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CSEKE PÉTER AJÁNLJA
„Az anyanyelvû tudományos mûveltség az irodalmi mûveltséggel egyenrangú része a

nemzeti mûveltségnek – olvashattuk a biológus Szabó T. Attila okfejtését a nyolcvanas évek
elején. – A szaknyelvet magyarul nem használó kutató érthetõen idegenkedik eredményei-
nek, szakproblémáinak anyanyelvû bemutatásától, még akkor is, ha erre máskülönben alkal-
ma nyílna.” Veress Zoltán sem látta ezt másképpen a nemzetközi hírû – magyar kutatókat is
foglalkoztató – Karolinska Intézet közelében, ezért vállalta magára (korunkos tapasztalatait
kamatoztatva) a stockholmi Peregrinus Klub megszervezését.

A természettudományos kutatások több évtizedes lemaradását hivatott felszámolni az
MTA Természettudományi Kutatóközpontja. A féltucatnyi kutatóintézet összevonásával
nemrég létrejött intézmény nemcsak a hatékony kutatás-szervezést tûzte ki célul, hanem 
a korszerû tudománykommunikációt is. Hogy a természettudományi kutatások eredményei
a közeljövõben mennyire fogják átitatni a közgondolkodást, az attól is függ, hogy az ELTE
Természettudományi Karán frissen beindított mesterszak miként váltja valóra a hozzá fûzött
reményeket: a kutatási eredmények szakszerû, hiteles megjelenítését a médiában és a köz-
gyûjteményekben. 

Az EME és a KAB keretében az erdélyi mûhelyek is arra törekszenek, hogy létrehozzák
a maguk természettudományi kommunikációs bázisát. A magyar tudomány erdélyi rendez-
vényein (2011. nov. 25–26.) például öt szakosztályban vették számba e tudományszakok
1990 és 2010 közötti eredményeit. A matematikai és informatikai kutatásokról szóló elõadá-
sában Kása Zoltán több mint hetven munkára hivatkozhatott, ebbõl félszáz anyanyelvünkön
jelent meg erdélyi és magyarországi kiadóknál. A magunk részérõl az utóbbi három évben
napvilágot látott kiadványokra irányítjuk a figyelmet. 
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