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BEVEZETÕ

Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet tizenhatodik számában 
elsõként a kutató diák mozgalom tizedik 
évfordulójáról számolunk be. A jövõ tudós 
nõinek egyenlõ esélyeirõl egy évvel ezelõtt 
megkezdett vita következõ állomásaként e 
számban Petõ Andrea hozzászólását közöl-
jük. A rovat záró írásaként pedig Pék László, 

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
gének elnöke számol be a szövetség jövõ 
tudósait nevelõ munkájáról. Kérjük, ha a 
nõk tudományban betöltött helyzetével 
vagy az ifjú kutatókkal kapcsolatos témában 
bármilyen vitázó megjegyzése vagy javaslata 
lenne, keresse meg a melléklet szerkesztõjét, 
Csermely Pétert.

Csermely Péter
az MTA doktora (Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegy-

tani Intézet), csermely@puskin.sote.hu

A jövõ tudósai

TíZ éVES
A KUTATó DIÁK MOZGALOM:
TANULSÁGOK A TEHETSéGEK 

SEGíTéSéBEN

Tíz évvel ezelõtt indítottam el a kutató diák 
mozgalmat, amely ma már évente 5000 hazai 
és határon túli tehetséges és motivált magyar 
középiskolás diákot von be a legmagasabb 
szintû hazai kutatásokba. Tíz év legjobb diák-
jai szeptember 29-én az MTA Dísztermében 
mutatják be, hogy érdemes és kivételesen 
fontos a kutatásokba már középiskolás kor-
ban belekezdeni, és mondanak köszönetet 
mindazoknak (elsõsorban mentoraiknak, 
akik közé az MTA 118 tagja is tartozik), akik 
önmegvalósításukat, fejlõdésüket segítették. 

MEGHíVó

A kutató diák mozgalom megalakulásának 
tíz éves évfordulója alkalmából az MTA Dísz-
termében, 2006. szeptember 29-én 14 és 17 
óra között rendezendõ tudományos ülésre, 
amelyen tíz év legjobb diákjai mutatják be 

néhány fontos eredményüket, életútjukat. 
Az ülést Sólyom László  köztársasági elnök 
úr, a mozgalom fõvédnöke nyitja meg, és 
egy tudományos fotókiállítás, valamint a 18 
éves Révész Tamás a szombathelyi katonai 
reptér történetérõl írott monográfiájának be-
mutatója zárja. 

érdemes összefoglalni, hogy tíz év tapaszta-
latai alapján mit tartok e sikeres mozgalom 
legfontosabb tanulságainak. Mi jogosíthat 
fel arra, hogy e modellt sikeresnek tartsam? 
A kutatásokban részt vevõ diákokat nem 
valamiféle szempont (IQ, addigi eredmény 
stb.) alapján válogatjuk. A kutató diákok 
motivációjuk alapján, teljesen önkéntesen 
jelentkeznek a mozgalomba. A kutatásból 
a diákoknak semmilyen rövid távú hasznuk 
nem származik, a megismerés és a társakra 
találás örömén túl.1  (Ez ellentétes például 
az amerikai mozgalmakkal, ahol a diákot 
1 Csak az új érettségi rendszer által diktált pontgyûjtési láz 
kényszerített bennünket arra, hogy – hosszas belsõ viták 
után – kezdeményezzük a kutató diákmozgalomban 
elért legjobb teljesítmények felvételi többletpontokkal 
való jutalmazását, amit a kormányzat és a magyar fel-
sõoktatási intézmények döntõ többsége elfogadott.
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