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Vitathatatlan, hogy a nők aránya az MTA-n 
jelenleg aggasztóan alacsony. A kérdés tehát 
az, hogy mit lehet és kell tennünk azért, hogy 
ez az elfogadhatatlan helyzet javuljon. Véle-
ményem szerint a választási rend szer javítása 
sürgős és elsődleges fontosságú feladat kell 
hogy legyen mind az akadémia tagságának, 
mind a vezetőségnek. Az ezzel kapcsolatban 
már elhangzott javaslatok közül különösen 
egyetértek azzal, hogy a NEM szavazatokat 
meg kell indokolni, és hogy szükséges beve-
zetni a független szakmai bírálati rendszert 
már a következő akadémikusválasztásra. 

Hasznos tudni, hogy az elmúlt évtizedben 
sok egyetem és tudományos testület dolgo-
zott ki konkrét lépéseket azzal kapcsolatban, 
hogy mit lehet tenni a nők tudományban 
való reprezentációjának javításáért. Erről a 
témáról bőven lehet hasznos információt 
találni különböző egyetemi honlapokon és a 
tudományos irodalomban is. A jó hír az, hogy 
az ezirányú erőfeszítések roppant szép ered-
ményeket érhetnek el, például a Stanford 
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Az izgalmas eszmecserében, Somogyi Péter 
szándékaival egyetértve, két mozzanathoz 
szólnék hozzá. Az egyik Somogyi Péter javas-
lata a külső független bírálók rendszerének 
kialakítására. Az elvvel általában egyet lehet-
ne érteni, van azonban két bökkenő. Már a 
tudományos támogatások odaítélésben sem 
működik, van vele szemben egy nagy prak-
tikus ellenállás. Másrészt ennek bevezetése 
számos gyakorlati mozzanatot felvet. Kik 
jelölnék ki vagy kérnék fel a bírálókat, s a vé-
lemények csak mint „jámbor szándékok” je-
lennének meg az iratanyagokban, vagy lenne 
valami kötelező jellegük. A másik gond ezzel 
a javaslattal, hogy feladja az akadémiai jellegű 
szervezetek alapelvét, azt, hogy új tagjai nem 
pályázás és külső javaslat, hanem belső ja vas-
lattétel alapján konstituálódnak. Érdekes 
lenne tudni, hogy éppen e minta forrása, a 
Royal Society hogyan lépett túl rajta.

Magáról a nők nagyobb reprezentációjá-
ról szólva, Somogyi Péter fontos felvetését egy 
további szemponttal egészíteném ki. Nem-
csak a társadalmi igazságosság miatt tartom 
fontosnak az akadémikus kolléganők számá-
nak s arányának növelését, hanem az akadé-
mikusi szerepek miatt is. Szeretnék hinni 
abban, hogy éppen az MTA tekintélye és 
füg getlensége miatt az akadémikusok tovább-
ra is kiemelkedő szerepet játszanak saját intéz-
ményük, valamint a forráselosztó és minősí-
tő szervezetek munkájában. Ezeken a straté-

giai pontokon igen fontos szerepe van és még 
fontosabb lehet a nőknek, éppen a „férfisovi-
niszta” kompetitív irányítás  korlátozásával. 
(Tudom, ez a felvetés nem nyeri el a harcos 
feministák rokonszenvét.)

E szempontból az akadémikus nők ala-
csony számaránya annak az általános, a veze-
tő pozíciókban megjelenő, s az értelmiségi 
előrehaladását is sajnos uraló hatás egy esete, 
melyre a szociológusok üvegplafon-hatásként 
szoktak hivatkozni, s amit nálunk Palasik 
Mária mutatott be igen részletesen. Az üveg-
plafon-hatáson azt értjük, hogy a nemek 
közti jogi egyenlőség körülményei között az 
előrehaladási hierarchiában felfelé haladva a 
nők aránya csökken. A vezetési helyzetekben 
jelent meg erre az üvegplafon-metafora. 
Olyan, mintha látnák a nők a felső szintet, de 
félnének tőle. Sok például a dékánhelyettes 
nő, kevés a dékán vagy rektor, hogy egyetemek-
ről vegyem a példát. Az üvegplafon-hatásnak 
több tényezője van, az elemzők sokszor emel-
nek ki a legfelsőbb szinteken megfigyelhető 
női aránycsökkenés magyarázataként szub-
jektív mozzanatokat, például a nők vélelme-
zett ódzkodását a kompetitív helyzetektől.

Az akadémikus női arányban biztos, hogy 
nem erről van szó, hiszen az akadémikust a 
teljesítmény alapján mások, a tagok konstitu-
álják, s nem egyéni jelentkezés alapján szüle-
tik döntés. A számarány növelésében új 
szempont lehetne, s megkerülné a néhányak 
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* Lapunk 2016. júliusi számában jelent meg Somogyi 
Péter írása Alkalmasak-e magyar nők a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagságára? címmel.  A következőkben 
két, ehhez a témához írt hozzászólást olvashatnak.

Egyetemen a nem éppen könnyű számítógép-
tudomány a múlt évben a női diákok között 
először lett a legnépszerűbb választott szak-
mai tantárgy, és az USA Tudományos Aka-
démiája által a múlt évben beválasztott kilenc 
stanfordi professzorból nem kevesebb mint 
öt volt nő. 

A nők tudományban való hátrányos hely-
zetének összetett történelmi, társadalmi és 
pszichológiai oka van. Fontos, hogy még 
tudományos tanszékeken dolgozó egyetemi 
tanárok esetében is bizonyítottan kimutatha-
tó a férfiak nem szándékos módon való 
előnyben részesítése az állások betöltésénél, 
és ami talán még meglepőbb, hogy ez a gender 
bias mind a férfi, mind a női professzoroknál 
megvolt (pl. Moss-Racusin, 2012). Minden-
nek tükrében nyilvánvaló, hogy nem várható 
lényegi változás a nők akadémikusi arányá-
ban anélkül, hogy az MTA vezetősége átgon-
dolt és hatékony lépéseket tenne ezügyben. 
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