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felől érkező gátló impulzusok (62%) és az agy
különböző részeiből érkező serkentő rostok
(38%) által hordozott információ feldolgozása
után a kisagyi magidegsejtek rostjai közvetítik
az extracerebelláris régiók felé a kisagy „hozzá
járulását” a folyamatokhoz. Ami igen lényeges:
jóval több afferens lép be a kisagyba, mint
ahány (ugyancsak excitatorikus!) efferens
hagyja el (40:1). Ez is aláhúzza a kisagykéreg
fontosságát az információk feldolgozásában!

F. Tóth Tibor • Méltó emlékezés Rodostóban Mikes Kelemenre
• „Átkeresztezéses” szinapszisrendszer mint
a kisagykérgi működés modelljének alap
eleme. A Szentágothaitól származó angol
elnevezés („crossing-over” szinapszis) ma
is használatos a kérgi működések leírásánál.
• Gátló és excitatorikus elemek kapcsolódásának szerepe (glomerulus) a moharos
tok által szállított információk feldolgozásában.
Ito Maszao japán neurofiziológus vizsgálatai szerint a kisagyi tanulás „székhelye” a
kéreg molekuláris rétege. Immuncitológiai
módszerekkel (glutamát-receptorok lokalizálása) munkacsoportunk bizonyította a dend
ritikus tüskék részvételét a kisagyi tanulásban.

Szentágothai Jánosnak és munkatársainak a
kisaggyal kapcsolatos legfontosabb kutatási
eredményei összegezve a következők:
• A kisagy két fő afferense közül a kúszórost
eredési helyének kimutatása (oliva infe
rior), a Szentágothai által kidolgozott
degenerációs módszer segítségével.
• A gátló kosársejtek szerepe az első kisagyi
modell megalkotásában. A Szentágothaimodell ma is érvényes.

Kulcsszavak: kisagy, kisagykérgi idegsejtek, kis
agyi glomerulus, moharostok, kúszórostok, ke
resztezéses szinapszisrendszer, kisagykérgi modell
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Tanulmány
MÉLTÓ EMLÉKEZÉS RODOSTÓBAN
MIKES KELEMENRE
F. Tóth Tibor
ny. akadémiai szakmai főtanácsadó,
a Magyar–Török Baráti Társaság volt alelnöke

A Rákóczi-emigráció törökországi krónikása
halálának 250. évfordulója alkalmából jelentős kulturális események helyszíne volt Rodostó, mai nevén Tekirdağ. Az elmúlt évben
Tüskés Gábor irodalomtörténész, az MTA
BTK Irodalomtudományi Intézete XVIII.
századi irodalom osztályának vezetője kezdeményezésére – a török Kulturális és Idegenfor
galmi Minisztérium és a rodostói önkormány
zat támogatásával – a 47. Cseresznye Fesztivál
keretében megtartott 9. Magyar nap rendezvénysorozata keretében rangos magyar tudósok részvételével tudományos konferenciát
tartottunk török nyelven, a Rákóczi Múzeumban. A szervezési feladatokat a Rodostói
Magyar Baráti Társaság és magyar testvérszervezete, a budapesti Magyar–Török Baráti
Társaság végezte el. A konferencián előbb
Tüskés Gábor méltatta a neves Mikes-kutató,
Hopp Lajos irodalomtörténész tudományos
munkásságát, majd Vásáry István turkológus,
egyetemi tanár a Rákóczi-szabadságharcot
lezáró szatmári béke háromszáz éves évfordulójára emlékezett. Felolvasták Tasnádi Edit
turkológus-műfordító Hely és idő Mikes Ke
lemen Törökországi leveleiben című, erre az

alkalomra írt monográfiáját. Majd Tüskés
Gábor Rodostó 1720 körül Mikes Kelemen Tö
rökországi leveleiben című írását ismerhették
meg a résztvevők. Tüskés Gábor új kutatási
eredményeket is tartalmazó, gondolatébresztő írásában több olyan kérdést is felvetett,
amelyek Mikes Kelemen rodostói levelei
alapján a jövőben még vizsgálatra várnak.
Könyvbemutató helyszíne is volt a Rákóczi
Múzeum, a török szervezők felkérésére bemu
tattam – a Rodostói Magyar Baráti Társaság
és a budapesti Magyar–Török Baráti Társaság
gondozásában, szerkesztésemben megjelent
– a Török menedékjogot kapott magyar emig
ránsok rövid életrajzi összefoglalója című kétnyelvű – Mikes életrajzát is tartalmazó – lexikont, tudós szakemberek: Hermann Róbert, Joó András, Mészáros Kálmán és Seres
István tollából. A rendezvénysorozat csúcspontja volt a kezdeményezésemre létesített
Mikes Kelemen utca felavatatása a Rákóczi
Múzeum mögött. (A rodostói önkormányzat
erről szóló határozata és a szöveg fordítása
látható az 1. képen. A 2. kép mutatja a veretes
utcatáblát.) Emléktáblát helyeztünk el azon
a kopjafán, amely Mikes egykori házának
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helyét jelzi. Természetesen megkoszorúztuk
a tengerparton lévő parkban a Mikes-szoborcsoportot és a Rákóczi-szobrot is (3. és 4. kép).
Az évforduló alkalmából a török posta díszborítékot bocsátott ki Mikes-emlékbélyeggel,
első napi bélyegzéssel.
Az idei, 48. Cseresznye Fesztivál keretében
megrendezett 10. Magyar nap rendezvénysorozat sem volt kevésbé érdekes. Bemutattuk
a budapesti Magyar–Török Baráti Társaság
és a Rodostói Magyar Baráti Társaság gondo

zásában, szerkesztésemben megjelent Mikes
Kelemen – Rodostó magyar krónikása című
török és magyar nyelvű könyvet. A kötet az
Alexander von Humboldt Alapítvány, Edo
ğan Erken, Magyarország rodostói és Horváth László, Törökország szigetvári tiszteletbe
li konzulja támogatásával jelent meg.
A kötet egyrészt az elmúlt évi tudományos
konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. Másrészt a kétnyelvű kötet kiegészült Hóvári János történészturkológus, jelenlegi ankarai rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet Nyugati magyar
gondolatok Rodostóban: Mikes Kelemen (1690–
1761) életútja és a korabeli magyar történelem
zsákutcái, valamint Tüskés Anna művészettör
ténész, az MTA BTK Irodalomtudományi
Intézete, Illyés Gyula Archívuma tudományos kutatójának Mikes Kelemen képzőművé
szeti ábrázolásai című tanulmányával.
A gazdagon illusztrált, könyvészetileg is
tetszetős kötetet a szerzők Hopp Lajos iroda-

T. C. Tekirdağ Önkormányzat közgyűlés
Határozat kelte: 02/02/2011
Határozat száma: 59
Határozat
A 23/12/1010 keltezésű és 30940-8580 számon iktatott nagyrabecsült kérelmével Dr. F. Tóth
Tibor azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a 250 évvel ezelőtt kerületünkben elhunyt Mikes
Kelemen emlékére készülve annak az utcának a nevét, ahol a magyar függetlenségi szabadságharc kiemelkedő személye, Mikes Kelemen 1761-ben bekövetkezett haláláig lakott, Mikes
Kelemen névre kellene változtatni, vagy a Rákóczi Múzeum közelében lévő bármely utcát a
magyarok által oly nagyra becsült személyről nevezzék el.
A témának a Belediye (önkormányzat) közgyűlésén történő megvitatása javasolt.
A javaslatot a 2011. február 2-i közgyűlés megvitatta és az ott megtartott szavazás eredményeképp az Ertuğrul kerületben lévő Tanriverdi utcának a nevét Mikes Kelemen utca
névre való megváltoztatását egyhangúlag elfogadta.
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lomtörténész, Mikes-kutató emlékének aján
lották. Rendkívül megtisztelő volt számomra, hogy török barátaink a könyv rodostói
bemutatására engem kértek fel. (Az ankarai
Magyar Nagykövetség előzetes tervei szerint
a kötetet – a Magyar–Török Baráti Társaság
gondozásában eddig megjelent török és ma
gyar nyelvű könyvekkel együtt – az őszi isztambuli könyvvásáron is bemutatjuk.) A
Mikes-kötet és annak rodostói ősbemutatója
újabb fontos mérföldkő a török és a magyar
emberek baráti és kulturális kapcsolatának
ápolásában. Azt is bizonyítja, hogy rodostói
barátaink, immár több évszázad óta, emberöltőkön keresztül szeretettel és őszinte tisztelettel ápolják a szabadságukért harcolt, vesztett ügyük után bujdosni kényszerült magyarok emlékét. Hazája iránt érzett örök hűsége
és szeretete miatt a zágoni Mikes Kelemen
méltó példaképe lehet minden mai török és
magyar fiatalnak.
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Bemutatták még – a rodostói önkormány
zat támogatásával megjelent – Şerif Baysalan
Rakoczi’nin Şifalı Çamuru (Rákóczi gyógy
iszapja) című kötetét is, amelyben a szerző a
város határában található iszapfürdő történetét dolgozta fel. Itt remélt gyógyulást köszvényére 1700-ban a török menedékjogot kapott
Thököly Imre, Felső-Magyarország és Erdély
fejedelme, majd később az emigráció éveiben
itt kúrálta magát mostohafia, II. Rákóczi
Ferenc és a vele bujdosó magyarok.
Végül a helyi társaság felkérésére Tasnádi
Edit turkológus-műfordító tartott előadást
Rodostó szerepe a magyar–török kulturális és
történelmi kapcsolatokban címmel.
A Magyar nap díszvendégeit igazi hunga
rikumokkal köszöntöttük, részükre a nemzet
közileg elismert villányi borászok, Bock József,
Gere Attila, Gere Tamás és Gere Zsolt, valamint Tiffán Ede pincészete a Mikes-kötet
címkéjével palackoztak kitűnő vörösborokat.
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Szendy István • A hadtudományról magyar szemmel
A jelképes síremléken elhelyezett, bronzból
készült Mikes Kelemen-reliefet Györfi Sándor Munkácsi-díjas szobrászművész készítette és ajánlotta fel adományként. Az emlékhely
felavatásának alkalmából a városba látogató
Kiss Gábor isztambuli főkonzul, és a helyi
méltóságok mondtak ünnepi beszédet, és
koszorúzták meg az emlékhelyet. A ren
dezvényeken jelen volt Erdoğan Erken, Ma
gyarország rodostói tiszteletbeli konzulja is.
A város polgármestere, Op. Dr. Adem
Dalgıç a Rákóczi Múzeumban adta át Kiss
Gábor főkonzulnak a város önkormányzatának határozata alapján kiadott díszes adománylevelet, amely szerint a magyar irodalom
kiemelkedő egyéniségét, Mikes Kelement a
város díszpolgárává választották. A jubileumi
Magyar nap alkalmából a török posta ismét
díszborítékot bocsátott ki emlékbélyeggel,
első napi bélyegzéssel.

A jubileumi Magyar nap kiemelkedően
fontos eseménye volt a Mikes Kelemen Park
és Emlékhely felavatása (5. és 6. kép). A parkot
az önkormányzat ajánlotta fel e nemes célra.
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Kulcsszavak: Mikes Kelemen, Rákóczi-emig
ráció, Rodostó, török és magyar nyelvű életrajzi
lexikon, Cseresznye Fesztivál, Magyar nap Te
kirdağban, Mikes Kelemen Park és Emlékhely
Tekirdağban, rodostói Mikes Kelemen utca,
Györfi Sándor: Mikes-relief, Mikes-emlékbélyeg

A HADTUDOMÁNYRÓL
MAGYAR SZEMMEL
Szendy István
a hadtudományok kandidátusa, ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
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Helyzetértékelés
A magyar hadtudomány mai helyzetét és
fejlődésének tendenciáit alapvetően azok az
átalakulások határozzák meg, amelyek az
elmúlt két évtizedben, a világban, térségünkben, illetve hazánk külső és belső körülményeiben végbementek. Ezek a társadalom
egészére ható és annak valamennyi szegmensében érvényesülő folyamatok a tudományág területén olyan átalakulásokat, módosulásokat és végső soron új kihívásokat eredményeztek, amelyek a magyar hadtudományi
közélet szereplőinél a „küldetés” rangjára
emelték a diszciplína elmélete és gyakorlata
megújításának szükségességét.
A folyamat, amelynek mozgatórugója e
törekvés, immár közel húsz éve tart. Különféle tudományos műhelyek, tudós társaságok
és testületek tagjai szimpóziumokon, konferenciákon, illetve tudományos publikációkban igyekeztek és igyekeznek ma is a hadtudo
mány helyét, szerepét, tárgyát, fogalomrendszerét, illetve struktúráját a valós vagy valósnak vélt társadalmi (felhasználói, alkalmazói)
igényekkel harmonizációban megfogalmazni
vagy újrafogalmazni. Az utóbbi néhány évben e vonatkozásban figyelemre méltó pub

likációkat jelentettek meg: dr. Ács Tibor ny.
ezredes, dr. habil. Deák János ny. vezérezredes,
dr. Gőcze István ny. alezredes, prof. dr. Nagy
László ny. ezredes, prof. dr. Szabó Miklós ny.
altábornagy akadémikus.
Azt, hogy a magyar hadtudomány e meg
újítási periódusának mely szakaszában tart,
nehéz lenne ma megmondani, hiszen jól ér
zékelhetően, a tudományág tekintetében,
annak minden területe – az egyébként normá
lisnak tekinthető önfejlődést biztosító ütemtől eltérő, nem egy esetben szélsőséges kilengéseket is produkáló – mozgásban van.
Hazánkban, a hadtudományban, a rendszerváltozást követően viszonylag gyorsan
megkezdődött a korábbi ismeretrendszer,
terminológia és struktúra átalakítása, mely
folyamatot a tudomány önfejlődése törvényé
nek gyakorlatban történő érvényesülésén túl,
döntően a nyugati katonai kultúra elméletének és gyakorlatának szükségszerűen teljes
körű megismerési, valamint alkalmazásra
vonatkozó igénye iniciálta.
A hadtudomány – jellegéből és feladataiból adódóan – mindig szoros kapcsolatban
állt más tudományterületekkel, illetve tudományágakkal. E tudományági jellemző az
utóbbi tizenöt évben – tartalmát tekintve – a
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