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ELŐSZÓ 

 

A Bibó István Szakkollégium 2013-ban indította el a „Bibó Jogi és Politikatudományi 

Szemle” címmel a kollégiumi műhelymunka legjelesebb tanulmányait közreadó 

időszaki kiadványát. A mostani, 29 szerzői ív terjedelmű kötetben megjelenő 

tudományos dolgozatok jeles voltáról ország-világ meggyőződhetett. Hiszen ezeket 

az írásokat a 2015-ben megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

állam- és jogtudományi, valamint politikatudományi szekcióiban tudós zsűrik és 

hallgatói opponensek bírálták és értékelték, és döntő többségüket első, második 

vagy harmadik díjjal ismerték el.  

Egy ilyen, a szakkollégiumi hétköznapi tevékenységből kiemelkedő kötet kapcsán 

magától értetődő, hogy néhány szót szóljunk a kollégiumban folyó munkáról, a 

szakkollégiumnak az egyetemi tehetséggondozásban betöltött szerepéről. A Magyar 

Tudományos Akadémián 2009-ben tudományos tanácskozást szerveztek „Kreativitás 

és tehetség” címmel. Ezen a konferencián két nagyon fontos gondolat hangzott el, 

ami az egyetemi tehetséggondozás számára is irányadó lehet. Az egyik – a 

konferencia mottójaként is idézett – Mérei Ferenc megállapítás. Szerinte: „A kreatív 

emberek nem alkalmazkodnak, hanem létrehoznak, nem megtanulnak, hanem 

rátalálnak és kitalálnak.” A másik, Pléh Csaba gondolata, aki szerint „10.000 óra 

munka kell a bármiben való kiváláshoz.” Úgy vélem, a szakkollégium éppen ezeket a 

feltételeket adja meg a tehetség kibontakozásához: a kreatív gondolkodás és 

alkotás lehetőségét és ennek feltétlen támogatását, a szisztematikus munkának és 

építkezésnek a bázisán.  

Ez a 12 tanulmányt tartalmazó kötet a tehetségek érvényesülésének mindkét 

előfeltételét tanúsítja. 13 kitűnő képességű szerző, az egyes írásokban lényeglátó, új 

gondolatokkal, melyek azonban megmaradtak volna ötletnek, kósza felvetésnek a 

szisztematikus kutatói aprómunka és az ilyen terjedelmű írásművekhez szükséges 

rendszerezés és kitartás nélkül. Ahhoz, hogy ezek a művek megszülessenek, 

hónapokig – esetenként akár évekig – tartó elmélyült anyaggyűjtésre, vizsgálódásra, 

elemzésre és a leírt szövegek többszöri átdolgozására volt szükség. Ezt az alapvetően 

magányos alkotó munkát segítheti, ösztönözheti – a témavezető mellett – a 

szakkollégium szakmai, tudományos közege, mely vitákban, újabb és újabb kérdések 

felvetésével, olykor kíméletlen kritikával lendíti előre a szerző gondolkodását. 

Ez a tanulmánykötet sokszínűségével igazi szellemi csemegét jelent az olvasók 

számára is. Sokféle érdeklődésű ember találhatja meg benne a figyelmét leginkább 

felkeltő írást. A jogászok körében az alkotmányjog, a közigazgatástörténet, a 

büntetőeljárásjog, a nemzetközi jog, a nemzetközi magánjog, a szellemi 

tulajdonvédelem, a polgári perjog különleges kérdései iránt érdeklődők, a 

politikatudomány világában pedig az elmúlt negyedszázad hazai 

politikatörténetének egy-egy rendkívüli eseményét megismerni szándékozók 

lelhetnek fel kiváló írásokat a kötetben.  

Őszintén remélem, hogy ezt a kitűnő válogatást mihamarabb követi a Bibó Jogi és 

Politikatudományi Szemle újabb száma, melyben a soron következő OTDK sikerekhez 

vezető, most születő tanulmányokba pillanthatunk bele. 

 

        Dr. Fazekas Marianna 

tanszékvezető habil. egyetemi docens 

ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék  
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