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BEVEZETÕ

Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet tizennegyedik számában 
folytatjuk az elõzõ számban megkezdett vitát a 
jövõ tudós nõinek egyenlõ esélyeirõl. E számban 
Göncz Kinga miniszter, valamint Vass Ilona, 
a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatalnak 
a területtel foglalkozó elnökhelyettese fejtik 
ki véleményüket és tervezett intézkedéseiket 
a Magyar Tudományban közölt korábbi 
cikkek kapcsán. Igen örvendetes, hogy 
az MTA lapjában megjelent cikkek ilyen 
széleskörû visszhangot gerjesztettek, amelyek 
az elõrelépés számos elemét vetítik elõre. Bár-
milyen kormányzati lépés azonban csak akkor 
lehet eredményes, ha a tudós nõkkel szemben 
megmutatkozó rejtett (és nem is olyan rejtett) 
elõítéletek ellen mind férfi tudósaink, mind 
pedig tudós nõink együtt küzdenek. Ennek 
szükségességét alátámasztandó hadd idézzek 
Veres Pálné Felhívás a magyar nõkhöz c. 
írásából, amely száznegyven évvel ezelõtt, 
a Hon címû lapban jelent meg. Az írást 
Madách Imre akadémiai székfoglalójának a 
nõket lenézõ és a tudományból kirekesztõ 

hangvétele miatt érzett felháborodás inspi-
rálta. „Azért is felhívom nõtársaimat, karolják 
fel a nõgyermekek tudományos kiképzésének 
eszméjét lelkiismeretesen, megkezdvén azt 
a szokásos gyermekképzési korszakban és 
folytatván rendszeres kitartással mindaddig, 
míg a felserdült leány további kiképzésre a 
kellõ alapot és tudásvágyat sajátjává tette…” 
140 év telt el. Ma már a kiképzendõk mellett 
a kiképzõk és a kiképzõket irányítók között 
is biztosítani kell a nõk illõ helyét a Veres 
Pálné által javallott lelkiismeretes és rendszeres 
kitartással.

A rovat második felében Antos László 
írását olvashatjuk a Magyar Fiatal Tudósok 
Társaságának megalakulásáról. Rovatunkat 
Czakó Erzsébetnek az egyetemi tehetség-
gondozásról írott sorai zárják be, amelyek 
a Bologna-folyamat által diktált képzési 
rendszerre való áttérés idejében különösen 
idõszerûek. Kérjük, ha a nõk tudományban 
betöltött helyzetével vagy az ifjú kutatókkal 
kapcsolatos témában megjegyzése vagy 
javaslata lenne, keresse meg Csermely Pétert, 
a melléklet szerkesztõjét, 

Csermely Péter
az MTA doktora, (Semmelweis Egyetem,  Orvosi 

Vegytani Intézet) – csermely@puskin.sote.hu

A jövõ tudósai

A NÕK HELYZETE
A MAGYAR TUDOMÁNYBAN 

– HOZZÁSZÓLÁSOK

Az oktatási miniszter sajtótájékoztatója

Groó Dórának és Papp Eszternek a nõk tudo-
mányban betöltött helyzetérõl szóló, Magyar 
Tudományban megjelent elemzésének 

(2005/11)  a hatására Magyar Bálint oktatási 
miniszter egy egyeztetést hívott össze, majd 
november 23-án sajtótájékoztatót tartott. Az 
alábbiakban az MTI tudósítását adjuk közre: 

„A nõk tudományban és oktatásban betöltött 
szerepét erõsítené és arányukat növelné az 
oktatási tárca vezetõje, ezért várhatóan a 
jövõ év elsõ felében kormányhatározatot 
adnak ki a nõk tudományos pályájának 




