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A tudományos közlés művészete című doktori 
kurzusomat. A célközönség mindkét intéz-
mény csillagász és fizikus doktori hallgatói 
voltak, de az SZTE-n mesterkurzusként is 
föl vehető volt a heti két órában tartott tárgy. 
Az alábbiakban a két szemeszter pozitív tapasz-
talatait foglalom össze, és bátorítom az óraadó 
kollégákat hasonló kezdeményezé sekre.

Mindennek gyökere a saját egyetemi ta-
nulmányaimban rejlik: tizenöt–húsz évvel 
ezelőtt a szegedi JATE fizikus szakán Rácz 
Béla professzor úr rendszeresen tartott a tudo-
mányos közlésről egyféléves kurzust ötödéves 
fizikus hallgatóknak. Később mások folytat-
ták az előadásokat, illetve a szegedi csillagász 
szakon a szemináriumi órák keretében pró-
báltuk oktatni a cikkírás fortélyait. Az utób-
bi tíz év azonban teljesen átalakította a pub-
likálás technikai hátterét, a webre költözött 
szakirodalom mellett a bibliográfiai adatbá-
zisok kezelése a napi kutatói gyakorlat szint-
jén vált kiemelten fontossá. Mindezeket fi-
gyelembe véve építettem fel a tizenegy elő-
adásból, négy gyakorlati feladatból álló, és 
formabontó vizsgáztatással záruló félévet. 

Kezdésként az első előadáson a tudomá-
nyos publikálás legfőbb kérdéseit taglalom, a 
mit, hogyan és miért publikáljunk kérdések 
je gyében, illetve összefoglalom egy tipikus 

tudományos karrier állomásait. Itt kerül sor 
az első gyakorlatra is: a hallgatók tíz percet 
kapnak, hogy nyolc-tíz kerek mondatban 
írják le, szerintük mi egy tudományos kutató 
célja, és ehhez mik a legfőbb feladatai. Nem-
egy diáktól kaptam a meglepő választ, hogy 
bizony ő már évek óta nem írt semmi fogal-
mazást kézzel, egy üres papírra, s többjüknek 
okozott szinte megoldhatatlan nehézséget a 
nyúlfarknyi szöveg megszülése. Intő jelek 
ezek rögtön a félév elején, melyekre érdemes 
odafigyelni. 

Az ezt követő három előadás a tudomá-
nyos cikkről szól. Elsőként egy cikk szerkeze-
tén megyünk végig, kezdve a címtől és szer-
zőlistától az absztraktig, majd a főbb elemek-
től (bevezetés, tárgyalás, konklúziók) a kö-
szönetnyilvánításig és irodalomjegyzékig. A 
különböző típusú cikkekre való kitérés után 
a technikai megvalósításról beszélek, külön 
hangsúlyt helyezve a matematikai, fizikai és 
csillagászati szaklapok által preferált LaTeX 
szövegformázó rendszerre, valamint a nyom-
dakész ábrakészítés szempontjaira. Végezetül 
a peer review folyamatán megyünk végig, il-
letve áttekintjük a cikk beküldésétől a meg-
jelenésig történő részfolyamatokat. A bírálat-
ról (referee report) hosszabban is beszélni 
szoktam, mert tapasztalataim szerint egy rossz 
válaszlevél többet árthat egy cikk elfogadásá-
nak, mint mondjuk a nem teljesen helyes 
nyelvezet vagy a tárgyalásba csúszott kisebb 
formai hibák. 

Miután megismerkedtünk egy szakcikk 
szerkezetével, elkészítésével és megjelentetésé-
vel, kirándulunk a tudománymetria birodal-
mába. Fellebben a fátyol az idézettségről, az 
impaktfaktorról, a kumulatív impaktfaktorról, 
a h-indexről, g-indexről, m-indexről és ha-
sonló fogalmakról, melyek közül a dokto ran-
duszok többsége maximum az impaktfak tort 

ismeri (de azt sem mindig helyesen). Nem 
titkoltan itt próbálom a legtöbb szubjektív 
meglátást becsempészni az előadásba, mert 
szerintem minden alkalommal érdemes meg-
fogalmazni, hogy minden külső jel ellenére 
a tudományos kutatómunka célja az igazság 
keresése és nem a publikációs mutatók ma-
ximalizálása. Persze ettől függetlenül nem árt 
tisztában lenni a karrier szempontjá ból fontos 
tényezőkkel, amelyekbe az is beletartozik, 
hogy biztatni kell diákjainkat a mi nél ambi-
ciózusabb publikációs stratégiára. 

A technikai hátteret a bibliográfiai adat-
bázisokkal való megismerkedés teszi kerek 
egésszé. Csillagászok, illetve egyre inkább 
fizikusok számára is nagyon hasznos a NASA 
Astrophysical Data System (ADS) szolgálta-
tása, ami több millió szakpublikációhoz jut-
tatja hozzá az érdeklődőket egy minimáltech-
nikai kinézetű, ám igen részletes és hatékony 
keresőfelületen keresztül. Külön szó esik az 
arXiv.org preprintszerverről, illetve az ISI Web 
of Science-ről. Utóbbi különösen a külföldi 
posztdoktori állások iránt érdeklődőknek 
fontos, hiszen a Web of Science az a standard, 
amit a legtöbb helyen elfogadnak a saját pub-
likációs és hivatkozási mutatók összeállítása-
kor. Hazai vonatkozásai miatt a Magyar 
Tudományos Művek Tára (MTMT) is ismerte-
tésre kerül, noha ennek szerepe egy PhD-hall-
gató számára egyelőre minimális. A Google 
Scholar keresőjéről nem túl pozitív vélemé-
nyem miatt csak néhány szó esik. 

Nagyjából a kurzus felénél következik a 
váltás, a szakcikkekhez kapcsolódó ismere-
tekről áttérünk a tudományos közlés egyéb 
formáira. Elsőként a konferenciaelőadások és 
poszterek tippjei és trükkjei érkeznek. Utóbbi-
aknál érdekes lehet az A0-s méretű óriásposz-
terek szerkesztésének technikai megoldásai, 
amihez a diákok egy LaTeX-példát, illetve egy 

A tudományos kutató számára a szakcikkek 
írása és olvasása ideális esetben a munkaidő 
igen nagy hányadát teszi ki. Míg a szakiroda-
lom olvasásához általában „csak” nyelvtudás-
ra van szükség, addig a saját gondolatok át-
adása mások számára érthető formában egy-
fajta fogalmazási gyakorlatot igényel, annak 
a készségét, hogy kerek mondatokba öntve 
képesek legyünk közérthetően összefog lalni 
egy új elméletet vagy kísérletet, és an nak elmé-
leti következményeit. Ezek a készségek nincse-
nek meg minden kutatónövendékben kezdet-
től fogva, így különösen sajnálatos, hogy a 
természettudományos egyetemi okta tásban 
a legritkább esetben írnak a hallgatók hagyo-
mányos fogalmazásokat akár irányítva, akár 
szabadon választott témákban. A tudomá-
nyos diákköri munkák, szakdolgozatok és 
dip lomamunkák befejezése sokszor azért 
csúszik heteket-hónapokat, mert a hallgatók 
(jó esetben) a középiskola után teljesen kiesnek 
a közönséges szövegfogalmazás gyakorlatából. 
Saját témavezetői múltamból is több dokto-
randuszra emlékszem, akik vagy el sem jutot-
tak a fokozatig, vagy több év késéssel fejezték 
be doktori tanulmányaikat  elsősorban azért, 
mert nagyon nehéz nek találták a tudomá-
nyos közlést, azon belül is a cikkírást.

Ilyen tapasztalatokra építve tartottam meg 
immár két egyetemen is (ELTE Csillagásza-
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OpenOffice prezentáció formátumú posztert 
kapnak készen. Ezeket minimális átszerkesz-
téssel bárki saját igényeihez szabhatja, s ha 
csak ennyivel könnyítem egy doktorandusz 
következő konferenciarészvételét, már meg-
érte megtartani az egész kurzust. 

Két előadásban szoktam feldolgozni a 
speciális közléseket, közülük is elsőként a mű-
szerpályázatokat. Csillagászatban és egyéb 
nagyműszeres kísérleti tudományokban be-
vett szokás a műszeridő pályázati rendszerben 
történő elnyerése, és a sikeres pályázatokhoz 
tisztában kell lenni a meggyőzés alapelveivel 
és szempontjaival. Másodikként az álláspá-
lyázatokról, tudományos támogatási pályáza-
tokról beszélek, részletesen bemutatva a 
PhD-hallgatók által is aktuálisan megpályáz-
ható forrásokat. Mindeddig úgy tűnt, utób-
bi nagyon hasznos volt, mert a diákok több-
sége nem ismerte a számukra is nyitott lehe-
tőségeket (például az Eötvös-ösztöndíj pre-
doktori kategóriája). 

A félévet a tudományos ismeretterjesztés 
zárja. Szilárd meggyőződésem: a közpénz ből 
eltartott kutatók kötelessége valamilyen for-
mában visszajelezni az adófizető pol gárokból 
álló nagyközönség felé, ki-ki a lehetőségeihez 
és képességeihez mérten. Erre kiváló lehető-
séget adnak a hazai nyomtatott és webes la-
pok, melyek tapasztalataim szerint bárki előtt 
nyitva állnak a saját tudományos eredmények 
rövid, közérthető formában tör ténő bemuta-
tására. A hirek.csillagaszat.hu csillagászati 
hírportál főszerkesztőjeként pró bálom meg-
osztani az ismeretterjesztésre vonatkozó ta-
nácsaimat, illetve bemutatom a leg fontosabb 
hazai megjelenési lehetőségeket.

A kurzus teljesítéséhez két feltételnek kell 
teljesülnie: az előadásokon való folyamatos 
megjelenésnek, illetve a félév végén egy isme-
retterjesztő cikk írásában kell részt venni. Első 

alkalommal az ELTE-n hat hallgatóm volt, 
így nem okozott gondot egy hír közös meg-
írása a hirek.csillagaszat.hu számára, másod-
jára viszont az SZTE-n több mint tizenöt 
hall gató vette fel az órát, ezért külön meg 
kellett szerveznünk három vizsgaalkalmat, 
három rövid kishír megírására. 

Először kicsit aggódtam, hogy hogyan 
fog elsülni a közös vizsgahír írása, de négy 
alkalomból mindegyik abszolút pozitív vég-
kicsengésű volt. A következő forgatókönyv 
szerint történtek a vizsgák. Az adott napot 
megelőző két-három hét Nature- és Science-
szá maiból összeválogattam három-négy rövid 
cikket (Nature Lettert, illetve Science Report-
ot), majd mindegyikből elegendő példányt 
másoltam minden vizsgázónak. Az ideális 
létszám hat főnek bizonyult. Leülünk egy 
teremben egy számítógépes projektor mellé, 
amivel a laptopom képernyőjét vetítem ki, 
elsősorban egy szövegszerkesztő ablakkal. Kö-
zös megegyezéssel kiválasztjuk a kínálatból 
azt a tanulmányt, amit a legérdekesebbnek 
találunk egy ismeretterjesztő cikkhez. A hall-
gatók fél órát kapnak átfutni az írást, amihez 
instrukcióként azt a tanácsot adom, hogy az 
absztraktra, az ábrákra és a bevezetésre kon-
centráljanak. Ebben a fél órában én is átfu-
tom a cikket, majd illusztrációt keresek a 
megírandó hírhez. Utána van egy óránk 
megírni a három-négy hosszabb bekezdésből 
álló cikkecskét. A címadástól kezdve az ábra-
aláírásig és a bekezdések kitalálásáig itt kez-
dődik a közös munka. Közben figyelek rá, 
hogy az alkotó munkát ne dominálja egy-két 
kiemelkedőbb diák, s mindig mindenkit be-
vonok az adott mondat legjobb változatának 
kialakításába, a mindenkit zavaró rossz szó 
ki javításába, egész mondatok megírásába. 
Be nyomásom szerint igazi élmény volt eddig 
mind a négy vizsgahírírás, amelyek közben az 

együttmozduló hat-hét szócsiholó agy iga zi 
teremtő munkát végzett a projektor által 
kivetített szövegszerkesztőben − valódi katar-
zissal zárva a félévet.

A Fizikai Szemle 2010. decemberi számá-
ban jelent meg három vizsgahírünk, remélhe-
tőleg meggyőzően illusztrálva az oktatási kí-
sérlet eredményét.
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