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Elfogadhatatlan és megengedhetetlen az,
hogy legyen akár csak egy olyan tagválasztás
a Magyar Tudományos Akadémián, amikor
az MTA levelező tagjai közé egyetlen egy nő
sem kerül be. Sokan azzal érvelnek, hogy ez
a helyzet egy hosszú, soklépcsős folyamat
végeredménye, és mint ilyent az MTA belső
intézkedéseivel megváltoztatni nem lehet. Én
ezzel az érveléssel nem tudok egyetérteni. Igaz
ugyan az, hogy a nőknek a tudományban, és
leginkább: annak vezető pozícióiban betöltött (hazánkban különösen sanyarú) helyzetét nagyon sok tényező egymásra halmozott
hatása alakítja ki. Igaz az is, hogy a gyermekvállalás utáni reintegráció, az önálló csoportalakítás és fenntartás, a vezetői szerepvállalás
felső vezetői támogatása (+ a nő és családbarát
munkahely + sikeres női vezető kutatói élet
pálya pozitív példái) mind-mind olyan fontos
elemei a női kutatómunka az őt megillető
helyre kerülésének, amelyek nélkül egy-egy
kiragadott intézkedés önmagában nem lesz
varázserejű. Ezek mellett fontos lenne az is,
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hogy a családos, családalapítást tervező nők
által elnyert grantoknak legyen „babysitterre”
fordítható része is (nota bene: a nagyobb
grantoknak a részállású tudományos titkár
alkalmazásának a feltételeit is meg kellene
teremtenie, hogy a csoportjukat kialakító női
– és férfi – kutatókat az adminisztrációs feladatoktól meg lehessen kímélni). Természetesen a kutatói fizetések szintje is a fentiekkel
összefüggő tényező.
Ugyanakkor a nők vezető kutatói pozíció
jának az előzőekben példaként felsorolt intézkedésekkel történő megerősítése az egész
magyar társadalom és közgondolkodás változását is kívánja, ami igen hosszú folyamat.
Ráadásul, ha e komplex változások valamilyen varázsütésre a mai napon mind egyszerre megtörténnének, akkor is ezek eredménye
a női kutatók akadémiai tagságában csak
két-három-négy évtized múlva válna látható
vá. Ilyen hosszú ideig nem várhatunk. Nemcsak azért nem várhatunk, mert a Magyar
Tudományos Akadémia női tagjainak aránya

a tudományosan fejlett világ akadémiáihoz
képest már ma is igen alulmarad, és ez a kü
lönbség két-három-négy évtized múlva még
katasztrofálisabban nagyobb lesz. Ezen felül
még legalább négy oka van annak, ami miatt
szükség van a női akadémikusok számának
a sok évtizedes távlatnál sokkal gyorsabb nö
velésére.
1. A nők vezetői szerepekben való háttérbe szorulásának tudományosan igen sokrétűen bizonyított egyik oka egy olyan hálózatosan önerősödő viselkedésminta, amely
ahhoz vezet, hogy a csak férfiakból, avagy
szinte csak férfiakból álló bizottságoknak
rendre csak férfiak, avagy szinte csak férfiak
jutnak az eszükbe, amikor valamire valakit
javasolni kell. Hasonlatos ez a Karinthy-novellához, amikor a tömeg külön-külön, egye
sével mind Jézust akart volna kiáltani, együtt
azonban mégiscsak Barabbást sikerült kiáltaniuk. A sok vizsgálat közül hadd idézzek csak
egy 2016-os tanulmányt, amely 270 ezer ku
tató vizsgálatával kimutatta, hogy a férfi kutatók sokkal inkább férfi kutatókat preferálnak a tudományos együttműködéseik során,
míg a női kutatók sokkal inkább mindkét
nemre kiterjedő együttműködési mintázatot
mutatnak (Araujo ez al., 2016).
2. Nagyon sok tanulmány igazolta azt is,
hogy az üvegplafon-hatás igen jelentős részben percepciós okokból keletkezik, azaz
maguk a feladatokra alkalmas nők is (hogy a
férfiakról most ne is beszéljünk) egy idő után
kezdik elhinni azt (különösen a belső, nem
okvetlenül tudatossá váló percepciójuk szintjén), hogy az a tény, hogy vezetői pozícióval
megbízott nők a környezetükben szinte nin
csenek, azt mutatja, hogy nincs is olyan nő a
környezetükben, aki erre alkalmas lenne – be
leértve ebbe saját magukat is. Ennek a rejtett
percepciós hatásnak a Wikipediában megje-

lenő példáját mutatja be Claudia Wagner és
munkatársai (2016) tavaly megjelent tanulmánya, amely kimutatta, hogy a nők Wiki
pedia-életrajzaiban a negatív részeket sokkal
konkrétabb kifejezések írják le, mint a pozitív
részeket. A férfiak életrajzaiban ez pontosan
fordítva tapasztalható.
3. Az üvegplafon-hatás, valamint a sikeres
női vezető kutatói életpálya pozitív példáinak
szintén számos tanulmány által igazolt, mozgósító szerepe azt mutatja, hogy ezek a jelenségek „felülről korlátozódó” hálózatos rendszereket alkotnak. Ez a tény különleges jelentőséget tulajdonít a hierarchia csúcsának, azaz
a magyar tudományos életen belül: az MTA
levelező tag választásainak.
4. Nem közvetlenül az első három ponthoz kapcsolódó, de egyáltalán nem másodlagos tény, hogy kifejezetten hasznos mind a
tudománynak, mind a közösségi döntéshozatalnak, ha abban számottevő számú nő vesz
részt, és a férfiak nem alkotnak szuperdomi
náns többséget. Ennek a jelenségnek igen
szép összefoglalását adta Mathias Wullum
Nielsen és munkatársainak (2017) az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában idén
februárban megjelent elemzése.
A fentiekből számomra az következik,
hogy nem adható azonos válasz arra a két,
egymástól markánsan különböző kérdésre,
hogy 1. Mitől lesz több vezető kutatónő a ma
gyar tudományban? és 2. Mitől lesz több női
tagja a Magyar Tudományos Akadémiának?
Nyilván ha az első, társadalmi szintű ügyben
nem teszünk semmit, akkor az Akadémia
specifikus ügye is megfeneklik. De meggyőződésem az, hogy a kutatónők helyzetének
társadalmi szintű, akár teljes megoldása nem
fogja önmagában megoldani az Akadémia
női tagjai arányának növekedését, sőt fordítva: ha az Akadémia női tagjai arányának
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növelésében nem teszünk semmit, azt igencsak megsínyli a kutatónők magyarországi
megbecsülésének a növekedése is.
Azaz összefoglalva: nem lehet kitérni az
elől, hogy az Akadémia most lépjen valamit
a női tagjai számának rövid távú növelése
érdekében. Az ezt megoldó bármilyen jó javaslatot örömmel támogatok. Eddig Somogyi Péter (2016) javaslatánál jobb, az Akadémia női tagjainak rövid távú növelését eredményező javaslatról még nem hallottam. Ez
a javaslat csak azokat a kiváló női tudósokat
juttatná be az Akadémiára, akik megkapták
valamelyik osztály tagjai több mint 50%-ának
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A SZÁMOK BESZÉLNEK
Válasz az Alkalmasak-e a magyar nők
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érkezett hozzászólásokra
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Az MTA rendes tagja, a neurobiológia professzora, University of Oxford
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Köszönöm az értékes gondolatokat a hozzá
szólásokban. Több hozzászóló (Csépe, Hadas,
Hargittai, Pléh, Lamm*) sokkal tapasztaltabbak a nők tudományos előmenetelének ma
gyarországi megítélésében, mint én vagyok.
Örülök, hogy annak ellenére, hogy nem
vagyok szakmabeli szociológus vagy pszicho
lógus, írásomban a hozzászólók nem mutattak ki tévedést. Lovász László elnök úrral is
megbeszéltem javaslataimat még szeptemberben. Személyes beszélgetésekből tudom, hogy
mások is olvasták írásomat, és van véleményük, de vagy nem mernek kiállni vele, vagy
nem tartják elég fontosnak a problémát ahhoz, hogy időt töltsenek gondolataik leírásá
val. Megvallom, több hozzászólót én beszél
tem rá, hogy ossza meg a véleményét velünk,
akár egyetért javaslataimmal, akár nem. Ha
a nők alacsony képviselete az MTA tagságá
ban probléma, s mégis sokan úgy gondolják
akadémikustársaim között, hogy nem az,
akkor csak úgy tudunk megoldást találni, ha
minél többen megosztjuk nézeteinket. Kerül* Itt és a továbbiakban a Magyar Tudományban 2016-17ben megjelent hozzászólások szerzőinek vezetéknevei.
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nünk kell a hamis kérdésfeltevést, hogy kelle pozitív diszkrimináció (Buzsáki, Falus, Ka
marás, Lamm). Diszkriminációmentesség kell.
A valódi kérdés az, hogy milyen lépéseket tart
szükségesnek az Akadémia tagsága ahhoz, hogy
a gyakorlatban csökkentsük a nők hátrányát
akadémikusi jelölésükben és megválasztásukban
(Csépe, Falus, Hargittai, Nagy, Pléh, Soltész).
Különösen fontos lenne meghallgatni az Aka
démia tiszteleti és külső tagjainak véleményét,
hiszen ők talán kevésbé elfogultak a következő
forduló levelező tagjainak megválasztásában,
s más akadémiák tapasztalataival segíthetik
Akadémiánkat.
Válaszomat ténymegállapítással kezdem
(1. ábra). Több hozzászóló felhívta a figyelmet
az esetleges változás lassúságára (Kamarás,
Lamm). Ez eddig így is volt; az elmúlt 25 évi
átlagosan 0,17%-os női akadémikusi arány
növekedést nem tekinhetjük gyorsnak. Javas
lom, hogy ezen változtassunk. Jóslatom, hogy
a jelenleg 365-ben maximált levelező és rendes
tag plafon, a növekvő életkor és a megválasztható
tudományos kutatók számának növekedése
együttesen olyan szűk keretet for eredményezni,
mely a nők arányának további csökkenésére
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