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A tudomány és a kultúra mindenkié,  

Senki nem veheti el tőlünk!  
 

Sajtótájékoztató 2018. 09. 28. 
Budapest Akadémia u. 11. 

Kutatás fontossága 

Kutatók éjszakája 

Létrejöttének legfőbb célja, hogy kedvet csináljon a fiataloknak a kutatói pályához és vonzóvá tegye a 

tudományos kutatást. 

Örömteli, hogy ebben az évben már kétnapos lett a kutatók éjszakája. Semmiképpen nem öncélú ez 

a két nap, amikor egy-egy szakterület művelői bemutatókat és előadásokat tartanak a különféle 

tudományágak újdonságairól, érdekességeiről olyanoknak is, akik olykor az adott témához némi 

tartózkodással és fenntartásokkal közelednek. Feltétlenül fontos, hogy közelebb kerüljön a tudományos 

kutatás a köznapi emberhez, ezért sok színvonalas programmal várják az egyes kutatóhelyek, 

közgyűjteményi helyek a gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket. 

Miért fontosak a kutatók és a kutatás? 

Gondoljunk Széchenyi István szavaira: „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.”  

Ő már akkor fontosnak tartotta az önálló Magyar Tudományos Akadémiát, amely azóta változott ugyan, 

de függetlenségét mindig is igyekezett fenntartani. A tudományos kutatást végző kollégák teljes 

autonómiáját a magyar hagyományként kialakult intézményhálózat továbbra is biztosítani tudja. 

A kutatómunka egy részének, az alapkutatásnak a megítélése a köznapi ember és a kutatótársak 

számára is nehéz. Az alkalmazott kutatások helyzete ilyen szempontból könnyebb, hisz ott már 

látványos az eredmény: egy eszköz, egy módszer, egy eljárás a kutatás tárgya. Ugyanakkor az 

alkalmazott kutatás nem létezhet alapkutatás nélkül. Ez olyan, mint a mezőgazdaságban a vetés és az 

aratás. Ha ebben az évben nem vetünk, jövőre nem aratunk. Így van ez a tudományos alapkutatás 

elhanyagolásával is. Ha most leépítjük vagy lemondunk róla, lemondunk annak jövőbeni terméséről is. 

De nemcsak a magunk számára mondunk le róla, hanem gyerekeink, unokáink számára is.  

Vitathatatlan, hogy életminőségünk javult, lehetőségeink a múlt század elejéhez képest pozitív 

irányban változtak. A változások alapjául az olyan tudományos alapkutatások szolgáltak, melyeket 

művelőik kíváncsiságból, tudásvágyból, és nem a közvetlen haszonszerzésért végeztek. Eredményeikkel 

elvetették a magot, amely más kutatóknál szárba szökkent, termésük pedig lassanként a hétköznapokban 

is megjelenik. 

1888-ban Friedrich Reinitzer (ejtsd: Rájnicer) botanikus-vegyész koleszterinszármazékok vizsgálata 

közben véletlenül felfedezte az anyag folyadékkristályos állapotát. A haszontalannak tűnő felfedezés 

több mint hetven évig csak a tudományos érdekességek számát gyarapította, mígnem az 1960-as 

években felismerték, hogy az ilyen típusú anyagok síkképernyős elektronikus kijelzők építésére 

lehetnek alkalmasak. Reinitzer 130 évvel korábbi felfedezése, majd azt követően több mint hetven éven 

át a folyadékkristályok egyesek számára talán haszontalannak tűnő alapkutatása vezetett el az LCD-

kijelzők kifejlesztéséhez. Reinitzer és az őt követő kutatók puszta kíváncsisága nélkül ma talán a 

mobiltelefonjaink is katódsugárcsövesek lennének, és a zsebünk helyett a hátunkon cipelnénk őket. 
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1895-ben Wilhelm Röntgent a kíváncsisága vezérelte a róla elnevezett sugárzás felfedezése során és 

akkor is, amikor e sugárzást felhasználva képet készített felesége kezéről. Ma röntgensugárzással 

vizsgáljuk a gépjárművek, repülőgépek szerkezeti elemeit, motorjait, hajtóműveit anyaghibák után 

kutatva, és gyógyulásunk reményében készíttetünk magunkról röntgensugárzással háromdimenziós 

tomografikus (CT) képet. 

A mai világban számtalan problémával, megoldandó kérdéssel szembesülünk nap mint nap, 

amelyekre tudósok hívják fel a figyelmet, és a tudomány adhat rájuk megoldást. Talán elég az is, ha a 

globális klímaváltozást említjük, amelytől elválaszthatatlan a környezetvédelem, a vízgazdálkodás 

ügye. 

Magyarországnak gazdasági és stratégiai érdeke, hogy az MTA kutatásban és innovációban betöltött 

szerepe továbbra is megmaradjon. A Kormány fejezze ki ezzel a terület művelőinek megbecsülését, és 

a magyar kutatók és a kutatást segítő szakemberek bérét emelje.  

Forrás: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Monitor#LCD_/_TFT 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen  
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