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lekvés, a másokért is felelõs tenni akarás az 
igazi követelmény. Minden tevékenységet 
a résztvevõk közösen (és a total quality 
management system alapvetõ szabályai 
szerint szervezetten) értékelnek, és közösen 
tanulnak az elkövetett hibákból. Az értékek 
továbbélését egy gondosan betartott korré-
tegzõdés biztosítja, ahol a „kiöregedõ” vagy 
már „kiöregedett” kutató diákok akkor is 
a vezetés részei maradnak, ha a demok-
ratikus választás csupa fiatalt bíz meg a 
vezetõi feladatok ellátásával. Az eddigiek 

alapján azt hiszem, már érthetõ, miért nem 
sajnálnak idõt, pénzt, fáradságot mentoraink, 
kutató tanáraink és örvendetesen növekvõ 
számú szponzoraink (akik az évi 25 milliós 
költségvetésnek 2006-ban már a nagyobbik 
felét biztosítják), hogy e mozgalom részesei 
legyenek. Ezen a helyen is szeretném ezt 
mindannyiuknak hálásan megköszönni, és 
kérni, hogy maradjanak velünk a következõ 
tíz évben is.

Csermely Péter
a Kutató Diákokért Alapítvány elnöke

MIéRT MARAD TOVÁBBRA IS ALA-
CSONy A NÕK ARÁNyA

A MAGyAR TUDOMÁNyBAN
AZ EU-CSATLAKOZÁS UTÁN IS?

Az EU kutatással foglalkozó igazgatósága 
2004-ben jelentést adott ki a nõk és a tudo-
mány helyzetérõl a volt szocialista országok-
ban. Ebben a jelentés magyar szerzõje, Groó 
Dóra leírja azt a folyamatot, ahogy a kutatási 
pénzek elosztásának résztvevõjeként egyre 
inkább azt vette észre, hogy a férfi kutatók 
pályáznak, a nõk pedig, akik valójában a 
pályázatot írták, maximum bedolgozhattak 
a sikeres tudós férfi pályázatába. Ennek 
felismerése után Groó elkötelezetten harcol 
a nõk esélyegyenlõségéért a tudományos 
életben. (Waste of Talents, 33.) E személyes 
intermezzo bevezetésképpen rámutat arra, 
hogy miért különösen nehéz terep a tudo-
mány a társadalmi nemek egyenlõségének 
alkalmazására. Hiszen a nõi kutatóknak, akik 
férfi fõnökeik helyett írták meg a nyertes 
pályázatot, egyrészt hálásaknak kell lenniük, 
hisz ha saját néven pályáznak, feltehetõleg 
sose nyernek, illetve állítólag maguk döntöt-
tek úgy, hogy bedolgozók lesznek, és sem-
miféle írott vagy közvetlen intézményes nyomás 
nem nehezedett rájuk, mégis így cselekedtek. 
A diszkrimináció a tudományban egyrészt 
megfoghatatlan, másrészt interiorizált.

De miért is lenne probléma, hogy nagyon 
kevés a nõ a magyar tudományban, különösen 
a természettudományban és a tudományos 
élet vezetõ pozícióiban? Az Európai Unió 
alkotmánytervezete nagy hangsúlyt fektet 
a nemi esélyegyenlõségre, s ez óvatos op-
timizmusra adhat alkalmat a jövõre nézve.  
(Science Policies…) 

Az EU alapértéke az egyenlõség: azaz, 
hogy a társadalmi nemek alapján történõ 
diszkrimináció (a közvetlen és a közvetett 
is) az emberi jogok megsértése. (Petõ – Man-
ners, 98–113.) A kiválóság, mely az Európai 
Unió tudománypolitikájának másik alapja, 
nem jelentheti csak a „férfiak” kiválóságát. A 
hatékonyság, az uniós tudománypolitika má-
sik alapelve pedig aláhúzza, hogy egyetlen 
gazdaság sem engedheti meg magának a 
luxust, hogy a gazdasági érdekei céljából a 
nõk képzettségét ne maximálisan használja 
ki. Ugyan azzal a neoliberális érvvel, amely a 
tudományt „ami megmérhetõ, csak az számít” 
alapon osztályozza, nem feltétlenül értek egyet, 
de ez mégis érvet adhat azoknak a kezébe, 
akik kísérletet tesznek az ordító, statisztikailag 
is kimutatható egyenlõtlenségek feltárására 
és a helyzet megváltoztatására.

Például szûkebb szakmámban, a törté-
nettudományban a 2002-2003-as adatok szerint 
2374 férfi és 2059 nõi hallgató iratkozott be az 
egyetemek négy- és ötéves történelem szak-
jaira, ami kicsit eltér a hagyományos képtõl, 



1015

A jövõ tudósai

amely szerint a bölcsész szakokra általában 
több nõi hallgató jár, mint férfi; ugyanebben a 
tanévben a PhD-hallgatók (174 férfi, 146 nõ) 
körében fokozatosan felborul az egyensúly. 
(Statisztikai Tájékoztató, 27.) A történész-
hallgatók és oktatók közötti, a nõk arányára 
vonatkozó hivatalos statisztikai adatok vizs-
gálatakor a szkeptikusok nem haboznának 
felhívni a figyelmet arra, hogy nem elõször 
fordulna elõ Magyarország történetében, 
hogy a nemek közti egyenlõség fennkölt 
elveit törvényesen próbálnák szabályozni. Az 
optimisták viszont joggal mondhatnák, hogy 
az Európai Unió elõírásainak köszönhetõen 
legalább vannak statisztikáink.2  Még ennél 
is kevesebb nõ járja végig a tudományos 
pálya teljes hosszát: a legmagasabb, akadé-
miai nagydoktori, tudományos fokozattal 
rendelkezõ 128 történész között csak 19 a 
nõ, és a Magyar Tudományos Akadémia 
Történelem és Filozófia Szakosztályának 27 
tagja közül mindössze három.3 

Változást a társadalmi nemek egyenlõ-
ségének területén az EU-szakpolitika végre-
hajtásától várhatunk (bár éppen ezen a 
területen kevés hatásköre van az uniós 
szabályozásnak). Ez három módon, három 
eszközként jelenhet meg: mindegyik felülrõl 
lefelé ható irányban, erõs állami beavatkozást 
követelve. Hozzá kell tenni azt is, hogy mind 
a hárommal szemben ellenérzéseket és kriti-
kát fogalmaznak meg. 

Az elsõ eszköz az egyenlõ bánásmód 
elve, mellyel intézményesen biztosítani kell, 
hogy a férfiakat és a nõket egyenlõ módon 
kezeljék. Ez a közvetlen diszkriminációra vo-
natkozik, és ilyen, hála az elmúlt százötven 
év nõmozgalma eredményekben gazdag 
éveinek, ritkán van, ezért a döntéshozók 
elégedetten dõlhetnek hátra, hogy ebben nin-
csen sok teendõ. Pedig az oktatási rendszer, 
a tananyagok, a tankönyvek rendkívül nagy 

szerepet játszanak a társadalmi nemekkel 
kapcsolatos sztereotípiák továbbításában.

A második eszköz minden olyan po-
zitív támogató intézkedés, amely a speci-
álisan hátrányos helyzetûeket támogatja. 
Ilyen például a Humboldt-ösztöndíj azon 
feltétele, hogy a nõk öt évvel tovább szá-
mítanak „fiatal“ kutatónak, hiszen a nõk a 
negyven év alatti életük nagyobb részét 
töltik gyerekneveléssel, a munkaerõpiacon 
kívül. Az esélyegyenlõség a tudományban 
akkor áll fenn, amikor a – fogalmilag mindig, 
szükségszerûen szûkösséggel jellemezhetõ 

– kevés forrásnak, a javaknak és a társadalmi 
terheknek az elosztását olyan szempontok 
irányítják, amelyek a kérdéses javakért zajló 
verseny szemszögébõl relevánsak. Tehát 
nem olyan, a versenyek szemszögébõl 
irreleváns tényezõk, mint faj, vallás, osztály, 
nem, fogyatékosság, szexuális orientáció, 
etnikum vagy más olyan külsõdleges 
tényezõk, amelyek ronthatják bizonyos 
versenyzõk esélyeit a sikerre. Igen ám, de 
ennek a megvalósításához „pozitív diszkrimi-
nációra”, avagy – a ma már általánosabban 
elfogadott kifejezést használva – „támogató 
intézkedésekre” lenne szükség. Ezek olyan 
beavatkozásokat jelölnek, amelyek a diszk-
rimináció megelõzésére vagy megszünte-
tésére, illetve a hátrányok kiegyenlítésére 
szolgálnak, a hátrányos megkülönböztetés ve-
szélyeinek kitett, megbélyegzett csoportokat 
megcélozva. De a pozitív akciók bevezetését 
a magyar közvéleménynek sem a konzervatív, 
sem pedig a neoliberális része nem fogadja 
el. Az ellenérzéseket az is okozza, hogy 
egyesek szerint társadalomban gyökerezõ 
egyenlõtlenségeket nem lehet jogi intézke-
désekkel megszüntetni. Az uniós nyomásra 
elfogadott magyar anti-diszkriminációs tör-
vény magyarázatában is az szerepel, hogy 
a születéskor meglévõ esélykülönbségek 
nem küszöbölhetõk ki jogi eszközökkel. 
Ez a liberális jogértelmezés már a szövege-
zésével megkérdõjelezte az egész törvény 

 2 Errõl bõvebben: Petõ – Szapor, 75–85.
 3 http://www.mta.hu Ormos Mária az egyetlen törté-
nésznõ.
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jogosultságát, és kizárta a támogató eszkö-
zök alkalmazását, amely pedig történetileg 
kimutathatóan a leghatékonyabb módszer 
a társadalmi egyenlõtlenségek kezelésében. 
Azok is ellenzik az esélyegyenlõség elvének 
alkalmazását a tudománypolitikában, akik 
a társadalmi egyenlõtlenséget egyszerûen csak 
jogi kérdésként szemlélik: õk az egyenlõtlenség 
problémáját megoldottnak tekintik, mivel 
az jogi szinten de facto már szabályozást 
nyert, és nem ismerik el, hogy a „nõi jogok” 
különböznének az emberi jogoktól. Ugyan-
akkor a jogi intézkedésektõl önmagukban 
nem lehet csodát várni, hiszen nem helyet-
tesítik az intézményi szintû döntéseket, 
hiszen az intézmények az a szint, amelyik 
az egyenlõtlenségeket leginkább létrehozza, 
és legitimálja a közgondolkodásban. Ezen 
elsõsorban az oktatás tartalmának társadalmi 
nemekre érzékeny átalakításával lehet segí-
teni. Egy ilyen átalakítás legfontosabb célja 
a társadalmi nemek egyenlõségének elérése 
az oktatás és kutatás területén.4 

Egy másik, fõleg a tudományban megje-
lenõ ellenérv az esélyegyenlõségi politika 
alkalmazása azellen, hogy az emberek kö-
zött természetes egyenlõtlenségek léteznek 
tehetségekben és képességekben, tehát az 
esélyegyenlõség elve, amely a természetes 
egyenlõtlenségekre épít, nem megszünteti, 
hanem éppen felnagyítja azokat. Sõt, a tá-
mogató intézkedések az esélyegyenlõségi 
politika ellenzõi szerint azt is sugallják, 
hogy õk maguk, a támogatásra szorulók 
nem is képesek segítség nélkül megfelelõ 
teljesítményre. Ezt az érvet használják azok 
a nõi kutatók is, akik zsigeri ellenszenvet 
fejeznek ki az ún. „feminista” megközelítéssel 
szemben, és a legkevésbé sem támogatóak 
a nõi szolidaritás vonala mentén. Pedig a 

„természetes” különbségek relatívak, nem 
pedig magától értetõdõek, ezért minden 

egyenlõtlenség a társadalmi intézményekbõl 
és gyakorlatokból származik, nem pedig „ma-
gától”, természetesen alakul ki. (A bevezetõ 
példánál maradva, a magyar kutatási intéz-
ményrendszer feudális, patriarchális jellege 
miatt nagyobb az esély a hosszú távú tudo-
mányos sikerre, ha a kutatónõ a „bedolgozói” 
láthatatlan státust választja, s nem tör egyéni, 
azaz intézményesen elismert babérokra.) 

A harmadik eszköz a társadalmi nemek 
egyenlõségének elérésére pedig az egyen-
lõség elvének a középpontba helyezése 
(gender mainstreaming), ami a társadalmi 
nemek egyenlõségét a szervezetek, intéz-
mények, programok, szakpolitikák és gya-
korlatok középpontjába helyezi. A gender 
mainstreaming kritikájának külön könyvtár-
nyi szakirodalma van.5  A kritika egyik része 
azzal kapcsolatos, hogy aki mindent át akar 
alakítani, az valójában semmit se alakít át. S 
így csak a retorikai fordulatokban jelenik meg 
az átalakítás vágya. A másik kritika pedig 
azzal kapcsolatos, hogy a nyugat-európai 
szakpolitikai stratégia, a gender mainstream-
ing mennyire használható módszer a kelet-
európai, posztkommunista helyzet megvál-
toztatására. Ugyan az EU-s tagsággal Magyar-
ország, éppen úgy, mint a többi volt szocia-
lista ország, átvette, mert át kellett vennie a 
pillanatnyilag létezõ legfejlettebb szakpoli-
tikai mechanizmust a társadalmi nemek 
egyenlõségének a szakpolitikákban való al-
kalmazására, ezt azonban lerontja, korláto-
zottá és alibiszerûvé teszi a megvalósítás 
módja, amely felülrõl lefelé irányuló, a civil 
szervezetekkel nem konzultáló, sõt azok és 
a téma szakértõinek véleményét ignoráló.

Amíg a tudománypolitikai döntéshozók, 
akiknek a többsége férfi, a „nõi“ megjelenést 
saját veszteségként és veszélyként élik meg, 
addig nagy változásra nem nagyon számít-
hatunk. A nõi választójogot se tudták volna 
dédanyáink kivívni nem is olyan régen, mind-

4 A magyar felsõoktatásban tanuló nõk kritikáját a rend-
szerrel kapcsolatban az EU. 5. Kutatási keretprogramjában 
készült kutatás eredményeképpen lásd: Petõ, 2003.

5 Például lásd Walby,. 2004. 4–29. és Kakucs – Petõ, 
megjelenés alatt.
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össze 88 éve, ha nincsenek támogató férfiak, 
mint például a Férfi Liga a Nõk Választó-
jogáért. (Petõ – Szapor, 2004, 136–175.) 
Magyarország európai uniós tagsága csak 
lehetõséget biztosít a tudomány területén a 
nõk hátrányos helyzetének javítására, hiszen 
a formális, alibi-típusú, retorika szintjén 
történõ megvalósításnak nagy kultúrája van 
a posztkommunista országokban. A nem-
zetközi érték megvalósítása országos szinten 
csak a hálózatépítéssel, a folyamatos lobbi-
zással és az értékek melletti nyílt kiállással 
lehetséges. Méghozzá úgy tûnik, hogy ez 
rövid távon csak azzal a pragmatikus érvvel, 

amely szerint hatékonyabb, több pénzt ter-
mel az a tudomány, mely nem a nemi alapú 
diszkrimináció elvén mûködik. A jövõben az 
hozhat változást, ha a közös nyereség érzése 
vezeti majd a tudományos döntéshozókat, 
hiszen a demokratikusabb és hatékonyabb 
tudományos élet mindenkinek a hosszú távú 
érdeke. Akkor talán a jövõben a kutatónõk 
a siker biztos reményében maguk is mernek 
vállalkozni arra, hogy saját néven és saját 
jogon írnak pályázatokat.

Petõ Andrea
PhD, hab. egy. doc., Közép-Európai Egyetem és 

Miskolci Egyetem, petoand@t-online.hu
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A SZLOVÁKIAI MAGyAR PEDAGó-
GUSOK SZÖVETSé-GéNEK TE-

HETSéGGONDOZó PROGRAMJAI

A tudás hatalom – üzeni a gondolkodó bölcs. 
A jól hasznosítható tudás a mai, tudásala-
púnak nevezett társadalomban érték, és 
lépten-nyomon tapasztaljuk azt is, hogy 
a csúcstechnológiák korában a speciális 
ismeretek felértékelõdnek. A társadalmi és a 

gazdasági szféra a megnövekedett igények 
kielégítése, a problémák hatékony kezelése 
céljából mindinkább a tehetségek felé fordul. 
Vajon megfelelõ indíttatást kapnak-e az át-
lagnál jobb, tehetséges fiatalok képességeik 
kibontakozásához, odafigyel-e a család, az 
iskola, a helyi és a szakmai közösségek arra, 
hogy a tehetségek szárnyra kapjanak? 

A kíváncsiság, a tudásvágy és a tudni akarás 
belsõ kényszerére épített oktatás, a jó példák, 
a nemes célok, a pallérozott személyiség 


