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A jövõ tudósai

Az elõadások és gyakorlatok szervezése,
koordinálása a Biokémiai Intézet munkatár-
sa, Rauch Tibor  munkáját dicséri. Szállásunk
az SZBK tõszomszédságában levõ Herman
Ottó Kollégiumban volt, étkezést az SZBK
éttermében kaptunk.

A tudományos programon túl a szabadidõ
tartalmas eltöltésérõl is igyekeztek gondos-
kodni: volt panorámabuszos városnézés,
egésznapos kirándulás az Ópusztaszeri Nem-
zeti Történelmi Emlékparkba és egy szintén
egész napos kirándulás az ásotthalmi erdõ-
ben levõ Majoros-tanyára, sétakocsikázással,
lovaglással, jó falusi ebéddel. A második hé-
ten a szegedi Füvészkertben tanulmányi ki-

rándulással egybekötött grillparti színesítette
a programot. A szabadidõs tevékenység szer-
vezése, a tábor technikai lebonyolítása
Zámbori Ferencné munkája volt.

A szervezõk remélik, hogy kezdemé-
nyezésük kedvezõ visszhangra talál mind a
középiskolások, mind tanáraik, mentoraik
körében, és az idei tábor megrendezésével
sikerült hagyományt teremteniük. Ezt a re-
ményt tükrözi, hogy a rendezvény neve mel-
lé immár sorszám is került: I. Középiskolás
Élettudományi Kutatótábor.

Vígh László
a biol. tud. dokt. (MTA SzBK, Biokémiai Intézet)

vigh@nucleus.szbk.u-szeged.hu

TUDOMÁNYOS
DIÁKKÖRÖK

fél évszázad
a tehetséggondozás szolgálatában

A magyar iskolarendszer, a magyar felsõok-
tatás világraszóló eredményeiben mindig is
igen nagy része volt annak a tanár-diák ben-
sõséges szakmai és emberi együttmûködés-
nek, mely az elmúlt öt évtizedben tudomá-
nyos diákköri tevékenységként vonult be a
hazai felsõoktatás történetébe. Sok tudós
életútjára, a magyar tudomány elért sikereire
is fényt vet, magyarázatot ad. A magyar egye-
temeken és fõiskolákon folyó tudományos
diákköri mozgalom, építve a korábbi, a felsõ-
oktatásban mélyen gyökerezõ önképzõköri
tevékenység átörökíthetõ, tiszteletreméltó
hagyományaira, több egyetemen a tanárok
és a diákok kezdeményezéseként indult az
ötvenes évek elején. A hallgatók egy részé-
nek önképzési szándéka, a minõségi képzés
iránti igény, a felsõoktatási tudományos után-
pótlás elõsegítésének szándéka hívta életre.
Ugyan a korabeli hivatalosság 1952-re teszi
a diákköri mozgalom indulását, születését
Magyarországon – a kiadott diákkörökkel
kapcsolatos elsõ miniszteri utasítás dátuma

szerint –, de már az 1950/1951-es tanévben
jelentõs számban alakultak meg tudományos
diákkörök. Az indulás évének végére, a kö-
vetkezõ tanévre már 97 diákkört regisztrál-
tak a felsõoktatásban. Az elsõ tudományos
diákkörök nagyobb része természettudomá-
nyi és mûszaki jellegû volt, de volt közöttük
pedagógiai diákkör is. Olyan tevékenységrõl
van tehát szó, amely a hazai felsõoktatás leg-
nemesebb és legsikeresebb hagyományait
ápolja, amely a változó idõkben, a körülötte
zajló viták ellenére kiemelkedõ eredményes-
séggel szolgálta a felsõoktatási tehetséggon-
dozás ügyét. Mindig alapfeladatának meg-
felelõen mûködött, s mindig értéket tudott
felmutatni.

Tudományos diákköri tevékenység (TDK)

A tudományos diákköri tevékenység a minõ-
ségi értelmiségi képzés fontos területe, a te-
hetséggondozás legfontosabb, legjelentõ-
sebb formája a hazai felsõoktatásban. Az
indulástól alapfeladata és lényege:  a köte-
lezõ ismeretanyag elsajátításán túl önálló ku-
tatásokat folytató, érdeklõdõ, törekvõ hallga-
tók és segítõ, lelkes tanáraik „alulról épülõ
mozgalma”. A diáktudományos munka az
alsóbb években kezdõdõ, gyökerezõ, folya-
matos tutoriális (mentor) jellegû hallgató-
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tanár mûhelymunka, szakmai kapcsolat,
amely már az alapképzés idején lehetõséget
ad a hallgatóknak az önálló alkotó tevékeny-
ségre, egy-egy tématerület és az alkalmaz-
ható kutatási módszerek, eszközök mélyebb
megismerésére, a kötelezõ tananyag elsajá-
tításán túlmutató új ismeretek megszerzé-
sére, továbbá hozzájárul a hallgatók tudomá-
nyos kutatói pályán való elindulásához, s
ezzel a szakmai, oktatói, kutatói utánpótlás,
a magyar tudományos elit kinevelõdéséhez.

A kutatás, a kutató élete, így a tudomá-
nyos diákköri munka is sajátos életforma
hallgatónak és tanárnak egyaránt. Kitartó,
következetes munkán, állandó tanuláson és
igazi megmérettetésen alapul. Megtanít ér-
velni, vitatkozni, mások igazát megismerni,
elfogadni, néha még a felnõtt tudós nemze-
déknek is példát mutatva örülni más sikerei-
nek, elért eredményeinek. A szakmai, tudo-
mányos sikerek mellett, vagy inkább mind-
ezek elõtt emberségre, igényességre, a gon-
dolkodás meg nem alkuvó becsületességé-
re, a kutatói életforma nagyszerûségére, a
felfedezés örömére, az új melletti kiállásra,
de együttmûködésre és toleranciára is nevel.
Személyes élet, személyes döntés, mely tu-
dományos alázattal, szorgos, kitartó munká-
val jár, de a felfedezett, segített, támogatott
tehetségek élete sikeresebb, örömtelibb és
tudományt elõrevivõbb lesz. Mindez megéri
a „befektetést”. A befektetést, hogy minél
többen menjenek végig ezen az úton.

Hallgató-tanár kapcsolatról, együttmû-
ködésrõl van tehát szó, amiben a korábbi
évszázadok tanulsága szerint is meghatározó,
elvitathatatlan szerepe van a tanárnak, a fel-
nõtt kutatóknak. Ahogyan ezt Eötvös Loránd
nevezetes, 1891. szeptember 15-i rektori
székfoglaló beszédében fogalmazta: „…az
egyetem tudományos tanításának színvo-
nalát egyedül tanárainak egyénisége álla-
pítja meg”. Amikor a tudományos diákkö-
rökrõl beszélünk, ennek hangsúlyozása és
fõként elismerése elengedhetetlen.

Külön kell említeni, hogy a tudományos
diákköri tevékenység, a diáktudományos
munka a doktori képzés egyik legjobb elõ-
iskolája. Mára a doktori iskolák felvételi eljá-
rása során jelentõs pontszámmal kerül figye-
lembevételre, beszámításra a TDK keretei
között folyó tudományos munka és az ott
elért eredmény.

Arra, hogy valóban tehetséges és kiváló
képességû szakemberek kerülnek ki a tudo-
mányos diákkörökbõl, igen meggyõzõ bizo-
nyíték, ha az MTA rendes- és levelezõ tagjai-
nak névsorát és írásos bemutatkozásukat
megnézzük. Szinte mindenki diákkörben
kezdte tudományos pályafutását, írta elsõ
dolgozatát, köztük szép számmal olyanok,
akik ma is diákkörös hallgatók témavezetõi,
s olyanok is, akik kiemelkedõ diáktudomá-
nyos tevékenységet segítõ tanári munkájuk-
ért Mestertanár elismerésben részesültek.
Ez is példa, vonzó életpálya lehet az egyete-
mi és fõiskolai hallgatók számára.

TDK a felsõoktatási intézményekben

Mára már az ország csaknem minden felsõ-
oktatási intézményében folyik tudományos
diákköri munka. Lényege ugyanaz minden-
hol, de változatos hagyományokon alapszik,
és eltérõ múltú. Más-más a belsõ rendszerük,
így mûködésük, konferenciáik megrendezé-
sének kerete, formája, idõpontja, és más-más
az elismerés rendje is. Mûködésük többnyire
írásban szabályozott, az intézmények tanul-
mányi- és vizsgaszabályzataiban vagy önálló-
an. Az Országos Tudományos Diákköri Ta-
nács Titkársága sajátos eszközeivel segíti,
szolgálja folyamatosan az intézményekben
folyó TDK munkát, szoros együttmûködés-
ben a TDK elnökökkel, titkárokkal. A kap-
csolattartás során feltárultak, ismertté váltak
az intézményi tudományos diákköri munka
helyi hagyományokon alapuló formái, mód-
jai, eredményei. Ismertekké váltak azok a
kiadványok, összefoglaló kötetek, diákköri
füzetek, évkönyvek, a kiemelkedõ és nyer-
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tes dolgozatokat, eredményeket közzétevõ
kiadványok, gyûjtemények, egyre gyakrab-
ban internetes publikációk, amelyek a diák-
körök gondozásában látnak napvilágot.

Az utóbbi idõben nõtt az egyházi intéz-
mények, alapítványi iskolák és a határon túli
felsõoktatási intézmények diákköreinek szá-
ma, és a mûvészeti egyetemek, karok, tan-
székek bekapcsolódása is jó úton halad. Tu-
dományos és Mûvészeti Diákkörök alakultak
és mûködnek.

Az intézményekben, az intézmények
között egy-egy tudományterületen zajló
konferenciák elismerései, az Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferenciákon szerzett
helyezések és a Pro Scientia Aranyérmek er-
kölcsi elismerést jelentenek a szakmai, tudo-
mányos karrier indulásához, ám önmaguk-
ban nem pótolhatják a nem megfelelõ, gyak-
ran hiányzó kutatási feltételeket.

Ezt elismerve az oktatási tárca a Jedlik
Ányos Kuratóriummal együtt a doktori és
mesteriskolák pályázata mellett a tudomá-
nyos diákköri tevékenység új pályázati támo-
gatási rendszerét is kidolgozta. Az Oktatási
Minisztérium 2001. szeptember 24-én meg-
jelentetett, kiírt pályázatának célja: az állami
és államilag elismert felsõfokú intézmények-
ben folyó, graduális szintû hallgatói kutató-
munka, illetve alkotói mûvészeti tevékeny-
ség támogatása a tudományos diákköri tevé-
kenység feltételeinek javításával, a mûvé-
szeti diákköri tevékenység alapfeltételeinek
megteremtésével. A kétéves futamidejû
pályázat csaknem fél milliárd forintot biztosít
a diákköri munka fejlesztésére 122 pályázó
számára (ami 42 intézményt érint). E pályá-
zat jelentõsége abban van, hogy nem csak a
meglevõ, mûködõ TDK további fejlõdését
segíti, hanem a létrejövõ és hagyományok-
kal, szervezettel még nem rendelkezõ intéz-
mények, karok számára is lehetõséget ad. A
pályázati összeg felhasználása során elsõdle-
ges cél a közvetlen kutatási, mûvészeti tevé-
kenység támogatása, de a pályázatban meg-

határozott módon tervezhetõk dologi kiadá-
sok, kisebb beruházások is (könyv, folyóirat,
szoftver, egyéb eszközök beszerzése). To-
vábbá lehetõséget biztosít a diákköri tevé-
kenységgel kapcsolatos egyéb hallgatói költ-
ségek fedezésére, mint például tanulmány-
utak, konferencián való részvétel, dolgoza-
tok, demonstrációs anyagok elkészítése.
Ezen kívül a tudományos, mûvészeti diákköri
szervezet egyéb szakmai költségeit is finan-
szírozza, mint a vendégelõadók díjazása, a
felmerülõ szervezési költségek fedezése. A
pályázat eredményei már ismertek, és re-
mélhetõen rövidesen, a pályázat kiírása sze-
rint szeptemberben már rendelkezésükre is
állnak a pályázóknak.

A tudományos diákköri munka támogatói
között egyre jelentõsebb szerepet vállal az
Országos Tudományos Kutatási Alapprog-
ramok, az OTKA, amit 2001-es kiemelt tá-
mogatása önmagában is bizonyít. Számos
további támogatóról, egyre szélesedõ támo-
gatói körrõl számolhatunk be. A különbözõ
szakalapítványok, minisztériumok, egyéni
vállalkozók között az országos rendezvé-
nyek kiemelt támogatói az OTP Bank Rt.
Fáy András Alapítványa, s az utóbbi két év-
ben a Matáv Rt., illetve az Rt. Alapítvány a
Távközlési és Telematikai Felsõoktatásért
nevû szervezetének kuratóriuma.

Országos Tudományos Diákköri
Konferencia (OTDK)

A kétévenként megrendezésre kerülõ Or-
szágos Tudományos Diákköri Konferencia
(ODTK) a legkiválóbb egyetemisták és fõis-
kolások tudományos eredményeinek bemu-
tatási lehetõsége. Az országos konferencia
tehát döntõ, a második forduló, melyet elsõ
fordulóként intézményi konferenciákon való
szakmai zsûri elõtti „válogatás” elõz meg. Az
országos rendezvényen való bemutatási
lehetõség csak intézményi jelölés, illetve po-
zitív bírálói javaslat, minõsítés alapján valósul-
hat meg. Az utóbbi országos konferenciák
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adatait figyelembe véve, 3000-3500 hallgató
nevezett a kétévente rendezett konferencia
különbözõ szekcióiba. Az OTDK-kat az Or-
szágos Tudományos Diákköri Tanács az Ok-
tatási Minisztérium és a Magyar Tudományos
Akadémia védnökségével, a felsõoktatásban
érintett minisztériumok és országos hatás-
körû intézmények erkölcsi, anyagi támoga-
tásával szervezi egyre növekvõ társadalmi
nyilvánosság mellett. A részvétel elsõsorban
erkölcsi elismerés, olyan lehetõség, amely
alkalmat ad egy-egy tudományterület leg-
elismertebb képviselõibõl álló szakmai zsûri
és a hallgatóság elõtti érvelésre, vitára, véle-
ménycserére, egyben felkészít a szakterület
hazai és külföldi konferenciáin való szerep-
lésre, a saját és mások munkájának, elõadásá-
nak értékelése révén pedig megerõsítést,
további ösztönzést adhat a sokszor nem kis
áldozattal járó kutatómunkához. Emellett a
felnõtt tudósok, oktatók és kutatók hasznos
találkozója és jelentõs fóruma is a konferen-
cia. Az igényes, jól szervezett szabadidõs
programok élményt, kikapcsolódást, jó han-
gulatot biztosítanak a résztvevõknek.

A TDK 2001-ben ünnepelte fél évszáza-
dos születésnapját. A jubileumi, XXV. OTDK
– a korábbi konferenciákhoz hasonlóan –
kiemelkedõ színvonalú, különlegesen sike-
res, több mint tízezer résztvevõt és érdeklõ-
dõt befogadó tudományos rendezvény volt.
A 15 szekció 276 tagozati ülésére 3065 pálya-
munkát neveztek be a legkiválóbb egyete-
mi és fõiskolai hallgatók. Számos dolgozat
eredményei figyelemre méltóak, nemzet-
közi mércével is mérhetõk. A tudományos
diákköröket bemutató ezen írás nem ad lehe-
tõséget a hallgatói tudományos eredmények
bemutatására, elemzésére, és talán nem is
feladata. Ezekrõl kiadványainkban, elsõsor-
ban a Diáktudós folyóiratunkban, részletesen
olvashatnak az érdeklõdõk. Úgy gondoljuk,
ezek a diáktudományos eredmények, törek-
vések bemutatása egy további elemzõ cik-
ket is megérdemelne. A jubileumi konferen-

cián minden eddiginél többen vettek részt,
eredményesen szerepeltek határon túl tanu-
ló magyar egyetemisták, egyházi, alapítvá-
nyi intézmények és néhány szakkollégium
hallgatói is. A szekcióüléseken elõször ve-
hettek részt középiskolás kutató diákok is,
ami a két szervezet: az OTDT és a Kutató
Diákok Országos Szövetsége (KDOSZ) egy-
re gazdagodó kapcsolatát jelzi.

A tudományos diákköri munka folyama-
tosságát jelképezi, hogy a konferencia zárá-
sakor már bejelentésre, meghirdetésre került
a következõ, szám szerint a XXVI. OTDK. Új
színfoltja lesz, hogy a 2003-ban megtartott
rendezvényeken a mûvészeti képzéssel
foglalkozó intézmények hallgatói is jelen
lesznek, már nemcsak mûvészettudományi
dolgozatokkal, hanem befogadást nyernek
a mûvészeti alkotások, experimentális mun-
kák, az elõadó-mûvészet is. Az elsõ, Országos
Mûvészeti és Mûvészettudományi Diákköri
Konferenciát a Magyar Iparmûvészeti Egye-
tem falai között rendezzük meg a XXVI.
OTDK 15 szekciója mellett.

Országos Tudományos
Diákköri Tanács (OTDT)

A tanszéki, szakterületi, kari, illetve intézmé-
nyi szinten szervezõdõ diákkörök országos
koordinálására 1973-ban jött létre az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT).
Az OTDT ülések közötti folyamatos munkát,
az intézményi TDK felelõsökkel történõ kap-
csolattartást 1987 óta a Szakmai Bizottságok,
az Ügyvezetõ Elnökség és a Titkárság mû-
ködése segíti. Az OTDT célját és feladatait,
valamint a mûködés anyagi feltételeit a felsõ-
oktatási törvény is rögzíti. Ennek megfelelõ-
en a Tanács feladata a felsõoktatási intézmé-
nyekben tudományos tevékenységet végzõ
hallgatók és az õket segítõ oktatók, kutatók
szakmai képviselete, országos szintû támo-
gatása és összefogása; a tudományos diákköri
mozgalomban központi szerepet betöltõ
szakmai bizottságok mûködési feltételeinek
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biztosítása; az országos jellegû tudományos
rendezvények, fórumok szervezése.

A jubileumi év alkalmas volt arra is, hogy
átgondoljuk – saját történetünk feltárása so-
rán szerzett tapasztalatainkat is figyelembe
véve, a TDK alapfeladatait megtartva, – ho-
gyan tudnánk jobban alkalmazkodni, felké-
szülni az új évszázadban a magyar felsõok-
tatásra váró kihívásokra a jelenlegi képzés, a
reformok alatt álló felsõoktatás keretei kö-
zött. Foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel
az OTDT és a Szakmai Bizottságok ülésein,
továbbá a Tanács 2001 októberében a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Dísztermében
rendezett nyilvános ülésén. A tanácsülést az
ország valamennyi TDK elnökének részvé-
telével rendeztük meg, melynek napirendje:
A diáktudományos tevékenység helyzete és
távlatai.

Az említett üléseken, tanácskozásokon
érintett legfontosabb kérdések:

• a tudományos diákköri mozgalom
átörökíthetõ tapasztalatai;

• a sajátos hagyományokra épülõ, vagy
kialakulóban levõ intézményi TDK  támoga-
tása, mûködési feltételeinek javítása, illetve
létrehozásuk feltételeinek megteremtése;

• a diáktudományos tevékenység és a
kredit rendszerû felsõoktatás;

• tudományos diákkörök az intézményi
szabályzatokban;

• a hallgatók és a hallgatói önkormány-
zatok szélesebb körû bevonásának lehetõ-
ségei a TDK szervezésébe;

• a TDK versenyek, konferenciák, az
OTDK szabályainak alakítása a kialakuló
képzéshez a TDK alapjainak sérülése nélkül;

• a tudományos teljesítmények bizonyos
határok közt mozgó objektív bírálatának
biztosítása, erõsítése a diákokban, ebben az
oktatók szerepe;

• a tehetség felfedezésének módjai;
• a diákköri munka, a diákköri konferen-

ciák tisztaságának biztosítása, hogy a kon-
ferencián való szereplés, részvétel minden-

fajta díjazás mellett elsõsorban erkölcsi,
tudományos elismerés legyen;

• a fõiskolákon folyó TDK munka, a te-
hetséggel való foglalkozás nehézségei;

• a tehetség nevelésének kérdései;
• a határon túli intézmények TDK mun-

kájának segítése, támogatásukhoz képvise-
let biztosítása;

• a kutató diákok törekvéseinek támo-
gatása, részvételük lehetõsége az OTDK
szekcióban;

• az együttmûködés módjai, lehetõségei
mindazokkal, akik részesei a tehetséggon-
dozásnak;

• a sikeres diáktudósok összetartása, tu-
dományos közéletbe való bevonásuk, a Pro
Scientia Aranyérmesek Társasága mûködé-
sének segítése, és még további, minden fon-
tos részletet is érintõ kérdések.

Az OTDT kitüntetései

Az országos konferenciákhoz kapcsolódóan
kétévente kerül meghirdetésre a Pro Scien-
tia Aranyérem pályázat. Ennek keretében
körültekintõ, többlépcsõs odaítélési eljárás
során a kimagasló hallgatói tudományos
teljesítményt elismerõ kitüntetést 1989 óta
minden alkalommal 45 hallgató nyerheti el.

Ugyancsak kétévente, a hallgatói elisme-
réssel egy idõben a diáktudományos tevé-
kenység szervezéséért, elõsegítéséért, hosz-
szú idõ óta számos diák eredményes felké-
szítésében közremûködõ, a színvonalas és
sikeres tanár-diák együttmûködésben meg-
valósuló mûhelymunkáért, a tudományos
iskolateremtésért 50 oktató, kutató, akiket
egyrészt az intézményük, másrészt az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács szakmai
bizottságai erre az elismerésre érdemesíte-
nek, Mestertanár  kitüntetésben részesülhet.
Mindkét elismerés, kitüntetés alapja a teljes
életpálya mérlegelése, a folyamatosan bizo-
nyított tudományos teljesítmény, mesterek-
nél pedig a tudományos iskolateremtés. Min-
den kitüntetési alkalommal Honoris Causa
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Pro Scientia Aranyérem odaítélésére és át-
adására is sor kerül kiemelkedõ iskolateremtõ
professzornak, tudósnak, közéleti személyi-
ségnek, azoknak, akik példamutatóan segí-
tik, támogatják a felsõoktatásban tanuló
fiatalok önképzõ tevékenységének ügyét.
Eddig huszonketten vehették át az OTDT
legrangosabb elismerését.

Az OTDT 2001 szeptemberében Máriás
Antal Emlékérmet alapított a fáradhatatlan
TDK vezetõ professzor tiszteletére és emlé-
kére, amelyet szintén kétévente a nagy isko-
lateremtõ szenior mestereknek, köztük min-
dig egy közgazdásznak adományoz.

A jubileumi konferencia évében a jelen-
tõs szponzori támogatásnak köszönhetõen
450 Jubileumi Emlékplakett  is kiadásra ke-
rülhetett, rajta a felirat: Tudással Magyaror-
szágért. Az emlékplakettel és oklevéllel
olyan oktatókat, kutatókat, továbbá támo-
gatókat ismert el a Tanács, akiknek szívügye,
életük fontos, meghatározó része a diákköri
tevékenység segítése, támogatása.

Az OTDT kiadványai

Az OTDT kiadványai között a legismertebb
a Diáktudós címû idõszaki kiadvány, mely-
nek 2002-ben már XVI. évfolyama jelenik
meg. Az Almanach  kötetünket kétéven-
ként, a konferenciák évében adjuk ki. Ez a
kitüntetetteket mutatja be, s a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Dísztermében rendezett
ünnepi záróülésre jelentetjük meg. Új kiadvá-
nyunk Az Országos Tudományos Diákköri
Tanács Közleményei sorozat. A közlemé-
nyek füzeteiben elsõsorban a tudományos
diákkörök intézményi szervezõinek tesszük
közzé legfontosabb aktuális információinkat.
Az elsõ füzetben a XXVI. OTDK felhívásának
dokumentumait jelentettük meg. Fontosnak
tarjuk megemlíteni az OTDT honlapját is
(http://www.prof.iif.hu/otdt), mint az infor-
máció közlésének, közzétételének további
lehetõségét, külön kiemelve az egyre gazda-
godó intézményi TDK oldalakat.

A tudományos diákköri mozgalom története

A jubileumi, XXV. Országos Tudományos
Diákköri Konferenciára készülve fogtunk
hozzá a tdk történetének feldolgozásához, s
a jubileum alkalmából sikerült is megjelen-
tetnünk A magyar tudományos diákköri
konferenciák fél évszázada címû történeti
kötetet. Az Anderle Ádám tanszékvezetõ
egyetemi tanár (SZTE BTK Hispanisztikai
Tanszék), az OTDT Ügyvezetõ Elnökségé-
nek tagja által írt és szerkesztett kötetet egy
hosszú távú tudománytörténeti kutatás elsõ
eredményének tekintjük, s meggyõzõdé-
sünk, hogy feltétlenül folytatást igényel, kö-
vetel. Címének megfelelõen a tudományos
diákköröket mint országos mozgalmat kí-
vántuk bemutatni, a megrendezett diákköri
konferenciákon keresztül. A kötet elsõ része
a diákköri mozgalom általános, országos
koordinátáit rajzolja meg. Megszületésének,
indulásának körülményeit – utalva röviden
a magyar diákköri elõzményekre –, szerve-
zeti változásait és ennek formálódását, az
országos konferenciák növekedésnek dina-
mizmusát, mozgásának jellegzetességeit, a
diákkörökkel és a diákköri mozgalommal
kapcsolatos belsõ, értelmezési vitákat, a moz-
galom tagoltságát, a tudományos érdeklõdés
fõ irányait, az oktatásügyi kormányzathoz
való mindenkori kapcsolódását, a kapcsolat
tartalmát. A második, nagyobb részben az
egyes tudományterületek és szekciók szak-
mai bizottságai által készített tanulmányok a
tudományos érdeklõdés változásait, a mû-
helyteremtõ oktatókat, tudósokat, a kiemel-
kedõ, mára tudóssá váló diákkutatókat, ki-
emelkedõ dolgozatokat mutatják be, továb-
bá egy-egy tudományterület és felsõoktatási
szféra fél évszázadban felmerült gondjait, az
elitképzés és a tehetséggondozás, a kutatóvá
nevelés részleteit. A kötet olvasói tapasztal-
hatják, hogy a tudományos diákkörök termé-
szetesen nemcsak a diákszereplõket, diáktu-
dósokat, hanem a mindenkor választott ku-
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tatási témák, ötletek, kutatási módszerek,
eljárások újdonságát, ezek alakulását is fel-
tárják. Sok esetben a közelmúlt tudományos
irányzatait, iskoláit is bemutatják, s nemcsak
a diákok, a hallgatók, de mestereik érdeklõ-
désének, tudományos felfogásának formáló-
dásáról is vallanak, s mutatják a felsõoktatási
intézmények tudományos törekvéseit, itt-
ott rivalizálását, jellegzetességeit is.

A tervezett hosszú távú tudománytörté-
neti kutatáshoz támogatást, segítséget vá-
runk és kérünk a Magyar Tudományos Aka-
démiától, annak Osztályaitól, az OTKA-tól, a
felsõoktatási kutatásokkal foglalkozó intéz-
ményektõl. Erre vonatkozó kutatási elképze-
lésünk, programunk, a felsõoktatási intézmé-
nyeket is bevonva, elkészült.

Az elmúlt két évben többször idéztük –
jelentõsége miatt most is ezt tesszük – az
akkor 41 éves elsõ Bolyai-díjas Freund Ta-
más fiatalokhoz szóló gondolatát, aki II. éves
egyetemi hallgatóként írta elsõ tudományos
diákköri dolgozatát, majd 1999-ben Mester-
tanár kitüntetést kapott. „…Számomra a
díjnak nem az az értelme és célja, hogy a
díjazott pályafutását elõmozdítsa, hanem
hogy a felnövekvõ tudóspalántákban meg-
erõsítse a hitet: itthon, Magyarországon is
elérhet az ember tudományos eredményt,
tudományos karriert.”

Az idei Bolyai-díjas Roska Tamás a fiatalok-
nak szóló üzenetnek tekinti az elismerést. A
tudománynak nincs hazája, de a tudósnak
van.  majd azt mondja: A mai egyetemistáktól,

fõiskolásoktól nagyon is függ a jövõ, kérem,
ne pazarolják el ezt a fontos idõszakot!

A tudományos diákköri konferenciák
eddigi története, az elért diáktudományos si-
kerek, a jubileumi év eseményei reméljük,
nagyon sokak számára megerõsítették, hogy
az új évszázad új kihívásainak közepette, a
tömegesedõ képzés, a bevezetés elõtt álló
kredit rendszer idõszakában is folytatódik a
nagy hagyományú TDK sikertörténete. To-
vábbra is lesznek a fenti gondolatokat valló
kiváló hallgatók, õket segítõ témavezetõk,
iskolateremtõ tanárok, a dolgozatok bírálatban,
a zsûrik munkájában feladatot vállalók, a szer-
vezésben közremûködõk, s nagyszerû támo-
gatók a magyar egyetemisták és fõiskolások
legjobbjai nagy közösségének szolgálatában,
hogy beteljesedjen Magyarországon a tudás
alapú társadalom szép ígérete.
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