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Előszó

KEDVES OLVASÓ!

A jelen kötet egy rendhagyó sorozat legújabb kiadványa. Az Egyetem különbö-
ző karain tevékenykedő kiváló fiatal kollégák egy-egy tanulmányát mutatja be 
többféle tudományterületről.

A felületes szemlélőnek az anyag látszólag szétesik. Vajon létezik-e, és ha 
igen, mégis mi az a kohézió, ami ezeket összetartja? Egyetemünknek immáron 
kilenc kara van, sok száz oktatóval. Vajon van-e relevanciája annak, hogy ilyet-
én közös köteteket bocsássunk ki? Hosszú egyetemi pályafutással rendelkező 
kollégáim tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy: igen, van! Ennek két indokát 
hozzuk ma ide:

1.) Az ÚNKP pályázatok közös szervezése, a közös konferenciák és ez a kötet 
is azt mutatja, hogy az ötvenéves alapintézményünkben mindvégig jelen 
lévő, a különböző tudományterületek közötti elfogadó, baráti viszony to-
vábbra is érvényesül. (Ezt a szemléletmódot az újonnan belépő – néha 
kétszáz éves múltra visszatekintő – karok is magukévá tették.) Ez egy nagy 
előny: hatnak a szinergiák, az “univerzitás” elve érvényesül, tudjuk érté-
kelni mások tudományos teljesítményét. Tartsuk ezt meg! A kari (tan-
széki) sovinizmus ma már nem vezet jóra. A felfedezéshez természetesen 
napjainkban is szükség van egy bizonyos versenyszellemre, de korunkban 
egyre inkább a stratégiai együttműködés biztosíthatja a kutatási haté-
konyságot.

2.) A világ a tudományos integráció felé halad. A nemzetközi térben egymás-
tól tanulni megengedett. Ezen tanulmányokat átnézvén felfedezhetünk olyan 
egyezőségeket, ahol más-más karok kutatói is találhatnak közös, interdiszcip-
lináris témákat. Az is előfordulhat, hogy a kutatási módszertanaikhoz talál-
nak új ötleteket. Biztatjuk az olvasót, hogy a kötetet ilyen szemmel is forgassa: 
szeretnénk látni a jövőben még több interdiszciplináris tanulmányt. Ilyeneket 
vár tőlünk a környezetünk az alapkutatásban és az alkalmazott kutatásban 
egyaránt. (Az egyetemi szintű társpublikációs hálózatok elemzése még várat 
magára. Ez érdekes kutatási téma lehetne a jövő évi pályázaton!)

Kíváncsiak voltunk még arra, hogy a kiválósági pályázaton nyertes tanulmá-
nyokban kidomborodnak-e bizonyos közös, „horizontális” értékek és tendenci-
ák, mint pl. digitalizáció, vagy a mesterséges intelligencia, amelyek éppen most 
robbannak be a tudósok szakmai életébe. Ezekből csak kevésre bukkantunk. Úgy 
véljük, az egyetemi kutatási stratégiának erre nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie 
a jövőben.
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Napjainkban a kutatás egyre inkább globális térben zajlik, ahol a kutatás nem-
zetközi nyelve az angol. A tanulmányokban fellelhető „felhasznált irodalmak” is 
egyértelműen ezt mutatják. Biztosak vagyunk benne, hogy pályázatosaink az itt 
megjelent kiváló anyagaik továbbfejlesztésével színvonalas konferenciákon, mi-
nősített nemzetközi folyóiratokban is közzéteszik anyagaikat, és ezen kutatásai-
kat is felhasználván egyre inkább a nemzetközi kutatói társadalom meghatározó 
személyiségeivé válnak!

      Prof. Dr. Szegedi Zoltán 
             egyetemi tanár


