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BEVEZETÕ

Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet tizenhatodik számában 
elsõként a kutató diák mozgalom tizedik 
évfordulójáról számolunk be. A jövõ tudós 
nõinek egyenlõ esélyeirõl egy évvel ezelõtt 
megkezdett vita következõ állomásaként e 
számban Petõ Andrea hozzászólását közöl-
jük. A rovat záró írásaként pedig Pék László, 

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
gének elnöke számol be a szövetség jövõ 
tudósait nevelõ munkájáról. Kérjük, ha a 
nõk tudományban betöltött helyzetével 
vagy az ifjú kutatókkal kapcsolatos témában 
bármilyen vitázó megjegyzése vagy javaslata 
lenne, keresse meg a melléklet szerkesztõjét, 
Csermely Pétert.

Csermely Péter
az MTA doktora (Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegy-

tani Intézet), csermely@puskin.sote.hu

A jövõ tudósai

TíZ éVES
A KUTATó DIÁK MOZGALOM:
TANULSÁGOK A TEHETSéGEK 

SEGíTéSéBEN

Tíz évvel ezelõtt indítottam el a kutató diák 
mozgalmat, amely ma már évente 5000 hazai 
és határon túli tehetséges és motivált magyar 
középiskolás diákot von be a legmagasabb 
szintû hazai kutatásokba. Tíz év legjobb diák-
jai szeptember 29-én az MTA Dísztermében 
mutatják be, hogy érdemes és kivételesen 
fontos a kutatásokba már középiskolás kor-
ban belekezdeni, és mondanak köszönetet 
mindazoknak (elsõsorban mentoraiknak, 
akik közé az MTA 118 tagja is tartozik), akik 
önmegvalósításukat, fejlõdésüket segítették. 

MEGHíVó

A kutató diák mozgalom megalakulásának 
tíz éves évfordulója alkalmából az MTA Dísz-
termében, 2006. szeptember 29-én 14 és 17 
óra között rendezendõ tudományos ülésre, 
amelyen tíz év legjobb diákjai mutatják be 

néhány fontos eredményüket, életútjukat. 
Az ülést Sólyom László  köztársasági elnök 
úr, a mozgalom fõvédnöke nyitja meg, és 
egy tudományos fotókiállítás, valamint a 18 
éves Révész Tamás a szombathelyi katonai 
reptér történetérõl írott monográfiájának be-
mutatója zárja. 

érdemes összefoglalni, hogy tíz év tapaszta-
latai alapján mit tartok e sikeres mozgalom 
legfontosabb tanulságainak. Mi jogosíthat 
fel arra, hogy e modellt sikeresnek tartsam? 
A kutatásokban részt vevõ diákokat nem 
valamiféle szempont (IQ, addigi eredmény 
stb.) alapján válogatjuk. A kutató diákok 
motivációjuk alapján, teljesen önkéntesen 
jelentkeznek a mozgalomba. A kutatásból 
a diákoknak semmilyen rövid távú hasznuk 
nem származik, a megismerés és a társakra 
találás örömén túl.1  (Ez ellentétes például 
az amerikai mozgalmakkal, ahol a diákot 
1 Csak az új érettségi rendszer által diktált pontgyûjtési láz 
kényszerített bennünket arra, hogy – hosszas belsõ viták 
után – kezdeményezzük a kutató diákmozgalomban 
elért legjobb teljesítmények felvételi többletpontokkal 
való jutalmazását, amit a kormányzat és a magyar fel-
sõoktatási intézmények döntõ többsége elfogadott.
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anyagilag „kompenzálják” azért, hogy nem 
hamburgersütéssel tölti a nyarat, hanem az 
ország legjobb tudósaival kutat.) A mentori 
munkáért sem tudunk anyagi ellenszolgálta-
tást nyújtani. A mentornak a segítség addig 
és annyira „éri meg”, ameddig látja a diák 
fejlõdését, és ameddig új ötleteket nyer a diák 
elfogulatlan kérdéseibõl. Mindezek ellenére 
a mozgalom fennállásának eddigi tíz éve alatt 
folyamatosan nõtt, és a kezdeti száz diákról 
mára már ötezerre tornászta fel magát. Diák-
jaink egyharmada a határon túlról és szintén 
egyharmaduk kis falvakból érkezik. A diákok 
(és a nyertes diákok) pontosan fele lány. 
Csaknem ötszáz iskolában vagyunk jelen, 
ami az összes hazai és határon túli magyar 
nyelvû, középfokú oktatási intézmény egy-
negyede. A diákokat nyolcszáz mentor és 
nyolcszáz középiskolai kutató tanár segíti 
kutatómunkájában. Az elsõ diákjaink ma 
már sorra védik a PhD-értekezéseiket, és a 
kutatóintézetekben, egyetemeken vagy ép-
pen középiskolai tanárként, saját iskolájukba 
visszatérve mentorokként segítik az újabb 
kutató diák generációkat. A diákok legtöbbje 
ma már diáktársának biztatására lép be a 
mozgalomba. „Amikor veletek találkoztam, 
egy új világ nyílt ki elõttem!” – ez egy nagyon 
gyakori mondat azokon a kérdõíveken, ame-
lyeket a „végzett”, azaz az egyetem elsõ évét 
befejezett és a tudományos diákköri mozga-
lomnak „átadott” diákjaink kitöltenek.

www.kutdiak.hu • www.kuttanar.hu

A kutató diák mozgalom önszervezõdõ. Az 
elsõ öt év után a diákok maguk alakították 
meg a Kutató Diákok Országos Szövetségét, 
amely teljes jogkörrel, önkéntes munkával 

szervezi a tudományos konferenciákat, a 
kutatótáborokat (ahol az ország szellemi 
életének legjavával beszélgethetnek a diák-
jaink), az esszépályázatokat és azt a sok-sok 
más programot, amelyrõl a www.kutdiak.
hu honlapon lehet több információt találni. 
Ahogy arról már a Magyar Tudomány má-
jusi számában hírt adtunk, 2005 végén 150 
alapító taggal megalakult a Kutató Tanárok 
Országos Szövetsége, amely a középiskolai 
tanáraink önszervezõdésének (és magára 
találásának!) egyik fontos jele.

A diákmozgalom öt évvel ezelõtt alakította 
meg a Network of youth Excellence-t (www.
nyex.info), amely 33 ország középiskolai 
tehetséggondozó mozgalmait fogja össze. 
A network titkársága Budapesten van. Az 
eredményekért 2004-ben megkaptuk az 
Európai Unió Descartes-díját, de ennél is 
fontosabb, hogy munkánk nyomán eddig öt 
európai országban (a Cseh Köztársaságban, 
Finnországban, Romániában, Szlovákiában 
és legutóbb Franciaországban) indult el 
hasonló mozgalom.

Az elmúlt évtizedben a kutató diákok má-
sodik családommá váltak, így az örömöket és 
az elért sikereket oldalakon át tudnám még 
részletezni. Megkímélem az olvasót ettõl. 
Inkább azt foglalom össze, miért válhatott e 
mozgalom ilyen sikeressé. 

(1) Valódi és izgalmas. A kutató diákok 
„nyílt végû” feladatok megoldásában vesz-
nek részt. A kutatások során nincs a feltett 
kérdésekre „jó” válasz, amelyet valaki elõre 
tud. A kutatásban elérhetõ eredmény határa 
a csillagos ég. Mindig tovább lehet lépni, és 
mindig lehet akár egy nagyságrenddel jobb 
megoldást találni az elõzõnél. 

(2) Egyenrangúvá tesz. A kutatásokban 
a diák és a mentor együtt kutat. A diák (vagy 
a kutató középiskolás tanár) egy kutatói kö-
zösség egyenrangú tagja lesz. A kutató diák 
mozgalom ezzel a demokratikus, autonóm 
személyiség fejlõdését segíti elõ, és (nem 
mellékesen) a társadalmi mobilitásnak a 
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szegregálódó országban különösen fontos 
csatornáját nyitja meg. A kutatói normák, a 
tudománymódszertan és a tudományetika 
kérdései számos közös alkalom (konferen-
ciák, táborok és sok-sok egyéni beszélgetés) 
során válnak tananyagszerû képzõdmény 
helyett megélt gyakorlattá.  

(3) Társakat ad. A diákmozgalomban a 
legtöbb kutató diák élete elsõ igazi barátaira 
talál. (Több kutató diák házaspárunk is van 
már.) A kiválóság – természeténél fogva – a 
legtöbb magyar iskolában elképesztõen ma-
gára marad, sõt: sok esetben ki is közösítõdik. 
A diákmozgalom egy másik világot mutatva 
ezt szünteti meg. A diákok tartós kapcsolat-
rendszere és kötõdése a sokszor csonka 
családból, rossz otthoni körülmények közül 
érkezõ diáknak nemcsak lelki támaszt ad, de 
lehetõvé teszi azt is, hogy más nézõpontú, 
más nézetrendszerû emberekkel találkozva 
felkészüljön arra, hogy az eredményei majd 
széles körben hasznosulhassanak. A kötõdés 
az éppen most kezdõdõ tapasztalataink 
szerint az agyelszívás ellen is hathat, hiszen 
az életpálya egy kulcsfontosságú pontján 
szervezõdõ, ilyen széles és egyben mély 
baráti kört a külhoni környezet nem ad. A 
diák kutatók külsõ környezetének tudatos 
felépítésével már ebben a korai szakasz-
ban megmutatjuk az utat, és kialakítjuk a 
szükséges bátorságot és bizalmat az ötletek 
késõbbi hasznosítása, a szabadalmaztatás és 
az esetleges cégalapítás felé.

(4) Egyre fokozódó tevékenységet igényel. 
Sok más tehetséggondozó programmal 
ellentétben ez a forma nem ajándékozza 
meg a diákokat egy privilegizált státussal 
már rögtön a belépés pillanatában, avagy a 
kiválasztás, esetleg a szigorú felvételi után. A 
kedvezmények, a különleges elbánás egyre 
fokozottabb köreit itt folyamatos és rendkívül 
kemény munkával kell kivívni. Ez egyben 
a kapott kedvezmények (hazai és külföldi 
táborok, publicitás, a kutatáshoz nyújtott 
anyagi segítség, de akár a Nobel-díj-osztásra 

való eljutás) valódi értékét és elismertségét is 
megteremti. 

(5) Humoros és játékos. Ha nincs az 
adófizetõk pénzébõl a mentornak vagy a 
diáknak nyújtott direkt támogatás, (hála Isten-
nek) nem kell tételes elszámolás sem az elért 
haladásról. Nincs kényszerbeszámoló, nem 
jelenik meg a tupírozott eredményeket fel-
mutató, demoralizáló kettõs tudat. A kutató 
diák mozgalom nem normatív tevékenység. 
Nincs benne „kötelezõ minimum”, ameddig 
a diákot a mentornak „el kell juttatnia”. Nincs 
ütemterv, benchmark, leirat, szabályrendszer, 

„fejlesztési napló”. A tehetséggondozás nem 
is lehet ilyen. A tehetség állandóan változó, 
személyre szabott programot igényel, és 
nemritkán egy teljesen új intézményrend-
szert vív ki magának. 

(6) Személyes. A tehetség – egyéniség. 
Legalább olyan, de sokszor még inkább 
egyedi és megismételhetetlen történet, mint 
bármelyikünk. A segítése is személyes 
tanácsadást igényel. Nem véletlen, hogy a 
baráti köröm több mint fele ma már kutató 
diákokból vagy volt kutató diákokból áll. Az 
sem véletlen, hogy a felméréseink alapján 
mentoraink jelentõs része a diákok barátja 
és példaképe is lesz. 

(7) Minden teljesítményt értékel. A diákok 
jelentõs része az elsõ néhány cikk, könyv elol-
vasása után abbahagyja a kutatást. és ez nem 
baj. Nem „veszteség” az a kutató diák, akibõl 
soha nem lesz kutató. A családban, az üzleti 
életben, a médiában vagy akár a politikában 
a tudományos kutatás izgalmát megélõ és 
megértõ polgár hosszú távon elképesztõen 
nagy versenyelõny az egész ország számára. 

(8) Önszervezõdõ. A kutató diák mozga-
lom a többi tehetséggondozó mozgalom 
zömével ellentétben a diákok (és a kutató 
középiskolai tanárok) önszervezõdésére 
épít. Itt nem a „felnõtt”, a „kiképzõ” mondja 
meg a „képzendõnek”, hogy mit tegyen. Itt 
nem a „helyes válasz kitalálása”, a „program 
ügyes végrehajtása”, hanem az önálló cse-
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lekvés, a másokért is felelõs tenni akarás az 
igazi követelmény. Minden tevékenységet 
a résztvevõk közösen (és a total quality 
management system alapvetõ szabályai 
szerint szervezetten) értékelnek, és közösen 
tanulnak az elkövetett hibákból. Az értékek 
továbbélését egy gondosan betartott korré-
tegzõdés biztosítja, ahol a „kiöregedõ” vagy 
már „kiöregedett” kutató diákok akkor is 
a vezetés részei maradnak, ha a demok-
ratikus választás csupa fiatalt bíz meg a 
vezetõi feladatok ellátásával. Az eddigiek 

alapján azt hiszem, már érthetõ, miért nem 
sajnálnak idõt, pénzt, fáradságot mentoraink, 
kutató tanáraink és örvendetesen növekvõ 
számú szponzoraink (akik az évi 25 milliós 
költségvetésnek 2006-ban már a nagyobbik 
felét biztosítják), hogy e mozgalom részesei 
legyenek. Ezen a helyen is szeretném ezt 
mindannyiuknak hálásan megköszönni, és 
kérni, hogy maradjanak velünk a következõ 
tíz évben is.

Csermely Péter
a Kutató Diákokért Alapítvány elnöke

MIéRT MARAD TOVÁBBRA IS ALA-
CSONy A NÕK ARÁNyA

A MAGyAR TUDOMÁNyBAN
AZ EU-CSATLAKOZÁS UTÁN IS?

Az EU kutatással foglalkozó igazgatósága 
2004-ben jelentést adott ki a nõk és a tudo-
mány helyzetérõl a volt szocialista országok-
ban. Ebben a jelentés magyar szerzõje, Groó 
Dóra leírja azt a folyamatot, ahogy a kutatási 
pénzek elosztásának résztvevõjeként egyre 
inkább azt vette észre, hogy a férfi kutatók 
pályáznak, a nõk pedig, akik valójában a 
pályázatot írták, maximum bedolgozhattak 
a sikeres tudós férfi pályázatába. Ennek 
felismerése után Groó elkötelezetten harcol 
a nõk esélyegyenlõségéért a tudományos 
életben. (Waste of Talents, 33.) E személyes 
intermezzo bevezetésképpen rámutat arra, 
hogy miért különösen nehéz terep a tudo-
mány a társadalmi nemek egyenlõségének 
alkalmazására. Hiszen a nõi kutatóknak, akik 
férfi fõnökeik helyett írták meg a nyertes 
pályázatot, egyrészt hálásaknak kell lenniük, 
hisz ha saját néven pályáznak, feltehetõleg 
sose nyernek, illetve állítólag maguk döntöt-
tek úgy, hogy bedolgozók lesznek, és sem-
miféle írott vagy közvetlen intézményes nyomás 
nem nehezedett rájuk, mégis így cselekedtek. 
A diszkrimináció a tudományban egyrészt 
megfoghatatlan, másrészt interiorizált.

De miért is lenne probléma, hogy nagyon 
kevés a nõ a magyar tudományban, különösen 
a természettudományban és a tudományos 
élet vezetõ pozícióiban? Az Európai Unió 
alkotmánytervezete nagy hangsúlyt fektet 
a nemi esélyegyenlõségre, s ez óvatos op-
timizmusra adhat alkalmat a jövõre nézve.  
(Science Policies…) 

Az EU alapértéke az egyenlõség: azaz, 
hogy a társadalmi nemek alapján történõ 
diszkrimináció (a közvetlen és a közvetett 
is) az emberi jogok megsértése. (Petõ – Man-
ners, 98–113.) A kiválóság, mely az Európai 
Unió tudománypolitikájának másik alapja, 
nem jelentheti csak a „férfiak” kiválóságát. A 
hatékonyság, az uniós tudománypolitika má-
sik alapelve pedig aláhúzza, hogy egyetlen 
gazdaság sem engedheti meg magának a 
luxust, hogy a gazdasági érdekei céljából a 
nõk képzettségét ne maximálisan használja 
ki. Ugyan azzal a neoliberális érvvel, amely a 
tudományt „ami megmérhetõ, csak az számít” 
alapon osztályozza, nem feltétlenül értek egyet, 
de ez mégis érvet adhat azoknak a kezébe, 
akik kísérletet tesznek az ordító, statisztikailag 
is kimutatható egyenlõtlenségek feltárására 
és a helyzet megváltoztatására.

Például szûkebb szakmámban, a törté-
nettudományban a 2002-2003-as adatok szerint 
2374 férfi és 2059 nõi hallgató iratkozott be az 
egyetemek négy- és ötéves történelem szak-
jaira, ami kicsit eltér a hagyományos képtõl, 


