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A jövõ tudósai

bizonyítják azok a tanulók, akik a nemzetkö-
zi kémiai diákolimpián évrõl évre a legjobb 
eredményeket érik el (arany, ezüst, bronz fo-
kozat).

a 2003. évben megrendezett három ver-
seny országos döntõjén i–Vi. helyezést elért 
harminckét versenyzõbõl tíz tanuló volt 
budapesti és huszonkét tanuló vidéki, a kö-
vetkezõ városokból: Békéscsaba, Budaörs, 
Celldömölk, Göd, kaposvár, karcag, kis-
telek, kisvárda, makó, mátészalka, miskolc, 
nagyecsed, nagykõrös, Sárvár, Százhalom-
batta, Szekszárd, Székesfehérvár, Szombat-
hely, tatabánya, tiszavasvári, Vállaj.

az 1841-ben alapított magyar termé-
szettudományi társulat újjáalakulásának 10. 
évfordulója alkalmából kitüntetõ oklevelet 

és plakettet adományozott azoknak a pe-
dagógusoknak, akik az elmúlt évtizedben 
kitûnõ és nélkülözhetetlen munkájukkal 
segítették az országos versenyek sikeres 
megszervezését és megrendezését. 

az említett magas részvételi számok 
is jelzik, hogy ezekre a versenyekre igen 
nagy igény és szükség van a tehetséges 
fiatalok felkutatása és tehetségük gondo-
zása érdekében. a jövõben minél nagyobb 
létszámban szeretnénk határon túli (erdélyi, 
felvidéki, vajdasági, kárpátaljai) diákokat 
fogadni országos versenyeinken.

Bezerédy Edit 
ügyvezetõ titkár 

magyar természettudományi társulat
shapys@freemail.hu
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nem vagyunk egyformák. ez az egyszerû, 
közhelyszerû állítás a közoktatás feladatait há-
rom nagy csoportra osztja: a fogyatékosokkal 
való törõdés, a nagy többség oktatása-ne-
velése, valamint a kiemelkedõ tehetségek 
gondozása. egyik feladat sem elõbbre való 
a másik kettõnél, jóllehet a korszellem és az 
aktuális oktatáspolitika hol az egyiket, hol a 
másikat helyezi-helyezte elõtérbe. 

Tömegoktatás

egy országnak – történelme során – idõnként 
súlyos döntéseket kell hozni. a 21. században 
különösen nehéz döntések várnak ránk, hisz 
egyre sürgetõbbé válik az energiakérdés 
megoldása, a környezetromboló (globális és 
lokális) hatások mérséklése, a génsebészet 
és a gyorsan fejlõdõ orvostudomány nem 
mindig prognosztizálható hatásai a biológiai 
világ kényes egyensúlyára, nem is beszélve 
ezek morális és emberi kapcsolatokat át-
alakító hatásairól. demokráciában élvén, e 
döntéseket a lakosság nagy többségének kell 

– közvetlenül vagy közvetve – meghoznia. 
a lakosságot e döntések meghozatala elõtt 
különbözõ érdekcsoportok manipulálhatják, 
s az állampolgároknak értékelni kell tudniuk 
az egyes érvek súlyát és igazságtartalmát. 
nagy hiba, ha a szavazópolgárt az érzelmi 
hatásokon alapuló félelemkeltés vagy eufo-
rikus hangulat vezérli, amikor leadja voksát 
egy vízerõmû építésérõl, egy atomerõmû 
bezárásáról, a klónozásról vagy egy radio-
aktív hulladék-tároló létesítésérõl. ahhoz 
azonban, hogy az emberek többségének 
meglegyen az értelmes döntéshez szükséges 
információértékelõ képessége, megfelelõ okta-
tást kell kapniuk. olyan felkészítést, amelyben 
a való élet legégetõbb és egyben legizgalma-
sabb területein való eligazodáshoz szükséges 
alapokat megkapja. ez a közoktatás három 
feladatának egyike. kérdéses, hogy ennek 
meg tud-e felelni a jelenlegi magyar közok-
tatás – legalábbis a természettudományos 
alapok oktatása tekintetében. 

Tehetséggondozás

a nagy tömegek oktatása mellett nem ke-
vésbé fontos a tehetségek megfelelõ szintû 
gondozása, hiszen a tehetségek képviselik 
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egy ország szürkeállományának legjavát. 
tõlük származnak a kreatív, innovatív meg-
oldások, amelyekkel „be lehet törni” a (tudo-
mányos és gazdasági) világpiacra, és belõlük 
lesznek a nobel-díjasok is. Õk azok, akik 
öregbítik egy ország hírnevét, akiket tisztel, 
és akikre felnéz a világ. a 20. század elsõ 
felében magyarországon jó volt a tehetség-
gondozás. ezt bizonyítja az itt született sok 
nobel-díjas és az a számos további tudós 
is, akik nevét világszerte ismerik, és akik 
jelentõsen formálták a 20. század világát. 
Gondoljunk akár a rakéták és sugárhajtású 
repülõgépek mûködéséhez nélkülözhe-
tetlen aerodinamika fejlesztésére (kármán 
tódor), akár a számítógép (neumann já-
nos) vagy a nukleáris láncreakció (Szilárd 
leó) megalkotására. a sort hosszan lehetne 
folytatni. Valamennyien közülük nagy sze-
retettel emlékeztek vissza magyarországi 
iskolájukra, amely egyszerre oktatta-tanította 
a nagy tömegeket, gondozta a tehetségeket, 
és ezzel példaként szolgálhatna a következõ 
generációknak.

Az Országos Szilárd Leó
Fizikaverseny létrejötte 

néhai marx György professzor, az mta tagja, 
az eötvös loránd Fizikai társulat tiszteletbeli 
elnöke kezdeményezésére az eötvös társulat 
tolna megyei szakcsoportja már 1994 õsze 
óta szervezett egy Szilárd leóról elnevezett, 
megyei hatókörû fizikaversenyt 11-12. osztá-
lyos középiskolások számára. a versenyfel-
adatokat a magfizika és a nukleáris technika 
témakörébõl válogatták. marx György javas-
latára 1998-ban, Szilárd leó születésének szá-
zadik évfordulóján – az országos centenáriu-
mi ünnepségekhez kapcsolódóan – ezt a 
fizikaversenyt országos szintre emelték. az 
eredeti elképzelés szerint ez egy egyszeri, 

„centenáriumi” verseny lett volna. a verseny 
sikere láttán azonban az eötvös társulat és 
a Szilárd leó tehetséggondozó alapítvány 
úgy döntött, hogy ezt az országos versenyt 

évrõl évre megrendezik. (a megyei verseny 
is megmaradt.) marx György megkeresésé-
re a tudományegyetemek fizika tanszékei 
és a mûegyetem felvételi kedvezményeket 
ajánlottak fel a verseny elsõ öt helyezettjé-
nek. ezzel egy idõben az országos Szilárd 
leó Fizikaverseny felkerült az oktatási 
minisztérium által is elismert országos verse-
nyek listájára. a versenybizottságba marx 
György egyetemi oktatókat és középiskolai 
fizikatanárokat hívott meg, így biztosítva 
mind a szakmai, mind pedig a pedagógiai és 
didaktikai kompetenciát, valamint azt, hogy 
a feladatok színvonala a középiskolások 
ismereteinek megfelelõ legyen. 

A Szilárd Leó verseny lebonyolítása

a versenyen a magyar középiskolás tanulók 
két kategóriában indulhatnak. az i. kategó-
riában a 11-12. osztályos tanulók, a junior 
kategóriában pedig a náluk fiatalabbak. a 
verseny kétfordulós. 

az elsõ fordulóban tíz elméleti feladatot 
kell a versenyzõknek megoldaniuk száz-
nyolcvan perc alatt. ez a forduló az iskolák-
ban zajlik, minden segédeszköz használható. 
a tanulók által beadott dolgozatokat a helyi 
fizikatanárok a versenybizottság által küldött 
javítási útmutató alapján pontozzák. az is-
kolák továbbküldik az eötvös társulatnak 
azokat az i. kategóriás dolgozatokat, amelyek 
a maximális pontszám 60 %-át elérik. a junior 
kategóriánál ez a határ 40 %. a beérkezett 
dolgozatokat egy egyetemi oktatókból álló 
zsûri újra pontozza annak érdekében, hogy 
a dolgozatok elbírálása egységes legyen. 
az így kialakult pontsorrend alapján kerül 
be az i. kategóriás tanulók közül a legjobb 
húsz, a junior kategóriások közül pedig a 
legjobb tíz az országos döntõbe. a döntõt 

– hagyományosan – Pakson, az energetikai 
Szakképzési intézetben rendezzük meg. a 
verseny honlapja is az eSZi szerverén talál-
ható: http://www.eszi.hu/Szilard/orszagos/
orsztj.htm
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A döntõ három részbõl áll, és a diákoknak 
egész napos elfoglaltságot jelent. az elsõ rész-
ben ismét tíz elméleti feladatot kell megoldani 
száznyolcvan perc alatt. ebéd után a második 
részben kilencven perc kísérleti feladattal, a 
harmadik részben pedig kilencvenperces 
számítógépes szimulációs feladattal kell 
megbirkózniuk a versenyzõknek. az ezekre 
kapott pontszámok összege alapján alakul 
ki a verseny végsõ sorrendje. a döntõben 
az i. kategória és a junior kategória külön 
versenyez. Voltak évek, amikor mindkét kate-
gória ugyanazokat a feladatokat kapta, de 
voltak olyan évek is, amikor csak a feladatok 
egy része volt közös. a döntõ kezdetekor a 
versenyzõk kódszámot kapnak, így biztosítjuk 
az anonimitást. az azonosító adatokat tartal-
mazó lezárt borítékokat csak a pontszámok 
összesítése és az eredmények kialakulása után 
bontja fel a versenybizottság. 

A versenyfeladatok

a verseny tematikája 2003-ig a nukleáris 
ismeretek és az azokhoz kapcsolódó 
sugárvédelmi, környezetvédelmi kérdéskör 
volt (beleértve a globális környezetvédelmi 
kérdéseket, üvegházhatás, ózonlyuk stb.). 
2004-tõl a kérdések témakörét kiterjesztettük 
a modern fizika néhány egyéb területére is 
(héjfizika, kvantumosság alapjai, fotonok stb.). 
a modern fizika történetébõl is vannak kérdé-
sek, különös tekintettel a magyar származású 
tudósok szerepére. 

a kijelölt témakörök a következõk:
• Mikrorészecskék leírásának alapjai, az 

anyag kettõs természete
• Hõmérsékleti sugárzás törvényei, fo

tonok,
• Fényelektromos jelenség, Comptonje

lenség
• De Broglieösszefüggés, elektronok in

terferenciája
• Heisenbergféle határozatlansági össze

függés
• A hidrogénatom hullámmodellje

• A kvantumszámok szemléletes jelentése: 
„s”, „p” és „d” állapotok

• Az elemek periódusos rendszerének atom
szerkezeti magyarázata

• Az atommag és szerkezete: proton, neut
ron

• Rendszám és tömegszám. Magerõk és kö
tési energia. Radioaktivitás: felezési idõ, 
gamma, béta és alfabomlás

• Maghasadás, neutronláncreakció. 
Atombomba, atomreaktor, atomerõmû. 
Atomenergia felhasználásának lehetõsé
gei, szükségessége és kockázata. Sugár
védelmi alapismeretek. Magfúzió, a 
napenergia termelése

• Hevesy György (radioaktív nyomjelzés), 
Szilárd Leó

•Wigner Jenõ (atomreaktor) munkássága
• Részecskegyorsítók mûködési elvei
• Környezetvédelmi alapismeretek: például 

CO
2
 és az üvegházhatás, ózonlyuk

• radonprobléma, radioaktív hulladék 
elhelyezése 
a feladatok stílusa és nehézségi foka tuda-

tosan széles skálát fed le. Vannak olyan fel-
adatok, amelyek „hagyományos” stílusúak 
(bár a tematikájuk modern). ezek megoldásá-
hoz a modern fizikával kapcsolatos néhány 
alapvetõ összefüggés, egyenlet ismeretére 
van szükség. Vannak azonban kifejezetten 

„gondolkodtató” jellegû feladatok is, amelye-
ket csak a témakör összefüggéseinek átfogó 
ismeretében lehet megoldani (például „mi-
lyen lenne a világ, ha a neutron tömege egy 
ezrelékkel kisebb lenne?”). ezekre általában 
nem numerikus, hanem szöveges megoldást 
várunk. az ilyen típusú feladatokra nem is 
mindig lehet egyetlen, „egyedül üdvözítõ” 
megoldást adni. a zsûri az értelmes, logikus 
megközelítést, az újszerû gondolatokat 
díjazza. 

A kísérletek

a verseny valamennyi kísérletét ugyancsak 
a verseny témakörébõl – azaz a nukleáris 

A jövõ tudósai



Magyar Tudomány • 2004/8

906

ismeretekbõl, illetve a modern fizika terü-
letérõl – állítottuk össze. a kísérletek körét 
az energetikai Szakképzési intézetben ren-
delkezésre álló kísérleti eszközök, valamint 
a sugárvédelmi szabályok betartása korlátok 
közé szorítja. az utóbbiak miatt a mérések 
során használható radioaktív izotópoknak 
vagy természetes eredetûeknek, vagy pedig 
igen kis aktivitásúaknak (szabad szintûnek) 
kell lenni. Példaként csak két kísérletet 
említünk meg: volt, amikor a versenyzõk 
porszívóval gyûjtötték össze a radon leány-
elemeit a levegõbõl, és az így elõállított 
mintával kísérleteztek tovább; egy másik 
alkalommal mûtrágyák aktivitását mérték, 
amelyek – káliumtartalmuktól függõen – a 
kálium természetes radioaktív izotópja miatt 

„kergették meg” a Gm-csöves számlálókat. 
a tanulók a kísérleteikrõl jegyzõkönyvet 

készítenek, a zsûri ennek alapján pontozza 
a tanuló teljesítményét. az értékelésnél nem 
elsõsorban a helyes eredmény „kihozása” szá-
mít, hanem az a mód, ahogyan a versenyzõ 
a kísérleti feladathoz hozzááll, ahogyan azt 
végrehajtja, diszkutálja (hibák, közelítések 
stb.) és a jegyzõkönyvben ezeket repro-
dukálhatóan dokumentálja. 

A számítógépes szimulációs feladatok

Valamennyi feladat a demonstrációs és okta-
tási szimulációk kategóriájába esik, tehát 
nem egy konkrét berendezést szimulál, 
hanem inkább az alapelveket próbálja meg-
mutatni. az erõsen interaktív, sok „beavat-
kozó szervet” tartalmazó programok úgy 
készültek, hogy ne a számítógépes tudást 
és ügyességet mérjék, hanem a szakmai 
ismereteket, kreativitást, gyors gondolko-
dást és gyors reagáló képességet. Volt év, 
amikor a versenyzõknek egy atomerõmûvi 
kampányt kellett végigvezetniük, volt, ami-
kor egy ciklotront kellett üzemeltetniük, s 
olyan is volt, amikor meg kellett határozzák 
egy lezárt, kiégett atomerõmû-üzemanyag-
kötegeket tartalmazó konténerben lévõ 

radioaktív anyag eloszlását. a programok 
esetenként értékelõ- vagy hibapontokat 
adtak, egyes években a befejezéskor va-
lamilyen összefoglaló, általános értékelést 
is nyújtottak. ezeken túl, a programok a 
versenyzõ lépéseit is rögzítették, s a zsûri 
ezeket is áttekinthette, amikor egy-egy 
versenyzõ teljesítményét pontozta. 

A verseny értékelése

a versenyre benevezett tanulók száma – az 
elsõ két év „felfutó” szakasza után – évi 350-400 
körül stabilizálódott, átlagban ötven–hatvan 
iskolából. meglepetést okozott a fõvárosi 
iskolák alacsony részvételi aránya (átlagosan 
négy-öt iskola). a több mint háromszáz megírt 
dolgozatból az elsõ forduló után az iskolák 
hetven-kilencven dolgozatot küldenek be az 
eötvös társulathoz. ennyien érik el a 60 %-os, 
illetve 40 %-os ponthatárt (i. kategória, illetve 
junior kategória). ezekbõl kerül ki a döntõ 
húsz+tíz résztvevõje. a legtöbb feladatra álta-
lában érkezik maximális pontszámot érdemlõ 
megoldás. ez azt mutatja, hogy a feladatok 
színvonala olyan, hogy középiskolás tudással (és 
persze elõzetes felkészüléssel) teljesíthetõk. 

a kísérletekkel nagyobb gondok vannak. 
a tanulók nagy részének szinte alig van ta-
pasztalata a kísérletezésben. ez nem írható 
csak a speciális (nukleáris) téma rovására, 
mert sokan olyan alapvetõ hibákat vétenek, 
amelyek a fizika bármely területén végzett 
kísérletek során is elõkerülhetnének. Érde-
kes megfigyelés az is, hogy az elméleti 
tudás nem hasznosul olyankor, amikor egy 
gyakorlati problémát kell megoldani. hadd 
mondjak erre egy példát. a döntõben részt 
vevõ tanulók a nukleáris területen általá-
ban már annyira járatosak, hogy 90 %-uk 
azonnal rávágja – ha rákérdezünk –, hogy 
a béta-sugárzást már milliméteres al-lemez 
is elnyeli. ugyanakkor, amikor kaptak egy 
olyan bétaforrást, amely egyik végén lezárt 
al-csõben volt (az útmutató egyértelmûen 
közölte velük, hogy a csõben lévõ forrás 



907

A jövõ tudósai

csak béta-sugárzást bocsát ki), sokan nem 
tudtak vele mit kezdeni, mert nem jöttek 
rá, hogy a sugárzás csak a csõ nyitott végén 
léphet ki. mindezek arra mutatnak rá, hogy 
a középiskolákban – tisztelet a kivételnek 

– háttérbe szorult a kísérletezés. ez a fizika 
(és a többi természettudomány) tanítása 
és megszerettetése szempontjából nagyon 
rossz hír. nem célom itt ennek az okait ele-
mezni, de arra fel szeretném hívni a figyelmet, 
hogy ezen a helyzeten sürgõsen változtatni 
kellene! ezt már sokszor sokan és sok helyen 
elmondtuk, mégsem látszik ezen a téren 
semmi elõrehaladás. 

a számítógépes szimulációs feladatok 
többségével a tanulók sikeresen megbirkóz-
tak. a versenynek ezt a részét általában 
nagyobb érdeklõdés elõzi meg, mint a „hagyo-
mányos” feladatsorokat. még azok a felada-
tok is felkeltették az érdeklõdést, amelyek 
végrehajtása valamilyen oknál fogva gondot 
okozott. a Szilárd leó verseny döntõjének 
résztvevõi a döntõn szereplõ programot a 
verseny után ingyen lemásolhatják és elvi-
hetik. ezt általában a tanulók (és a tanárok) 
ki is használják. azok a tanárok, akiknek 
tanulói rendszeresen bejutnak a döntõbe, 
már egy egész kis nukleáris szimulációs „prog-
ramgyûjteménnyel” rendelkeznek. egyes 
tanárkollégák beszámolója szerint a diákok 
a verseny után néha hetekig „játszanak” 
még ezekkel a programokkal, és egymással 
versenyezve próbálnak minél „jobb” eredmé-
nyeket elérni. ezeknek a programoknak nagy 
elõnye az, hogy összekapcsolják a gyerekek 
életkorából adódó játékos kedvet az ismeretek 
terjesztésével: a programot használók a szó 
szoros értelmében véve „játszva” tanulnak. 

A tanári Delfin Díj

Szilárd leó a Delfinek hangja címû mûve adta 
az ötletet a versenybizottságnak arra, hogy a 
versenyen az évek során legjobb eredményt 
elért felkészítõ tanár-díjjal jutalmazza. a díj 
egy delfint ábrázoló, értékes kisplasztika, 

Farkas Pál szobrászmûvész munkája. a díj 
odaítélése pontrendszer alapján történik. az 
i. kategóriás versenyzõk felkészítõ tanára (21 
helyezés) pontot kap (tehát az 1. helyezettért 
húsz pont, a 20. helyezettért egy pont jár). a 
junior kategóriában a kapott pontszám: (11 
helyezés). ha egy tanár több versenyzõje is 
helyezést ért el, a pontszámaik összeadód-
nak. a tanárok pontszámai az évek során 
összegyûlnek. minden évben az a tanár kapja 
a delfin díjat, akinek a legtöbb pontja van a 
pontversenyben. amikor megnyerte a díjat, a 
pontjai nullázódnak, de a pontversenyben ter-
mészetesen továbbra is részt vesz. ilyen mó-
don akár többször is elnyerheti a delfin díjat 
(elõreláthatólag 2005-ben olyan tanárkolléga 
nyeri majd el, aki már egyszer díjazott volt).

A Marx Györgyvándordíj

marx György, a verseny alapítója, 2002-ben 
bekövetkezett haláláig a versenybizottság 
vezetõje, szellemi atyja és a verseny motorja 
volt. emlékére a versenybizottság javaslatára a 
versenyt gondozó eötvös loránd Fizikai tár-
sulat és a Szilárd leó tehetséggondozó ala-
pítvány 2003-ban marx György-vándordíjat 
alapított. a vándoríjat – amely ugyancsak 
Farkas Pál szobrászmûvész kisplasztikája 

– minden évben az az iskola nyeri el, amely-
nek a tanulói abban az évben a legjobb ered-
ményt érik el a Szilárd leó Fizikaversenyen. 
az iskola eredményét ugyanolyan pont-
rendszer alapján határozzuk meg, ahogyan 
a tanári delfin díj esetében. itt azonban a 
pontszámok nem összegezõdnek az évek 
során, hanem csak az adott évben elért pont-
szám számít. a nyertes iskola nevét felvésik 
a díjhoz tartozó plakettre. ha egy iskola há-
rom egymást követõ évben (vagy összesen 
öt alkalommal) elnyeri a díjat, akkor megtart-
hatja. 2003-ban a marx György-vándordíjat 
a zalaegerszegi Zrínyi miklós Gimnázium, 
2004-ben pedig a váci Boronkay György 
mûszaki Szakiskola és Gimnázium nyerte. 
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Visszajelzések

egyetemi oktatóként több hallgatót is ismerek, 
akik korábban az országos Szilárd leó Fizika-
verseny gyõztesei között voltak. ezek a fiatalok 
az egyetemen is évfolyamuk legjobb hallgatói 
közé tartoznak, s már igen korán bekap-
csolódnak az egyetemen folyó tudományos 
munkába is. 2003-ban a Szilárd leó verseny 
elsõ helyezettje meghívást kapott Csermely 
Pétertõl, a kutató diákokért alapítvány veze-
tõjétõl, hogy részt vegyen a kutató diákok 
országos konferenciáján, a káptalanfüredi 
táborban. Végezetül álljon itt Csermely Péter 
professzor a Szilárd leó verseny versenybi-
zottságához 2004-ben írt levelének részlete: 

„…Nagyon köszönöm, hogy tavaly értesí
tett a Szilárd Leó verseny gyõztesérõl. Hadd 
mondjam el, hogy a tavalyi gyõztes, Kovács 
István (aki jelenleg évfolyamelsõ a fizikus 
szakon) közben a laboratóriumomban 
vállalt diákkörös munkát, és amerikai pro

a tanári delfin-díj (fent) és a marx György-ván-
dordíj (lent) (Farkas Pál szobrász alkotásai)
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A jövõ tudósai

fesszortársaim szerint is igen közel áll ahhoz, 
hogy élete elsõ igen komoly tudományos 
közleményét megírja. 

A fentieken felbuzdulva hadd kérjem 
arra, hogy idén is küldje el nekünk a verseny 
gyõztesének nevét, emailcímét, postacímét és 
mobiltelefonszámát, hogy a diákot a Kutató 
Diákok VIII. Országos Konferenciájára (vál
tozatlanul ingyenesen) meghívhassuk 2004. 
július 12. és 17. között…”

 ez a levél mindennél szebben bizonyítja, 
hogy az országos Szilárd leó fizikaverseny 

teljesíti azt a nemes feladatot, amelyet alapí-
tója, néhai marx György professzor szánt 
neki: felkutatja a magyar iskolákban lévõ 
tehetségeket, s egyúttal ráirányítja a kö-
zépiskolás tanulók (és tanáraik) figyelmét 
a modern fizika szépségeire, bizonyítván 
annak tanulhatóságát és taníthatóságát a 
középiskolában.

Sükösd Csaba 
Phd, tanszékvezetõ egyetemi docens
a Szilárd leó versenybizottság elnöke

sukosd@reak.bme.hu

aZ eraSmuS kollÉGium

az erasmus kollégium minimális szervezeti 
háttérrel maximális segítséget kíván nyújtani 
azoknak a kiemelkedõen tehetséges egye-
temi és fõiskolai hallgatóknak, akiknek a 
jelenlegi tömegoktatás keretében, illetve 
megfelelõ anyagi háttér hiányában nincs 
lehetõségük arra, hogy önálló tudományos 
munkát folytassanak, és eljussanak a minõ-
ségi képzést biztosító Phd-szintig; a doktori 
programokban részt vevõket pedig bevonja 
a képzésbe, hogy így biztosítsa számukra a 
szakmai elõmenetelük szempontjából nél-
külözhetetlen tanítási készségek kialakítását.

a kollégium évente pályázatot hirdet, 
amelyen a magyarországi felsõoktatási in-
tézmények beiratkozott hallgatói vehetnek 
részt. a kiírás tartalmazza, hogy mely tudo-
mány- illetve szakterületrõl lehet valamilyen 
konkrét téma kutatását vagy kidolgozását 
tartalmazó tervvel pályázni. a pályázato-
kat szakértõkbõl álló bizottság bírálja el. a 
bizottság a legjobb pályázatok benyújtóit 
személyesen is meghallgatja, és közülük 
választja ki a nyerteseket. a nyertesek a 
kollégiumtól szakmai és anyagi támogatást 
kapnak pályázatuk megvalósításához. 

a pályázat megvalósításán túl a kollégium 
keretet teremt a hagyományos képzésbe 
nem illeszkedõ, elsõsorban „mester-tanít-
vány” kapcsolaton alapuló, s ezért intézmé-

nyesen nehezen támogatható tudósképzés-
nek, valamint egy szabad és nyitott szellemû 
közösségnek. a különbözõ területeken 
dolgozó tudósok, tanárok, doktoranduszok 
és diákok együttmûködésén alapuló kollégi-
umban szoros szakmai és baráti kapcsolatok 
szövõdnek a jelen és a jövõ vezetõ szakem-
berei és értelmisége között. Így létrejön egy 
vonzó – és egyúttal komoly intellektuális 
kihívást jelentõ – szellemi mûhely, amely 
a jövõ szakmai és tudományos iskoláinak 
kiindulópontja lehet.

az erasmus kollégium alapításában részt 
vevõk többsége tanárként vagy diákként 
kapcsolatban állt az 1992-ben alakult, s 
1997-ben hannah arendt-díjjal kitüntetett 
láthatatlan kollégiummal. a láthatatlan 
kollégiumban töltött idõ és az ott végzett 
munka rendkívül eredményes és fontos volt 
számukra. úgy gondolták, végsõ céljaiban 
hasonló intézmények sokaságára lenne 
szükség ahhoz, hogy a felsõoktatás betöltse 
hivatását: sokoldalú, versenyképes, s ugyan-
akkor a társadalmi kérdések iránt érzékeny 
szakmai-értelmiségi elitet képezzen. ezért 
2000-ben létrehozták az erasmus kollégium 
egyesületet, amely kétéves elõkészítõ munka 
után megindította a kollégiumot.

a kollégiumot az erasmus kollégium 
egyesület mûködteti, melyet alapítói kifeje-
zetten azzal a céllal hoztak létre, hogy 
anyagi és személyi hátteret biztosítson a 


