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A jövő tudósai

Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet harmincnegyedik szá-
mában Cziráki Szabina és Szendrő Péter írását 
mutatjuk be a magyar tehetséggondozás hat 
évtizedes múltra visszatekintő, igazi hungari-
kuma, az országos tudományos diákköri 
moz galom aktuális kérdéseiről. Kérjük, ha az 

ifjú kutatókkal, avagy a nők tudományban 
betöltött helyzetével kapcsolatos témában 
bármilyen vitázó megjegyzése vagy javaslata 
lenne, keresse meg a melléklet szerkesztőjét, 
Csermely Pétert az alábbi e-mail címen.

Csermely Péter
az MTA doktora

(Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézet)
csermely.peter@med.semmelweis-univ.hu

A jövő tudósai

HAT ÉVTIZED, HARMINC OTDK
VÁLTOZATLAN CÉLOK, NÖVEKVŐ TEKINTÉLY

(A tudományos diákköri mozgalom kettős jubileumot ünnepelt)

A felsőoktatási tehetséggondozás leghatéko-
nyabb formája, a tudományos diákkör 2011-
ben ünnepelte hat évtizedes fennállását. Az 
első intézményi tudományos diákköri kon-
ferenciákat ugyanis 1951-ben rendezték az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, vala-
mint a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Ezt 
követően vált országos mozgalommá a TDK. 
Így 1955-ben Tudományos Diákkörök Első 
Országos Konferenciája néven már országos 
konferencia lebonyolítására is sor kerülhetett. 
Az első OTDK-n 109 pályamunkát mutattak 
be a hallgatók tizenkilenc szakkonferencián 
(Anderle, 2011). Most, ötvenöt évvel később, 
2011 áprilisában az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács (OTDT), valamint tizenhat 
egyetemi és főiskolai kar a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium fővédnökségével a XXX. Jubileu-

mi Országos Tudományos Diákköri Konfe-
renciát szervezte meg.

A XXX. Jubileumi Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia

Az OTDK rendszere

Az Országos Tudományos Diákköri Konfe-
renciákra hagyományosan minden második 
év tavaszán kerül sor. A 2003. évtől kezdve 
bővült a tudományterületi szekciók száma 
tizenhatra. Az OTDK a legnagyobb hallgatói 
tudományos fórum, amely egyben verseny 
is, ahol szekciókon belül a hasonló témájú 
pályamunkák tagozatokban „mérkőznek” az 
I., II., III. helyezésekért. A tagozatok zsűri-
tagjai (a pályamunkák bírálói) a tudományos 
élet jeles képviselői. A hallgatók számára a 
részvétel már maga is dicsőség, hiszen az in-

gában. […] Aki azonban tudatára jut önálló-
ságának és függetlenségének mindattól, ami 
rajta kívül van – és ezt csak az biztosíthatja, 
ha az ember mindentől függetlenül önmaga 
teszi magát valamivé –, annak nincsen szük-
sége a dolgokra mint önmaga támaszára, és 
nem is kellhetnek neki a dolgok, mert meg-
szüntetik és üres látszattá teszik önállóságát… 
Hite önmagában közvetlen. […] Hogy mi-
lyen filozófiát választ az ember, attól függ 
tehát, hogy milyen ember: mert a filozófiai 
rendszer nem valami élettelen gönc, melyet az 
ember csak úgy félredob vagy újra előszed: 
élettel tölti meg azt az ember lelke.” (Fichte, 
1975, kiemelés tőlem – V. M.)

Szóval a filozófia megválasztása – és ez 
persze egy igen bonyolult folyamat, annak a 
bizonyos titokzatos, magát kétségtelenül 
megvonó énnek a műve, aki filozófiájának 
megválasztásával önmagát értelmezi.

4. Nietzsche aztán – az elmondottak fényé-
ben talán már nem is meglepő – ezt állítja:

„Fokozatosan kiderült számomra, mi is 
volt eleddig minden nagy filozófia: nem más, 
mint szerzőjének önvallomása, s egyfajta 
akaratlan és észrevétlen mémoires; valamint 
az is, hogy a morális (vagy moráltalan) szán-
dékok alkották minden filozófiában azt a 
voltaképpeni életcsírát, amelyből az egész 
növény sarjadt. Valóban, ha az ember arra 
keres magyarázatot, hogyan jöttek voltakép-
pen létre valamely filozófus legfélreesőbb 

metafizikai állításai, jól teszi (és okosan), ha 
előbb mindig azt kérdezi: miféle morálra akar 
ez (azaz ő) kilyukadni? Ennek megfelelően 
nem hiszem, hogy a ’megismerés ösztöne’ a 
filozófia atyja, hanem hogy valamely másik 
ösztön volt az, amelyik, mint mindig és min-
denütt, a megismerést (és a félreismerést!) 
mint valami eszközt használta. […] a filozó-
fuson nincs egyáltalán semmi személytelen; 
legkivált pedig a morálja nyújt határozott és 
meghatározó tanúbizonyságot arról, ki is ő 

…”(Nietzsche, 1995, [I/6.])
Bármit mondasz, filozófus, magadról 

árulkodsz, lemezteleníted önmagad. Félre hát 
a filozófiával, beszéljünk inkább a tőlünk 
idegen dolgokról, még magamról is úgy, 
mintha tőlem idegen dolog volnék! Elég eb-
ből a szemérmetlen magamutogatásból! – 
kiabál a hasznosság világa. Én magam azon-
ban nem szívesen mondanék le – valljam be: 
nem is vagyok képes rá – erről az európai 
tradíció szülte filozófiáról. Ha már egyszer a 
szubjektum, az én elé táruló objektumvilág 
feltérképezése vált az európai ember számára 
a legfontosabbá, kíváncsi vagyok arra is, ki is 
ez a feltérképező én. Lehet persze a filozófiá-
ra másképp is tekinteni, de hogy a valóságot 
derítené fel?

Kulcsszavak: filozófia, tudomány, a filozófia 
halála, a filozófia mint tudomány, a filozófia 
mint memoár
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