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ELÕSZÓ

A Magyar Tudományos Akadémia intézethálózata több mint egy évtizede
hagyományosan közreadja éves beszámolóját, amelyben összefoglalja a
kutatóintézetek tudományos kutatási eredményeit, valamint bepillantást enged
tevékenységének jellemzõ, értékelõ adataiba, mutatóiba. Ebben az évben ismét három
kötetben jelentetjük meg a matematikai és természettudományok, az élettudományok és 
a társadalomtudományok eredményeit.

Az elmúlt években megindult az intézethálózat profiljának korszerûsödése, és e
tendencia várhatóan folyamatos marad. A hálózat megõrizte az alapozó kutatásokban
hagyományosan birtokolt erõs pozícióját, ugyanakkor tevékenységének jelentõs
részévé vált a graduális és posztgraduális oktatásban való részvétel, s ma már a nemzeti
innovációs rendszernek is figyelmen kívül nem hagyható, fontos elemévé lett.
Elvitathatatlan az a tény, hogy a hazai K+F kutatás jelentõs részét az MTA
kutatóhálózata adja. Az intézetekben mûvelt kutatások interdiszciplinaritása
szélesedett, megteremtve ezzel a lehetõségét a hálózat intézetei közötti
együttmûködések intenzitásának növeléséhez. Kutatási eredményeik hasznosítására
több intézetben kis, innovatív spin-off cégek jöttek létre, telephelyeiken számos
magáncég számára biztosítják a kutatás-fejlesztéshez szükséges szellemi kapacitást és
kutatási infrastruktúrát.

A változó társadalmi és gazdasági környezet bizonyos tekintetben nagyobb
lehetõségeket, ugyanakkor nem egy területen szûkülõ kereteket és szigorúbb
feltételeket hozott. Az akadémiai intézetek – számos jel szerint – lépést tudtak tartani a
megváltozott körülményekkel. Az intézetek számos kutatója, kutatócsoportja
megõrizte elismertségét tudományterületének nemzetközi porondján, mint ezt
publikációik száma, idézettségük és a nemzetközi tudományos bizottságokban,
folyóiratok szerkesztõbizottságában betöltött számos tisztségük igazolja. A hálózat
eredményeinek nemzetközi elismerését mutatja, hogy az elmúlt években hét intézete
kiválósági címet – Center of Excellence – nyert el európai pályázatokon.

A 2006. évben az akadémiai kutatóintézetek a nehezedõ feltételek ellenére megõrizték
magas színvonalú teljesítõ képességüket és az elõzõ évhez közel  hasonló eredményeket 
értek el – mindezt a költségvetés támogatásának kiegyensúlyozatlansága, az ország
ingadozó kutatás-fejlesztési politikája, hosszú távú kutatás-fejlesztési stratégiájának
hiánya, a pályázati finanszírozás igen nehézkes, bürokratikus jellege ellenére is. 

Kutatóintézeteink létszáma 2006-ban szinte változatlan maradt az elõzõ évihez képest,
ezen belül viszont a kutatói létszám mind a természettudományi, mind a
társadalomtudományi területen – csekély mértékben – növekedett. 

Az összes tudományos publikáció száma az elõzõ évi növekedéstõl eltérõen 6393-ról
6153-ra csökkent, mintegy 3,8%-kal. A csökkenés ugyan kis mértékû, de mindhárom
tudományterületen észrevehetõ volt a változás, ami a 2005-ös enyhe létszámcsökkenés
hatása mellett a támogatások csökkenésének is tulajdonítható. Az élettudományok
területén az összes tudományos publikáció száma közel 9%-kal csökkent, a matematika
és természettudományoknál kisebb volt a csökkenés, kb. 4%, a társadalomtudományi
területen 2,1%. Az összes tudományos publikáció 41%-a nemzetközi együttmûködés
keretében készült, ez néhány százalékos emelkedést mutat. A referált nemzetközi
folyóiratokban megjelent cikkek száma összességében 2,8%-kal csökkent, évek óta az
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összes publikáció több mint fele (55%-a) tartozik a minõségi publikációkhoz. A
társadalomtudományi intézetek tudományos publikációinak 27,7%-a idegen nyelven
jelent meg a korábbi évek arányának megfelelõen. 

Az egy kutatóra esõ összes publikáció száma 2,57 (élettudományoknál 1,38;
matematika és természettudományoknál 1,84, társadalomtudományoknál 4,5), az SCI
referált cikkek száma 0,94 (élettudományoknál 0,74; matematika és
természettudományoknál 1,03), az egy kutatóra esõ idegen nyelvû publikáció a
társadalomtudományoknál 1,3, tehát gyakorlatilag azonos az elõzõ évi értékekkel.
Természettudományi terülten változatlan volt az összesített impakt-faktor száma, és ez
vonatkozik a hivatkozások számára is.

A tudományos eredmények bemutatásának általánosan elfogadott módja a
konferenciákon való elõadás. Nemzetközi rendezvényeken 2006-ban 2526 elõadásban
és 1356 poszteren számoltak be kutatóink tudományos eredményeikrõl. A nemzetközi
rendezvényeken tartott elõadások száma 2,1%-kal növekedett az elõzõ évhez
viszonyítva, és növekedett a poszterek száma is kb. 57%-kal, bizonyítva kutatásaink
nemzetközi jelentõségét. Nemzetközi elismerésünket bizonyítja, hogy a kutatók
mintegy 27%-a tagja valamilyen nemzetközi tudományos bizottságnak, és 17%-a
nemzetközi folyóirat szerkesztõi bizottságnak is.

Az elmúlt évben 139-cel növekedett a minõsített kutatók száma (természettudomány:
32 MTA doktora, 107 PhD; társadalomtudomány: 8 MTA doktora, 19 PhD). A kutatók
közül 908-an vettek részt valamilyen formában a felsõfokú képzésben, szinte
ugyanannyian, mint 2005-ben.

2006-ban változás történt mind a hazai, mind pedig a külföldi pályázatokból elnyerhetõ
támogatások összegében. Jóllehet a nemzetközi pályázati sikeresség a természet- és a
társadalomtudományok területén egyaránt jelentõsen növekedett, a hazai pályázati
források beszûkülése markánsan megmutatkozott. Megváltoztak a hazai források belsõ
arányai: az OTKA-témák száma kis mértékben csökkent, ugyanakkor átlagosan
13%-kal növekedett a támogatás nagysága. Az NKTH-pályázatok esetében azonban
mind a témák száma, mind a támogatás mértéke jelentõs csökkenést mutat. Hasonló
helyzetrõl számolhatunk be az NFT-pályázatok esetében is. A külföldi pályázati
források között jelentõsek voltak az EU FP-6-os pályázatok, és megindult az FP-7-es
pályázatok szervezõdése is, ezek azonban legkorábban 2007-ben, zömük pedig a jövõ
évben képezhet számottevõ forrást intézeteink számára. Növekedést mutat az elõzõ
évekhez képest az intézetek egyéb bevételeinek alakulása. 

A beszámoló kötetei – meggyõzõdésem szerint – hitelesen tükrözik az intézetekben az
elmúlt esztendõben végzett munkát, jól mutatják kutatóink tenni akarását, az elért
eredmények elméleti és gyakorlati hasznát. A 2006. év – minden problémájával együtt
is – sikeresen zárult. Az elkövetkezendõ idõszak sem ígérkezik könnyûnek. Bízom
abban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és ezen belül az intézményhálózat meg
fogja találni helyét és sikeres lesz a tudományos kutatás reformok által kijelölt,
újjáalakuló keretei között.

Budapest, 2007. május 7.

Meskó Attila
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ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

A táblázattal kapcsolatos tudnivalók

Az adatokat az intézetek bocsátották rendelkezésünkre. Az indexszel jelölt számok
jelentései:

1  Az éves gazdasági beszámolóban szereplõ átlagos statisztikai állományi létszám.

2  A kutatóhely átlagos statisztikai állományi létszámában a 2006. évben szereplõ,
kutatói kulcsszám szerint besorolt személyek száma foglalkoztatásuk idõarányos
hányadában.

3  Mindazon tudományos és tudományos ismeretterjesztõ publikációk, amelyeket az
illetõ kutatóhely elõzõ pontban definiált szerzõje jelentetett meg.

4  A monográfia egy önálló, egységes tudományos kérdést lehetõség szerint minden
szempontból kimerítõen feldolgozó nagyobb terjedelmû szakmunka.

5 A szerkesztett kötethez lett besorolva a szerkesztett tanulmánykötet, a
sorozatszerkesztés és a szövegkiadás.

6   Az egyéb egységes könyv kategóriába lett besorolva a tárgyévben megjelent kritikai
kiadás, szakfordítás, bibliográfia, katalógus és a nem monográfiának számító, önálló
kiadványként megjelent nagyobb terjedelmû, egységes tartalmú könyvek.

7 A tanulmány, cikk kategóriába lett besorolva a folyóiratban, illetve
tanulmánykötetben megjelent nagyobb és kisebb terjedelmû tudományos
tanulmányokon és cikkeken kívül a recenzió és kritika. 

8  A tárgyévben az intézet kutatóinak korábbi tudományos publikációira vonatkozó
hivatkozások száma (az egyszerû hivatkozás, valamint egy tudományos munkáról szóló 
recenzió tartozik ide).

9  A tárgyévben kiállított oklevelek alapján.

10  Mindazon személyek száma, akik hazai felsõoktatási intézményben rendszeresen,
tantervi keretek között oktatnak. Az adatok a 2005/2006-os tanév második és a
2006/2007-es tanév elsõ szemeszterére vonatkoznak.

11  A 2005/2006-os tanév második és a 2006/2007-es tanév elsõ szemeszterében
megtartott elméleti és gyakorlati kurzusok száma.

12  Minden olyan, az elõzõ pontokban nem említett pályázat, amelyik támogatta a
kutatóhely tudományos és oktató munkáját.

7



A felsõoktatási intézmények neveinek rövidítései

Azoknak a gyakran elõforduló oktatási intézményeknek a nevét, amelyekben a
kutatóintézetek munkatársai oktatnak, rövidítve jelöltük:

BCE Budapesti Corvinus Egyetem 

BM(G)E Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

CEU      Central European University, Budapest

DE Debreceni Egyetem

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

KGRE Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

LFZE Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, Budapest

ME Miskolci Egyetem

PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

PTE Pécsi Tudományegyetem

SE Semmelweis Egyetem, Budapest

SZIE Szent István Egyetem, Gödöllõ

SZTE Szegedi Tudományegyetem
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TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT
1014 Budapest, Országház u. 30.; 1250 Budapest, Pf. 5

Tel.: 224–6791; fax: 224–6792
E-mail: bal8686@helka.iif.hu; honlap: www.mtatk.hu

I. A kutatóhely fõ feladatai a beszámolási évben

– A stratégiai kutatási programok koordinálása, az eredmények publikálása,
tudományos konferenciák rendezése, e programok között kiemelt a Balkán-kutatás
elindítása.

–   Akadémiatörténeti adatbázisok gyarapítása. 
–   A Magyar Tudománytár c. könyvsorozat munkálatainak folytatása.
–   A vári akadémiai épülettömb üzemeltetése és felújítási munkálatainak végzése.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási és mûködési eredmények

A Központ munkájának súlypontjában a tudományszervezõi feladat állt, melynek révén 
a különbözõ tudományos mûhelyek közös programjait összehangolta, megszervezte.

Balkán-program

Csatlakoztak ahhoz a konzorciumhoz, amely a Balkán-kutatások virtuális központját
alakította meg. A kutatási feladatban több akadémiai és egyéb intézet (MTA
Jogtudományi Intézete, MTA RKK, MTA Néprajzi Kutatóintézete, MTA
Történettudományi Intézete, Európa Intézet, Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Vízgazdálkodási Kutatócsoportja) vesz részt,
finanszírozásához az MTA–MeH együttmûködésbõl nyertek támogatást. A program
alapgondolata az, hogy a Duna-menti régió – mint a térséget meghatározó természeti
egység – fejlesztési programja nem tagolódhat szét államnemzeti érdekek szerint. Azt
vizsgálták, hogy a gazdasági fejlesztés, a tõkebefektetések racionalitása erõsebbnek
bizonyulhat-e, mint a partikuláris társadalmi és politikai érdekek. 

2006-ban két nagy területtel foglalkoztak: az egyik a dunai együttmûködés természeti
és politikai tényezõk által meghatározott gazdasági lehetõségei és korlátai, különös
tekintettel a mezõgazdaságra. A másik a térség biztonságpolitikai helyzete, a stabilizáló
és destabilizáló tényezõk számbavétele. Mindezen kívül lehetõséget kívántak teremteni 
arra, hogy egyes Balkán-kutató mûhelyek széles kutatói körnek mutathassák be
tevékenységüket. Az eddigi kutatási eredmények konferenciákon, valamint nyomtatott
és elektronikus kiadványokban kaptak nyilvánosságot.

A kutatási program részeként az MTA Jogtudományi Intézetével közösen
megjelentették a Dayton, 10 év után címû tematikus kötetet. Ebben a balkáni
politikai-jogi rendezés egyik legfontosabb eseményét, a daytoni egyezmény
elõzményeit vizsgálták és tízéves mérlegét vonták meg.

2006 júniusában elindult a www.balkancenter.hu címû honlap, ahol folyamatosan
közzé teszik kutatásaik eredményeit: az Elemzések menüpont alatt publikálják a
tematikus konferenciákon elhangzott elõadások szerkesztett változatát.
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Párbeszéd a vidékért

2006-ban folytatták a 2005-ben megkezdett, országos hatókörû projektet. Fórumokat,
egyeztetéseket tartottak a Párbeszéd a vidékért mozgalom továbbvitelének lehetséges
módozatairól, melyet 2006 nyarán – az MTA hozzájárulásával – a Fõvárosi Bíróság
mint egyesületet bejegyzett.

Magyarország tájainak növényzete és állatvilága

E program keretében több mint húsz kutatót mozgató, többéves kutatás folyt, részben a
stratégiai, részben az 5/047/2001. sz. NKFP kutatási program keretében. Hazánk
növény- és állatvilágának korszerû rendszerezésével elkészítettek egy, az életföldrajz
hagyományaira, illetve modern irányzataira egyaránt támaszkodó, a történeti-evolúciós 

szemléletet sem nélkülözõ
Kárpát-medencei alapvetést, amely 
földrajzi keretekben, tájaink szerint 
– Alföld, Kisalföld, Észak-
magyarországi-középhegység,
Dunántúli-középhegység, Nyugat-
magyarországi peremvidék, Dél-
Dunántúl – vizsgálja a vegetációt
és az állatvilágot. A kutatás több
újdonsággal is szolgál. Az
alaphelyzet és a tájtörténet
rögzítése mellett rendszerezték az
egyes tájak természettörténeti
ritkaságait, a növényzetet termé-
szetközeli állapotában, a jellemzõ
állatfajokat, az ember tájformáló
tevékenységét, a vegetáció átala-
kulását. Az átalakulási folyamatok
– elsõsorban a gyakori táj-
használat-változás és a globális
klímaváltozás – okán prognózist is
készítettek a természetes növény-
zet várható jövõjérõl. Ez az
alkalmazott kutatási program a
hazai geobotanika adóssága volt 
(1. ábra).

1. ábra

A magyar kultúra esélyei

A kultúra és az életmód vizsgálatát egy munkacsoport 1968-ig visszatekintve folytatta.
A kutatás 2000-tõl Az életmód, az életvitel, a kultúra és a tudat átalakulása címû
stratégiai kutatási program keretében újra elindult, majd a Széchenyi-terv keretében
folytatódott egy átfogó kutatási program részeként, amelynek házigazdája az MTA
Politikai Tudományok Intézete volt. A kutatás a kultúra hazai helyzetével és szerepével, 
illetve a kultúra és a társadalom összefüggésével foglalkozott, hangsúlyozottan a
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társadalom oldaláról szemlélve, kitekintéssel Európára, illetve a nagyvilágra. Külön és
történetiségében is vizsgálták a gazdasági-társadalmi és a kulturális fejlõdés egymáshoz 
való viszonyát. Megállapították, hogy a kilencvenes években be kellett volna
következnie egy kulturális kitörésnek, de az elmaradt, elsodorta a rendszerváltás. A
kutatási eredményeket 2006-ban publikálták. 

Rendszerváltás Magyarországon

A 2005-ben hivatalosan lezárt, a magyarországi rendszerváltozást kutató
NKFP-projektbõl több évre áthúzódó feladat eredt: a kutatási eredmények közreadása.
2006-ban megjelentették Az új politikai rendszer és a magyar valóság, valamint a
Rendszerváltás a gazdaságban címû, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetével
közösen készített munkát. Megjelenésre várnak a jogrendszert, a vidéki szokáskultúrát,
a gazdasági folyamatokat és a gazdasági jogot tárgyaló kötetek. 

Stratégiai kutatások

Míg 2005-ben tizenöt, 2006-ban – az anyagi lehetõségek radikális szûkülése miatt –
már csak kilenc stratégiai kutatási program folyt, emellett megkezdõdött a Magyar
örökség c. program alapozása.

A magyarországi gazdasági átalakulás társadalmi hatásai c. projekthez illeszkedve:
1. Munkaerõ-gazdálkodás (programvezetõ: Koltay Jenõ) 
2. Politikai intézményrendszer (1998–2002) (programvezetõ: Kulcsár Kálmán)

A modernizáció lehetséges ágazati stratégiái és alternatívái c. projekthez illeszkedve:
3. Épített jövõnk (programvezetõ: Finta József)
4. A vegyipar stratégiai kérdései (programvezetõ: Szépvölgyi János) 
5. Biomassza gazdaságtani kutatások (programvezetõ: Ligetvári Ferenc)

A magyarságkép… c. témakörhöz illeszkedve:
6. A mezõgazdaság privatizációja Erdélyben (programvezetõ: Sófalvi László)
7. Balkán (programvezetõ: Glatz Ferenc)
8. Rendszerváltozás Magyarországon és a nagyvilág (programvezetõ: Gecsényi Lajos)
9. Történelmi belvárosok (programvezetõ: Enyedi György).

Egyéb kutatások

A több intézetet érintõ kutatási programok mellett a Központ tudományos besorolású
munkatársai is folytattak csoportban vagy egyénileg kutatómunkát.

Az Európa-történeti rendezvények kiegészültek a hazai kutatások koordinálásával, a
nemzetközi együttmûködések kiépítésével, valamint Európa-történeti tanulmányok
írásával. A munkacsoport koordinálja a 2005 második felében elindult
Balkán-kutatások programot. 

A Népesedéstudományi Kutatócsoport 2006-ban a következõ – OTKA által támogatott
kutatásokat végezte: 1) A termékenység és a társadalmi státus közötti kapcsolat a
rendszerváltozás utáni Magyarországon, különös tekintettel a jövedelemre, az iskolai
végzettségre, a lakóhelyre és annak fejlettségére. 2) Hátrányos helyzetû kistérségek
népesedési viszonyai, különös tekintettel egyes etnikai különbségek vizsgálatára.
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Többéves munkával elkészült a Közép-magyarország régió demográfiai atlasza, amely
a térinformatika módszereit alkalmazó sajátos album, benne az ezredforduló, illetve a
21. század elsõ éveinek demográfiai adatsoraiból készített, több mint négyszáz ábrával,
táblázattal. Az adatsorok a 2001. évi népszámlálásból származnak. Az atlasz kiadására
a Központi Statisztikai Hivatal vállalkozott.

A Tudománytár munkacsoport folytatta a 2004-ben megkezdett akadémiatörténeti
számítógépes adatbázis kiépítését. A munkacsoport egyik tagja befejezte és publikálta a 
Mûegyetem 1956–1957-es történetét feldolgozó, többéves kutatásait (2. ábra). Egy
másik munkatárs gyûjtéseként jelent meg egy tudományos-népszerûsítõ monográfia az
ünnepkörökrõl, nevekrõl és hagyományaikról.

Néhány munkatárs környezet-
védelemmel, valamint a táplálkozás 
és a fogyasztási szokásokkal
összefüggõ kérdésekkel foglalko-
zott: a fény környezetszennye-
zésének vizsgálati eredményei a
Budapesti Dísz- és Közvilágítási
Kft. érdeklõdését is felkeltették.
Egy másik munkatársuk többed-
magával kifejlesztett egy be-
rendezést a PVC alapanyagú és
magas PVC tartalmú mûanyag
hulladékok degradációjához, illetve 
a kinyert HCl-lel poliuretán hab
savas hidrolíziséhez. Az eljárást
2006. februárban a Szabadalmi
Hivatal mintaoltalomként beje-
gyezte (ennek – munkajogi vonzata
miatt – 10%-ban a Központ lesz a
tulajdonosa). A szabadalmi minta-
oltalom nemzetközi bejegyeztetése
folyamatban van, amit a kutatás-
fejlesztést a 2003. évi XC.
innovációs törvény alapján
támogató Nestlé Hungaria Kft.
finanszíroz.

2. ábra

A központ szervezésében tartott rendezvények

A Központ az akadémiai intézethálózaton belül továbbra is az egyetlen olyan fórum,
amelynek egyik alapfeladata, hogy a társadalomtudományok és a
természettudományok mûvelõit – inter- és multidiszciplináris rendezvények, kutatási
programok révén – különbözõ tudományos problémák közös vizsgálatára, elemzésére
kérje fel.
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Tudományos rendezvények

2006. február 28.: Kitelepítések és más népmozgások Közép-Kelet-Európában
1939–1950. (konferencia).
2006. március 21.: Délkelet-európai éghajlatváltozások hatásai (ülésszak).
2006. április 20.: Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének meghívására a Központba
látogatott és elõadást tartott Csingiz Ajtmatov kirgíz író.
2006. április 25.: Balkán: együttmûködés vagy verseny a mezõgazdálkodásban
(konferencia az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézetével közösen).
2006. május 4–5.: Diszciplínák határain innen és túl címmel másodszor rendezték meg
a társadalomtudományi Fiatal Kutatók Fórumát.
2006. május 16.: A délkelet-európai térség és Magyarország Európa közlekedésében
(ülésszak).
2006. május 30. A Magyarország tájainak növényzete és állatvilága c. könyv
bemutatója. 
2006. szeptember 7.: Az 1956-os forradalom a világpolitikában (konferencia).
2006. október 24.: A Magyar tudománytár 6. kötetének bemutatása.
2006. november 9.: A bevásárlóközpontok jelene és jövõje (konferencia a Selye János
Egyetemen, Komárnóban).
2006. november 16.: Merre tovább Balkán-projekt? (elõadás).
2006. december 5.: Az MTA Jogtudományi Intézete meghívására Emlékezés,
történelem, jog – európai reflexiók (Roger Errera elõadása).

Társasági rendezvények

2006. március 24. és május 24. között A régmúlt árnyai – régészet a fotómûvészetben
címmel a Jakobinus Teremben állították ki Dénes Fanni, az MTA Régészeti Intézete
munkatársának régészeti leletekrõl készített mûvészfotóit.
2006. december 19-én az elõzõ évek hagyományainak megfelelõen karácsonyi
koncertet tartottak az Akadémiai vonósok elõadásában.

Egyéb rendezvények

A Központ feladatai közé tartozik más intézetek tudományos rendezvényeinek segítése
mellett, hogy szolgáltatást nyújtson a termeket igénylõk részére. 2006-ban a Jakobinus
Teremben 62, a Kongresszusi Teremben 56, összesen 118 rendezvény volt.

A tudományos eredmények publikálása és terjesztése

A Társadalomkutató Központ sokat tesz azért, hogy az akadémiai és felsõoktatási
szférában született kutatási eredmények közkinccsé váljanak. Így saját szerkesztésben
és nyomdai elõkészítésben évente több könyvet jelentet meg. A kiadás fedezetének
elõteremtésére a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál, illetve az Oktatási és Kultúrális
Minisztérium Alapkezelõségi Igazgatóságánál három esetben sikerrel pályáztak.

A Társadalomkutató Központ koordinálja a Magyar Tudománytár c. könyvsorozat
munkálatait. A hatodik kötet – mûvelõdés, kultúra, tudomány témakörben – 2006-ban
jelent meg, amelyhez az MTA elnöki keretbõl is eredménnyel pályáztak (3. ábra).
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A Magyarország az ezredfordulón.
Stratégiai tanulmányok a Magyar
Tudományos Akadémián és a
Rendszerváltás Magyarországon c.
NKFP-program keretében készült
munkák 2006-ban három, illetve két
kötetben láttak napvilágot.

A Központ gondozza az Ezredforduló
címû folyóiratot (4. ábra), aminek elsõ
két száma négy lap (História, Természet 
Világa, Köznevelés, Technika),
második két száma – az anyagi
lehetõségek szûkülése miatt – már csak
két lap (História, Technika)
mellékleteként jelent meg. 

A Központ 2006-ban is folytatta az
összes akadémiai társadalomtudományi 
intézet kiadványainak terjesztését a
bookline.hu és a szakkonyv.hu
elektronikus könyváruházakban. Közel
nyolcszázezer forint értékben
forgalmazták az intézetek kiadványait.

          3. ábra

Folytatták a HunTéka könyvtári rendszer kiépítését, újabb modulokat szereztek és
vettek használatba, elsõsorban az MTA Történettudományi Intézetében.

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

A Társadalomkutató Központ tartós szakmai kapcsolatot épített ki több akadémiai
intézettel, a hálójába tartozókon kívül kivált az MTA Mezõgazdasági
Kutatóintézetével, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetével, az MTA
Regionális Kutatások Központjával. 

A Központ tudományos munkatársai közül öt oktat hazai felsõoktatási intézményben
(ELTE BTK; Szent István Egyetem; Szegedi Tudományegyetem, Általános
Orvostudományi Kar; Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Centrum Népegészségtani Intézete; Debreceni Egyetem; Semmelweis Egyetem,
Közegészségtani Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem). PhD-kurzust egy munkatárs
tartott (Debreceni Orvostudományi és Egészségügyi Centrum).

Többen rangos rendezvények elõadói voltak. A depóniagáz hasznosításának kérdései
(II. Magyar Biogáz Konferencia, Gödöllõ, 2006. május 16.); A rendszerváltozás hatása
az epidemiológiai korszakváltásra Magyarországon: csökkenõ halandóság, javuló
életkilátások (Népegészségügyi Tudományos Társaság XV. Nagygyûlése, Siófok,
2006. április 26–28.), Crisis and Revival in the Epidemiological Development in
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Hungary after the Second World War (European Association for Population Studies,
Liverpool, 2006. június 21–24.), Változó halálozási viszonyok és életkilátások másfél
évtizeddel a rendszerváltozás után (MTA Orvosi Tudományok Osztálya és a Gazdaság- 
és Jogtudományok Osztálya, 2006. november 16.); A katolikus egyház és 1956 (Bp.,
2006. november 6.); „…a politikai közömbösség és fásultság konszolidációja”. A
monolit ifjúsági szervezet visszaállítása a Mûegyetemen  (Nyíregyháza, 2006.
szeptember 29.), A mûegyetemisták nagygyûlése (Szeged, 2006. október 17.); A
kényelmetlen örökség. Budapest politikai emlékmûvei a 20. században (Pécs, 2006.
július 25.), Hõsök emlékezete – a köztéri szobrok tükrében (Bp., 2006. október 14. Hõs, 
áruló, áldozat a történelemben. Történelemtanárok (16.) Országos Konferenciája); A
közétkeztetés stratégiai kérdései, az EU normáinak alkalmazása (Élelmezésvezetõk
Országos Fóruma, 2006. október 8.).

Az MTA elnöki keretbõl támogatott
kutatási projektek közül az MTA
Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató
Intézete által elnyert, Magyarország
regionális kapcsolatrendszerének
átalakulása és az értelmiségi mun-
kaerõpiac változásai a schengeni
rendszerbe történõ integrálódása
elõtt és után címû kutatásban
mûködött közre a Központ az MTA
Politikai Tudományok Intézetével
együtt. Interdiszciplináris kutatás
keretében vizsgálták az új típusú,
határok nélküli szomszédság-
politika alakulását a schengeni
rendszer bevezetése elõtt. Politoló-
giai és nemzetközi jogi megközelí-
tésben elemezték Magyarország
szom- szédságának uniós, visegrádi
és az EU keleti szomszédsági
dimenzió- ját, a migrációs, vízum- és 
állampolgársági politika új ki-
hívásait és szabályozási törekvéseit.

4. ábra

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Felvették a kapcsolatot a Bécsben mûködõ Institut für den Donauraummal, ahol
kiemelten foglalkoznak a balkáni térséggel, egyes országainak EU-s csatlakozási
lehetõségeivel, gazdaságával, kultúrájával.

Fõként az Európa-történeti Munkaközösség és az év folyamán megszûnt
Népesedéstudományi Kutatócsoport tagjai szerepeltek nemzetközi fórumokon: 2006.
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május 1. és 9. között több franciaországi intézményben, így Táplálkozástörténeti és
Kulturális Európai Intézetben (European Institute of Food History), a Versailles –
Saint-Quantin Egyetem Mai társadalmak kultúrtörténeti központjában (Centre
d’histoire culturelle des sociétés contemporaines de l’Université de Versailles –
Saint-Quantin), a Maison des Sciences de l’Homme, Société des amis de Jean-Louis
Flandrin (Párizs), valamint december 5–6-án a Gastronomie et rayonnement
touristique c. rendezvényen (Université Lumiére de Lyon).

A Magyar–Szlovák Történész Vegyesbizottságban egy munkatársuk titkárként vett
részt, ugyanekkor a Központ közremûködött a nemzeti identitásról rendezett kassai
konferencia szervezésében (2006. november 26–28.) az MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézetével együtt.

V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Az intézet gondozásában megjelent mûvek

Magyar Tudománytár sorozat

Magyar tudománytár 6. Kultúra. Szerk.: Marosi Ernõ és Szabó B. István.
Sorozatszerkesztõ: Glatz Ferenc. MTA Társadalomkutató Központ–Kossuth Kiadó,
Budapest, 2006, 595.

Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos
Akadémián. c. sorozat

Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. Szerk.: Fekete Gábor – Varga Zoltán.
MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2006, 460.

Vitányi Iván: A magyar kultúra esélyei – Kultúra, életmód, társadalom. Az egyes
fejezetek társszerzõi: Bánáti Ferenc, Csejtei Mária, Falussy Béla, Hunyadi Zsuzsa.
MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2006, 327.

Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos
Akadémián. Mûhelytanulmányok c. sorozat

Dayton, tíz év után. MTA Jogtudományi Intézete–MTA Társadalomkutató Központ,
Budapest, 2006, 165.

Rendszerváltás Magyarországon sorozat

Kulcsár Kálmán: Az új politikai rendszer és a magyar valóság. MTA Társadalomkutató
Központ, Budapest, 2006, 195. 

Bakács András – Novák Tamás – Somai Miklós – Túry Gábor: Rendszerváltás a
gazdaságban. MTA Társadalomkutató Központ–MTA Világgazdasági Kutatóintézet,
Budapest, 2006.
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A munkatársak publikációiból

Könyvek

Balogh Margit et al. (s. a. r., jegyzetek): A szakadék szélén. Az MTI bizalmas jelentései
1943. július 22.–1944. március 10. Napvilág Kiadó–Magyar Távirati Iroda, Budapest,
2006, 293. 

Horváth Zsolt: Mûegyetem 1956–57. A forradalmi tanév története. Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2006, 148.

Kozák Péter: Csízió, avagy neves személyek, jeles ünnepek és különös szavak
magyarázata a 2007-es esztendõ minden napjára. Enciklopédia  Kiadó,  Budapest,
2006, 512.

Tanulmányok

Balogh Margit: A katolikus egyház és a forradalom – események a források tükrében
1955 õszétõl 1956 õszéig. In: A katolikus egyház 1956-ban. Új Ember, Budapest, 2006, 
11–56.

Horváth Zsolt: „A politikai közömbösség és fásultság konszolidációja.” A monolit
ifjúsági szervezet visszaállítása a Mûegyetemen. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle,
2006, 4. 475–483.

Husz Ildikó: Iskolázottság és a gyermekvállalás idõzítése. Demográfia 49 (2006) 1. sz.
46–67.

Péterfi András: Köz- és díszvilágítás, épületvilágítás Budapesten a 20. században.
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., Budapest, 2006, 35.

Pótó János: 1956 az Akadémián. Történelmi Szemle, 2006, 1–2. 53–90.
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Balogh Margit

Intézeti átlaglétszám1:  38 ebbõl kutató2:  13

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  82
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   4 ide gen nyel ven:   0
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul: 23 ide gen nyel ven:   0
egyéb kö tet6 ma gya rul:   2 ide gen nyel ven:   0

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 13 ide gen nyel ven:  0
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  1

ta nul mány kö tet ben ma gya rul:   8 ide gen nyel ven:  2
le xi kon cikk ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:  0

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul: 29 ide gen nyel ven:  0

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 45 ide gen nyel ven: 28

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  23 eb bõl nem zet kö zi:  5
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 37 eb bõl nem zet kö zi:  7

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  5 eb bõl kül föld ön:   0
op po nen si vé le mény össze sen:  32 eb bõl kül föld ön:   0
egyéb szak ér tõi vé le mény: 4 eb bõl kül föld ön:   1
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  4 eb bõl kül föld ön:   1

tag ság össze sen:  15 eb bõl kül föld ön:   3

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 0 MTA dok to ra:  0

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  5
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    2 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  1
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  7 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:       7

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 2 A tá mo ga tás össze ge:   5,1 M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 2 A tá mo ga tás össze ge: 29,2 M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 2 A tá mo ga tás össze ge:   3,7 M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 1 A tá mo ga tás össze ge:   3,7 M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 9 A támogatás összege: 10,9 M Ft
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ETNIKAI–NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET
1014 Budapest, Úri u. 53.; 1250 Budapest, Pf. 33

Tel.: 224–6790; fax: 224–6793
E-mail: titkarsag@mtaki.hu; honlap: www.mtaki.hu

I. Az intézet fõ feladatai a beszámolási évben

A ma gyar or szá gi nem ma gyar és a ha tá ron túli ma gyar ki sebb sé gek iden ti tás for má i nak, 
nyel vi, kul tu rá lis sa já tos sá ga i nak vizs gá la ta, a kö zép-eu ró pai ré gió et ni kai
adat bá zi sá nak to vább épí té se. A ré gió or szá ga i ban ki ala kult ön kor mány za ti és egyéb
etnopolitikai mo del lek nek, az et ni kai pár tok nak és moz gal mak nak a funk ci o ná lis és
össze ha son lí tó jo gi-po li to ló gi ai elem zé se. A ki sebb sé gi ok ta tá si és köz mû ve lõ dé si
in téz mény rend sze rek adat bá zi sa i nak fej lesz té se és az erre épü lõ szo ci o ló gi ai
vizs gá la tok foly ta tá sa. Ki emelt fel adat a ré gió et ni kai ar cu la tát, interetnikus vi szo nya it
be fo lyá so ló mig rá ci ós fo lya ma tok, et ni kai elõ í té le tek és konf lik tu sok fo lya ma tos
monitorizáló ku ta tá sa és egy be ve té se; a ke let-kö zép-eu ró pai ki sebb sé gi kér dés 20–21.
szá za di tör té ne ti for rá sa i nak fel tá rá sa. 

Az egyes ku ta tá sok köz vet le nül kap cso lód nak a ré gió és az egyes or szá gok ak tu á lis
etnopolitikai ese mé nye i hez; vizs gál ják töb bek kö zött az uni ós pol gár ság és a
nem zet ál la mi ál lam pol gár ság vi szo nyát, a par la men ti és a ki sebb sé gi ön kor mány za ti
vá lasz tá so kat, a schengeni rend szer be ve ze té se nyo mán át ala ku ló mig rá ci ós
fo lya ma to kat és a ví zum po li ti kát.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

A be szá mo lá si év ben az in té zet nagy súlyt he lye zett a nem zet kö zi ku ta tá si
prog ra mok ban való rész vé tel re. Két FP6-kutatásban vet tek részt mun ka tár sai egy-egy,
az in té zet ál tal ve ze tett ma gyar or szá gi kon zor ci um ke re té ben. A Challenge és a
Localmultidem cím alatt futó prog ra mok ban az in té zet ré szé rõl már el vég zett ku ta tá sok
ered mé nyei az FP6-programok internetes por tál ja in, il let ve az in té ze ti hon lap an gol
mel lék le te i ben el ér he tõ ek. Az in té zet har ma dik éve nem ze ti in for má ci ós köz pont ja az
Eu ró pai Rassz iz mus és Xenofóbia Mo ni tor ing Köz pont ja (EUMC) ál tal mû köd te tett
mo ni tor ing-vizs gá lat nak, amely nek ered mé nye it az in té zet an gol nyel vû hon lap ja
tar tal maz za. 

Az MTA el nö ki ke re té nek tá mo ga tá sá val – Ma gyar or szág re gi o ná lis
kap cso lat rend sze ré nek át ala ku lá sa és az ér tel mi sé gi mun ka erõ pi ac vál to zá sai a
schengeni rend szer be tör té nõ in teg rá ló dás elõtt és után cím mel – in ter disz cip li ná ris
ku ta tást foly ta tott.

A ha tá ron túli ma gyar cso port nem zet kö zi kon fe ren ci á val zár ta le A Kár pát-me den ce
ki sebb sé gi ma gyar lak ta te le pü lé se i nek együtt élé si vi szo nyai címû OTKA ku ta tá si
prog ram ját. Az MTA Nép raj zi Ku ta tó in té ze té vel kö zö sen foly tat ták az in té zet
szór vány ku ta tá si prog ram ját. En nek ered mé nye ként an gol nyel vû ki ad ványt je len tet tek 
meg. 



A be szá mo lá si év ben meg je lent a ma gyar or szá gi migráns és me ne kült csa lá dok
is ko lás ko rú gyer me ke i nek hely ze tét vizs gá ló kö tet.

A ma gyar or szá gi ki sebb sé gek kel össze füg gõ ku ta tá sok kö zül az év fo lya mán
ered mé nye sen zá rult a Mig rá ció, iden ti tás, he lyi tár sa da lom, va la mint az Asszi mi lá ció,
nyelv hasz ná lat, iden ti tás címû két OTKA-kutatás. Utób bi zá ró kö te te Vál to za tok a
ket tõs iden ti tás ra. Ki sebb sé gi lét hely ze tek és iden ti tás alak za tok a ma gyar or szá gi
hor vá tok, né me tek, szer bek, szlo vá kok, szlo vé nek kö ré ben cím mel je lent meg  (1. ábra).

A 2004-ben in dult Iden ti tás – mig rá ció – mo der ni zá ció címû ku ta tá si prog ram
ke re té ben el ké szült a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek hez tar to zók ve gyes há zas sá ga i nak
de mog rá fi ai elem zé sét össze fog la ló ta nul mány.

Fon tos ered mé nye az in té ze ti romológiai tár gyú ku ta tá sok nak a Ci gány vi lá gok
Eu ró pá ban cím mel meg je lent ta nul mány kö tet (2. ábra). Az in té zet mun ka tár sa
társ szer kesz tõ je volt az Át szer ve zé sek kora – Ci gány nak len ni Ma gyar or szá gon.
Je len tés 2002–2006. címû ki ad vány nak, amely az Eu ró pai Össze ha son lí tó
Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány nál ké szült.

1. ábra                   2. ábra

Nem zet kö zi ku ta tá sok 

Az eu ró pai sza bad ság és biz ton ság vál to zá sai (CHALLENGE) címû FP6 ku ta tá si
prog ram 2004–2009 kö zött zaj lik, s en nek ke re té ben az in té zet a 7. mun ka cso ma gért
fe le lõs. En nek köz pon ti té má ja az EU bõ ví té sé nek ha tá sa az újon nan csat la ko zó
tag ál lam ok biz ton ság po li ti ká já ra, va la mint a biz ton sá gi szem pont ok ér vé nye sü lé se a
de mok ra ti kus in téz mény rend sze rek mû kö dé sé ben. A ku ta tás ban ki emelt sze re pet
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ka pott a mig rá ció kér dé se: a ha tár el len õr zés, a kül föl di ek be uta zá sa és tar tóz ko dá sa
kü lö nö sen ér zé keny te rü let mind a jog ál la mi ság vissza szo ru lá sa, mind pe dig a
biz ton sá gi meg fon to lá sok tér nye ré se szem pont já ból. Az újon nan csat la ko zó
tag ál lam ok di asz pó ra po li ti ká já nak vizs gá la ta to váb bi hang sú lyos elem. A ku ta tás egy
nyil vá nos adat bá zist ho zott lét re (http://libertysecurity.org/rubriquel.html), amely
elem zé se ket és ér té ke lé se ket tar tal maz a sza bad ság és a biz ton ság vál to zó eu ró pai
kap cso la tát il le tõ en. Az in té zet ál tal ve ze tett mun ka cso port ban a ku ta tók in ter jús
adat gyûj tést vé gez tek a ví zum po li ti ká nak és a ha tár el len õr zés nek a mig rá ci ós
fo lya ma tok ra gyakorolt hatásairól. 

Az eu ró pai multikulturális de mok rá cia és a be ván dor lók tár sa dal mi tõ ké je. Rész vé tel,
szer ve ze ti há ló za tok, köz po li ti ka lo ká lis szin ten (LOCALMULTIDEM) címû FP6
ku ta tá si prog ram (2006–2009) (www.um.es/localmultidem/in dex.php?id=2) hét
eu ró pai nagy vá ros (Lyon, Mi la no, Bu da pest, Mad rid, Lon don, Genf, Neuchâtel)
be ván do rolt kö zös sé ge i nek po li ti kai in teg rá ci ó ját vizs gál ta. A multikulturális
de mok rá cia he lyi szin tû meg va ló su lá sát a pro jekt a po li ti kai in teg rá ció he lyi
gya kor la ta in, in téz mé nye in, interkulturális sza bály rend sze re in ke resz tül vizs gál ta,
hogy a multikulturális kö zeg ben mi lyen sa ját sá gos meg ol dá sok ra van szük ség a
de mok ra ti kus köz élet in téz mény rend sze ré nek mû köd te té sé hez. A ku ta tás há rom
szin ten folyt: kontextuális (mak ro) szin ten, szer ve ze ti (mezzo) szin ten és egyé ni
(mik ro) szin ten. Ez utób bi szin ten adat fel vé te le ket vé gez tek a ki vá lasz tott be ván do rolt
cso por tok tag ja i val, va la mint egy la kos sá gi kont roll-cso port tal. Bu da pes ten a ha tá ron
túli ma gyar, a kí nai és a kü lön bö zõ arab or szá gok ból ér ke zett cso por to kat vizs gál ták.

Az Eu ró pai Rassz iz mus és Xenofóbia Mo ni tor ing Köz pont ja (EUMC) RAXEN pro jekt je
ke re té ben a ku ta tók a mun ka he lyi diszk ri mi ná ció mé ré se kap csán a ha zai
mun ka erõ-pi a con ta pasz tal ha tó (el sõ sor ban et ni kai és nemi) diszk ri mi ná ci ót vizs gál ták
egy spe ci á lis mód szer, az ún. diszk ri mi ná ció mo ni to ro zás al kal ma zá sá val. A ku ta tás
2006-os év fo lya mán meg va ló sult ele mei: egy Roma név-adat bank ki ala kí tá sa: a
szak ér tõk ál tal fel de rí tett ne ve ket tar tal ma zó do ku men tu mok lis tá já nak össze ál lí tá sa. A
roma ne vek per cep ci ó ja a köz vé le mény ben: roma ne vek re és hoz zá juk kap cso ló dó
per cep ci ók ra vo nat ko zó kér dé sek a TÁRKI 2006. jú li u si OMNIBUSZ-kutatása so rán,
mely nek ered mé nye it ta nul mány ban fog lal ták össze a ku ta tók. Emel lett egy fény ké pes
diszk ri mi ná ció-tesz te lés re is sor ke rült, ön kor mány za ti és la kos sá gi rep re zen ta tív
adat fel vé tel segítségével.

Ha tá ron túli ma gyar tár gyú ku ta tá si ered mé nyek

Az MTA el nö ki ke re té bõl tá mo ga tott Ma gyar or szág re gi o ná lis kap cso lat rend sze ré nek
át ala ku lá sa és az ér tel mi sé gi mun ka erõ pi ac vál to zá sai a schengeni rend szer be tör té nõ
in teg rá ló dás elõtt és után címû ku ta tá si prog ram ré sze ként há rom disz cip li ná ris ku ta tás
együtt vizs gál ta az új tí pu sú, ha tá rok nél kü li szom széd ság po li ti ka ala ku lá sát.
Po li to ló gi ai és nem zet kö zi jogi meg kö ze lí tés ben ele mez ték Ma gyar or szág
szom széd sá gá nak vi seg rá di di men zi ó ját. Szo ci o ló gi ai ku ta tás folyt a 2007. évi bõ ví té si
kör ben Ro má nia és Bul gá ria csat la ko zá sá val át ala ku ló ke le ti szom széd ság
interkulturális kö vet kez mé nye i rõl, s azon be lül az er dé lyi ma gyar fi a tal pá lya kez dõ
ér tel mi sé gi stra té gi ák vál to zá sa i ról. Kul tu rá lis ant ro po ló gi ai vizs gá lat tár gya volt és az
in té ze ti éves kon fe ren cia köz pon ti té má ja ként is meg vizs gál ták, majd pe dig a Tér és
te rep so ro zat cím mel meg je le nõ in té ze ti év könyv ben pub li kál ták a szom széd sá gi
kap cso la to kat ter he lõ et ni kai és tör té ne ti szte re o tí pi ák mûködését, hatását. 

21



A ha tá ron túli ma gyar szór vá nyok ku ta tá sa címû prog ram ke re té ben az in té zet
mun ka tár sai az észak-er dé lyi Do mo ko son, Ge reb lyén és Erzsébetbányán, a re cens
ha tár hasz ná lat és táj szer ke zet ag rár tör té ne ti, bir tok tör té ne ti és öko ló gi ai össze te võ it, az
et ni kai és nem ze ti iden ti tás vál to zá sát, az asszi mi lá ci ót, va la mint a szerémségi
Dobradóban a bács kai tömb ma gyar ság és a szerémségi szór vány ma gyar ság val lá si
as pek tu sa it ha son lí tot ták össze. Az MTA Nép raj zi Ku ta tó in té ze té vel együtt mû köd ve az 
év fo lya mán meg je lent a ma gyar szór vá nyok kal kap cso la tos ku ta tá sok ered mé nye it
be mu ta tó an gol kö tet (Perspectives of Diaspora Existence).

A Kár pát-me den ce ki sebb sé gi ma gyar lak ta te le pü lé se i nek együtt élé si vi szo nyai címû
OTKA-projekt a 2006. év ben fe je zõ dött be. Az in té zet két mun ka tár sa a kul tu rá lis
ant ro po ló gia mód szer ta ná val ku ta tott Ro má ni á ban (ma gyar–ro mán–ci gány
kö zös sé gek szte re o tí pia-rend sze re) és Szer bi á ban (ma gyar–szerb–ci gány kö zös sé gek
szte re o tí pia-rend sze re és ezen be lül a kul tu rá lis em lé ke zet). A pro jekt ered mé nye it a
2006 má ju sá ban Tornalján (Szlo vá kia) meg ren de zett Ci gány és nem ci gány kul tú rák
együtt élé se Kö zép- és Kelet-Európá ban címû nem zet kö zi kon fe ren ci án mu tat ták be.

A 2006–2008 kö zött fo lyó Etnopolitikai mo del lek Eu ró pá ban címû OTKA-kutatás elsõ 
évé ben az in té zet Mátrafüreden két na pos pro jekt in dí tó kol lok vi u mot ren de zett a
ki vá lasz tott nyu gat-eu ró pai és ke let-kö zép-eu ró pai uni ós tag ál lam ok, va la mint az
Uni ón kí vül ma ra dó ál la mok etnopolitikai mo dell je i nek össze ha son lí tó vizs gá la tá ról. A 
2006. ok tó ber 26-án a Corvinus Egye tem Köz igaz ga tá si Ka rá val kö zö sen meg ren de zett 
nem zet kö zi szim pó zi u mon az Eu ró pa Ta nács nak az eu ró pai nem zet fo gal mak kap csán
el fo ga dott 2006. évi aján lá sát és az azt meg elõ zõ nem zet kö zi össze ha son lí tó vizs gá lat
és je len tés kö vet kez te té se it ele mez ték (3. ábra).

3. ábra
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A ha tá ron túli ma gya rok kal fog lal ko zó cso port szak ér tõi mun ka ke re té ben el vé gez te a
ma gyar–szlo vák–uk rán, il let ve a ma gyar–ro mán, ma gyar–szerb–hor vát–szlo vén és a
ma gyar–oszt rák ha tár men ti együtt mû kö dést tá mo ga tó Interreg-pályázat nyer tes pro -
jekt je i nek etnopolitikai elem zé sét. Elem zést ké szí tet tek az Or szág gyû lés el nö ke ál tal
kez de mé nye zett Kár pát-me den cei Ma gyar Kép vi se lõk Fó ru ma ré szé re a ma gyar ki -
sebb ség po li ti ka meg újí tá sá nak le he tõ sé ge i rõl. A Kül ügy mi nisz té ri um fel ké ré sé re szak -
ér tõi mun kát vé gez tek a ma gyar–szlo vák, kö zép-eu ró pai és vi seg rá di együtt mû kö dés
ak tu á lis kér dé sei kapcsán.

A ha tá ron túli ma gya rok kal fog lal ko zó cso port ant ro po ló gu sai több ku ta tás és
ren dez vény ke re té ben vizs gál ták az etnicitás el mé le ti kér dé se it. A Rogers Brubaker
ál tal ve ze tett ku ta tó cso port, amely nek tag ja az in té zet egyik mun ka tár sa is, az év vé gén
köny vet je len te tett meg a ko lozs vá ri ma gyar–ro mán együtt élés rõl (Nationalist Politics
and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town).

Ma gyar or szá gi ki sebb sé gi és mig rá ci ós tár gyú ku ta tá si ered mé nyek

Az Et ni kai szte re o tí pi ák a mai Ma gyar or szá gon címû OTKA-kutatás elsõ sza ka szá ban
a ku ta tók öt ki vá lasz tott te le pü lé sen (Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt,
Piliscsév, Le ány vár) mély in ter jú kat ké szí tet tek ab ból a cél ból, hogy fel tér ké pez zék,
mi lyen szte re o tí pi ák, né ze tek, at ti tû dök él nek a két vizs gált ki sebb sé gi cso port ban
(né me tek–szlo vá kok) egy más ról, il let ve, hogy mi lyen „nyel vet”, fo gal ma kat
hasz nál nak az egy más ról való be széd so rán. A mély in ter júk fõbb ta nul sá ga: a vizs gált
cso por tok (szlo vá kok és né me tek) egy más ról ki ala kí tott képe alap ve tõ en po zi tív (még
ha ese ten ként sztereotipikus is). Az egy más ról ki ala kí tott szte re o tí pi ák rit kán vál nak
elõ í té let té és a két cso port kö zöt ti konf lik tu so kat a részt ve võk alap ve tõ en nem et ni kai
konf lik tus ként észlelik.

Az Iden ti tás – mig rá ció – mo der ni zá ció címû ku ta tá si prog ram 2004-ben in dult. A
nem ze ti iden ti tás, az ál lam ha tal mi ho mo ge ni zá lá si tö rek vé sek és a ke reszt kö tõ dé sek
vi szony rend sze ré nek vizs gá la ta után, 2006-ban a prog ram ke re té ben el sõ sor ban azt
vizs gál ták, hogy mi lyen ha tá sa van a ve gyes há zas sá gok nak a ma gyar or szá gi
ki sebb sé gi kö zös sé gek rep ro duk ci ó já ra, és mi lyen kü lönb sé gek mu tat koz nak az egyes
ki sebb sé gek kö zött. Ma gyar or szá gon a ve gyes há zas sá gok ará nya – a ci gá nyok
ki vé te lé vel min den ki sebb ség ese té ben – rend kí vül ma gas, jó val ma ga sabb, mint
pél dá ul a ha tá ron túli ma gyar kö zös sé gek ben. A ve gyes há zas sá gok ará nyát
be fo lyá sol ja az adott cso port kor össze té te le, a ne mek ará nya, a tár sa dal mi-gaz da sá gi
jel lem zõk, és fõ képp a te rü le ti meg osz lás, a lét szám és számarány. 

A Ki te le pí tet tek – vissza szö köt tek – vissza té rõk címû pro jekt 2005-ben kez dõ dött. Az
1946–1948 kö zött Ma gyar or szág ról ki te le pí tett svá bok nagy szám ban tér tek vissza
szü lõ föld jük re – a le vél tá ri for rá sok uta lá sai sze rint szá muk meg ha lad ta a tí zez ret. A
je len ség egye dül ál ló nak te kint he tõ a ré gi ó ban. Mö göt te – az egyé ni sor sok
kü lön bö zõ sé ge in és a vé let le ne ken kí vül – nyil ván va ló an szisz te ma ti kus tár sa dal mi
té nye zõk van nak, min de nek elõtt a vizs gált sze mé lyek asszi mi lált sá ga vagy
in teg rált sá ga a ma gyar tár sa da lom ba. Az élet út in ter júk és le vél tá ri for rá sok fel tá rá sa
mel lett, 2006-ban be fe je zõ dött a té má hoz kap cso ló dó an a saj tó anyag tel jes feltárása is.

Az MTA Re gi o ná lis Ku ta tá sok Köz pont ja ál tal kez de mé nye zett Et ni kai vi szo nyok és
fo lya ma tok az ap ró fal vak ban. Az ap ró fal vak esély egyen lõ sé gé ért címû ku ta tás
(2004–2007) ke re té ben az in té zet mun ka tár sa a ba ra nyai Drávacsehi te le pü lés et ni kai
vi szo nya it dol goz ta fel.
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2006 ja nu ár já ban je lent meg az OTKA ál tal tá mo ga tott Nem zet ál lam, köz ok ta tás és a
mig rá ció lo gi ká ja c. ku ta tás ered mé nye it összeg zõ ta nul mány kö tet az in té zet és a Sík
Ki adó gon do zá sá ban Nem kí vánt gye re kek? Migráns gye re kek a ma gyar is ko lák ban
cím mel. 

A Mig rá ció, iden ti tás, he lyi tár sa da lom címû OTKA-kutatás 2006-ban ért vé get. A
ku ta tás cél ja négy ma gyar or szá gi né met te le pü lés (Piliscsaba, Som be rek, Harta,
Csolnok) mig rá ci ós fo lya ma ta i nak vizs gá la ta volt: e mig rá ci ós fo lya ma tok mi ként
il lesz ked nek az or szá gos ten den ci ák hoz, mi lyen azo nos sá gok és el té ré sek
mu tat koz nak, s ezek mi lyen té nye zõk kel ma gya ráz ha tók. A nép moz gal mi fo lya ma to kat 
a he lyi tár sa da lom ban az el múlt év ti ze dek ben vég be ment gaz da sá gi, tár sa dal mi és
po li ti kai fo lya ma tok ba ágya zot tan vizs gál ták. Az el múlt évek ben meg in dult
de mog rá fi ai, gaz da sá gi és tár sa dal mi vál to zá sok a he lyi tár sa da lom, köz élet szer ke ze tét
erõ tel je sen át ala kí tot ták, az egyes et ni kai, tár sa dal mi, kul tu rá lis cso por tok kö zött
ti pi kus konf lik tu sok ke let kez tek. Eze ket a kü lön bö zõ cso por tok kü lön bö zõ szim bo li kus 
stra té gi ák kal, egyé ni és kö zös sé gi iden ti tás po li ti kák kal tud ják ke zel ni.

A ha zai ki sebb sé gek kel fog lal ko zó mun ka tár sak szak ér tõi mun ka ke re té ben az
Or szág gyû lés és az MTA el nö ke fel ké ré sé re vé le mé nyez ték a bu nye vá cok nem ze ti
ki sebb ség gé nyil vá ní tá sá val kap cso la tos kez de mé nye zést, ada to kat szol gál tat tak az
ombudsmannak a ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá sok és a nép szám lá lás nem ze ti sé gi 
ada ta i nak össze füg gé se i rõl, va la mint a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal szá má ra
se gít sé get nyúj tot tak a két éven te ké szí ten dõ kor mány be szá mo ló hoz.

Romológiai ku ta tá si ered mé nyek

A ro mák esély egyen lõ sé ge Ma gyar or szá gon cím mel a Jed lik Ányos Prog ram
tá mo ga tá sá val 2006-ban kez dõ dött és 2009 szep tem be ré ig tar tó ku ta tás in té ze ti
rész fel ada tá nak té má ja az ön kor mány za ti ság, a po zi tív diszk ri mi ná ció, va la mint az
ok ta tás sze re pe a ro mák hely ze té nek ja ví tá sá ban. A be szá mo lá si év ben a ku ta tás
meg szer ve zé se, mód szer ta ni alap ja i nak tisz tá zá sa volt a feladat.

Judaisztikai tár gyú ku ta tá sok

A tör té ne ti hebraisztika ku ta tás te rén a Hé ber for rá sok Ma gyar or szág és a
ma gyar or szá gi zsi dó ság tör té ne té hez – 18. szá zad: for rá sok fel tá rá sa és tu do má nyos
ki adá sa címû pro jekt ke re té ben el ké szült a for rás gyûj te mény elsõ kö te té nek kéz ira ta:
Ezekiel Landau dönt vé nyei. Ma gyar or szág ra vo nat ko zó ada tok (Hé ber kút for rás ok
Ma gyar or szág és a ma gyar or szá gi zsi dó ság tör té ne té hez – 18. szá zad, 1. fü zet). Az
MTA Judaisztikai Ku ta tó cso port gon do zá sá ban már el ké szült az 1867 utá ni idõ szak
rabbi-achontológiája. 

Sor ke rült a 2004-ben az Aka dé mi ai Ki adó ál tal meg je len te tett Kép fo gyat ko zás – Váz lat 
az ikonofóbia tör té ne té rõl a rabbinikus ha gyo mány ban címû kö tet bõ vebb ter je del mû
an gol ki adá sá nak elõ ké szí té sé re. A tár gyi kul tú ra meg annyi em lé ke (óko ri zsi na gó gai
mo za i kok, kö zép ko ri il luszt rált kéz irat ok, dí sze sen meg mun kált kegy tár gyak)
ta nús ko dik afe lõl, hogy a rabbinikus zsi dó ság so sem zár kó zott el me re ven a mû vé szi
esz té ti kum tól. A könyv számba veszi és elem zi a „ter mé sze tes” lát vá nyok kal
kap cso la tos tal mu di és kö zép ko ri for rá so kat, va la mint rá mu tat arra, hogy a bib li ai
for rá sok ren ge teg tám pon tot ad nak a lá tás eme „élõ” for má i nak meg ér té sé hez és
„pszi cho ló gi á já hoz” is, mely nek ta la ján a mûvi és a ter mé sze tes lát vá nyok kal
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kap cso la tos rabbinikus fenn tar tá sok és kor lá to zá sok egy sé ges fo gal mi ke ret ben
értelmezhetõek.

In té ze ti adat bá zis ok, ku ta tá si por tál ok és hír le ve lek

2006-ban az in té zet há rom új ku ta tá si por tál ja kezd te meg mû kö dé sét. A
Kár pát-me den cei Ma gyar Ku ta tá si Adat bá zis 11 034 szom széd or szá gi te le pü lés tel jes
két-, il let ve több nyel vû név tá rát, a ma gya rok ál tal is la kott te le pü lé sek vá lo ga tott
hely tör té ne ti, ki sebb sé gi nyelv szo ci o ló gi ai bib li og rá fi á ját, va la mint a te le pü lé sek
de mog rá fi ai és tér in for ma ti kai ada ta it tar tal maz za és integrálja. 

A Visa and Immigration Policies of the Visegrad Countries címû ku ta tá si por tál a
Vi seg rá di Alap ál tal tá mo ga tott azo nos címû ku ta tás do ku men tá ci ó ját, va la mint a
vi seg rá di ál la mok be ván dor lá si és ví zum po li ti ká já nak leg fon to sabb kor mány za ti, jogi
do ku men tu ma it te szi el ér he tõ vé an gol nyel ven. 

A Ma gyar or szá gi Ki sebb sé gi Ön kor mány za ti Alportál a ma gyar or szá gi ki sebb sé gi
ön kor mány za ti vá lasz tá sok hoz kap cso ló dó ta nul má nyok, elem zé sek, cik kek és in ter júk 
mel lett a ki sebb sé gi ön kor mány zat ok vá lasz tá si ered mé nye it is tar tal maz za. A por tá lon
több mint 1 400 do ku men tum ta lál ha tó.

Az in té zet 2006-ban négy ma gyar nyel vû és egy an gol nyel vû elekt ro ni kus hír le ve let
je len te tett meg, il let ve kül dött szét a part ner in té ze tek ku ta tó i nak és más ér dek lõ dõk nek. 

Szim pó zi u mok, kon fe ren ci ák, ku ta tás szer ve zé si fel ada tok

A Nem kí vánt gye re kek? Migráns gye re kek a ma gyar is ko lák ban címû kö tet rõl az
in té zet feb ru ár 9-én szak mai be szél ge tést szer ve zett az érin tett ta ná rok, kor mány za ti
szer vek és egye sü le tek kép vi se lõ i nek rész vé te lé vel. 

Mit je lent az etnicitás, ha nem cso por to kat vizs gá lunk? cím mel az in té zet 2006. már ci us 
30-án mû hely be szél ge tést szer ve zett, ame lyen részt vett Rogers Brubaker szo ci o ló gus
(University of California, Los An ge les), aki nek Ethnicity without Groups (Har vard
University Press, 2004) címû köny vét, an nak el mé le ti és mód szer ta ni vo nat ko zá sa it
ele mez ték a részt ve võk. 

A Kár pát-me den ce ki sebb sé gi ma gyar lak ta te le pü lé se i nek együtt élé si vi szo nyai címû
OTKA-projekt ered mé nye i nek be mu ta tá sá ra 2006. má jus 11–12-én a szlo vá ki ai
Tornalján Ci gány és nem ci gány kul tú rák együttélé se Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban címû
nem zet kö zi kon fe ren cia ke re té ben ke rült sor. A kon fe ren cia kí sé rõ ren dez vé nye ként
egy nem zet kö zi etnofotó ki ál lí tás is meg va ló sult. A kon fe ren ci án cseh or szá gi és
szlo vá ki ai ku ta tók is elõ adá so kat tar tot tak.

Az in té zet éves kon fe ren ci á já ra má jus 24–25-én ke rült sor. A kon fe ren cia címe: Et ni kai 
szte re o tí pia és tár sa dal mi tá vol ság – A ki sebb sé gek kel szem be ni elõ í té le tes ség for mái
Ma gyar or szá gon. A kon fe ren cia anya gai – együtt a Min den na pi elõ í té le tek.
Tár sa dal mi tá vol sá gok és et ni kai szte re o tí pi ák címû ku ta tá si prog ram ta nul má nya i val – 
az in té zet 2006. évi év könyv ében je len tek meg.
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Az MTA Nép raj zi Ku ta tó in té ze té vel és a ko lozs vá ri Kri za Já nos Nép raj zi Tár sa ság gal
együtt mû köd ve ke rült sor az in té zet szór vány ku ta tá sát be mu ta tó kon fe ren cia
meg szer ve zé sé re Regionalitás, kö zös ség épí tés, szór vány gon do zás - Nem zet kö zi
össze fo gás a szór vány kér dés ben cím mel, Zsobokon (Jebucu – Ro má nia) 2006. jú ni us
8–11-én.

Az in té zet ha tá ron túli ma gyar ki sebb sé gek kel fog lal ko zó mun ka cso port ja ezen kí vül
több tu do má nyos kon fe ren ci át ren de zett: a Kul tú ra, nem zet, iden ti tás cím mel
Deb re cen ben 2006. au gusz tus 22–25. kö zött le zaj lott VI. Nem zet kö zi Hun ga ro ló gi ai
Kong resszus ke re té ben Nem zet tu dat és töb bes kö tõ dé sek, il let ve A ki sebb sé gi
ma gya rok kö zös ség épí té se a szom szé dos ál la mok ban 1918–1948 cím mel két
szim pó zi um nak volt a ren de zõ je. 

Az in té zet ál tal ko or di nált Ví zum- és bevándorláspolitika a visegrádi or szá gok ban
címû, a Vi seg rá di Alap ál tal tá mo ga tott ku ta tá si prog ram záró kon fe ren ci á ját 2006.
szep tem ber 22-én Bu da pes ten ren dez ték meg.

Az OTKA tá mo ga tá sá val in dí tott Etnopolitikai mo del lek Eu ró pá ban címû ku ta tá si
prog ram (2006–2008) elsõ kon fe ren ci á já ra 2006. ok tó ber 26-án ke rült sor a Bu da pes ti
Corvinus Egye tem Köz igaz ga tá si Kara és a Kar Nem zet kö zi Igaz ga tá si és Em be ri Jogi
Ku ta tó cso port ja szer ve zé sé ben Etnopolitikai mo del lek Eu ró pá ban és a nem zet fo gal ma
cím mel. Az Eu ró pa Ta nács Par la men ti Köz gyû lés ének a nem zet fo gal má ról szó ló 2006
(1735) szá mú aján lá sá nak meg vi ta tá sá ra is sor ke rült, az aján lást elõ ter jesz tõ Frunda
György ro má ni ai sze ná tor rész vé te lé vel. 

No vem ber 6-án az in té zet a var sói Nem zet kö zi Kap cso la tok In té ze té vel kö zö sen Az EU
és az USA in teg rá ci ós po li ti ká ja cím mel nem zet kö zi sze mi ná ri u mot ren de zett a
be ván do rol tak tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak szak po li ti kai hát te ré rõl.

Az in té zet a Ma gyar Tu do mány Ün ne pe ren dez vény so ro zat ke re té ben négy
tu do má nyos szim pó zi u mot szer ve zett. Ezek kö zül há rom ren dez vény meg tar tá sá ra
szer bi ai, szlo vé ni ai és szlo vá ki ai part ner in té ze tek kel kö zö sen, a szom széd or szá gok ban 
ke rült sor.

A no vem ber 4-én Zentán a Vaj da sá gi Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet tel kö zö sen
Tár sa da lom kép az ez red for du lón cím mel meg ren de zett szim pó zi u mon a vaj da sá gi
tár sa da lom tu do má nyi ta nul mány kö tet szer zõi mu tat ták be el ké szült elem zé se i ket. Az
elem zé sek önál ló ta nul mány kö tet ben 2007-ben je len nek meg a Vaj da sá gi Mû ve lõ dé si
In té zet ki adá sá ban.

Lendván no vem ber 14-én a Ma gyar Nem ze ti sé gi Mû ve lõ dé si In té zet tel, il let ve a
Mu ra vi dé ki Ma gyar Tu do má nyos Tár sa ság gal kö zö sen A szlo vé ni ai két nyel vû ok ta tá si
mo dell tu do má nyos elem zé se i nek be mu ta tá sa cím mel egész na pos kon fe ren ci án
vi tat ták meg a két in té zet 2005–2006. évi kö zös ok ta tás- és nyelv szo ci o ló gi ai
ku ta tá sá nak ered mé nye it.

Ki sebb ség ku ta tás Szlo vá ki á ban és Ma gyar or szá gon cím mel a szlo vá ki ai Fo rum
Ki sebb ség ku ta tó In té zet tel és a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia kas sai
Tár sa da lom tu do má nyi In té ze té vel kö zö sen no vem ber 21-én Som or ján ren dez tek
tu do má nyos szim pó zi u mot.
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Bu da pes ten 2006. no vem ber 23-án, a Ma gyar Tu do mány Ün ne pe al kal má ból ke rült sor
az Iden ti tás re per to á rok a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek kö ré ben címû kon fe ren cia
meg tar tá sá ra. 

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

Az in té zet az aka dé mi ai tár sa da lom tu do má nyi in té ze tek kö zül a Nép raj zi
Ku ta tó in té zet tel, a Nyelv tu do má nyi In té zet tel, a Föld rajz tu do má nyi In té zet tel, a
Po li ti kai Tu do má nyok In té ze té vel, a Tör té net tu do má nyi In té zet tel, a Szo ci o ló gi ai
Ku ta tó in té zet tel, va la mint a Tár sa da lom kutató Köz pont tal mû kö dik együtt a
leg szo ro sab ban. Az egye te mi ku ta tó he lyek kö zül az ELTE Ger ma nisz ti kai Intézeté vel,
il let ve az ELTE TÁTK Kul tu rá lis Ant ro po ló gi ai Szak cso port tal, az ELTE BTK Tár gyi
Nép raj zi Tan szé ké vel, a Pé csi Egye tem Kom mu ni ká ci ós Tan szé ké vel, va la mint az
ELTE-UNESCO Ki sebb ség szo ci o ló gi ai Tan szé ké vel ala kí tott ki rend sze res
mun ka kap cso la to kat.

Az in té zet mun ka tár sai ezen kí vül több más egye te mi tan szék, dok to ri is ko la
mun ká já ban is részt vesz nek. Fo lya ma tos az együtt mû kö dé sük a ki sebb sé gi
ön kor mány zat ok in té ze tei kö zül a bé kés csa bai Szlo vák In té zet tel, va la mint a pé csi
Hor vát In té zet tel és jó kap cso lat ala kult ki a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal lal és 
a ki sebb sé gi ombudsman hi va ta lá val.

Az in té zet gyü möl csö zõ kap cso la to kat ápol több or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat tal: 
így pél dá ul az Or szá gos Né met, Szlo vák, Hor vát és Len gyel Ön kor mány zat tal. Az
in té ze ti mun ka tár sak több szak mai fo lyó irat – pl. a Pro Minoritate, a Ki sebb ség ku ta tás,
a Forum – szer kesz tõ sé gé nek is tag jai.

Az in té zet 2006-ban is több al ka lom mal si ke re sen pá lyá zott a kü lön bö zõ
ma gyar or szá gi ku ta tá si ala pok nál, ala pít vá nyok nál: az OTKA két új in té ze ti pá lyá za tot
tá mo ga tott, a Jed lik Ányos, a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap, az Apá czai Ala pít vány, az Illyés 
Ala pít vány és a Szü lõ föld Alap pe dig egyet-egyet.

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Az in té zet a nem zet kö zi ku ta tá si prog ra mok ke re té ben az el múlt év fo lya mán szá mos
nyu gat- és ke let-eu ró pai part ner in té zet tel, egye te mi ku ta tó hellyel vet te fel a
kap cso la tot. Kü lö nö sen in ten zív az együtt mû kö dés a vi seg rá di ál la mok ban mû kö dõ
et no ló gi ai, ki sebb ség ku ta tó cso por tok kal, aka dé mi ai és egye te mi in té ze tek kel.

A kül föl di part ne rek kö zül fo lya ma tos az együtt mû kö dés a bé csi szék he lyû European
Mo ni tor ing Cent re on Races and Xenofobia (EUMC) köz pont tal, a bolzanoi Europäische
Volksakademie-vel, va la mint a Norköppingi Egye tem Et no ló gi ai Ku ta tó cso port já val. A
be szá mo lá si év ben a ljub lja nai Ki sebb ség ku ta tó In té zet tel és an nak lendvai
ku ta tó cso port já val az in té zet há rom éves együtt mû kö dé si meg ál la po dást kö tött. Több
kö zös ku ta tás és ren dez vény ala poz ta meg a fo lya ma tos együtt mû kö dést a szlo vák, a cseh
és a len gyel aka dé mia in té ze te i vel; így pél dá ul a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia
po zso nyi Et no ló gi ai In té ze té vel és kas sai Tár sa da lom tu do má nyi In té ze té vel, a
Sároseperjesi Egye tem Ki sebb sé gi In té ze té vel, il let ve a Cseh Tu do má nyos Aka dé mia
Masaryk In té ze té vel.
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A ha tá ron túli ma gyar ku ta tó in té ze tek, tu do má nyos mû he lyek kö zül szin te min den
tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó cso port tal rend sze res a kap cso lat. Így pél dá ul Er dély ben a
ko lozs vá ri  Er dé lyi  Mú ze um  Egye sü let tel, a  Ko lozs vá ri  Ma gyar  Egye te mi In té zet tel, a 
Sza bó T. At ti la Nyel vé sze ti In té zet tel, a Kri za Já nos Tár sa ság gal, va la mint az Etnokulturális
For rás köz pont tal. Szé kely föl dön a csík sze re dai Re gi o ná lis és Ant ro po ló gi ai Ku ta tá si
Köz pont tal ala kult ki szo ros együtt mû kö dés. Szlo vá ki á ban a po zso nyi Mercurius
Ku ta tó cso port tal, a somorjai Fórum Ki sebb ség ku ta tó In té zet tel, a dunaszerdahelyi Gramma
Nyel vi Iro dá val, a ko má ro mi Egye tem újon nan lét re jött in té ze té vel és a ko má ro mi Et no ló gi ai
In té zet tel van évek óta rend sze res mun ka kap cso la ta az in té zet nek. Ha son ló in ten zi tás jel lem zi 
a kár pát al jai, vaj da sá gi és mu ra vi dé ki ma gyar ku ta tó cso por tok kal való együtt mû kö dést. Az
együtt mû kö dés rend sze res sé gét jól jel zi, hogy a vaj da sá gi Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet tel, a
szlo vé ni ai Ma gyar Nem ze ti sé gi Mû ve lõ dé si In té zet tel, il let ve a be reg szá szi II. Rá kó czi
Fe renc Ma gyar Ta nár kép zõ Fõ is ko la ku ta tó cso port ja i val fo lya ma to sak a kö zös ku ta tá sok,
rend sze re sek a kö zös ren dez vé nyek.

Az in té zet ala pí tó ok ira tá ban is meg je lölt ku ta tás szer ve zé si fel ada ta i nak meg fe le lõ en
mû köd tet te a ha tá ron túli ma gyar ku ta tók ré szé re ki írt Domus Hungarica, va la mint a
ki sebb sé gi ma gyar tu do má nyos mû he lyek ben dol go zó ku ta tók szü lõ föld ön foly ta tott
mun ká ját tá mo ga tó aka dé mi ai ösz tön díj rend szert.

A nem zet kö zi pá lyá za tok kö zül az in té zet egy újabb FP6-os prog ra mon, az Interreg
2006. évi pá lyá za ti for du ló já ban, va la mint a Vi seg rá di Alap nál is ered mé nye sen
pá lyá tt.

V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Köny vek

A. Ger gely And rás – Papp Ri chárd – Prónai Csa ba (szerk.): Kul tú rák kö zött. Hommage
á Bog lár La jos. Nyi tott Könyv mû hely Ki adó, Bu da pest, 2006, 495.

Bakó Bog lár ka – Papp Ri chárd – Szar ka Lász ló (szerk.): Min den na pi elõ í té le tek.
Tár sa dal mi tá vol sá gok és et ni kai szte re o tí pi ák. Tér és te rep V. Ba las si Ki adó, Bu da pest, 
2006, 478.

Ba logh, Ba lázs – Ilyés, Zol tán (eds.): Perspectives of Diaspora Existence. Hungarian
Diasporas in the Carpathian Basin. Historical and Current Contexts of a Specific
Diaspora Interpretation and Its Aspects of Ethnic Minority Protection. Aka dé mi ai
Ki adó, Bu da pest, 2006, 300.

Bindorffer Györ gyi (szerk.): Vál to za tok a ket tõs iden ti tás ra. Ki sebb sé gi lét hely ze tek és
iden ti tás alak za tok a ma gyar or szá gi hor vá tok, né me tek, szer bek, szlo vá kok, szlo vé nek
kö ré ben. Gon do lat–MTA Et ni kai-nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té zet, Bu da pest, 2006,
288.

Bíró, Ta más: Finding the Right Words: Implementing Optimality Theory with
Simulated Annealing. Groningen Dissertations in Linguistics 62. University of
Groningen, 2006, 250.
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Brubaker, Rogers – Feischmidt, Mar git –Fox, Jon – Grancea, Liana: Nationalist Politics 
and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. Princeton University Press, 2006, 440.

Eiler Fe renc: Ki sebb ség vé de lem és re ví zió. Gon do lat, Bu da pest, 2006, 300.

Ilyés Zol tán: A táj hasz ná lat vál to zá sai és a tör té ne ti kultúrtáj 18–20. szá za di fej lõ dé se
Gyimesben. Eszterházy Kár oly Fõ is ko la, Eger, 2006, 300.

Kán tor, Zol tán – Ieda, Osamu – Ha lász, Iván – Vizi, Balázs – Majtényi, Ba lázs – Deets,
Stephen (eds.): Beyond Sovereignty: From Sta tus Law to Transnational Citizenship?
Series of Slavic Eurasian Studies, Slavic Research Cen ter, Hok ka i do University,
Sapporo, 2006, 412.

Kál lai Ernõ – Tör zsök Eri ka (szerk.): Át szer ve zé sek kora – Ci gány nak len ni
Ma gyar or szá gon. Je len tés 2002–2006. Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok
Köz ala pít vány, Bu da pest, 2006, 203.

Kováts, András – Miklusakova, Mar ta – Rangelova, Vera – Siniovas, Vladimiras:
Practical Social Work with Refugees – A Human Rights Approach. Me ne dék,
Bu da pest, 2006, 200.

Prónai Csa ba (szerk.): Ci gány vi lá gok Eu ró pá ban. Nyi tott Könyv mû hely, Bu da pest,
2006, 494.

Tóth Ág nes – Vé kás Já nos (szerk.): Egy ség a kü lön bö zõ ség ben. Az Eu ró pai Unió és a
nem ze ti ki sebb sé gek. Ér ték és va ló ság. He te dik fü zet. Bu da pest, 2006, 197.

Ta nul má nyok

Ko vács, And rás: Religiosity, Pra xis and Tradition in Contemporary Hungarian Jewry.
In: Eliezer Ben-Rafael–Thomas Ger gely–Yosef Gorny (eds.): Jewry between Tradition 
and Secularism. Europe and Israel Compared. Brill, Leiden, Bos ton, 2006, 43–50.

Ko vács, And rás: Hungarian Jews’ Perception of Anti-Semitism. In: Randolph L.
Braham – Brewster S. Chamberlin (eds.): The Ho lo ca ust in Hun ga ry: Sixty Years Later. 
Social Science Monographs, Boulder, CO, Co lum bia University Press, New York
2006, 221–240.

Kováts, And rás: The Making of Migration Policy in Contemporary Hun ga ry. Central
European Political Science Review Vol. 6. No. 20. 2006, 92–116.

Szar ka Lász ló: In teg rá ció és együtt mû kö dés a ki sebb ség po li ti ká ban. In: Bár di
Nán dor–Si mon At ti la (szerk.): In teg rá ci ós stra té gi ák a ma gyar ki sebb sé gek
tör té ne té ben. Disputationes Samarienses. Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet, Somorja,
2006, 23–42.

Vizi, Ba lázs: The EU and the Situation of Roma in Hun ga ry in the Accession Process.
In: Central European Political Science Review Vol. VI, No. 20, 2005/Summer 66–91.

Vizi, Ba lázs: The unintended legal backlash of enlargement? The inclusion of the rights
of minorities in the EU Constitution. Regio 2005, 87–108.
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Szarka László

30

Intézeti átlaglétszám1:  26 ebbõl kutató2:  17

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  130
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   3 ide gen nyel ven:   2
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul: 12 ide gen nyel ven:   5
egyéb kö tet6 ma gya rul:   3 ide gen nyel ven:   2

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 27 ide gen nyel ven:  0
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  9

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 46 ide gen nyel ven: 16
le xi kon cikk ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:   0

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul:   5 ide gen nyel ven:   0

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 81 ide gen nyel ven:   8

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen: 124 eb bõl nem zet kö zi: 52
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 19 eb bõl nem zet kö zi:   9

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  4 eb bõl kül föld ön:   2
op po nen si vé le mény össze sen:  7 eb bõl kül föld ön:   5
egyéb szak ér tõi vé le mény: 8 eb bõl kül föld ön:   6
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  2 eb bõl kül föld ön:   2

tag ság össze sen:  44 eb bõl kül föld ön: 17

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 3 MTA dok to ra:  1

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  15
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    4 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  1
El mé le ti kur zu sok szá ma:11 42 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:     49

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 5 A tá mo ga tás össze ge:  10 M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 3 A tá mo ga tás össze ge:    7 M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 7 A tá mo ga tás össze ge:  41 M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 3 A tá mo ga tás össze ge:  27 M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 6 A támogatás összege:  11 M Ft
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I. A ku ta tó hely fõ fel ada tai a be szá mo lá si évben

–  Az EU joga és a ma gyar jog rend szer
–  A gaz da ság és a ma gán jog ak tu á lis kér dé sei
–  A Rule of Law prob lé mái, kü lö nös te kin tet tel a ha zai jog rend szer re
–  Em be ri jo gok, nem zet kö zi kap cso la tok a glo ba li zá ló dó vi lág ban
–  Kör nye zet vé de le mi jog a 21. szá zad elsõ év ti zed ében
–  A jog rend szer el mé le té nek ál ta lá nos kér dé sei 
–  In ter disz cip li ná ris ku ta tá sok

A be szá mo lá si év ben az in té zet mun ka tár sai to vább ra is el sõ sor ban a ku ta tá si terv ben
sze rep lõ té ma kö rök gon do zá sá ra kon cent rál tak. Ugyan ak kor va la mennyi té ma kör ön
be lül újabb altémák vizs gá la ta in dult, ame lyek nem kis rész ben a gya kor la ti jog al ko tói,
il let ve jog al kal ma zói igé nyek re te kin tet tel ke rül tek meg fo gal ma zás ra. A
ku ta tó mun ká nál ki emelt fi gyel met kap tak azok a te rü le tek, ame lyek tár sa dal mi
hasz no su lá sa vi tat ha tat lan. Ez a szem lé let ki mu tat ha tó mind a pub li ká ci ók nál, mind
pe dig az év fo lya mán meg ren de zés re ke rült tu do má nyos ta nács ko zá sok nál.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

Az EU joga és a ma gyar jog rend szer

A ko ráb bi évek ben meg kez dett ku ta tá sok ra épít kez ve 2006-ban az uni ós jog és a
ma gyar jog rend szer vi szo nyá val fog lal ko zó vizs gá la tok to vább foly ta tód tak, me lyek
há rom na gyobb cso port ba ren dez he tõk: a ku ta tá sok egy részt ál ta lá no sabb
köz jo gi-al kot mány jo gi kér dé sek re, to váb bá az egyes uni ós tag ál lam ok sza bá lyo zá sát
össze ve tõ kom pa ra tív elem zé sek re, va la mint – spe ci á lis jel leg gel – az egyes jog ága kat,
il let ve szak po li ti ká kat érin tõ vizs gá la tok ra össz pon to sí tot tak.

Az ál ta lá nos köz jo gi-al kot mány jo gi ku ta tás ke re té ben a Ma gyar Köz tár sa ság
Or szág gyû lé se ál tal is ra ti fi kált EU Al kot má nyos Szer zõ dés nek és a ma gyar Al kot mány 
sza bá lya i nak vi szo nya volt a vizs gá lat tár gya. Meg ál la pí tást nyert, hogy az
Al kot má nyos Szer zõ dés eset le ges ha tály ba lé pé se in do kolt tá ten né a ma gyar
Al kot mány kor rek ci ó ját.

A kom pa ra tív ku ta tá sok ke re té ben a tárgy év ben több in té ze ti ku ta tó köz re mû kö dé sé vel
az uni ós tag or szág ok he te ro gén nek te kint he tõ köz igaz ga tá si rend sze re it össze ve tõ
ta nul mány kö tet je lent meg. A kö tet le írást ad hat uni ós ál lam köz igaz ga tá si
rend sze ré rõl, va la mint va la mennyi tag ál lam köz pon ti és he lyi igaz ga tá si struk tú rá já ról,
a ha té kony ság mé ré sé re al kal ma zott mód sze rek rõl, a me zõ gaz da ság igaz ga tá sá ról és a
regionalizmus re le váns kér dé se i rõl. 
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Az uni ós szak po li ti kák kö zül a ku ta tá sok a re gi o ná lis po li ti kát is érin tet ték. A téma
ki emelt je len tõ sé ge kö vet ke zik ab ból, hogy a kö zép-ke let-eu ró pai ál la mok kal tör tént
2004. évi bõ ví tés új táv la to kat nyi tott e te rü le ten, már csak azért is, mert egy részt
je len tõs po li ti kai és gaz da sá gi le he tõ sé get te remt az uni ós bel sõ piac bõ vü lé se, más részt 
vi szont az újon nan csat la ko zott or szá gok jö ve del me lé nye ge sen ki sebb az uni ós
át lag nál. A ku ta tás min de nek elõtt a tag ál lam ok re gi o ná lis po li ti ká já nak, il let ve a
re gi o ná lis ön kor mány zat re form já nak el gon do lá sa i ra irá nyult, amely nek ki emelt
je len tõ sé gét az adja, hogy a lét re ho zott új struk tú ra ha té ko nyan tud jon be il lesz ked ni az
uni ós tá mo ga tá si rend szer be. Ta nul mány ké szült A he lyi ön kor mány zat ok je len tõ sé ge
az EU Al kot má nyá ban és az ENSZ He lyi Ön kor mány za ti Vi lág char tá já nak
ter ve ze té ben cím mel, amely a ma gyar he lyi ön kor mány za ti rend szer je len le gi
hely ze té re te kin tet tel rend kí vül fontosnak tekinthetõ.

A gaz da ság és a ma gán jog ak tu á lis kér dé sei

A gaz da ság és a ma gán jog ak tu á lis kér dé se i rõl foly ta tott ku ta tá sok egyik ki emel ke dõ
ered mé nye a ha tá lyos Pol gá ri Tör vény könyv pa pír ala pon meg je lent, össze sen öt
kö tet bõl álló, kö zel két ezer nyom ta tott ol dal nyi ter je del mû kom men tár ja, amely nek
fõ szer kesz tõ je az in té zet ku ta tó ja, és az egyes fe je ze tek szer zõi kö zött is szá mos in té ze ti 
mun ka társ ta lál ha tó (1. ábra). A  kom men tár so ro zat szer kesz té se so rán fon tos
szem pont volt, hogy a ki ad vány az új Ptk. ha tály ba lé pé se után is hasz nál ha tó le gyen,
ezért – gyö ke re sen sza kít va a ha son ló jel le gû kom men tá rok kal kap cso la tos gya kor lat tal 
– min den egyes kö tet ala pos tu do má nyos elem zést tar tal maz, ame lyek ben az egyes
jog in téz mé nyek ki ala ku lá sát tör té ne ti leg vizs gál va igye kez nek rá mu tat ni a dog ma ti kai
cso mó pont ok ra és a nor ma szer ke zet bel sõ kohéziós fejlõdésére.

1. ábra: A Polgári Törvénykönyv kommentárja
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Je len tõs pub li ká ci ók szü let tek a gaz da sá gi jog te rü le tén is. A HVG ORAC Ki adó nál
önál ló tár sa sá gi jogi mo no grá fia je lent meg, amely tu do má nyos igénnyel tár gyal ja a
ha tá lyos tár sa sá gi jo gun kat; a gaz da sá gi jog–tár sa sá gi jog–cég jog té ma kör ében több
na gyobb ter je del mû ta nul mány ke rült pub li ká lás ra. A ver seny jog, pi ac sza bá lyo zás
kér dés kö rén be lül el sõ sor ban az ener gia jog, il let ve a táv hõ szol gál ta tás ver seny jo gi
vo nat ko zá sa it fel dol go zó mun kák szü let tek. A csõd jog és a vég el szá mo lás
sza bá lyo zá sa té má já ban két ta nul mány ke rült pub li ká lás ra, mind ket tõ elem zõ en
mu tat ja be a leg újabb jog al ko tá si fo lya mat ered mé nye it. A ma gán jog és a köz jog
jel leg ze tes ha tár te rü le ti jog in téz mé nye a köz igaz ga tá si szer zõ dés, amely rõl szin tén
ké szült egy át te kin tõ cikk. A cég jog, vál la la ti jog, üz le ti jog té ma kör ében több olyan
mo no grá fia szü le tett, ame lyek tu do má nyos ér té kük mel lett a gya kor ló szak em be rek
szá má ra is hasz no sít ha tó is me re te ket tartalmaznak. 

Az össze ha son lí tó kár té rí té si jog ke re té ben to vább foly tak a vizs gá ló dá sok az
egész ség ügyi szol gál ta tók kár té rí té si fe le lõs sé gé nek té ma kör ében, s en nek
ered mé nye kép pen el ké szült az or vo si fe le lõs ség gel fog lal ko zó ta nul mány kö tet. A kö tet 
kár té rí té si fe je ze te el sõ sor ban a ma gyar jog szem szö gé bõl kö ze lí ti meg az egész ség ügyi 
szol gál ta tók kár té rí té si fe le lõs sé gét, nagy szá mú, ko ráb ban nem pub li kált íté let
fel dol go zá sa alapján. 

A Rule of Law prob lé mái, kü lö nös te kin tet tel a ha zai jog rend szer re  

A jog ál la mi ság fo gal má nak ér tel me zé si tar to má nya az Al kot mány egyéb
ren del ke zé se i hez ké pest meg le he tõ sen ki ter jedt. Ma gyar or szá gon a jog ál la mi ság
alap ér té két ki töl tõ el ve ket az Al kot mány bí ró ság 1990-tõl fo ko za to san, meg le he tõs
rész le tes ség gel, konk rét ügyek kap csán fej tet te ki. Nap ja ink al kot má nyos prob lé má ját
azon ban az je len ti, hogy a jog ál la mi ság fo gal má nak je len té se – Ma gyar or szág uni ós
csat la ko zá sa kö vet kez té ben, il let ve al kot má nyunk bi zo nyos ér te lem ben vett
nem zet kö zi vé vá lá sá val – túl mu tat az Al kot mány bí ró ság ál tal ki ala kí tott ér tel me zé si
körön. 

Az ál lam pol gár ság, mint a po li ti kai kö zös sé get meg ha tá ro zó szem pont, az
ál lam pol gár ság és a vá lasz tó jog kér dé sei is vizs gá lat tár gyát ké pez ték. Az év so rán az
in té zet mun ka tár sai a ja pán Hok ka i doi egye tem mel kö zö sen köz re ad tak egy kö te tet
Beyond Sovereignty? From Sta tus Law to Transnational Citizenship cím mel. A mun ka
a ke let-kö zép-eu ró pai nem zet épí tés, a szu ve re ni tás, va la mint az ál lam pol gár ság
tar tal má nak vál to zá sá val és a stá tus tör vé nyek kel fog lal ko zik.

A de mok ra ti kus jog ál lam ok igen el té rõ ek ab ban a te kin tet ben, hogy al kot má nya ik mit
és mi lyen rész le tes ség gel tar tal maz nak a bün te tõ jo gi sza bály rend szer nek az egyént az
ál lam túlhatalmával szem ben védõ té te le i bõl. Mind ez nem vál toz tat azon a té nyen, hogy 
a bün te tõ anya gi és el já rá si jog alap el vei és ga ran ci á lis ren del ke zé sei nagy
je len tõ ség gel bír nak a de mok ra ti kus jog ál lam ok ban. A be szá mo lá si idõ szak ban a
bün te tõ jog kö ré ben ta nul mány szü le tett a ma gyar bün te tõ el já rás jog vál to zá sa i nak
vizs gá la tá ról, kü lö nös te kin tet tel a 2006. évi LI. tör vény re, mely érin tet te a
kény szer in téz ke dé se ket, a nyo mo zást és a fel leb be zés rendszerét.

Ma gyar or szá gon ed dig köz igaz ga tás-tu do má nyi rész rõl ke vés sé ku ta tott té mát
dol go zott fel az in té zet egyik ku ta tó ja, ami kor a jogi (ad mi niszt ra tív) si no ló gia
meg ho no sí tá sa ként a kí nai köz igaz ga tás ról írt. A ta nul mány amel lett, hogy
meg is mer te ti az ol va sót a kí nai köz igaz ga tá si re for mok kal, te ret ad a kí nai
köz igaz ga tá si kul tú ra is mer te té sé nek. 
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Em be ri jo gok, nem zet kö zi kap cso la tok a glo ba li zá ló dó vi lág ban

Az em be ri jogi kér dé sek kel összefüggõ vizs gá ló dá sok ke re té ben az in té zet ku ta tói
fog lal koz tak a nem zet kö zi ter ro riz mus el le ni küz de lem le het sé ges ha tá sa i val az em be ri
jo gok bel sõ és nem zet kö zi vé del me szem pont já ból. Az egyik e tárgy kör ben szü le tett
mun ka a 2001. szep tem ber 11-én vég re haj tott ter ror cse lek mé nyek fé nyé ben elem zi a
ter ro riz mus el le ni küz de lem nem zet kö zi kér dé se it. A írás fel hív ja a fi gyel met ezen
ter ror cse lek mé nyek új sze rû sé gé re, to váb bá a ter ro riz mus el le ni fel lé pés buk ta tó i ra,
pon to sab ban arra, hogy ez a küz de lem az alap ve tõ jo gok és sza bad ság jog ok ön ké nyes
kor lá to zá sá nak az esz kö zé vé vál hat, alá ás hat ja az em be ri jo gok te rén el ért
vív má nyo kat, utat nyit hat  az erõ szak al kal ma zá sa elõtt az ál lam kö zi kap cso la tok ban.

Az em be ri jogi kér dé sek re fó ku szál va az in té zet ku ta tói évek óta köz re mû köd nek több
olyan nem zet kö zi pro jekt ben, ame lyek az em ber ke res ke de lem mel, a csa lá don be lü li
erõ szak prob lé má i val fog lal koz tak. A tárgy év ben az in té zet részt vett az Eu ró pai
Bi zott ság ál tal tá mo ga tott a Ghenti Egye tem ve ze té sé vel fo lyó ku ta tás ban, amely nek
ke re té ben ele mez ték egy olyan ön sza bá lyo zó mi nõ ség biz to sí tá si rend szer
meg va ló sít ha tó sá gát, amely az uta zá si iro dák és a társ ke re sõ ügy nök sé gek
te vé keny sé gét sza bá lyoz va, az em ber ke res ke de lem és a sze xu á lis ki zsák má nyo lás
el le ni fel lé pést te szi le he tõ vé. A vizs gá ló dá sok ered mé nye kép pen két an gol nyel vû írás
ké szült el. A ta nul má nyok összeg zik azo kat a ja vas la to kat, me lyek alap ján az Eu ró pai
Bi zott ság el kezd he ti a kér dés kör jogi sza bá lyo zá sá nak kidolgozását. 

Szin tén nem zet kö zi együtt mû kö dés sel – ún. Pandora pro jekt ke re té ben – foly tak
vizs gá ló dá sok a csa lá don be lü li erõ szak fo gal ma i val, oka i val, meg elõ zé si
le he tõ sé ge i vel kap cso lat ban. A pro jekt ke re té ben el ké szült ku ta tá si anyag aján lá so kat
is meg fo gal maz a prob lé ma ha té ko nyabb ke ze lé sé re.

A ku ta tá sok szer ves ré szét ké pe zik a rassz iz mus sal és a xenophobiával fog lal ko zó
elem zé sek. Ez zel össze füg gés ben az in té zet egyik ku ta tó ja köz re mû kö dött a
Rassz iz mus és Ide gen el le nes ség Eu ró pai Meg fi gye lõ köz pont já nak (EUMC)
Rassz iz must és Ide gen el le nes sé get Meg fi gye lõ Eu ró pai In for má ci ós Há ló za ta
(European Racism and Xenophobia Network, RAXEN) szak ér tõ je ként több je len tés
el ké szí té sé ben, ame lyek egye bek kö zött a rasszis ta in dí té kú bûn cse lek mé nyek és a
vo nat ko zó jogi sza bá lyo zás ma gyar or szá gi hely ze té rõl; a rassz iz mus, ide gen el le nes ség
és diszk ri mi ná ció meg nyil vá nu lá si for má i ról Ma gyar or szá gon (kü lö nös te kin tet tel a
faji in dít ta tá sú bûn cse lek mé nyek, va la mint az antidiszkriminációs jog gya kor lat
kér dé sé re) szóltak.

Új ku ta tá si té ma ként em lít he tõk az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek re form já val
fog lal ko zó vizs gá ló dá sok. E té ma kör ben két ta nul mány ké szült el. Az egyik a 2005. év
vé gén élet re hí vott ún. Bé ke épí té si Bi zott sá got, a má sik pe dig a Biz ton sá gi Ta nács
re form já nak szük sé ges sé gét tár gyal ja. Az ENSZ Köz gyû lés és a Biz ton sá gi Ta nács
se géd szer ve ként mû kö dõ Bé ke épí té si Bi zott ság ról ké szült írás fel tár ja az új bi zott ság
mû kö dé sé vel kap cso la tos kér dé se ket, s rá mu tat azon té nye zõk re, ame lyek elõ re ve tí tik
ezen új szerv te vé keny sé gé nek eset le ges kudarcát. 

A be szá mo lá si év ben meg je lent a Dayton 10 év után c. ta nul mány kö tet, amely a
dél-szláv konf lik tus kü lön fé le nem zet kö zi jogi as pek tu sa it dol goz za fel (2. ábra).
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Kör nye zet vé de le mi jog a 21. szá zad elsõ év ti zed ében

2006-ban az in té zet ku ta tói be ha tó an fog lal koz tak a kör nye zet vé del mi jog gal és an nak
ér vé nye sü lé sé vel. Kül föld ön ke rült pub li ká lás ra az a ta nul mány, amely a
ma gyar or szá gi kör nye zet vé del mi sza bá lyo zás in téz mé nyi ke re te it és al kot mány jo gi
hát te rét fog lal ja össze. A  mun ka kü lön ki tér az egész sé ges kör nye zet hez való jog
meg je le né sé re a ma gyar Al kot mány ban. 

A be szá mo lá si év ben is foly ta tó dott a köz ér dek és a köz igaz ga tás kö zöt ti össze füg gé sek 
vizs gá la ta. A hang súly a kör nye zet vé de lem re he lye zõ dött, amely te rü let a köz ér dek
meg je le né sé nek kü lö nös tár há - za ként fog ha tó fel. A ku ta tá sok rá irá nyít ják a fi gyel met

arra, hogy a Köz igaz ga tá si
el já rás jo gi tör - vény ál tal
biz to sí tott el já rá si jogi esz kö zök
le he tõ sé get biz to sí ta nak ugyan
arra, hogy egy-egy fel ve - tõ dõ ügy
kap csán kör nye zet vé dõ
szer ve ze tek ügy fé li mi nõ ség ben –
ám sa ját ér de kelt ség nél kül –
fel lép hes se nek.

A be szá mo lá si év ben a nuk le á ris
jogi ku ta tá sok el sõ sor ban glo bá lis
prob lé mák meg ra ga dá sá ra irá -
nyul tak. Ilyen ként em lít he tõk azok 
a vizs gá ló dá sok, ame lyek egy fe lõl
a nuk le á ris jog nak a cser no bi li
bal eset óta tör tént fej lõ dé sét
ér té kel ték, más fe lõl pe dig a
vi lág mé re tû kom pen zá ci ós alap pal 
fog lal koz tak. Meg ál la pít ha tó, az
el múlt két év ti zed ben a bé kés célú
nuk le á ris te vé keny sé gek sza bá lyo - 
zá sa te kin te té ben igen je len tõs a
fej lõ dés, s több ilyen tár gyú
nem zet kö zi szer zõ dés szü le tett.

2. ábra

A jog rend szer el mé le té nek ál ta lá nos kér dé sei 

Év ti ze dek óta foly nak olyan jog el mé le ti ku ta tá sok, ame lyek az össze ha son lí tó jog
prob le ma ti ká já hoz kap cso lód nak, és a jogi kul tú rák kü lön bö zõ sé ge i nek és
ha son ló sá ga i nak, va la mint fej lõ dé si ten den ci á i nak el mé le ti tisz tá zá sá ra irá nyul nak.
En nek ke re té ben a tárgy év ben mo nog ra fi kus írás szü le tett a jog rend sze rek tör té ne ti
szem pon tú, vi lág mé re tû osz tá lyo zá sá nak for má i ról, kri té ri u ma i ról és
tudománymódszertani stá tu sá ról. A ki ter jedt át te kin tés fog lal ko zott a jogi
ha gyo má nyok és a jog csa lá dok tör té ne ti és je len ko ri cso port ja i val (a
jog rend szer-esz mé nyek, a jog gal kap cso la tos vá ra ko zá sok és a jogi tech ni kák
vál to za tos sá gá val).
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A jog el mé let-tör té ne ti ku ta tá sok a tárgy év ben alap ve tõ en a 20. szá za di ma gyar
jog el mé let örök sé gét dol goz ták fel. Át fo gó po li ti kai és szel le mi élet raj zi át te kin tés
je lent meg a ma gyar jog el mé let két vi lág há bo rú kö zöt ti és utá ni ten den ci á i ról, rész le tes
te o re ti kus ér té ke lés sel, köl csö nös össze ha son lí tás ban, alap ve tõ en Moór Gyu la és
Losonczy Ist ván élet mû ve kap csán. Meg je lent há rom szer kesz tett mû is, ame lyek
el sõ sor ban a két vi lág há bo rú kö zöt ti ma gyar jog el mé let egyes tel je sít mé nye it (Moór
Gyu la, Hor váth Bar na, a sze ge di jog fi lo zó fi ai is ko la: Bibó Ist ván, Sza bó Jó zsef, Vas
Ti bor) te szik a nem zet kö zi jog el mé le ti iro da lom szá má ra hoz zá fér he tõ vé. A kö te tek
élet raj zo kat, tel jes szer zõi bib li og rá fi á kat és több rész ta nul mányt is tartalmaznak. 

In ter disz cip li ná ris ku ta tá sok

Az in ter disz cip li ná ris ku ta tá sok kö zött to vább ra is je len tõs he lyet fog lal nak el az or vo si
jogi ku ta tá sok. A be szá mo lá si év ben vizs gá ló dás kez dõ dött az össze ha son lí tó
egész ség ügyi jog kö ré ben, amely az egész ség ügyi jog szé les te rü le té re ter jed ki, a
ge ne ti ká tól a szerv át ül te té sen át az élet vé gé vel kap cso la tos dön té se kig. Szin tén
2006-ban kez dõd tek a biotechnológai eti ká val fog lal ko zó ku ta tá sok, ame lyek az
Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács ál tal tá mo ga tott ku ta tá si pro jekt ré szét ké pe zik, s az
in té zet nek a pro jekt ben köz re mû kö dõ ku ta tó ja fel ada tul kap ta a hu mán bio tech no ló gia
nem zet kö zi jogi hát te ré nek a fel dol go zá sát, a ha zai sza bá lyo zás össze ve té sét más,
kü lön bö zõ szem pont ok sze rint ki vá lasz tott ál la mok jogi szabályozásával.

Az in ter disz cip li ná ris ku ta tá sok so rá ban 2006-ban új té ma ként je lent ke zett a leg újabb
agy ku ta tá si ered mé nye ket fi gye lem be vevõ, az ér zel mek nek a jog ban ját szott
sze re pé vel fog lal ko zó vizs gá ló dás. A ku ta tás ab ból a fel te vés bõl in dul ki, hogy a
mo dern jog az ér zel mek és az ér te lem szem be ál lí tá sá ra épül, és arra tö rek szik, hogy
sza bá lyok elõ írá sá val kor lá toz za a dön té se ket be fo lyá so ló té nye zõk kö zül az
ér zel mi e ket. A jog az em be ri gon dol ko dás ra vo nat ko zó tár sa dal mi fel te vé sek (egye bek
közt az ural ko dó folk-pszichológia) alap ján ala kít ja a vi sel ke dést, és e tö rek vés
ra ci o na li tá sát ele ve két sé ges sé te szi. A jog nem egy sze rû en a kog ni tív meg kö ze lí tést
pre fe rál ja az ér zel mek ro vá sá ra, ha nem egy meg ha tá ro zott, de duk tív gon dol ko dá si
for mát erõl tet – más gon dol ko dá si formák rovására. 

Az infokommunikációs jogi in ter disz cip li ná ris ku ta tá sok Az in for má ci ós tár sa da lom
ke ret fel tét elei és a ma gyar ver seny ké pes ség az EU-in teg rá ció tük ré ben címû NKFP
pro jekt köré össz pon to sul tak. A 2006. év ben a szer zõi jog, az in for ma ti kai jog, az
elekt ro ni kus hír köz lé si jog, il let ve a mé dia jog te rü le tén sor ke rült a
mé dia kon cent rá ci ó val, a di gi tá lis te le ví zi ó zás ver seny jo gi sza bá lya i val, az elekt ro ni kus 
hír köz lés ben ér vé nye sü lõ jog vé de lem mel, az egye te mes szol gál ta tás sal, a szoft ve rek
jogi ol tal má val, va la mint a kö zös jog ke ze lés sel fog lal ko zó ta nul má nyok elkészítésére.

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

Az in té zet ku ta tói a tárgy év ben is vé gez tek szak ér tõi mun kát az Or szág gyû lés, az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um, és más ál la mi szer vek fel ké ré sé re. Az elõ zõ
évek hez ha son ló an je len tõs sze re pet vál lal tak a jog sza bály elõ ké szí tés ben mind a
tör vény ter ve ze tek vé le mé nye zé se, mind a kodifikációban való köz vet len
köz re mû kö dés for má já ban.
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A ku ta tók rész vé te le a ha zai fel sõ ok ta tás ban szá mot te võ. Több mun ka társ egye te mi
ta nár, ti zen egyen dok to ri is ko lá ban ok tat nak, il let ve né gyen dok to ri is ko lát ve zet nek,
ez zel je len tõ sen hoz zá já rul va a tu do má nyos ku ta tók és egye te mi ok ta tók kö vet ke zõ
ge ne rá ci ó já nak ki ne ve lé sé hez. 

Az in té ze ti mun ka tár sak a tárgy év ben meg hí vás ra bel föld ön kö zel száz tu do má nyos
elõ adást tar tot tak, mely nek kb. fele nem zet kö zi ren dez vé nyen hang zott el.

Az Uni ós tag ság kö vet kez mé nyei a ma gyar jog rend szer re és a köz igaz ga tás ra c.
NKFP-kutatás so rán a be szá mo lá si év ben el sõ sor ban a ki in du ló pont ok meg ha tá ro zá sa
és ku ta tá si hi po té zi sek fel ál lí tá sa sze re pelt fel adat ként. Szá mos ta nul mány ké szült el,
ame lyek az uni ós csat la ko zás al kot mány jo gi as pek tu sa it, a csat la ko zás nak a ma gyar
köz igaz ga tás rend sze ré re gya ko rolt ha tá sa it, a szel le mi al ko tá sok, tech no ló gi ai
fej lesz té sek te rén tör tént vál to zá so kat és a ver seny jog, il let ve ke res ke del mi jog ra
gya ko rolt in teg rá ci ós ha tást vizsgálták. 

Az in for má ci ós tár sa da lom jogi ke ret fel tét elei és a ma gyar ver seny ké pes ség az
EU-in teg rá ció tük ré ben c. NKFP-kutatási prog ram 2006. évi meg va ló sí tá sa so rán
egyes spe ci fi kus te rü le tek ki dol go zá sá ra ke rült sor. En nek ke re té ben az át fo gó
ku ta tá sok ban el vég zett mun ká la tok két nagy té ma kör köré cso por to sul tak, így
ta nul mány szü le tett a re gu lá ció vagy ver seny jog, sza bá lyo zó- vagy ver seny ha tó ság
té ma kör ében, va la mint az ak tu á lis jog har mo ni zá ci ós kér dé sek rõl. Ta nul má nyok
ké szül tek to váb bá az elekt ro ni kus hír köz lé si jog ról, az in for ma ti kai jog te rü le té rõl,
va la mint e te rü le tet érin tõ szer zõi jogi és mé dia jo gi kérdésekrõl.

A nem zet kö zi em ber ke res ke de lem c. OTKA-pályázat ke re té ben a tárgy év ben
össze ha son lí tó elem zés ké szült az em ber ke res ke de lem bûn cse lek mény ének
bün te tõ jo gi sza bá lyo zá sá ról az egyes eu ró pai or szá gok ban. A ku ta tás érin tet te a ha zai
sza bá lyo zás fõbb kér dé se it is, il let ve az em ber ke res ke de lem el le ni fel lé pés és
meg elõ zés esz kö ze it és mód sze re it. Ta nul mány szü le tett az em ber ke res ke de lem és a
pros ti tú ció kö rü li élõs di jel le gû cse lek mé nyek kap cso la tá ról, valamint a pros ti tú ció
sza bá lyo zási mo dell je i rõl (abolicionista, reglementációs, prohibicionista, a leg ali zált
hol land és a sa já tos abolicionista svéd mo dell), és azok le het sé ges ha tá sá ról az
em ber ke res ke de lem re.

A Közérdek és köz igaz ga tás c. OTKA-pályázat égi sze alatt vég zett ku ta tá sok
ered mé nye kép pen meg ál la pít ha tó, hogy az EU-jogban a köz ér dek-fo ga lom négy
sza bad ság köré szer ve zõ dik, és meg je le nik a kö zös sé gi köz jó és köz ér dek, va la mint a
tag ál la mi szin tû köz ér dek, gyak ran a kö zös sé gi jog har mo ni zá ció aló li el té rés re
fel ha tal ma zás, el té rés for má já ban.

A bí rói ér ve lés össze ha son lí tó ta nul má nyo zá sa c. OTKA-pályázat ke re té ben
vizs gá ló dá sok tör tén tek a kü lön bö zõ jogi kul tú rák ról, kü lö nös te kin tet tel a bí rói
dön té sek ben meg je le nõ ér ve lé sek kap csán.

A rend szer vál to zás a ma gyar jog ban c. MTA el nö ki ke ret tá mo ga tá sá val foly ta tott
ku ta tá sok ered mé nye it tar tal ma zó an gol nyel vû ta nul mány kö tet el ké szült.
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IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

A kö zös ku ta tá sok kö zül ki eme lést ér de mel a Nagoya-i Egye tem mel évek óta tar tó
ko ope rá ció, amely nek ran gos ese mé nye volt 2006 de cem be ré ben State, Social
Transformation and Legal Re form cím mel Ja pán ban meg tar tott ta nács ko zás, ame lyen
egyez mé nyes ke ret ben az in té zet négy ku ta tó ja vett részt. A Nagoya-i Egye tem
ki ad vány for má já ban – Hungary’s Legal Assitance Experiences in the Age of
Globalization cím mel – meg je len tet te a ja pán-ma gyar együtt mû kö dés ke re té ben a
ma gyar szak em be rek ál tal az el múlt évek fo lya mán írt ta nul má nyo kat (3. ábra).

2006-ban is foly ta tó dott az in té zet bün te tõ jog ásza i nak a finn ku ta tók kal fenn ál ló im már 
több év ti ze des múlt ra vissza te kin tõ együtt mû kö dé se, amely nek ke re té ben rend sze re sen 
tar ta nak Bu da pes ten, il let ve Hel sin ki ben két-, il let ve több ol da lú ta lál ko zó kat. A
2006-ban ese dé kes ren dez vény
há zi gaz dá ja a Hel sin ki Egye tem
volt. A bün te tõ jog tu do má nyá nak
át ala ku lá sát tár gya ló ta nács ko zá son
az in té zet négy ku ta tó ja tar tott
elõ adást, a kon fe ren cia anya gát
Finn or szág ban fog ják publikálni.

A mun ka tár sak zöme nem zet kö zi
tu do má nyos tár sa sá gok ban tag ként,
il let ve el nök ként vesz részt.

A Daphne Prog ram, Pandora
Pro jekt (2005–2006): Csa lá don
be lü li erõ szak c. ku ta tás ke re té ben a
té ma ve ze tõ por tu gál part ner mel lett
spa nyol, cseh, szlo vák és ma gyar
ku ta tók vet tek részt. Az in té zet két
mun ka tár sa el ké szí tet te a ku ta tá si
pro jekt ma gyar vi szo nyok kal fog -
lal ko zó, bün te tõ jo gi és kri mi no -
ló gi ai anya gát.

Kör nye zet vé del mi tárgy kö rû olasz-
ma gyar kez de mé nye zés re in dult az
a ku ta tó mun ka, amely egye bek
mel lett a fenn tart ha tó fej lõ dés
kér dé sé re és a Kár pát-me den ce
egyes kör nye zet vé del mi prob lé má i -
nak fel tá rá sá ra kon cent rál.

  3. ábra

Kon fe ren ci ák

A par la men ti eti ka kér dé sei volt a tár gya an nak a nem zet kö zi kon fe ren ci á nak, ame lyet
az in té zet a Friedrich Ebert Ala pít vánnyal együtt mû köd ve ren de zett. A ta nács ko zá son a 
ha zai elõ adó kon kí vül re fe rá tu mot tar tot tak an gol, né met és len gyel szak em be rek. 
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2006 no vem be ré ben a gya kor lat ban dol go zó jo gá szok szá má ra ren de zett az in té zet – a
Friedrich Ebert Ala pít vánnyal és a Szé che nyi Egye tem mel együtt mû köd ve –
Szom bat he lyen sze mi ná ri u mot a bûn te tõ és a pol gá ri ügyek ben való mediációról.

Az in té zet szer ve zé sé ben az infokommunikációs jog gal kap cso lat ban a ha zai és az
eu ró pai tu do má nyos élet, va la mint az ipar ág és a sza bá lyo zók kö zöt ti kap cso lat
élén kí té se ér de ké ben 2006-ban öt kon fe ren ci á ra ke rült sor, me lye ken kül föl di
szak em be rek is részt vet tek. Eze ken a ta nács ko zá so kon szer zõi jogi kér dé sek rõl, a
ma gyar és egyes kül föl di ál la mok elekt ro ni kus hír köz lé si sza bá lyo zá sá ról, a di gi tá lis
át ál lás mé dia jo gi, elekt ro ni kus hír köz lé si jogi, va la mint ver seny jo gi vo nat ko zá sa i ról,
to váb bá adat vé del mi kér dé sek rõl volt szó. Az in té zet társ szer ve zõ je volt Az
elekt ro ni kus hír köz lé si jog bí rói fe lül vizs gá la tá nak konst ruk ci ói cím mel Brüsszel ben
tar tott nem zet kö zi kon fe ren ci á nak.

A 2006. évi ren dez vé nyek so rá ban ki emel ke dõ je len tõ sé gû volt az a ta nács ko zás,
ame lyet az in té zet az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um mal együtt mû köd ve
ren de zett A  fi a tal ko rú ak bûn te tõ igazságszogáltatásának jö võ je cím mel. A
ta nács ko zá son bûn te tõ anya gi és el já rá si jo gá szok, kri mi no ló gu sok, szo ci o ló gu sok,
pszi cho ló gu sok vi tat ták meg a fi a tal ko rú ak bûn te tõ igaz ság szol gál ta tá sá ról ké szí tett
tör vény kon cep ci ó ját. 

Az in té zet a for ra da lom év for du ló ja al kal má ból, Jog tu do má nyi kér dõ je lek 1956
kap csán cím mel ren de zett tu do má nyos kon fe ren ci át, mely nek té má ja Bibó Ist ván
mun kás sá ga és te vé keny sé gé nek a jog tu do mány ra gya ko rolt ha tá sa volt.

Foly ta tó dott a tu do má nyos mû hely be szél ge té sek ren dez vény so ro zat, mely nek tárgy évi
té má ja a Biz ton sá gi Ta nács re form já nak szük sé ges sé ge volt.

4. ábra                    5. ábra
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V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Köny vek

Boóc Ádám – Tö rök Gá bor: A Pol gá ri Tör vény könyv Kom men tár ja, I–IV. Köz löny
Köny vek. Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da pest, 2006. CD-ROM

Ha lász Iván – Majtényi Ba lázs – Osamu Ieda (szerk.): Beyond sovereignity: From
sta tus law to transnational citizenship. Slavic Cen ter Research, Hok ka i do University,
Slavic Eurasian Studies No. 9. Sapporo, 2006.

Lamm Van da (szerk.): Köz jo gi ta nul má nyok Lõrincz La jos 70. szü le tés nap ja
tisz te le té re. Aula Ki adó, Bu da pest, 2006, 453. (4. ábra)

Lõrincz La jos (szerk.): Köz igaz ga tás az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban. Össze ha son lí tó
köz igaz ga tás. Unió Ki adó, Bu da pest, 2006, 434.

Majtényi Ba lázs (szerk.): Az ál lam pol gár ság és az uni ós pol gár ság kér dé se a
nem zet kö zi jog ban. Elekt ro ni kus tan anyag. Bu da pes ti Corvinus Egye tem,
Köz igaz ga tás-tu do má nyi Kar, Bu da pest, 2006.

Sajó And rás (szerk.): Al kot má nyos ság a ma gán jog ban. Complex Ki adó, Bu da pest,
2006. (5. ábra)

Sárközy Ta más: Ál lam szer ve ze tünk po ten cia za va rai. A be teg ség okai, a be teg ál la po ta,
a gyógy ulás út jai. Ja vas lat egy ha té kony és mo dern kor mány za ti szer ve zet
ki ala kí tá sá ra. HVG-ORAC, Bu da pest, 2006.

Sárközy Ta más (szerk.): Tár sa sá gi tör vény, cég tör vény 2006. HVG-ORAC, Bu da pest,
2006.

Tö rök Gá bor: A ma gyar tár sa sá gi jog alap jai. HVG-ORAC, Bu da pest, 2006, 150.

Var ga Csa ba: Julius Moór Schriften zur Rechtsphilosophie. „Philosophiae Iuris”
so ro zat. Szent Ist ván Tár su lat, Bu da pest, 2006, 485. 

Ta nul má nyok

Bódig Má tyás: Az ál la mi ha ta lom ter je del me és korlátai. In: Sza bó Mik lós (szerk.):
Be ve ze tés a jog- és ál lam tu do mány ok ba. Bí bor Ki adó, Mis kolc, 2006, 279–303.

Bragyova And rás: Becoming a member of the European Union: The constitutional
problems.  In: Sadakata, M. (ed): Hungary’s Legal Assistance Experiences in the Age of 
Globalisation. Nagoya University, Nagoya, 2006, 59–76.

Dósa Ág nes: Kár té rí té si fe le lõs ség. In: Sótonyi Pé ter (szerk.): Or vo si fe le lõs ség.
Sem mel we is Ki adó, Bu da pest, 2006, 83–150.

Hollán Mik lós: A bûn cse lek mény bõl ere dõ va gyon el vo ná sa és az ár tat lan ság vé lel me.
Alap jog-dog ma ti kai vizs gá ló dás. In: Nagy Fe renc (szerk.): Bûn ügyi mo za ik.
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Ta nul má nyok Vida Mi hály 70. szü le tés nap ja tisz te le té re. Pólay Elem ér Ala pít vány,
Sze ged, 2006, 75–92. 

Lamm Van da: The Protocol amending the 1963 Vienna Convention. In: International
Nuclear Law in the Post-Chernobyl Period. Nuclear Energy Agency, Pa ris, 2006,
169–185. 

Li ge ti Ka ta lin: Az új Bün te tõ Tör vény könyv Ál ta lá nos Ré szé nek kon cep ci ó ja. In:
Feny ve si Csa ba – Herke Cson gor – Mé szá ros Ben ce (szerk.): Tisz te let kö tet Tremmel
Fló ri án egye te mi ta nár 65. szü le tés nap já ra, PTE ÁJK, Pécs, 2006, 371–380.

Var ga Csa ba: Theatrum legale mundi avagy a jog rend sze rek osz tá lyo zá sa. In: Fe ke te
Ba lázs (szerk.): A jogösszehasonlítás el mé le te. Szent Ist ván Tár su lat, Bu da pest, 2006,
167–184. 

Vég vá ri Réka: The re-codification of the law of criminal procedure and of substantive
criminal law (1991–2005). In: Feny ve si Csa ba – Herke Cson gor – Mé szá ros Ben ce
(szerk.): Tisz te let kö tet Tremmel Fló ri án egye te mi ta nár 65. szü le tés nap já ra. PTE ÁJK,
Pécs, 2006, 643–657. 
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VI. Az intézet tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igaz ga tó neve: Lamm Van da

42

Intézeti átlaglétszám1:  53 ebbõl kutató2:  38

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  185
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   4 ide gen nyel ven:   0
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul:   6 ide gen nyel ven:   4
egyéb kö tet6 ma gya rul: 15 ide gen nyel ven:   3

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 65 ide gen nyel ven: 10
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  14

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 34 ide gen nyel ven: 28
le xi kon cikk ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:   0

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul:   2 ide gen nyel ven:   0

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 758 ide gen nyel ven: 152

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen: 112 eb bõl nem zet kö zi: 55
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 10 eb bõl nem zet kö zi:   5

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  17 eb bõl kül föld ön:   0
op po nen si vé le mény össze sen:  16 eb bõl kül föld ön:   6
egyéb szak ér tõi vé le mény: 24 eb bõl kül föld ön:   7
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  12 eb bõl kül föld ön:   5

tag ság össze sen:  58 eb bõl kül föld ön: 31

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 2 MTA dok to ra:  0

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  27
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    11 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  4
El mé le ti kur zu sok szá ma:11 92 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:     85

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 4 A tá mo ga tás össze ge:   8 M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 2 A tá mo ga tás össze ge: 20 M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 2 A tá mo ga tás össze ge:   2 M Ft
Eb bõl EU-forrásból: 0 A tá mo ga tás össze ge:   0 M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 3 A támogatás összege:   7 M Ft
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MÛVÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET
1014 Budapest, Úri u. 49, 1250 Budapest 1. Pf. 27

Tel./fax: 375–0493, fax: 356–1849
E-mail: arthist@arthist.mta.hu; honlap: www.arthist.mta.hu

I. Az intézet fõ feladatai a beszámolási évben

Alapvetõ cél a magyarországi és magyar mûvészet történetének, emlékanyagának,
forrásainak kutatása, feltárása és feldolgozása. Célkitûzéseinél és tudományos
potenciáljánál fogva a diszciplína integratív, de egyben új megoldásokat ösztönzõ
tényezõje kíván lenni. Egyaránt feladatának tekinti a szükséges alapkutatások
elvégzését és azok eredményeinek szintetizáló összegzését. Ennek megfelelõen a
szakterület más képviselõivel (múzeumok, egyetemek, mûemlékvédelem)
együttmûködve kezdeményezi és cselekvõen támogatja különbözõ tudományos
projektek, kiállítások megvalósítását. Törekszik e projektek interdiszciplináris
jellegének megerõsítésére, együttmûködik a Társadalomkutató Központtal s más
akadémiai intézetekkel. Kutatásait az egyetemes és különösen a közép-európai
mûvészet koordinátái mentén alakítja, tevékeny résztvevõje a szakma nemzetközi
projektjeinek és szervezeteinek. Fontos feladata a tudományág új
metodológiai-szakmai módszereinek adaptálása és kimunkálása. Ezen alapelvek
mentén alakította ki fõbb kutatási feladatait, így a nagy kiállítás-projektekben
(Sigismundus rex et imperator, Van Gogh) való részvételét, a különbözõ okokból
hosszú idõre megrekedt mûvészettörténeti szintézis (ún. kézikönyv) újraindítását és a
mûvészetelméleti-metodológiai-tudománytörténeti kutatások koordinálását.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények s azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

A magyarországi romanikára és gótikára vonatkozó kutatások

Kiemelkedõ volt e témakörben a Szépmûvészeti Múzeumban megrendezett,
magyar–luxemburgi együttmûködéssel megvalósult Sigismundus rex et imperator c.
kiállítás (1. ábra) és annak tudományos katalógusa. Az intézeti iniciatíva alapján
született kiállítás, melynek elõkészítõ konferenciáiban, megvalósításában és egy neves
német kiadónál megjelent tudományos katalógusának elkészítésében az intézet
munkatársai kulcsszerepet töltöttek be, a nemzetközi tudományos élet kiemelkedõ
momentumává emelkedett (2. ábra). Ennek kapcsán az intézet sikeres, sok problémát
tisztázó munkaértekezletet szervezett a kérdéskör meghívott cseh szakkutatóinak
részvételével a prágai IV. Károly és a budapesti Zsigmond-kiállítás kapcsán felmerült, a 
közép-európai mûvészeti kölcsönhatások irányait és volumenét érintõ vitapontokkal
kapcsolatban.

Részben nemzetközi (német–cseh–lengyel–magyar) keretben, részben az OTKA
segítségével folytatódott s fontos publikációkat eredményezett a Jagelló-kor
mûvészetének, ezen belül a szárnyasoltároknak a kutatása. A középkori magyar szentek 
kultuszát interdiszciplináris szempontból is vizsgáló – Szent László udvari és
provinciális tiszteletére, újabban Szent Imre és Szent Erzsébet lokális tiszteletére
vonatkozó – kutatások szintén jelentõs részeredményeket könyvelhettek el.



1. ábra                   2. ábra: Zsigmond koronázása Windecke
             emlékiratából 1445–1450, Bécs,
             Österreichische Nationalbibliothek

A magyarországi reneszánszra és barokkra vonatkozó kutatások

Az intézet részt vállalt a 2008-as „reneszánsz-év” programjainak elõkészítésében.
Ebbõl a szempontból elsõsorban a kodikológiai kutatásokat kell kiemelni. A
Corvinákra vonatkozó tanulmányok mellett említést érdemel a Kalocsai Érseki
Könyvtár vonatkozó anyagainak feldolgozása is.

OTKA-pályázat keretében sikeresen befejezõdött a barokk kertmûvészetet úttörõ
szempontok szerint feldolgozó program, mely a történeti és botanikai szempontok
összekapcsolásával több felvidéki és dunántúli kastélypark, így Fertõd vagy Csákvár
rekonstrukciójához járulhatott hozzá. Külföldi, osztrák, szlovák és horvát levéltári
forrásokat is feldolgozva több publikáció született a barokk kor fõnemesi mecenatúráját 
feldolgozó kutatás során. Az eddig ismeretlen források feltárására alapozva nemzetközi 
konferenciákon is nagy figyelmet keltettek a 18. század építészetére és építészeti
oktatására vonatkozó, valamint a század építészetének problematikus vonatkozásait
tisztázni igyekvõ kutatások. Eredményeket hoztak a kastélyok inventáriumaira, illetve
belsõ berendezéseire (pl. kályhák) vonatkozó mélyfúrások. Ennek segítségével
készülhetett el a veszprémi Dubniczay-ház rekonstrukciója, valamint – nem kis
mértékben a fraknói Esterházy-családi levéltár eddig ismeretlen anyagainak
feldolgozására támaszkodva – a fertõdi operának a 2009-es Haydn-évfordulóra
esedékes helyreállítási dokumentációja.
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A 19. század mûvészetére vonatkozó kutatások

A legfontosabb fejlemény az újrainduló mûvészeti szintézis 19. századot tárgyaló
kötetének OTKA-támogatásból elinduló (s egyben az OTKA részérõl kiemelkedõ
pályázatként minõsített) szerkesztése. Több munkaértekezlet segítségével állt fel a
szerkesztõség és alakult ki a koncepció. Elkészült a periodizáció, megtörtént a témák
szerzõk szerinti elosztása, kidolgozásra került a szükséges új metodika. Megjelent a
kutatás eddigi eredményeit összefoglaló, a magyar klasszicizmus mûvészetét tárgyaló
kötet.

Komoly visszhangot váltott ki a német pályázati támogatások segítségével a berlini
Technische Universitäten megrendezett, a magyar–német építészeti kapcsolatok
viszonyrendszerét feltáró kiállítás és az azt követõ konferencia, mely a német építészek
19. századi budapesti tevékenységével és a Berlinben tanult magyar építészek
munkásságával foglakozott.

A századfordulót és a 20. századi mûvészet elsõ felét érintõ kutatások

Az intézet tevékeny részt vállalt a Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig c., a Magyar
Nemzeti Galériában megrendezett kiállítás és tudományos konferencia
megvalósításában. Publikációkká értek a magyar szimbolizmusra és annak nemzetközi
kapcsolataira vonatkozó munkálatok. Megkezdõdtek az ehhez szorosan kapcsolódó
Nyolcak kiállítás elõkészítõ munkálatai.

Fontos, nemzetközileg is értékelt eredmények születtek a szimbolizmus és a szecesszió
feldolgozása során, elsõsorban az irodalmi és zenei kapcsolatokra, valamint Csontváry
és a fotográfia kapcsolatára vonatkozóan. Lezárult a korszak mûvészetkritikáját
tárgyaló kritikai forrásgyûjtemény szerkesztése (OTKA-támogatással).

A 20. század második felének mûvészetét és a kortárs mûvészetet érintõ kutatások

A Társadalomkutató Központtal közösen
tevékeny részt vállaltak a Tudománytár-
sorozat Kultúra kötetének elkészítésében és 
szerkesztésében. A mûvészettörténeti
szintézis keretében elõkészületek történtek
a közelmúlttal és a kortárs mûvészettel
foglalkozó kötet elõkészítésére és az
interdiszciplináris Rendszerváltás-projekt
elkészült anyagainak hasznosítására.

A Mûcsarnokkal való együttmûködésben
tanulmánykötetet készítettek és
szerkesztettek az egyik legjelentõsebb
modern mûvész, a 103 éves Lossonczy
Tamás mûvészetérõl (3. ábra). Monográfiát 
jelentettek meg a kortárs mûvészet
paradigmatikus egyéniségének számító
Pauer Gyuláról (4. ábra).

3. ábra
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Metodológiai és tudománytörténeti kutatások

Az intézet munkatársai A mûvészettörténet-írás új útjai címmel nagy szakmai
visszhangot kiváltó tudományos ülésszakot szerveztek az MTA Közgyûlésének
programjaként.

Kiemelkedõ esemény volt a kortárs
mûvészet és tudomány kapcsolatait
tárgyaló, a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetemmel közösen rendezett
interdiszciplináris tudományos kon-
ferencia. Más  intézményekkel (PTE,
SZTE) együtt kutatások indultak a Visual
Studies, a képelmélet (Picture Theory),
illetve képtudomány (Bildwissenschaft)
témakörében. Ígéretes eredmények
születtek az ún. szituacionista
mûvészetfelfogás témakörében, kiadták
Guy Debord ma már kulcsfontosságúnak
számító tanulmánykötetét.

A diszciplína tudománytörténetében
fontos állomást jelent, hogy három
kötetben megjelent a 19–20. század
legfontosabb mûvészettörténészeit
monografikusan és esszéisztikusan is
tárgyaló, gazdag bibliográfiával ellátott
összefoglalás. Elõkészületben áll a Fülep- 
és Kállai-összkiadás következõ kötete,
valamint Genthon István repertóriuma.

           
                       4. ábra: Pauer Gyula: Pszeudo, 1970–1971

Bibliográfia, adattárak, gyûjtemények

A személyi váltásból eredõ problémák miatt újra kellett strukturálni a magyar
mûvészettörténeti bibliográfiát. A módosítás sikeresnek bizonyult: a finomabb
kulcsszavazásnak megfelelõen könnyebben használható nemzeti bibliográfia állt elõ. A 
szûkülõ kondíciók közt is tovább folytatódott a Bibliography of History of Arts
nemzetközi annotált bibliográfia magyar anyagának gyûjtése, illetve a Saur
Allgemeines Künstlerlexikon 48–52. kötete magyar anyagának szerkesztése.

Befejezõdött a legnagyobb magyar mûvészettörténeti képarchívumnak számító Fotótár
anyagának revíziója, a legfontosabb és legveszélyeztetettebb mintegy 10 ezer tétel
digitalizálása, valamint megkezdõdött a Levéltári Gyûjtemény legtöbbet használt
anyagainak elektronikus rögzítése.

Topográfia, Akadémiai Gyûjtemény

Utolsó fázisaihoz ért a Szent István Király Múzeummal együtt kezdeményezett
Székesfehérvár mûemléki topográfiája c., egy Magyarországon mindeddig nem
alkalmazott, ún. Dehio-típusú kötet szerkesztése.
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Fontos, nemzetközi jelentõségû esemény volt az MTA Képtárában George Maciunas
bemutatója, illetve a hozzá kapcsolódó, mind aktuálisabbá váló mûvészeti
táblázatokhoz kapcsolódó értelmezésrõl tartott elõadás. Megjelent az MTA mûkincseit
bemutató angol nyelvû tudományos katalógus.

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

A hazai tudományos kapcsolatok között ki kell emelni a múzeumokkal közösen
megvalósított projekteket: Szépmûvészeti Múzeum (Sigismundus rex et imperator, Van 
Gogh), Magyar Nemzeti Galéria (Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig).

Az intézet munkatársai meghatározó szerepet töltenek be az oktatásban és
továbbképzésben. Tanítanak az ELTE-n, a PPKE-n, a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetemen, a Moholy-Nagy László Mûvészeti Egyetemen, a pécsi és szegedi
tudományegyetemen, a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskolán, s több egyetem
(Corvinus, CEU, UCLA) angol nyelvû budapesti kurzusain. Többen oktatnak a PhD- és 
DLA-képzésben.

A hazai projektek közül ki kell emelni az OTKA-t (jelenleg négy sikeres intézeti
pályázat fut), valamint az NKA által támogatott pályázatokat.

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Megtörtént a mindeddig legnagyobb szabású nemzetközi projekt, a francia INHA
(Institut National d’Histoire de l’Art) vezetésével, magyar, német, brit, cseh és lengyel
részvétellel a Culture 2007–2013 keretében benyújtott pályázat elõkészítése a
különbözõ országok mûvészeti archívumainak egységes szempontok szerinti
feldolgozására.

Szoros kapcsolatban állnak a szomszédos országok hasonló profilú akadémiai
intézeteivel, mindenekelõtt a Szlovák TA Mûvészettörténeti Intézetével és a Lengyel,
valamint a Cseh Akadémiák intézeteivel. A magyar intézet segítségével tud
bekapcsolódni a román partnerintézet az intézeti világhálózatba, a RIHÁ-ba
(International Association of Research Institutes in the History of Art), rendszeres
kapcsolat alakult ki a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galériával és több szlovák
egyetemmel (Nagyszombat, Besztercebánya). A Zsigmond-kiállítással párhuzamosan
megrendezett prágai IV. Károly- kiállítás kapcsán szakmai konzultációt tartottak, majd
az intézet Budapesten rendezett munkaértekezletet a cseh kollégákkal. Eddig kiadatlan,
külföldön õrzött levéltári forrásokat tanulmányoztak Pozsonyban, Bécsben, Fraknóban
és Zágrábban. Az intézet támogatásával a bécsi Collegium Hungaricumban kiállítás
nyílt Magyar népéletképek címmel.

A Prix Evelyn Euclit belga–francia alapítvány segítségével mód nyílott kortárs magyar
nõmûvészek külföldi bemutatására.

Az intézet aktív munkát végez a szakma világszervezetében, a CIHA-ban (Comité
International d’Histoire de l’Art). Ennek elismerése, hogy 2007-ben az intézet
rendezheti a nemzetközi CIHA-ülésszakot. Az intézet tagja a mûvészettörténeti
intézetek nemzetközi szervezetének, a RIHA-nak is.
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V. Az év folyamán megjelent legjelentõsebb publikációk

Könyvek

András, Edit – Bicskei, Éva (eds.): Art Treasures in the Palace of the Hungarian
Academy of Sciences. MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2006, 279.

Andrási Gábor – Pataki Gábor (szerk.): Tanulmányok Lossonczy Tamás mûvészetérõl.
MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet–Mûcsarnok, Budapest, 2006, 112.

Markója Csilla (szerk.): „Emberek és nem frakkok. A magyar mûvészettörténet-írás
nagy alakjai.”, Tudománytörténeti esszégyûjtemény I–III. Enigma–Meridián Kiadó,
Budapest, 2006, 261+225+195.

Sisa József: A magyar klasszicizmus. Corvina Kiadó, Budapest, 2006, 135.

Szõke Annamária – Beke László (szerk.): Pauer. MTA Mûvészettörténeti
Kutatóintézet, Budapest, 2005 [2006], 455.

Tanulmányok

Aknai, Katalin: Den Dingen niemals nahe genug. Sosem juthatsz elég közel a
dolgokhoz. Tanulmány Benczúr Emesérõl. In: Tiefebene Hochkant – Aktuelle Kunst in 
Ungarn (Kat.), Neuer Berliner Kunstverein, Budapest, 2006, 18–23.

András, Edit: Transgressing Boundaries (Even Those Marked out by the Predecessors)
in New Genre Conceptual Art. In: Art After Conceptual Art (Ed. by Alexander Alberro
and Sabeth Buchmann), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England
and Generali Foundation, Vienna, Austria, 2006, 163–178.

Barki Gergely: Berény Róbert, az „apprenti fauve”. In: Magyar Vadak Párizstól
Nagybányáig 1904–1914. Kiáll. kat. (Szerk.: Passuth Krisztina, Szücs György),
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006, 217–234.

Bubryák, Orsolya: Ahnenkult als Zukunftsbild. Das Beispiel des Kunstpatronats der
Grafen Erdõdy. In: Zentraleuropa – Ein hybrider Kommunikationsraum (Hrsg. von
Helga Mitterbauer, András F. Balogh), Praesens Verlag, Wien, 2006, 95–110.

Dávid, Ferenc: The Archives of the Esterházys – an introduction. In: The International
Opera Foundation Esterháza, Newsletter, Vol. I., August 06, Geert Robberechts,
Leuven, 2006, 24–27.

Dékei Krisztina: A magyar irodalom és a képzõmûvészet néhány kapcsolódási pontja
(1965–74). In: Kékesi Zoltán–Peternák Miklós (szerk.): Kép–írás–mûvészet.
Tanulmányok a 19–20. századi magyar képzõmûvészet és irodalom kapcsolatáról.
Ráció Kiadó, Budapest, 2006, 44–68. 

Faludy, Judit: Maszkok és csontvázak – James Ensor. Balkon, Budapest, 2006/3.
38–42.

48



Galavics Géza: A magyarországi jezsuiták és a barokk mûvészet – az identitás jelei. In:
Szilágyi Csaba (szerk.): A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektõl napjainkig.
Mûvelõdéstörténeti mûhely, Rendtörténeti konferenciák 2. Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, Piliscsaba, 2006, 321–344.

Galavics Géza: Csontváry, a Hortobágy és a fotográfus. Haranghy György emlékezete.
Ars Hungarica 2005/3-4. [2006], 55–88.

Gellér, Katalin: „Style art nouveau – style hongrois”. In: Idée nationale et architecture
en Europe 1860–1919. Finlande, Hongrie, Roumanie, Catalogne, Presses universitares
de Rennes, Rennes, 2006, 123–130.

Hornyik Sándor: Az elvont mûvészet vizualitása. Lossonczy Tamás festészete az
1940-es években. In: Andrási Gábor–Pataki Gábor (szerk.): Tanulmányok Lossonczy
Tamás mûvészetérõl. MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet–Mûcsarnok, Budapest,
2006, 9–21.

Kerny Terézia: A veleméri Szent László-freskó XIX. századi feltámadása, Ars
Hungarica Budapest, 33 (2005/2.) [2006], 331–363.

Marosi, Ernõ: Fünfzig Jahre Herrschaft Sigismunds in der Kunstgeschichte, Sigismund
von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Tagunsgband des internationalen historischen
und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8–10. Juni 2005. (Hrsg. von Michel
Pauly und François Reinert, Philipp von Zabern), Mainz, 2006, 233–262.

Marosi, Ernõ: Introduction. The Nineteenth-Century Process of „Musealization” in
Hungary and Europe. Ed.: Ernõ Marosi and Gábor Klaniczay. Collegium Budapest,
Workshop Series No. 17, Budapest, 2006, 11–17.

Marosi, Ernõ: Die Reproduktionstechnik zu Anfang der Kunstgeschichte in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Kunstdenkmäler wissenschaftlich dokumentiert und am
Beginn des „technischen Zeitalters” zur Schau gestellt. The Nineteenth-Century
Process of „Musealization” in Hungary and Europe. Ed.: Ernõ Marosi and Gábor
Klaniczay. Collegium Budapest, Workshop Series No. 17, Budapest, 2006, 317–334,
11 Abb.

Szentesi Edit: Szobrászattörténeti másolatgyûjtemények a Magyar Nemzeti
Múzeumban a 19. század utolsó harmadában I. Pulszky Ferenc görög
szobrászattörténeti másolatgyûjteménye. Mûvészettörténeti Értesítõ, Budapest, 55
(2006), 1–94.

Szentesi, Edit: „Abgußsammlungen im Ungarischen Nationalmuseum im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts. Ist die Geschichte der griechischen oder der ungarischen
Skulptur, die präsentiert werden soll?” In: Ernõ Marosi and Gábor Klaniczay (eds.):
The Nineteenth-Century Process of “Musealisation” in Hungary and Europe
(Collegium Budapest Workshop Series, 17), Collegium Budapest, Budapest, 2006,
335–355.

Tímár Árpád: Van Gogh mûvészetének fogadtatása Magyarországon. In: Geskó Judit
(szerk.): Van Gogh Budapesten. Szépmûvészeti Múzeum–Vince Kiadó [Budapest,
2006], 131–157.
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Tóth, Áron: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Zborník
príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26. – 27. októbra 2005. (Ed.: Ivan 
Gojdiè, Kristína Zvedelová), Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,
Architektonika na Trnavskej universite v 18. Storoèí, Trnava, 2006, 126–131.

Végh, János: Über den Georgenberger Marienaltar. Roèenka slovenskej národnej
galérie v Bratislave 2004–2005, Bratislava, 2006, 181–187.

Wehli Tünde: A Képes Krónika 19. századi másolata: a Bicsérdy-kódex. Ars Hungarica 
33. 2005/2. MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2006, 363–382.
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Beke László
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Intézeti átlaglétszám1:  33 ebbõl kutató2:  25

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  334
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   2 ide gen nyel ven:   0
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul:  8 ide gen nyel ven:   3
egyéb kö tet6 ma gya rul:   2 ide gen nyel ven:   1

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 19 ide gen nyel ven:  1
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  8

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 83 ide gen nyel ven: 34
le xi kon cikk ma gya rul: 50 ide gen nyel ven: 39

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul: 74 ide gen nyel ven: 10

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 157 ide gen nyel ven: 42

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  67 eb bõl nem zet kö zi: 16
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen:   1 eb bõl nem zet kö zi:   1

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  4 eb bõl kül föld ön:   0
op po nen si vé le mény össze sen:   7 eb bõl kül föld ön:   0
egyéb szak ér tõi vé le mény: 12 eb bõl kül föld ön:   2
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  1 eb bõl kül föld ön:   0

tag ság össze sen:  35 eb bõl kül föld ön:   7

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 1 MTA dok to ra:  1

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  12
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:   5 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  0
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  14 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:       6

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 4 A tá mo ga tás össze ge:   6,4 M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 0 A tá mo ga tás össze ge:     0  M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 0 A tá mo ga tás össze ge:     0  M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 0 A tá mo ga tás össze ge:     0  M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 2 A támogatás összege:   0,9 M Ft
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I. A kutatóhely fõ feladatai a beszámolási évben

– Kiemelt kutatási témák: regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás;
társadalomnéprajzi jelenkutatás vizsgálatok: egyének és helyi közösségek élet- és
alkalmazkodási stratégiái, a közösségszervezõdés új formái, a lokális és etnikai
identitás kérdései.

–    A néprajztudomány alapvetõ kézikönyveinek, a Magyar Néprajz utolsó kötetének és 
az angol nyelvû összefoglalás, az Encyclopaedia of Hungarian Folk Culture
feladatai a kötetek befejezése, publikálása érdekében.

–   Folyamatok a népi kultúra alakulásának történetében: forrásfeltárások, -kiadások,
társadalomtörténeti vizsgálatok.

–  Folklórszövegek (mesék, mondák, egyéb elbeszélõ mûfajok), a hitvilág, a népi
vallásosság jelenségei és szokások gyûjtése, forrásfeltárások, adatbázisaik
továbbépítése, elemzése, a hagyományozódás kérdései, a folklorizálódás és a
folklorizmus jelenségeinek vizsgálata.

–   Etnológiai kutatások több terepen és kutatási témakörben

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás

Az intézet az Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézettel és a Kriza János Néprajzi
Társasággal együttmûködve a kalotaszegi Zsobokon (Jebucu) 2006. június 9–12.
között Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás - Nemzetközi összefogás a
szórványkérdésben címmel konferenciát rendezett (1. ábra). A Kárpát-medencei
szórványkutatás aktuális eredményeinek összegzését, megvitatását és a
szórvány-probléma 21. század eleji kezelését, megoldások keresését és kidolgozását,
valamint ennek szélesebb szakmai-közéleti, döntéshozói körben való megismertetését
célul kitûzõ konferencia és tapasztalatcsere a szórványkutatásban és -gondozásban
részt vevõ kutatók, lelkészek, tanárok, helyi döntéshozók és civiltársadalmi szereplõk
vélemény- és tapasztalat-transzferjére épült. A szórvány probléma társadalmi
súlyosságát jelzi, hogy az erdélyi magyarság több mint fele szórványhelyzetben él, és a
szórványmagyarság folyamatosan újratermelõdik. Fontos fejlemény a 21. század
kezdetén, hogy az európai integráció a szomszédos országok számára a magyar
kisebbségi- és szórványproblémák kezelésének kérdésében új perspektívákat nyitott.
Az új lehetõségekkel csak akkor lehet élni, ha van tudományos elméleti
megalapozottságú koncepció a fenti kérdéskörben, amire más tudományágak és a
gazdasági szektor szakemberei is támaszkodhatnak.
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Jelenkutatás

A paraszti közösségek felbomlásának, átalakulásának vizsgálata, az
értékrend-változás követése falun a 20. század második felében elnevezésû, OTKA
támogatással végzett kutatásban az egyén és közösség viszonyát, az értékrendek
megváltozását, a lokális kapcsolathálók alakulását, közösségi minták és normák
változását, illetve a változás és folyamatosság kérdéskörét kutatják a projektben
dolgozók a kiválasztott lokális közösségekben, az 1945-tõl napjainkig terjedõ
idõszakra fókuszálva, elsõsorban 
a társadalomnéprajz és a
kulturális antropológia elméleti
és módszertani bázisáról
kiindulva. A kutatás különbözõ
elõéletû/társadalmi helyzetû
kisújszállási téesz-tagok (volt
cseléd, középparaszt, kulákká
nyilvánított nagygazdával)
életsorsán, önértékelõ reflexióin
keresztül igyekszik bemutatni a
szocialista korszakban bekövet-
kezett értékrend-változást. Egy
100 évet élt parasztgazda élet-
sorsa és tudásanyaga monografi-
kus igényû feldolgozása A
személyes paraszti tudás
érvényessége – Kisújszállás
társadalma és gazdálkodása egy
száz évet élt parasztgazda
emlékezetében címmel látott
napvilágot az intézet Néprajzi
tanulmányok sorozatában, A
mûvet a MTA és az Akadémiai
Kiadó nívódíjjal jutalmazta. 
    

             1. ábra:  A konferencia elõadásaiból angol nyelvû
     tanulmánykötet címlapja

Az Österreichische Gesellschaft für Europapolitik és az MTA Néprajzi
Kutatóintézetének együttmûködésében végzett Gelebte Nachbarschaft in der
Grenzregion – Megélt szomszédság a határrégióban c. projektben 2 intézeti munkatárs
vett részt. A kutatás Vas és Gyõr-Moson-Sopron megye 10 határ menti települését
érintette, 500 kérdõív lekérdezésére került sor, emellett interjúk készültek a kiválasztott
települések polgármestereivel. A kérdõívek és az interjúk egyaránt a határrégió
rendszerváltás, illetõleg a két évvel korábbi EU-csatlakozás hatására bekövetkezett
változásait firtatták, különös tekintettel az életszínvonal, a munkaerõpiac, a határon túli
munkavállalás, a határátlépési szokások és a határ túloldalán élõkkel való
kapcsolattartás mikéntjének alakulására. A kérdõívek és interjúk kiértékelésével,
táblázatokkal, grafikonokkal, kísérõ tanulmányokkal kétnyelvû kiadványban látott
napvilágot. Ugyancsak tanulmány született a polgármesterekkel készített interjúk
alapján, s ez is két nyelven került a nyilvánosság elé.
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Az átalakuló helyi társadalmak az ezredfordulón kutatás, amely Tarján rendszerváltás
utáni gazdasági és társadalmi átalakulásának vizsgálja, azokat az egyéni, közösségi
illetve lokális meghatározókat elemezte, amelyek szerepet játszanak vagy játszhatnak a
jelenkori gazdasági és társadalmi változásokban, folyamatokban. Ez jelentette egyfelõl
gazdasági szereplõk, társadalmi csoportok, máfelõl a lokális közösség vizsgálatát. 

Az Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában OTKA-támogatással folyó
jelenkutatás résztvevõi alapvetõen a vidéki gazdaság, a helyi munkaerõpiac
sajátosságait, a kiválasztott települések és lakóik megélhetési stratégiáit a
gazdaságantropológia és gazdaságszociológia módszereivel és szemléletével kutatják.

Az Aprófalvak és aprófalusiak életesélyei kutatási program résztvevõi aprófalvas
térségek gazdasági és társadalmi jellegzetességeit, lehetséges belsõ erõforrásait
igyekszik feltárni a szociológia és kulturális antropológia módszereivel. A kutatást az
RKK Térségfejlesztési Kutatások Osztálya koordinálja, a munkában az intézet egy
munkatársa is részt vesz. 

Egy észak-magyarországi falu, Varsány megismételt társadalomnéprajzi kutatása azzal
a tanulsággal járt a javak generációk közötti mozgásának témája kapcsán, hogy a
családok együttmûködésével, amelyben az idõsebbek pozícióit erõsítette a tulajdonosi
helyzet, egy az individualizációval ellentétes trend állapítható meg.

Fontos eredményeket hozott az öregek, 
továbbá a középkorú- öregedõ, egyedül 
maradt nõk speciális helyzetének,
szerepének vizsgálata a lokális
társadalmakban. 

A generációk együttélése és együtt-
mûködése témakörben, amely az
idõsek társadalmi helyzetének, a
nagyszülõk és unokák kapcsolatának
vizsgálja a Szilágyságban, kérdõíves
felmérés történt a 14–18 éves unokák
körében. A network analízis mód-
szerével feltárult a nagyszülõk kap-
csolathálója, interjúk készültek felnõtt
unokákkal és nagyszülõkkel. A
vizsgálatban jól körvonalazódtak a
kapcsolattartás preszocialista stra-
tégiáinak, a szocialista korszak
lehetõségeihez való alkalmazkodásnak
és a jelenkori kihívásoknak való
megfelelési törekvések összefonódása,
közös rendszerben való mûködése. 

2. ábra: Az intézet évkönyve 2006-ban is megjelent
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A tisztaság és jól ápoltság fogalmának, a testápolás eszközkészletének és a testápolás
gyakorlatának változása a 20. században, napjainkig tartó átalakulását vizsgálva
feltûnõ, hogy az 1990-es évektõl kezdtek csak eltûnni a falusi háztartásokból a paraszti,
parasztpolgári tisztálkodási szokásokhoz tartozó eszközök.

Magyar Néprajz I. 

A kézikönyv-sorozat utolsóként készülõ kötetéhez véglegesítették Az etnográfia
története Magyarországon c. fejezet teljes szövegét, elkészült A magyar népesség
története (1918–2000) téma szövege. A Népcsoportok és regionális kultúrák téma két
jelentõs fejezettel bõvült (Alföld, Erdély). Összességében mintegy 14,5 szerzõi ívvel
gyarapodott a tervezett kötet anyaga.

Népi kultúra: forrásfeltárások, -kiadások, társadalomtörténeti vizsgálatok

A népi kultúra tárgyi és szellemi örökségének forrásfeltárása, adatbázisokba való
rendezése, elemzése témacsoportban folyt a Szõlõhegyi közösségek mûködésének
változása a 17–19. század folyamán a Dunántúlon II. elnevezésû kutatás. Befejezõdött
a dunántúli szõlõhegyi közösségek (hegyközségek) OTKA támogatással folyó, négy
szakaszra tervezett, történeti-néprajzi kutatásának második szakasza. A téma levéltári
forrásainak feltárására, a források archiválására, kiadására és bizonyos témakörök
feldolgozására vállalkozó kutatás eredményeként a munka korábbi szakaszában
megalapozott Hegytörvény Archívum gazdag dokumentumanyaggal (fõleg írott
források, kisebb részben képek és térképek másolatai) gyarapodott. A magyar szõlõ- és
borkultúra története és néprajza kutatásának keretében folytatódott az alföldi borvidék
19–20. századi történetének feldolgozása. 

„Ipari táj”. A bányák, gyárak, mûhelyek népe a 19–20. században címen kb. 25 íves
kötet összeállítása (részben megírása), illusztrációinak összegyûjtése, szerkesztése
történt a tárgyévben.

A népi kultúra a nemzettudatban. Közvélemény és szakkutatás (19–20. század)
OTKA-kutatásban azt a kérdést vizsgálták, hogy mit jelentett a „magyar ruha” a
közemberek körében, mennyire követte anyagában, díszítményében az elõttük járók
öltözetét? Folyamatok a magyar paraszti öltözködés alakulásában 17–20. századi
viselettörténeti adatok tükrében c. dolgozat számára a 19–20. századi
parasztosodás-polgárosodás folyamathoz a kelengye szerepének és a színhalmozás
lehetõségének feldolgozása történt meg.

A Köznépi textilkultúra a közgazdasági és mûvelõdési változások tükrében 1850–1950
program keretében a falusi nõnevelés és a népszínmûveknek a paraszti mentalitásban
tapasztalható hatásával kapcsolatos kutatások folytak. A kutatás témája a magyar faluk,
mezõvárosok parasztlakosainak hozzávetõleg a 19. és a 20. század közepe közötti
öltözködése. A kutatás vizsgálja a hatóságok, igazgatási szervezetek intézkedéseit, az
iparos oktatás mellett a népiskolai kézimunka-oktatást, a nõipariskolák szerepét,
amelyek a nõi hímzések és csipkék szerepének növekedését eredményezték. Számba
veszi a „polgárosodásnak” nevezett divat hatását és az ezzel ellentétes tendenciákat: a
késõi népviseletek megjelenését és szerepét a „magyaros öltözködésben”, és ezek
mögött a magyar identitást és a hazai ipart erõsítõ mozgalmakat, amelyeknek lényeges
eszközei voltak a kiállítások.
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A történeti néprajzi területén tanulmány születetett a magyar módra való bõrkikészítés
továbbélésérõl a 17–18. századi limitációk alapján, valamint a piarista rend dörgicsei
birtokközpontjának kiépítésérõl a helyi ökológiai, gazdasági, társadalmi-vallási
viszonyok függvényében.

Egyház és társadalom kölcsönhatása a kora újkori református források tükrében kutatás
azt vizsgálta, hogy a kora újkori erdélyi levéltári források alapján az egyház
normateremtõ, egyéni és közösségi viselkedést szabályozó szerepe miként érvényesült
a gyakorlatban; az egyházi törvények által rögzített normákat mennyire tudták
érvényesíteni a református vallást követõ közösségekben, mennyire találkoztak ezek a
helyi közösségek értékrendjével és érdekeivel, illetve buktak el azok ellenállásán;
miként mûködött az egyháznak a kora újkori nyugat európai példákból ismert
társadalmi fegyelmezõ szerepe, illetve a népi kultúra gyökeres reformját célul kitûzõ
tevékenysége.

Gazdaság, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének
lehetõségei címmel konferenciát rendeztek. A konferencia célja az volt, hogy
áttekintést nyújtson a jelenleg folyó történeti néprajzi és történeti antropológiai
kutatások alapját jelentõ írott, képi, és tárgyi források használatával kapcsolatos
kérdésfelvetésekrõl, módszertani és forráskritikai megközelítésekrõl, értelmezési
lehetõségekrõl, három nagy témakör (a gazdaság és társadalom struktúráinak,
intézményeinek történeti vizsgálata; a mûveltség, életmód és ezzel összefüggésben a
tárgyi kultúra vizsgálata; az egyházak értékrend- és magatartásformáló hatása) és az
ezekhez kapcsolódó forráscsoportok vizsgálatán keresztül. A kétnapos konferencián 31 
elõadás hangzott el, az intézetbõl 12 adtak elõ. 

Az intézet kutatói ugyancsak nagy létszámban szerepeltek a Pécsi Néprajz és Kulturális
Antropológia tanszék által rendezett Párbeszéd a hagyománnyal konferencián.
Elõadások hangzottak el többek között a boszorkányság politikumáról és az
antropológia alkalmazhatóságairól az amerikai Délnyugaton, az ártéri gazdálkodásról,
a Vízvölgy természeti, gazdasági és kulturális alkalmazkodásáról, a 16-17. századi
vizitációkról, amelyek a hódoltság-kori Magyarország tájszerkezetének vizsgálatához
is támpontot adnak, a 19. század eleji fogadók traktáiról, a palóc kiszi és a savanyú
ízirány kérdésérõl. A kikuju táplálkozás leírása kapcsán született annak felvetése, hogy
a magyar népi táplálkozáskutatásban is az eddig érvényesítettõl eltérõen volna érdemes
azt hangsúlyozni, hogy mit is ettek valóban a falusiak az úri szakácskönyvek alkalmi
lecsapódásának rögzítésétõl eltérõen.

A Vízvölgyben a kultúrtáj változásának vizsgálata történeti síkon elemzi a különbözõ
társadalmi csoportok (etnikum, foglalkozás, közösség stb.) tájra gyakorolt hatását a
levéltári források és a táji elemek segítségével. Eredményei a táji diverzitás – európailag 
is megfogalmazott – mint érték megismeréséhez és kialakulásához nyújtanak
adalékokat.

A lengyel-magyar kétoldalú együttmûködésben megjelölt témakörhöz kapcsolódóan
összefoglaló tanulmány készült a magyar nemzetiségû építésznek, Edgar Kovátsnak, a
Zakopánéban mûködõ Faipari Iskola igazgatójának szerepérõl, tevékenységének
hatásáról a lengyel nemzeti stílus alakulására, a máig ható „zakopánei stílus”
megteremtésérõl.

PhD-disszertáció készült el a tárgyévben Egy erdélyi roma közösség a Gáborok
presztízstárgyai, presztízsgazdálkodása címmel, melynek középpontjában annak a
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folyamatnak a vizsgálata áll, hogy a közösség korábban gázsó tulajdonban lévõ
mûtárgyakból miként hoz létre etnikai identitásszimbólumokat, amelyeket részben épp
a gázsóktól való szimbolikus elhatárolódás kifejezésének az eszközeiként definiálnak. 

A Kárpát-medence szakértõi rendszer részét alkotó intézeti számítógépes adatbázisok
bõvítése keretében elkészült a Magyar Néprajzi Atlasz elektronikus változatának 10.
(virtuális) kötete, mely az atlasz szerkezetében 1900-as és 1910-es idõmetszetben
települési és járási szinten a következõ témakörökben tartalmaz összesen 93 ún.
kiegészítõ térképet: felekezetek és nemzetiségek aránya (abszolút, domináns,
többségi), település-lélekszám, népsûrûség, közigazgatás, birtokméret, mûvelési ágak
aránya, mûvelési ágak jövedelme). 

Folklórkutatás, hitvilág, népi vallásosság

Konferenciát szerveztek Folklór és történelem címmel. A konferencia egyrészt a
történelmi jelenségek folklorizálódásának kérdését vizsgálta, az írott kultúra
jelenségeinek hatását a szájhagyományra. A másik nagy kérdéskör a folklór
történetisége volt, hogyan köthetõek a folklór különbözõ mûfajai, jelenségei történeti
korokhoz. Hogyan és milyen alapossággal határozhatók meg egy-egy folklór mûfaj
történeti rétegei. A történeti emlékezet mûködési mechanizmusát, a népi történeti tudat
jelenségeit igyekeztek magyarázni a résztvevõk. A tanácskozás központi kérdése volt,
hogy a múlt eseményeirõl szóló, különbözõ mûfajú folklór narratívák hogyan
értelmezhetõek. A konferenciát szakmán belül és elsõsorban a történészek körében
komoly érdeklõdés kísérte. A rendezvényen több elõadó választotta témájául 1956
folklórját.

2006-ban a kerek évforduló miatt a történelem és emlékezet kérdéskör kapcsán
nagyobb nyilvánosságot kaptak a már korábban megkezdett 56-ra vonatkozó levéltári,
illetve az oral history-n alapuló kutatások, azok a gyûjtések, amelyek a forradalmi
események hatását gyûjtötték a munkahelyi, iskolai, lakóhelyi és más közösségekben,
hatásukat a közösségi struktúrára és az egyes emberek kapcsolatrendszerére, társadalmi 
megítélésére. Az 1956-os évfordulóhoz kapcsolódó kutatásokban a református
egyháznak a forradalom és szabadságharc alatti szerepérõl, illetve az egyházat ért
megtorlások témakörében született több publikáció is. 

Az írott kultúra hatásának útjai és útvesztõi a folklórban kérdéskör több folklorista
kutatásait is meghatározza az intézetben. A publikációs lista is tükrözi az intézeti
folkloristák változatlan elkötelezettségét magyar történeti mondák gyûjtésében,
közreadásában, rendszerezésében. Napjaink mondaképzõdéseinek kutatását elindító
tanulmány készült el A magyar mondakutatás fehér foltja: városi monda címmel.

PhD-disszertáció készült A magyar honfoglalás szöveghagyományának
megkonstruálása és popularizálása a XVIII–XIX. században címmel, mely a XVIII.
század végétõl az elsõ világháborúig terjedõ idõszak kalendárium- és ponyvairodalma
alapján a nemzeti narratíva, a nemzetrõl szóló nagyelbeszélés kialakulásának, és
popularizálódásának folyamatát elemezte folklorisztikai szempontból, az irodalom- és
a mûvelõdéstörténet eredményeit, módszereit is értékesítve. 

A hazai folklorisztikai kutatások fontos eseménye volt 2006-ban Ipolyi Arnold
kéziratos szöveggyûjteményének kiadása. (Tengeri kisasszony. Ipolyi Arnold kéziratos
folklórgyûjteménye egész Magyarországról 1846–1858) A monumentális munka Ipolyi 
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Arnold és a Kisfaludy Társaság felhívására létre hozott gyûjtõhálózat által végzett
folklórgyûjtést tette közzé, mely évtizedes adóssága a magyar folklorisztikának. Az
1840-es évek második felétõl végzett gyûjtések össze akarták szedni mindazokat a
hiedelmeket, meséket, népszokásokat, játékokat, amelyekben az összesûrûsödõ
nemzeti sajátosságok a saját korukban ismert nemzetközi párhuzamok közé helyezve
képeseknek tûntek építõkövekként szolgálni egy hazai mitológia megteremtésére. 

Az apokrif evangéliumok és a folklór kapcsolata, a 19–20. századi folklór szövegek
elõször apokrif iratokban rögzített szüzséinek vizsgálata a legújabb filológiai
eredmények felhasználásával OTKA-támogatással folyó kutatás, mely a
szövegvariálódás útját követi nyomon az írásbeliségben és a folklórban. A tárgyévben a 
„sült kakas megszólal” motívum elemzése készült el, a frissen felfedezett etióp Kakas
könyve c. apokrif szertartáskönyvtõl napjainkig. 

Az Angyalok az archaikus imádságokban témában összegzõ publikáció készült, a
kalendáriumi szokások vizsgálatán belül pedig a pünkösdi hagyományok monografikus 
feldolgozása történt meg. Az evangélikus vallási néprajz kutatása kapcsán is kiemelt
szerepet kaptak a pünkösdi hagyományok. 

Visitatio Canonica – Válogatás az Esztergomi Prímási Levéltár egyházlátogatásaiból
XVII. század c. kutatás témája kapcsolódik több társtudomány, így a gazdaság- és
egyháztörténet, történeti földrajz, történeti demográfia, mûvészettörténet, valamint a
levéltárosok forrásfeltáró – és kiadó tevékenységéhez.

Etnológiai kutatások 

Elkészült az Uráli Mitológiai Enciklopédia hanti kötetének angol fordítása és megjelent 
az Akadémiai Kiadónál. Válogatás készült Sámánénekbõl, amely régi, klasszikus
gyûjtéseket és a szerkesztõk által nemrég gyûjtött anyagokat is tartalmazza. A Diószegi
archívum ditalizálásához elkészült a kumandi, tuva, tofa és burját sámánszövegek és
hanganyagok megfejtése, számítógépre vitele, fordítása.

Rendszeres, hosszú állomásozó terepmunkán alapulnak azok a publikációk, amelyek
többek között egy evenki falu sámánizmusát a nemzedékek és specialisták tudásának
szempontjából elemzik, illetve egy evenki falu fiataljainak életkilátásait kutatja,
akárcsak a szibériai alkoholfogyasztást (3. ábra).

A burjátiai evenkik és burjátok körében végzett kutatás a Max-Planck-Institut für
Ethnologische Forschung/Max Planck Institute for Social Anthropology Halle/Saale
Germany támogatásával, együttmûködésével zajlott, akárcsak vietnámi projektjében
Délkelet-Ázsia néprajzának, különös tekintettel az egykori francia Indokína hegyi
törzseinek kultúráinak és vallásának kutatása. 

Több munkatárs fordításokkal, lektorálásokkal, kiadási tevékenységgel a kulturális
antropológia/vallásantropológia klasszikus szerzõinek megismertetésén és mûveik
magyar nyelvû kiadásán, népszerûsítésén fáradozott. 

Az intézet igazgatója a tárgyévben sikeresen megvédte MTA doktori disszertációját A
sámánizmus újjászületése címmel. Egyik munkatárs PhD-fokozatot szerzett Mongol és
belsõ-ázsiai török népi hitvilág szókincsének összehasonlító nyelvi elemzése c.
dolgozatával.
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3. ábra: Egy kutyatemetésen az evenkik között egy szibériai terepmunka keretében 
(áll: Sántha István kutató)

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

Az intézet 3 konferenciát rendezett nem csak a szûken vett néprajztudomány, hanem a
rokon- és társtudományok közremûködésével és részvételével (4. ábra). 21 más
intézmények által szervezett hazai és 8 nemzetközi konferencián vettek részt az intézet
kutatói.

A munkatársak közül 13 kutató vállalt jelentõs, rendszeres munkát a hazai
felsõoktatásban, az ELTE Tárgyi Néprajz-, Kulturális Antropológia- és Belsõ-Ázsia
Tanszékein, a Pécsi Tudományegyetem Néprajz- és Kulturális Antropológia
Tanszékén, a Debreceni TE Néprajzi Tanszékén, a Miskolci Egyetem Kulturális és
Vizuális Antropológia Tanszékén, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, az
Evangélikus Hittudományi Egyetemen, a Szent István Egyetemen, a zsámbéki Apor
Vilmos Katolikus Fõiskolán és az ELTE Tanárképzõ Fõiskolán. 4 intézeti kutató
oktatott különbözõ doktori iskolákban, 3-an tartottak egyszeri elõadást és az intézmény
akadémikus kutatóprofesszora vezeti az ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszékén folyó
Európai Etnológia PhD-programját. 

Az intézet munkatársai 10 OTKA és 3 más pályázatban témavezetõk és résztvevõ
kutatók.

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Az intézetben folyó etnológiai kutatások kapcsán 3 kutató dolgozott hosszabb rövidebb
ideig a Max-Planck-Institut hallei intézetben. A vietnami projekten kívül a „House of
Culture-project”-ben vesz részt magyar kutató. A 2006 tavaszán indult nemzetközi
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kutatás a Max Planck Institute for Social Anthropology Siberian Studies Centre
támogatásával szibériai (altaji, tuva, csukcs, és komi valamint burját) kultúrházak
mûködésének szociálantropológiai vizsgálatát végzi.

A jelenkutatás határmenti 
területekkel foglalkozó
kutatásában az intézet
együttmûködõ partnere
volt az Österreichische
Gesellschaft für Europa-
politik.

Az antropológiai gondol-
kodás elõfutárai témában
a The Humboldt Digital
Library: A Global Net-
work of Knowledge c.
amerikai–német projekt-
ben vesz részt intézeti
munkatárs. 

4. ábra: Csingiz Ajtmatov (középen) látogatása az
intézetben (2006. április 20.)

A 2006–2007. akadémiai évben az Indiana University, Bloomington Central Eurasian
Studies Department Hungarian Studies Programján az ez évi Ránki György Hungarian
Chair visiting Professora az intézet egyik munkatársa, ebben a minõségében 2006. õszi
szemeszterében két kurzust oktatott Ethnicity Society and Culture in Historic Hungary,
Part I: From the beginnings to the end of 17th century, illetve Rural Society and Folk
Culture in Hungary címen.

Az intézet másik munkatársa ugyancsak 2006. szeptember elsejétõl a HAESF
(Hungarian-American Enterprise Scholarship Fund, Senior Leaders & Scholars
Fellowship) fõmunkatársi és vezetõi kutatóösztöndíjával Bloomingtonban, az Indiana
University Central Eurasian Studies Department intezményében Self-image,
Self-representation and Heritage Institutions – Research on the Institutional Network
of Hungarian Ethnic Communities in the US program keretében Indiana, Pennsylvania
és New Jersey államok magyar közösségeiben kutat.

Hárman nyertek el Magyar Állami Eötvös ösztöndíjat (3 hónap – University College
London, Antropológia Tanszék, 3 hónap Kirgiz Állami Egyetem (5. ábra), 2 hónap
Szlovákia, Besztercebánya).

Az intézet kutatói 585 napot töltöttek terepen, elsõsorban hazai és határon túli magyar
területeken, ezen kívül szibériai, kaukázusi népek körében és Vietnamban.

A 2006. évben létrejött egyezmények: horvát–magyar (horvát–magyar interetnikus
kapcsolatok a hagyományos kultúrában), szlovén–magyar (lokális kultúrák a globális
világban – összehasonlítások, Romániai–magyar (interetnikus kapcsolatok és
társadalmi migráció a XIX–XX. századi Erdélyben), román–magyar Az idõskor
kategóriájának formális megkonstruálása és törvényi szabályozása. Megújított
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egyezmények: Bolgár Tudományos Akadémia, Folklór Intézete (Bolgár–magyar
összehasonlító kutatások a folklorisztika területén. Etnokulturális hagyományok és
modern idõk). Bilaterális egyezmények keretében 12 ki- és beutazás történt.

5. ábra: Terepmunka a kalmakok között Kirgizisztánban (balra Somfai Kara Dávid
kutató)

V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Könyv

Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége – Kisújszállás társadalma és
gazdálkodása egy száz évet élt parasztgazda emlékezetében. (Néprajzi tanulmányok –
sorozatszerk. Szemerkényi Ágnes) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 203.

Benedek Katalin (kiad., szerk.): Tengeri kisasszony. Ipolyi Arnold kéziratos
folklórgyûjteménye egész Magyarországról 1846–1858. Balassi Kiadó, Budapest,
2006, 1012. 

Magyar Zoltán: Szent György a magyar kultúrtörténetben. A Kárpát-medence Szent
György-hagyományainak néprajzi és mûvelõdéstörténeti rétege. Kairosz Kiadó,
Budapest, 2006, 256.

Lammel, Annamária – Nagy, Ilona: La bible paysanne. Traduit du hongrois par Joëlle
Dufeuilly. Bayard, Paris, 2006, 472. 

Hoppál Mihály (fõszerk.) – Vargyas Gábor (szerk.) – a szerk. munkatársa Berta Péter:
Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve. XXIII, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 2006, 596. (2. ábra)

61



Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai
tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. (Sudia Ethnologica Hungarica 8.) PTE Néprajz –
Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan, Pécs – Budapest, 2006, 620. 

Hoppál Mihály: Hiedelem és hagyomány. L’Harmattan, Budapest, 2006, 224.
(Szóhagyomány. sorozatszerk. Nagy Ilona) 

Balogh, Balázs – Ilyés, Zoltán (eds): Perspectives of Diaspora Existence. Hungarian
Diasporas in the Carpathian Basin – Historical and Current Contexts of a Specific
Diaspora Interpretation and Its Aspects of Ethnic Minority Protection. Akadémiai,
Budapest, 2006, 279. 

Hoppál, Mihály – Napolskikh, Vladimir – Siikala, Anna-Leena: Khanty Mythology.
(Encyclopaedia of Uralic Mythologies 2.) Akadémiai Kiadó – Finnish Literature
Society, Budapest – Helsinki, 2006, 241.

Tanulmány

Balogh Balázs – Borsos Balázs: A magyar néprajztudomány jelene. (Intézmények –
kutatási riányok – intézményközi kapcsolatok) Magyar Tudomány, 167. évf. (2006) 7,
806–812. 

Berta Péter: Az érték etnicizálása – az etnicitás értéke. A presztízstárgy-gazdaság mint
etnikai identitásgyakorlat az erdélyi Gáborok között. Tabula, 2005, [2006] 2, 171–200.

Flórián Mária: Változások a köznép öltözködésében a 18. században. In: Hoppál
Mihály (fõszerk.) – Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-lore. Az MTA Néprajzi
Kutatóintézetének Évkönyve. XXIII, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 381–396.

Hoppál, Mihály: Le Chamanisme dans la culture hongroise. Ethnologie française,
XXXVI, 2, 2006, 215–225.

Jávor, Kata: Roles sexueés á Varsány (1971–2004): entre tradition et modernité.
Ethnologie française, XXXVI, 2006, 2, 273–282.

Nagy, Ilona: Le conte Le Christ et le forgeron et l’Évangile apocryphe de Thomas.
Ethnologie française, XXXVI, 2006, 2, 227–236.

Kriza, Ildikó: Ugorszka vizvolna bijna y folklori ukrainciv-rusziniv. Hungarian War of
Liberation in the Folklore of Ukrainians-Ruthenians. 4. Magyar néprajz – Ugorszka
etnografija. 2006, 89–98.

Mikos Éva: A magyar honfoglalás történeteinek konstruálódása a XIX–XX. század
fordulójának ponyva-, ifjúsági- és tankönyvirodalmában. Esettanulmány Böngérfi
János életmûvének példáján. In: Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor (szerk.):
Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. PTE Néprajz –
Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan, Pécs – Budapest, 2006, 442–461. 

Paládi-Kovács Attila: A Felföld ásványvize: a csevice. Agria, Az egri Dobó István
Vármúzeum Évkönyve, XLII, 2006, 11–28.
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Hoppál Mihály

63

Intézeti átlaglétszám1:  46 ebbõl kutató2:  35

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  194
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:   0
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul: 15 ide gen nyel ven:   2
egyéb kö tet6 ma gya rul: 10 ide gen nyel ven:   1

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 70 ide gen nyel ven:  1
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:   13

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 56 ide gen nyel ven:  7
le xi kon cikk ma gya rul:   5 ide gen nyel ven:  1

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul: 11 ide gen nyel ven:  2

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 432 ide gen nyel ven: 20

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  90 eb bõl nem zet kö zi: 37
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 11 eb bõl nem zet kö zi:   2

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  20 eb bõl kül föld ön:   4
op po nen si vé le mény össze sen:  9 eb bõl kül föld ön:   0
egyéb szak ér tõi vé le mény: 36 eb bõl kül föld ön:   1
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  2 eb bõl kül föld ön:   1

tag ság össze sen:  85 eb bõl kül föld ön: 20

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 1 MTA dok to ra:  1

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  20
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    7 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  1
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  21 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:     16

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 10 A tá mo ga tás össze ge:   16,3 M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 0 A tá mo ga tás össze ge:     0    M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 1 A tá mo ga tás össze ge:     1    M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 0 A tá mo ga tás össze ge:     0    M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 3 A támogatás összege:     1    M Ft



POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE
1014 Budapest, Országház u. 30.; 1399 Budapest, Pf. 694/115

Tel.: 224–6726; fax: 224–6725
E-mail: ipshas@mtapti.hu; honlap: www.mtapti.hu

I. A  kutatóhely fõ feladatai a beszámolási évben

Az intézet munkáját a nagy projektumok, nemzetközi összehasonlító kutatások
határozták meg. Kiemelten fontos téma volt a Jedlik Ányos Programban A kormányzati, 
gazdasági és civil érdekérvényesítés az Európai Unióban (EU-lobbi) kutatása, az EU
F5-ös és F6-os programokban a vidék- és területfejlesztési stratégia és politika
elemzése, a magyar munkaerõ-piaci jelenségek monitorozása, az European Social
Survey (ESS) – Európai Társadalomtudományi elemzések (EUTE) harmadik, 2006. évi 
adatfelvételének lebonyolítása, és a magyar társadalomnak a rendszerváltást követõ
átalakulását elemzõ angol nyelvû tanulmánykötet elkészítése.

II. Az  év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

Az EU és a globalizáció hatásaival foglalkozó elméleti és empirikus kutatások

A European Social Survey c. európai uniós összehasonlító kutatás kétévente ismétlõdõ
empirikus vizsgálatok keretében vizsgálja az európai országok polgárainak változó
habitusát, beállítódását. A tárgyévben a  kérdések egyaránt irányultak a politikai
részvételre és attitûdre, egyes társadalompolitikai kérdésekben való állásfoglalásra, a
gazdasági és társadalmi fejlõdés problémáihoz való viszonyra. A  minimum 1500 fõs
tiszta mintán folyó kutatás szigorú módszertani sztenderdek szerint zajlott, és az
ismétlõdõ kérdéspaneleken túl változóan olyan új témákat is érintett, mint a
bevándorláshoz való viszony, az egészségüggyel, a korrupcióval, a nyugdíjtervezéssel
stb. kapcsolatos lakossági attitûdök. A  kutatás eredményeként empirikus adatsorok
elemzésén és értelmezésén alapuló kötetek sorozata készül. Ez lehetõséget nyújt annak
összevetésére, hogy a magyar társadalom bizonyos kérdésekben hol áll az európai
mezõnyben. A  legutóbbi kötet a 2006-ban megjelent társadalmi ábratár. 2006 végén
megtörtént az új, 2006. évi, immár harmadik empirikus adatfelvétel, jelenleg folyik az
adatfeldolgozás és a kiértékelés.

A Lobbizás az Európai Unióban 2006-tól három évig az intézet egyik legnagyobb
kutatási projektje, a Jedlik Ányos Program keretében. A  témakör az európai
társadalomkutatások gyorsan fejlõdõ ága. Feldolgozásra kerültek a témával kapcsolatos 
alapvetõ irodalmi források és koncepciók. A  kutatás egyik legfontosabb része az EU
politikai napirendjének nyomon követése, hiszen az ügyek elemzésén keresztül lehet
pontosan feltérképezni a különbözõ érdekkörök lobbi-tevékenységét. A  kiemelt
szakpolitikai területeken (mezõgazdaság, gazdasági és monetáris ügyek, intézményi
reformok) egy-egy ügy átlagos átfutási ideje 2,5–3 év, tehát a most napirendre került
ügyek döntõ többsége a kutatás utolsó évében jut el a döntéshozatali szakaszba. Ebbõl
kiindulva a vizsgált esetek elõtanulmányok segítségével dokumentálásra kerültek,
mivel folyamatosan a legaktuálisabb információkkal kell dolgozni, még akkor is, ha az
ügy végsõ tudományos elemzésére csak 2008-ban kerülhet sor. Számos olyan
témakörrel is szembesültek a kutatók, amelyek nem tartoztak szorosan a kutatás
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stratégiai látókörébe, mégis, idõközben egyre fontosabbá váltak. Ilyen például az
Európai Unió soros elnökségének a kérdése. Magyarország 2011-ben látja el ezt a
hivatalt, miközben a kormányzati és külpolitikai stratégiák kidolgozása e tekintetben
még a legelején tart. Márpedig ez kulcsfontosságú kérdés, mivel egy tagországnak
ilyenkor megnõ az érdekérvényesítõ szerepe. Régi tagországok és Magyarországnál
sokkal befolyásosabb államok is évekkel elõre megkezdik a felkészülést erre a komplex 
feladatra.

A kutatás egyik alprogramja a www.eulobbi.hu honlap elkészítése és folyamatos
karbantartása. Ez a weblap nem csupán a projekt kommunikációs felülete, ahol a
kutatási eredményeket közzé teszi az intézet, hanem adatgyûjtési szerepet is ellátó
kutatási eszköz. A  honlapra külön kifejlesztett speciális e-kérdõív segítségével olyan
kérdések jutnak el a célcsoportokhoz (önkormányzatok, vállalatok, civil szervezetek),
amelyek kielemzése jelentõs adatbázist eredményez. A  Zöld közpolitika-befolyásolás
az Európai Unióban a Jedlik-projekt keretében készült és már lezárult kutatás, amely
arra irányult, hogy bemutassa a környezetvédõ civil szervezetek lobbi-tevékenységét az 
Európai Unió intézmény-rendszerében. A  kutatás azt elemezte, hogyan alakult át az EU 
a civil szervezetek nyomása alatt, miként integrálja a társadalmi szervezetek
tevékenységét saját intézményi mûködésében. Feltárta azokat a lehetõségeket és
korlátokat, amelyek a magyar civil szervezetek nemzetközi közpolitika-befolyásoló
tevékenysége elõtt állnak.

A Magyarország az Európai Parlamentben kutatás keretében fõleg a magyar pártok
ideológiai karakterével és annak EU-s megjelenésével foglalkoztak. Az  Európa
Parlament 14  magyar képviselõjével mélyinterjúk készültek Brüsszelben. A  strukturált 
kérdések arra irányultak, hogy a négy párt képviselõi egyes kérdésekben milyen
álláspontot, illetve stratégiát képviselnek. A  kutatás azt a hipotézist igazolta, hogy az
egyes képviselõk álláspontjai nem tükrözik automatikusan a párt és ideológiai
törésvonalakat. A  magyar EP-képviselõknek a határon túli magyarok érdekében
kifejtett eddigi tevékenységével kapcsolatban folytatott kutatás megállapította, hogy az
elmúlt két év során a négy hazai párt uniós képviselõi sokkal határozottabban
együttmûködtek e kérdéskörben, mint azt a hazai közvélemény gondolhatná. Elemzés
készült a meghiúsult Európai Alkotmány körüli vitákról, illetve az EP-n belüli
legfontosabb törésvonalakról is.

Az EU helyzetével foglalkozó másik kutatás szerint az Európai Unióban komplex
válság van kibontakozóban, amelyen a Bizottság által meghirdetett kommunikációs
stratégia egymagában nem képes segíteni. Szükség van a nemzetek feletti
demokratizálódás, az európai demos és politika kialakulásához a politikai konfliktusok
európai szintû megjelenítésére, azaz új típusú európai politikai pártok megjelenésére.
A  jelenlegi euro-apátia és politikai bénultság megszüntetésének egyik legfontosabb
feltétele a nemzeti politikák és politikai pártok európaizálása. Ez viszont a mély
gyökerekkel és társadalmi beágyazottsággal rendelkezõ nemzeti politikai pártok
európai elkötelezettségének, kompetenciájának és fogékonyságának megerõsödése
nélkül elképzelhetetlen. Egy ilyen áthangolódás szükségképen konfliktusokkal jár, sérti 
a helyi érdekeket és kiváltja a helyi érdekcsoportok masszív ellenállását, tehát
elhúzódó, többesélyes folyamat. A  szûkülõ nemzeti horizontok csapdáinak elkerülése
érdekében az európai pártoknak szorosabban kellene együttmûködniük nemzeti
megfelelõikkel, mind kampányaik, mind a közéleti viták és kezdeményezések terén.
Az  Európai Parlamentben helyet foglaló hagyományos európai pártszövetségek
(konzervatívok, szociáldemokraták, liberálisok, zöldek) mellett új, transznacionális
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pártkezdeményezések és politikai mozgalmak is kibontakozóban vannak,
meglepetéseket tartogatva a 2009-es európai parlamenti választásokra (1. ábra).

1. ábra: A területfejlesztés útjai az Európai Unióban címû konferencia

Az intézet munkatársai a dublini székhelyû az Élet- és Munkakörülmények Európai
Alapítványa elnevezésû EU-s ügynökség számára információs jelentéseket és
tematikus elemzéseket készítettek a munkaügyi kapcsolatok, foglalkoztatás, élet- és
munkakörülmények, szerkezetátalakítás témakörében. 2006 márciusától az intézetben
mûködik az Alapítvány (rövid nevén Eurofound) Magyarországi Információs
Közvetítõ Központja, melynek feladata az Alapítvány tevékenységének,
ismeretanyagának megismertetése Magyarországon, és a magyar munkaügy területén
dolgozó, kutató szakemberekkel történõ együttmûködés kialakítása.

A globalizációs folyamatok kutatása

A globális újkapitalizmus viszonyairól szóló elemzés új fogalmakat vezetett be és új
összefüggéseket tár fel a mai társadalom fejlõdésében. Fõ tézise, hogy korunkban a
globális tõke ellensúly híján felemészti önnön létfeltételeit, és ebben az öngyilkos
folyamatban a társadalmat is magával ránthatja. A  globalizáció és a vele együtt
világszerte erõsödõ atomizáció körülményei között kérdéses, léteznek-e még homogén
társadalmak. A  kutatás külön figyelmet szentel a kelet-európai térség sajátos
helyzetének, problémáinak. A  globális világrendszerre irányuló elemzés a politikai
tudományok és általában a társadalomtudományok megújulásának és egységesülésének 
lehetõségére/kényszerére világít  rá. A  témában született monográfia a komplex
rendszerek fejlõdését vizsgálva a globalizációt a modern világrendszer általános
evolúciója keretében értelmezi. A  modernizációt a társadalmi komplexitás
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növekedésének kumulatív és progresszív folyamataként definiálja, mint a specifikusan
tõkés fölhalmozás nem-lineáris dinamikájának történelmi következményét.
A  globalizációt a társadalmi komplexitás növekedésével elõrehaladó,
világrendszer-szintû ciklikus folyamat keretében ábrázolja. A  regionalizációt is a
komplex világrendszer evolúciójában rejlõ, az integrálódás és differenciálódás
eredményeképpen föllépõ aszimmetrikus globalizáció részeként mutatja be. A  régiók
ebben a fölfogásban nem egyszerûen természeti-földrajzi egységek, hanem komplex
társadalmi–kulturális alrendszerek, amelyek a tõkefölhalmozás sajátos történelmi
mintáival és ezeknek megfelelõ politikai megoldásokkal járnak együtt.
A  világrendszerrõl más szemszögbõl is készült elemzés. Ez a mûködési törvényeiben
és intézményes szerkezetében egységesülõ világgazdaság és a szociálisan, kulturálisan
és fejlettségi szintjei szerint is heterogén világtársadalom kölcsönhatásos mozgásában
értelmezi a globalizáció fejlõdését. Álláspontja szerint a hegemónia és a hegemonikus
ciklusok kibomlása nélkül nem érthetõ a globalizáció, s az új regionális integrációs
formák (NAFTA, EU, délkelet-ázsiai térség) megjelenése sem.

A globalizáció további aspektusaival más tanulmányok is foglalkoztak. Az  egyik a
globalizáció és a társadalomtudományok viszonyát vizsgálva a társadalomtudományi
kutatások interdiszciplináris nagyprojektekbe való szervezõdését és hálózatosodását,
állapította meg, a másik a globalizáció politikai hatásai közül a demokráciával
szembeni populista kihívás természetével, és ennek térségünkben is jelentkezõ, erõsödõ 
hatásaival foglalkozott.

A globalizáció hatásait más szemszögbõl dolgozza fel a Civil társadalom, globális
kormányzás, demokratizálódás Közép-Európában címû kutatás. Fõ tézise szerint a
globalizációval kapcsolatos viták és nézeteltérések a társadalmi, gazdasági, politikai és
kulturális színterek mindegyikére kiterjednek, aláhúzva a globalizáció mindent átható
jellegét egy olyan világban, ahol mindenki „stakeholderré” válik. Mindez azonban
korántsem jelenti azt, hogy léteznék egyetértés vagy általánosan elfogadott
meghatározás a globalizáció mibenlétérõl, szerepérõl és etikai dimenzióiról.
A  globalizáció folyamata sajátos etikai vákuumban mozog, ami gyengíti az
intézményekbe vetett társadalmi bizalmat a kormányzás és a demokrácia minden
szintjén. A  dialógus és a jó kormányzás erõsítik a globális közösséget. A  globális
„társadalmi forradalom” magában rejti egy eddiginél nagyobb részvételt biztosító és
demokratikusabb globális kormányzási rendszer csíráját. Ahhoz, hogy ez a csíra
kifejlõdjék, a dialógusnak és a „deliberációnak” rendszeressé és rendszerszerûvé
kellene válnia.

A Kína a világpolitikában c. kötet egy nagy történeti múltra visszatekintõ
birodalomnak a második világháború után kialakult kommunista államból való
kibontakozásával foglalkozik. Az  új, modernizálódó Kína gazdasági és politikai
rendszerének kiépítését, és az így adódó problémákat elemezve mutatja be az országot,
és a világpolitikában, az ázsiai környezetben stb. elfoglalt új helyét és törekvéseit, s utal
gazdasági és politikai jövõjének lehetséges alakulására is.

A Duna-kutatás nemzetközi metszetben c. kutatást több hazai és nemzetközi
tudományos intézménnyel kialakított kapcsolat segítette elõ, melynek részint hazai
konferenciái, projekt-eseményei zajlottak 2006-ban, részint publikáció készült a
kutatás forrásanyagainak és áttekintõ elemzésének felölelésével. 
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A politikai és kormányzati rendszerrel, pártokkal, választásokkal, kampányokkal
kapcsolatos kutatások
 
A 2006-os országgyûlési választások kampányai c. kutatás négy parlamenti párt
(MSZP, Fidesz, SZDSZ, MDF) és két parlamenten kívüli kis párt (MIÉP-Jobbik,
Centrum) kampányát dolgozta fel, s igazolta a nemzetközi politikatudomány
elméleteinek alkalmazhatóságát a magyar viszonyokra, ugyanakkor rávilágított ennek
korlátaira is.

A  Politika és tabloidizáció c. kutatás 2006-ban befejezõdött, szeptemberben
nemzetközi konferencia volt a témában. Az  intézet Politikai Kommunikációs
Kutatóközpontja elemzést készített az Invitel cég megrendelésére az elektronikus
kormányzás témakörében.

A lokális kampánykutatás célja annak kiderítése volt, hogy a helyi kampányok
mennyire egyeznek meg vagy térnek el a pártok országos kampányaitól, milyen
tényezõk játszanak szerepet a helyi kampányok sikerében, hozzájárul-e egyik vagy
másik út a sikerhez. A  vizsgálat három választókerületben folyt (Gyõr 01, Pest 04, és
Budapest 09). A  kutatás eredménye szerint az országos politika nagymértékben
meghatározza a helyi kampány lehetõségeit is.

A pártok funkcióváltásáról szóló kutatás (elsõsorban a rendezõ-elvek mûködési
logikájának elemzése) új koncepciót eredményezett. Az  ún. „alkalmazkodás-kutatás”
projekt azt vizsgálta, hogy milyen kölcsönhatások vannak a politikai környezet és a
politikusi személyiség között. A  pártok funkcióváltásának története azt mutatja, hogy
az új szervezõdési elvek nem semmisítik meg a régi pártképzõdményeket, hanem vagy
tõle függetlenül újakat hoznak létre vagy kiegészítik azt, vagy idõlegesen
felülkerekednek rajta. Gyakran a régiek asszimilálják az új szervezõdési elveket és
tovább egzisztálnak, sõt nemegyszer még vissza is szerzik dominanciájukat a politikai
versenytérben. A  radikális pártok európai erõsödése összefügg azzal, hogy a
hagyományos pártok képtelenek voltak adekvát választ adni a globalizáció egy sor
kihívására, mint a migráció, a nemzeti kisebbségek autonómiája, a lokális
szociálpolitika stb. Ez felveti a demokrácia-elmélet új kérdéseit, melyekrõl több
tanulmány született. A  kutatás foglalkozott a demokrácia-deficit, a törésvonalak és a
politikai részvétel hazai problémáival. A  magyar politikai kultúra vonatkozásában
megállapítható, hogy az ezredforduló után a magyar civil társadalomban minõségi
változás történt, tömeges mértékben megjelentek a „civic culture”-t hordozó erõk. 

A népszavazás intézményét nemzetközi összehasonlításban vizsgálták a kutatók. Nincs
konszenzus a népszavazás intézményének alkotmányos helyét illetõen sem a szakmai
közönségben, sem a szélesebben vett publikumon belül. Ez akadálya az intézmény
gyakorlati érvényesülésének és normális beágyazódásának a politikai rendszerbe.
Az  alkotmányos szabályozás liberális-megengedõ, míg a gyakorlat erõsen megszorító,
elsõsorban az Alkotmánybíróság jogértelmezései következtében. 64 jogeset
elemzésének tapasztalatai alapján a szabály alapú döntés és a nem szabály alapú
(alapelvi vagy fogalmi) döntés különbsége állapítható meg a választójogban. 

Az egymást követõ kormányoknak a politikai rendszert (az alkotmányosságot is) érintõ 
intézkedései, a sûrû alkotmányi változások, bizonyos mértékben az alkotmánybíróság
jogalakító rendelkezéseinek hibái következtében a politikai rendszer jelentõsen
átalakult. A  kezdeti elvi megfontolások az elmúlt 16 év alatt részben jelentõsen
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megváltoztak. A  gyors átalakulás következtében jelentõs torzulások is bekövetkeztek,
amelyeket az EU-ba való belépés sem hozott helyre.

A politikai diskurzussal és kommunikációval foglalkozó elméleti elemzések

A politikai diszkurzus kutatása 2006-ban egy monográfia publikálásával zárult. A  kötet 
különbözõ diskurzus-elméleteket interpretál, amelyeket a politikai diszkurzus nyelvi
elemzésére támaszkodó esettanulmányok kísérnek. A  politikai szereplõk diszkurzív
stratégiái eltérõ politikai szerepeket konstruálnak, amelyekben reprezentálják magukat
és a másikat. A  könyv e szerepek jellemzõirõl szól.

 A politikai pártok diszkurzív valósága c. kutatás keretében a Fidesz – MPSZ 1998 és
2002 közötti tevékenységének elemzésére került sor, s ez empirikus tesztelése is a
diskurzus-elméletnek. A  politika világa jelentésekkel átszõtt valóság, amely tagolja a
politikai teret. A  Fidesz e tekintetben aktív, dinamikus politikai erõként jelentkezett,
megújuló kommunikációs erõfeszítéseket téve önmaga és a magyar politikai élet
meghatározására. A  párt prominensei a vizsgált idõszakban újraértelmezték a magyar
politikát, miközben õk is hasonló ellenértelmezésekkel szembesültek. A  kutatást záró
tanulmánykötet írásai azt mutatják be, hogy ezekben az értelmezési vitákban a Fidesz
miként vonta meg a magyar politikai élet határait, a lehetséges cselekvések körét, és
mások hogyan reagáltak erre. 

A politikai kommunikációkutatás eredménye a Korszakváltások a politikai
kommunikációban c. kötetben került összefoglalásra. A  kötet elemzi a 2006. évi
kormányzati kommunikáció sajátosságait, áttekinti a politikai kommunikáció elméleti
irodalmát, és összegyûjti, elemzi a magyar kormányzati kommunikáció empirikus
anyagát. A  kormányzati kommunikáció vizsgálatához kötõdött a public relations (PR)
eljárások mibenlétének és technikáinak elméleti értelmezése is. A  politikaelméleti és a
politikai filozófiai kutatások a modern politikai racionalitás problémáját járták körül
Carl Schmitt és Michel Foucault munkásságának elmélettörténeti elemzésén keresztül.

A társadalmi tudat alakulásával foglalkozó újabb kutatások megerõsítették azt a
hipotézist, hogy az „emberi tényezõ” jóval nagyobb szerepet játszik a
politikai–társadalmi–gazdasági folyamatokban – Magyarországon és másutt is –, mint
azt általában feltételezni szokás. 

A közpolitikával, a hatalom és társadalom kapcsolatával foglalkozó kutatások

A Társadalmi metszetek – Érdekek és hatalmi viszonyok c. tanulmánykötet (alcíme:
Individualizáció és egyenlõtlenség a mai Magyarországon) a társadalom
átrétegzõdésével és ennek következményeivel foglalkozik. Szerzõi között a PTI és az
SZKI kutatói egyaránt megtalálhatók. A  tanulmányok fõbb témái: a településszerkezet
átalakulása, a szegregáció, a migráció kérdései, a leszakadó, szegény rétegek
újratermelõdése, az ifjúság helyzete, az oktatási rendszer átalakulásának problémái, az
új elitek kialakulása, a fogyasztási csoportok vizsgálata, a kereskedelmi média szerepe
a tudatformálásban, a politikai értékválasztások, a politika társadalomformáló hatásai,
az érdekérvényesítés lehetõségei. A  kötet a szociológia tudomány elért eredményeivel,
jelen állapotának felmérésével, és a kutatások jövõbeli irányaival is foglalkozik.

A Magyarországon tevékenykedõ multinacionális vállalatok társadalmi, gazdasági és
politikai kisugárzása c. kutatás egyik lényeges megállapítása az, hogy a magyar
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gazdaság és társadalom a multinacionális vállalatok erõs beépülésének következtében
nagymértékben kiszolgáltatottá vált a világgazdaságban bekövetkezõ ciklikus, gyakran
kiszámíthatatlan mozgásoknak. Az  olcsó, képzetlen munkaerõt kihasználó, exportra
termelõ vállalatok ideje Magyarországon leáldozik. Ez azzal is jár, hogy a
foglalkoztatottak egy jelentõs csoportja végleg kiszorulhat a munkaerõpiacról. A  hazai
multinacionális vállalatok és a hazai (magyar) nagyvállalkozói körök korábban
markáns érdekellentétei enyhülnek. Közös érdekük - legalábbis rövid távon - a
munkaerõ árának leszorítása és a közszféra visszaszorítása (2. ábra).

A globális környezeti rezsimek és a magyar közpolitika c. kutatás keretében az év elsõ
felében empirikus kutatás folyt: interjúk készültek a nemzetközi környezeti
diplomáciában dolgozó szakértõkkel. Social policy, regulation and private sector water 
supply. Country case study: Hungary címmel lezárult egy nemzetközi kutatás, amely
azt vizsgálta, hogy a vízprivatizáció hogyan érinti a szegény rétegeket, illetve milyen
szociálpolitikák kísérik – ha kísérik – a vízprivatizációt.

A Szociálpolitika, mélyszegénység, kiszolgáltatottság c. projekt az évekkel korábban
megkezdett,  hat  ország  együttmûködését  biztosító  EU-5-ös program utolsó évét
zárta, de a pályázati pénzek késedelmes folyósítása miatt a projekt 2006-ban zárult  le,
csökkentett programmal. A  kutatási anyagokat a kutatók interneten publikálták.

2. ábra: Intézeti tanácskozás

A Bukarestben élõ magyarok identitás-állapota c. kutatást elméleti felkészülés és több
napos terepkutatás elõzte meg. 2006 nyarán kezdõdött a romániai magyar és román
nemzettudati stratégiák feltárása az ünnepekre készülés tükrében. A  kutatás része a
romániai rendszerellenes társadalmi aktivitás történeti korszakainak utóvizsgálata,
fõleg az 1956–57-es történelmi jelentõségû lázadások feltérképezése. A  kutatás
anyagából számos publikáció készült, a gazdag anyagot 11 romániai nagyvárosban
vándorkiállításon, valamint kormányközi tárgyalások háttéranyagaként mutatták be.
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A társadalmi versenyképesség c. kutatási program keretében empirikus vizsgálat folyt a 
hazai öt növekedési/fejlesztési pólus körében. A  kutatás öt vidéki nagyváros:
Debrecen, Gyõr, Miskolc, Pécs, Szeged önkormányzatainak fejlesztési terveit,
stratégiáit vizsgálta,  áttekintette az adottságokat, lehetõségeket és a szûk
keresztmetszeteket. A  kapott eredményeket kiértékelte, azokról összefoglalók
készültek.

A pályakezdõk problémáinak vizsgálatára Jász-Nagykun-Szolnok megye két
halmozottan hátrányos helyzetû kistérségében került sor, összesen 18 településen, az itt
élõ 20–29 évesek körében. (A minta nagysága 1128 fõ volt.) E fiatalok pálya- és
életkezdése már a rendszerváltás utánra esik. A  kilencvenes évek gyors gazdasági,
munkaerõ-piaci, társadalmi és iskoláztatási változásai közvetlenül rontották többségük
életesélyeit. A  munkaerõpiacra kilépõ fiataloknak mindössze fele (52%) tudott
elhelyezkedni a végzést követõen, míg a másik fele kénytelen volt megelégedni
valamely inaktivitást jelentõ státussal. Többségük pesszimistán tekint a jövõ elé, a
jelenleg állásban lévõk közel fele (46%) is tart munkahelye elvesztésétõl.

A magyar kultúra esélyei c. kutatás során készült könyv összefoglalja a vonatkozó
nemzetközi kutatásokat, a kultúra és a társadalom viszonyára vonatkozó kérdéseket,
ismerteti a több évtizedes (1968-ban kezdett) kultúra-vizsgálatok eredményeit,
részletesen bemutatja a legújabb (2004-es) reprezentatív felmérés adatait nemzetközi
összehasonlítás alapján. Foglalkozik a közösség és kultúra, közösség és ifjúság változó
viszonyának kérdésével is, és külön fejezet elemzi a kultúrpolitikára vonatkozó
nemzetközi kutatásokat, és a magyar kultúrpolitika lehetõségeit.

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

Az intézet munkatársai tanítanak a nagy egyetemeken folyó politikatudományi doktori
iskolákban, illetve óraadók egyetemeken és fõiskolákon. Több kutató oktatott
2006-ban felkérésre külföldi egyetemeken (USA, Franciaország, Spanyolország,
Ausztria, Németország, Olaszország, Románia, Csehország).

Jelentõs a munkatársak részvétele a nemzetközi és a hazai tudományos közéletben, s
többen szakértõi feladatokat is végeztek. Az  intézet periodikái (Politikatudományi
Szemle, Central European Political Science Review, Etnoregionális Munkafüzetek,
Mûhelytanulmányok a Magyar Elektronikus Könyvtárban) a szakmai jelenlét fontos
tényezõi.

A hazai pályázatok körül kiemelten fontosnak tekinthetõ két, az MTA elnöki keretében
elnyert pályázat:

–  Elkészült – és 2007 márciusában megjelenik – a From Transition to Globalisation.
New Challenges for Democracy, the Media and Civil Society címû, a magyar
társadalom átalakulásának folyamatát, társadalmi, politikai, gazdasági jellemzõit
bemutató angol nyelvû kötet (3. ábra).

– A 2001-ben az Európai Bizottság támogatásával indult Európai Társadalom-
tudományi Elemzések (European Social Survey, ESS) kutatást Magyarországon a
Politikai Tudományok Intézete és a Szociológiai Kutatóintézet végzi konzorciumi
együttmûködésben. A  hosszú távra tervezett összehasonlító európai kutatás
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harmadik (2006. évi) adatfelvételi hullámához kapcsolódó feladatok elvégzését az
MTA elnöki keretébõl elnyert pályázat tette lehetõvé. Az  adatfelvételi pályázaton
nyertes Magyar Gallup Intézet reprezentatív mintáját az ESS  központ 2006
novemberében fogadta el. A  személyes interjúkra épülõ adatfelvétel 2006.
november – 2007. január között zajlott.

E két pályázat mellett az
intézet publikációs támo-
gatásokat nyert el a
Nemzeti Kulturális Alap-
tól, és az ország lemaradó
kistérségeinek és régiói-
nak problémáival, fejlesz-
tési lehetõségeivel, a
fiatalok helyzetével fog-
lalkozó kutatást minisz-
tériumi pályázati támoga-
tással végezhette el.

3. ábra

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Az intézet tíz nemzetközi pályázatából öt kutatás fejezõdött be 2006-ban, három új
nemzetközi kutatás (köztük két EU F6-os projekté) kezdõdött.

A nemzetközi együttmûködésben kutatott témákban rendezett magyarországi és
külföldi konferenciák, workshopok mellett továbbra is számottevõ volt a munkatársak
külföldi ösztöndíja, konferencia meghívása, szakértõi megbízása. Folytatódott az
együttmûködés a határon túli magyar kutató és felsõoktatási intézményekkel. Intenzív
az intézet kutatási együttmûködése a csíkszeredai (Románia) KAM- Regionális és
Antropológiai Kutatások Központjával (közös kutatások, kiadványok,
munkaértekezletek).

V.  Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Könyvek

Balogh István: Igazságosság és politika. L’Harmattan, Budapest, 2006, 441.

Bayer József – Vasali Zoltán (szerk.): Távol és közel. Tanulmányok a nemzetközi
kapcsolatok körében. ZSKF, Budapest, 2006, 250.

Bõhm Antal (szerk.): A helyi hatalom és az önkormányzati választások
Magyarországon 1990–2002. MTA PTI, Budapest, 2006, 421.
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Fricz Tamás: Az árok két oldalán – a magyar demokrácia természetrajza. XXI. Század
Intézet, Budapest, 2006, 333. 

Galló Béla: Szociáldemokrácia és globalizáció. Dieta, Budapest, 2006, 137.

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok. Egy civilizációelmélet vázlata. Osiris,
Budapest, 2006, 414. 

Kégler Ádám: Érdekérvényesítés az Európai Unióban. MTA PTI, Budapest, 2006, 196.

Kéri László – Szabó Andrea (szerk.): Elszalasztott esélyek. MTA Politikai
Tudományok Intézete, Budapest, 2006, 245. 

Kiss Balázs (szerk.): Távolabb a médiától! Politikai kampányok Magyarországon
2004-ben. L’Harmattan, Budapest, 2006, 246. 

Kovách Imre (szerk.): Társadalmi metszetek. Érdekek és hatalmi viszonyok,
individualizáció és egyenlõtlenség a mai Magyarországon. Napvilág, Budapest, 2006,
530.

Kulcsár Kálmán: Az új politikai rendszer és a magyar valóság. MTA TK, Budapest,
2006,  95.

Lévai Imre: A komplex világrendszer evolúciója. A globális és regionális politikai
gazdaságtan alapvonalai. Akadémiai, Budapest, 2006, 201. 

Tanulmányok

Stumpf István: Új államépítés – Alkotmányos és kormányzati kihívások. In: Gombár
Csaba (szerk.): Túlterhelt demokrácia – Alkotmányos és kormányzati
alapszerkezetünk. Századvég, Budapest, 2006, 69–108. 

Szabó Márton: Politikai idegen. A politika diszkurzív szereplõinek elméleti értelmezése. 
L’Harmattan, Budapest, 2006, 236. 

Szalai Erzsébet: Az újkapitalizmus – és ami utána jöhet... Új Mandátum, Budapest,
2006, 165. 

Szigeti Péter: Norma és valóság. Válogatott tanulmányok a jogelmélet, az
alkotmányjog és a politikaelmélet körébõl. Publicationes Jaurinensis op. 8. Széchenyi
István Egyetem, Gyõr – MTA PTI, Budapest, 2006, 387. 

Tölgyessy Péter: Túlterhelt demokrácia. In: Gombár Csaba (szerk.): Túlterhelt
demokrácia – Alkotmányos és kormányzati alapszerkezetünk. Századvég, Budapest,
2006, 109–145.

Vitányi Iván (szerk.): A magyar kultúra esélyei. MTA TK, 2006, 327.
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Bayer József
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Intézeti átlaglétszám1:  54 ebbõl kutató2:  40

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  187
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul: 17 ide gen nyel ven:   1
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul:   9 ide gen nyel ven:   5
egyéb kö tet6 ma gya rul:   4 ide gen nyel ven:   3

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 46 ide gen nyel ven:  4
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:    10

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 72 ide gen nyel ven: 16
le xi kon cikk ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:  0

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:  0

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 122 ide gen nyel ven: 32

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen: 209 eb bõl nem zet kö zi: 71
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 51 eb bõl nem zet kö zi: 23

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  83 eb bõl kül föld ön:   16
op po nen si vé le mény össze sen:  146 eb bõl kül föld ön:   19
egyéb szak ér tõi vé le mény: 102 eb bõl kül föld ön:     5
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  9 eb bõl kül föld ön:     4

tag ság össze sen:  87 eb bõl kül föld ön:   14

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 0 MTA dok to ra:  0

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  36
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    16 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  4
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  96 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:       0

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 10 A tá mo ga tás össze ge:    19  M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 2 A tá mo ga tás össze ge:    10  M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 10 A tá mo ga tás össze ge:    52  M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 7 A tá mo ga tás össze ge:    36  M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 18 A támogatás összege:    46  M Ft



RÉGÉSZETI INTÉZET
1014 Budapest, Úri u. 49.; 1250 Budapest, Pf. 14

Tel.: 356–4567; fax: 224–6719
E-mail: balint@archeo.mta.hu; honlap: www.archeo.mta.hu

I. Az intézet fõ feladatai a beszámolási évben

A Kárpát-medence és történetileg kapcsolódó vidékeinek, a történeti Magyarország
régészetének a társtudományokkal együttmûködve történõ mûvelése és értelemszerûen
az egyetemes régészeti kérdések kutatása a nemzetközi tudományos munkamegosztás
keretei között. Napjainkban ez a hagyományosan a 20. század elején õstörténeti és
történeti korszakokra bontott kutatás a természettudományokkal való szorosabb
együttmûködés következtében ismét egyfajta integrálódó fázisba érkezett: a
környezettörténeti és a történeti genetikai kutatások több kort felölelõ eredményei a
régész kutatókat is arra ösztönzik, hogy nagyobb területen, hosszabb idõszakokon
áthúzódó kulturális – és az egykori társadalom szerkezetérõl és változásairól valló –
jelenségeket is vizsgáljanak. Az intézet célkitûzése az, hogy kutatási spektruma
felölelje a neolitikumtól a késõ középkorig terjedõ idõszakot, ezen belül azonban jól
érzékelhetõ a koncentrálódás az õskor idõsebb szakaszára (az élelemtermelésre való
áttérés idõszaka, neolitikum, rézkor, kora- és középsõ bronzkor), valamint a korai
középkor, az államalapítás és a magyar középkor idõszakára. Az intézeti régész kutatók
kilencven százaléka e korszakokkal foglalkozik. A munkatársak õskori
vallástörténethez, a középkori magyar történelemhez kapcsolódó, valamint római kori
és középkori numizmatikai kutatásokban is részt vesznek. Valamennyi kutatott
periódus nemzetközi együttmûködés közepette folyik.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

Magyarország Régészeti Topográfiája (MRT)

Megalakulása után ezt a témát az intézet egyik fõ feladataként vállalta magára, mivel
tudományosan és a régészeti lelõhelyek védelme szempontjából indokolt és szükséges,
országos jelentõségû munka volt. Törvénymódosítások következtében azonban a
topográfia hagyományos feladatait 2003-tól a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(KÖH) vette át: a minden település számára kötelezõen kialakítandó rendezési tervhez
készített hatástanulmányokat ez a szervezet hagyja jóvá és gyûjti saját adatbázisában. A 
megváltozott törvényi környezet és a vidéki kollégák – más elfoglaltság miatti –
együttmûködési készségének teljes hiánya együttesen vezetett az MRT-program
átalakulásához, egyedül a gödöllõi és aszódi járás félbemaradt kötetei folytatását
szorgalmazza az új Pest megyei múzeumigazgató. Mindezek mellett le kell szögezni,
hogy bár a hatósági jogkör és feladatok a KÖH illetékessége, az intézet elmúlt öt
évtizedében felhalmozott óriási szakmai tapasztalat és tudományos kutatómunka
folytán egyszerre lehetõségük és kötelességük is e feladatok folytatása.

A terepbejárások hatékonyságát, a lelõhelyek ellenõrzését nagymértékben segítette a
légifényképezés. A Tolna megyei földvárakról szóló monográfia csaknem teljesen
elkészült, folytatódott a Pest megyei földvárak légifényképes felmérése is. A Régészeti
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kutatások Magyarországon c. sorozatban évente közlik a légi feltárásokkal kapcsolatos
eredményeket.

Az intézetnek az utóbbi évtizedben végzett egyetlen, intenzív topográfiai jellegû
programja a Kerka-völgyi mikrorégiós kutatás volt, amely során 58 új lelõhely került
elõ. Az újkõkortól a késõ középkorig terjedõ mintegy 7000 éves idõszak topográfiai,
korszakonként végzett történeti értékelõ és természettudományos vizsgálatok
eredményeivel kiegészített monografikus feldolgozása 5 intézeti és 9 külsõ szerzõ
tollából – az MTA elnöke által biztosított külön keretnek köszönhetõen – 2006-ban
napvilágot látott (Antaeus 28.). Ezzel az intézet részérõl befejezettnek tekinthetõ az az
1979-ben tett vállalása, amelynek során a Kis-Balaton vidékétõl a nyugati országhatárig 
három nagy terület teljes vizsgálatával alkotott és publikált kutatási körképet az elmúlt
évezredek ottani megtelepülésének történetérõl.

Õskori társadalom- és településrégészeti kutatások

Az intézet õskorral foglalkozó kutatói elsõsorban egy-egy mikrorégió intenzív és
multidiszciplináris szempontú kutatásával kapcsolódnak nemzetközi programokhoz. A
Kerka-völgyi program újkõkori része jelentõs eredményeket hozott az élelemtermelés
kialakulásának korszakát vizsgáló hazai és külföldi, elsõsorban nyugat-európai és
észak-amerikai kutatók körében. Az egyik, itt feltárt lelõhely közlését is tartalmazó
monográfiát a Science is idézi, egy kutató ugyanott a Kárpát-medencei neolit
kutatásokról írt társszerzõként egy tanulmányt. Ennek a témának köszönhetõen egy
munkatársuk meghívást kapott a Harvard Egyetemre (Department of Anthropology –
Peabody Museum), ahol a neolitizáció új Kárpát-medencei eredményeirõl tartott
egyetemi elõadásokat és konzultációt.

A University of Wales és az intézet együttmûködési programja keretén belül – a korábbi 
topográfiai kutatások által felfedezett lelõhelyrõl – elkészült az ecsegfalvi (Békés
megye) kora újkõkori település leletanyagának feldolgozása, amelyet nem kis részben
az intézet kutatói végeztek. Az itt talált kerámia jellege és a radiokarbon-keltezés
közötti ellentmondások feltárása és a megoldási javaslat jelentõs új eredmény a termelõ
gazdálkodás kialakulásának kutatásában.

A Brit Tudományos Akadémiával kezdõdött további együttmûködés fontos állomása
volt az intézeti M7 autópálya ásatások során feltárt lelõhelyrõl, Balatonszárszóról
származó   újkõkori   sírok   csontmintáinak stabilizotóp-  és   radiokarbon-vizsgálata  
(1. ábra).

A Regöly határában fekvõ középsõ kõkori lelõhely feltárásának célja a Kr. e. 6.
évezredi vadász-gyûjtögetõ alaplakosság és a balkáni földmûvelõk kapcsolatának,
keveredésének jobb megismerése a Dél-Dunántúlon. A több száz, rétegbõl származó
kõeszköz mellett 2006-ban egy középsõ kõkori épület maradványai is elõkerültek.
OTKA pályázati támogatásból kezdõdhetett meg a Fajsz környéki kora- és középsõ
neolitikum kutatása is: Fajsz–Garadomb lelõhelyen három szondát nyitottak, és
Fajsz–Kovácshalom tell-települést geodéziailag felmérték. A kutatások a regölyi
ásatással együtt adnak értékelhetõ képet a vidék élelemtermelésre történõ
átalakulásának legfontosabb fázisairól.

Elkészült az a monográfia, amely az intézet egy fontos régi ásatásának közlésére és
értékelésére vállalkozott az ásató halála után. A polgár–csõszhalmi késõ neolitikus
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tell-településrõl szóló könyv Oxfordban jelenik meg, a BAR Central European Series 4. 
köteteként, a magyar Archaeolingua kiadóval együttmûködésben.

Az M6-os autópálya megelõzõ feltárásainak egyikén, a Bátaszék melletti Alsónyéken a
késõ neolitikus lengyeli kultúrának egyedülálló leletei kerültek elõ: a feltárt
hosszúházak, az oszlopvázas sírépítmények alatt nyugvó csontvázak, gazdag
tengerikagyló ékszerek és messze földrõl odahozott obszidián és más kõ nyersanyagok
olyan jelentõségûek, hogy a szokásos régészeti és antropológiai feldolgozás mellett a
geológiai, radiokarbon-adatok, stabilizotóp- és stronciumizotóp-adatok,
DNS-vizsgálatok is szükségessé váltak.

Az ELTE Régészettudományi Intézetével és a Magyar Nemzeti Múzeummal
együttmûködésben – az évtizedek óta a magyar régészet nagy adósságaként
számontartott – budakalászi késõ rézkori temetõ feldolgozása során 2006-ban elkészült
a katalógus szakmai lektorálása. A társtudományok vizsgálatainak eredményei is
rendelkezésre állnak már (antropológia, kagylók és csigák, egyéb állatcsontok
elemzése, kagylókon végzett stabilizotóp-vizsgálatok).

A Marburgi Egyetemmel közösen végzett sopron-krautackeri feltárás volt a témája az
intézet immár hagyományos novemberi konferenciájának, amelyen a magyar és német
résztvevõk mellett osztrák, cseh, szlovén, szlovák és horvát kutatók tartottak elõadást.

1. ábra: Újkõkori és rézkori telep (Balatonszárszó)
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Római Birodalom és peremterületei 

Zala megyében elsõsorban a szlovéniai vasútépítést megelõzõ ásatások során kerültek
elõ új római lelõhelyek, ezekkel összefüggésben Zalalövõn a múzeum raktárában folyt
a régebbi feltárások leletanyagának leltározása, rendezése. A Kerka-völgyi mikroégiós
kötetben három, a terület római kori emlékeit értékelõ tanulmány is megjelent.
Numizmatikai stúdiumok keretébe tartozik az az újrameghatározó és leltározó munka,
amelyet egy kutató a szentendrei Ferenczy Múzeumban és az Aquincumi Múzeumban
õrzött éremleletekkel kapcsolatban végzett.

Az ókori, kelet-magyarországi barbár törzsek életével foglalkozó kutatás során az
M3-as autópálya-program tiszaföldvári, ménfõcsanaki, kállói, szurdokpüspöki, kazári,
mezõszemerei és kompolti lelõhelyét dolgozták fel.

Az ország határain kívül is folyt római korral kapcsolatos kutatás: az olaszországi San
Potito-ban nemzetközi együttmûködés keretében az intézet kutatói több mint két
évtizede végeznek feltárásokat. 2006-ban egy kisebb ásatás mellett fõként raktári
munka zajlott, valamint az építészeti leletek, mozaikok és stukkók feldolgozása. Egy, a
feltárásokat értékelõ tanulmánykötet is elkészült, megjelenése 2007-ben várható.

Az õskori, klasszikus, késõ római és kora keresztény kultúra afrikai világát kutató
világszerte elismert nubiológus munkatárs 2006-ban elsõsorban egy, az õskor
évezredein átívelõ monográfia fejezetein dolgozott, amely Núbia és Egyiptom
kapcsolatainak történeti-régészeti és mûvészettörténeti elemzésére vállalkozik. 

Avarok, magyarok és szomszédaik

A Magyar Nemzeti Múzeummal közösen kiadott - egyértelmû nemzetközi elismeréssel
fogadott – Monumenta Germanorum Archaeologica és Monumenta Avarorum
Archaeologica sorozat egy-egy új kötettel gazdagodott.

A szóládi langobard temetõ ásatása és feltárása német együttmûködésben zajlott, az
elsõ közlemény elkészült a Germania c. folyóirat számára.

A Magyar Nemzeti Múzeummal közösen Mosaburg/Zalaváron és környékén folyó
kutatás célja a Dunántúl 9. századi központjának ásatásából származó teljes
emlékanyag közlése. 2006-ban sikerült meghatározni és legnagyobbrészt feltárni
Zalavár–Várszigeten a Hadrianus zarándoktemplom déli oldalához csatlakozó
palotaegyüttest (palatiumot), ami a Karoling-korban a salzburgi érsekek szálláshelye
volt.

Az alsó-ausztriai Gnadendorfban napvilágra került jelentõs honfoglalás kori lovassírral 
foglalkozó nemzetközi kutatócsoport munkájában két intézeti munkatárs vett részt,
2006-ban két idegennyelvû tanulmánykötet is megjelent errõl a témáról. Nagy
jelentõségûek a magyar honfoglalás korának kelet-európai (orosz, fehérorosz, ukrán)
földön található emlékeinek, valamint egy legújabban Bulgáriában ismertté vált
magángyûjteményben õrzött leleteinek felgyûjtése. 

Középkori kutatások 

A Medium Regni – Királyi központok c. NKFP-pályázat új lendületet és anyagi
fedezetet nyújtott a korábban már feltárt várak, királyi lakóhelyek feldolgozatlan
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emlékanyagának méltó, monografikus formájú közlésére és egy összefoglaló
tanulmánykötet megírására. A környezet- és iparrégészeti vizsgálatok sok
vonatkozásban gazdagították a kutatást. 

A középkori Székelyföld régészeti kutatása c. program során egy nemesi udvarház
monografikus feldolgozásához véget értek a helyszínen folytatott kutatások: a fotókból
és profilrajzokból mintegy 100 képtábla készült el. Teljessé vált a kapcsolódó okleveles 
anyaggyûjtés, és lezárultak a kapcsolódó természettudományos vizsgálatok, valamint
az állatcsont-leletek feldolgozása.

A középkori Magyarország és a Balkán kapcsolatait kutató Bevezetés a Balkán
középkori régészetébe c. értekezés szövege elkészült. Intézeti munkatársak
szerkesztésében jelent meg a várkutató Nováki Gyula születésnapi tanulmánykötete. A
középkori régészet- és természettudományos kutatás határmezsgyéjére tehetõ annak az
adatbázisnak a feltöltése és értékelése, amely a középkori Magyarország halastavaira,
vízgazdálkodására vonatkozó forrásokat gyûjtötte egybe.

A Régészeti Intézet, az ELTE Régészettudományi Intézet és a Magyar Nemzeti
Múzeum közösen szervezett Visegrádon konferenciát A magyarországi közép- és kora
újkori régészet legújabb eredményei címmel.

Természettudományos kutatások

Az Archeogenetikai Laboratórium laboratórium munkáját ebben az évben három
feladat határozta meg: folytatták az NKFP-projektet, a mainzi Institut für
Anthropologie molekuláris genetikai laboratóriumával együttmûködve, a szóládi
ásatásra alapozva elkezdtek egy langobard-projektet; illetve egy Kárpát-medencei
kora-neolit kutatási témát, valamint az M6-os autópálya Tolna megyei szakaszán feltárt
lengyeli kultúrához tartozó temetkezések mintáinak begyûjtését.

Az MTA SZBK Genetikai Intézetével közös NKFP-projekt újabb 9–11. századi
lelõhelyek mintáinak mitokondriális (vagyis az anyai származásról valló)
DNS-vizsgálatát végezte el. Ezek egy részét külföldi gyûjteményekbõl, vagy az intézet
régészeti kapcsolataira alapozva sikerült beszerezni. Kiemelkedõ és a honfoglalás kori
régészet egyik alapvetõ terminológiai kiindulópontját újraértelmezésre késztetõ
eredményeket hozott a korábbi NKFP-projekt keretében feltárt harkai 10. századi
kiscsaládi temetõ vizsgálata: 25 sírból 21 minta esetében végeztek DNS-vizsgálatot,
amely megállapította, hogy a túlnyomórészt nõi sírokat tartalmazó temetõben belsõ
rokonsági viszonyok nem voltak. Sikerült a kronológiai igényeknek megfelelõ mintát
szerezni Horvátországból és Ausztriából is.

Az év folyamán több változtatást hajtottak végre, melyek arra irányultak, hogy a
laboratórium technológiai folyamatai megfeleljenek az egyre szigorúbb nemzetközi
vizsgálati protokolloknak. Szeparált minta-elõkészítõt sikerült létrehozni, valamint egy
új PCR-boksz segítségével jobban el tudják osztani az izolálási-összemérési
munkafázisokat.

2006 augusztusában elõadással és poszterrel szerepeltek Budapesten az Európai
Antropológiai Társaság kétévenként megrendezésre kerülõ kongresszusának
Populációgenetikai szekciójában.
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Az intézetben folyó antropológiai kutatások elsõsorban az intézeti feltárások
embercsont-anyagát, részben az archeogenetikai mintavétellel összefüggésben
vizsgálható emberi maradványokat vizsgálták.

Geológus, botanikus, zoológus munkatársaik segítségével az elmúlt évben is fontos
eredmények születtek: ezek az elõzõ évben lezárult NKFP-program eredményeinek
közlésébõl és az intézetben folyó új kutatási programokhoz kapcsolódó talajfúrásokból, 
a minták értékelésébõl álltak.

Az elsõhöz tartozik az NKFP résztvevõi által megírt és intézeti munkatársak által
szerkesztett, megjelentetett Environmental archaeology in North-Eastern Hungary c.
tanulmánykötet (VariaArchHung 19.), valamint egy másik nyomdakész állapotban lévõ 
angol nyelvû tanulmánykötet a Dunántúl környezettörténetérõl. Mindkét kötet
jellemzõje, hogy a vizsgált terület sok évezredes környezettörténeti és régészeti,
településtörténeti kutatási eredményeit együtt, egymást kiegészítõ módon közli. Az
NKFP/NKTH-program befejezése után is számos nemzetközi fórumon tartottak a
résztvevõk elõadást, illetve szerepeltek a projekt eredményeit ismertetõ
tanulmányokkal rangos folyóiratokban, konferencia-kötetekben.

Autópályás ásatások

2006-ban az M7-es autópálya-feltárásokkal kapcsolatos feladat már csak a Somogy
megyei szakaszán feltárt lelõhelyek feldolgozásának koordinálása, a Somogy Megyei
Múzeumok Igazgatóságával kötött szerzõdések határidõre történõ végrehajtása volt,
mivel maguk az ottani intézeti ásatások befejezõdtek. Szerzõdést kötöttek a
balatonõszödi badeni telep, a balatonkeresztúri õskori és középkori, a tikosi és
balatonszemesi lelõhelyek késõ bronzkori és kelta–római anyagának elsõdleges
feldolgozására. Ennek keretében három kutató három külsõ munkatárssal együtt
átnézte és feldolgozásra kiválogatta a hatalmas kerámiaanyagot. 

Az M6-os autópálya Tolna és Baranya megyei szakaszának megelõzõ régészeti
feltárásaiban az intézet közvetlenül, illetve az Archeosztráda Kft-n keresztül vett részt.
Tolna megyében 14 ezer m2-t tártak fel egy nagy felületû lengyeli lelõhelyen. A terület
stratigráfiailag rendkívül bonyolult és nagymértékben fedett, többszöri humuszolást
igényelt. Baranya megyében három jelentõsebb felületen dolgoztak. Ezek közül is
kiemelkedik a Szebény melletti késõ római kori villa és villagazdaság, amelynek egy
eddig ismeretlen rendeltetésû részét sikerült feltárni. Növeli a lelõhely jelentõségét,
hogy a késõ római idõszakból ilyen nagy kiterjedésû villát nem ismerünk. A Nemzeti
Autópálya ZRt. a lelõhelyre tervezett hídfõt át fogja terveztetni. Szintén Szebény
mellett kerültek elõ egy középkori falu maradványai és az õsz folyamán egy Kr. e. 6.
évezredbõl származó, a Starèevo-kultúrába keltezhetõ lelõhely.

Az intézet 2006-os ásatásai között nagy jelentõségû az Abony–Turjányos rézkori
lelõhelyen végzett (a Wienerberger Téglagyár agyagbányászását megelõzõ) több
hónapos munka. Két munkatárs vezetésével 23 ezer m2 humuszolt felületen csaknem 19 
ezer m2-en tártak fel Kr. e. 3000 körüli telepjelenségeket és különleges, tömeges
temetkezéseket. Az eddig feltárt 88 késõ rézkori objektum között áldozati gödrök is
akadnak, az 51 temetkezés egy része pedig emberáldozat lehetett.
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Restaurálás

Az intézetben folyó kutatás elképzelhetetlen a restaurátorok munkája nélkül; az ugyanis 
nem merül ki a leletanyag helyreállításában, hanem a tárgyak rekonstruálását, sõt
újraértelmezését teszi lehetõvé. Három kerámia- (2. ábra) és két fémrestaurátor

szakmai munkája országos viszonylat- 
ban is kiemelkedõ, az intézeti ásatások 
leletanyagán kívül külsõ felkéréseket
is kapnak; így az autópályás megelõzõ
feltárásokból származó régészeti
leletek restaurálásának az intézet lett
az egyik fõ központja (3–4. ábra).
Számos, az M7-es autópálya
megelõzõ feltárásai során elõkerült
lelõhely leletanyagának restaurálását
végezték: a szóládi ásatás arany-
leleteibõl (almandinköves fibulák) és
a balatonszárszói ásatás középkori
öveibõl nagy figyelmet és sok idõt
igénylõ munkával reprezentatív tár-
gyakat restauráltak. Kiemelendõ lelet
továbbá egy római bronzserpenyõ
(Tikos).    

2. ábra: Edény a balatonszárszói teleprõl

Fotómûhely és grafikai részleg

A feldolgozó munka, a publikáció elõállításának elengedhetetlen feltétele a képanyag,
rekonstrukciók, térképek és egyéb felmérések készítése. A fotómûhelyben egy új
munkatárs már kizárólag digitális felvételek képfeldolgozásával foglalkozik, az õ
régészeti leletekrõl készített mûvészi fotóiból kiállítás nyílt a Vár Társadalomkutató
Központjában, amelyet a széles nagyközönség is hónapokig látogathatott.

A hagyományos eljárásokat egyre inkább háttérbe szorító számítógépes
adatfeldolgozás és elõkészítés korszerû technikai háttere a közelmúltban megvalósult.
A legtöbb publikáció képanyaga szerkesztett, elektronikus formában kerül a nyomdába.
Az elmúlt évben már az intézetben készült el nyolc kötetnek, valamint számos
tanulmánynak a teljes képfeldolgozása. Gyarapodott a számítógépen tárolt
térképállomány is. 

Könyvtár

Könyvtárfejlesztéssel csupán 25 szakkönyvet és 31 folyóiratot vettek mintegy
egymillió forint értékben, melyet jól kiépített cserekapcsolatokkal ellensúlyoztak: a
mintegy 400 szakmai partnerüktõl intézeti kiadványokért cserébe kapott 268 könyvvel
és 275 folyóirattal gyarapodtak.

Átálltak a vári társadalomtudományi intézetek által egységesen bevezetett Huntéka
integrált könyvtári rendszerre. A korábban egyedi fejlesztésû nyilvántartó programba
felvitt adatok konverziója megtörtént.
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Adattár

Az intézetben õrzött fotók, rajzok, geodéziai felmérések, kéziratok, hagyatékok
megõrzése és jól áttekinthetõ tárolásuk az Adattár feladata. Ez az év jelentõs változást
hozott az adattár számára, új helyre, az egykori tanácsterembe költözött. Egyidejûleg a
mintegy 1000 db-os kéziratállomány kétharmada részben selejtezésre, részben
könyvtárba került, vagy kérésre a szerzõje visszakapta. Lezajlott a 2005-ig beleltározott 
61 606 db-os diaállomány revíziója, valamint év végéig több mint 3500 kép
szkennelése készült el. Bekerültek az adattárba az intézet fotómûhelyében
2005–2006-ban készült digitális fényképek. Elkészült a számítógépes rajzleltár. Az
Adattár éves gyarapodása 2099 leltározott tétel.

3. ábra: Fibula a szóládi langobard temetõbõl              4. ábra: Õcsény, kályha oromdísze
(6. század elsõ fele), restaurálás elõtt és után         (15. század)

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

Részvétel a felsõoktatásban

Az intézet 15 kutatója vett részt az egyetemi alapképzésben (ELTE Régészettudományi
Intézet, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, SZTE Földtani és Ásványtani
Tanszék), közülük 10 kutató részt vesz doktori iskolák munkájában is (ELTE
Régészettudományi Intézet, Egyiptológia Tanszék; SZTE Földtani és Ásványtani
Tanszék). Több kutató vezet múzeumi gyakorlatot, témavezetõje, illetve konzulense
szakdolgozatoknak. 10 kutató összesen 40 doktori értekezést irányít. Egy kutató az ufai
egyetemen tartott elõadássorozatot.
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Tudományos projektekben együttmûködõ belföldi szervezetek

Aquincumi Múzeum (albertfalvai ásatások); Bács-Kiskun Megyei Múzeum-
igazgatóság  (fajszi õskori kutatások, honfoglalás kori korpusz); Békés Megyei
Múzeumigazgatóság (régészeti topográfia, angol-magyar együttmûködés); Budapesti
Szépmûvészeti Múzeum (õskori tárgyak meghatározása és feldolgozása, egyiptológiai
kutatások); Budapesti Történeti Múzeum (Királyi Központok c. program); Budapest,
Collegium Budapest (nemzetközi konferenciák szervezése); Debreceni Egyetem
Ásvány- és Földtani Tanszéke (õskori petrográfiai vizsgálatok); Debrecen, Déri
Múzeum (gnadendorfi sír-kutatás); ELTE Egyiptológia Tanszék (egyiptomi õskori
pattintott kõeszközök feldolgozása); ELTE Geofizikai Tanszék (negyedidõszaki
éghajlati változások kutatása); ELTE Kõzettani-Geokémiai Tanszék (geoarcheológiai
vizsgálatok); ELTE Régészettudományi Intézet (doktori iskola, állatcsont-
meghatározások, rézkori leletanyag-feldolgozás); Esztergomi Balassi Bálint Múzeum
(Királyi Központok c. program); Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumigazgatóság
(vaskori kutatás, Sopron-Krautacker, Ménfõcsanak, Lébény lelõhelyek feldolgozása);
Heves Megyei Múzeumok (honfoglalás kori korpusz, autópályás lelõhelyek
feldolgozása); Kalocsai Viski Károly Múzeum (fajszi kutatások, honfoglalás kori
feltárások és kiállítás rendezése); Keszthely, Balatoni Múzeum (antropológiai kutatás);
Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok (honfoglalás kori korpusz); Magyar Nemzeti 
Múzeum (a csõszhalmi ásatás feldolgozása, késõ rézkori temetõ-feldolgozás,
Zalavár-projekt, állatcsont-meghatározások, kõeszköz-meghatározások, Kerka-völgyi
mikrorégiós feldolgozás, langobárd, avar kori és honfoglalás kori korpusz, gnadendorfi 
sír-kutatás, keleti kerámia Magyarországon a 16–17. században, visegrádi
konferencia); Nógrád megyei Múzeumok (leletmentõ ásatások); Nyíregyházi Jósa A.
Múzeum (gnadendorfi sír-kutatás); Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Abony –
megelõzõ régészeti feltárás); Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
(autópálya-építést megelõzõ feltárások, közös kiadvány, kiállítás-rendezés);
Százhalombatta, Matrica Múzeum (régészeti park; Szegedi Biológiai Központ
(történeti genetika, ennek kapcsán valamennyi megyei múzeummal együttmûködésben
vannak); Szeged, Földtani és Õslénytani Tanszék (palinológiai, makrobotanikai,
geológiai, talajkémiai vizsgálatok); Szekszárd, Wosinsky Mór Múzeum (a Dunántúl
neolitikuma, S-9-es út megelõzõ feltárásainak feldolgozása, Decs–Ete középkori
mezõváros kutatása); Szentendre, Ferenczy Múzeum (szentendrei római tábor,
budaörsi késõkelta–római telep, budakalászi avar temetõ és pilisi középkori anyag
feldolgozása); Zala Megyei Múzeumigazgatóság (Kerka-völgyi mikrorégiós program,
Zalalövõ-projekt, vasútépítést megelõzõ feltárások, Zalavár-projekt).

Kapcsolat a gazdasági élet szereplõivel

Az év folyamán szponzorálási megállapodást kötöttek a Merck Kft-vel, valamint a
Siemens magyarországi vállalatával. Jelentõs partnerük még a Wienerberger ZRt. és a
Nemzeti Autópálya ZRt.

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Külföldi együttmûködõ szervezetek

Aquilai Egyetem (San Potito-i ásatások); Berlin, Freie Universität (DAAD); Bochumi
Egyetem (DAAD); Bolgár Tudományos Akadémia (kora középkori kapcsolatok); Brit
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Tudományos Akadémia, National Environment Research Council (balatonszárszói
radiokarbon, izotóp-vizsgálatok); Brüsszel (Culture 2000-program); Cardiff, Egyetem
(Ecsegfalva-projekt, közös könyvkiadás); Deutsches Archäologisches Institut,
Frankfurt (Corpus der Römischen Funde im Barbaricum-sorozat); Deutsche
Forschungsgemeinschaft (fajszi õskori feltárások); Geistwissenschaftliches Zentrum.
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Leipzig (Fenékpuszta-projekt);
Institut für Ur- und Frühgeschichte, Wien (neolit körárkok kutatása, karoling-kori
díszkerámia, gnadendorfi sír); Marburgi Egyetem (DAAD-program); Norvég
Tudományos Akadémia (ókortudomány); Orosz Tudományos Akadémia, Moszkva
(kurgán-projekt, Kr. u. 1. évezred); Osztrák Tudományos Akadémia (kelta program,
római szobrászati emlékek feldolgozása); Peking, Egyetem, Ökológiai Tanszék (TéT
együttmûködés); RGZM, Mainz (gnadendorfi sír, Culture 2000 projekt); Saarbrücken,
Egyetem, Insitut für Ur- und Frühgeschichte (közös könyvkiadás); Soprintendenza
Archeologica dell’Abruzzo, Chieti (San Potito); Stadtarchäologie Wien
(Vindobona-kutatások); székelyföldi múzeumok (középkori kutatások); Szlovák
Tudományos Akadémia, Nyitrai Régészeti Intézet (római kerámia, a barbaricum, kora-
és javaközépkor régészeti kutatása, honfoglalás kori korpusz); Tallinn, Institute of
Ecology (TéT együttmûködés); Tübingeni Egyetem, Õs- és Koratörténeti Tanszék
(fajszi kutatások); University of Wales, School of History and Archaeology (az Alföld
neolitikuma); Wisconsin, Egyetem (Fulbright ösztöndíjas, Kapos-Koppány völgyi
õskori program); Würzburgi Egyetem (ókortudomány).

V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Könyvek
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(ed.: Eszter Bánffy) Budapest, 2006, 383.
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Juhász–Pál Sümegi) Varia Arch. Hung. XIX. Budapest, 2006, 426.
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tiszteletére. Szerk.: Kovács Gyöngyi–Miklós Zsuzsa. Budapest, 2006, 318.

Prohászka, Péter: Das vandalische Königsgrab in Osztrópataka/Ostrovány, SK.
Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae 3. (Hrsg.: Éva Garam – Tivadar
Vida) Budapest, 2006, 143.

Heinrich-Tamáska, Orsolya: Die Stein- und Glasinkrustationskunst des 6. und 7.
Jahrhunderts bei den Awaren im Karpatenbecken. Monumenta Avarorum
Archaeologica 8. (Hrsg.: Éva Garam – Tivadar Vida) Budapest, 2006, 227.
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Bálint, Csanád: Quedlinburg: Der erste Schritt der Ungarn nach Europa und dessen
Vorgeschichte (Sackgassen, Fallen, Wahlmöglichkeiten). In: Der Hoftag in
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Territorio e produzione ceramiche. Paesaggi, economia e societa in eta romana (a cura
di S. Menchelli e M. Pasquinucci). Pisa, 2006, 365-380. 

Szõke Béla Miklós: Nagy Károly hadjárata az avarok ellen 791-ben. (Feldzug Karls des
Großen gegen die Awaren im Jahre 791). Arrabona 44 (2006) 497–522.
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Pertinentia 18 (2005) [2006] 217-251.

Török, László: Space, Temple and Society. On the Built Worldview of the Twenty-fifth
Dynasty in Nubia. In: I. Caneva–A. Roccati (eds.): Acta Nubica. Proceedings of the X
International Conference of Nubian Studies Rome 9–14 September 2002. Roma, 2006,
231-238.

Vida, Tivadar: Hunting Jug from Budakalász and related Forms. To the Question of
Development of Late Antique Vessel Forms. ActaArchHung LVII (2006), 259-271.

Zalai-Gaál, István: Die verzierten „Sonnenscheiben” des mittel- und
südosteuropäischen Neolithikums. ActaArchHung LVII (2006), 297-323.
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Bálint Csanád
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Intézeti átlaglétszám1:  61 ebbõl kutató2:  32

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  118
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   1 ide gen nyel ven:   2
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul:   2 ide gen nyel ven:   3
egyéb kö tet6 ma gya rul:   1 ide gen nyel ven:   0

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 38 ide gen nyel ven:  9
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  7

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 10 ide gen nyel ven: 38
le xi kon cikk ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:  1

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul:   6 ide gen nyel ven:  0

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 373 ide gen nyel ven: 480

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  82 eb bõl nem zet kö zi: 45
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen:   7 eb bõl nem zet kö zi:   5

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  29 eb bõl kül föld ön:   9
op po nen si vé le mény össze sen:  53 eb bõl kül föld ön:   7
egyéb szak ér tõi vé le mény: 22 eb bõl kül föld ön:   1
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  8 eb bõl kül föld ön:   1

tag ság össze sen:  63 eb bõl kül föld ön: 17

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 0 MTA dok to ra:  0

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  15
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    3 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  0
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  19 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:     22

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 14 A tá mo ga tás össze ge:   21,1 M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 1 A tá mo ga tás össze ge:     9,6 M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 0 A tá mo ga tás össze ge:     0    M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 0 A tá mo ga tás össze ge:     0    M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 0 A támogatás összege:     0    M Ft



SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET
1014 Budapest, Úri u. 49.; 1250 Budapest, Pf. 20

Tel: 224–6740; fax: 224–674
Email: tamas@socio.mta.hu; honlap: www.socio.mta.hu

I. A kutatóhely fõ feladatai a beszámolási évben

A tematikai profilra elsõsorban a folyamatosság és a nagyobb projektek jelenléte volt
meghatározó. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szociológiai kutatást a nagy projektek,
ezek között is elsõsorban a nemzetközi kutatások és a stratégiai munkák köré rendelõdõ
adatfelvételek uralták. Az intézet lényegében – mint ahogyan a korábbi években is – a
versenyszférából érkezõ megrendelésekkel nem foglalkozott, az államigazgatás
elemzési szükséglete azonban egyre fontosabbá vált, és a Nemzeti Fejlesztési Tervvel,
valamint a különbözõ operatív programokkal kapcsolatos részfeladatok számos
szakszociológiai területen fontos témaként jelentek meg. A kutatás fõ hangsúlyait a
nagy nemzetközi programokban a néhány éves futamidejû nagyobb stratégiai projektek 
határozták meg. Ezekbõl voltak és születnek a továbbiakban is szigorúan vett
alapkutatási, illetve elméleti munkák. Az empirikus adatigénybõl következõen az
intézet nagyobb munkái duálisan felhasználhatóak. Közvetlen alkalmasak
társadalompolitikai stratégiák elõkészítésére és tesztelésére. Ugyanakkor az így
gyûjtött adatok és más társadalmi tények alkalmasak alapkutatási szintézisek
elõállítására is.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

A kockázattal és a környezettel kapcsolatos vizsgálatok

Elkészült a Magyarország 2015 projekt keretein belül a fenntarthatósági koncepció, új
mûhelyt alakítottak a klímapolitikai változások vizsgálatára. Újrafogalmazták a
sebezhetõség-kutatásokat, befejezõdött az a nemzetközi projekt, amelyben a
genetikailag módosított élelmiszerek felhasználásának hazai szabályozásával és
fogadtatásával foglalkoztak. Folyamatosak voltak mindeközben a kapcsolatok a
vízpolitikával, itt is elsõsorban a Tisza-völgyi és a balatoni komplex jövõképek
kialakítására kerestek és találtak partnereket. Mindezekben elméleti kérdésként a
társadalmi részvétellel kapcsolatos problémák, a civil társadalom és a technológia,
illetve a modern szaktudás közéleti mûködésének kérdéseit boncolgatták. Fontos
eredmény a szaktudás és a laikus tudás közötti különbségek feloldása és annak
bemutatása, hogy a döntésekben érintett csoportokban felhalmozódott tapasztalati
tudás (tacit knowledge) miként mûködik a környezeti jövõképek és adaptációs
stratégiák kezelésénél. Különösen fontos eredmény a környezetpolitika
szintproblémáinak komplex kezelése. A legfontosabb elemnek itt a globális problémák
helyi (lokális, vagy nemzeti) környezetben elképzelhetõ kezelésének modellezését
tartja a munkacsoport. Az adaptáció problémái mindenekelõtt ebben az
összefüggésben, a célhierarchiák kezelésének a fenntartható fejlõdés metszetében
váltak érdekessé. Tovább foglalkoztatta a kutatóközösséget a sebezhetõség problémája, 
amellyel eredetileg az ENSZ Egyetemmel közösen, az intézet által koordinált
projektben foglalkoztak, elsõsorban az árvízi tematikát használva empirikus anyagként. 
Az ott alkalmazott technikák és megközelítések azonban értelmezhetõek és

87



felhasználhatóak voltak más területeken, mindenekelõtt a klímapolitikában, a nagy
rendszerek kezelésénél és a szociálpolitikában a marginális csoportok mozgástereinek
vizsgálatánál is. A térszerkezeti kutatásokból a legfontosabbak az új regionalitásra
vonatkozó vizsgálatok. Ezekben szerepjátékokat készítettek elõ a régiókban,
szakmai-szakértõi hálózatokat építettek ki a jövõképek helyi generálásához. A korábbi,
a várostérségekre vonatkozó nagy konfliktusprojekt – amely az NKFP5 része –
újraértelmezésre került.

A technológiával és a tudásgazdasággal kapcsolatos projektek

Empirikus adatfelvétel készült 2006 augusztusában a magyar társadalom jövõképérõl,
és 2006 elsõ felében egy Delphi véleménygeneráló projekt volt a magyarországi elitek
jövõképeirõl. Az elõbbi reprezentatív felvétel volt, a másodikban pedig az akadémiai
elit, a parlament és vezetõ médiaszemélyiségek véleményét kezelték. A Delphi projekt
sajátos kereszthatásokat mutatott ki. Az elitcsoportok saját lehetõségeiket általában
visszafogottan, a szomszéd ágazati elitek lehetõségeit pedig optimistábban ítélték meg.
Vagyis, a politikusok többet vártak a tudománytól, mint a politikától. A vezetõ tudósok
nagyobbra értékelték a médiaszemélyiségek mozgásterét a sajátjukénál. A
médiareprezentánsok pedig úgy vélték, a politikusokhoz képest az õ játékterük nagyon
is szûk. Az országos jövõkép vizsgálat három legfontosabb megállapítása: a.)
valamelyest nõtt a lakosság premisszimitása, konfliktuselviselõ- és tûrõképessége, b.) a

társadalom többsége úgy véli, hogy a
rendszerváltás után kialakult demok-
rácia, amelyben él, meghatározó
módon igazságtalan, s ez az igazság-
talanság a következõ években sem
változik nagymértékben. c.) az
optimisták és a pesszimisták között a
magyar társadalomban hagyományo-
san a különbségeket a kulturális
meghatározottságokra és az élet-
korokra vezették vissza. Ezekkel
szemben az új közvéleményben
elsõsorban a politikai szimpátiák és
antipátiák tûnnek a legfontosabb
optimista-pesszimista elválasztó vonal- 
nak. A munka 2006-ban kezdõdött. Új
szakaszában, egy MTA–MeH fi-
nanszírozta projekt keretében elindult a 
Magyarország 2020 jövõkép
kidolgozása. Itt legfontosabb a
tudástársadalom és a tanulási
képességek regionális metszeteinek
felrajzolása. 2006. második felében
ennek érdekében regionális kon-
zultációk egész sorát tartották, illetve
munkacsoportokat is létrehoztak az
egyes régiókban (1. ábra). 

1. ábra

88



A munka- és szervezetszociológiai kutatások az új technológia, a tanulószervezetek, a
vállalati tudás és a kapitalizmusok sokféleségének metszeteire összpontosultak. A
továbbiakban az intézet kutatói sikeresek voltak a nemzetközi komparációra kínálkozó
adatfelvételekben, és részt vesznek a Magyarország 2015, illetve Magyarország 2020
projekt különbözõ részelemeiben is. E munkák két legfontosabb eredménye a vállalati
tanulás folyamatainak részletes elemzése, és annak bemutatása, hogy a különbözõ
tudástípusok terjedésében a különbözõ szervezetek hogyan kooperálnak. A nemzeti
kapitalizmusokra vonatkozó munkák kiszélesedtek, sõt ezekben a kapitalizmusoknak a
regionális változatai is tanulmányozhatóak. Foglalkoztak a szervezeti hálózatokkal, a
szervezeti paradigmák és az innováció kapcsolatával is. Ezek a munkák, amelyek
részben szintén EU-s projektekhez kapcsolódtak, bemutatják az innováció technológiai 
és nem-technológiai, vagy humán változatainak összefonódását, rendszerkénti
mûködését is. 

Az intézet egyik hagyományos kutatási területe a szociális szerepek és politikák
vizsgálata. Itt folyamatosan három területen jelentkeztek eredmények. Fontos elméleti
szintéziskísérlet született az intézetben a jóléti politika kontúrjainak kimunkálására.
Hagyományos kutatási területe az intézetnek a romapolitika, ahol a magyar kutatások
szinte folyamatosan a diszkrimináció különbözõ változataival és annak jövedelmi és
kulturális hatásaival foglalkoznak. Az intézeti munkák jelentõs politikai dimenziót is
megneveztek. Megkísérelték áttekinteni, mekkora a többségi közvélemény
premisszivitása egyik vagy másik romapolitikai forgatókönyv lehetõségével
kapcsolatban. Vizsgálták az identitáspolitika jelenlétét a roma közösségekben, különös
tekintettel két szempontra: a roma Holocaust felhasználására a roma elitcsoportokban,
illetve az EU csatlakozás után megnyílt új politikai mezõkben, ahol a roma érdekek
megjelennek. A romapolitika hagyományos iskolai diszkriminatív elemeinek
vizsgálata mellett kiemelt fontosságot tulajdonítottak, mint már évek óta, két más
területnek: a gyermekvédelemnek és az egészségügynek. A magyar romakutatáson
belül úttörõ módon – a 2005-ben megkezdett – kutatások folytatódtak a magyar, a
szlovák és a cseh romapolitika összehasonlításával. Ezek 2006-ban befejezõdtek. Az
eredmények alapkutatási feldolgozása, illetve konfrontálása a magyarországi roma
politikával a következõ évben teljesedik ki. Ezen a kutatási irányon belül, ha talán az
elõzõnél kisebb terjedelemben is, de foglalkozott a szociológiai kutatás olyan
hagyományos témáival is, mint a családpolitika, a szexuális kisebbségek, és a gender
különbségek kulturális meghatározottsága. Végül ide sorolhatók azok a nemzetközileg
is igen ismert kutatások, amelyek az idõskorúakra vonatkoznak.

A kultúrakutatásban újraéledtek azok a vizsgálatok, amelyek a magaskultúra hazai
politikai erõterérõl (stúdiószínházak mûködésérõl, illetve budapesti galériákról) adnak
számot. Szorosabbá vált az együttmûködés a színházi reformot elõkészítõ szakmai
csoportokkal, elkezdõdött egy kulturális jövõkép kialakításával kapcsolatos munka
(ezek feltehetõen nagyobb állami programba olvadnak 2007-ben). A regionális jövõkép 
kialakításában olyan mozgalmak, értelmiségi csapatok, koncepciók megjelenése érhetõ 
tetten, amelyek újraszínezik a magyar régiókat, a vidéki nagyvárosokat és ily módon a
következõ évek hazai közbeszédének is fontos tárgyát fogják képezni. Folytatódnak a
tömegkultúráról, mindenekelõtt a televíziózás új mûfajairól és a sorozatok
dramaturgiájáról szóló vizsgálatok. Az információs társadalom kutatásába ágyazódnak
be a kulturális, vagy kreatív iparok, illetve azok helyi klasztereinek bemutatásai. 

Különös hangsúllyal szerepel az a két nagy projekt, amelynek dimenziói meghaladták a
hagyományos intézeti mûhelystruktúrát, az intézeten kívüli intézményeket, ezért
kutatási partnereket is bekapcsoltak. Az elõzõ évekhez hasonlóan tovább folyt az
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Európai Társadalmi Adatfelvétel 28 országra kiterjedõ harmadik hullámának
elõkészítése, amelyet Magyarországon a TÁRKI-val és az MTA Politikai Tudományok

Intézetével együtt koordinál az
intézet, és amely a teljes magyar 
empirikus társadalomtudomány 
egyik legfontosabb adatbá-
zisává válik. Az elõzõ hullám
feldolgozása és a következõ
adatfelvétel elõkészítése folyt a
tárgyévben. A másik egy
átfogó, a MeH megbízásából az
intézethez telepített nagy
projekt, amely Magyarország
2020-as jövõképét fogalmazza
meg az EU számára a
politológusok, közgazdászok,
irányítási szakemberek, okta-
tási és környezetvédelmi
szakértõk bevonásával. E
munka 2007-re is áthúzódik.
Ezen belül az intézet fõ in-
tellektuális ambíciója a magyar
társadalom fejlõdése három
jövõbeli olvasatának (fenntart-
ható fejlõdés, tudásalapú társa-
dalom és társadalmi kohézió)
együttes kezelése – különös
tekintettel az új regionális
döntési szintekre (2. ábra). 

2. ábra

Az intézet a tárgyévben három nagy EU-projektet nyert el és folyik ötnek az
elõkészítése a 7. keretprogramra.

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

A munkatársak valamennyi nagy egyetemen tanítanak a doktori képzésben, de ezen
kívül alkalmazottak, vagy óraadók több egyetemen (ELTE, BCE, BME, DE, SZTE,
PTE, SZIE stb.). 2006-ban egyetemi tanárként mûködött több kolléga a Magyar
Iparmûvészeti Egyetemen, az ELTE Kulturális Antropológia Szakán, a Debreceni
Egyetemen, a Székesfehérvári Kodolányi Fõiskolán, a Budapesti Corvinus Egyetemen
és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A 2002-ben kötött
egyezmény 2006-ban a Pécsi Egyetemmel kiteljesedett. Elõször a kihelyezett tanszék
elsõsorban nem az oktatásba, hanem a pécsiek európai kutatási projektjeibe
kapcsolódott be. 2003 óta folyik a szervezett oktatás is. 2006-ban élénkek lettek a
kapcsolatok a gyõri Széchenyi Egyetem Jogi Karával, annak Szakkollégiumával.
Tovább élnek a korábbi években indított nyári egyetemi programok szerb, szlovák,
ukrán, horvát és lengyel projektekben. 
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Az intézet szakmai jelenlétének fontos elemei az intézetben szerkesztett periodikák:
Kultúra és Közösség, Társadalomkutatás, Módszertani Füzetek, East Central
Europe/l’Europe du Centre-East, illetve a Working Paper sorozatok. 

Az intézet 2006-ban támaszkodott a Külügyminisztérium Európa-projektjeire, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztériumra, az Oktatási és Kulturális Minisztériumra, az
egészségügyi tárcára, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumra és a MeH-re is.
Különösen fontosnak tûnik a MeH-es együttmûködés számos területen (Magyarország
2020 projekt, továbbképzések, kommunikációs stratégia kidolgozása, stb.). A
Külügyminisztérium az intézetet bevonta a külügyi stratégia kidolgozásába. Az intézet
adott technikailag helyet annak a kormány által kinevezett szakértõi bizottságnak,
amely 2006-ban áttekintette a magyar egyházpolitika alapjait és a magyar állam és a
Vatikán közötti szerzõdés állapotát. Az intézet aktívan együttmûködött az országos
érdekegyeztetõ testületek szakértõi koncepcióinak kidolgozásában – különösen a
Társadalmi Szerzõdéssel kapcsolatos munkák kapcsán. 

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Az intézet bevételeinek több mint 40%-a származott részben vagy teljesen nemzetközi
projektekbõl. Ezek többsége, mint korábban, a technológiapolitikához, a
környezetpolitikához és a szociálpolitikához kapcsolódik. A továbbiakban is
folytatódik az intenzív részvétel az EU Keretprogramjaiban. Megtörtént a
kapcsolatfelvétel az OECD tudománypolitikai és gazdaságstratégiai stábjaival. Az
egyéb programok közül kiemelkedik a Japán Alapítvány segítségével létrehozott
idõs-program, a Wisconsini Egyetemmel közös HIV/AIDS megelõzõ program, a
IIASA (Laxenburg, Ausztria) kockázat projektje, a CNRS-sel, az Orosz, a Lengyel, az
Ukrán, az Örmény és a Román Tudományos Akadémiákkal mûködtetett kétoldalú
csereprogramok és az egyre több ágon kibontakozó együttmûködések a nagy berlini
társadalomtudományi intézettel, a WZB-vel. 2006 végén kétoldalú egyezmény készült
a WZB-vel harmadik országbeli, mindenekelõtt balkáni programokra. Az intézet tagja
egy prágai székhelyû közép-európai társadalomkutató doktoranduszképzõ hálózatnak.
Kiteljesedett az együttmûködés az ENSZ Egyetem Környezetpolitikai Intézetével
(Bonn) és folytatódik az UNESCO Globális Vízprogramjával (Párizs). Aktívan
bekapcsolódott a Soros Alapítvány olyan programjaiba, amelyekkel a nagy
poszt-szovjet egyetemeken a társadalomtudományi képzés reformját támogatják. Így
közremûködik a pétervári, a lvovi, a harkovi és a kisinyovi reformokban. Az intézet
kiemelt partnere és folyamatos házigazdája a német Friedrich Ebert Alapítvány (FES)
magyarországi programjainak. Az év végén megindult az elõkészítése olyan FES
programoknak, amelyekben az intézet társrendezõje lesz több balkáni és kelet-európai
FES rendezvénynek is. 

V. Az év folyamán megjelent fontosabb publikációk

Könyvek

Havas Gábor – Liskó Ilona: Óvodától a szakmáig. Felsõoktatási Kutatóintézet – Új
Mandátum, Budapest, 2006, 213.
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Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Intézménymimika 2. Új Mandátum, Budapest,
2006, 302.

Rozgonyi Tamás – Jávor István: A szervezetek és a munka világa. L’Harmattan,
Budapest, 2006, 342.

Szalai Júlia – Laki Mihály: The Puzzle of Success: Hungarian Entrepreneurs at the Turn 
of the Millennium WWICS EESP, Washington, 2006, 97.

Széman Zsuzsa – Pottyondy Péter: Idõsek otthon. MMSZ – MTA Szociológiai
Kutatóintézet, Budapest, 2006, 210.

Takács Judit (szerk.): A lélek mûtétei. Új Mandátum, Budapest, 2006, 289.

Tamás Pál: Fenntartható fejlõdés Magyarországon. Jövõképek és forgatókönyvek. Új
Mandátum, Budapest, 2006, 511.
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Tamás Pál
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Intézeti átlaglétszám1:  52 ebbõl kutató2:  41

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  169
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   5 ide gen nyel ven:   1
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul:   5 ide gen nyel ven:   3
egyéb kö tet6 ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:   0

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 43 ide gen nyel ven:  0
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  36

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 39 ide gen nyel ven: 20
le xi kon cikk ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:  0

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul: 13 ide gen nyel ven:  4

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 226 ide gen nyel ven: 72

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  87 eb bõl nem zet kö zi: 59
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen:   7 eb bõl nem zet kö zi:   4

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  7 eb bõl kül föld ön:   5
op po nen si vé le mény össze sen:  6 eb bõl kül föld ön:   0
egyéb szak ér tõi vé le mény: 4 eb bõl kül föld ön:   0
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  2 eb bõl kül föld ön:   2

tag ság össze sen:  26 eb bõl kül föld ön:   6

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 0 MTA dok to ra:  0

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  11
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    3 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  2
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  5 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:       6

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 2 A tá mo ga tás össze ge:    2  M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 3 A tá mo ga tás össze ge:  11  M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 16 A tá mo ga tás össze ge:  66  M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 9 A tá mo ga tás össze ge:  33  M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 14 A támogatás összege:  23  M Ft



TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
1014 Budapest, Úri u. 53.; 1250 Budapest Pf. 9

Tel: 224–6755; fax: 224–6756
E-mail: titkarsag@tti.hu; honlap: www.tti.hu

I. Az intézet fõ feladatai a beszámolási évben

A 2002-ben kidolgozott hosszú távú elképzeléseknek megfelelõen az intézet 2006-ban
is az alapvetõ kézikönyvek készítését és más alapkutatások végzését tekintette
legfontosabb feladatának. A szakma egyik fõ nemzetközi tendenciája tükrözõdik
abban, hogy az intézet ad otthont az embert mint biológiai egységet, mint a földi
életegyüttes részét vizsgáló új típusú alapkutatásoknak (ún. Gaia-szemlélet).
Tudományos és társadalmi igények felismerését mutatja, hogy új szervezeti egységet,
Balkán-történeti munkacsoportot hozott létre, amely a Budapesti Európa Intézettel
együttmûködve röviddel megalakulása után már saját honlapon teszi közzé a magyar
gazdasági és politikai külkapcsolatok irányítói között is érdeklõdést keltõ eredményeit.
Az intézet a kutatási eredmények lehetõség szerinti gyors publikálására és új
alapkutatások eredményeit tükrözõ szintézisek kiadására törekszik. Mindezeken
túlmenõen rendezvényei, valamint széles körû bel- és külföldi kapcsolatrendszere
révén az intézet megõrizte központi mûhelyszerepét a magyar történettudományban.
Legfontosabb tudományszervezõi munkaként az intézet feladata volt saját
rendezvényein túlmenõen az 1956. évi forradalom 50. évfordulója alkalmából kiírt
országos pályázatok lebonyolítása.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ eredmények, azok társadalmi (gazdasági)
hasznossága

Kézikönyvek, elmélet és módszertan

Az év folyamán a 2002-ben meghatározott tervek alapján folytatódtak a Magyar
Történeti Atlasz, valamint a Magyar Történeti Kronológia munkálatai. Akadémiai
elnöki keretbõl kapott támogatás tette lehetõvé a Kronológia elsõ középkor-kötetének
publikálását, és végleges formába öntötték az 1526–1711 közötti idõszak fejezeteit.
Elkészült az 1849–1918 közti kötet kézirata, és terv szerint halad az 1918 utáni
idõszakra vonatkozó anyaggyûjtés. A szerzõk a technika-, tudomány- és
éghajlattörténeti kutatások újabb eredményeivel jelentõs mértékben bõvítették a
korábbi magyar kronológiák adatbázisát. 

Felgyorsultak az archontológiai kutatások, elkészült az 1848–1849-es szabadságharc
lengyel résztvevõinek kézikönyve, valamint az 1945–1990 közötti állami
tisztségviselõk listája.

A magyar történettudomány „hagyományos elméleti közömbösségét” igyekeznek
megtörni a modern történetelméleti irányzatokat és vitákat ismertetõ tanulmányok. Az
intézet egyik munkatársa vezetésével az Eötvös Collegium történész-hallgatói
elkészítették a Történész Emlékkönyvek Repertóriumát (1884–2004): 800 emlékkönyv
és emlékszám 600 oldalas tematikus bibliográfiáját.
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Forráskiadványok és feldolgozások

A Középkori osztályon a sajtó alá rendezés utolsó fázisába került Az Árpád-házi
hercegek és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke c. kiadvány és a Perényi család
oklevéltára. Így teljessé válik az Árpád-ház tagjai által kibocsátott oklevelek
feltárásának 1913-ban kezdeményezett programja, és beérnek a magyar családi
levéltárak középkori anyagának közzétételét célzó, az 1940-es évek elején megkezdett,
hosszú évek kényszerû szünete
után az intézetben fél évtizede
tervezetten folytatott kutatások
elsõ eredményei.

Az utóbbi évtizedek kutatási
eredményeit összegezõ kötetet
publikáltak a középkori magyar 
uralkodókról (1. ábra). A
magyar középkor történetének
legfontosabb német nyelvû
forrásait közzétevõ forrás-
kiadvány-sorozatuk elsõ kötete
Eberhard Windecke Zsigmond- 
életrajza magyarul még soha
meg nem jelent fordítása. Az
osztályon készült Vámok az
Árpád-kori Magyarországon
címû, az év folyamán meg-
védett doktori disszertáció a
téma elsõ teljességre törekvõ,
modern feldolgozása.

Az archontológiai kutatások
terén befejezõdött az
1205–1301 közötti idõszakra
vonatkozó adatbázis digitális
rögzítése, és elõrehaladt az
1458–1526 közötti várak és
várbirtokosok adatbázisának
összeállítása. 

   1. ábra

A Kora újkori osztály alapkutatásaiban új eredményeket hoztak a valláskutatások,
amelyek elõsegítik a hazai vizsgálódások nemzetközi integrációját. Római és vatikáni
kutatások során több mint 300 fóliónyi, zömmel az 1686–1715 közötti idõszakra
vonatkozó forrást tártak fel, és (részben) dolgoztak fel a Vatikáni Titkos Levéltárban és
a Hitterjesztés Szent Kongregációjának történeti levéltárában. Az anyag az erdélyi
örmények kevéssé ismert uniójáról és katolizációjáról, a missziók szervezésérõl és azok 
anyagi helyzetérõl, a korabeli Erdély néprajzáról, etnikai viszonyairól, mentalitás- és
társadalomtörténetérõl, valamint a fejedelemség kori konfesszionális viszonyokról
szolgál eredeti információkkal.
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A bátai apátság török alatti adóztatásáról és birtokigazgatásáról közzétett kötet a
magyar szakirodalomban elõször foglalta össze a katolikus egyházi középréteg kora
újkori társadalomtörténetét és a kisebb egyházi javadalmak továbbélésének
problematikáját. E kötet is bizonyítja, hogy a hódoltság egyes részei igen eltérõ
mértékben tagolódtak be a török-balkáni hatalmi rendszerbe. Egy 16. század eleji
körmendi kolostorper latin nyelvû jegyzõkönyvének és a forrás feldolgozásának angol
nyelven publikált összefoglalója a nemzetközi valláskutatás számára is hozzáférhetõvé
tette ezt az unikális magyarországi forrást. Ezzel párhuzamosan a Social History címû
szakfolyóiratban kétíves angol nyelvû tanulmányt tettek közzé a késõ középkori hazai
vallásosság és moralitás témájában. 

Az osztály nemzetközileg is kiemelkedõ eredményekkel szolgált az oszmán-török
birodalom és a hódoltsági törökség története feldolgozása terén. Monográfiát

publikáltak a birodalom pénzügyi
és igazgatási rendszerének
átalakításáról a 16. század végén és
a 17. század elején (2. ábra). A
számos eredeti, törökországi
forrást is hasznosító munka
kimutatta, hogy a változtatásokat a
túlméretezett és túlköltekezõ állam
költségvetésének megroppanása
tette szükségessé, s hogy a
korábban hanyatlási tüneteknek
tartott jelenségek jól átgondolt
„reformprogram” részeit alkották,
amelynek megvalósítása során
lépésrõl lépésre lebontották a
korábbi központosított, újraelosztó
rendszert. A könyvnek az oszmán
történelmen túlmutató fontos
következtetése, hogy egy állam
modernizálását társadalmi
modernizáció nélkül is végre lehet
hajtani, de ennek az az ára, hogy a
társadalom hosszú távon
képtelenné válik a megújulásra. A
kötet nemcsak a török történelem
specialistái, hanem a muszlim
világ, az állam és a modernizáció
kérdései iránt érdeklõdõ közönség
számára is sok újdonsággal szolgál.

2. ábra

A hódoltság várairól és várkatonaságáról készített nagylélegzetû munka monográfiából 
és adattárból áll. A monográfia feldolgozza az oszmánok magyarországi védelmi
rendszerét és koncepcióját, a várkatonaság összetételét, rétegzõdését, származását,
életkörülményeit, valamint költségvetési elszámolásokra alapozva bemutatja a
hódoltságból származó jövedelmek elégtelenségét a katonák eltartására. Az adattár
sûrítve tartalmazza a várakra és a katonaságra vonatkozó Bécsben, Isztambulban,
Berlinben stb. õrzött források adatait. A munka a maga nemében elsõ a világon, ilyen
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alapos és gazdagon dokumentált összegzést a birodalom egyetlen tartományának atonai 
szervezetérõl sem készítettek még. A hódoltsági mûvelõdéstörténet kutatása is hozott
újdonságokat. Egy Budán meghalt oszmán hivatalnok könyvtárának meghatározásával
az eddigieknél pontosabb képet adtak egy hódoltsági értelmiségi olvasottságáról,
érdeklõdési körérõl, a Kanizsa ostromáról szóló török krónika lefordításával pedig a
török elbeszélõ források egyik újabb típusát és legnépszerûbb darabját tették
hozzáférhetõvé magyar nyelven. 

A kora újkor vonatkozásában az egyik legfontosabb kutatási irány azt vizsgálja, hogy a
bécsi Habsburg-udvarban a magyar politikai elit miként volt képes a Magyar Királyság
címereinek, zászlóinak és más felségjelvényeinek a Habsburgok dinasztikus-hatalmi
reprezentációjában való érvényesítésére. Ez a munka cáfolja a történeti köztudatban
rögzült vélekedést, miszerint a Habsburgoknak Magyarország csak törökellenes
ütközõállamnak kellett volna. Bizonyítja, hogy a Magyar Királyság a Habsburg
Monarchián belül a Német-római Birodalmat követõen az igen elõkelõ második helyet
foglalta el. Ezeket az eredményeket az Oxfordi Egyetemen 2006. augusztus végén
tartott Német-római Birodalom-konferencia közönsége is elismeréssel fogadta. Az
utóbbi idõben összeszûkült magyar gazdaság- és kereskedelemtörténeti kutatásoknak is 
új impulzusokat adnak. Befejezték a máramarosi sókereskedõkön szedett vámok
1547-bõl származó jegyzékének feldolgozását, s ennek során kb. 90 vámhelyet
azonosítottak. Ily módon sikerült egy termék korabeli kereskedelmi útvonalának
meghatározása. Erdélyre vonatkozóan egy Bocskai erdélyi államával foglalkozó
tanulmány szolgál az év markáns újdonságával. Az Erdélyt újrateremtõ fejedelmet
kezdettõl foglalkoztatta – ekkor meglepõ módon – az a gondolat, hogy uralma alatt
kapcsolja össze Erdélyt és a Magyar Királyságot. Személyének sokkal fontosabb
szerepe volt a fejedelemség újbóli létrehozásában, mint eddig gondoltuk. 

Több új elemzést tettek közzé az 1526 körüli Magyarországon élt zsidóság szerepérõl
és tevékenységi lehetõségeirõl.

Az Újkori osztály rendkívül sokszínû tudományos profiljában hagyományosan
meghatározó témakör a Habsburg Monarchia története. E vonatkozásban az intézet
legfontosabb vállalkozása a közös minisztertanácsi jegyzõkönyvek közzététele. A
sorozat II/1. kötete (1872–1875) kiegészítõ munkálatai zárultak le az év folyamán.
2006 októberében a minisztertanácsi jegyzõkönyvek közös osztrák–magyar
tudományos tanácsa ülést tartott Bécsben, ahol elismeréssel fogadták a magyar
szakemberek elõadásait készülõ kötetük tudományos hozadékáról. A gazdagon
jegyzetelt források és a bevezetõ tanulmány lényeges pontokon járul hozzá a birodalmi
és a magyar kormányzat viszonyának megértéséhez, árnyaltabb ábrázolásához.
Ténylegesen hasznosítható következtetések alapjául is szolgálhat mindazok számára,
akik a nagy integrációs politikai kereteken belüli nemzeti és területi közösségek
intézményes érdekérvényesítésének mai lehetõségeit kutatják.

A Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában
címmel publikált monográfia konkrét életutak bemutatásával igyekszik megvilágítani,
hogy a birodalmi magyar tisztviselõk nemzeti identitása és közös hivatali szerepe
összhangban volt-e vagy ütközött egymással, illetve hogy a közös hivatali munka
mennyiben módosította a tisztviselõk nemzet- és birodalom-felfogását (3. ábra).

A Die Habsburgermonarchie c. reprezentatív nemzetközi kézikönyvsorozatnak az év
során publikált kötetében intézeti szerzõ írta a Vereine, Parteien und
Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation c. fejezetet. Az osztály

97



hagyományos kutatási területe a
„nemzetiségek” története. E
témakörben számottevõ és új
szemléletû eredményeket hoztak
délszláv vonatkozású és Ferenc
Ferdinánd Monarchia újjárendezési
koncepciójára vonatkozó kutatásaik.

Mai társadalom- és gazdaságpolitikai 
döntések megalapozásához is
hozzájárulhatnak az intézetnek a
kézmûvesipar történetére vonatkozó
kutatási következtetései, valamint a
budapesti és általában a modern kori
városi léttel kapcsolatos, az év során
publikált eredmények. Kiemelkedik
ezek közül a Horthy-korszakbeli
életmódot és mentalitást tárgyaló
monográfia. Más mûvekben is
elemzik a magyar fõváros etnikai
sokszínûségébõl adódó politikai és
társadalmi feszültségeket, a
modernitás és hagyományos
életforma nagyvárosi találkozási
pontjait (4. ábra).

3. ábra

A Huszadik századi osztályon az év során 1956 évfordulójához kapcsolódott a legtöbb
napi feladat, így az elõzõ évhez képest az osztály 21 kutatója háromszor több kül- (43)
és belföldi (98) elõadást tartott. Az osztály munkatársai tollából megjelent három könyv 
közül is kettõ a forradalomhoz kapcsolódik. Az egyik angol nyelven publikált munka
eddig nem kutatott magyar levéltári anyag, valamint 2006 májusában kutathatóvá vált
kínai külügyi iratok feldolgozása alapján hoz új eredményeket. A magyar–kínai
viszony 1949–1956 közötti idõszakának bemutatásán túl a tanulmány nemzetközi
érdeklõdésre is számot tartó újdonsága a magyar forradalom leverésérõl született
szovjet döntésben játszott kínai szerep vizsgálata. Az írás megcáfolja azt az 1960-as
évek eleje óta hangoztatott – a nyugati és magyar szakirodalomban is gyakorta
felbukkanó – kínai állítást, hogy a kínai befolyás kulcsfontosságúnak bizonyult a
szovjet vezetés katonai megoldásról szóló döntésében. A rendelkezésre álló iratok nem
támasztják alá azt a nézetet, hogy Mao Ce-tung – felismerve a magyar események
„ellenforradalmi” jellegét – október 30-án nyomást gyakorolt volna a bizonytalankodó
Hruscsovra az azonnali szovjet fegyveres beavatkozás érdekében. A munka elemzi
mind a magyar események kínai belpolitikára gyakorolt hatását, mind a kínai
propagandában betöltött szerepét. Az iratok elemzésébõl levonható következtetés az,
hogy Mao Ce-tung számára a magyar események elsõsorban belpolitikai
ellentmondások kezelésével kapcsolatban szolgáltak – elrettentõ – példaként. Peking
számára az eseményekbõl levonható belpolitikai tanulságok azért voltak elsõdlegesek,
mert a kínai vezetés 1956-ban még nem érezte elég erõsnek magát a Szovjetunióval
való nyílt szembeforduláshoz.
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Egy osztrák kollégával közösen publikált, szintén angol nyelvû szintézis elsõsorban a
forradalom társadalmi bázisával és hadtörténetével kapcsolatos eredményeket tesz
elérhetõvé a nemzetközi szakmai közösség és a tágabb olvasói kör számára. Széles körû 
alapkutatások elõször publikált eredményeit tartalmazza, és érthetõen nagy, a szakmán
túlmenõ érdeklõdést keltett a Szovjetunióba hurcolt magyar foglyok sorsát elemzõ
monográfia. A könyv azt kívánja bizonyítani, hogy magyarok százezreinek
szovjetunióbeli fogságát alapvetõen nem hadifogságnak, hanem kényszermunkának
kell tekinteni. Erre mutat többek között az a tény, hogy a szovjet vezetés már 1939
szeptemberében, tehát majd két évvel a háborúba való belépése elõtt olyan
táborrendszer kialakításába fogott, melyekben nemcsak hadifoglyait, hanem polgári
lakosságának egy részét is elhelyezni és dolgoztatni szándékozott. A könyv részletesen
bemutatja a Kárpát-medencében élõ magyar és német civil lakosság körében a háború
utolsó hónapjaiban történt elhurcolásokat, s feltárja a deportálásokat végrehajtó szovjet
hadvezetés terveit és indítékait. Az elemzett feltárt esetek arra engednek következtetni,
hogy a szovjet különleges alakulatok elõre elkészített, kisebb területekre lebontott,
részletes tervek alapján hajtották végre a deportálásokat.

Sokéves kutatások igen jól szerkesztett, olvasmányos formában megírt összefoglalását
tették közzé a huszadik századi lengyel történelem sorsfordulóiról.

Jelenkor-történeti kutatásaik meghatározó része a 17 kötetre tervezett Magyarország a
szovjet zónában c. forráskiadvány-sorozat. A megjelenés elõtt álló, az 1945–1990
közötti magyar–amerikai, illetve magyar–francia kapcsolatokat vizsgáló köteteken
kívül lezárult az agrárpolitika, a közlekedéspolitika, az oktatásügy és a magyar–német
kapcsolatok történetét bemutató
kötetek anyaggyûjtése.

A Történeti Bibliográfiai Kutató-
csoport az elõzõ évhez hasonlóan a
Bevezetés Magyarország történetének 
forrásaiba és szakirodalmába címû
kézikönyv tíz kötetre tervezett új
kiadásán dolgozott: az Általános rész
harmadik (Megyei levéltárak és
iratkiadások) és negyedik (Városi és
mezõvárosi levéltárak, iratkiadások),
valamint az Idõrendi rész elsõ (A
Duna-medence múltja) és ötödik
(Jagellók. Mohács, 1490–1526)
kötete anyaggyûjtési és lektorálási
munkálatai elkészültek. Az Általános
rész harmadik kötetének szerkesztése
is befejezõdött. Az eddig össze-
gyûjtött anyagot a kutatócsoport
munkatársai már megjelenés elõtt is az 
érdeklõdõ kutatók rendelkezésére
tudják bocsátani.

              4. ábra
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III. Hazai és nemzetközi kapcsolatok

Az intézet kapcsolatban van valamennyi jelentõs magyarországi történettudományi
kutatóhellyel, és továbbra is otthont ad a két legfontosabb szakmai szervezetnek, az
MTA Történettudományi Bizottságának és a Magyar Történelmi Társulatnak, a
Századoknak, valamint a História szerkesztõségének. 

Átlagosan havi két-három különbözõ típusú szakmai rendezvényre került sor.
Legrangosabb az Intézeti Elõadások sorozata, ebben három intézeti és két intézeten
kívüli szakember szerepelt. Két fiatal kolléga mutathatta be eddigi teljesítményét a
Fiatal Kutatók Fórumán. Készülõben lévõ nagyobb vállalkozásokat tekintenek át a
Mûhelybeszélgetések: egy külföldi és egy intézeti kolléga kutatási tervét vitatták meg. A 
külföldi vendégelõadók közül különösen nagy visszhangot kapott a Török Történelmi
Társulat elnökének elõadása, amely a török történetírásnak az elsõ világháború alatti
örmény tragédiáról kialakított téziseit mutatta be.

Az intézet szervezte meg a Magyar Tudományos Akadémiának az 1956-os forradalom
50. évfordulójával kapcsolatos kétnapos nemzetközi konferenciáját. Két további
konferenciát is rendeztek 1956 történetérõl (nemzetközi politikai összefüggéseirõl,
valamint a vidéki eseményekrõl). A téma minden rangos magyar és külföldi szakértõje
részt vett a Nándorfehérvár 1456 címû, a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal közösen
megrendezett és több más intézmény által támogatott nemzetközi konferencián.
Ugyancsak széles körû tudományos és társadalmi együttmûködés eredménye volt a
zsitvatoroki béke 400. évfordulója alkalmából Dunaalmáson tartott, török és osztrák
elõadókat is mozgósító rendezvény. Számos új, eddig nem publikált kutatási
eredménnyel ismerkedhetett meg a második világháború alatti és utáni közép- és
kelet-európai népmozgásokról tartott nemzetközi konferencia mintegy száz
résztvevõje. Több százan jelentek meg az MTA központi épületében a NÉKOSZ
megalakulásának 60. évfordulója alkalmából tartott egész napos konferenciájukon.

Az intézet szervezte a magyar–román történész vegyesbizottság budapesti, a
magyar–ukrán történész vegyesbizotság sárospataki ülését, hozzájárult a magyar–orosz 
történész vegyesbizottság moszkvai ülésének elõkészítéséhez, magyar oldalról
szervezte a magyar–orosz társadalomtudományi kerekasztal moszkvai találkozóját.

Munkatársaik folyamatosan oktatnak valamennyi jelentõs magyarországi egyetemen,
külön megállapodás keretében mûködnek közre az ELTE BTK történelem
államvizsgáin; opponensként, bizottsági tagként dolgoznak a tudományos minõsítés
fórumain. Miniszteri kérésre részt vettek a történelem érettségi elõkészítésében. 

Rendszeres feladatot jelentenek a szakértõi tevékenységek, a Külügyminisztérium és
egyes önkormányzatok kéréseinek teljesítése, köztük utcák, intézmények
elnevezésével, emléktáblák, szobrok állításával kapcsolatos állásfoglalások készítése.

2006 folyamán 28 pályázati támogatás összesen 97,9 M Ft értékben segítette kutatásaikat. 
Ebbõl 43 M Ft szolgálta az 1956. évi forradalom 50. évfordulója alkalmából rendezett
központi akadémiai konferencia elõkészítésének és lebonyolításának költségeit, egyéb
konferenciák költségeire 1,15 M Ft-ot nyertek, intézeti folyóiratuk a Történelmi Szemle 
0,5 M Ft, egyéb kiadványaik 15 M Ft támogatást kaptak. A többi, túlnyomórészt
OTKA-forrás legnagyobb részét a kézikönyv- és forráskiadási projektek aktuális
költségeire fordították. Pályázati stratégiájuk két fõ célját, a hosszú távú forráskiadási
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program folyamatos finanszírozását és a kiadványaik rendszeres megjelentetéséhez
szükséges pénzügyi háttér biztosítását 2006-ban is sikeresen megoldották.

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

2006 folyamán is együttmûködtek – többek között – az alábbi intézményekkel: bécsi
Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, müncheni Südost-Institut, Francesco
Datini Nemzetközi Gazdaságtörténeti Intézet, European Science Foundation, belgrádi,
bukaresti, kolozsvári, pekingi, pozsonyi, prágai, varsói, zágrábi akadémiai
kutatóintézetek, a lipcsei Geisteswissenschaftliches Zentrum für Ostforschung, a
potsdami jelenkortörténeti kutatócentrum, a londoni egyetem kelet-európai és
szlavisztikai intézete, a New York-i Columbia Egyetem Európa Intézete, a freiburgi,
jénai, innsbrucki, jeruzsálemi egyetemek történelem tanszékei. Intézeti munkatárs
irányítja a révkomáromi magyar egyetem történelem tanszékének munkáját Az
együttmûködések fõ formái: kutatók, doktoranduszok fogadása, tevékenységük
szakmai segítése, kiadványok cseréje, részvétel konferenciákon. 

Rendszeres kapcsolatban vannak a Közép-Európa Egyetem Történelem Tanszékével, a
Collegium Budapesttel, a budapesti amerikai, azerbajdzsáni, dán, finn, izraeli, lengyel,
német, orosz, osztrák, török nagykövetséggel, a cseh, dán, francia, kínai, lengyel,
német, olasz, orosz, osztrák, román kulturális intézettel. A Néprajzi Kutatóintézettel
közösen rendezték az elsõ magyar–azerbajdzsáni társadalomtudományi konferenciát.

A széles körû nemzetközi kapcsolatrendszert tükrözi az intézeti rendezvények
elõadóinak összetétele is, a konferencia résztvevõkön kívül öt külföldi kollégát láttak
vendégül elõadáson, illetve mûhelybeszélgetésen. Egyik munkatársuk felkérést kapott
az Oxford University Press gondozásában készülõ ötkötetes historiográfiai kézikönyv
egyik kötetének társszerkesztésére, részt vesznek a világ legfontosabb
társadalomtudományi enciklopédiája új kiadása címszavainak készítésében. Intézeti
munkatársak szerepet kaptak a legismertebb közép- és kelet-európai vonatkozású angol 
nyelvû történettudományi könyvsorozat, a Columbia University Press által terjesztett
East European Monographs szerkesztésében. A munkatársak rendszeresen publikálnak
külföldön, többen tagjai külföldi folyóiratok szerkesztõ bizottságainak vagy tanácsadó
testületeinek, részt vesznek nemzetközi projektekben és képviselik intézetüket
különbözõ nemzetközi konferenciákon. Az integráció elmélyülésének örvendetes jele a 
munkatársak külföldi idézettségének szaporodása. Tanácsadással és elõadók küldésé-
vel rendszeresen segítik a külföldön mûködõ magyar kulturális intézetek munkáját.

V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Könyvek

Erdélyi, Gabriella: The Register of a Convent Controversy (1517–1518). Pope Leo X,
cardinal Bakócz, the Augustinians and the observant Franciscans in Contest.
(Collectanea Vaticana Hungariae II/1- História Könyvtár, Okmánytárak 3.)
Budapest–Róma, 2006, LXXXVIII, 221. 

Fodor Pál: Vállalkozásra kényszerítve. Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit
változásai a 16–17. század fordulóján. História könyvtár. Monográfiák 21. MTA
Történettudományi Intézete – Magyar Török Baráti Társaság, Budapest, 2006, 371. 
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Glatz Ferenc
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Intézeti átlaglétszám1:  112 ebbõl kutató2:  77

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  421
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   9 ide gen nyel ven:   3
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul: 11 ide gen nyel ven:   2
egyéb kö tet6 ma gya rul:   1 ide gen nyel ven:   0

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 149 ide gen nyel ven:    4
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  19

ta nul mány kö tet ben ma gya rul:   76 ide gen nyel ven:  41
le xi kon cikk ma gya rul:   25 ide gen nyel ven:  18

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul:  60 ide gen nyel ven:  3

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 399 ide gen nyel ven: 82

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  239 eb bõl nem zet kö zi:  77
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 20 eb bõl nem zet kö zi:  10

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  34 eb bõl kül föld ön:   5
op po nen si vé le mény össze sen:  10 eb bõl kül föld ön:   2
egyéb szak ér tõi vé le mény: 18 eb bõl kül föld ön:   3
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  25 eb bõl kül föld ön:   1

tag ság össze sen:  64 eb bõl kül föld ön:   12

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 2 MTA dok to ra:  1

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  19
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    9 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  0
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  56 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:       0

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 18 A tá mo ga tás össze ge:  39,5 M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 0 A tá mo ga tás össze ge:    0    M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 0 A tá mo ga tás össze ge:    0    M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 0 A tá mo ga tás össze ge:    0    M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 10 A támogatás összege:  58,1 M Ft
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I. A kutatóhely fõ feladatai a beszámolási évben

Az intézet 2006-ban is folytatta az alaptevékenységeként meghatározott földrajzi és
funkcionális világgazdasági témák feltárását és elemzését. Ezen belül különös
hangsúlyt kaptak a világgazdaság jövõjét meghatározó tényezõk és azok a globális
kihívások, amelyekkel az Európai Uniónak is szembe kell néznie. Ezek közé tartoznak
mindenekelõtt a világgazdaság növekedésének új mozgatórugói és új növekedési
centrumai, a technikai fejlõdés fõbb irányai és gazdasági következményei, valamint a
társadalmi változások jellege és eltérõ irányai az egyes térségekben.

Az intézeti kutatások ötvözik az alapkutatást és a politikaorientált alkalmazott kutatást.
Ez utóbbi közvetlenül is támogatja a politikai és gazdasági stratégiai döntéseket
Magyarországon. Idetartozik Magyarország helyének és lehetõségeinek változása a
XXI. század világgazdaságában. A beszámolási évben különösen jelentõs eredmények
születtek a nemzetközi versenyképességet meghatározó folyamatok elemzésében,
interdiszciplináris (makro- és mikroszintû, társadalmi, gazdasági, történelmi,
tudományos és technikai) megközelítésükben. Komoly feladatokat vállalt az intézet a
felsõoktatásban és az ismeretterjesztésben is.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

Sikeresen befejezõdött Az Egyesült Államok a XXI. század nemzetközi rendszerében
címû többéves kutatómunka, amely a következõ fõ kérdéseket elemezte: Milyen
konkrét elõnyei vannak az Egyesült Államoknak hatalmi túlsúlyából? Mekkorák a
globális gazdasági, politikai és katonai hatalmi pozíciói, fenntartásának társadalmi
költségei a XXI. században? Milyen eszközökkel törekszik az amerikai politika annak
megakadályozására, hogy más hatalmak vagy hatalmi csoportosulások veszélyeztessék
hegemóniáját? Milyen távlatai vannak egy új hatalmi szerkezet kialakulásának a
nemzetközi rendszerben? Kína elõretörése, az Európai Unió bõvülése és a közös kül- és 
biztonságpolitikával kapcsolatos célok jelzik-e egy új szakasz kezdetét, amely végsõ
soron az amerikai hegemónia megszûnéséhez vezet majd? Milyen világpolitikai és
világgazdasági feltételrendszerben megy majd végbe az átmenet a XXI. század során az 
új hatalmi viszonyokra? Békés lesz-e vagy konfliktusos? A világ békéje és stabilitása
szemszögébõl nem elõnyösebb-e az amerikai hegemónia, mint egy többpólusú,
versengõ világ, amelyben az értékviszonyok és az érdekellentétek elkerülhetetlenül
ösztönzik az erõszakot, és esetleg új világkonfliktusok veszélyeit valószínûsítik? A
kutatómunka eredményei könyv formában is napvilágot láttak (1. ábra).

2006 júniusában a szakmai közvélemény immár másodszorra kapta kézbe az intézet
egyik súlyponti kutatási tevékenységének eredményét, az aktuális
Monitoring-jelentést. A projekt keretében az intézet arra vállalkozott, hogy
Magyarország és a térség többi államának EU-tagországként mutatott teljesítményét,
tapasztalatait elemezze. A jelentés minden év júniusában jelenik meg, és – az
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összehasonlítást megkönnyítendõ – egy ún. integrációs teljesítményindexet is
tartalmaz, amely meghatározott mutatók alapján tükrözi az új tagállamok egymáshoz
viszonyított eredményeit.

Komoly elismerést váltott ki a
többéves nemzetközi együttmû-
ködésben végzett kutatómunkát
lezáró konferencia, mely az ukrán
gazdaság helyét és lehetõségeit
taglalta a bõvülõ Európában. Az
intézet 2004-ben felújította
szakmai együttmûködését az
Ukrán Nemzeti Tudományos
Akadémia Gazdaságkutató és
Prognosztikai Intézetével. A
közös bilaterális tevékenység
2006-ban – az intézet kezdemé-
nyezésére – háromoldalúvá
bõvült a kelet-közép-európai
kutatások- ban Európa-szerte az
élenjárók közé tartozó bécsi
Nemzetközi Gazdasági
Összehasonlítások Intézetével
(WIIW). A 2006 novemberében
megrendezett konferencia –
melyen a GKM és az üzleti szféra
szereplõi is jelentõs számban
képviseltették magukat – a
háromoldalú tudományos
együttmûködés eredményeit tárta
a szakmai közvélemény elé. A
projekt partnerei további
kooperációt terveznek a jövõre.

1. ábra

Az MTA és a MeH együttmûködésének keretében az intézet kutatói két olyan stratégiai
kutatási megbízást teljesítettek, amelyek közvetlenül is segítik a kormányzati
tervezõmunkát, gazdaságpolitikai és külgazdasági téren egyaránt. A két téma Az
EU-költségvetés átfogó reformja – közgazdasági alapok, politikai feltételek, tagállami
érdekek, különös tekintettel Magyarország szempontjaira, valamint Magyarország
Kína-stratégiájának megalapozása. 

Szintén kormányzati felkérésre készült A magyar gazdaság világgazdasági környezete
2008-ig címû stratégiai kutatás, ami a világgazdasági fejlõdés fõ tendenciáit elemezte.
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III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

Az MTA elnöki kerete terhére meghirdetett pályázatok révén az intézet megbízást
kapott egy kutatási munkára: A magyar gazdaság versenyképességének kiemelt
tényezõi – a döntés-elõkészítési tanácsadó munka tudományos megalapozása. A
kutatás a versenyképesség néhány aktuális, kézzelfogható gazdasági elõnyökkel járó
aspektusát vette górcsõ alá. Ezek mindegyike szerepel az Új Magyarország Fejlesztési
Terv prioritásrendszerében: innováció, technológia, humántõke, szolgáltatások,
infrastruktúra. Megvizsgálták továbbá a nemzeti innovációs rendszerek (NIR)
változásának versenyképességi vonatkozásait (vagyis azt, hogy miként változtak a
legutóbbi években a fejlett országok nemzeti innovációs rendszerei), a változások
irányait, közös elemeit és az átalakítást kiváltó tényezõket. A kutatás kiterjedt a
humántõke-felhalmozás és a foglalkoztatás versenyképességi vonatkozásaira, a
humántõke-intenzív hozzáadottérték-termelésre történõ áttérés foglalkoztatáspolitikai
dilemmáira. A 2007-re áthúzódó kutatás a szolgáltatások fejlesztésén alapuló
gazdaságstratégiát fogalmazott meg. A projekt újdonsága a megközelítési mód
eredetiségén alapul. Egyrészt abban, hogy a nemzeti innovációs rendszereket nem
tekinti „kõbe vésett” intézményi és ösztönzési rendszereknek, hanem abból indul ki,
hogy a sikeres NIR-ek építõelemei folyamatosan változnak, a változó körülményekhez
alkalmazkodva, azok elébe mennek. Másrészt újdonságot jelent a gazdaságpolitikai
hangsúlyváltás szorgalmazása is, az iparfejlesztést kiegészítendõ, a (tudásalapú)
szolgáltatások ösztönzését megfogalmazó stratégia felvázolása.

Az MTA–MeH pályázati megbízásainak keretében az intézet két stratégiai kutatást
végzett. Ezek egyike Az EU-költségvetés átfogó reformja – közgazdasági alapok,
politikai feltételek, tagállami érdekek, különös tekintettel Magyarország szempontjaira. 
A kutatás megvizsgálta az EU-költségvetés reformjának elméletileg lehetséges fõbb
irányait és a reformok lehetséges hatásait Magyarország helyzetére. A bevételi oldalon
elemezte a jelenlegi rendszer mûködõképességének korlátait és az alternatív
lehetõségeket (az új, saját források bevezetését). A kiadási oldalon megvizsgálta, hogy
milyen lehetõségek nyílhatnak a jelenlegi prioritások újrasúlyozására (különös
tekintettel a közös agrárpolitika és a strukturális politika tételeire), illetve új prioritások
hangsúlyos megjelenésére, összhangban az Európai Unió ambiciózus célkitûzéseivel
(pl. a lisszaboni folyamat, a további bõvítés megfelelõ finanszírozása). A kutatás
kiterjedt a politikai esélyekre és következményekre, beleértve a tagállami érdekeket,
valamint Magyarország mozgásterének minél pontosabb meghatározását is. A kutatás
eredményei az államigazgatás döntés-elõkészítési és döntéshozási tevékenységében
hasznosulhatnak, és bõvíthetik az érdemi magyar hozzájárulást az EU költségvetésének 
átfogó reformjáról folyó – 2008-tól várhatóan igen intenzív – nemzetközi tudományos
és politikai vitához. 

Szintén az MTA–MeH együttmûködés keretében folyt kutatómunka Magyarország
Kína-stratégiájának megalapozása címmel. A kutatás Kína belsõ és külsõ (India, USA, 
Japán) viszonyainak elemzésén kívül foglalkozott a magyar–kínai
gazdasági-kereskedelmi szálak jelenével és jövõjével, illetve ajánlásokat dolgozott ki a
kétoldalú kapcsolatok bõvítéséhez és javításához. 

Az intézet átfogó kutatási tevékenységet végzett a Külügyminisztérium megbízásából
az Európai Uniót érintõ aktuális kérdésekrõl és perspektívákról, illetve ezek nyomán
összefoglaló javaslatokat dolgozott ki a magyar EU-tagság nyitott kérdéseiben
képviselendõ állásponthoz. A kutatás – a teljesség igénye nélkül – az alábbi fõ
témaköröket ölelte át: az Európai Unió a világban, az Európai Unió gazdasági
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versenyképessége, közös politikák, renacionalizálás, többkörös integráció, a kibõvülés
és a mélyülés összefüggései, valamint a konfliktushelyzetek (Nyugat-Balkán,
Törökország, Ukrajna). A tanulmányok a Külügyminisztérium, illetve az intézet
honlapján is elérhetõek.

A foglalkoztatásbõvítés perspektívái a globalizáció és a technológiai változások
körülményei között c. kutatást az intézet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
megbízásából végezte 2006-ban. A kutatási projekt elsõsorban az Európai Unió régi
tagállamainak tapasztalatait dolgozta fel, illetve esettanulmányok keretében vizsgálta
meg a foglalkoztatásbõvítés lehetõségeit. Arra kereste a választ, hogy a globalizáció és
a technológiai változások okozta kihívások közepette van-e egyáltalán lehetõség a
foglalkoztatás bõvítésére, s ha igen, akkor milyen feltételei vannak (például melyek az
ígéretes, új ágazatok ebbõl a szempontból) hazánkban, illetve az Európai Unió
fejlettebb tagállamaiban. 

Nagy hangsúlyt kapott a magyar gazdaságpolitika számára hasznosítható kutatásokban
Magyarország közvetlen szomszédsága. A Friedrich-Ebert Alapítvány budapesti
irodájával több éve zajló együttmûködés eredményeként 2006-ban készült el egy könyv 
az Európai Unió és a Balkán kapcsolatának eddigi tapasztalatairól és a rövid és
középtávon várható együttmûködési lehetõségekrõl, akadályokról és alapvetõ
dilemmákról (The European Union and Southeastern Europe: Achievements and
Deficiencies – and Troubled Waters Ahead, megjelenés 2007 elsõ felében nemzetközi
kiadónál). Számos munkatárs közös tevékenységének eredményeként új
kiadványsorozatot indítottak Kelet-Európa Tanulmányok címmel. Ennek elsõ kötete

2006 végén látott napvilágot Európa
peremén: új tagok és szomszédok
címmel. Ebben az intézet
munkatársai a térséget érintõ aktuális
politikai, gazdasági és társadalmi
kérdéseket fogják tárgyalni. A
kiadványsorozat átfogó össze-
hasonlító vizsgálatokat kínál,
amelyek egy-egy funkcionális
területet dolgoznak fel; helyet
kapnak a meghatározott szempontok
szerint elkészített ország-
tanulmányok s a térségre vonatkozó
hagyományos típusú makro-
gazdasági elemzések és elõre-
jelzések. A szerzõk úgy vélik, hogy
mind a közgazdász-társadalom, mind 
a döntéshozók, mind pedig a
szélesebb közönség igényt tart a
változó kelet-európai környezetben
végbemenõ folyamatok elemzésére,
amelyek a legtöbb esetben
közvetlenül is érintik Magyarország
gazdaságát és társadalmát. Az elsõ
kötet az Európa peremén: új tagok és
szomszédok áttekintést ad a délkelet-

2. ábra
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európai térség, az egyes FÁK-országok és Törökország gazdasági-társadalmi
folyamatairól (2. ábra). Ez utóbbi az Európai Unióhoz és a kelet-európai régióhoz
fûzõdõ politikai, gazdasági és földrajzi kapcsolatai miatt került a kötetbe. A kutatók
célja a vizsgált országok gazdaságpolitikai megközelítésû elemzése volt, különös
tekintettel a következõ évek legfontosabb dilemmáira és problémáira, illetve a
felzárkózás feltételeire, valamint az érintett országok és az Európai Unió közötti
kapcsolatokra. 

Az NKTH Mecenatúra pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetõen az intézet 2006
áprilisától új, internetes cikksorozatot indított el Technológiai fejlõdés és új
tudományos eredmények címmel. Ebben az intézet munkatársai bemutatnak néhány új 
tudományos eredményt és azok gazdasági, társadalmi hatásait, továbbá feltárják azokat
a mechanizmusokat, amelyeken keresztül a technológiai fejlõdés hatást gyakorol a
gazdaságra. A projekt újdonságát a sorozat interdiszciplináris jellege adja. 

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

A kutatóhely 2006-ban két EU 6. keretprogramos konzorciumban végzett nemzetközi
tevékenységet: a NEWGOV és a CONSENT nevû projektekben.

A NEWGOV – New Modes of Governance (A kormányzás új formái) – elnevezésû
projekt az Európai Unió 6. K+F keretprogramja által finanszírozott négyéves
interdiszciplináris projekt, amelynek célja, hogy az EU különbözõ politikaterületein
feltárja, elemezze és kiértékelje a klasszikus közösségi döntéshozatali módszerektõl
eltérõ új politikairányítási módszereket. A kutatás során a széles körû nemzetközi
munkamegosztásban (amelyet a firenzei European University Institute koordinál) a
Világgazdasági Kutatóintézet a strukturális politikával, illetve az uniós költségvetés
kérdéskörével foglalkozik.

Maga a téma – és különösen annak az új tagállamokra történõ alkalmazása – valójában
alapkutatásnak számít az Európai Unió mûködését vizsgáló eddigi kutatási irányokat
figyelembe véve. A megaprojekt célja lényegében az integráció újszerû döntéshozatali
módszereinek feltérképezése, az új jelenségek megértése, hatékonyságuk kiértékelése.
A projekt megrendelõje az Európai Bizottság, amely egyben a kutatás egyik tárgya. Az
európai adminisztráció központja – a tudományos eredmények minél jobb hasznosulása 
érdekében – rendszeres találkozókat is szervez a projekt résztvevõi, az Európai
Bizottság hivatalnokai, illetve az európai döntéshozatalban részt vevõ további
intézmények képviselõinek egész sorával. A NEWGOV-projekt tehát nem csupán a
kutatás témáját, hanem annak európai szintû megszervezését tekintve is újszerû és
példaadó. Az Európai Bizottság egyébként alapvetõen támogatja az „új kormányzási
módszereket” (amelynek egyik legismertebb formája a nyílt koordináció), amelyek
révén a tagországok hatékonyan tudnak együttmûködni olyan területeken is, amelyeken 
az EU csak gyengébb hatáskörrel rendelkezik.

Az intézet hat munkatársából álló munkacsoport az elmúlt év során tanulmányokat
készített az EU új közép-európai tagországaiban a kohéziós és strukturális politika
bevezetésérõl, e politikaterület irányításának intézményi fejlõdésérõl. A tanulmányok
célja az egyes országok tapasztalatainak összegzése és ezek egymással, valamint az EU
elvárásaival való összehasonlítása volt. 
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A Wider Europe, Deeper Integration – Constructing Europe (CONSENT, Bõvített
Európa, mélyebb integráció – Európa épül) elnevezésû, német konzorciumi vezetés
alatt indult 6. keretprogramos projekt tevékenysége hosszabb elõkészítõ fázis után 2005 
júniusában kezdõdött meg. A CONSENT-projekt résztvevõi nyitott hálózatot alkotnak,
és egy-egy téma köré szerveznek konferenciákat. Az intézet csatlakozott a kb. 50
intézet és egyetemi tanszék alkotta együttmûködési hálózathoz (integrált projekt). Az
együttmûködés közel 20 munkacsoportban történik, ezek az EU egyes aktuális
problémaköreivel foglalkoznak. Az egyik munkacsoport (EU-költségvetés)
társvezetõje az intézet egyik munkatársa, így 2006 májusában Budapesten, az intézet
szervezésében került sor a munkacsoport szemináriumára.  A Világgazdasági
Kutatóintézet részt vesz továbbá az EU-27 Watch (korábban EU-25 Watch) nevû
alprojektben is, amelynek lényege a tagállamok aktuális integrációs kérdésekkel
kapcsolatos nemzeti álláspontjának összehasonlító felmérése. Az évente két
alkalommal (elektronikus formában) megjelenõ publikus anyag részletezi a tagállami
álláspontokat, érdekeket, motivációkat az aktuális kérdésekkel kapcsolatban, és igen
széles körben jut el döntéshozókhoz és szakértõkhöz EU-szerte. Az intézet e projekten
keresztül tevékenyen részt vesz a legfontosabb integrációs kérdések európai szintû
vitájában. 

Az MTA elnöki kerete tette lehetõvé a nemzetközi keretprogramos együttmûködések
továbbfejlesztését. Az intézet újra felvette a kapcsolatot finn partnereivel, akikkel
korábban már konzorciumvezetõkként sikeres pályázati együttmûködésben vett részt.
A cél az, hogy építve a korábbi kutatási tapasztalatokra, közös tématervezetet
dolgozzanak ki, amelyet késõbb a 7. keretprogram pályázataiban hasznosíthatnak. Az
intézet jelentõs elõkészítõ munkát végzett, és kidolgozott egy olyan pályázati
koncepciót, amelynek témája a transznacionális társaságok szerepe a közepesen fejlett
országok felzárkózásában a fejlett államok szintjére a XXI. század világgazdasági és
európai feltételrendszerében. A finn partnerekkel történt megbeszélés után
körvonalazódik a konkrét pályázati együttmûködés lehetõsége.

Az intézet egy új európai társasági formát is kutatásai tárgyává tett: a Societas Europaea
gazdasági aspektusait vizsgálta, különös tekintettel az új formából adódó lehetõségekre
és annak korlátaira. Több évtizedes elõkészületek után az Európai Unió 2001-ben
alkotta meg az európai vállalat (Európai Részvénytársaság, Societas Europaea)
jogszabályi alapjait. Ezek 2004. októberi hatályba lépését követõen nyílt meg a
lehetõség e vállalati kategória kialakítására és mûködésére; Európában elsõként az
Allianz állt át erre a társasági formára 2006. októberében. A külföldi és magyar
vállalati, gazdasági, jogi és üzleti szakértõket is felvonultató kutatás eredményeit az
Allianz Hungária Biztosító és az intézet közös szervezésében rendezett konferencián
mutatták be az érdeklõdõknek. 

A Friedrich Ebert Stiftung finanszírozásában harmadik éve zajlik a délkelet-európai
régió országaiban szervezett konferenciasorozat. A program tudományos szakmai
hátterét a Világgazdasági Kutatóintézet biztosítja (3. ábra). Az együttmûködés
keretében olyan konferenciákra került sor, amelyek célja a délkelet-európai partnerek
által megfogalmazott igények tudományos mélységû, de egyben alkalmazott
közgazdaságtani megközelítésû tudástranszfer révén történõ kielégítése. Az intézet a
Nyugat-Balkán hat országában rendezendõ workshopokon ad szakmai tájékoztatást az
Európai Unió bõvítésének kérdéseiben, és beszámol a magyar felkészülési és tagsági
tapasztalatokról. 
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3. ábra:  Tudományos konferencia

V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Könyvek

Artner Annamária: Globalizáció alulnézetben: Elnyomott csoportok – lázadó
mozgalmak. Napvilág Kiadó, Budapest, 2006, 279.

Inotai, András: The Employment Impact of FDI. The Experience of South-East
European Countries. OECD, Paris, 2006, 111. (Discussion Paper, 2006 April)

Simai Mihály: Az Amerikai Egyesült Államok a XXI. század globális rendszerében.
„Magányos békebíró vagy hegemón világhatalom?” Aula, Budapest, 2006, 218.

Tanulmányok

Hernádi András: Az Európai Unió 2004-es bõvülése – japán szemmel. Külügyi Szemle 
2006, No. 1–2. 112–126.

Kiss Judit: Az EU agrárpolitikai dilemmái. Gazdálkodás 2006, No. 1. 27–46.

Simai, Mihály: World Economy in the Early Part of the 21st Century. In: Angelis,
Vassilis – Maroudas, Leonidas (eds.): Economic Systems, Development Policies and
the Enterprise Strategies in the Age of Globalization. Athens, Papazissis Publ., 2006,
169–201.
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Szalavetz, Andrea: From Industrial Capitalism to Intellectual Capitalism – The Bumpy
Road to a Knowledge-based Economy in Hungary. In: Piech, K – Radosevic, S. (eds.):
The Knowledge-based Economy in Central and East European Countries. Palgrave
Macmillan, 2006, 183–220.

Szanyi Miklós: Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban. Külgazdaság 2006, No.
11–12. pp. 26–46.

Székely-Doby András: Vernon és a számítógép: Az információs technológiai
forradalom és a termékciklus-hipotézis összefüggései. Közgazdasági Szemle  2006, 
No. 9. 812–826.

Szemlér Tamás: Az Európai Unió és a balkáni országok kapcsolatai. Külgazdaság
2006, No. 4–5. 64–76.
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Inotai András
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Intézeti átlaglétszám1:  47 ebbõl kutató2:  30

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3: 126
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   2 ide gen nyel ven:   1
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul:   2 ide gen nyel ven:   1
egyéb kö tet6 ma gya rul:   7 ide gen nyel ven: 10

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 22 ide gen nyel ven:  0
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  6

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 42 ide gen nyel ven: 15
le xi kon cikk ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:  0

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul: 18 ide gen nyel ven:  0

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 20 ide gen nyel ven:  0

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  161 eb bõl nem zet kö zi: 91
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 20 eb bõl nem zet kö zi:   9

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  23 eb bõl kül föld ön:   8
op po nen si vé le mény össze sen:  72 eb bõl kül föld ön:   4
egyéb szak ér tõi vé le mény: 12 eb bõl kül föld ön:   4
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  2 eb bõl kül föld ön:   2

tag ság össze sen:  29 eb bõl kül föld ön:   8

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 0 MTA dok to ra:  0

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  23
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    6 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  0
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  42 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:     12

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 4 A tá mo ga tás össze ge:   3,5  M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 1 A tá mo ga tás össze ge:   1,0  M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 9 A tá mo ga tás össze ge: 23,5  M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 3 A tá mo ga tás össze ge: 15,0  M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 20 A támogatás összege: 36,0  M Ft
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1052 Budapest, Szemere u. 10.; 1398 Budapest Pf. 594
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I. Az intézet fõ feladatai a beszámolási évben

Az intézet fõ feladatának a közösségben élõ ember tudásbõvítését, erkölcsi-politikai
rendeltetését, illetve vallási helyzetét és kilátásait érintõ problémáknak a vizsgálatát
tekintette a bölcselet tudományos perspektívájából. E nézõpontnak megfelelõen a
társadalomtudományok tapasztalati, történeti és antropológiai módszerein túlmenõen
teoretikus, analitikus és szisztematikus megközelítéseket is érvényre juttatott. A
nemzeti szellemi hagyomány értékeinek figyelembe vétele mellett különös hangsúlyt
fektetett a regionális (a Kárpát-medencét és Közép-Európát érintõ) problémáknak a
vizsgálatára és a globális trendeknek (kommunikáció-, nyelv-, tudomány- és
vallásfilozófiai fejleményeknek) az intézeti kutatásokban való megjelenítésére, és a
nemzetközi tudományos eredményeknek nemcsak a hasznosítására, hanem a
gyarapítására is.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

Az intézet nemzetközileg legsikeresebb kutatásai a Magyar Virtuális Enciklopédiát is
fenntartó kommunikációfilozófiai programhoz kötõdtek. A Magyar Virtuális
Enciklopédia (URL: http://www.enc.hu) az MTA elnöki keretbõl nyert támogatást, ami
biztosította a 2003-ban elindított tudomány- és kommunikációfilozófiai kísérlet
folytatását. Egyrészt lehetõvé tette az enciklopédia anyagának hagyományos típusú
címszavakkal való további bõvítését, amelynek során elsõsorban az „aktuális” rovatba
kerültek a tudomány legújabb eredményeit bemutató címszavak. Másrészt a
támogatásnak köszönhetõen lehetõvé vált a régóta tervezett együttmûködés a
Mindentudás Egyeteme programmal. Ennek keretében megtörtént a kilenc szemeszter
során elhangzott 150 elõadás belsõ logikai kapcsolatrendszerének feltérképezése, az
egyes elõadásokról szóló címdokumentumok elkészítése és publikálása a világhálón,
illetve az elõadások közti elsõdleges kapcsolatok elhelyezése. A Mindentudás
Egyeteme-elõadások közötti összefüggések így most már megjelentek a virtuális
enciklopédia vizuális megjelenítõjén (az úgynevezett „csillagtérképen”) is.

Az új, elektronikus kommunikációs eszközök általános elterjedésének filozófiai
következményeit feltáró vizsgálatoknak a tárgyévben publikált legjelentõsebb belátása
annak a lehetõségnek a felmutatása volt, hogy a mobil kommunikációs eszközök
hozzájárulhatnak a társadalmi elidegenedés felszámolásához is. A közgazdasági
szférához és a tudásmenedzsmenthez tartozó kutatók és vezetõk publikációi és
érdeklõdése megmutatták az intézeti kutatások társadalmi relevanciáját. Részben
kommunikációfilozófiai kutatásai elismeréseként az intézet egy kutatóját, elsõ magyar
filozófusként tagjai közé választotta az Institut International de Philosophie.

A vallásfilozófia a tárgyév legdinamikusabban fejlõdõ intézeti kutatási ága volt. A
publikációk a konzervatív, neotomista vallásbölcselet korunkban való létjogosultságát
éppúgy  bizonyították,  mint  az  empirikus  vallástudomány   szükségességét.  Tavaly
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1. ábra   2. ábra

bontakoztak ki pályázat keretében a vallások társadalmi jelenlétét vizsgáló
összehasonlító kutatások, amelyek az iszlám, a keresztény és a zsidó vallások
magánügybõl közüggyé válásának tendenciáival és az egymással való párbeszéd
lehetõségével foglalkoztak. Kutatóik tudományos közleményei és publicisztikai írásai,
együtt szemlélve, a tradicionalista és liberális morálteológiák békés egymás mellett
élésének képét rajzolták ki (1. ábra).

Az intézet a tárgyévben is folytatta nyelvfilozófiai kutatásait. Fontos hozzájárulásként a 
Wittgenstein-kutatásokhoz bebizonyosodott, hogy a kései Wittgenstein hagyatékában
jelentõsen pontosítható az egyes szövegek keletkezési ideje, illetve tér nyílott az életmû
új korszakolására, egy negyedik alkotói periódus elkülönítésére (2. ábra).

A tudományfilozófia területén az intézet kutatói a tárgyévben fõként a természet- és
társadalomtudományok kijelentésrendszereinek formálódásával és változásával, e
változások összetevõinek feltárásával foglalkoztak. Számos publikáción
keresztülhúzódik és új elemeket tartalmaz a felismerés, hogy a tudományos paradigmák 
sokkal jobban ki vannak szolgáltatva a történeti és ideológiai kontextusnak, vagy akár a
nem-tudományos kollektív hiteknek, mint eddig gondoltuk. Nemcsak Thomas S. Kuhn
elmélete került ezáltal jobb megvilágításba, hanem az eszmetörténeti módszer
érvényesítésével intézeti kutatók olyan magyar tudósok nemzetközi tudományfilozófiai 
jelentõségét is megmutatták esettanulmányokon keresztül, mint Apáczai Csere János
vagy Halmágyi István (3. ábra).

115



Nemcsak a társadalomfilozófia szempontjából, hanem más tudományágakra tekintve is
jelentõs kutatási eredménye az intézetnek Eötvös József Uralkodó eszmék címû
mûvének átfogó elemzése és kritikája a korabeli filozófiai áramlatokhoz való
kapcsolódás   feltárásával  és   a  mû utóéletének   mítoszromboló   rekonstrukciójával 
(4. ábra). Az intézet kutatói a tárgyévben is feladatuknak tekintették, hogy a jelenkor
politikai és társadalmi kérdéseivel kapcsolatban (mint a globalizáció, a hatalom és a
legitimitás problémája) megnyilatkozzanak, hozzájárulva e kérdések tisztázásához,
tudományos, ismeretterjesztõ és publicisztikai mûvekben egyaránt. E mûvek fontos
társadalmi szerepet vállaltak a szociáldemokrata, liberális és konzervatív értékek
megfogalmazásában, illetve a közép-európai régió kulturális tradíciójának
megértésében is. 

A filozófiatörténetre tekintve az intézet jelentõs lépéseket tett annak érdekében, hogy az 
eddig tárgyalt „szóösszetétel-filozófiák” mellett a filozófiai hagyomány egészének
mind több fõ ágában és kérdésében bizonyítsa nemzetközileg is mérhetõ
kompetenciáját. A Szent Ágoston-konferencia a De Civitate Dei és más mûvek több
szempontú megközelítésére adott alkalmat, új téziseket fogalmazva meg Ágoston
emóció-, szabad akarat- vagy közösség felfogásáról. René Descartes-tal és a
kartezianizmussal két rendezvény is foglalkozott a hazai és a nemzetközi kutatás
elismert képviselõinek részvételével. Lukács György életmûvének intézeti kutatása a 

3. ábra 4. ábra
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tárgyévben Az esztétikum sajátossága értelmezéstörténetéhez járult hozzá. A magyar
filozófiai hagyomány kutatása a magyar filozófia, történet- és irodalomtudomány 19.
századi összekapcsolódási és szétválási folyamatait tárta fel Szontagh Gusztáv, Kállay
Béni vagy Asbóth János életmûvének vizsgálatán keresztül. Emellett rámutatott arra,
hogy a Kárpát-medence magyar szellemi (és ezen belül: filozófiai) kultúrájának
adekvát megközelítési módja lehet az erdélyi, a felsõ-magyarországi és a Pest- vagy
Debrecen-központú magyar filozófiai mûvelõdésnek mint saját
meghatározottságaikkal és hiányaikkal birkózó, egymást keresõ tradícióknak a
felfogása. 

Ezen erõfeszítések része a munkálkodás a 
magyar filozófiai nyelv érdekében: ezért
is vállalta az intézet e törekvések
folytatását a Magyar Tudományos
Akadémia egyik legrégebbi és
legpatinásabb sorozatának, a Filozófiai
Írók Tárának újraindításával. Az elsõ két
kötet [(Arisztotelész és David Hume
mûveivel (5. ábra)] megmutatta, hogy
lehetséges érvényesíteni a magyar
filozófiai mûnyelvben két fontos
követelményt. A nyelv érdekeit védve az
új vagy átdolgozott fordítások zsargontól
mentesen, mégis szabatosan szólnak, és a
filozófiatörténeti szempontokra tekintve
sikeresen teremtik meg a terminológiával
az antik és 18. századi szerzõknek a
kortárs filozófiai áramlatokkal való
párbeszédképességét. 

5. ábra

Az intézet kutatóinak jelentõs része elkötelezett a szakfilozófiai kérdéseken túl tekintõ,
tudományközi megközelítésmódok iránt. A tárgyév eredményei között feltétlenül
említést érdemel hozzájárulásuk az irodalomtudományhoz, jelesül – kiterjedt recenziós
tevékenység mellett – a Madách Imre-, a József Attila-kutatáshoz és a magyar
Monarchia-irodalom kérdésköréhez, valamint a huszadik századi magyar
szellemtörténethez, illetve az irodalom és filozófia határterületeihez.

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

Az intézet szinte valamennyi hazai egyetemmel együttmûködik, ahol filozófia tanszék
van. Az intézet társszervezõként helyt adott a Liberális Akadémia elõadássorozatának,
amelynek keretében kutatóik elõ is adtak. Nagy külsõ érdeklõdés mellett zajlott le, egy
évek óta sikeres rendezvénysorozat újabb állomásaként, az intézet nyelvfilozófiai
ülésszakja.
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Két monográfia megjelenésével sikeresen lezárult a Minden filozófia nyelvkritika címû
OTKA-pályázat. A Lukács Archívum és Könyvtárban (LAK) befejezõdött a Lukács
György levelezése 1945–1971 címû pályázat. Sikerrel zárult a Cseh Tudományos
Akadémia Filozófiai Intézetével folytatott Consequences of the Controversy between
Psychologism and Anti-Psychologism in Central European Philosophies címû
pályázat.

A doktori képzést tekintve a tárgyévben írta alá az intézet az együttmûködési szerzõdést 
a BMGE Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszékével, illetve annak
Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskolájával. Az intézet kutatói
alapító tagok, illetve oktatók a Debreceni Egyetem, a PTE, a Miskolci Egyetem
Filozófia Doktori Iskolájában. Emellett a Miskolci Egyetemen, az ELTE BTK-n, az
ELTE TTK-n, a PPKE BTK Filozófiai Intézetében, az Eötvös József Collegiumban, a
Berzsenyi Dániel Fõiskola Filozófia Tanszékén, a Gyõri Püspöki Hittudományi
Fõiskolán vettek részt az alapképzésben.

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Az intézetben a tárgyévben Leslie L. Muray és Axel Gelfert tartott elõadást. Vendégük
volt Vlastimil Hála. A LAK vendége, elõadója volt Martin Vialon, Anvar Gali, Olaf
Nicolai, Sebastian Kiss. Domus Hungarica-ösztöndíjasként az intézet vendége volt
Ungvári-Zrínyi Imre és Mészáros András. Intézeti kutatók többek között Bécsben,
Edinburghben, Prágában és Varsóban tartózkodtak ösztöndíjjal.

Az intézet és a LAK kapcsolatot tart fenn az Internationale Lukács-Gesellschafttal
(Paderborn–Duisburg), a leuweni Katolikus Egyetemmel, a New York-i New School
for Social Research-csel, a Varsói Egyetemmel, a londoni Warburg Institute-tal. Az
EU-6. keretprogram, Network of Excellence Kaleidoscope projekten belül a
„Technology Enhanced Learning” témakörben több kutató is részt vett. Egy kutató a
Lipcsei Egyetemen tartott kurzusokat.

V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Könyvek

Agárdi Péter: „…a multat be kell vallani”. Nemzeti kultúra és baloldali tradíció.
Argumentum Kiadó-Lukács Archívum, Budapest, 2006, 364.

Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások. Ford.: Steiger Kornél, Brunner Ákos, Bodnár
István. Filozófiai Írók Tára. Harmadik folyam 1. Szerk.: Bence György, Bodnár M.
István, Borbély Gábor, Boros Gábor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 253.

Frenyó Zoltán: Kereszténység és filozófia. Tanulmányok. Kairosz, Budapest, 2006,
348.

Frenyó Zoltán – Turgonyi Zoltán: Jacques Maritain. Tanulmányok. L’Harmattan,
Budapest, 2006, 117.
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Budapest, 2006, 252.
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Budapest, 2006, 204.
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Boros Gábor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 629.
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fordulata. Gondolat, Budapest, 2006, 272.

Mester Béla: Magyar philosophia a szenvedelmes dinnyésztõl a lázadó Ikaroszig. Pro
Philosophia, Kolozsvár–Szeged, 2006, 323.

Mesterházi  Miklós: Az irigységrõl.  Argumentum–Lukács  Archívum,  Budapest,
2006, 142.

Neumer Katalin: A lélek aspektusai. Wittgenstein a Filozófiai vizsgálódások után.
Gondolat, Budapest, 2006, 239.

Schmal Dániel: Természettörvény és gondviselés: egy filozófiai és teológiai kérdés a
korai felvilágosodás korában. L’Harmattan, 2006, Budapest, 284.

Tanulmányok

Agárdi Péter: Közmûvelõdés az ezredfordulón. In: Glatz Ferenc – Marosi Ernõ – Szabó
B. István (szerk.): Kultúra. Magyar tudománytár 6. MTA Társadalomkutató
Központ-Kossuth Kiadó, Budapest, 2006, 61–134.

Békés, Vera: Die Rolle der Göttinger Schule bei der Entstehung der finnougrischen
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értelmezés módszertanáról. In: Fehér Márta–Zemplén Gábor–Binzberger Viktor
(szerk.): Értelem és történelem. L’Harmattan, Budapest, 2006, 43–59.

Hévizi Ottó: Egy kripto-esztétika antinómiái (Lukács: Az esztétikum sajátossága c.
mûvérõl). Jelenkor 49, 2006/1. 62–75.
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In: Peter Glotz–Stefan Bertschi–Chris Locke (Hrsg.): Daumenkultur: Das Mobiltelefon 
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(eds.): Time and History. Proceedings of the 28. International Ludwig Wittgenstein
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Borbély Gábor
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Intézeti átlaglétszám1:  31 ebbõl kutató2:  24

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  217
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   5 ide gen nyel ven:   0
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul: 11 ide gen nyel ven:   2
egyéb kö tet6 ma gya rul:   9 ide gen nyel ven:   0

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 59 ide gen nyel ven:  1
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  3

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 24 ide gen nyel ven: 16
le xi kon cikk ma gya rul:   4 ide gen nyel ven:  0

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul: 81 ide gen nyel ven:  2

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 116 ide gen nyel ven: 20

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  103 eb bõl nem zet kö zi:  24
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 12 eb bõl nem zet kö zi:  4

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  8 eb bõl kül föld ön:   2
op po nen si vé le mény össze sen:  4 eb bõl kül föld ön:   0
egyéb szak ér tõi vé le mény: 20 eb bõl kül föld ön:   0
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  8 eb bõl kül föld ön:   0

tag ság össze sen:  47 eb bõl kül föld ön:   8

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 1 MTA dok to ra:  1

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  21
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    10 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  0
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  49 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:     78

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 3 A tá mo ga tás össze ge:   3,8  M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 2 A tá mo ga tás össze ge: 29,2  M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 1 A tá mo ga tás össze ge:   1,5  M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 1 A tá mo ga tás össze ge:   1,5  M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 0 A támogatás összege:   0     M Ft



IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
1118 Budapest, Ménesi út 11–13.

Tel.: 279–2776, 279–2760; Fax: 385–3876
E-mail: iti@iti.mta.hu; honlap:www.iti.mta.hu

I. A kutatóhely fõ feladatai a beszámolási évben

Az intézet a tárgyévben ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. Az ünnep alkalmat
adott a számvetésre – bibliográfia készült az öt évtized könyvtermésérõl –, s egyúttal
hozzájárult a további tervek és szakmai profil alakításához. Az intézet már a
kezdetektõl, fél évszázada elõsegíti a hazai irodalomtörténeti és -elméleti kutatások
szakmai együttmûködését. 

Legfontosabb szakirány a textológia, elsõsorban a magyar és magyarországi klasszikus
írói életmûvek tudományos igényû jegyzetekkel ellátott kritikai kiadása (a XV.
századtól korunkig), ide értve az irodalom- és mûvelõdéstörténet forrásainak
közreadását is. Az irodalomtörténeti tényfeltárás mellett egyre erõsebb irányzat az
irodalomfogalom történeti változásainak kutatása, a kritika- és recepciótörténet,
valamint – korszakoktól függetlenül – az irodalmi élet elméleti hátterének vizsgálata
(eszmetörténet, retorika, poétika, verstan stb.). 

Kiemelkedõ feladat volt a 3+1 kötetre tervezett új irodalomtörténeti kézikönyv
elõkészítése. A magyarországi irodalmak történetei c. szintézis alapjaiban
változtathatja meg a magyarországi irodalomról kialakult képet, számos írói életmû és
mûfaj újraértékelésére vállalkozik (a politikai értékeken alapuló kánon helyett az
esztétikai értékekre téve a hangsúlyt), s hozzá kíván járulni a nemzetközi hatások és az
interdiszciplináris kapcsolatok feltárásához. Már címével jelzi azt az újdonságát, hogy
kitekint a hazai latin, német, szlovák és más nyelvû irodalmakra is. 

Az intézet saját folyóiratainak, kritikai kiadásokat, monográfiákat és tanulmányokat
közlõ könyvsorozatainak, illetve a korszerû hálózati kiadványoknak a megjelentetésén
túl is részt vállalt a hazai kulturális életben. Munkatársai számos nemzetközi
konferencia megszervezésében vettek részt 2006-ban, csakúgy, mint a nemzeti
évfordulókhoz kapcsolódó irodalmi rendezvények elõkészítésében, melyek a
nagyközönség körében is jelentõs sikert arattak. Az 1956-os forradalom, a Hunyadi
János és Kapisztrán János nevével fémjelzett 1456-os évforduló, valamint a
Tinódi-emlékév ünnepségein egyaránt több kutató részt vett.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

A textológia terén a nyolc megjelent kötet mindegyike fordulópontot jelent az adott
korszak vizsgálatában. A Budapesten tartott XIII. Neolatin Világkongresszus
tiszteletére három kötet jelent meg: Janus Pannonius epigrammáinak és Sylvester
János Grammatica Hungarolatinájának kritikai kiadása, valamint Dugonics András
latin regényének, az Argonauticának hasonmás kiadása. A szakmai közönség szintén
évtizedek óta várta a kora újkori magyar nyelvû vallásos próza két gyöngyszemét,
Balassi Bálint: Beteg lelkeknek való füves kertecske c. ifjúkori fordítását (a kötet
egyetlen fennmaradt példánya a közelmúltban érkezett haza Nyizsnyij Novgorodból)
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(1. ábra),  illetve Pázmány Péter Rövid tanúság c.  munkáját. Hiánypótló  jellegû  a Régi 
Magyar Költõk Tára XVIII. századi sorozatának Közköltészet 2. (Társasági és lakodal-
mi költészet) c. kötete, mely Csokonai korának anonim „alkalmazott irodalmába”,
egyben a magyar szövegfolklór fontos forrásaiba enged bepillantást. Az irodalom-
történeti kánon átalakításában és a további kutatások ösztönzésében is nélkülözhetetlen
Reviczky Gyula verseinek kétkötetes kritikai kiadása, illetve a Krúdy Gyula-
életmûkiadás 7–8. kötete (Regények és nagyobb elbeszélések 2–3.). Mindkét kiadásban
bõven szerepelnek olyan mûvek, amelyek most jelennek meg elõször (2. ábra).

1. ábra 

Az intézet munkatársai külsõ sorozatok keretében a nagyközönséghez szóló jegyzetelt
szövegkiadásokat is készítettek. Sorukból ki kell emelni Babits Mihály tanulmányainak 
és esszéinek gyûjteményes kötetét, Pilinszky János válogatott verseinek és Kertész Imre 
K. dosszié c. regényének kiadását (mely az egyik intézeti kutató által készített interjún
alapul), valamint több diákkönyvtári kötetet (Jókai Mór: Egy magyar nábob; Móra
Ferenc: Aranykoporsó). A magyar irodalomtörténet-írás egyik klasszikusa, Horváth
János életmûkiadásából napvilágot látott Irodalomtörténeti munkáinak II. kötete.
Elsõrangú mûvelõdéstörténeti kézikönyvként szolgál Florio Banfi Magyar emlékek
Itáliában c. könyvének régóta várt magyar nyelvû kiadása. A fentieken túl több
novellaválogatás is megjelent.
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Az intézeti tudományos tanácskozásokon elhangzott elõadások megjelentetése szintén
alapvetõ feladat. 2006-ban több ilyen kötet napvilágot látott. Sorukból kiemelkedik az
irodalomtörténet-írásunk korai századait tárgyaló Historia litteraria a XVIII. században
c. nemzetközi tanácskozás anyaga az Irodalomtudomány és kritika c. sorozat
Tanulmányok új alsorozata elsõ köteteként. A 2000. évi tihanyi Szent
István-konferencia elõadásai ugyancsak önálló kötetet alkotnak „Hol vagy, István
király?” A Szent István-hagyomány évszázadai címmel. A wolfenbütteli Herzog
August Bibliothek munkatársaival közösen rendezett eHerHHH Die Ideologie der
Formen c. német és angol nyelvû konferencia elõadásai a Studia Humanitatis intézeti
sorozatban jelentek meg. Az új irodalomtörténeti kézikönyvet elõkészítõ módszertani
tanácskozás elõadásai és hozzászólásai a Literatura 2006/2. számában láttak
napvilágot, „a nemzeti irodalomtörténet-írás atyja”, Toldy Ferenc születésének
évfordulója alkalmából az Akadémián rendezett emlékülés referátumai pedig az
Irodalomtörténeti Közleményekben. A 2006. évi budapesti Neolatin Világkongresszust
megelõzõ 2005. évi debreceni elõkonferencia anyaga egy magyar és egy idegen nyelvû
kötetben jelent meg Classica – Mediaevalia – Neolatina, illetve Hercules Latinus
címmel.

2. ábra
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Az intézeti könyvsorozatok közül az OPUS keretében két, monografikus jellegû kötet
hagyta el a sajtót. A több akadémiai kutatóhely munkatársait összefogó, európai szinten
is egyedülálló Magyar Mûvelõdéstörténeti Lexikon V. és VI. kötetén kívül
kiemelkedõen fontos új kézikönyv A magyar irodalomtörténet bibliográfiájának új
kötete, mely az 1991–1995 közt megjelent szakirodalmat rendszerezi (megjelenik 2007
márciusában). Az 1996-tól 2000-ig terjedõ kötet anyaggyûjtése már folyik.

A monográfiák és monotematikus tanulmánykötetek közül kiemelkedik a régi magyar
irodalom irányváltásairól szóló „Elváltozott idõk”, a Vasárnapi Kör és az 1910-es évek
magyar avantgárdjának impresszionizmus-ellenességét tárgyaló monográfia, a
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum gazdag gyûjteményének és régi
könyveinek Magyarországra menekítésérõl és 1945. évi pusztulásáról tudósító,
tényfeltáró dokumentumkönyv, illetve a Helikon tematikus számai.

A jelenleg 3+1 kötetesre tervezett új irodalomtörténeti szintézist az intézet munkatársai
2006 folyamán több konferencián és a Literatura c. folyóirat hasábjain vitatták meg.
Egy rendhagyó mûhelykonferenciára is sor került Magyar Tallózó címmel. 

Eredményes évet zárt az Illyés Gyula Archívum és Mûhely is. Elkészült a költõ dedikált 
könyvtárával bekerült folyóiratok jegyzéke (l. az intézet honlapján), valamint a hangzó
és videodokumentumok, köztük fontos interjúk archiválása és feldolgozása.

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

A 2005-ös emlékév folytatásaképp több
József Attila-tematikájú tanácskozásra
került sor az egyetemi mûhelyekkel és a
József Attila Társasággal közösen. A
Neolatin Világkongresszus hazai
lezárásaképp decemberben Szegeden
tartottak kétnapos tanácskozást. Tinódi
Sebestyén halálának 450. évfordulóján az
Illyés Archívumban tartott egynapos
emlékülést az intézet és a Magyar Régizenei 
Társaság. Ugyanez a reprezentatív terem
adott otthont  októberben  az 1956  a 
magyar irodalomban c. ünnepi konferen-
ciának  (3. ábra), novemberben pedig Új
eredmények a Babits-kutatás mûhelyeibõl
címmel az egyetemi kutatóhelyekkel közös
tanácskozást tartottak. E két utóbbi
rendezvény elõadásaiból tanulmánykötetek
készülnek,     melyek     szerkesztése    már

3. ábra

megkezdõdött. A kutatók több mint 100 tudományos elõadást tartottak
Magyarországon,  számos  ismeretterjesztõ elõadás, könyvbemutató, illetve
megemlékezések és médiaszereplés mellett. A nagyközönséghez szóló elõadások
sorából kiemelkedik az intézet igazgatójának televíziós elõadássorozata (M2), mely a
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humanizmus korától napjainkig 11 magyar író portréját rajzolta újra közérthetõen,
ugyanakkor a legfrissebb kutatások szempontjait is érvényesítve.

Az intézet munkatársai részt vállalnak a felsõoktatásban, illetve (a fiatal kutatói
ösztöndíjak és pályázati konzultáció révén) a tehetséggondozásban. A kutatók közül
25-en tanítanak különbözõ hazai és külföldi egyetemeken, köztük az ELTE, a SZTE, a
PTE, a PPKE, a KGRE, a ME, a DE, illetve az Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskola
bölcsészkarain, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen, a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetemen, a Rabbiképzõ Zsidó Egyetemen, a Berzsenyi Dániel Fõiskolán; többen
tanszékvezetõi tisztséget látnak el. Doktori programon közülük 13-an oktatnak, egy
kutató doktoriskolát vezet. 2006-ban az intézet munkatársai 14 PhD-, illetve akadémiai
doktori pályázatot opponáltak, a PhD-témavezetõi feladatok száma 36. Többen részt
vettek egyetemi habilitációs és doktori bizottságokban is. Az igazgatóhelyettes a
Magyar Akkreditációs Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottságának elnöke, illetve 
a Plénum tagja volt. Hagyományos az intenzív részvétel az akadémiai szakbizottságok
(pl. Irodalomtudományi Bizottság) és más tudományos testületek (Magyar
Irodalomtörténeti Társaság, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Magyar
Ókortudományi Társaság, Kultúraelméleti Társaság, Magyar XVIII. Század-Kutató
Társaság) munkájában. Ezek sorát számos szépirodalmi, kritikai és más mûvészeti
ágakat képviselõ egyesület bõvíti, pl. a Magyar Írószövetség, a Magyar Mûfordítók
Egyesülete, a József Attila Társaság, a Rezeda Kázmér Társaság és a Magyar Újságírók
Szövetsége. Szintén az intézet égisze alatt mûködik az író mûveit feltáró és kiadó
Mészöly Miklós Egyesület.

Egyre nagyobb szerepet játszanak a pályázati támogatások a kutatásban és az
eredmények publikálásában. Bár a korábbi évekhez hasonlóan jelentõs elvonás
nehezítette a pályázati pénzekkel való ésszerû gazdálkodást, az intézet szerencsére
továbbra is több OTKA-, illetve NKFP-pályázatnak adhat otthont, külsõ
kutatócsoportokkal együttmûködve. Az intézet egyik fõmunkatársa látja el az OTKA
MIF-zsûrijének elnöki tisztét, s más kuratóriumokban is vannak képviselõik. A
pályázati témák szinte az egész magyar irodalomtörténetet lefedik, s nagy hangsúlyt
fektetnek a feltáratlan területeken zajló kutatásokra, illetve a
világirodalmi-komparatisztikai tanulságokra vezetõ elméleti vizsgálatokra. Kiadási
terveink megvalósításának eredményességében rendkívül nagy szerepet játszott az
MTA elnöki kerete által nyújtott külön támogatás.

A tudományos közéletben évtizedek óta kulcsszerepet játszó, magyar nyelvû intézeti
folyóiratok (Irodalomtörténeti Közlemények, Literatura, Helikon, Magyar
Könyvszemle) 2006-ban is teljes évfolyamukban megjelentek. Az intézet kutatói
számos további folyóirat szerkesztésében részt vállalnak (pl. Irodalomtörténet, Alföld,
Budapesti Könyvszemle, 2000, Holmi, Polísz, Vigilia, Élet és Irodalom, Kalligram,
Távlatok, Élet és Tudomány). A szakmai párbeszéd ösztönzésére az egyik munkatárs –
az Irodalomtudományi Bizottság Informatikai Albizottságának tagja – 2006 végén
létrehozta az intézet internetes recenziós portálját (REC.ITI). A jelenleg feltöltésre váró 
portál állandóan frissített hír- és bírálatanyagával alternatívát jelent a nemegyszer
többéves késéssel megjelenõ nyomtatott könyvismertetések, kritikák mellett.

2006-ban az intézet több kutatója magas szakmai kitüntetésben részesült:
Széchenyi-díjat, József Attila-díjat, Toldy Ferenc-díjat és Komlós Aladár-díjat kaptak
munkásságuk elismeréséül.
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IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Többéves elõkészítõ munka és elõzetes kisebb konferenciák után 2006. augusztus 6–13.
között Budapesten és Szegeden került sor a XIII. Neolatin Világkongresszusra Varietas
gentium – communis latinitas címmel, az összes hazai szakkutató és száznál több
külföldi (olasz, brit, belga, francia, svájci, német, amerikai és spanyol stb.) kolléga
részvételével. A XIX. század elejéig egész Európában intenzíven fennmaradt, latin
nyelvû tudományos és szépirodalom kutatása a magyar irodalomtörténet-írás nagy
adósságai közé tartozott. A tanácskozás, valamint a tiszteletére megjelent kritikai
kiadások sokak figyelmét ráirányították e kevéssé ismert tudományterületre, mely a
latinitás miatt valaha a nemzetközi érintkezés magától értetõdõ fóruma volt. A
nagysikerû rendezvény fontosságát jelzi, hogy a külföldi kutatók számára a
magyarországi latin irodalom, hatalmas teljesítménye ellenére is jószerével terra
incognita volt. A kongresszus fõszervezõje az intézet igazgatója, legfontosabb
támogatója a Magyar Tudományos Akadémia volt. A lebonyolításban részt vett az
International Association of Neo-Latin Studies (IANLS), valamint a hazai és külföldi
egyetemi mûhelyek. A 2003. évi bonni kongresszus aktái szintén a budapesti
találkozóra jelentek meg, nagyszámú magyar szerzõvel.

A magyarságtudomány külföldi és hazai kutatói számára hasonló fontosságú volt a VI.
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, melynek a Debreceni Egyetem adott otthont
augusztus 22–27. között. A Kultúra, nemzet, identitás címmel tartott tanácskozás a
legkülönbözõbb humaniórák (magyar irodalomtudomány, nyelvészet, történelem,
néprajz, film- és zenetörténet, szociológia stb.) képviselõinek az Európai Unióba lépés
által is idõszerûvé tett problematikájával kitûnõ alkalmat jelentett az eszmecserére,
kerekasztal-beszélgetésekre és szimpóziumokra. A Társaság újraválasztott
vezetõségében több intézeti munkatárs is tisztséget kapott.

A külföldi magyar tanszékekkel való együttmûködés terén ugyancsak jelentõs
eredmények születtek. A kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem magyar
irodalomtörténeti tanszékével közös konferenciát rendezett a Reneszánsz Osztály
(Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban; 2006. május 24–27.), illetve a XVIII.
Századi Osztály (Felvilágosodás, Erdély; 2006. október 12–15.). Mindkét tanácskozás
hozzájárult az erdélyi és magyarországi kutatók szakmai kapcsolatainak szorosabbra
fûzéséhez, s a közeljövõben hivatalos együttmûködési megállapodást írnak alá az
intézmények vezetõi. Az Újvidéki Egyetemmel közös konferenciák sora 2006-ban sem
szakadt meg: Mítosz és irodalom címmel a Modern Magyar Irodalomtörténeti Osztály
kutatóinak részvételével ezúttal Újvidéken rendeztek tanácskozást. Szintén gyümölcsözõk
a kapcsolatok a római La Sapienza Tudományegyetemmel, melynek magyar tanszékét az
intézet egyik fõmunkatársa vezeti. 

A külföldi folyóiratokban és tanulmánykötetekben szereplõ egyedi publikációkon túl
az intézet 2006-ban csoportos közlésekkel is rendelkezik. Az olaszországi Trevisóban
jelent meg a 2005-ös budapesti humanizmus-konferencia aktája olasz nyelven, négy
intézeti kutató részvételével (L’umanesimo latino in Ungheria). Az év végén látott
napvilágot az olaszországi Acerbi Alapítvány gondozásában a mai magyar irodalmat
bemutató vaskos kötet (Letteratura dell’ Ungheria) az intézet több tagjának jelentõs
szerzõi és szerkesztõi közremûködésével. Egy fõmunkatárs társszerkesztõként jegyez
egy Szófiában megjelent nemzetközi irodalomelméleti tanulmánykötetet.
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Az intézeti kutatók összesen 43 elõadást tartottak külföldi tudományos
rendezvényeken, többek között Amszterdamban, Edinburghben, Párizsban, Berlinben,
Moszkvában, Jyväskyläben, Pozsonyban, Varsóban, Kairóban, a kínai Beijingben és
Nanjingban, valamint az Észak-Karolina állambeli Chapell Hillben. Több
ismeretterjesztõ elõadásra és könyvbemutatóra is sor került, például az itáliai
Arpinóban, Castelgoffredóban és Mantovában, valamint az 1956 emléke elõtt tisztelgõ
Bolognában és Padovában. Többen vettek részt külföldi tanulmányúton
Nagy-Britanniában, Hollandiában, Németországban, Olaszországban és a felvidéki
levéltárakban, többek között a Mellon Fellow, az Erasmus/Socrates, a British Academy
és a Herzog August Bibliohek ösztöndíjával.

Intézeti munkatársak az alábbi nemzetközi szakfolyóiratok szerkesztõségének tagjai:
Neohelicon, Hungarian Studies, Cahiers d’Études Hongroises, Revue d’Études
Françaises, Rivista di Studi Ungheresi, European Integration Studies, L’Abaco,
Comenius Jahrbuch, ACROSS, HJEEAS, Deutsche Shakespeare Gesellschaft
Jahrbuch, Simpliciana, Kulturos Barai, Povijesni prilozi, Hungarológiai Közlemények
(Újvidék). 2006-ban is megjelent az intézet nemzetközi, idegen nyelvû neolatin
évkönyve, a Camoenae Hungaricae. Több nemzetközi tudományos testületben (pl. a
European Science Foundation – Standing Committee for the Humanities, International
Comparative Literature Association, International Association for Neo-Latin Studies,
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság) szintén jelen vannak az intézet képviselõi.

Külön figyelmet érdemel a Kelet-európai Összehasonlító Irodalomtörténeti Osztály
vezetõjének munkássága, aki hosszú évek alatt megteremtette az intézetben a magyar
baltisztikai kutatások központját. A nemzetközi kutatói együttmûködés talán némileg
pótolhatja a középkori történelmi kapcsolatok és a jelenkor közt tátongó ûrt, s
hozzájárulhat a Baltikum népeinek hazai ismertségéhez éppúgy, mint a magyar
irodalom ottani befogadásához. Ennek kiváló eszköze az általa készített, 2007-ben
megjelenõ Litván–magyar nagyszótár.

Akadémiai és kétoldalú együttmûködési szerzõdések alapján az intézet az alábbi
külföldi intézményekkel áll partnerkapcsolatban:

–  a Bolgár Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete
–  a Cseh Tudományos Akadémia Klasszikus Tanulmányok Intézete
–  az Észt Tudományos Akadémia Tuglas Irodalmi Központja
–  Finnország: a Jyväskylä-i egyetem Hungarológiai Tanszéke
–  Franciaország: a CNRS Humanizmus-kutató Intézete, a Sorbonne Nouvelle (Paris

III) Hungarológiai Központja
– a Horvát Tudományos és Mûvészeti Akadémia Irodalom-, Színház- és Zene-

tudományi Intézete, ill. a Zágrábi Egyetem
–  a Kínai Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete
–  a Lengyel Tudományos Akadémia Irodalomtudományi, ill. Filozófiai és Szociológiai 

Intézete, valamint a Varsói Egyetem Latin Tanszéke
–  a Lett Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete
–  a Litván Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete
–  Németország: a Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel) 
– Olaszország: az MTA-CNR egyezmény keretében a római La Sapienza egyetem

Hungarológiai Központja; az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézetével együtt
háromoldalú egyezmény keretében a Nápolyi L’Orientale Egyetem Magyar
Tanszéke, a milánói Francesco Petrarca Intézet, valamint a firenzei Villa I Tatti
(Harvard Institute for Italian Renaissance Studies)
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– az Orosz Tudományos Akadémia Gorkij Világirodalmi Intézete, valamint Szlavisz-
tikai Intézete

–  Szerbia-Montenegro: az Újvidéki Egyetem Hungarológiai Tanszéke
–  a Szlovák Tudományos Akadémia Szlovák Világirodalmi Intézete, valamint Színházi 

és Film Kabinetje.

V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Könyvek

Ács Pál: „Elváltozott idõk”: Irányváltások a régi magyar irodalomban. (Régi magyar
könyvtár, Tanulmányok 6), Balassi, Budapest, 2006, 199. 

Bartók István (ed.): Ioannes Sylvester, Grammatica Hungarolatina (Bibliotheca
Scriptorum Medii Recentisque Aevorum), Akadémiai–Argumentum, Budapest, 2006, 142.

Bene Sándor (szerk.): „Hol vagy István király?” A Szent István-hagyomány
évszázadai, Gondolat, Budapest, 2006, 329 + XII. 

Bezeczky Gábor (szerk.): Krúdy Gyula Összegyûjtött Mûvei 5. és 6., Regények és
nagyobb elbeszélések 2. Kalligram, Pozsony, 2006, 520 és 480. 

Bretz Annamária (szerk.): Pázmány Péter: Rövid Tanúság. (Pázmány Péter Mûvei, 4),
Universitas, Budapest, 2006, 211. 

Császtvay Tünde (s. a. r.): Reviczky Gyula összes versei: Kritikai kiadás, 1–2.
Argumentum, Budapest, 2006, 1198. 

Csörsz Rumen István – Hegedüs Béla – Tüskés Gábor (szerk.): Bretz Annamária
(munkatárs): Historia litteraria a XVIII. században (Irodalomtudomány és kritika:
Tanulmányok), Universitas, Budapest, 2006, 711.

Csörsz Rumen István – Küllõs Imola (szerk.): Régi Magyar Költõk Tára XVIII. század,
Közköltészet II, Társasági és lakodalmi költészet. Universitas, Budapest, 2006, 746 + 8. 

Földes Györgyi: „Hadüzenet minden impresszionizmusnak.” A Vasárnapi Kör és az
1910-es évek magyar avantgárdjának impresszionizmusellenessége. Budapest,
Széphalom Könyvmuhely, 2006, 433. 

Hajdu Péter – Polgár Anikó (szerk.): Papírgaluska. Tanulmányok a görög és latin
klasszikusok fordításáról (Pont fordítva, 2), Balassi, Budapest, 2006, 247. 

Jankovics, József – Németh S., Katalin (ed.): Die Ideologie der Formen. Rhetorik und
Ideologie in der frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung des deutschen
Sprachraums und seiner Ausstrahlung nach Ungarn (Studia Humanitatis 14.), Balassi,
Budapest, 2006, 189.

Jeney Éva – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A kultúra átváltozásai. Kép, zene,
szöveg, Balassi, Budapest, 2006, 398. 
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Kálmán C., György – Kolarov, Radosvet (ed.): Images of the Other in Literary
Communication. 1, Sofija, 2006, 266. 

Karafiáth, Judit – Foucault, Y. (ed.): Prisonnier de sa langue, libre dans sa langue,
Universitas, Budapest, 2006, 197. 

Korompay H. János – Korompay Klára (szerk.): Horváth János Irodalomtörténeti
munkái, II, Osiris, Budapest, 2006, 927. 

Kõszeghy Péter – Tamás Zsuzsa (szerk., sorozatszerk.): Magyar Mûvelõdéstörténeti
Lexikon (Középkor és kora újkor), V. és VI. Balassi, Budapest, 2006, 496 és 495.

Mayer, Gyula – Török, László: Iani Pannonii Opera Quae Manserunt Omnia. Volumen
I Epigrammata. Textus. (Ritoókné Szalay Ágnes, Borzsák István sorozatszerk.) Balassi, 
Budapest, 2006, 278 + 9. 

Sas Péter: A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum elmenekített anyagának
pusztulása 1945-ben (Erdélyi tudományos füzetek, 258.), Erdélyi Múzeum-Egyesület,
Kolozsvár, 2006, 286. 

Szörényi László (szerk.): Dugonics András: Argonautica. [magyar és angol nyelvû
kísérõ tanulmánnyal] Balassi, Budapest, 2006, 754 + 58 + 9.

Tverdota, György (ed.): Le Génie de la douleur. Nouveaux regards sur Attila József
Institut Hongrois de Paris, Budapest – Paris – Szeged, 2005 [2006], 455. 

Tanulmányok

Ács, Pál: Historischer Skeptizismus und Frömmigkeit. Die Revision protestantischer
Geschichtsvorstellungen in den Predigten des ungarischen Jesuiten Péter Pázmány. In:
Jesutische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa
1570–1700 (szerk. Ohlidal, A. – Samerski, S.), Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2006,
279–294.

Angyalosi, Gergely: L’aporie des „idiomes nationaux” en philosophie. Derrida et
Lukács. In: Literary Criticism and Cultural Criticism. Papers Presented to The Third
International Conference on Literary Criticism (Ed. Ezz Eldin I), Cairo, 2006, 287–295.

Balogh, Magdolna: Krádez jazyka. Jazyk a totalitarismus, Amicus rocenka XIII (2005), 
89–100. [2006]

Békés, Enikõ: La metafora „medicus-Medici” nel De doctrina promiscua di Galeotto
Marzio In: Atti del Convegno Internazionale di Studi „L’Umanesimo Latino in
Ungheria” (szerk. Papo, A, Nemeth Papo, G), Fondazione Cassamarca, Treviso, 2006,
77–87.

Berkes, Tamás: Biedermeier jako strukturnetvorný cinitel románu Babicka Boženy
Nemcové. In: Božena Nemcová a její Babicka. Sborník príspevku z III. kongresu
svetové literárnevedné bohemistiky III (ed. Piorecký, K.), Ústav pro ceskou literaturu
AV CR, Praha, 2006, 178–186.

130



Bircsák Anikó: Az ünnep ideje. Kerényi Károly és Gadamer. Irodalomtörténeti
Közlemények, 2006/1–2, 357–365.

Bojtár, Endre: Where is Central Europe?, Lituanus, 2006/1, 17–28.

Dávidházi Péter: Csokonai és az irodalomtörténet feltételessége. Alföld, 2006/8,
46–65.

Dérczy Péter: A magyar irodalom az ezredfordulón. In: Magyar Tudománytár VI.
Kultúra (szerk. Glatz F.), MTA Társadalomkutató Központ – Kossuth Kiadó, Budapest, 
2006, 186–241.

Fórizs Gergely: A Poétai Harmonistika koncepciójának forrásai és eszmetörténeti
kontextusa. Irodalomtörténeti Közlemények, 2006/1–2, 15–47.

Gyapay László: Viták a kritikusi felhatalmazás körül. In: Historia litteraria a XVIII.
században, Universitas, Budapest, 2006, 386–402.

Hafner Zoltán: Pilinszky József Attila-élménye. In: Véges végtelen. Isten-élmény és
Isten-hiány a XX. századi magyar költészetben (Finta G. – Sipos L. szerk.), Akadémiai,
Budapest, 2006, 175–182.

Hegedüs Béla: Kalmár György a magyar nyelv származásáról. In: Historia litteraria a
XVIII. században, Universitas, Budapest, 2006, 294–306.

Hites Sándor: Egy agresszív mûfaj jámbor történetei. Literatura, 2006/2, 263–272.

Jankovics József: Wesselényi Ferenc nádor szemantikai érdeklõdése, Acta Historiae
Litterarum Hungaricarum (Ötvös Péter Festschrift) XXIX (2006), 97–105.

Kappanyos, András: The Chesire Cat as a Wooden Dog: Of the Untranslatable. In:
Literary Criticism and Cultural Criticism. Papers presented to The Third International
Conference on Literary Criticism (Ed. Ezz Eldin I), Cairo, 2006, 179–185.

Karafiáth, Judit: Dokumentum, revue de Kassák, Communications (Paris) 79 (2006),
141–150.

Kecskeméti Gábor: The Role of Neo-Latin Handbooks of Rhetoric in the Literary
Theory and Practice of Early Modern Hungary. In: Acta conventus neo-Latini
Bonnensis: Proceedings of the Twelfth International Congress of Neo-Latin Studies,
Bonn, 3–9 August 2003 (Ed. Schnur, R.), Tempe, Arizona, 2006, 407–416.

Pajorin, Klára: Lotta contro i turchi e il primo Umanesimo in Ungheria. In: Hercules
Latinus. Acta colloquiorum minorum anno MMIV Aquis Sextiis (Ed. Havas, L. –
Tegyey, I.), Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis, Debrecen, 2006,
159–169.

Szörényi, László: Die Geschichtsschreibung und Gelegenheitsdichtung von György
Pray. In: Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis, Proceedings of the Twelfth
International Congress of Neo-Latin Studies, Bonn 39 August 2003 (Ed. Schnur, R.
[general editor]), Tempe, Arizona, 2006, 799–807.
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Tüskés, Gábor: Jesuitenliteratur und Frömmigkeitspraxis in Ungarn im 16. und 17.
Jahrhundert. In: Jesuitische Frömmigkeitskulturen: Konfessionelle Interaktion in
Ostmitteleuropa 1570–1700. (Ed. Ohlidal, A. – Samerski, S.), Franz Steiner Verlag,
Stuttgart, 2006, 17–36.

Völgyesi Orsolya: Egy „immorális” magyar író a történelmi korszakváltások határán.
Kuthy Lajos változó megítélései. In: Személyes idõ – történelmi idõ. A Hajnal István
Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. (Mayer L. – Tilcsik Gy. szerk.) (Rendi
társadalom – polgári társadalom 17.), Szombathely, 2006, 63–73. 
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Szörényi László
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Intézeti átlaglétszám1:  69 ebbõl kutató2:  50

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  406
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   2 ide gen nyel ven:   0
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul: 24 ide gen nyel ven:   5
egyéb kö tet6 ma gya rul: 12 ide gen nyel ven:   2

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 109 ide gen nyel ven: 17
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  7

ta nul mány kö tet ben ma gya rul:   74 ide gen nyel ven: 50
le xi kon cikk ma gya rul:   71 ide gen nyel ven:   2

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul: 31 ide gen nyel ven:  0

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 400 ide gen nyel ven: 100

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  150 eb bõl nem zet kö zi: 78
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 15 eb bõl nem zet kö zi: 10

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  16 eb bõl kül föld ön:   3
op po nen si vé le mény össze sen:  15 eb bõl kül föld ön:   3
egyéb szak ér tõi vé le mény: 12 eb bõl kül föld ön:   0
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  10 eb bõl kül föld ön:   6

tag ság össze sen:  41 eb bõl kül föld ön: 17

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 0 MTA dok to ra:  0

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  25
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    13 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  1
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  42 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:     48

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 20 A tá mo ga tás össze ge:   31  M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 4 A tá mo ga tás össze ge:   16  M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 0 A tá mo ga tás össze ge:     0  M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 0 A tá mo ga tás össze ge:     0  M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 7 A támogatás összege:     8  M Ft
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I. A kutatóhely fõ feladatai a beszámolási évben

Az intézet az éves kutatási tervében, valamint a 2005–2007. évekre vonatkozó kutatási
stratégiájában meghatározott célokkal folytatta kutatásait, teljesítette a kutatási
szerzõdésekben és megállapodásokban vállalt kötelezettségeit. Stratégiai célként tûzték 
ki, hogy a kutatók a közgazdaságtudomány alap- és alkalmazott kutatási területein új és
nemzetközi mércével is jelentõs tudományos eredményeket érjenek el. Ezek az
eredmények járuljanak hozzá ahhoz, hogy a legfontosabb magyar, közép-kelet-európai
és európai gazdasági és társadalmi kérdésekre megtalálják azokat a válaszokat,
megoldásokat, melyek segítségével a gazdasági jólét növekszik, a társadalmi közérzet
javul és a világ mûködése érthetõbb lesz. A  kutatások középpontjában a piacgazdaság
és a társadalmi jólét, a magyar gazdaság mûködése, fenntartható növekedése és európai
integrációja kérdéseinek vizsgálata  állt.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

Piac- és vállalatelméleti és empirikus kutatások

A magyarországi kockázati- és magántõkeipar forrásellátását elemzõ kutatás az elmúlt 
másfél évtized hazai és nyugat-európai helyzetét vetette egybe. A magyarországi
tõke 85–87%-a külföldi befektetõktõl származott, s a nagyobb önellátásra
berendezkedett piacokhoz képest a magyar piac forrásellátását jóval sebezhetõbbé tette
a külföldi tõkének való erõs kitettség. A  Magyarországon érdekelt alapok forrásait a
nyugat-európai befektetõk adataival összevetve az tûnik ki, hogy Magyarországon az
állami források szerepe sokkal nagyobb, mint az intézményi megtakarítóké, így
háttérbe szorult a befektetési döntések üzleti jellege. 

A szabályozott piacokon a piaci szereplõk viselkedését, ösztönzési rendszereit vizsgálta
a villamosenergia-szektor két fontos részpiacának, a szabályozási- és a kiegyenlítõ
energia piacoknak a mûködésével foglalkozó kutatás. A megbízhatóan mûködõ
szabályozási piac és a kiegyenlítõ energia helyes árazása a liberalizált
villamosenergia-piac hatékony mûködésének alapfeltétele. A  kutatás során végzett
számszerû elemzések több súlyos tervezési hibára is rávilágítottak. Egyrészt
indokolatlanul magas kockázatokat kell a szabadpiac szereplõinek viselniük, másrészt
az erõfölényes helyzetben lévõ Magyar Villamossági Mûveket a jelenlegi árviszonyok
„gaming”-re ösztönzik, amelyben erõfölényes helyzetével visszaélhet.

A hálózati hatásoknak kitett piacokon (pl. szoftverpiac) megfigyelhetõ az, hogy a
terméket, szolgáltatást nyújtó cég az eredeti termék csökkentett értékû, funkciójú
változatát is piacra dobja. A csökkentett funkciójú változat piacra dobásának akkor van
értelme, ha ezen változat hálózati hatásait a fogyasztók kevesebbre értékelik, mint a
teljes változatét. A csökkentett funkciójú változat ingyenes piacra dobása pedig akkor
jó üzleti stratégia, ha a két hálózatihatás-értékelés közötti különbség elég nagy. A
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csökkentett funkciójú változat megjelenése jóléti többletet eredményez. A kialakított
elméleti modell legfontosabb újdonsága annak bemutatása, hogy a hálózati hatások
önmagukban is elég ösztönzést adnak a csökkentett funkciójú változatok
bevezetéséhez.

Makrogazdaságtan és növekedés

A tõkejövedelem optimális adóztatása c. kutatás fõ hipotézise az, hogy az egyszektoros
modellben a tõkejövedelem társadalmi szempontból optimális zéró adókulcs
többszektoros növekedési modellben már nem teljesül. Ennek oka az, hogy a tõke
hozama többszektoros modellben nem csak a tõke határtermékén, hanem a szektorok
kibocsátásának relatív árán is múlik. 

A verseny és társadalmi hatásai az EU tagországaiban és a csatlakozó országokban c.
kutatás bemutatja, hogy a vállalatok mind a már csatlakozott – Magyarország és
Szlovénia – mind pedig az ezután csatlakozó országokban – Bulgária és Románia –
növekvõ versennyel néznek szembe. Ugyanakkor ezen országok termék-, tõke- és
munkapiacai még számos tekintetben fejletlenek és tökéletlenek. A  külföldi
mûködõtõke-beruházások (KMB) a gazdasági növekedés és fejlõdés fontos
elõmozdítói. A kormányok különös elõnyt igyekeznek biztosítani a KMB-nek. A
nemzetközi nagyvállalatokról felteszik, hogy fejlettebb technológiát és üzemszervezési 
tudást hoznak az országba. Ha ez a tudás átterjed a többi vállalkozásra, akkor a
kormányok joggal érezhetik, hogy a közvetlen vagy közvetett támogatás megérte. 

A vállalatok közötti bérkülönbségek dinamikája c. kutatás során készített becslések
alapján kirajzolódó általános kép az, hogy a termelékenységi hozamon való
osztozkodás a magyar vállalatok bérstratégiájának kiemelkedõen legfontosabb eleme.
A  hozamosztozkodás lényegesen intenzívebb a fejlett piacgazdaságokban
megfigyelteknél, ámbár idõben lényegesen csökkent és azt mutatja, hogy megfelelõ
körülmények között ideiglenesen a fejlett országokra jellemzõ hozamosztozkodási
mechanizmus mûködhet szakszervezetek nélkül is. 

A közalkalmazottak béremelésének hatása a foglalkoztatásra és a költségvetési
kiadásokra c. kutatás során a közszolgálatnak megfelelõ vállalatok (egészségügy,
oktatás) a többi vállalathoz viszonyított 2001–2003-as idõszakbeli munkakeresletének
és bérezésének vizsgálatára került sor. A  foglalkoztatás töretlen és dinamikus
növekedését a relatív bérek átlagosnál nagyobb növekedése kísérte. A munkakereslet
bérérzékenysége egyedül a közfoglalkoztatással közvetlenül versenyzõ szektorban
nõtt, mindenhol máshol csökkent. A hozamosztozkodás intenzitásának csökkenése
azonban egyedül a közszférával versenyzõ szektorban volt drasztikus: a bér rövid távú
termelékenységi rugalmassága esett. Mindez arra utal, hogy a közszolgálati béremelés
lényegesen befolyásolta a közszférával versenyzõ vállalatok helyzetével együtt azok
munkapiaci viselkedését is. 

A kereskedelem és a technológiai fejlõdés hatásainak elemzése c. kutatás során az eddig 
elvégzett becslésekben a technológiai változás és az import hatásainak számszerûsítése
egy rugalmas termelési függvény segítségével történt. A tõkeállomány bõvülése és a
technológiai fejlõdés egyértelmûen pozitívan hatott a szakképzett munkavállalók
helyzetére és negatívan a szakképzetlen munkavállalókéra. Az  import kismértékben
ugyan, de jobban emelte a szakképzetlen munkavállalók bérét, mint a szakképzettekét. 
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Közösségi gazdaságtan és közpolitikák

Az integrációs politika iskolákra gyakorolt hatását elemzõ kutatás azt vizsgálja, hogy
az új – képesség-kibontakoztató és integrációs – normatív támogatások hozzájárulnak-e 
az iskolai szegregáció csökkentéséhez, a hátrányos helyzetû diákok eredményesebb
oktatásához. A  kiadások 1–5%-át kitevõ támogatás aligha teheti vonzóvá az iskolát az
átlagosnál jobb tanárok, s ezáltal a nem hátrányos helyzetû diákok számára. E
támogatások összege a városok esetében nem elegendõ arra, hogy a gazdagabb vagy
akár az átlagos jövedelmû és a szegényebb települések iskolai kiadásai közötti
különbséget ellensúlyozza. A 2001–2005-ös beiskolázási adatok elemzése azt mutatja,
hogy a több általános iskolát mûködtetõ településeken a hátrányos helyzetû diákok
iskolák közötti elkülönülésének mértékére az új normatív támogatások nem
gyakoroltak statisztikailag kimutatható hatást. 

A középfokú iskolák közötti verseny és a középiskolai oktatás expanzióját vizsgáló
kutatás eredményei az iskolapiacok nagy heterogenitását mutatják mind méretüket,
mind nyitottságukat tekintve. Az  utóbbi másfél évtizedben a felsõfokú továbbtanulási
arányt elsõsorban a gimnáziumok, illetve a már korábban is eredményes iskolák
növelték nagyobb arányban, az elitiskolák eleve magas továbbtanulási arányai nem
növekedtek. Az iskola létszámának és a felsõfokú továbbtanulással mért
eredményességének alakulása között nincs markáns összefüggés, a jól teljesítõ iskolák
nem növelik piaci részesedésüket, feltehetõen emögött a kínálatnak az iskolák közötti
verseny hatékonyság-javító hatását korlátozó rugalmatlansága áll. 

A mai magyar adórendszer jellegzetességeit, problémáit áttekintõ elemzés
megállapította, hogy az adórendszer által központosított jövedelem aránya
alacsonyabb, mint az EU-15 átlaga, ám az új EU tagországokhoz viszonyítva magasnak
mondható. A  tág értelemben vett adóbevételek aránya a GDP-hez meghaladja az
ország gazdasági fejlettségének megfelelõ értéket. Az  eddigi adócsökkentõ lépések az
államháztartási kiadások és az újraelosztási rendszer mélyreható strukturális reformja
nélkül történtek meg. Az Európában 1994 után mind szélesebb körben megjelenõ, az
egykulcsos adózásra, illetve alacsony adókulcsokra építõ „új hullámos” adópolitikák
versenyképességi szempontból, illetve a befektetésekért folyó versenyben komoly
kihívást jelentenek Magyarország számára. Bár az egykulcsos adórendszer elméleti
szempontból vitatható, és politikai támogatottsága is kérdéses, az irányába történõ
elmozdulás a jövedelemeltitkolásra, illetve az adóarbitrázsra irányuló ösztönzés
csökkentésén keresztül pozitív hatásokkal járhatna a magyar adópolitika számára,
amennyiben fenntartható módon, a közösségi kiadások szerkezetének átalakításával és
mértékük csökkentésével együtt kerülne bevezetésre. 

Emberi életpályák és háztartás gazdaságtana

Az Egyenlõtlenség, szegénység, mobilitás és stabilitás Magyarországon c. kutatás
eredményei szerint a tartósan szegénységben élõ, illetve a folyamatosan elszegényedõ
háztartások jövedelmi, kiadási és vagyoni egyenlõtlenségeinek, valamint
háztartásonkénti immobilitásának a percepciója meghatározza a háztartások
elégedettségét. A  szegénység objektív változói mellett tehát további, a szegénység
érzetét befolyásoló, az elégedettséget erõsen meghatározó szubjektív változók
megismerése is feltétlenül fontos. Megállapították, hogy az aktivitás és inaktivitás
határán élõ ún. marginális aktivitási csoportok tagjai (munkanélküliek, alkalmi
munkából élõk, rokkantnyugdíjasok, segélybõl élõk) jövedelmüktõl függetlenül
elégedetlenebbek, mint a velük azonos anyagi helyzetben élõ más társadalmi csoportok
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(pl. öregségi nyugdíjasok). Ennek fõ oka a bizonytalanság, a negatív munkapiaci
várakozások és a kirekesztettség. 

A lakosság fogyasztási kereslete és annak hatása a jóléti elemzésekre – háztartás-szintû 
becslés Magyarországon 1993 és 2001 között c. kutatási program középpontjában az
ún. Almost Ideal Demand System kvadratikus továbbfejlesztésének (QUAIDS-modell) 
magyarországi alkalmazása állt. A  kutatás legfontosabb eredménye az aggregált
termékcsoportok jövedelem- és árrugalmasságainak elõállítása. Ilyen számításokat
Magyarországon még nem végeztek, érdemi becsléseket csak lineáris keresleti
rendszerekkel folytattak, s így az eddig végzett ár- és adóváltozási hatásvizsgálatok
szükségszerûen figyelmen kívül hagyták a lakossági alkalmazkodás hatását. 

Az eszmei nyugdíjszámla (NDC) elvi kérdéseivel foglalkozó kutatás az ösztönzés
kérdéseivel foglalkozott. Az  eszmei számla egy résztvevõ éves nyugdíját úgy számítja
ki, hogy elosztja az eszmei számlán „felhalmozódott” járuléktömeget a várható
élettartammal. Ennek a módszernek az az ösztönzési elõnye, hogy egyszerre kezeli a
nyugdíjazási életkort és a szolgálati idõt, ezért nincs szükség bonyolult táblázatokra és
politikai vitákra e kétdimenziós kérdés kezelésére. A  rendszert Svédországban sikerrel
alkalmazzák, és Lengyelországban és Olaszországban is bevezették. Ugyanakkor a
rendszer súlyos elvi problémától szenved: feltételezi, hogy a népesség a nyugdíjazáskor 
várható élettartam szempontjából homogén. Ezzel szemben nyilvánvaló, hogy minél
késõbb megy valaki nyugdíjba, várhatóan annál tovább él. Ezért az eszmei számla
túljutalmazza a késõi nyugdíjba menetelt, és túlbünteti a korait, sõt, aggregált egyenlege 
negatív, azaz utólagos korrekciót igényel. 

Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés

Az ártranszmisszió szimmetriáját a
magyar sertés, illetve marhahúspiac-
on vizsgáló kutatás megállapította,
hogy mindkét piac áraiban a
kilencvenes évek végére strukturális
törések találhatók, ezért egy a
strukturális törések jelenlétében
alkalmazható kointegrációs eljárást
alkalmazva arra jutottak, hogy a
várakozásokkal ellentétben az
ártranszmisszió szimmetrikus.
Megállapították, hogy a strukturális
törések, illetve az ezt követõ
árrés-csökkenés lehetséges oka az,
hogy a termelõi szinten az állami
támogatások a termelõi árak
emelkedéséhez, míg a kereskedelmi
értékesítésben a nemzetközi láncok
megjelenése a fogyasztói árak
csökkenéséhez vezetett. 

                1. ábra
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A szlovén mezõgazdasági árak, árfolyam, valamint ipari árak egy váratlan monetáris
sokkot követõ új helyzethez való alkalmazkodásának mértékét, illetve sebességét
vizsgáló kutatás során alkalmazott modell lehetõvé teszi a mezõgazdasági árak
túlszaladása, valamint a pénzsemlegesség hipotézisek tesztelését. Pénzkínálati sokkot
követõen a mezõgazdasági árak gyorsabban alkalmazkodnak, mint az ipari árak, ezáltal
pedig rövid távon megváltoznak a relatív árak (1. ábra). 

Globalizáció EU integráció és felzárkózás

Az európai egyetemek fejlõdési forgatókönyveinek elemzésével foglalkozó kutatás
érdeklõdésének középpontjában az állt, hogy milyen szerepet játszhatnak az egyetemek 
2020-ig a kutatási-innovációs folyamatban és az Európai Kutatási és Innovációs Térség 
erõsítésében. Figyelembe véve az egyetemek napjainkban tapasztalható átalakulását –
megváltozott szerep, tömegszerû oktatás elterjedése, bolognai folyamat –, valamint a
kutatásnak korunkban, és különösen a fejlett országokban való felértékelõdését, az
egyetemek jövõbeli fejlõdését három szinten vizsgálták. Az  egyetemek jövõje egyrészt
az EU által vett fejlõdési irányoktól függ, tehát attól, hogy az EU a versenyképesség
vagy a gazdasági és szociális kohézió erõsítését valósítja meg, másrészt függ attól, hogy 
a világ fejlettebb régióival folytatott versenyben milyen pozíciót tud magának kivívni.
Az  egyetemeknek a kutatás világában elfoglalt helye ugyanakkor függ az Európai
Kutatási és Innovációs Térség fejlõdésének különbözõ elképzelhetõ útjaitól, és végül az 
egyetemek többé-kevésbé autonóm fejlõdési pályájától is. Magyarországot eddig
mintha elkerülte volna az a vita, amely az unió jövõjét, versenyképességét összeköti az
európai kutatási rendszerek elkerülhetetlen megújításával, melynek része az
elit-egyetemek, kiemelkedõ kutatási központok és innovatív vállalatok hálózatának
megteremtése. 

A politikai-üzleti ciklusok, illetve a választási gazdaságpolitika lehetõségét és
megvalósulását  nagy és kis országokban, az EU és az euro-zóna régi és új
tagállamaiban vizsgáló kutatás bemutatta, hogy a kis országokban illuzórikus a
konjunktúra politikai célú jelentõs befolyásolása, az euro-zónához közelítõ kis nyitott
gazdaságokban pedig a monetáris politika választási célú felhasználása is korlátozott.
A  kormányoknak azonban lehetõségük volt és van fiskális és kvázi fiskális eszközök
bevetésére, hogy osztogatással befolyásolják a választások kimenetelét. Az  empirikus
elemzés szerint egy-egy választási év gazdaságpolitikája az éves GDP mintegy 4,5%-át
kitevõ költségvetésihiány-növekedésbe kerül, a fogyasztói árak egy évig körülbelül
3%-kal alacsonyabbak, mint egyébként azonos körülmények között, a folyó fizetési
mérleg hiánya pedig a GDP 2%-ával százalékával nagyobb. 

A versenyképesség növelésének magyarországi makrogazdasági feltételeit elemzõ
kutatás nemzetközi összehasonlításban és hosszú távú idõsorok alapján megállapítja,
hogy a közeljövõben a növekedés minden bizonnyal sokkal kevésbé fog a termelési
tényezõk teljes termelékenységének növekedésére alapozódni, mint ahogy az az
1990-es évek második felében volt tapasztalható, ugyanakkor jelentõs szerep hárul a
tõkeállomány bõvülésére. Mivel utóbbi jelentõs mértékben fog EU-finanszírozta
programokban megvalósulni, felhívják a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Terv (NFT) által támogatott infrastrukturális és humántõke befektetések esetében is
törekedni kell a teljes termelékenység (ún. külsõ gazdasági hatásokon keresztül
megvalósuló) növelésére, mert az ilyen jellegû beruházások nem hozzák automatikusan 
magukkal a makroszintû hatékonyság növekedését. A vállalati szektorban megvalósuló 
fejlesztések általában közvetlenül célozzák meg a termelékenység növelését. Az NFT
másik fõ célja, a foglalkoztatás bõvítése általában nehezen valósítható meg a
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termelékenység jelentõs bõvítésével párhuzamosan, hacsak a makroszinten ható
szakpolitikák, így a fejlesztéspolitika, az oktatáspolitika és a foglalkoztatáspolitika nem 
törekednek tudatosan a gazdasági növekedés tényezõi közötti összhang
megteremtésére. 

Munkapiaci kutatások

A felsõoktatási expanzió munkapiaci következményeit vizsgáló kutatás megállapította,
hogy a fiatal diplomások iránti kereslet 2002-ig folyamatosan nõtt. A  fiatal diplomások
arányának növekedése átalakította a diplomás foglalkozások egy részét, illetve az
ügyviteli-irodai foglalkozások zömét. Ezekben a foglalkozásokban 2003-2004-ben már 
megfigyelhetõ a frissen belépõ diplomások relatív kereseti elõnyének csökkenése,
illetve az érettségizettek bizonyos mértékû kiszorítása is. Ez arra utal, hogy kereslet
szerkezeti átalakulása 10 év alatt nagyjából megtörtént és a diplomások munkapiaci
egyensúlya várhatóan egy stabil szintre áll be. 

Nemzetközi és hazai mikro-adatok segítségével kimutatták, hogy a nyolc általánost
végzett népesség munkapiacról való kiszorulását saját készségeik hiányosságai mellett
jelentõs mértékben a szakiskolát végzettek hiányos írás-olvasástudása magyarázza. A
magyar vállalatokat az azonos méretû és azonos iparágban mûködõ
nyugat-európaiakhoz hasonlítva megállapítható, hogy már néhány írás-olvasási feladat
elõfordulása esetén is érettségizett vagy diplomás munkavállalót keresnek, ami nagyon
beszûkíti az érettségivel nem rendelkezõk – köztük a szakmunkás végzettségûek –
álláskilátásait, és erõteljes kiszorítási folyamatot indít el. 

Az adóráták és a korrupció összefüggéseinek vizsgálata során nemzetközi
keresztmetszeti ökonometriai elemzések segítségével kimutatták, hogy az adóráták
mellett a munkapiacok alakulásában a korrupció, mint pótlólagos adó fontos szerepet
játszik. A  munkapiac szereplõi legtöbbször mind a két tényezõt „egymás mellett”
figyelembe veszik, de a piacnak vannak olyan különleges szegmensei – az
önfoglalkoztatói és a rejtett szektor – ahol az adóráták kapcsolatban vannak a korrupció
szintjével: az adóráták hatását kifejezõ együttható önmaga is függ a korrupció
szintjétõl.

A hátrányos helyzetû és roma tanulók továbbtanulásából származó költségvetési
megtakarítások becslése során arra jutottak, hogy egy roma fiatal számára érettségi
megszerzését lehetõvé tevõ befektetés jelentõs hosszú távú haszonnal jár a költségvetés
számára. A  befektetés becsült hozama erõsen változik a diszkontráta, a bérnövekedés
feltételezett üteme, a középiskola után felsõfokú végzettséget szerzõk aránya, valamint
– a  részben a munkapiaci diszkriminációra visszavezethetõ – etnikum-specifikus
foglalkoztatási- és bérkülönbség függvényében. A legóvatosabb becslések szerint is
legalább fejenként 7–9 millió forint a költségvetés nyeresége. 

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

Hazai kutatásaikban döntõ hányadot az OTKA által finanszírozott kutatások jelentik.
Jelenleg 26 kutatás folyik az OTKA támogatásával és 15 új pályázat vár elbírálásra.
Jelentõs eredmény, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
2006-ban kiírt Jedlik Ányos programjának keretében az intézet három pályázattal nyert. 
Az  egyikben, amely az oktatás és a foglalkoztatás összefüggéseit vizsgálja
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konzorciumvezetõ, míg az iskolai eredményességgel és teljesítményértékeléssel
foglalkozó kutatásban az Országos Közoktatási Intézet partnereként vesz részt, az új
technológiaorientált vállalatok innovációs tevékenységének állami támogatását
értékelõ kutatásban a Szegedi Tudományegyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel
valamint a Fiatal Kutató Közgazdászok Egyesületével dolgozik együtt. Emellett
folytatódtak a már korábban indult NKTH által finanszírozott kutatásaik is az Európai
Kutatási Térségbe történõ versenyképes integrálódásról, illetve a demográfiai
folyamatok és idõskori biztonság összefüggéseirõl. Az  Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány a munkanélküliek tartós foglalkoztatását vállaló programok
hatásvizsgálatára és a közalkalmazotti béremelés hatásainak elemzésére kérte fel az
intézetet. A  Pénzügyminisztériummal 2005 óta közösen dolgoznak egy elõrejelzésre és 
elemzésre alkalmas makrogazdasági modell felépítésén. 

A Munkatudományi Adatbank továbbfejlesztéseként az intézet szélesebb körû
Adatbank kialakításán dolgozik, amely az intézeti munkatársakon kívül a hazai kutatói
társadalom számára is elérhetõ. Az adattisztítás és rendszerezés elvégzését az
Akadémia elnöki keretébõl kapott támogatás tette lehetõvé, a Foglalkoztatási Hivatal
további finanszírozásával munkapiaci elemzéseket végeztek kutatói. 

Az intézetnek a magánszektorból évek óta tartó kapcsolata van a CIB Bankkal,
amelynek megbízásából az euro-övezethez való csatlakozás elõtti idõszak kamat és
árfolyam-ingadozásait, valamint makroökonómiai és pénzügyi folyamatait vizsgálták,
továbbá a Balassa–Samuelson hatást és a relatív árak változását.

Mûhelyszeminárium sorozat keretében 2006-ban 20 alkalommal vitathatták meg a
kutatók a feltárt eredményeiket, ütköztethették szakmai nézõpontjaikat. Immár hatodik
éve rendezték meg a nagy sikerû Nyári Mûhely konferenciát, amelynek célja, hogy
elõsegítse a világ különbözõ tájain dolgozó magyar közgazdász kutatók közti szakmai
kapcsolatok kialakulását, fennmaradását. Szirákon az MTA Munkatudományi
Bizottságával közösen rendezték az immár hagyományosnak tekinthetõ
munkatudományi konferenciát Sokkok, trendek és beavatkozások a munkaerõpiacon
címmel. 

A Nemzetközi Bankárképzõ Központtal közösen Bismarck és Beveridge elnevezésû
klubot indítottak, hogy elõsegítsék a különbözõ csatornákon folyó szakmai viták
találkozását a nyugdíj és a biztosítás legtágabb értelemben vett tematikájáról.

Az intézet kutatói részt vesznek a veszprémi Pannon Egyetem és a Közép-Európai
Egyetem PhD-képzéseiben. Egyik kutatójuk a Budapesti Corvinus Egyetem, másikuk a 
Szegedi Tudományegyetem gazdasági tanácsának tagja. A  Makrogazdaságtan és
Növekedés Kutatócsoport a Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia
Tanszékével hosszú távú együttmûködési megállapodást írt alá. A  Munkapiaci
Kutatócsoport évek óta folytat közös kutatásokat a Corvinus Egyetem Emberi
Erõforrások Tanszékével. Az  együttmûködés eredményeit a Budapest Working Papers
on Labour Market címû közös kiadványsorozatukban jelentetik meg. Együttmûködési
megállapodást kötöttek továbbá a Közép-Európai Egyetemen az Európai Unió
bõvítésével kapcsolatos kutatásokat végzõ központtal (Center for EU Enlargement
Studies – CENS). 

A Munkaerõpiaci Tükör évkönyvsorozatának 2006-os kötete szorosan illeszkedik a
Tükör-sorozat elsõ kötetéhez, amely 2000-ben a magyar szakirodalomban lényegében
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elsõként adott átfogó képet a
rendszerváltozás utáni magyarországi
béralakulásról (2. ábra). 

Az intézet kutatói részt vettek az Új
Magyarország Fejlesztési Terv:
Foglalkoztatás és növekedés –
2007–2013 fejezetének, az ÚMFT
Gazdaságfejlesztési Operatív Prog-
ramjának, a Társadalmi Megújulás
Operatív Programjának, a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program-
jának véleményezésében, valamint az
operatív programokhoz kapcsolódó
indikátorok értékelésében. 

Az intézet naponta frissülõ honapján
keresztül tájékoztatást nyújt az intézeti
élet legfontosabb eseményeirõl, a
folyó kutatásokról, azok eredménye-
ként megjelenõ publikációkról,
tudományos konferencia elõadásokról, 
az intézet kutatói összetételérõl és
profiljáról, hazai és nemzetközi
kapcsolatairól.

          2. ábra

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Az intézet fontosnak tartja, hogy részt vegyen a nemzetközi tudományos életben,
jelentõs kutatási hálózatok munkájában, illetve megjelenjen a nemzetközi tudományos
konferenciákon, fogadja a külföldi vendégkutatókat és a nemzetközi szervezetek
delegációit.

2006. április végén befejezõdött az EU 5. keretprogramból finanszírozott A verseny és
társadalmi hatásai az EU tagországaiban és a csatlakozó országokban (Competitive
pressure and its social consequences in EU member states and in associated countries,
HPSE-CT-2002-00149, http://econ.core.hu/compress), c. kutatás, amelynek
koordinátora az intézet volt. Hat ország mintegy 20 kutatójának részvételével elemezte
a verseny gazdasági és társadalmi hatását. A  kutatást lezáró végsõ beszámolót az
Európai Bizottság elfogadta. A  kutatás befejezéseképpen egy tanulmánykötet kiadása
van folyamatban, illetve egy nemzetközi folyóiratban – Applied Economics Quarterly – 
elbírálás alatt van egy tematikus szám, melynek tanulmányai a kutatás fontosabb
eredményeit tartalmazzák. 

Az EU 6. keretprogramjában való részvétele idén három újabb projekttel bõvült. 2006
októberében indult el A vállalatok, régiók és ágazatok versenyképessége a tudásalapú
gazdaságban: milyen lehetõségei vannak a foglalkoztatásközpontú növekedésnek?
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(„The competitiveness of firms, regions and industries in the knowledge-based
economy: What room for job rich growth in Europe” – MICRO-DYN) c. kutatás, amely
a növekedés, a foglalkoztatás és a versenyképesség vizsgálatát tûzi célul a tudásalapú
európai gazdaságban mikroökonómiai megközelítésben vállalati adatok alapján.
A  négyéves kutatási programban 10 európai ország 17 intézménye vesz részt.
Az  intézet kutatói minden kutatási feladat végrehajtásában szerepet vállalnak, a
módszertani-elméleti elemzéssel foglalkozó témacsoport szakmai vezetése is rájuk
hárul. A  kutatás elõkészítéseként az Akadémiai elnöki keret segítségével 2006-ban
elkezdték az adatbázis elõkészítõ munkálatokat, a K+F+I vállalati és ágazati adatai
közötti kapcsolatok feltárását, az egyes ágazatok és vállalat-típusok sajátosságainak
elõzetes elemzését a vállalatok innovációs tevékenysége, képességei és a
versenyképesség közötti összefüggések szempontjából, az interjú-vázlatok
összeállítását és a vállalati esettanulmányok módszertanának kidolgozását.

Az Integrating Foresight in Research Infrastructure Policy Formulation (Foreintegra)
FP-6 projekt célja a kutatási infrastruktúrák fejlesztését célzó szakpolitikák
magalapozása a technikai elõretekintési módszer alkalmazásával, egyben a módszer
tesztelése és a tapasztalatok alapján módszertani kézikönyv összeállítása. Partnerei a
University of Manchester és a szófiai Applied Research and Communications Fund.
A  Healthy and Safe Food for Future (FutureFood6) FP-6 kutatás spanyol, osztrák,
cseh, szlovák, horvát, román és bulgár résztvevõkkel végzi ugyanezt a tevékenységet az 
élelmiszerbiztonságra és az élelmiszerminõségre vonatkozó szakpolitikák
megalapozása érdekében. 

Továbbra is folyik a 2005-ben indult Industrial Restructuring in the NIS: expirience of
and lessons from new EU Member States címû FP-6 projekt az ipari szerkezetátalakulás 
csatlakozás utáni folyamatairól. 2006-ban lezárult a Marie Curie Reintegration Grant
keretében folyó az Európai Unió integrált vidékfejlesztési politikájának hazai
adaptációjával foglalkozó kutatás.

A Világbank Global Development Network pályázatán egyéves kutatási támogatást
nyert két ifjú kutató. Az  Európai Bizottság Munkaügyi Fõigazgatósága támogatásával
a Munkapiaci kutatócsoport a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal közösen
végeznek másfél éves kutatást az alacsony munkapiaci aktivitás okairól és
növekedésének lehetõségeirõl.

Az intézetbe tartósabb kutatásra hét külföldi vendégkutató érkezett Koreából,
Nagy-Britanniából és Csehországból. Rövidebb konzultációkra számos delegációt
fogadtak, köztük a Chinese Academy of Social Sciences, az Institute of Word Economy 
and Politics, a Nemzetközi Valutaalap delegációit, a Hitotsubashi Egyetem
munkatársait, Japán Budapesti Nagykövetségének elsõ titkárát, és a Bécsi Japán
Nagykövetség gazdasági tanácsadóját, a Halle-i Institute für Agrarentwicklung in
Mittel und Osteuropa (IAMO) professzorait, valamint az Orosz Tudományos
Akadémia munkatársait.

Az AGRÁR kutatócsoport 2006-ban harmadik alkalommal rendezte meg a „Transition
in Agriculture – Agricultural Economics in Transition” címû nemzetközi
konferenciáját, amelyen azon partnerei vettek részt, akikkel hosszabb távú
együttmûködéseket folytatnak. Õk  a Milton Keynes-i Open University-rõl, a Rennes-i
INRA-ból, a Kent Business School-ról, a Halle-i székhelyû IAMO-ból, az University of 
Primorska-ról, a University of Newcastle upon Tyne-ról, és az Agrárgazdasági
Kutatóintézetbõl érkeztek.
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Az intézet tudományos igazgatóhelyettese tagja a Cseh Nemzeti Bank Kutatási
Tanácsadó Testületének, két kutatója társult tudományos munkatársként dolgozik
a  londoni Centre for Economic Policy Research intézetben, további két kutatója a
University of Michigan Davidson Institute külsõ munkatársa. Technológiai
elõretekintéssel foglalkozó kutatójuk részt vett az UNIDO Regional Virtual Centre
for Technology Foresight elõkészítésében, és tevékenységének módszertani
megalapozásában, tagja a High-Level Expert Group (DG Research, EC) szakértõi
csoportnak, és az ETEPS (European Techno-Economic Policy Support Network)
Tudományos Tanácsának tagjaként részt vesz az ETEPS pályázati felhívások és
pályázatok értékelésében. Egy kutatójuk oktat a frankfurti Goethe Egyetemen.
 

V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Könyvek

Csanádi, Mária: Self-consuming evolutions: A model on the structure,
self-reproduction, self-destruction and transformation of party-state systems: Tested in
Romania, Hungary and China. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 341.

Fertõ Imre: Az agrárkereskedelem átalakulása Magyarországon és a
kelet-közép-európai országokban. KTI Könyvek 8. MTA Közgazdaságtudományi
Intézet, Budapest, 2006, 160.

Fazekas Károly – Kézdi Gábor (szerk.): Munkaerõpiaci Tükör 2006. MTA
Közgazdaságtudományi Intézet, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, 2006,
268.

Tanulmányok

Cseres-Gergely Zsombor – Csorba Gergely: Közgazdasági gondolatok a közszféra
adataihoz való hozzáférésrõl. In: Hozzáférés a közszféra adataihoz / Készítette a
Nemzeti Hírközlési Tanács megbízásából az Eötvös Károly Intézet. Budapest, 2006,
116–278. http://ekint.org/dl/hozzaferesakozszferaadataihoz.pdf 

Balla Katalin – Köllõ János – Simonovits András: Transzformációs sokk heterogén
munkaerõpiacon. Közgazdasági Szemle 53 (6) 2006, 485–508.

Brown, David J. – Earle, John S. – Telegdy, Álmos: The productivity effects of
privatization: Longitudinal estimates from Hungary, Romania, Russia, and Ukraine.
Journal of Political Economy 114 (1) 2006, 61–99.

Dobrinsky, Rumen – Kõrösi, Gábor – Markov, Nikolay – Halpern, László: Price
markups and returns to scale in imperfect markets: Bulgaria and Hungary. Journal of
Comparative Economics 34 (1) 2006, 92–110. 

Égert, Balázs – Halpern, László – MacDonald, Robert: Equilibrium exchange rates in
transition economies: Taking stock of issues. – Journal of Economic Surveys 20 (2)
2006, 257–324.
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Herrendorf, Berthold – Valentinyi, Ákos: On the stability of the two-sector neoclassical 
growth model with externalities. Journal of Economic Dynamics and Control 30 (8)
2006, 1339–1361.

Karsai Judit: Kockázati tõke európai szemmel: A kockázati- és magántõkeipar másfél
évtizedes fejlõdése Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Közgazdasági
Szemle 53 (11) 2006, 1023–1051.

Kertesi Gábor – Köllõ János: Felsõoktatási expanzió, „diplomás munkanélküliség” és a
diplomák piaci értéke.  Közgazdasági Szemle 53 (3), 2006, 201–225.

Lackó Mária: Az adóráták és a korrupció hatásai a munkapiacra: Keresztmetszeti
összehasonlító elemzés az OECD-országokon. Közgazdasági Szemle 53 (11) 2006,
961–985.

Laki, Mihály – Szalai, Júlia: The puzzle of success: Hungarian entrepreneurs at the turn
of the millenium. Europe–Asia Studies 58 (3) 2006, 317–345. 

Molnár György – Kapitány Zsuzsa: Mobilitás, bizonytalanság és szubjektív jóllét
Magyarországon. Közgazdasági Szemle 53 (10) 2006, 845–872. 

Simonovits, András: Optimal design of pension rule with flexible retirement: The
two-type case. Journal of Economics Vol. 89 (3) 2006, 197–222.

Ürge-Vorsatz, Diana – Miladinova, Gergana – Paizs László: Energy transition: From
the iron curtain to the European Union. ENERGY POLICY Vol. 34 (15) 2006,
2279–2297.
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Fazekas Károly

145

Intézeti átlaglétszám1:  76 ebbõl kutató2:  54

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  136
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   1 ide gen nyel ven:   1
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul:   4 ide gen nyel ven:   2
egyéb kö tet6 ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:   0

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 50 ide gen nyel ven: 12
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  11

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 19 ide gen nyel ven: 16
le xi kon cikk ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:   0

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul: 20 ide gen nyel ven:  0

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 294 ide gen nyel ven: 160

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  130 eb bõl nem zet kö zi: 83
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen:   9 eb bõl nem zet kö zi:   6

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  44 eb bõl kül föld ön:   16
op po nen si vé le mény össze sen:  28 eb bõl kül föld ön:   11
egyéb szak ér tõi vé le mény: 53 eb bõl kül föld ön:   18
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  2 eb bõl kül föld ön:     0

tag ság össze sen:  64 eb bõl kül föld ön:   35

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 2 MTA dok to ra:  0

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  35
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    8 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  1
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  34 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:     10

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 27 A tá mo ga tás össze ge:   37  M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 8 A tá mo ga tás össze ge:   24  M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 17 A tá mo ga tás össze ge:   72  M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 12 A tá mo ga tás össze ge:   52  M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 20 A támogatás összege:   78  M Ft



MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1068 Budapest, Benczúr u. 33.;1399 Budapest Pf.: 701/518

Tel.: 351–0413, 321–4830; Fax: 322–9297
E-mail: linginst@nytud.hu; honlap: www.nytud.hu

I. Az intézet fõ feladatai a beszámolási évben

Alapkutatások:
– a mai magyar nyelv leírása és nyelvtanelméleti kutatások; 
– magyar nyelvtörténeti kutatások; 
– élõnyelvi és szociolingvisztikai kutatások; 
– finnugrisztikai, uralisztikai vizsgálatok; 
– fonetikai kutatások; 
– neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai kutatások; 
– cigány nyelvészeti kutatások; 
– orientalisztikai kutatások.

Innovációk, fejlesztések végzése:
– nyelvtechnológiai kutatások
– lexikográfiai kutatások; 
– A magyar nyelv nagyszótára elsõ szótári és apparátuskötetének elkészítése;
– Új Magyar Tájszótár 5. (Sz-Zs) kötetében kb. 10 000 szócikk fõszerkesztése;
– az iskolai nyelvi nevelés integrált tananyagának elkészítése; 
– közremûködés a kutatónyelvész-utánpótlás nevelésében;
– országos nyelvészeti tudományos és információs központ mûködtetése.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

Nyelvtudományi alapkutatások

Az Akadémiai Kézikönyvek sorozatban megjelent Magyar nyelv c. kötetben, amely
kurrens kutatásokat foglal össze, az intézet nyolc osztályának a munkatársai írtak
fejezeteket.

A magyar nyelv leírása és nyelvtanelméleti kutatások 

Az alaktan graduális jelenségeinek, valamint a fonotaktika és a fonetikai/percepciós
jelenségek kapcsolatának kutatásában elért újabb eredményeket több nemzetközi
konferencián mutatták be. A legfontosabb eredménye egy, a fonotaktikai gradualitást
vizsgáló pszicholingvisztikai kísérlet elõkészítése. Új elméletet dolgoztak ki az ige
utáni szabad szórend magyarázatára; az eredményeket angol és egy magyar nyelvû
tanulmányban fogalmazták meg.

Megjelent az eseményszerkezet és az operátorszerkezet összefüggéseivel foglalkozó
projektum eredményeit tartalmazó Event structure and the left periphery: Studies on
Hungarian címû kötet.
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Elkészült egy Formális szemantika c. egyetemi tankönyv; magyar és idegen nyelvû
cikkek és elõadások születtek a hatókör és az információs szerkezet összefüggéseirõl, a
magyar diskurzus-partikulák, valamint az alkotást kifejezõ igék szemantikájáról.

Magyar nyelvtörténeti kutatások

Megjelent az 1522-bõl származó Keszthelyi kódex kritikai szövegkiadása (1. ábra),
valamint egy magyar nyelvemlékeket tárgyaló monográfia Régi magyar nyelvemlékek
címmel. Elõkészítették az Érsekújvári kódex kiadási munkálatait (2. ábra).  

1. ábra 2. ábra  

A középmagyar kor történeti nyelvtana keretében hét új fejezet készült el: Az óhajtó
mondatok; A heterogén szerkezetû mondatok makroszerkezetének és
mondathosszúságának vizsgálata; A határozottság és az aktuális tagolás; A tárgyas igei
szerkezetek; A minõségjelzõi szerkezetek; A kapcsolatos mellérendelõ szerkezetek; Az 
alanyi mellékmondatok.

Élõnyelvi és szociolingvisztikai kutatások

A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI-2) projektumban elkészült huszonöt
interjú irányított beszélgetéseinek másodszor ellenõrzött (végleges, kutatható)
változata, valamint a fájlokban rögzített tesztadatok összevetéséhez szükséges
programok, és megtörtént az adattisztítás és az adatkorrekció. A nyelvi másság
dimenziói kutatás keretében folytatódott a magyarországi kisebbségi közösségek (beás,
német, romani, román, szerb, szlovák, siket) kétnyelvûségének és nyelvcseréjének
vizsgálata. Az eredményekbõl a Language Policy nemzetközi folyóiratban jelent meg
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tanulmány. Sikeresen befejezõdtek a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz
vizsgálatai (http://corpus.nytud.hu/kmmk/), elkészült A kétnyelvû oktatás a
Kárpát-medence magyar közösségeiben projektum eredményeit összefoglaló kézirat.
Folytatódtak az összehasonlító nyelvcsere-kutatások hat magyarországi kisebbségi
közösségben.

A kodifikált nyelvhasználati formákhoz kapcsolódó attitûdvizsgálat során elkészült
három tanulmány. A kérdõívvel végzett terepmunkát szociolingvisztikai interjúkkal
egészítették ki. 

Elkészült az 1960-as években felvett 754 órányi archív nyelvjárási hangfelvételek
digitalizálása, kutatási és oktatási célokra. Megjelent a mondat információs szerkezetét
vizsgáló francia–magyar kétnyelvû kötet.

Finnugrisztikai kutatások 

Négy olyan munkálat folyik, amelynek adatbázis-építés a célja, vagy pedig az adatbázis 
képezi az alapját a ráépülõ kutatásoknak. Az elõbbiek közé az Uráli és Permi
Etimológiai Adatbázis, az utóbbiak közé az Udmurt Nyelvatlasz, a magyar történeti
fonológiai adatbázis, valamint a morfológiai elemzõk tartoznak. Ezzel tematikai
bõvülés állt elõ a hazai finnugrisztika kutatási területén. Az obugrisztika területén
elkezdõdött a mai hanti nyelv írott változatának szociolingvisztikai aspektusú
elemzése, elkészült a Schmidt Éva Könyvtár második kötete, valamint az obugrisztikai
konferencia anyagának CD-n publikált anyaga. A szamojédológiai kutatásokban
folytatódott a nganaszan morfológiai elemzõ készítése, egy nagyobb terepmunka
elõkészítése és elõrehaladtak a nganaszan leíró grammatikai kutatások is. Az uráli
nyelvek legfõbb tipológiai jellemzésére koncentráló monográfia munkálataihoz
elkészült az uráli nyelvek tipológiai szempontú áttekintésének vázlatos leírása. 

Fonetikai kutatások

Kiemelkedõ a tipikus és a deviáns fejlõdésû gyermekek (összesen több mint 1000
súlyos artikulációs zavarral, olvasási nehézséggel küzdõ, ill. enyhe fokban mentálisan
érintett  gyermek)  beszédpercepciós  sajátosságainak  kutatása.  Ezek az  eredmények

 3–4. ábra: Képek a Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium állandó kiállításáról
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tudományos hírértékükön túl társadalmi szempontból is hasznosak a pedagógiai,
gyógypedagógiai gyakorlat számára.

Kiemelkedõ az a videofilm, amelyet az Acoustic Society of America 151.
konferenciájára készítettek Kempelen Farkasról, a beszélõgéprõl és annak
rekonstrukciójáról. A videó a kategóriájában 1. díjat kapott (3–4. ábra).

Neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai kutatások

Neurolingvisztikai vizsgálatok: agrammatikus afáziás személyekkel végzett tesztek
alátámasztották a hipotézist a meggyengült szintaktikai rendszerrõl, amely csak a
mentális erõforrások kóros túlfogyasztása árán mûködik. Az afáziás agrammatikus
mondatmegértést az ige lexikai jegyeinek korlátozott aktiválása, és a
szintaktikai-szemantikai leképezési folyamatok mûködésének zavara szempontjaiból
tesztelték. A nyelvi tesztekhez elektrofiziológiai vizsgálatokat is csatoltak, ép
személyekkel és afáziásokkal. Kimutatták az idõskori és az afáziás fonológiai
tévesztések szótagszervezési mûveleteinek közös alapelveit. 

Pszicholingvisztikai kutatások: az egyeztetési hibák észlelését vizsgálták
nyelvfejlõdési zavarral diagnosztizált gyerekeknél. A szókincsméret és verbális
munkamemória-terjedelem szoros összefüggést mutatott az egyeztetési hibák
észlelésével, és a nyelvtani tudás deficitje is megmutatkozott. 

Cigány nyelvészeti kutatások

Leírták a beás nyelvnek a kérdõ mondatokra és az összetett mondatok
nyelvtani-szemantikai viszonyaira vonatkozó szabályait. Egy roma közösség nyelvi
ideológiáit írja le egy PhD-dolgozat. Elemezték a beás és a romani nyelv
szociolingvisztikai, oktatás- és nyelvpolitikai helyzetét. 

Orientalisztikai kutatások

Megjelentették a Ferec bacd eº-ºidde két kötetének kritikai szövegkiadását, amely az
óoszmánli nyelv tanulmányozásához jelentõs forrás. A Fontes Orientales II. köteteként
fontos arab forrást tettek közzé kommentárokkal és monográfia méretû tanulmánnyal.
A Fontes Orientales sorozatban közzétették a XII. századi szíriai emír, Uszáma Ibn
Munqidz memoárját is, amely a keresztes hadjáratokat egy mûvelt muszlim szemével
mutatja be.

Innovációk, fejlesztések végzése

Nyelvtechnológiai kutatások

A Magyar Egységes Ontológia projekt keretében hat különbözõ lexikai tartomány
kidolgozása történt meg, s ennek kapcsán több száz lexikai egység formalizált leírására
került sor. (http://ontologia.hu/meo/docs/microtheo). Elkészült a Kárpát-medencei
Magyar Nyelvi Korpusz beszélt nyelvi anyagának összeállítása, a hálózati hozzáférés
kialakítása (http://corpus.nytud.hu/kmmk/beszelt_nyelv.html). 

A magyar–angol gépi fordítási projektben az elnöki keret segítségével 20 000 igei
vonzatkeret fordítása készült el. A magyar WordNet fejlesztési projektben elkészült
2000 igei szinonimacsoport és a magyar melléknévi állomány 90%-a. A Magyar
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Nemzeti Szövegtár újabb változatához elõfeldolgozásra került mintegy 470 millió szó,
és elkészült az új hálózati lekérdezõ eszköz prototípusa. A Pszichológiai Intézettel
együttmûködésben elkészült a nemzeti és etnikai identitást feltérképezõ narratív
visszaemlékezések korpusza (1,6 millió szó) és az elemzéshez szükséges morfológiai
szótárak és elemzõ eszközök.

A Nyelvbányász projektum keretében elkészült egy korpuszon alapuló számítógépes
önszervezõ, elemzõ modell elsõ változata. 

Lexikográfiai kutatások. A magyar nyelv nagyszótára

Megjelent A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek és 2. A-azsúroz kötete. A Segédlet
kötet tartalmazza a szótár bevezetõ, illetve tájékoztató tanulmányait; elkészült a
különbözõ típusú forrásjegyzékek kb. 30 000 tételbõl álló bibiliográfiája és két
kiegészítõ szerzõi névjegyzék; továbbá 1809 ragozási táblázat és a szótár teljes
rövidítésjegyzéke. A–azsúroz kötet: elvégezték a szócikkek szerkesztését,
nyelvi-lexikográfiai és szaknyelvi lektorálását; a kötet 4500 szócikkének
fõszerkesztését és az önálló szócikkek címszavainak morfológiai kódolását. A szótár
kiadója a Nyelvtudományi Intézet, a tipográfiát, borítótervet, tördelést, korrektúrát,
levilágíttatást intézeti munkatársak készítették (5. ábra).

5. ábra

Befejezõdött a C betûs szócikkek megírása és elkezdõdött a Cs betûs szavak írása.
Elkészült a szótár teljes Cs betûs címszólistája, elõrehaladt a D betûs címszavak
kiválogatása.

Az Új Magyar Tájszótár 5. (Sz––Zs) kötete készítésében a T – V betûs anyagból 10 000
szócikk fõszerkesztése történt meg. 

Egy oktatási célú, 180 ív terjedelmû értelmezõ szótár kéziratának nyomdai elõkészítése
90%-ban megtörtént.
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Az anyanyelvi nevelés fejlesztése

Munkatársak részt vettek a 6., 8. és 10. évfolyam szövegértés-szövegalkotás integrált
tananyagának készítésében; az oktatás százhúsz iskolában megkezdõdött. A Nyelvtan –
Kommunikáció – Irodalom Tizenéveseknek programban a 7–8. évfolyam tankönyveit
három fejezettel egészítették ki.

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

Pályázatok

Az MTA elnöki kerete által is támogatott a Gépford2 (NKFP 2/008/2004)
projektumban a legfontosabb eredmények: 20 000 igei rekord lefordítása, a szemantikai 
jegyek tartalmának és a kódolás módszertanának kidolgozása, a nyílt tokenosztályokat
leíró nyelvtan kiépítése és a projektben használt morfológiai elemzõ továbbfejlesztése.
A támogatással az eredetileg tervezett 6000 helyett összesen 20 000 igei rekord készült
el, benne az igei vonzatkeret-adatbázis rekordjainak angolra fordításával és a kiinduló
adatbázis bõvítésével. 

A fordítórendszer lexikona összesen 4800 újabb magyar vonzatkerettel és
kollokációval bõvült az alábbi forrásokból: (i) a Magyar Nemzeti Szövegtár újságnyelvi 
alkorpuszából reguláris nyelvtanokkal gyûjtött, majd statisztikai módszerekkel
megszûrt 17 700 vonzatkeret-jelölt kézi válogatása után 1558 valódi vonzatkerettel; (ii) 
az automatikusan gyûjtött igemódosítós szerkezeteket tartalmazó listából 2045 tétel
került az adatbázisba; (iii) az SZTE újságnyelvi korpuszból készített igei kollokációs
listából 1152 rekord épült be az adatbázisba.

A projektumban kódolandó szemantikai jegyek listája végleges formát öltött. A magyar 
és angol WordNet adatbázisokból az ott kódolt és a fordítóprogram számára is
szükségesnek minõsített jegyek átkerültek a projektbe. A szótárban szereplõ 33 000
szóból 15 000 szó szemantikai jegyeinek bekódolása történt meg. 

Elkészült a nyílt tokenosztályok elemzésére szolgáló nyelvtan. 665 alapszintû és 401
összetett szabály jött létre. A szabályokkal személynevek, földrajzi nevek,
intézménynevek, számok és dátumok kezelhetõk. 

Elkészült a 300 tételbõl álló vonzatos melléknévi adatbázis korrektúrája és fordítása. 

A magyar morfológiai szótárban szereplõ, de a kétnyelvû szótárakból még hiányzó
11 000 összetett szó gépi fordításának korrektúrájából az év végéig az elsõ 1080
kifejezés ellenõrzését sikerült elvégezni. 

A morfológiai elemzõ fejlesztésére elvégzett részfeladatok: a tévesen -s képzõsnek
vélhetõ fõnevek kizárása, az igék tárgyasságának ellenõrzése, az igék ikességének
eldöntése, az -i képzõ túlzott produktivitásának visszaszorítása, összetett szavak
ellenõrzése a Szószablya korpuszon. Az eredmények beépültek a magyar morfológiai
elemzõ adatbázisba.
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A legfontosabb sikeres OTKA-projektumok: Az adverbiumok szintaxisa és
szemantikája, Strukturális magyar nyelvtan IV. (A lexikon szerkezete); A fonológia és a
morfológia analógia-alapú formális megközelítése; Budapesti beszéltnyelvi
vizsgálatok; Permi nyelvészeti adatbázisok; A nganaszan nyelv számítógépes
morfológiai vizsgálata; Eltérõ fonetikai és fonológiai feldolgozási folyamatok az
anyanyelv-elsajátításban; A magyar beszédben elõforduló mássalhangzó-kapcsolatok
rezgésképének és akusztikai szerkezetének kutatása, rendezett leírása; A középmagyar
kor történeti nyelvtana; Az Akadémiai Nagyszótár készítése. 

HEFOP-projektum: A Formális szemantika c. egyetemi tankönyv megírása a bolognai
képzési rendszer tartalmi fejlesztése keretében.

NKFP-projektumok: Nyelvbányász (önszervezõ nyelvi tanulórendszer); Magyar
Egységes Ontológia; Természeteshez közeli ember-gép kapcsolat megvalósítása
információs rendszerekben; A magyar-angol gépi fordító rendszer; A magyar területi
nyelvváltozatok geolingvisztikai kutatása.

GVOP-projektum: A magyar ontológia építése.

Jedlik Ányos-projektumok: A nemzeti és etnikai identitás vizsgálata;
Tudásmenedzsment eszköz kifejlesztése az európai bûnüldözõ szervek számára. 

NKÖM és NKA pályázati támogatással: elkészült és megjelent a Schmidt Éva Könyvtár 
sorozat második kötete.

Sikeresen lezárult az SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszékével közösen: Mikola
Tibor hagyatékának gondozása c. OTKA-projektum, A nyelvi másság dimenziói c.
NKFP-kutatás és a Magyar Egységes Ontológiá-t építõ NKFP-projektum. 

Intézményközi együttmûködések

Az együttmûködés a Morphologic Kft-vel, a Szegedi Tudományegyetemmel és a BME
Média Oktatási és Kutatási Központtal három nagy pályázatra: a magyar-angol gépi
fordító, a Magyar Egységes Ontológia és a magyar WordNet fejlesztõ GVOP
pályázatra is kiterjedt.

Az intézet munkatársai közremûködtek a Sulinova Kht. Által vezetett HEFOP
projektumban az integrált magyar nyelv és irodalom mûveltségi terület új tantervének
fejlesztésében.

Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékével és a Magyarországi Szlovákok
Kutatóintézetével együtt végzik A nyelvi másság dimenziói címû NKFP-projektum
eredményeinek további feldolgozását. A Nemzeti és etinikai identitás vizsgálata c.
NKFP-kutatásban az MTA Pszichológiai Kutatóintézetével mûködtek együtt.

Kutatási együttmûködés folyt az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és
Dialektológiai Tanszékével és az MTA Zenetudományi Intézetével archív nyelvjárási
hangfelvételek digitalizálása és digitális hangarchívum létrehozása céljából; az MTA
Néprajzi Kutatóintézetével az intézet hangarchívumán végzett kutatásokban, valamint
Schmidt Éva útijelentéseinek összegyûjtésében; az élõnyelvi kutatások területén az
MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoportjával; a kisebbségi nyelvek
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kutatásaiban a Magyarországi Románok Kutatóintézetével és a Magyarországi
Szlovákok Kutatóintézetével, fonetikai témákban az ELTE BTK Fonetikai
Tanszékével; a kódexkiadás területén pedig az Országos Széchényi Könyvtárral. A
magyar nyelv nagyszótára szoros együttmûködésben készült az MTA-ELTE
támogatott kutatócsoportjával. 

Az intézet által szervezett hazai és nemzetközi konferenciák, szakmai találkozók

European Association of Chinese Linguistics 4.; Third Old World Conference in
Phonology; Korpuszok, szövegfeldolgozó eszközök és alkalmazásaik a Magyar
Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületével közösen; International
Morphology Conference; Elsõ Szamojéd Mûhely és Kerekasztal; First Central
European Student Conference in Linguistics; 9th Symposium on Logic and Language;
CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) projektum
(http://www.mpi.nl/clarin/) nemzetközi munkamegbeszélés); Dimensions of Linguistic
Otherness: Prospects of Maintenance and Revitalization of Minority Languages;  A
magyar nyelv nagyszótára bemutatója; Szótárak a Nyelvtudományi Intézetben: A
Magyar Tudomány Ünnepe. Kísérletes nyelvészet címmel 6 intézet és egyetem kutatói
tartottak elõadásokat az intézetben.

Részvétel a felsõoktatásban

Az MTA–ELTE szerzõdés keretében mûködtetett Elméleti Nyelvészet egyetemi
szakon 2006-ban 61 diák, a doktori programon pedig 22 hallgató tanult. A doktori
programon két sikeres PhD-védés volt. A teljes és részmunkaidõs  kutatókkal együtt 11
fõs oktatói gárda a szakon minden félévben több mint heti 40 órányi oktatói
tevékenységet végez. Ehhez adódik a PhD-hallgatók tutorálása. 

A fentieken túl a felsõoktatási intézmények következõ szakjain oktattak intézeti
munkatársak: ELTE BTK: magyar nyelv és irodalom, kínai szak, angol minor szak,
anglisztika, egyiptológia, finnugor, germanisztika, keleti nyelvek, ókori nyelvek,
romanisztika, szlavisztika, és Nyelvtudományi doktori iskola. ELTE GYFK: logopédia
szak. PPKE: magyar nyelv és irodalom, általános nyelvészet, finnugor, német szak.
SZTE: általános nyelvészet, magyar nyelv és irodalom, finnugor, angol, pszichológia
szak, Nyelvtudományi doktori iskola. ME: magyar nyelv és irodalom szak. PTE:
nyelvtudomány szak. BME: kognitív tudományok szak, Pszichológiai doktori iskola.
KGRE: magyar nyelv szak. Intézeti munkatárs vezetõtanár az Erasmus Kollégiumban.
Két munkatárs vezet doktori iskolát, négy munkatárs pedig doktori programot. 

Országos nyelvészeti tudományos és információs központ mûködtetése

Az intézet által mûködtetett Nyelvészinfo elektronikus levelezõrendszer több mint 700
címre közvetített információkat. Az intézeti honlap 2006-ban 510 256 látogatást
regisztrált. A Fonetika honlapot frissítették és folyamatosan fejlesztették. A
neurolingvisztikai témákban szolgáltató Neuroinfo honlap új publikációkat és
tesztanyagokat tett közzé. Az intézeti könyvtár állománya 2006-ban 514
dokumentummal bõvült. Az év során közel 1840 személyes és 3535 on-line látogatót
fogadtak.

Az Akadémiai Kiadóval együttmûködve az intézet sikeres pályázatot hirdetett a
megvédett doktori disszertációk kiadására. Két neves külföldi nyelvész egy-egy hetes
elõadássorozatot tartott a (poszt)graduális hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak.
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Elvégezték A magyar kísérleti beszédkutatás története címû állandó kiállítás
bemutatásával és folyamatos fejlesztésével járó szervezéseket. Hatékonyan mûködött a
közönségszolgálat és nyelvi tanácsadás, nyelvi szakértõi tevékenységeket folytattak. 

Szerkesztõségek 

Az intézetben található a Nyelvtudományi Közlemények, az Acta Linguistica Hungarica 
és a Finnugor Világ szerkesztõsége. A munkatársak részt vesznek a következõ hazai
periodikák szerkesztésében: Magyar Nyelvõr, Nyelvtudomány, Modern Nyelvoktatás,
Beszédgyógyítás, Alkalmazott Nyelvtudomány és a Beszédkutatás.

IV. Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi felsõoktatás

Nemzetközi kutatási együttmûködések

EU projektum: az MTA elnöki keret által is támogatott DILING (Dimensions of
Linguistic Otherness: Prospects of Maintenance and Revitalization of Minority
Languages) – FP6 Specific Support Action EU-projektum 2006. április 1-jén indult el.
A közép-kelet-európai régió nyolc országának (Csehország, Magyarország, Moldávia,
Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) szakembereivel folytatott
együttmûködés célja az, hogy multidiszciplináris megközelítéssel térképezze fel a régió 
nyelvi kisebbségeinek helyzetét és az eredményeket minél szélesebb körben ismertté
tegye. 2006-ban a következõ fõbb feladatokat oldották meg: (i) létrehozták
országonként a kutatócsoportokat és kijelölték a szakmai vezetõket, (ii) felkérték a
nemzetközi szakmai tanácsadó testület tagjait és létrehozták a testületet, (iii)
kidolgozták a 16 lapos részletes szakmai útmutatót az elsõ nemzetközi konferencia
elõadásaihoz és a 2007-ben elkészítendõ országtanulmányokhoz, (iv) megszervezték a
Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects of Maintenance and Revitalization of
Minority Languages címû nemzetközi konferenciát Budapesten (2006. október
25–27.), és (v) elindították a projektum honlapját.

Intézeti munkatársak részvételével közös nyelvtanelméleti kutatást végzett a Lundi
Egyetem (Svédország) doktori iskolája és az MTA Nyelvtudományi Intézet/ELTE
Elméleti Nyelvészet Intézeti Tanszék. Ennek keretében egy közös lundi konferenciát
tartottak. 

Intézeti munkatárs részvételével folyik a Directions in Derivations és A flexible theory
of topic and focus movement címû kutatás együttmûködve a University College of
Londonnal.

További nemzetközi együttmûködések: (i) a finnugor kutatásokban az Orosz
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetével (Moszkva) és az Izsevszki Állami 
Egyetemmel (Udmurtia), (ii) a fonetikai témákban a Zágrábi Egyetem Fonetikai
Tanszékével, (iii) a nyelvtechnológiai témákban a Bolgár Tudományos Akadémia
Párhuzamos Nyelvi Modellezés Intézetével, valamint a besançoni Franche-Comte
Egyetemmel, (iv) pszicho- és neurolingvisztikai területen a Purdue Egyetemmel (USA)
és a Montreali Egyetem neurolingvisztikai kutatólaboratóriummal, interlingvisztikai
témában pedig az Adam Miczkiewicz Egyetem (Poznan) interlingvisztika szakával.
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Intézeti munkatárs is közremûködik a Society and Lifestyles: Towards Enhancing
Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities c.
EU-projektumban.

Részt vettek a INTEX/NooJ nemzetközi számítógépes nyelvészeti fejlesztõközösség
munkájában. Vezetõ szerepet vállaltak a Cross-Linguistic Evaluation Forum (CLEF)
európai egyesület által szervezett számítógépes nyelvészeti alkalmazások versenyének
szervezésében. 

Elnyerték a XEROX  kutatóközpont  által  koordinált  nemzetközi pályázatot, melyben
9 külföldi és egy hazai partnerrel közösen digitális könyvtári adatbázisokban való
többnyelvû keresés támogatására fejlesztenek eszközöket: Cross-language Access to
Catalogues And On-line libraries – CACAO) projektum.

Az Austrian Science and Research Liaison Office támogatta a First Central European
Student Conference in Linguistics címû, az intézet által rendezett nemzetközi
konferenciát.

Egy fiatal munkatárs a CUNY (New York) egyetemen kapott PhD-disszertáció
megírásához kutatási lehetõséget.

Részvétel a nemzetközi felsõoktatásban 

Intézeti munkatárs oktatott a következõ külföldi egyetemeken: Universität Wien, a
Potsdami Egyetem Nyelvészeti Intézete, University College of London, az ESSLI 2006
nyári egyetem, a Malagai Egyetem, (Spanyolország), az LMU (München) Finnugor
Tanszéke, a University of California (Los Angeles) nyelvészeti tanszéke, University of
Groningen (Hollandia) finnugor tanszéke és a kolozsvári Babeº-Bolyai Egyetem.

Nemzetközi tudományos közélet

Az intézet munkatársa közremûködik a The Year’s Work in English Studies c. narratív
bibliográfia (Oxford University Press) készítésében. Intézeti munkatárs szerkesztette a
Lexicon Grammaticorum: Who’s Who in the History of World Linguistics (Niemeyer)
kötet 22 magyar cikkét.

A munkatársak részt vesznek a Journal of Sociolinguistics és a Language Policy
szerkesztésében, a Multilingual Matters és a Benjamins kiadó egy-egy
könyvsorozatának szerkesztésében, a Sociolinguistica évkönyv készítésében. Intézeti
munkatárs a Nemzetközi Fonetikai Társaság fõtitkára, egy másik intézeti munkatárs
pedig az International Committee of Finno-Ugric Congresses elnöke, egy további
munkatárs pedig tagja. 

A munkatársak szakértõi tevékenységet végeztek a következõ nemzetközi
testületekben: ICML 11. konferencia Academic Committee, International Pragmatics
Association, Multilingualism in the World (UNESCO projektum), Mercator Education
Network (a kisebbségi nyelvek és oktatás témáiban), a Centre Interuniversitaire
d’Etudes Hongroises (Sorbonne Nouvelle, Paris 3) Tudományos Tanácsa, a
Multilingualism and Linguistic Diversity könyvsorozat nemzetközi tanácsadó testülete
és a Gesellschaft für Interlinguistik.
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V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Könyvek

Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006,
188 .

É. Kiss, Katalin (ed.): Event structure and the left periphery: Studies on Hungarian.
(Studies in Natural Language and Linguistic Theory; 68.) Springer Verlag, Dordrecht,
2006, 299. További intézeti szerzõ: Christopher Piñón.

Gyuris Beáta – Varasdi Károly – Maleczki Márta: Formális szemantika. Budapest,
Bölcsész Konzorcium. 2006, 243.

Haader Lea: Keszthelyi kódex. Régi Magyar Kódexek 30. MTA Nyelvtudományi
Intézet, Budapest, 2006, 959.

Hazai, György: Tietze Andreas: Ferec bacd eº-ºidde. „Freud nach Leid”. (Ein
frühosmanisches Geschichtenbuch). 1. Band. Text. – 2. Band. Facsimiles. Berlin, Klaus 
Schwarz Verlag, 2006, 650+595. 

Ittzés Nóra (fõszerk.): A magyar nyelv nagyszótára. 1. Segédletek. MTA
Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006, 1119. További intézeti szerzõk: Csengery
Kinga, Elekfi László, Gerstner Károly, Mártonfi Attila, Pajzs Júlia, Szabó Tamás Péter.

Ittzés Nóra (fõszerk.): A magyar nyelv nagyszótára. 2. A–azsúroz. MTA
Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006, 1550.

Kálmán László (szerk.): KB 120: A titkos kötet. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006, 440.

Kassai Ilona (szerk): A mondat információs szerkezete/La structure informationnelle de 
la phrase. Budapest: L’Harmattan. 2006, 302.

Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 1111.
További intézeti szerzõk: Bakró-Nagy Marianne, Bartha Csilla, Bánréti Zoltán, É. Kiss
Katalin Gerstner Károly, Gósy Mária, Gyuris Beáta, Haader Lea, Hattyár Helga,
Horváth László, Dömötör Adrienn, Kassai Ilona, Kenesei István, Kontra Miklós,
Olaszy Gábor, Siptár Péter, Váradi Tamás.

Kiefer Ferenc: Aspektus és akcióminõség – különös tekintettel a magyar nyelvre
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 344.

Mártonfi Attila – Papp Kornélia – Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc
tiszteletére. Budapest, Argumentum Kiadó, 2005, 660. További intézeti szerzõk: Balázs 
Judit, Dömötör Adrienn, Gerstner Károly, G. Orosz Renáta, Haader Lea, Horváth
László, Ittzés Nóra, Kemény Gábor, Oszkó Beatrix, Pajzs Júlia, Pólya Katalin, Siptár
Péter, Szabó Tamás Péter, Szentgyörgyi Rudolf, Szirmai Diána. (Megjelent 2006-ban.)

Olaszy Gábor: Hangidõtartamok és idõszerkezeti elemek a magyar beszédben.
Nyelvtudományi Értekezések 155. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 187.
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Simon Róbert: Uszáma Ibn Munqidz, Intelmek könyve. Fontes Orientales II.  Corvina
Kiadó, Budapest, 2006, 334 .

Sipos Mária (szerk.): Obi-ugorok a 21. században. (CD) MTA Nyelvtudományi Intézet
ISBN-10: 963-200-100-1; ISBN-13: 978-963-200-100-5. További intézeti szerzõ:
Bakró-Nagy Marianne.

Tanulmányok

Bartha, Csilla – Borbély, Anna: Dimensions of linguistic otherness: prospects of
minority language maintenance in Hungary. Language Policy 5.3 (2006), 337–365. 

Bródy, Mihály: ‘Move’ in syntax: Logically necessary or undefinable in the best case?
Lingua 116 (2006), 1553–1560.

Gósy Mária: Beszédképzés és nyelvi reprezentáció. Magyar Nyelv CII (2006),
287–299.

Kenesei, István: Focus is identification. In: Valéria Molnár and Susanne Winkler (eds.)
The architecture of focus, Mouton de Gruyter, Berlin–New York, 2006, 137–168.

Kontra, Miklós: Sustainable Linguicism. In: Frans Hinskens (ed.): Language Variation –
European Perspectives, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2006, 97–126. 

Mészáros Éva – Jolsvai Hajnal – Csépe Valéria – Csuhaj Roland: A szám-személy
egyeztetés a hozzáférési idõ függvényében. Pszichológia, 26, No.3 (2006), 227–246.

Posgay, Ildikó: Dialect Contact within Language Contact. In: Timuška Agris (ed.):
Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists,
Riga, July 28-August 2, 2003, Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga,
2006, 412–417.

Sass, Bálint: Extracting Idiomatic Hungarian Verb Frames. In: Salakoski, T., Ginter, F., 
Pyysalo, S., Pahikkala, T. (eds): FinTAL’06, LNAI 4139, Turku, Finnország, 2006,
303–309.

Surányi Balázs: Quantification and focus in Negative Concord. Lingua 116/3 (2006),
272–313.

Szalai, Andrea: Yaron, Matras, Romani. A Linguistic Introduction (Review article).
Lingua 116, (2006) 2238–2253.

Váradi Tamás. Részleges gépi fordítás a Nooj rendszerben. In: Magyar Számítógépes
Nyelvészeti Konferencia 2006, SzTE Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 2006.,
202–210.

Varasdi, Károly: On the Role of Verbal Particles in the Progressive in Hungarian. Acta
Linguistica Hungarica 53 (4), 2006, 449–466. 
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Kenesei István

158

Intézeti átlaglétszám1:  129 ebbõl kutató2:  84

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  298
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   6 ide gen nyel ven:   1
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul: 15 ide gen nyel ven:   8
egyéb kö tet6 ma gya rul:   1 ide gen nyel ven:   3

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 37 ide gen nyel ven:  5
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  11

ta nul mány kö tet ben ma gya rul:118 ide gen nyel ven: 48
le xi kon cikk ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:  0

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul:  43 ide gen nyel ven:   2

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 735 ide gen nyel ven:273

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  189 eb bõl nem zet kö zi:  93
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 26 eb bõl nem zet kö zi:   17

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  241 eb bõl kül föld ön: 120
op po nen si vé le mény össze sen:  43 eb bõl kül föld ön:     3
egyéb szak ér tõi vé le mény: 96 eb bõl kül föld ön:     4
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  4 eb bõl kül föld ön:     2

tag ság össze sen:  66 eb bõl kül föld ön:   21

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 2 MTA dok to ra:  3

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  48
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    27 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  2
El mé le ti kur zu sok szá ma:11 108 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:   149

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 15 A tá mo ga tás össze ge:   57  M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 10 A tá mo ga tás össze ge:   38  M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 3 A tá mo ga tás össze ge:   37  M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 1 A tá mo ga tás össze ge:   35  M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 4 A támogatás összege:   17  M Ft



PSZICHOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET
Budapest, Victor Hugo u. 18–22.; 1394 Budapest, Pf. 398

Tel.: 279–6000; fax: 239–6727
E-mail: czigler@cogpsyphy.hu; honlap: www.mtapi.hu

I. Az intézet fõ feladatai a beszámolási évben

A kutatómunka fõ területei és irányai: a társas tudás és megismerés, a szociális
reprezentáció és a narratív identitás kognitív, illetve érzelmi összetevõinek kvalitatív
elemzése; a történelmi, élettörténeti és irodalmi elbeszélések narratív pszichológiai
vizsgálata; az elõítéletek és a pszichoszomatikus zavarok társadalomlélektani hátterét,
valamint a versengés idõskori és fiatalkori jellemzõit nemzetközi összehasonlításban
feltáró kutatások; a csecsemõkori kognitív fejlõdésre és tanulási folyamatokra, a nyelvi
feldolgozás fejlõdési és szerzett zavaraira, a pszichés folyamatok idegrendszeri
mechanizmusára, és agyi funkcionális állapotváltozásaira, az idõs és fiatal korra
jellemzõ percepciós, döntési és kockázatészlelési folyamatokra vonatkozó vizsgálatok.

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

Általános pszichológiai és pszichofiziológiai kutatások

Megállapították, hogy a hangok frekvencia-idõ mintázata a vizuális tér-idõ
mintázatokhoz hasonlóan megalapozza a hallási észlelési tárgyak feldolgozását. Új
értelmezési keretet állítottak fel a hangforrások elkülönítésének értelmezésére és annak
egyes tulajdonságait kísérletes adatok kvantitatív modellezésével támasztották alá. 

Eredményeik szerint látás esetén az események szervezésében rövid (~180 ms)
idõtartamon belül integrációs folyamatok mûködnek. Ezeket az egységeket vizuális
emlékezeti rendszer tárolja, mely érzékeny a vizuális ingerlés elvontabb
szabályszerûségeire is. Feladathoz nem kapcsolódó ingerek hatása idõs személyeknél
hosszabb ideig fennmarad, mind a fiataloknál, és ezek hatása hasonlónak mutatkozik
mind a vegetatív mutatókban, mind az agyi elektromos tevékenységben. Ugyanakkor
az ilyen ingerek általános hatásai kisebbek ezekre a reakciókra.

Elektroenkefalográfiai laboratóriumot állítottak fel a Semmelweis Egyetem I. sz.
Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján, és kísérletsorozatot kezdtek el az újszülöttek
hallási képességeinek kutatása céljából (1. ábra).

A lassú hullámú alvásfázisok egyik fontos EEG manifesztátuma a K-komplex. A
K-komplexet epilepsziás betegekben a tüske-hullám kisülések elõzményének tartják.
Az általuk kialakított regisztráló módszerekkel vizsgálva e kérdést megállapították,
hogy e jelenség alapja egy aktivitást követõ, visszacsapás jellegû folyamat. E folyamat
okozhatja az epilepsziára jellemzõ elektromos aktivitást. A módszer lehetõséget teremt
az agyi elektromos mûködések hátterében álló idegrendszeri alapfolyamatok
elemzésére.

A szakirodalomban összefüggést feltételeztek az alvás egyik szakaszában (lassú
hullámú alvás 4. fázisa) mérhetõ egyik kérgi tevékenység (<1Hz) oszcilláció (LO) és az
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epilepsziás betegeknél a rohamok között regisztrálható egyik hullám-tevékenység
összefüggésérõl. Megállapították, hogy az LO kapcsolatban áll ugyan e hullámforma
megjelenésével, azonban maga az oszcilláció nem epileptogén, bár befolyásolja az
agykéreg serkenthetõségi szintjét.

1. ábra: Újszülöttek hallási képességeinek vizsgálata

Temporális lebeny epilepsziában (TLE) a hippokampális formáció szubikuláris területe 
megõrzött, ellentétben a hippokampusz CA1 régióval. Intraoperatív ülésekben
rétegelektródos elvezetésekkel vizsgálták a szubikulum elektromos aktivitását TLE
betegekben. Két betegben enyhe, hét betegben súlyos hippokampális szklerózist
mutattak ki. Egy beteg kivételével (enyhe szklerózis), mindegyik páciens produkált
szubikuláris tüske-hullám kisüléseket. Megállapították, hogy ezen paroxyzmális
aktivitások alapvetõen két csoportra oszthatók. Az egyik csoportban a kezdeti serkentés 
a sejttest rétegre, míg a második csoportban a dendritikus régióra koncentrálódik.
Mindkét esetben nagy szinkronitást figyeltek meg mind a szubikulum medio-laterális,
mind az erre merõleges anterio-poszterior tengelye mentén. A tüske-hullám kisülések
idõ-frekvencia viszonyait vizsgálva megállapították, hogy a kezdeti serkentés csúcsa
alatt – és nem elõtte – a legnagyobb a magas frekvenciás (100–500Hz) szubikuláris
kérgi teljesítmény, majd a hullám fázis alatt ez a teljesítmény az alapvonal alá esik. A
soksejt (multiunit) aktivitás vizsgálata is hasonló eredményt mutatott. A tüske-hullám
kisülések esetén nem tudták igazolni azt a széles körben elfogadott hipotézist, miszerint
a paroxyzmális aktivitások magas frekvenciás, szinkronizáló oszcillációk (100–500Hz) 
következtében alakulnak ki. Nagy téri–idõbeli felbontással vizsgálva a szubikulum
aktivitását, megállapították, hogy a magas frekvenciás oszcilláció nem a kiváltó oka,
hanem következménye az epilepsziás tüskézésnek.

Egészséges személyeken (pszichoaktív élvezeti szerek és öregedési folyamatok),
valamint nagy népegészségügyi jelentõségû betegségekben (stroke, Alzheimer-kór)  a
kognitív, percepciós teljesítmények jellegzetességeit újszerû matematikai eszközökkel
vizsgálták, többek között az agyi elektromos tevékenység „komplexitás-elemzésével”.
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Kimutatták, hogy az alkohol és a nikotin már kis dózisban is befolyásolja a spontán és
kiváltott agyi elektromos tevékenységet, mely elsõsorban a gyors frekvencia-sávok, és
az újdonság-ingerek feldolgozására jellemzõ potenciálok változásában nyilvánul meg.

Az agyi érbetegségek elektrofiziológiai jellemzõit elemezve megállapították, hogy a
kéreg alatti stroke hatásaként a károsodás oldalán a vizuális aktivációra jellegzetes
változások alakulnak ki. Feldolgozási módszereik (az agyi elektromos tevékenység
komplexitásának változása) segítségével kimutatták a károsodott oldalon a neuronális
kapcsolatok megszakadását. Az aktiváló hatás csökkenését így a neuronális rendszerek
csökkent együttmûködése okozhatja.

Az egészséges és a kóros öregedési folyamat elemzése során megállapították, hogy
egészséges idõs személyeken az érzékelés–észlelés korai folyamatai viszonylag
érintetlenek maradnak, de a kognitív mûködésekhez kapcsolódó késõbbi folyamatok az 
öregedés során jelentõs mértékben megváltoznak. A különbségeket okozó számos
tényezõ közül fontosnak tûnik a kognitív mûködés nehézsége. Kevésbé összetett
helyzetekben az öregedés hatásai észrevétlenek maradhatnak, míg komplexebb
feladatokban hatványozottan jelentkezhetnek. 

Korai stádiumban levõ Alzheimer-betegek csoportjában az agyi elektromos
tevékenység frekvenciaspektrum-elemzésével sikerült már demencia kezdeti szakában
is kimutatni a késõbbi szakaszokra jellemzõ folyamatokat (az elektomos tevékenység
lassulását). A legnagyobb változások azonban az elektromos mûködés
komplexitás-mutatóiban jelentkeztek, ami feltehetõleg összefüggésben van az
agykéregnek a betegség miatt romló összeköttetéseivel, illetve a neuronok és
szinapszisok számának csökkenésével.

Társadalomlélektani, döntéselméleti, szociálpszichológiai, kulturális pszichológiai
kutatások

Lezárult a szomatizációs tünetekkel és betegségklasszifikációkkal kapcsolatos
tudományos és laikus diskurzusokat tanulmányozó kutatás. A kutatás eredményei a
következõk voltak: 1. Magyarországon magasabbra becsülik a szomatizáció
elõfordulását, mint másutt; 2. A tüneteket egyéni okoknak tulajdonítják, bár a
társadalmi hatások szerepe is megjelenik a diskurzusokban; 3. A tünetek
reprezentációiban megjelennek a szomatizációval kapcsolatos kortárs teóriák elemei és
a nemekkel kapcsolatos társadalmi sztereotípiák; 4. A laikusok és szakemberek
vélekedései több hasonlóságot mutatnak annál, mint a felek gondolják; 5. A
szomatizációs zavarok kialakulását jelentõsen befolyásolják az orvos-beteg
kommunikáció zavarai. A kutatás témájához kapcsolódott a Tünetek és történetek – A
szomatizáció társadalmi és mûvészeti olvasatai címû interdiszciplináris
mûhelykonferencia. A kutatás eredményeit ismertetõ tanulmányokból tematikus szám
jelent meg a Pszichológia c. folyóiratban. 

Tovább folytatódott a hisztériás mozgások nonverbális elemzése és a verbális, illetve
képi üzenetekkel való összekapcsolása. Az ezek alapján készült film Londonban került
bemutatásra nemzetközi konferencián.

Budapesten, valamint Szekszárdon és kistérségében teljes körû kérdõíves felmérés
készült 1400 második osztályban tanuló gyermek körében. A kutatás az iskolaérettség
pszichológiai és pedagógiai fogalmainak társadalmi, demográfiai vonatkozásait tárta
fel. A vizsgálat eredményei szerint az iskolai esélyegyenlõtlenségek és teljesítmény
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különbségek mérséklése érdekében, az egyéni szempontokat elõtérbe helyezõ
pszichológiai megközelítésekben paradigmaváltás szükséges.

Folytatódott a magyarországi pszichoanalízis tudomány- és társadalomtörténeti,
kulturális kontextusának feltárását célzó kutatómunka. Ennek keretében tanulmányok
készültek a nõk és a pszichoanalízis kapcsolatáról, illetve a magyar nõi
pszichoanalitikusok elsõ generációjának életútjáról, Hermann Imre munkásságáról,
valamint Freudnak és Ferenczi Sándornak a „háborús neurózisokkal” kapcsolatos
felfogásáról. Több tanulmány és elõadás készült a Freud születésének 150. évfordulója
alkalmából megjelent kiadványok, illetve konferenciák számára.

A szövegek pszichológiai elemzése során a társadalom leszakadó csoporttagjai körében 
élettörténetekkel végzett kvalitatív kutatások kimutatták, hogy a marginalizációban
fontos szerepet játszik a cselekvõképességtõl (ágenciától) való megszabadulás
élménye. Az élettörténeti narratív perspektíva tér–idõi összetevõje és az
érzelemszabályozás közötti kapcsolat vizsgálata kimutatta, hogy a narratív perspektíva
ezen összetevõje erõsebb kapcsolatban van az elbeszélt események által kiváltott
érzelmi válasszal, mint az elbeszélés során átélt érzelmi állapottal. Az élettörténeti
elbeszélés idõdimenziójával kapcsolatban megállapították, hogy az elbeszélõ
idõélményében (gyors–lassú, folytonos–szakadozott) az érzelmi stabilitás és
impulzivitás fejezõdik ki. A perspektíva, az idõélmény, a szöveg érzelmi telítettsége, a
mentális tartalmak, az intencionalitás, az aktivitás–passzivitás és az értékelés
vizsgálatára automatikus tartalomelemzõ programok születtek a NooJ számítógépes
nyelvi elemzõ rendszer használatával.

Az elektronikus kormányzás program keretében kifejlesztésre került egy
ügyfélszolgálati levelezõ rendszer problémamegértõ moduljának kiinduló változata.

Egy magyar, brit, szlovén összehasonlító kutatás során három országban hasonlították
össze a versengés és az együttmûködés jelenlétét az iskolai oktatásban/nevelésben. Az
eredmények szerint a magyar iskolában alkalmazzák a leggyakrabban a strukturált
versenyeket, és a pedagógusok itt használják a legtöbb spontán, versengésre késztetõ
kommunikációt is. Ugyanakkor a magyar pedagógusok alkalmazzák a legkevésbé az
együttmûködést. A versenyek során csalás lényegében csak Magyarországon volt
megfigyelhetõ, és a megfigyelt pedagógusok mindössze tíz százalékát vették észre a
csalásoknak, az elkövetett szabálytalanságok és ily módon a jogtalan gyõzelmek
fennmaradó 90%-a kezeletlenül maradt. 

A versengés és a gazdasági versengés iránti attitûdök meghatározott mintázatba
rendezõdnek. A magyar középiskolás válaszadók pozitívabban viszonyulnak a
versengéshez általában és személyesen is kínai és francia kortársaikhoz viszonyítva, de
õk a legszkeptikusabbak a három csoport közül a versengésnek gazdasági életben
betöltött szerepével kapcsolatban. A magyar üzletemberek ugyancsak pozitívan
gondolkodnak a versengés gazdasági szerepérõl általában, de a magyarországi
versengésrõl erõsen negatív nézeteik vannak.

A szociokulturálisan hátrányos gyerekek gondolkodásmódját a függetlenség és az
érdeklõdés hiánya jellemzi. A kedvezõtlen szociokulturális hátterû gyerekeknél a
család távolról sem ad annyi törõdést, mint akár az átlagos hátterû családok. Ennek
eredményeképpen a tehetség fontos tényezõi közül az önérvényesítés, a függetlenség és 
az érdeklõdés terén mutatkozik jelentõs elmaradás az ebbe a csoportba tartozó
gyerekeknél. Az értékek közül az önérvényesítés mellett az altruizmus jelenik meg
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erõteljesen. Mindez arra utal, hogy a manifeszt viselkedésben nem mutatkozik meg
ugyan, de értékként az önérvényesítés is jelen van. A fejlesztéshez olyan internetalapú
programot fejlesztett ki, amely a korábban kidolgozott Kognitív Profil Teszt mindenki
által szabadon elérhetõ változata lehet.

A döntéspszichológiai kutatások keretében az idõsebbek és fiatalok között az
információ-beszerzési stratégiák terén mutatkozó különbségeket vizsgálták.
Legfontosabbnak tûnõ különbség, hogy döntési szituációkban az idõsebbek inkább az
elõnyben részesített opció minél részletesebb, alapos megismerésére törekednek, mint
arra, hogy valamely opcióról általános benyomást nyerjenek. A fiataloknál ezzel
ellentétes irányulást lehet felfedezni. Az idõsek stratégiáját elsõsorban szabályozó
tényezõ a várható cselekvés alapos kidolgozására való törekvés. A döntést megalapozó
kérdezési stratégiákat vizsgálva megállapították, hogy érzelmileg erõsen motivált
(szélsõséges) személyek kevesebb egzakt választ váró kérdést tesznek fel, mint a
mérsékeltek, a szélsõségesek és mérsékeltek közötti különbözõség a fiatalok esetében
markánsan mutatkozik meg, idõsebbeknél alig.

Fejlõdés-lélektani kutatások

A kisgyermekkori utánzás megismerés-fejlõdésben, tanulásban betöltött szerepének és
jelentõségének feltárásában új modellt dolgoztak ki, a humán pedagógián alapuló
hipotézist. Az elmélet szerint a szándékokat közlõ (osztenzív) kommunikációs tanító
jeleknek, melyekre a csecsemõ veleszületetten érzékeny, alapvetõ befolyásuk van arra,
hogy a bemutatott új viselkedést a csecsemõ úgy értelmezze, mint ami lényeges és új
ismereteket ad át. Ezt a mechanizmust a kommunikatív-referenciális jelzõ kontextus
(KRK) sajátosságai indítják el. Ezeket a jegyeket azonosítja többek között a humán
pedagógia elképzelése. 

2006-ban a kísérletek fõ vonalát olyan újabb kísérletek jelentették, melyek a
referenciális viselkedés mint pedagógiai információforrás szerepét nemcsak az utánzás
terén, hanem más területeken is igazolják. Két kísérleti vonal emelkedik ki: a pedagógia

2. ábra: Utánzás egyszerû összehasonlító vizsgálati helyzetben  
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tárgyakról való  tanulásban betöltött  szerepkörének vizsgálata és a pedagógiai jegyeket
kifejezõ modell jelenlétének szerepe a megfigyeléses tanulásban, fajok közötti
összehasonlító vizsgálatban. A humán tanító viselkedés eredményeképpen 18

hónaposoknál egyszerû, tárgyakra
irányuló érzelemkifejezési hely-
zetben sikerült kimutatni, hogy a
korai személyes attitûdök
értelmezése tárgyakhoz köthetõ
interpretációt eredményez akkor,
ha a modell referenciális vi-
selkedést mutat és egy másik
személynek ad választ a gyermek
(2–3. ábra). Ez azt jelenti, hogy a
pedagógiai kontextusban bemuta-
tott érzelemkifejezést univerzális,
a tárgyakra vonatkozó tudásként
kódolják (a pedagógiai kontextus
eredményeképpen) a kisgyerme-
kek. Nem pedagógiai kontex-
tusban megismételve a helyzetet, a
vizsgálat arra a tapasztalatra
vezetett, hogy kisgyermekek
hasonló általánosítást nem tesznek, 
hanem a tárgy és a személy
viszonyát, a személy attitûdjét
kódolják, mentalisztikus formá-
ban.

3. ábra: Utánzás egyszerû összehasonlító vizsgálati helyzetben 

Kutya és csecsemõ összehasonlító vizsgálatokkal a megfigyeléses tanulás terén sikerült
kimutatni, hogy míg a pedagógiai kommunikációval tanító modell jelenléte a tanulás
eredményét csecsemõknél nem befolyásolja (megoldják a feladatot akkor is, ha a
modell már nincs jelen), addig kutyáknál kimutatható, hogy a tanító modell jelenléte
serkenti a feladat megoldását.

A fejlõdés-pszichofiziológiai vizsgálatok terén befejezõ szakaszához érkezõ kutatások
során új fejlesztésû kísérleti eljárásokban az agyi eseményhez kötött válaszokat
elemezték. Kimutatták, hogy a mondatértésben a mondatrészek idõi távolsága a jelentés 
feldolgozásának idejét nem, a mondatszerkezet felépülését és az ehhez rendelt
feldolgozási kapacitást erõteljesen befolyásolja. A kutatások egyik fõ fókusza, a
diszlexia szempontjából igen lényeges ez az eredmény, mivel a diszlexiásokat
egyébként is jellemzõ gyengébb munkaemlékezeti kapacitás a mondatértés során a
szerkezethez való hozzáférésben is akadályt jelent. Újdonságnak számító eredmény,
hogy a munkaemlékezet és a nyelvi rendszer fejlõdésének anomáliáit a specifikus
nyelvi károsodásban (SLI) vizsgálva jellegzetes altípusokat különítettek el. A
viselkedéses és elektrofiziológiai módszerek kombinált alkalmazásával azt is
kimutatták, hogy a diszlexiás olvasási zavart jól kompenzáló serdülõk
maradványtünete, a helyesírás zavara a finom akusztikai jelzéseknek (pl. részleges
hasonulások) a tipikusan fejlõdõkétõl eltérõ feldolgozásával, egész pontosan a
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feldolgozásában megjelenõ túlkompenzáló mechanizmusokkal áll kapcsolatban. Az
eredmények bíztatóak egy olyan új eljárás kidolgozása szempontjából, amely a gyakori
„maradványtünet”, a makacs helyesírási hibák enyhítésére irányul 4. ábra).

4. ábra: Diszlexiás és kontroll személyek eseményhez kötött agyi potenciál válaszai
szókezdõ beszédhangok eltérésére

Kimutatták, hogy a gyermekkori epilepszia egyik súlyos, örökletes formájában a nyelvi
zavarok finom szerkezete a neuropszichológiai és idegtudományi vizsgálatokkal jól
követhetõ, nagyobb mintán tovább folytatva pedig egy szûrési protokoll kialakítását
segítheti.

A matematikai képességek és a számérzék tipikus és atipikus fejlõdését vizsgálva
megállapították, hogy a nagyságok és elemi mennyiségek agyi reprezentációja a
felnõtteknél és a tipikusan fejlõdõ kisiskolásoknál igen hasonló. Az atipikus fejlõdés
jellemzõi a mennyiségreprezentáció és a mûveletek kapcsolati rendszerében, illetve a
téri-vizuális képességek eltérõ fejlõdésében ragadhatók meg leginkább.

A csecsemõkori temperamentum és kötõdés hátterében álló genetikai és környezeti
tényezõk kutatása terén kimutatták, hogy a Budapesti Családvizsgálatban szereplõ
elsõszülött csecsemõk szülõkhöz való kötõdése között szignifikáns egyezés van, és az
apához való kötõdés biztonsága összefügg a csecsemõ DRD4 genotípusával.
Kidolgozták a magyar kisgyermekes családokat érõ jelentõs életesemények
súlyozásának módját. Kimutatták a dezorganizált kötõdés és az atipikus anyai
viselkedés kapcsolatát és a csecsemõk DRD4 genotípusának módosító hatását erre az
asszociációra. A DRD4 gén 7x változatának hiányában az anyai atipikus viselkedés
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összefügg a dezorganizált kötõdéssel, a 7x változatot hordozó csecsemõk azonban
érzéketlenek az anyai viselkedés atipikusságára. 

A longitudinális Budapesti Családvizsgálat során a csecsemõkori
temperamentum/kötõdés és a hatéves kori értelmi/érzelmi fejlõdés összefüggésének
vizsgálata kimutatta a csecsemõkori kötõdési viselkedéssel összefüggõ DRD4
génváltozatok hatását az akusztikus ingerrel kiváltott agyi potenciálok (EKP) passzív
figyelmi funkciókhoz kapcsolható jellemzõire.

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

Részvétel a felsõoktatásban 

Az intézet 2006-ban is jelentõs szerepet töltött be a magyarországi
pszichológusképzésben és a pszichológia posztgraduális oktatásában. Közös oktatási
egysége a Pécsi Tudományegyetemmel a Szociálpszichológiai Tanszék, a Debreceni
Egyetemmel az Elméleti és Kísérleti Pszichológiai Csoport, az ELTE PPK keretében
pedig a Pszichofiziológiai Központ. Ezeken az egyetemeken, valamint a Szegedi
Tudományegyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen az intézet
munkatársai részt vesznek a pszichológus alapképzésben is. Az intézet munkatársai
együttmûködési megállapodás keretében általános pszichológiai tárgyakat tanítanak a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az ELTE PPK, a PTE BTK és a DE BTK
pszichológiai doktori iskolájának számos vezetõ tanára egyben az intézet munkatársa
is. Ezekben a doktori iskolákban az intézet több más munkatársa is tart kurzusokat. A
munkatársak részt vesznek továbbá az ELTE TTK-n, a Semmelweis Egyetemen és a
Budapest Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kognitív tudományi tanszékén
folyó doktori képzésben is. A fenti együttmûködések keretében az intézet lehetõséget
teremtett doktori témák kidolgozására; számos PhD-hallgató az intézetben végzi
kutatómunkáját. Más egyéb graduális és posztgraduális programban is tartanak az
intézet munkatársai pszichológiai kurzusokat, így a Szegedi Tudományegyetemen
(közgazdászképzés), a Pécsi Tudományegyetemen (kommunikációelméleti,
irodalomelméleti képzés, mûvészetterapeuta-képzés); az ELTE TTK-n (etológus-
képzés). 

Tudományos együttmûködés

Az intézet számos hazai intézménnyel mûködik együtt különféle kutatási témákban. Fõ
partnerei közé tartozik: Agyérbetegek Országos Központja, Budapest; Budai
Gyermekkórház Epilepszia Centrum; Debreceni Egyetem; Debreceni Egyetem Orvos
és Egészségtudományi Centrum Magatartástudományi Intézet; ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Beszédjavító Intézet; ELTE IK, Informatikai
Tanszék; ELTE PPK Pszichológiai Intézet; Ferenczi Sándor Egyesület; Frédéric
Joliot-Curie Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet,
Nem-Ionizáló Sugárzások Osztálya; Kísérletes Állattani és Neurobiológia Tanszék,
Pécsi Tudományegyetem; Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület; Magyar
Pszichoanalitikus Egyesület; MÁV Kórház Rendelõintézete, Neurológiai Osztály;
MTA Nyelvtudományi Intézet; MTA Szociológiai Kutatóintézet; Pécsi
Tudományegyetem, BTK Pszichológiai Intézet, Mûvészeti Kar; PTE OEC ÁOK
Neurológiai Klinika, Pécs; Rókus Kórház és Intézményei, Budapest; SE ÁOK
Neurológiai Klinika, Budapest; SE ÁOK Pszichiátriai Klinika, Budapest; SE Orvosi
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Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet Molekuláris Genetikai
csoportja; SE, 1. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika; SE, 2. sz. Gyermekklinika;
SZTE Pszichológia Tanszék; SZTE Neveléstudomáyi Tanszék; Vadaskert
Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia; Virtuális kutatóhálózat:
Info-Humanica.

Hazai pályázatok

2006-ban az intézetben 19 OTKA, 3 OM NKTH és 7 egyéb pályázati téma volt
folyamatban.

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Tudományos együttmûködés

Az intézet legfontosabb külföldi partnerei: Brunel University, Department of Human
Sciences, London, Anglia; Cognitive and Biological Psychology, Institut für
Psychologie, Universität Leipzig (Erich Schröger); Delaware Water Gap Science
Institute, Bangor, USA; Department of Neurology, Oasi Institute, Troina, Sleep
Research Center, Italy; Department of Neuroscience, Albert Einstein College of
Medicine (Elyse Sussman); Department of Psychiatry and Clinical Psychobiology,
University of Barcelona (Carles Escera); Department of Psychology, University of
Helsinki (Risto Näätänen); Faculty of Science, University of Plymouth (Susan
Denham); Department of Economic Sociology, Saratov State Socio-Economic
University, Russia (Garber, I.); Graduate School of CUNY, City University of New
York (R. és V. Shafer); Imago MLPC - The Multilingual Psychotherapy Centre
(London); INSERM, Toulouse (Jean-Francois Démonet); Institute for Psychology,
Chinese Academy of Sciences (Kan Zhang); Laboratoire Européen de Psychologie
Sociale, Párizs; Network on Psychoanalysis in the Arts and Humanities 2006–2008,
coordinator: Institute of Germanic and Romance Studies, University of London;
Sigmund Freud Museum und Bibliothek, Bécs; Sigmund Freud Museum, London;
Tianjin Normal University, Kína (Xuejun Bai és Shi Fengyan); René Descartes
University, Párizs (Christine Roland-Levy); Université de Rennes II.; University
Hospital, Vrije Universiteit, Department of Clinical Neurophysiology, Amsterdam;
University of Cambridge (Usha Goswami); University of Freiburg (Michael Schecker). 
University of Jyvaskyla (Heikki Lyytinen); University of Maastricht (Leo Blomert és
Rainer Goebel); Universität München (Gerd Schulte-Körne); University of Salzburg
(Heinz Wimmer, Karin Landerl); University of Zagreb, Department of Psycho-
linguistics (Melita Kovacevic).

Külföldi pályázatok

EU FP6-013123 (EmCAP) (Susan Denham – zeneészlelés); ESA-SURE 029 (Balázs
László – prefrontális funkciók és téri kogníció); EU6. keretprogram: Neurodys
(2006–2008); EDICI (Evolution, development and intentional control of imitation, in
cooperation with Cecilia Heyes – University College London; Ludvig Huber –
University of Vienna; Marcel Brass – Max Planck Institute for Human Cognitive and
Brain Sciences in Leipzig); NEUROCOM (Neural origins of language and
communication, in cooperation with Guy Orban – K.U. Leuven; Emmanuel Dupoux –
EHESS, Paris; Stanislas DeHaene – INSERM, Orsay; Giacomo Rizzolatti – University

167



of Parma); FIRCA (R03 TW006014) együttmûködési pályázat Karlen Lyons-Ruth
vezetésével (Dept. of Psychiatry, Harvard Medical School, Cambridge, MA, USA).
Genetic and caregiving effects on disordered attachment témában.

V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Könyvek

Borgos Anna – Erõs Ferenc – Litván György (szerk.): Mérei élet – mû. Tanulmányok.
Új Mandátum, Budapest 2006, 307.

Csépe Valéria: Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 223.

Gyarmathy Éva: A tehetség – Fogalma, összetevõi, típusai, azonosítása. ELTE Eötvös
Kiadó, Budapest, 2006, 215.

Halász László: Az elképzelt valóra válása – Irodalom- és politikapszichológiai
találkozások. Gondolat Kiadó, Budapest, 2006, 375.

Rácz József: Kvalitatív drogkutatások. Kvalitatív kutatások budapesti droghasználók
között. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2006, 297.

Tanulmányok

Birkás, Emma – Horváth, János – Lakatos, Krisztina – Nemoda, Zsófia –
Sasvári-Székely, Mária – Winkler, István – Gervai, Judit: Association between
dopamine D4 receptor (DRD4) gene polymorphisms and novelty-elicited auditory
event-related potentials in preschool children, Brain Research 1103 (1): 150–158
(2006).

Czigler, István – Winkler, István – Pató, Lívia – Várnagy, Anna – Weisz, Júlia – Balázs, 
László: Visual temporal window of integration as revealed by the visual mismatch
negativity event-related potential to stimulus omissions, Brain Research 1104 (1):
129–140 (2006).

Csibra, Gergely – Gergely, György: Social learning and social cognition: The case for
pedagogy. In: Processes of change in brain and cognitive development. (Attention and
Performance XXI.) (Eds: Munakata Y., Johnson M.), Oxford University Press, 2006,
249–274.

Erõs Ferenc: Élmény és hálózat. Mérei Ferenc a magyar szociálpszichológia
történetében. In: Mérei élet – mû. Tanulmányok. (Szerk.: Borgos Anna, Erõs Ferenc –
Litván György). Új Mandátum, Budapest, 2006, 127–160.

Fülöp, Márta: Competition and cooperation in the psychological literature:
developmental and cross-cultural perspective. In: Teachers’ and Pupils’ Constructions
of Competition and Cooperation: A three-country study of Slovenia, Hungary and
England. (Eds. Ross A., Fülöp M., Pergar Kuscer M.), University of Ljubljana. Faculty
of Education, Ljubljana, 2006, 37–57.
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Honbolygó, Ferenc – Csépe, Valéria – Fekesházy, Attila – Emri, Miklós – Márián,
Teréz – Sárközy, Gergely – Kálmánchey, Rozália: Converging evidences on language
impairment in Landau–Kleffner Syndrome revealed by behavioral and brain activity
measures: A case study, Clinical Neurophysiology 117 (2): 295–305 (2006).

Kende, Anna – Neményi, Mária: Selection in education: the case of Roma children in
Hungary. Equal Opportunities International 25 (7): 506–522 (2006).

László, János: Narrative psychology as cultural and evolutionary psychology. Journal
Of Cultural And Evolutionary Psychology 3 (3–4): 287–300 (2005).

Molnár, Márk – Csuhaj, Roland–Horváth, Szabolcs – Vastagh, Ildikó – Gaál, Zsófia
Anna – Czigler, Balázs – Bálint, Andrea – Csikós, Dóra–Nagy, Zoltán: Spectral and
complexity features of the EEG changed by visual input in a case of subcortical stroke
compared to healthy controls. Clinical Neurophysiology 117 (4): 771–780 (2006).

Weisz, Júlia – Czigler, István: Age and novelty: Event-related brain potentials and
autonomic activity. Psychophysiology 43 (3): 261–271 (2006).

Winkler, István – van Zuijen, Titia L. – Sussman, Elyse – Horváth, János–Näätänen,
Risto: Object representation in the human auditory system. European Journal of
Neuroscience 24 (2): 625–634 (2006).
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Czigler István

170

Intézeti átlaglétszám1:  67 ebbõl kutató2:  37

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3: 165
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   4 ide gen nyel ven:   0
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul:   5 ide gen nyel ven:   1
egyéb kö tet6 ma gya rul:   1 ide gen nyel ven:   2

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 41 ide gen nyel ven:  7
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  23

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 36 ide gen nyel ven: 33
le xi kon cikk ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:   0

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul: 12 ide gen nyel ven:  0

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 61 ide gen nyel ven: 188

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen: 190 eb bõl nem zet kö zi: 100
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 15 eb bõl nem zet kö zi:     7

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  87 eb bõl kül föld ön:  63
op po nen si vé le mény össze sen:  24 eb bõl kül föld ön:    7
egyéb szak ér tõi vé le mény: 6 eb bõl kül föld ön:    5
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  6 eb bõl kül föld ön:    0

tag ság össze sen:  58 eb bõl kül föld ön:  26

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 0 MTA dok to ra:  0

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  26
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    16 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  2
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  59 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:     41

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 19 A tá mo ga tás össze ge:   43,7  M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 3 A tá mo ga tás össze ge:   14,5  M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 8 A tá mo ga tás össze ge:   57,0  M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 4 A tá mo ga tás össze ge:   48,7  M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 7 A támogatás összege:     7,0  M Ft



REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.; 7601 Pécs, Pf. 199

Tel.: (72) 523–800; fax: (72) 523–803
E-mail: horvath@rkk.hu; honlap: www.rkk.hu

I.  A kutatóhely fõ feladatai a beszámolási évben

Az intézet a beszámolási évben célul tûzte ki az alapkutatások erõsítését, ezen belül
olyan tématerületek mûvelését, amelyek megalapozhatják az ország és az egyes régiók
fejlesztéspolitikáját, kihasználva a kutatóközpont hálózati mûködését, a multi- és
interdiszciplináris lehetõségekben rejlõ elõnyeiket és az alkalmazott kutatási
eredmények integrálását az elméleti vizsgálataikba.

Az intézet közfeladatának továbbra is elsõ számú kutatási programirányaként
határozták meg az európai regionális politika elemzését, emellett fontos hangsúlyt adva
a városhálózat, a decentrumok, az ún. fejlõdési pólusok kiemelt fejlesztéséhez
kapcsolódó kutatásoknak is. Az  intézet részt kívánt venni az MTA és az Országos
Területfejlesztési Hivatal közötti együttmûködés kutatási feladatainak a teljesítésében.
Tovább kívánta építeni a nemzetközi kutatási együttmûködéseit a szomszédos országok 
tudományos mûhelyeivel.

Az intézet a hosszabb távú kutatási együttmûködést kezdeményezett
partnerintézményeivel a kutatási-technológiai együttmûködések; a közép- és
délkelet-európai innovációs térség regionális komponensei; a növekedési központok; a
regionális centrumok fejlesztési stratégiái; a közepes méretû városok szerepe a
transz-regionális kapcsolatok szervezésében; regionális repülõterek; az üzleti
szolgáltatások regionális centrumainak együttmûködési lehetõségei; termelési
együttmûködések, közös ipari klaszterek; a Duna menti térségek fejlesztési koncepciói;
a határ menti együttmûködések szervezeti rendszerei; a térség egyetemei és fõiskolái
közötti képzési együttmûködések, közös képzési centrumok kialakításának lehetõségei; 
regionális fejlesztési képzés a térség felsõoktatási intézményeiben témakörökben.

A hazai pályázati lehetõségek beszûkülésére is tekintettel az így kiesõ forrásokat a
nemzetközi programokban való részvételük erõsítésével kívánták pótolni, melyek
biztosítják az intézet külföldi kapcsolatainak erõsítését, valamint kutatóik számára a
nemzetközi tudományos életben való közvetlen részvételt.

A fentiek mellett nagy jelentõségû tudományos feladat volt a Kárpát-medence régiói
címû monográfiasorozat további köteteinek kiadása: Dél-Dunántúl, Dél-Alföld,
Közép-Magyarország, Vajdaság, Északnyugat-Erdély, Közép-Erdély, Kárpátalja.

II.  Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

A fejlesztéspolitika decentralizálása

A regionalizáció alap- és alkalmazott kutatásai során megállapították, hogy hazánkban
a regionális kohézió viszonylag gyenge, melynek elsõdleges okai a gazdasági
szerkezeti átalakulás lassúsága, a dinamikus, innovatív gazdasági- és fejlesztési
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tényezõk hiánya, a közlekedési elzártság, az erõs regionális központi funkciót betöltõ
székhelyek fejlesztésének elmaradása.

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv elõkészítéséhez kapcsolódó munkáik jelezték, hogy a
következõ programozási periódusban rendelkezésre álló uniós források felhasználási
irányainak kijelölésében határozottan érezhetõ pozitív elmozdulás, amennyiben
nagyobb figyelem irányul a városokra, városhálózatokra, a versenyképességet
elõsegítõ innovációra. A  strukturális alapokból érkezõ támogatások fogadásához
szükséges intézményi struktúra szereplõinek, a monitoring bizottságoknak és a
mûködésükért felelõs irányító hatóságoknak a vizsgálatai bemutatták, hogy az
intézményi adaptáció jónak minõsíthetõ, amit az unió-konform mûködés a sikeresen
elköltött pályázati források és megfelelõnek minõsített munkakapcsolatok jellemeztek.

A magyar településállomány változó szerkezete

A magyar településhálózat változásait elemzõ elmúlt évi kutatásaik feltárták a jelenlegi
magyar falutípusokat, illetve az elmúlt három évtized alatt bekövetkezett változásokat.
Kimutatták, hogy a településméret köré szervezõdõ folyamatok helyett a
munkaerõ-piaci helyzet és a földrajzi fekvés vette át a vezetõ szerepet a falvak
differenciálódásában.

Városkutatásaik – egyebek mellett – arra is felhívták a figyelmet, hogy Magyarország
289 városa közül mintegy 80–90 nem rendelkezik városi funkciókkal, melyek
többnyire az elmúlt másfél évtizedben várossá nyilvánított települések. Ez a folyamat
leértékeli a városi rangot. A  magyar városok erõsen átalakulnak. A  megkésett
(szocialista) urbanizációt követõen most a piaci viszonyok által keltett erõteljes
dzsentrifikációs és szuburbanizációs folyamatok hatják át a városi tereket.
A  városokon belül növekvõ szegregációt és szociális feszültségeket egy újszerû, teljes
értékû térinformatikai alapokon nyugvó szociális térkép készítésével bizonyították.

Magyarország szerepvállalási lehetõségei a kelet-, közép- és délkelet-európai
területfejlesztési együttmûködésekben

A határon túli területfejlesztési vizsgálataik Magyarország szerepvállalási lehetõségeit
elemezték a közép- és délkelet-európai térség területfejlesztésében, regionális politikai
kérdéseiben. Átfogó elemzésekben mutatták be a térség kapcsolódását az Európai Unió
regionális politikájához, e térségnek ott elfoglalt helyét, az egyes részeire érvényes
stratégiai célokat, támogatási rendszereket, azok tapasztalatait, területi szerkezetének
átalakulását, a városhálózatot, a közlekedési hálózatot, valamint a regionalizációs és
decentralizációs folyamatokat.

A kelet-közép-európai országok belsõ gazdasági-társadalmi fejlõdésében, ha nem is
gyorsuló mértékben, de tapasztalható a területi különbségek növekedése. A  térség
legfejlettebb régióit egyértelmûen a fõvárosok és a fõvárosok régiója képezik, de
jelentõs átalakulási folyamatok zajlottak és zajlanak a városhálózat, a népesség
migrációja tekintetében is. Az itt írtakon túl kimutatták bizonyos területek, szállítási
útvonalak stratégiai, geopolitikai felértékelõdését, emellett az államosítási folyamat
lezáratlanságát, elbizonytalanodását. 

Vizsgálataik eredményei között felhívták a figyelmet arra, hogy Magyarország
szerepvállalása a jövõben jelentõsen növekedhet a kelet-közép-európai és ezen belül a
Balkán térségét érintõ európai regionális politikában. Egyértelmû, hogy az ország
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kulturális, történelmi kötõdései erõsek ezen országok felé, ami kedvezõ alapot jelenthet
a nagyobb szerepvállalásra. 

Egyes térségekbe sûrûsödõ szociális, foglalkoztatási problémák kezelése

Vizsgálataik eredményei szerint a foglalkozáspolitika, a szociálpolitika, a terület- és
vidékfejlesztés egyaránt felismerte a szociális gazdaság jelentõs szerepét a
foglalkoztatásban, szolgáltatások nyújtásában és a társadalmi tõke növelésében.
A  munkavállalói motiválatlanság, a fizetõképes kereslet hiánya, a jogi
szabályozatlanság, a többcsatornás finanszírozás nehézségei stb. viszont alapvetõ
problémákat jelentenek a szociális gazdaság megalapozásában – mutatták ki az e
területeket érintõ kutatásaik, súlyos problémaként jelezve az esélyegyenlõtlenséget,
melynek kezelésében az EU-s irányelvek alig jelennek meg. 

A munkaerõpiac területi jellemzõit és változásait, a társadalmi kirekesztettség térségi –
települési fogalmát és sajátosságait, illetve a digitális szakadék keletkezését és tartalmát 
feltáró vizsgálataik egybehangzóan bizonyították, hogy a rurális társadalom
felzárkózása csak hosszú távú és komplex szemléletû, szinergikusan egymásra ható
programok mentén lesz lehetséges. Ehhez az alulról építkezés alapelvén túl új és érdemi 
decentralizációra is szükség lesz.

A felsõoktatási és kutatási együttmûködések lehetséges irányai a közép-európai
térségben

Az átalakuló felsõoktatási szektor minõségi jellemzõi között ma már alaptényezõ a
nemzetközi kapcsolatok minõsége és mennyisége, melyek az egyetemek, fõiskolák
versenyképességét alapvetõen befolyásolják az oktatási és a tudományos/kutatási
piacon egyaránt – mutattak rá az e témakörben folytatott vizsgálatok. A  vidéki
felsõoktatás nemzetköziesedése a nekik helyet adó városok, térségek, régiók
versenyelõnyét befolyásolják hazai, nagy-regionális és nemzetközi szinten egyaránt. 

A felsõoktatás és a K+F szektor és annak kapcsolatai tehát az ország és a térségek
versenyelõnyének forrásai közé sorolhatók, jelezték e kutatási eredmények.
Ugyanakkor – hívták fel a figyelmet – a szektoron belül is elindult egy nemzetközi
szintû verseny, amelynek terepe a bolognai folyamat révén ma már egységesülõ európai 
felsõoktatási piac lesz. Ebben a versenyben – hangsúlyozták – nem egyedi
intézmények, hanem ezek hálózatai vesznek részt, melyeknek a csomópontjai nem az
egyes intézmények, hanem azoknak a régióba ágyazott lokális kapcsolati rendszere (a
fejlett régió, a gyakorlati, egyetemen kívüli tanulmányi, tapasztalatszerzési helyek
összessége). Minél szélesebb kínálatot tudnak nyújtani ezek a csomópontok, annál
fontosabb pozíciót tölthetnek be a vázolt hálózatokban.

Vizsgálataik feltárták azt is, hogy a felsõoktatás és a kutatás nemzetközi kapcsolódásai
több területi szinten képzelhetõk el. Ezek sajátossága, hogy viszonylag kis
„üzemméret” esetén is közvetlenül illeszkedhetnek egy globális hálózatba, amely
összefogja az adott tudományterületet mûvelõ intézményeket és személyeket. Második
szintként a kontinentális kapcsolatrendszer kiépítése történhet meg. Harmadik,
legszûkebb szinten pedig azok az együttmûködések  mozognak, amelyek már közös
képzéseket dolgoznak ki, közösen kínálnak képzési lehetõségeket. Végeredményben
olyan hálózatok alakulhatnak, amelyekben több intézmény, több ország területén
egyesíti kapacitásait.
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Külföldi vállalatok együttmûködése a kutatóhelyekkel

A gazdaság területi szervezetét elemzõ vizsgálatok ráirányították a figyelmet arra, hogy 
Magyarország eminens érdeke, hogy a külföldi nagyvállalatok (multinacionális cégek)
jelentõs szerepet játsszanak a hazai kutatásban, fejlesztésben, akár saját, önálló
tevékenységként, akár a hazai kutatóbázissal együttmûködve.

A kooperáció az egyetemekkel, illetve a külföldi K+F intézmények beágyazódása a
hazai gazdaságba, viszont rendkívül nehéz és a kívánatosnál sokkal lassúbb folyamat –
részben a magyar gazdaság duális szerkezete, részben a vállalati és egyetemi/állami
kutatóintézményi eltérõ érdekeltségi rendszer következtében. A kutatások felhívták a
figyelmet ennek okaira, másrészt bemutatták a „zászlóshajó” projektek – amikor
egy-egy multinacionális vállalat bekapcsolódik az egyetemi K+F tevékenységbe, sõt
oktatásba – sikeres megoldásait (Gyõr – Audi; Miskolc – Bosch).

Az „új gazdaság” (az információtechnológia, a mûködõ tõke és a modern szolgáltatások 
terjedése, stb.) kutatásai kiegészültek a mezõgazdaság szerepének területi
vizsgálataival is, kísérletet téve arra, hogy e hagyományos regionális gazdasági tényezõ 
tényleges területi eltartó képességét meghatározzák.

III.  Hazai kapcsolatok és pályázatok

Az intézet hazai kapcsolataiban és pályázati tevékenységében több tekintetben is
jelentõs változások történtek az elmúlt évekhez képest. Az  elõzõ esztendõkben
kialakított stratégiai partnerhálózat fõbb elemei megmaradtak, de lényeges
súlypontváltozások figyelhetõk meg: s több új elem, együttmûködési forma, intézmény
gazdagította e kapcsolatokat.

A beszámolás évében megvalósultak az intézeti célkitûzések, hogy az
együttmûködések konkrét kutatási, oktatási programok megvalósítására, tudományos
rendezvény szervezésére vagy egy-egy kiadvány megjelentetésére szolgáljanak.
Lényeges elmozdulást jelentett az is, hogy a konzorciális kutatási programokban az
intézet egyre nagyobb mértékben vállalt vezetõ szerepet. Ez növelte az intézet szakmai
presztízsét, egyúttal nagyobb leterheltséget és felelõsséget is jelentett.

A sokszíntû és „sokszínû” kapcsolatokra jellemzõ az alap és alkalmazott kutatások
egymást erõsítõ megjelenése, a kutatások interdiszciplinaritása, s tán legfontosabbként
a kutatóhelyek, kutatók együttdolgozása – legyenek azok horizontális mûhelyek,
kutatási programok vagy valamely régió fejlesztési dokumentuma kidolgozásában való
részvétel. Az  intézet menedzsmentjének elmúlt évben való profiltisztítása
eredményezte, hogy egyértelmûvé vált a központ irányító, koordináló, egyeztetõ
szerepe, és a kutatási egységek, programok önállósága az adott kutatási együttmûködés
megvalósításában.

Az intézet forrásszerzõ tevékenységében egyre nagyobb szerepet tölt be a
közbeszerzés. Egyrészt megjelentek a „közbeszerzési-pályázati” piacon, másrészt
maguk is írtak ki közbeszerzési pályázatokat. Ezek újfajta tudásokat, a jelentõs mértékû
bürokratikus eljárásoknak való megfelelést követelnek meg.

Az intézet lassan másfél évtizede folytatott komplex, interdiszciplináris, az elméleti és
alkalmazott kutatások szimbiózisát adó kutatásaival, hálózati mûködésével,
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tudományos eredményeinek a társadalmi praxisba történõ közvetlen hasznosításával,
szakértõi tevékenységével meghatározó szerepet játszik társadalmi közfeladatai
teljesítésében, a regionális tudomány hazai meghonosításában, s olyan tapasztalatokat
halmozott fel, amelyek hozzájárulhatnak az akadémiai reform megvalósításához. 

Az intézet bõvülõ kapcsolatrendszerében meghatározóak voltak a központi állami
szervekkel kialakítottak, mint például MeH, NFÜ, FVM, KVM, ÖTM. A  regionális
fejlesztési tanácsokkal és ügynökségekkel, valamint az egyre több kistérségi fejlesztési
társulással, tanáccsal az adott térségek fejlesztési dokumentumainak kimunkálásában
mûködtek együtt. A  korábbi évekhez képest csökkenõ számban, de több nagyvárossal
is létrejött szakmai kapcsolat, mint például: Budapest, Gyõr, Pécs (ez utóbbi kettõnél az
Európa Kulturális Fõvárosa 2010 elõkészítése emelendõ ki). A  vállalati, banki szféra is
megjelent a kapcsolatok között (pl. Paksi Atomerõmû, Intereurópa Bank).

Az intézet a hazai felsõoktatási intézményrendszert kiemelt stratégiai partnernek
tekintette, olyannak, amellyel együtt valósítja meg kutatási programjait, amellyel együtt 
pályázik, amellyel közös tanszéket mûködtet, amelyek doktori iskolájában nagy
számban oktatnak kutatói, s amely intézmények hallgatói részt vesznek a kutatási
feladatok megvalósításában.  Az intézményekben a kutatói állomány döntõ hányada
oktatási tevékenységet folytat, egyetemi tankönyveket, jegyzeteket ír. 

Az Akadémiával való kapcsolatot egyrészt a köztestületekben és a területi
bizottságokban, munkabizottságokban való aktív szerepvállalás jelentette. Az  intézet
részt vett a MeH–Akadémia közötti megállapodás realizálásában, az akadémiai reform
elõkészítésében. Az intézet kezdeményezésére az Akadémia tagja lett a Pécsi
Fejlesztési Pólus Kft-nek is, ahol az MTA-t az RKK képviseli. Az  intézethálózaton
belüli partnerek közül az Földrajztudományi Kutatóintézet, a Politikai Tudományok
Intézete, a Közgazdaságtudományi  Intézet és a Világgazdasági Kutatóintézet
emelendõ ki.

Az elõzõ évhez képest az RKK pályázatainak száma több mint 10%-kal nõtt, viszont kb. 
ugyanennyivel csökkent a támogatási összeg. Az  OTKA-, NKTH-pályázatok száma
nem változott. A  nagyobb volumenû pályázatokat konzorciumban adták be.
A  benyújtott pályázatok 5-10%-a sikertelen volt, illetve elbírálása folyamatban van. 

Az MTA elnöki keretbõl elnyert kutatási támogatás felhasználásának célja a Kelet- és
Délkelet-Európa regionális kutatási együttmûködésének megalapozása volt. E térség
uniós tagállamaiban és a csatlakozásra váró országokban a strukturális és kohéziós
politika iránt fokozott érdeklõdés tapasztalható. A  nemzeti fejlesztési tervek regionális
megalapozásában megmutatkozó igények sorában a regionális együttmûködés fontos
helyet foglal el. A  kooperáció gazdaság- és térségfejlesztõ szerepének megítélésében
azonban bizonytalanság figyelhetõ meg. A  regionális fejlesztési stratégiákban nem
azonosították még azokat a konkrét elemeket, amelyek operatív programokká fejlesztve 
a régiók együttmûködésének alapját jelenthetnék. E program keretében az alábbi
eredmények születtek.

Annotált bibliográfia készült 15 nemzetközi regionális tudományi folyóirat
feldolgozásával az elmúlt másfél évtized kelet- és délkelet-európai tematikájú
tanulmányairól. A  bibliográfia elemzésébõl levont egyik következtetés az, hogy a
magyar regionális tudomány publikációs intenzitása a lengyel tudomány után
következik. A  közel 300 tételes bibliográfia az intézet honlapjára kerül. 
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A Nemzeti Fejlesztési Hivatallal 2006. március 27-én az MTA székházában közösen
szervezett nemzetközi konferencia célja az volt, hogy elõsegítse a közép-európai
térségben fejlesztéspolitikával foglalkozó kutatók együttmûködésének
összehangolását. A  szervezõk szándéka a közös gondolkodás volt a Duna – mint a
közép-európai térség egyik potenciális gazdasági, közlekedési, logisztikai, turisztikai
fõ ütõere – környezet- és természetbarát revitalizációjáról, valamint a határ menti
együttmûködések politikamentes elmélyítésérõl, az országok fenntartható fejlõdését
megalapozó gazdasági, kulturális, környezetvédelmi és infrastrukturális kapcsolatok
erõsítése révén.

A 2006. október 2. és 6. között megrendezett kelet- és közép-európai regionális
tudományi szeminárium 20 külföldi résztvevõje tájékoztatót kapott az intézet kutatási
stratégiájának céljairól, és konzultációk folytak a közös kutatási témák
meghatározására. A  szeminárium elõadásai a Discussion Papers Special sorozatban
jelennek meg.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által koordinált magyar–orosz
együttmûködési vegyes bizottság munkatervébe felvette a két ország regionális
tudományi kapcsolatainak fejlesztését. Egymás regionális kutatásainak és politikájának 
eredményeirõl mind ez ideig a szakmai közvélemény még minimális ismeretekkel sem
rendelkezik.  Oroszországban a magyar területi politika eredményei iránti érdeklõdés
alapja az ország regionális problémáinak megoldását szolgáló szabályozás kidolgozása
lehet, míg Magyarországon ezek az ismeretek az oroszországi befektetések és egyéb
gazdasági kapcsolatok iránt érdeklõdõ üzleti körök figyelmére tarthatnak számot.

IV.  Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Az intézet nemzetközi kapcsolataiban
(az elõzõ évekhez képest) három
területen mutatható ki elmozdulás.
Az  elsõ, hogy több EU-s szervvel
alakultak, illetve stabilizálódtak az
együttmûködések, egyre több EU-s
projektbe sikerült bekapcsolódni,
külföldi partnerekkel együtt sikeresen
pályázni. A  másik a Kárpát-medence, a 
Balkán területfejlesztési dokumen-
tumainak kidolgozásában vállalt szerep 
megnövekedése. A  harmadik, hogy
több külföldi akadémiai társintézettel
erõsödtek a kapcsolatai (pl. szerb,
orosz, ukrán, román, lengyel). Kiemelt
jelentõségûnek minõsíthetõ a Kárpát-
medence régiósorozat. A  beszámolás
évében az Északnyugat-Erdély kötet
jelent meg (1–3. ábra).

1. ábra
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Az intézet nemzetközi, euroregionális kutatási együttmûködéseivel hozzájárult a
kelet-közép-európai térség regionális politikai sajátosságainak feltárásához. Javaslatot
készítettek pl. a magyar–horvát–román határon átnyúló együttmûködések jövõbeni
irányaira, bemutatták a szomszédos országok regionális politikájának fõbb területeit.
Az  intézet vezette azt a nemzetközi konzorciumot, amely az EU Bizottság DG régió
megbízásából elõkészítette az Unió 2007 és 2013 közötti programozási periódusában
követendõ területi együttmûködés politika-szakmai alapjait.

Az intézet több EU-FP-6-os és EU-FP-7-es programban vett részt (pl.
környezettudatosabb kormányzási rendszerek, határon átnyúló együttmûködések civil
beágyazottsága), és megkezdte az EU 7-es keretprogramban való pályázatának
kidolgozását.

Az intézet több INTERREG programba is bekapcsolódott. Ezek közül kiemelendõ a
szerb-magyar határ menti regionális dokumentációs központ (Békéscsaba) létrehozása.
Részt vettek továbbá ESPON, LEONARDO, CADSES, ESTIA programokban, és
sikerrel pályáztak a Norvég és a Visegrádi Alap által kiírt programokra.

A nemzetközi tudományos életben való részvétel statisztikai mutatói nagyjából azono-
sak az elõzõ évekével, viszont több mint duplájára emelkedett a nemzetközi pályázatok
száma és a támogatási összeg, mely megállapítás érvényes az EU forrásokra is.

2. ábra  3. ábra
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VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

A fõigazgató neve: Horváth Gyula

181

Intézeti átlaglétszám1:  118 ebbõl kutató2:  66

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3:  314
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   2 ide gen nyel ven:   1
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul:   1 ide gen nyel ven:   4
egyéb kö tet6 ma gya rul: 11 ide gen nyel ven:   7

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 85 ide gen nyel ven:  6
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  10

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 143 ide gen nyel ven: 29
le xi kon cikk ma gya rul:   0 ide gen nyel ven:   0

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul:  7 ide gen nyel ven:   0

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 640 ide gen nyel ven: 130

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  280 eb bõl nem zet kö zi: 88
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen: 25 eb bõl nem zet kö zi:   9

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  42 eb bõl kül föld ön:   11
op po nen si vé le mény össze sen:  70 eb bõl kül föld ön:     2
egyéb szak ér tõi vé le mény: 50 eb bõl kül föld ön:   14
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  11 eb bõl kül föld ön:     0

tag ság össze sen:  158 eb bõl kül föld ön:   26

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 5 MTA dok to ra:  0

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  55
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    17 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  2
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  103 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:     25

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 10 A tá mo ga tás össze ge:    10,3  M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 4 A tá mo ga tás össze ge:    58,5  M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 17 A tá mo ga tás össze ge:    68,2  M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 14 A tá mo ga tás össze ge:    58,8  M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 66 A támogatás összege:  283,6  M Ft
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I. A kutatóhely fõ feladatai a beszámolási évben

– zenetörténeti kutatások: régi zenetörténet, magyar zenetörténet, Bartók-kutatás,
Dohnányi-kutatás

–  a népzene gyûjtése, archiválása, rendszerezése, közreadása
–  a néptánc kutatása és közreadása
–  zenei muzeológia és bibliográfia
–  a Studia Musicologica nemzetközi zenetudományi folyóirat szerkesztése

II. Az év folyamán elért kiemelkedõ kutatási eredmények, azok társadalmi
(gazdasági) hasznossága

Régi zenetörténet

A Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae (CAO-ECE) program
keretében megjelent az V/B kötet. A 479 oldalas kiadvány harminc forrás elemzése
alapján, három korrelatív hagyományág (Esztergom, pálosok, Szepesség) szerint
rendezve tartalmazza a tágabb értelemben vett esztergomi térség ének-sanctoráléjának
repertoárjegyzékét, kiemelve az egyedi offíciumokat. A kritikai jegyzetek regisztrálják
a tipikus forma és az egyes kéziratok egymáshoz képest kimutatható variánsait. A
kötethez két ívnyi bevezetõ és 122 oldalas index csatlakozik. A Kalocsa-zágrábi
offícium (sanctorale, commune) teljes anyaga számítógépre került.

A három kötetre tervezett responzórium-összkiadás elõkészítõ munkálatainak
keretében nagyban elõrehaladt az összegyûjtött antifonálék kottarevíziója, kritikai
jegyzeteinek és a kommentárjainak megírása (1. ábra). Fakszimile kiadásra készítették
elõ a ljubljanai püspöki könyvtárban õrzött kranji aquileai rítusú Antifonálét: megírták
a bevezetõ tanulmányt, összeállították a tételjegyzéket és egyéb dokumentációt. A
szentek 11–14. századi officiumainak (históriák) közép-európai repertoárja c. projekt
keretében kritikai kiadásra elõkészítettek két históriát (Szt. Demeter, Szt. Mátyás).
Ennek során átírták a középkori zsolozsmák teljes szöveg- és dallamanyagát,
áttekintették a forrásokat, összefoglalták a rítusterületenként változó megjelenés-
formákat, számba vették a szövegi és zenei variánsokat. A magyarországi liturgikus
zenei források feltárása során egy vidéki magángyûjteményben hat 16–17. századi
kódexet fényképeztek le. A Digital Archive of Medieval Sources (DAMS) gyûjtemény
56 forrással gazdagodott, melybõl 38 magyarországi, 18 összehasonlító kutatást
szolgáló külföldi forrás. A projekt kezdete óta digitalizált források száma eléri a 317-et,
azaz a teljes mikrofilmgyûjtemény (850 tétel) 37%-át.

A Nemzetközi Zenetudományi Társaság (IMS) Cantus Planus munkacsoportja
keretében megjelentették a 2004-es konferenciájuk anyagát tartalmazó kötetet 51
tanulmánnyal 922 oldalon.
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Magyar zenetörténet

A Magyarország zenetörténete
sorozat 3. kötete (18. század)
számára megírták a zenés
színjátszás intézménytörténetét és
feltárták repertoárját. Elkészült a
zenetanítással és az iskolai
zeneélettel foglalkozó fejezet.
Végleges formát öltöttek a
zeneélet-történet túlnyomó hánya-
dát kitevõ városi, egyházi és
rezidenciális zenekultúrát feldol-
gozó fejezetek. Fogalmazvány
formában megírásra kerültek az
egyházi kompozíciókat és a
szimfonikus termést feldolgozó
fejezetek. Rögzítették a kötet
végleges tematikáját, és meg-
kezdõdött a szövegek egysé-
gesítése. A Magyar Tudomány
Ünnepe alkalmából az MTA
Nyelv- és Irodalomtudományok
Osztálya rendezésében ülésszakon 
ismertették a 18. század magyar
zenetörténet kutatásában elért
eredményeket.

1. ábra: Kódexlap és modern, jegyzetelt átírás 
a responzórium-összkiadásból

A 18. századi levéltári feltárásokat kiterjesztették a 19. század elsõ felének
zenekultúrájára. Kigyûjtésre kerültek többek között a Teleki, Zichy, Festetich, Csáky,
Keglevich, Perényi, Kornis, Lónyay családok rezidenciális zeneéletének adatai.
Kigyûjtötték Pest város 19. század eleji tanácsülési jegyzõkönyveinek zenetörténeti
adatait az 1810–1830. évkörben, vizsgálták a budai és a pesti számadáskönyveket
(1790–1830). A magyarországi szerzetesrendek zeneéletének kutatása keretében
vizsgálták a 1780-as évek elsõ felében feloszlatott szerzetesrendek hangszer- és
zenemûleltárait és iratgyûjteményeit.

Az év folyamán három, 2001-ben, illetve 2002-ben indult nagyszabású NKFP pályázati 
projektet fejeztek be sikeresen. A Pozsony és Nyugat-Magyarország zenéje projekt
keretében elkészült a Johann Wohlmuth által összeállított virginálkönyv és a szerzõ
1696-os Misereréjének közreadása tanulmánnyal a Musicalia Danubiana számára.
Elkészült a Pozsonyban õrzött 16. századi Anna Hannsen Schuman kódex 110 tételének 
kottagrafikája. Új kiadásra készítették elõ a magyar zenetörténet egyik leghíresebb
emlékét, a Vietorisz tabulatúrás-könyvet. Digitalizálták a Gyõri Székesegyház 18.
századi kottatárának számos tételét. Repertoár-kutatásokat végeztek a történelmi
Magyarország egyházi kottatáraiban és levéltáraiban. Elemezték a Magyarországon
mûködött 18–19. századi szerzõk (Pleyel, Zimmermann, Tuczek, Spech) bécsi
gyûjteményekben õrzött mûveit.
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Az Erkel Ferenc Operái
Kritikai Kiadás c. projekt
keretében három kötetben,
közel 1000 oldalon megjelent a
Hunyadi László partitúra-
kiadása, magyar és  angol
nyelvû bevezetõ tanulmánnyal
(2.ábra).  Ugyancsak a pályázat
keretében elkészült és kiadásra
készen áll a Bánk bán
partitúrájának számítógépes
grafikája, és a bevezetõ
tanulmány.

A Kodály és tanítványai
pályázati projekt keretében
kritikai kiadásra készítették elõ
Veress Sándor kórusmûveit.
Elkészítették a száz éve született 
Gárdonyi Zoltán zeneelméleti
munkásságának bibliográfiáját.
A 20. századi zenetörténeti
kutatásban új témaként
megkezdõdött a kolozsvári
zeneszerzõ-iskola munkásságá-
nak feldolgozása. Levéltári
anyaggyûjtést végeztek Kolozs- 
várott és Bukarestben, a Román
Zeneszerzõk Szövetségének
archívumában. Vizsgálták a
nemzetközi avantgarde 1956 és
1967 közötti magyarországi
recepciójának történetét.

2. ábra: Fakszimile-oldal Erkel Ferenc Hunyadi László 
címû operájának kritikai kiadásából

Bartók-kutatás

A 2006. évi Bartók-jubileumi év keretében eddig kevéssé ismert eredeti
dokumentumokból kiállítást rendeztek és nemzetközi konferenciát tartottak. A
Bartók’s Orbit / Bartók útján c. konferencia mintegy 60 elõadásából reprezentatív
válogatást jelentettek meg a Studia Musicologica összevont 2006/3–4. számában.
Három külföldön bemutatott Bartók-kiállítást rendeztek.

A primer forrásanyag rendezésével és közreadásával részt vállaltak a Bartók és az arab 
népzene / Bartók and Arab Folk Music c. CD-ROM elkészítésében. Az UNESCO által
is támogatott kiadvány Bartók 1913-as biskrai arab gyûjtésének mindezidáig
hozzáférhetetlen teljes primer forrásanyagát adja közre gazdag tudománytörténeti
kommentárokkal (3. ábra).
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3. ábra: Bartók algériai népzenegyûjtõ-útjának topográfiája (Ifj. Bartók Béla nyomán)

Utómunkálatokat végeztek a Bartók Béla Zenemûveinek Kritikai Összkiadása sorozat
két kötetén (Concerto, Népdalfeldolgozások énekhangra és zongorára). Szerkesztették
a jelenleg folyamatban lévõ NKFP-pályázat keretében készülõ köteteket:
Vonósnégyesek, A kékszakállú herceg vára. Megvalósult az opera legkorábbi
kéziratából tervezett, magyar és angol nyelvû tudományos kommentárral kísért bibliofil 
fakszimile kiadás. Angol változatban új kiadást készítettek Lampert Vera Bartók
népdalfeldolgozásainak forrásait tartalmazó katalógusából. A genfi Contrechamps
kiadónál megjelent Bartók írásainak francia nyelvû válogatása, melynek
összeállításában az archívum munkatársai segédkeztek. 

A Bartók Archívum gyûjteményének hosszú távú megõrzése, védelme és a feldolgozás
megkönnyítése érdekében a Bartók Hagyatékban nagyszabású digitalizálási munkákat
folytattak. Digitalizálták Bartók valamennyi kottás népzenei gyûjtõfüzetét és
szöveglejegyzõ füzetét (mintegy 5000 oldal); folyamatosan gyarapszik a digitalizált
kompozíciós kéziratok, fényképek és levelek állománya.
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A 2006 márciusában megnyílt Bartók-kiállítás alkalmat adott a Bartók Archívum
alapgyûjteményét képezõ hagyatéki letét kiegészítésére. A zeneszerzõ örököse
rendkívül értékes korai kéziratokat és szerzõi bejegyzéseket tartalmazó kottákat adott
át; a gyûjtemény ily módon a gyermekkori kompozíciók tisztázataival, korai
fogalmazványokkal, valamint a megjelent mûvek valamennyi szerzõi
javítópéldányával (Handexemplar) gazdagodott. Az év során további felbe-
csülhetetlen értékû anyaggal gyarapodott a gyûjtemény a több száz használati tárgyat,
viseleti darabot, fotót, levelet tartalmazó Pásztory Ditta-hagyaték letétbe helyezése
révén.

Dohnányi-kutatás

A Dohnányi Ernõ Archívum három értékes kézirategyüttessel gyarapodott a Florida
államban élõ Dohnányi örökösök letéti anyaga, Dániel Ernõ zongoramûvész, Dohnányi 
egykori tanítványának hagyatéka, valamint a Szlabey-hagyaték révén. A gyarapodás az
MTA Zenetudományi Intézetben mûködõ, s az Oktatási és Kulturális Minisztérium
által támogatott archívum elmúlt ötéves sikeres tevékenységének elismerését jelzi.
Ennek révén az Archívum a Dohnányi-kutatás nemzetközi centrumává nõtte ki magát,
mind a gyûjtemény nagyságát, mind az itt létrejött tudományos eredmények volumenét
tekintve. Nem kis szerepe volt ebben az éves rendszerességgel megjelenõ Dohnányi
Évkönyvnek, melynek újabb kötete látott napvilágot. Dohnányi zenemûveinek készülõ
tematikus katalógusa a színpadi mûvek feldolgozásával folytatódott.

Népzenekutatás és archiválás

A magyar népzene kritikai összkiadásához (A Magyar Népzene Tára) elkészültek a XII. 
kötet jegyzetfejezetei, és folytatódott a XI–XII. kötet dallamtípusaival kapcsolatba
hozható történeti, szomszédnépi és rokonnépi összehasonlító anyag feltárása, elemzése. 
Elkészült és az intézet honlapjára került a VI–X. kötet típusainak jegyzéke. 

4. ábra: A Bartók-rend internetes keresõrendszere
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A magyar népzene új stílusát reprezentáló háromkötetes forráskiadványhoz elkészült és 
megjelent A magyar népzene új stílusa (Fejlõdéstörténeti áttekintés) c. tanulmány,
amely alapvetõ stílustörténeti megállapításokat tesz e stílusréteg kialakulásával,
elterjedésével kapcsolatban. A szerkesztéssel és megírással párhuzamosan folynak a
példák számítógépes grafikai munkálatai is. Eddig 800 dallam készült el a tervezett
közel 3000-bõl.

A Bartók-rend internetes közreadásához új adatbáziskezelõ-rendszert adaptáltak, és
megtervezték a rend kezelõoldalainak funkcióit és grafikai megjelenését. Elkészült
1600 kottasor a több lejegyzési fázist és réteget tartalmazó támlapok grafikájából. A
Bartók-rend eredeti fonográf-hengerein õrzött felvételeket (6380 dallam + 1017
bemondás) digitálisan dallamokra bontották (4. ábra).

A Magyarország zenetörténete 3. kötetéhez megírták A népdal a 18. században és a
Verbunkos zene fejezetét, amelyek a 18. századi zenetörténeti források és a recens
folklór dallamok összefüggéseit világítják meg. Kiadásra készítették elõ Bartók Béla
hangszeres magyar népzenegyûjtését és a Bartók Béla–Kodály Zoltán: Száz magyar
katonadal c., az elsõ világháború alatt készült gyûjteményét. Összeállították a Kodály
tanítványainak népzenetudományi bibliográfiája 1925–2005 és A magyar
népzenetudomány Kodály halála után c. bibliográfiákat. Monográfiát tettek közzé
Mikszáth Kálmán és a gyermekjátékok témakörében.

A Népzenei Gyûjtemény 690 dallammal gyarapodott új gyûjtések révén. A gyarapodást 
90 gyermekjáték, 450 karacsáj és barak dallam, továbbá 150 erdélyi és moldvai magyar
dallam eredményezte. Forrásértékû publikációk feldolgozása során 750 dallamot
jegyeztek le.

A Népzenei Gyûjtemény központi adatbázisa az AP-lemezek és jegyzõkönyvek
összehasonlító adatbevitele során 30 000 rekorddal gyarapodott. Jelenleg az
adatbázisban 159 917 rekord található. Ebbõl 88 287 tételt tesz ki a teljes
részletességgel ellenõrzött rekordok száma. A digitalizált hangfelvételek mennyisége
1562 óra hangzóanyaggal növekedett. 1000 oldal népzenei támlap és 6000 oldalnyi
jegyzõkönyv elektronikus másolata készült el.

Néptánckutatás és archiválás

A Néptánc Archívum Táncírás gyûjteménye 4 tétellel (33 oldalnyi tánclejegyzéssel), a
Szöveges gyûjtemény pedig 10 tétellel (közel 700 oldal) gyarapodott. Elkészült 300
tematikus cédula számítógépes adatbevitele a kézirattár anyagának digitalizálása
keretében. A Táncdallamtár támlapanyaga 300 támlappal gyarapodott, és elkezdõdött e
gyûjtemény anyagának az általános folklór adatbázisba való átvitele.
Továbbfejlesztették a táncírástár anyagának adatbázisszerû rendezését szolgáló
AutoCAD alapú szerkesztõprogramot. Az év során kötet jelent meg szerkesztésükben a
Magyar Táncfolklorisztikai Szöveggyûjtemény sorozatában (2/A kötet). A táncelméleti
kötetek, típus- és egyéniség-monográfiák sorozatában nyomdába került a Dance
Structure c. tanulmánykötet. Megjelent és Comenius-díjban részesült A magyar
néptánchagyomány c. CD-ROM.

Konferenciát rendeztek a 80 esztendõs Pesovár Ernõ, a Néptánc Osztály egykori
vezetõje tiszteletére. Az MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Archívumából c.
videosorozatban újabb rész készült el.
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Zenei muzeológia

Az új állandó kiállítás elõkészítése és a gyûjtemény korszerû feldolgozása során
kutatták a gyûjtemény ritkaságszámba menõ 18. századi orgonájának eredetét, melynek 
hangszer-szekrényét restauráltatták. Tanulmányozták Johann Pachl 19. századi pesti
zongorakészítõ tevékenységét, a Schunda hangszergyár történetét, a magyar
zenekultúra és éremmûvészet kapcsolatait a 20. században, valamint a Bartók a magyar
képzõmûvészetben témát. Külföldi adományozótól három muzeális hangszer, két
zongora és egy gépzongora került a Zenetörténeti Múzeum állományába.
Nyilvántartásba vették és rendezték Pásztory Ditta hagyatékának tárgyi anyagát, és
elõkészítették az abból rendezendõ Édes Dittám c. emlékkiállítást.

III. Hazai kapcsolatok és pályázatok

Felsõoktatás

Az intézet szorosan együttmûködik a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
Zenetudományi Tanszékével a zenetudományi képzésben, annak gyakorló-kutató
bázisát alkotja. A zenetudományi PhD-program oktatói között számos intézeti
munkatárs tevékenykedik elõadóként, témavezetõként, bírálóként. Az egyetem
Egyházzenei Tanszékének tanári testülete és az ott folyó mesterképzõ program (DLA)
vezetõi az intézet munkatársai közül kerülnek ki. Az egyetemen intézeti munkatárs
tanítja a népzenei ismereteket. A munkatársak valamennyi kutatási témában
rendszeresen fogadnak magyar és külföldi doktorandusokat és kutatókat alkalmi
konzultációra. A néptánc- és táncíráskutatás területén tevékenykedõ munkatársak a
felsõfokú néptánc oktatás több intézményében tanítanak, illetve idõszaki
tanfolyamokat tartanak. 2005 folyamán az intézet munkatársai kinevezett oktatóként
vagy óraadóként a következõ felsõoktatási intézményekben tevékenykedtek: ELTE
BTK Kulturális Antropológiai Tanszék, Mûvelõdéstörténeti Tanszék, Néprajzi
Tanszék, Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Zenetudományi Tanszék, Egyházzenei
Tanszék, Pécsi Tudományegyetem Romológiai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
Néprajzi és Kultúrantropológiai Tanszék, Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
Néptáncpedagógiai Tanszaka és a Nyíregyházi Fõiskola Ének-Zene Tanszéke. Az év
során a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen az intézet munkatársainak
kezdeményezésére és szervezése nyomán megalakult Népzenei Tagozat teret ad a
népzene egyetemi szintû oktatásának.

Tudományos együttmûködések 

Az intézetnek érvényes együttmûködési megállapodása van a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem Zenetudományi Tanszékével, az ELTE BTK Folklore
Tanszékével és a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolával. A tudományos együttmûködést
segítik a szakmai szervezetekkel: a Magyar Néprajzi Társasággal, a Magyar
Zenetudományi és Zenekritikai Társasággal, a Magyar Tánctudományi Társasággal
kialakított jó kapcsolatok. Az intézet munkatársainak az akadémiai bizottságokban való 
részvétele (Zenetudományi Bizottság, Néprajzi Bizottság, Mûvelõdéstörténeti
Bizottság) a kapcsolatokat még intenzívebbé teszi.
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Pályázatok, ösztöndíjak

Az MTA az elnöki keretbõl Bartók Béla születése 125. évfordulójának megünneplését
célzó tudományos programot támogatta.

Bartók Béla szellemi és tárgyi örökségét a Magyar Tudományos Akadémia évtizedek
óta különös gonddal õrzi és ápolja. E gondoskodás legfontosabb színhelyét, a
Zenetudományi Intézet Bartók Archívumát és Zenetörténeti Múzeumát az Akadémia a
zeneszerzõ 2006-os jubileuma tiszteletére felújíttatta. Így az intézet a nemzetközi és a
hazai tudományos közönség elõtt külsõleg is méltó módon reprezentálhatta azt a
kiemelkedõ helyet, melyet az MTA a magyar tudomány és kultúra terén elfoglal. Az

elnöki keret a jubileum tudományos 
programjainak megvalósításához
segített hozzá.

Bartók útján / Bartók’s Orbit. A
Zenetörténeti Múzeum felújított
helyiségében kizárólag eredeti
dokumentumokat bemutató
nagyszabású kiállítás nyílt meg az
életút és életmû mûvészi és
tudományos állomásairól és
témáiról. A rendezõk az elnöki
támogatási keretbõl finanszírozták
a forgatókönyv elkészítésével, az
ismertetõ megírásával és idegen
nyelvû fordításával kapcsolatban
felmerült személyi kiadásokat, a
nyomdai elõkészítés és a digitális
fényképezés költségeit és egyéb
grafikai munkákat. A kiállításon a
keretbõl vásárolt számítógépet he-
lyeztek el, ezen a Bartókról készült
CD-ROM-ot nézhették és hallgat-
hatták az érdeklõdõk (5. ábra).

5. ábra: Sólyom László köztársasági elnök megtekintette a „Bartók útján” kiállítást
(Vikárius Lászlóval, a Bartók Archívum vezetõjével)

A kiállításhoz kapcsolódva Egy óra Bartókkal elõadás- és zenehallgatás-sorozatot
szerveztek fiatal mûvészek közremûködésével, felsõ tagozatos általános iskolás,
középiskolás diákok és egyetemi hallgatók számára. Az eseménysorozat sok száz
érdeklõdõ fiatalhoz hozta közelebb Bartók személyiségét és zenéjét, és megismertette
õket a Zenetudományi Intézet és a Bartók Archívum gazdag kulturális és tudományos
programjával. Az elnöki keretbõl a szervezés és koordináció személyi és dologi
kiadásait fedezték.

A jubileumi év egyik legjelentõsebb eredményeként a Bartók Archívumban letétbe
helyezték néhai Bartók Béláné Pásztory Ditta hagyatékának nagyobb részét. A
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dokumentumokat, tárgyi emlékeket, leveleket tartalmazó hagyaték feltárása és
feldolgozása megkezdõdött. Erre a munkára Bartók és Pásztory Ditta életének és
mûködésének beavatott szakértõit kérték fel. Foglalkoztatásukat az elnöki keretbõl
finanszírozták. A támogatási keret terhére megkezdték a hagyatékot bemutató kiállítás
elõkészítését és a dokumentumok digitalizálását.

Az elnöki keretbõl hozzájárultak a Zenetudományi Intézetben folyó, a magyar
zenetörténet emlékeit feltáró nagyszabású kritikai közreadási munkák, így a
Bartók-összkiadás személyi és dologi kiadásaihoz.

A Bartók-évfordulóhoz kapcsolódva megkezdték a 2007. évi Kodály-jubileum
tudományos programjának megvalósítását a Bartók és Kodály kapcsolata témakört
feldolgozó kiállítás forgatókönyvének elkészíttetésével.

Az NKFP 2006-ban az intézet három kutatási témáját támogatta: Középkori
forráskutatás, Pozsony zenei élete a 16–18. században, Bartók Béla mûveinek kritikai
kiadása. Nyolc zenetörténeti és népzenei téma részesült OTKA-támogatásban, többek
között a Magyar Népzene Tára 11. és 12. kötetének elõkészítése, a magyar népzene új
stílusú dallamainak közreadása, középkori kódexek digitalizálása, Erkel Ferenc Bánk
bán c. operájának kritikai kiadása és az 1960-as évek zeneszerzõi útkeresésének
vizsgálata. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Bartók-évforduló kapcsán
öt témát támogatott, többek között a Bartók útján c. nemzetközi konferencia és kiállítás
megrendezését és A kékszakállú herceg vára autográf fogalmazványának kommentált
fakszimile-kiadását, továbbá hozzájárult a Dohnányi Archívum mûködtetéséhez. A
Nemzeti Kulturális Alap a muzeális orgona szekrényének restaurálásához, a CAO-ECE 
és a Cantus Planus köteteinek megjelentetéséhez, valamint négy kutató külföldi
konferencia-részvételéhez nyújtott támogatást.

Egyéb kapcsolatok

Az intézet munkatársai szakmai kapcsolatokat ápolnak hazai kulturális és mûvelõdési
szervezetekkel, intézményekkel, így a Hagyományok Házával, az Európai Folklór
Intézettel, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságával. A Régi Zenetörténeti Osztály
két munkatársa a Schola Hungarica együttes vezetõjeként gregorián felvételek
sorozatával szerepel a nyilvánosság elõtt. A Magyar Zenetörténeti Osztály munkatársai
zenei és kulturális folyóiratokban kritikusként elemzik a kortárs magyar zeneszerzést,
zenei elõadómûvészetet, operajátszást. A népzene- és néptánckutató munkatársak
többsége tanácsadóként, zsûritagként folyamatosan részt vállal a népzenei és néptánc
mozgalom irányításában.

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok

Az intézetnek az akadémiák közötti csereegyezmények keretében tématervben rögzített 
együttmûködési megállapodása van közép- és kelet-európai országokban mûködõ
partnerintézetekkel (Szlovénia, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Szerbia, Horvátország,
Románia, Moldovai Köztársaság, Ausztria, Lengyelország, Észtország, Litvánia). Az
intézet munkatársai 2006-ban Szlovéniában és Romániában vettek részt
tapasztalatcserén a partnerintézetekben. A munkatársak aktívan részt vettek a
nemzetközi szakmai szervezetek munkájában, s többen tisztséget viselnek tudományos
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bizottságokban. Ilyenek a Nemzetközi Zenetudományi Társaság (IMS), a Nemzetközi
Hagyományos Zenei Tanács (ICTM), a Nemzetközi Tánc Tanács (CID).

A régi zenetörténet kutatói nemzetközi konferenciákon vettek részt és elõadást tartottak 
Niederalteichban, Regensburgban, Oxfordban, Nieborówban (Lengyelország), a
magyar zenetörténet, Dohnányi és Bartók életmûvének kutatói Ausztriában (Bécs,
Linz), Berlinben, Stuttgartban, Münchenben, Genfben, Párizsban és
Annandale-on-Hudson-ben (USA). A népzene- és néptánckutatók a környezõ országok 
magyarsága körében a dunaszerdahelyi Népzenei Archívummal és a szabadkai
székhelyû Vajdasági Folklór Egyesülettel mûködnek együtt a gyûjtõ és ismeretterjesztõ 
munkában. Konferenciákon vettek részt Kolozsvárott, Sepsiszentgyörgyön, Zentán,
Mainzban, Londonban, Isztambulban, Lipcsében, Tucsonban (USA), valamint
Dél-Koreában. Külsõ bírálóként PhD-védésen mûködtek közre a Belfast-i Queens
Egyetem Zenei Tanszékén.

A nemzetközi kapcsolatok bõvülését eredményezte az EU 6 keretprogram keretében
hét európai folklórarchívum konzorciumaként támogatást nyert ethnoArc pályázatban
való részvétel, melynek célja népzenei archívumok adatbázisainak összekapcsolása,
illetve online keresési lehetõség biztosítása egyszerre több archívumban.

V. Az év folyamán megjelent jelentõsebb publikációk

Könyvek

Bereczky János: Mikszáth Kálmán és a gyermekjátékok világa. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 2006, 520.

Kárpáti, János – Vikárius, László – Pávai, István: Bartók and Arab Folk Music. Magyar
UNESCO Bizottság – Európai Folklór Intézet – MTA Zenetudományi Intézet,
Budapest, 2006, CD-ROM.

Kovács, Andrea – Dobszay, László – Czagány, Zsuzsa: Corpus Antiphonalium Officii
Ecclesiarum Centralis Europae, V/B, Esztergom/Strigonium (Sanctorale). MTA
Zenetudományi Intézet, Budapest, 2006, 479.

Pávai István – Richter Pál: A Bartók-rend kereshetõ internetes adatbázisa. MTA
Zenetudományi Intézet, Budapest, 2006, db.zti.hu/br

Sipos, János: Comparative Analysis of Hungarian and Turkic Folk Music, Türk-Macar
Halk Müziginin Karºilaºtirmali Araºtirmasi, Türk Iºbirligi ve Kalkinma Idaresi
Baºkanligi – Ankarai Magyar Nagykövetség, Ankara, 2006, 280.

Szacsvai-Kim, Katalin (közradja): Ferenc Erkel: Hunyadi László. Opera in 4 Acts,
I–III. Rózsavölgyi és Tsa, Budapest, 2006, LXX + 867.

Tallián Tibor: Operaország: Kísérletek a magyar operajátszásról 1994-2005. Jelenkor,
Pécs, 2006, 439.

Tari Lujza: Bukovinai székely betlehemesek. Arcanum – Európai Folklór Intézet –
MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2006, CD-ROM.
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Vikárius, László (közreadja és a kommentárt írta): Béla Bartók: Duke Bluebeard’s
Castle, Opus 11, 1911, Autograph Draft. Balassi Kiadó – MTA Zenetudományi Intézet,
Budapest, 2006, 60 + 51.

Tanulmányok

Dalos Anna: Hagyomány és eszkatológia Jeney Zoltán „Halotti szertartás”-ában.
Holmi, 2006, 18, 903–912.

Gombos, László: Ernõ Dohnányi’s Career in His Vienna Years (1901–1905). Studia
musicologica, 2006, 47, 167–220.

Kiss, Gábor: A Repertory of Mass Ordinary in Eastern Europe – Reconsidered. In:
Dobszay, László (szerk.): Cantus Planus 2004. Institute for Musicology of the HAS,
Budapest, 2006, 715–722.

Kovalcsik Katalin: A folklórzenétõl a rockoperáig: A Kalyi Jag jelentõsége és helye a
magyarországi és európai cigány népzenei együttesek között. Napút, 2006, 8/9, 64-73.

Rudasné Bajcsay Márta: „Jaj, Istenem, teremtettél...”: Istenhez fordulás a
keservesekben, a legszemélyesebb lírai népdalokban. In: Vargyas Gábor (szerk.):
Ethno-lore: az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 2006, 449–466.

Szendrei Janka: A Szent István zsolozsma legrégibb énekei. In: Füzes Ádám – Legeza
László (szerk.): Memoriae Tradere: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik
születésnapjára. Mikes Kiadó, Budapest, 2006, 559–566.

192



VI. A kutatóhely tudományos teljesítményének fõbb mutatói

Az igazgató neve: Tallián Tibor
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Intézeti átlaglétszám1:  69 ebbõl kutató2:  35

Pub li ká ci ók
Az év fo lya mán meg je lent összes pub li ká ció szá ma3: 160
Könyv
mo no grá fia4 ma gya rul:   6 ide gen nyel ven:   5
szer kesz tett kö tet5 ma gya rul:   7 ide gen nyel ven:   6
egyéb kö tet6 ma gya rul:   3 ide gen nyel ven:   2

Ta nul mány, cikk7

ha zai tu do má nyos fo lyó irat ban ma gya rul: 36 ide gen nyel ven:  8
ide gen nyel ven kül föl di fo lyó irat ban:  6

ta nul mány kö tet ben ma gya rul: 25 ide gen nyel ven: 16
le xi kon cikk ma gya rul:   5 ide gen nyel ven:   7

Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ írás
ma gya rul: 27 ide gen nyel ven:  0

Hi vat ko zás8 (bib li og rá fi ai adat nél kül)
Összes hi vat ko zás szá ma ma gya rul: 128 ide gen nyel ven: 32

Rész vé tel a tu do má nyos élet ben
Tu do má nyos elõ adá sok szá ma össze sen:  119 eb bõl nem zet kö zi: 63
Tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se össze sen:   6 eb bõl nem zet kö zi:   3

Szak ér tõi te vé keny ség
egyé ni szak lek to ri vé le mény össze sen:  8 eb bõl kül föld ön:   0
op po nen si vé le mény össze sen:  11 eb bõl kül föld ön:   1
egyéb szak ér tõi vé le mény: 0 eb bõl kül föld ön:   0
Rész vé tel tu do má nyos tes tü let ben
el nö ki tiszt ség össze sen:  4 eb bõl kül föld ön:   1

tag ság össze sen:  57 eb bõl kül föld ön: 19

Tu do má nyos fo ko zat, ill. cím meg szer zé se9    PhD: 0 MTA dok to ra:  0

Fel sõ ok ta tás ban vég zett tevékenység
Fel sõ ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ mun ka tár sak szá ma:10  14
Eb bõl dok to ri is ko lá ban ok ta tók szá ma:    3 Dok to ri is ko lát ve ze tõk szá ma:  0
El mé le ti kur zu sok szá ma:11  37 Gya kor la ti kur zu sok szá ma:     36

Pá lyá za ti ada tok
OTKA-témák szá ma: 8 A tá mo ga tás össze ge:   30,0  M Ft
NKTH-pályázat té má i nak szá ma: 3 A tá mo ga tás össze ge:   25,2  M Ft
Nem zet kö zi pá lyá za tok szá ma: 1 A tá mo ga tás össze ge:     2,6  M Ft

Eb bõl EU-forrásból: 1 A tá mo ga tás össze ge:     2,6  M Ft
Egyéb12 pályázati témák száma: 19 A támogatás összege:   51,4  M Ft



Rövidítések jegyzéke

FVM Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

KVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

MeH Miniszterelnöki Hivatal

NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

NKFP Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Pályázatok

NKTH Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

OTKA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
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