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egy internetes bírálóját hitelrontá sért perbe 
fogták. Az eset potenciális kárvallott ja a kon-
ferencián személyesen adhatta elő a jog szol-
gáltatás kilátásaival kapcsolatos félelmeit. 

A lélektani alapozás tökéletes volt Orosz 
László, a BME Fizika Tanszékének docense, 
Mi van a fejekben című, meggyőző retorikával 
előadott utópiájához, amely szerint a világnak 
a természettudományok következetessége 
szerint kellene felépülni, és akkor a tudomá-
nyosan megalapozatlan perek el sem kezdőd-
hetnének.

Ez volt a konferencia előadásainak prog-
ramja. De az előadásokon kívül volt más is. 
Mindenekelőtt voltak program szerinti fóru-
mok, és ezen kívül is minden előadás után 
lehetett az előadóktól kérdezni, nyilvánosan, 
mikrofon segítségével. 

A délelőtti program legtöbb kérdése az 
egerekre ható mágneses térre vonatkozott, 
talán a téma újszerűsége és nyitottsága miatt. 
Nyitott abban az értelemben, hogy a tapasz-
talatok leírása után az indoklás még várat 
magára, a sztatikus mágneses tér hatása élő 
szervezetre az eddigi ismeretekből nem kikö-
vetkeztethető. Ugyanakkor vonzó, de jóval 
nehezebben megvalósítható lehetőség a ked-
vező hatások vizsgálata embereknél.

A délutáni kérdések a vízre, majd a víz 
eltávolítási módszere, az Aquapol falszárító 
adta elvi kérdésekre vonatkoztak. Az utolsó 

előadás után az előadóterem elnéptelenedése 
a Búcsúszimfónia koreográfiája szerint történt 

– akinek nem maradt kérdése, az távozott. A 
rendezők kénytelenek voltak mesterséges 
kapuzárási pánikhoz folyamodni, hiszen 20 
óra után valóban nem ígérkezett könnyűnek 
az egyetem elhagyása

 És voltak bűvészek, a szkeptikus konferen-
ciák elmaradhatatlan programjaként. A bű-
vész ugyanis az áltudós negatív lenyomata. A 
bűvésznek van néhány trükkje, ami csodának 
látszik. A közönség ámul, de tudja, hogy lé-
tezik olyan szereplő – a bűvész – aki ismeri a 
megoldást.

Az áltudós állít valamit, amit a közönség 
elhisz, mert bízik a természetben és a sarlatán 
szavában. Az állítás azonban nem igaz, a 
trükkök pedig a magyarázathoz kellenek. 
Csodának az tekinthető, hogy mindez milyen 
jó hatásfokkal működik.

Ha a jogi következményeket is figyelem-
be vesszük, akkor az áltudós inkább varázsló, 
mint bűvész. Thomas Mann Mariójának 
mágusára gondolok, tekintettel az áldozat 
meghurcolására.

Csakhogy esetünkben a pisztoly is a va-
rázslónál van!

Kulcsszavak: áltudomány, szkeptikus konferen-
cia, mágnesség, vízszerkezet, jogszolgáltatás, 
tudományos felelősség

kitüNtetések

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – 
nemzeti ünnepünk, március 15., az 1848–1849-es forradalom és szabad-
ságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületé-
sének napja alkalmából magas állami kitüntetéseket adományozott.

kossuth Nagydíjat kapott 
Nemeskürty istváN Széchenyi-díjas irodalomtörténész, 

a Magyar Tudományos Akadémia doktora

•

széchenyi Nagydíjat kapott 
oláh györgy Nobel-díjas kémikus, az MTA tiszteleti tagja 

•

széchenyi-díjat kapott
CsÍkszeNtmihályi mihály pszichológus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

é. kiss kataliN, az MTA levelező tagja, 
az MTA Nyelvtudományi Intézetének kutatóprofesszora, egyetemi tanár

erDei aNNa, az MTA rendes tagja, immunbiológus, 
az ELTE Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára 

iNzelt györgy, a kémiai tudomány doktora, az ELTE Kémiai Intézet Elektrokémiai 
és Elektroanalitikai Laboratóriumának vezetője, egyetemi tanár

istváNFi gyula, a műszaki tudomány kandidátusa, 
Ybl Miklós- és Forster Gyula-díjas építészmérnök, professor emeritus 

kuN miklós, a történettudomány kandidátusa, a Károli Gáspár Református Egyetem 
Kremlinológiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára

léNárD lászló, az MTA rendes tagja, neurobiológus, a Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének egyetemi tanára, 

az MTA Idegélettani Kutatócsoportjának vezetője 
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makara B. gáBor, az MTA rendes tagja, neuroendokrinológus, 
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének kutatóprofesszora

moNok istváN, az irodalomtudomány kandidátusa, irodalom- és 
művelődéstörténész, könyvtáros, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi docense

pósa laJos, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének munkatársa

sólyom JeNŐ, az MTA rendes tagja, Állami díjas fizikus, 
az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora

stépáN gáBor, az MTA rendes tagja, gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezető egyetemi tanára, dékán

szaBó miklós, az MTA rendes tagja, 
az ELTE Régészettudományi Intézetének kutatóprofesszora, egyetemi tanár

szöréNyi lászló, az MTA doktora, József Attila-díjas irodalomtörténész, 
az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója

•

a magyar köztársasági érdemrend középkereszt a csillaggal 
(polgári tagozata) kitüntetést kapta:

BolBeritz pál Széchenyi-díjas teológus, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

BorBáNDi gyula Széchenyi-díjas történész, író, esszéista

•

a magyar köztársasági érdemrend középkereszt (polgári tagozata) 
kitüntetést kapta:

árkai péter Széchenyi-díjas geológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 
a MTA Geokémiai Kutatóintézetének kutatóprofesszora

BeszNyák istváN Széchenyi-díjas orvos, az MTA rendes tagja, 
a Semmelweis Egyetem professor emeritusa

BoD péter ákosNak, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának.

eNtz Béla Állami díjas biológusnak, a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete 
nyugalmazott tudományos főmunkatársának, és

Fekete gáBor Széchenyi-díjas ökológus, botanikus, az MTA rendes tagja, 
az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete kutatóprofesszora

kliNghammer istváN, az MTA rendes tagja, 
az ELTE Informatikai Kar egyetemi tanára

lapis károly Széchenyi-díjas orvos, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem 
I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet professor emeritusa

pásztor emil Széchenyi-díjas idegsebész, az MTA rendes tagja, az Országos Idegsebé-
szeti Tudományos Intézet professor emeritusa

Az MTA székházában 2011. március 16-án Pálinkás József adta át a kitüntetéseket, ame-
lyeket a Magyar Köztársaság elnöke az MTA elnökének felterjesztésére adományozott

magyar köztársaság érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapott:
aNDó istváN, az MTA doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 

Genetikai Intézetének tudományos tanácsadója

Büki gergely, az MTA doktora, nyugalmazott tanár, 
Budapesti Műszaki Gazdasági Egyetem

FoDor pál, az MTA doktora, 
az MTA Történettudomány Intézetének igazgatóhelyettese

haas JáNos, az MTA doktora, az MTA ELTE Geológiai Kutatócsoport vezetője

kaJCsos zsolt, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet 
tudományos tanácsadója

NeméNyi mária, az MTA doktora, az MTA Szociológiai Kutatóintézet 
tudományos tanácsadója

rozgoNyi tamás, az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa

szaBó g. zoltáN, az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója

•

magyar köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült
rozsoNDai BéláNé, az irodalomtudomány kandidátusa, nyugalmazott osztályvezető, 

MTA Könyvtára Kézirattár és Régikönyvek Gyűjteménye

váraDi tamás, az MTA Nyelvtudomány Intézet igazgatóhelyettese 
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magyar köztársasági arany érdemkereszt kitüntetést kapott
BuruCs korNélia, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa

körNyei JáNos, az Izotóp Intézet Kft. kutatás-fejlesztési igazgatója

•

magyar köztársasági ezüst érdemkereszt kitüntetésben részesült
DáNiel mária, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet igazgatóhelyettese

kováCs sáNDorNé, az MTA Akadémiai Óvóda és Bölcsőde óvódapedagógusa

simonné Werner mária, az MTA Pécsi Területi Bizottság nyugalmazott titkárságvezetője

2011. március elején az MTA főtitkára a tudományos élet területén dolgozó fiatal ku-
tatók eredményeinek elismerésére létrehozott akadémiai ifjúsági Díjban részesítette: 

A humán- és társadalomtudományok területén

arany zsuzsannát, az MTA-Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport tudományos munkatársát 
Bozó pétert, az MTA Zenetudományi Intézet tudományos munkatársát

Dobos Balázst, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet tudományos titkárát
klement Juditot, az MTA-Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Atelier Kutatócsoport tudományos munkatársát
lux gábort, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos munkatársát
stefano Bottonit, az MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársát. 

A matematika és természettudományok területén:

hoffer andrást, az MTA–Pannon Egyetem 
Levegőkémiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát

kálmán orsolyát, az MTA Szilárdtestfizikai 
és Optikai Kutatóintézet tudományos munkatársát

kertész attilát, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
tudományos segédmunkatársát

papp gábor Csabát, az MTA–Debreceni Egyetem 
Homogén Katalízis Kutatócsoport tudományos munkatársát

patkós Balázst, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársát
pongrácz anitát, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 

tudományos munkatársát

szabó m. gyulát, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet 
tudományos munkatársát

szabó róbertet, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet 
tudományos munkatársát

varga szilárdot, az MTA Kémiai Kutatóközpont Biomolekuláris Kémiai Intézet 
tudományos segédmunkatársát

varga zoltánt, az MTA–Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoport kutató mérnökét

Az élettudományok területén:

kovács erikát, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet 
tudományos segédmunkatársát

kovács károlyt, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet 
tudományos segédmunkatársát

laczkó-Dobos hajnalkát, az MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézet 
tudományos munkatársát

lőrincz andreát, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
tudományos főmunkatársát

matusek tamást, az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézet 
tudományos munkatársát

molnár Béla pétert, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet 
tudományos segédmunkatársát

Nagy Nikolettát, az MTA–Szegedi Tudományegyetem Dermatológiai Kutatócsoport 
tudományos munkatársát

Nyilas ritát, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos munkatársát
sepsi adél izabellát, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet tudományos munkatársát

 Minden kitüntetettnek gratulál
 a Szerkesztőség

Kitüntetések




