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A jövõ tudósai

KUTATóI UTÁNPóTLÁS
MÁR TÍZÉVES KORTóL

(Tájékoztató egy 1997-ben kezdõdött tudo-
mánypedagógiai akciókutatásról)

Ha valaki a Magyar Tudomány hasábjain 
tizenöt-húsz évvel ezelõtt hasonló címmel 
és alcímmel találkozott volna, bizonyára arra 
gondol, hogy a cikk szerzõje meghibbant. 
Cikkével sértegeti a Magyar Tudomány ol-
vasóit illetve az MTA tagjait. Ma már, amikor 
a kutatói utánpótlás problémaköre új rovatot 
kapott a Magyar Tudományban, még elõfor-
dulhat, hogy többen fejüket csóválják, és azt 
gondolják, hogy az olyasféle írás, amelyet 
most közzéteszek, inkább bulvárlapokba 
vagy legjobb esetben ismeretterjesztõ lapok-
ba kívánkozna. De én abban bízom, hogy 
a fenti címen megfogalmazott beszámolóm 
nem kavarja fel a kedélyeket, s a Magyar 
Tudomány igen tisztelt olvasói közül szép 
számmal lesznek olyanok, akik visszagon-
dolnak gyermekkorukra, tudományos pálya-
futásuk korai indulásának körülményeire és 
indítékaira, s megbocsátóbban, megértõb-
ben és némi empátiával követik nyomon 
rövid beszámolómat.

A részletezõ beszámoló elõtt egy rövid 
lélegzetû írásomra hívom fel a figyelmet. 
Még 1971-ben – tehát harminckét évvel ez-
elõtt – tettem szóvá a magyar pedagógustár-
sadalom lapjában, a Köznevelésben, hogy az 
iskolákban már korai életkortól kezdõdõen 
ne csupán a tudomány eredményeivel pró-
báljuk szembesíteni a fiatalokat, hanem 
azzal a folyamattal is, ahogyan a tudomány 
születik. Tehát azzal a folyamattal, ahogy 
a kutatás révén a tudás valamiféle bizo-
nyosságot nyer, tematizálódik és diszcip-
línákba rendezõdik. Magyarul: mutassuk 
be, honnan tudják a tudósok, amit tudnak, 
hogyan folyt és hogyan folyik az emberi 
tudás bõvítése, cáfolása, elfelejtõdése; hogy 
miként tömörülnek szervezetekbe a kutatók 
és a tudósok, egyáltalán hogyan mûködik 
a tudomány mint társadalmi alrendszer. S 
még arra tettem, ha nem tévedek, javaslatot 
ebben a harminckét évvel ezelõtti cikkben, 
hogy az iskolákban, ha kutatást nem is, 
de legalább tudománytörténetet, sziszte-
matikus tudománytörténetet feltétlenül 
tanítsunk avégett, hogy tanítványaink ne 
csupán fogyasztói legyenek a tudományos 
tudásnak mint az emberiség egyik legkéz-

BEVEZETõ

Tisztelt Olvasó!
A kutatók utánpótlásával, fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet hetedik számában Zsol-
nai József egy nagyszerû kezdeményezésrõl, 
az általános iskolásoknak a tudományos 
kutatásokba való bevonásáról, Pakucs Já-
nos, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke 
pedig az Európai Unió hazánkban rendezett 
versenyén elért, példa nélkül álló magyar 

sikerekrõl számol be. Kérjük, ha a tehetség-
gondozással, a kutatói utánpótlással vagy 
az ifjú kutatókkal kapcsolatos témában 
bármilyen közérdeklõdésre számot tartó 
mondandója lenne, keresse meg a melléklet 
szerkesztõjét, Csermely Pétert a csermely@ 
puskin.sote.hu email címen.

Csermely Péter
az MTA doktora
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