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Fiatal kutatók konferenci�ja ut�n

Tisztelt Kollégák!

Az ember eg�szen m�sk�nt l�tja ugyanazon �veket, a saj�t �veit, ha azokra vissza-
  tekint – �s azokat �rt�kelni sz�nd�kozik, ha azokat meg�li – �s azoknak �rtel-

m�t keresi vagy ha azokra el retekint, j�v j�t fürk�szve. Ez�rt is fontos – gondoltuk 
mi, id sebbek – n�h�ny �vvel ezel ! : nemcsak p�rbesz�det kell folytatni, de együ!  is 
kell lenni, egym�sra is Þ gyelni. Arra, mit �s hogyan gondol �s csin�l a m�sik. Legal�bb 
n�ha alkalmat teremteni magunknak, elgondolkodni. Arról, amit naponta teszünk. Én 
�s a m�sik. Legyen szó kutatóról, iparosról, parasztról, hivatalnokról. 

Egy�bk�nt is, mi tesz valakit kutatóv�? A pap�r? A diploma? Vagy a munkaszerz -
d�s az �letaktivit�s bizonyos fajt�j�ra? Én nem hiszem – �rtam fel jegyzetfüzetembe az 
egyik el ad�st hallgatva, a legutóbbi, a m�sodik Þ atal kutatói fórumon. Én ink�bb azt 
mondan�m: a kutatói l�t, a k�v�ncsis�g folytonos ki�l�se. A k�v�ncsis�g�, amely kiemel-
te az ember nev" eml st term�szeti k�rnyezet�b l. (Azt�n oda�rtam z�rójelben: amely 
k�v�ncsis�g k�nnyen veszt�t �s k�rnyezete veszt�t is hozhatja. Amint napjainkban ez 
a lehets�ges j�v  felr�mlik el ! ünk…) Kutató lehet a bütyk�stengely t�bb funkciój�n 
fej�t t�r  szersz�mlakatos-eszterg�lyos, vagy a paraszt, aki a nap bees�si sz�g�hez �s a 
helyi sz�lj�r�shoz igaz�tja gyüm�lcs�se telep�t�s�t, vagy ak�r a tisztvisel , aki hivata-
l�t emberbar�t bürokr�ci�v� akarja alak�tani. A kutató – legal�bbis �n ezt jegyeztem fel 
– az embert�pus. M�gpedig olyan, aki a maga emberi aktivit�s�nak is keresi �rtelm�t. 
K�zhaszn�t �s egy�ni haszn�t. Hozad�k�t a k�z�ss�g �s maga form�l�s�ban. Ez�rt is 
kell nekünk, azonos �let�rtelm", azonos hivat�s� embereknek n�ha seregszeml�re 
gy"lnünk. Ahol nemcsak azt Þ gyeljük, mir l besz�l a m�sik, hanem Þ gyeljük – el -
ad�s�nak t�m�j�tól függetlenül – hogyan jut el k�vetkeztet�seihez? Figyeljük, hogyan 
�tv�z dik a gondolatmenetben az el�gs�gesnek gondolt t�nyek sora, az intu�cióra �p�t-
kez  feltev�s. Hogyan dolgozza fel az el dkutatók tapasztalatait, mennyiben fordul 
azokhoz egyszer" ismeretgy"jt  sz�nd�kkal, mennyire a gondolkod�s-tanul�s sz�n-
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d�k�val? Merthogy kutatónak lenni – jegyeztem tov�bb – azt is jelenti: �lethossziglan 
tanulónak lenni.

Teh�t elm�lkedni a kutatói l�tr l, a kutatói gondolkod�s term�szet�r l, amely 
olyannyira egy�nre szabo! an keres utakat. Elm�lkedni – ink�bb csak magunkban, 
magunknak – a szenved�ly fegyelmez�s�nek technik�j�ról, a k�vetkeztet�sbe fogal-
maz�s m"v�szet�r l. Mit sem �r ugyanis a k�z sz�m�ra az a kutatói aktivit�s, amely-
nek eredm�ny�t k�ptelenek vagyunk megfogalmazni. Ak�r egy sz�mtani levezet�s-
ben, ak�r egy fel�p�te!  m"t�rgy m"k�dtet�s�ben, ak�r egy dolgozat vagy el ad�s 
pontosra sikerült bekezd�s�ben. Ha ez sikertelen, nemcsak a k�z�ss�gnek lesz ha-
szontalan, amit eddig te! ünk, hanem �nmagunknak is keser"s�get, el�gedetlens�get 
okoz. MegÞ gyelni, elm�lkedni, hogyan csin�lja mindezt a m�sik, �s hogyan k�s�rlete-
zem mindezzel �n.

Felteszem, nemcsak �n, hanem m�sok is hasonlóan kalandoztak gondolatban. Ez�rt 
is ültünk i!  mi, id sebb kutatók is sz�p sz�mmal. Majd annyian, mint Þ atalabb kolle-
g�ink. Merthogy – e k�rd�s is a konferenci�n, Þ rk�lgat�s sor�n került jegyzetfüzetembe 
– l�tezik-e a kutatói aktivit�sban, testis�gben m�rhet  �gyneveze!  Þ atals�g-�regs�g? 
Nem, nem! A k�rd�s melle!  a felki�ltójeles tiltakozó v�lasz. Csak a szellemis�gben 
m�rhet  frissess�g-f�radts�g; vagy a hajlam a g�pies ism�tl�sre szemben a folyton �jra 
k�szs�ggel; vagy az eredm�nyess�get olyannyira vesz�lyeztet  szertelens�g szemben a 
pall�rozo! s�ggal. És �gy tov�bb �s �gy tov�bb…

Kedves Koll�g�k! H�t ez�rt, az elgondolkodtat�s�rt, iskol�z�sunk�rt a m�sik ir�n-
ti Þ gyelmess�gben, a folytonos �nvizsg�latra nevel�s�rt a magunk munk�j�ban – h�t 
ez�rt mondok k�sz�netet a fórum minden el adój�nak, hallgatój�nak. Együ! gondol-
kodój�nak.

Glatz Ferenc


