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A jövő tudósai
BEVEZETŐ
Tisztelt Olvasó!
A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal
foglalkozó melléklet huszonegyedik számában elsőként Kroó Norbert, az MTA alelnöke
és az European Research Council (ERC)
tagja mutatja be az ERC célkitűzéseit. Ezt
követően az ERC első nyolc magyar díjazottja közül azt a három ifjú kutatót mutatom
be egy-egy rövid interjúban, akik hozzájárultak nevük nyilvánosságra hozásához, és „biz
tos befutóként”, magyarországi kutatásaikhoz
nyerték el az ERC rangos támogatását. Katz
Sándor, Kállay Mihály és Pál Csaba a Selye
János által megfogalmazott értelemben véve
is a jövő tudósai, hiszen fiatal koruk ellenére
már eddigi munkájukkal is rászolgáltak az
utókor tiszteletére. Végezetül új szempontokat ad a nők esélyegyenlőségéről folyó vitához
Szántó Zsuzsa, Susánszky Éva és Palasik Mária

Kutatás, tehetség,
Európa
A modern, tudásalapú társadalmakban és
azok gazdasági tevékenységében a tehetségek
szerepe felértékelődik. Ez különösen igaz a
kutatásra, illetve a kiemelkedő képességű és
eredményességű kutatókra. A kutatómunka
ugyanis olyan képességeket kíván, illetve
alakít ki az egyénekben, amelyek nemcsak
magában a kutatásban, hanem a társadalmi
tevékenységek szinte minden elemében jól
használhatók. Elsősorban a problémamegol-
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írása. Tanulmányukban elemzik, hogy miként alakult a nők egyetemi pályafutása az
elmúlt években. Rámutatnak arra, hogy „A
nők pozitívabb hatásúnak tartják a nemi
kvóták bevezetését a kutatói karrierek támogatásában, valamint a munkahelyi terhek
megoszlásának nagyobb nyilvánosságát, mint
a férfiak. A nemek közötti egyenlőség proble
matikájának tudatosítását és egy formalizált
mentori rendszer kiépítését a magasabb beosztásúak hatékonyabb megoldásnak tartják,
mint az alacsonyabb beosztásúak.” Kérjük, ha
a nők tudományban betöltött helyzetével vagy
az ifjú kutatókkal kapcsolatos témában bármilyen vitázó megjegyzése vagy javaslata lenne,
keresse meg a melléklet szerkesztőjét, Csermely Pétert a lenti e-mail címen.
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dó képességre, a modellalkotásra, az élethoszszig tartó tanulás igényére és gyakorlatára
vagy az idegen nyelvek ismeretére gondolok,
de sok egyéb tényezőt is felsorolhatnék.
Az Egyesült Államok a második világhábo
rú során, illetve után felismerte a kutatás és
a kutatói szabadság fontosságát, ezért is és a
minden tekintetben kutató- és tehetségbarát
atmoszféra miatt válhatott a világ vezető ku
tatói (és gazdasági) nagyhatalmává.
Az Európai Unió létezésének első fázisában az amerikai agyelszívás problémájával
küszködött, és ennek ellensúlyozására indí-

