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Az utóbbi évek, évtizedek empirikus tényei, vonatkozó statisztikai felmérései, kuta-

tási eredményei, szakpublikációi vissza-visszatérő rendszerességgel állapítják meg 

a tényt: kevés a nő az ún. STEM-pályák (Science, Technology, Engeneering, Mathe-

matics) területén. A jelenség, azaz a nők férfiakhoz viszonyított alulreprezentáltsága 

a természettudományok, a technológia, az információtechnológia, a mérnöki tudo-

mányok és a matematika területén nem számít magyar unikumnak, ellenkezőleg: a 

fejlett világ, így az Európai Unió országaiban is mindmáig megtapasztalható. A ne-

mek közötti eme aránytalanság fölött – egyetlen fejlett ország vagy államközösség 

számára – sem megengedett, ill. nem célszerű tovasiklani. A férfiak és nők aszim-

metrikus viszonya általánosságban, és konkrétan e területen is egyfelől elvi – az 

egyenlőséget/esélyegyenlőséget, szabadságot és igazságosságot érintő – probléma, 

de nem „pusztán” az, hanem – másfelől – olyan kérdés is egyben, melynek az elvek 

mentén történő folytonos, gyakorlati, pozitív irányú korrekciója (avagy annak elma-

radása) az ökonómia területén igen kemény gazdasági mutatók formájában jelenik 

meg. Másképpen fogalmazva: a modern piacgazdaságok versenyképességi potenci-

áljuk megtartása, de még inkább állandó fokozása érdekében egyszerűen nem tehetik 

meg, hogy ne építsenek a nők munkájára, tudására, tudományos-innovatív-kreatív és 

minden, a társadalmi-gazdasági haladást, a közösségi és egyéni boldogulást előse-

gítő, hasznosítható képességeire, tevékenységére. Nem hagyhatják parkolópályán, 

vagy épp háttérbe szorított, kirekesztett helyzetben az egyes országok, nemzetgaz-

daságok népességének valamivel több, mint felét!  

 

Elméleti háttér 

A modernitás alapeszméi 

A nyugati típusú fejlődés mint az emberi történelem eddigi legsikeresebb társadalmi-

gazdasági modellje döntően épp annak köszönheti eredményességét és vonzerejét, 

hogy politikai-jogi értelemben a különböző függőségek alól föl-szabad-ítja az em-

bert: emancipálja a rabszolgát, a jobbágyot, az ancien regime jogfosztott harmadik 

rendjét, a polgárt, illetve a polgárságot, később a munkás(osztály)t, a zsidóságot, a 

rassz-alapú alávetettségből a feketéket (s ma már az egyes kisebbségeket mint kol-

lektív jogokkal rendelkező csoportokat is), legvégül pedig a nőket és a gyermekeket. 
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A modernitás az embert univerzálisan szabadnak és egyenlőnek tételezi, s a szolidari-

tást, mint harmadik demokratikus alapértéket az előző kettő mellé rendeli. Az európai 

filozófiai és teológiai gondolkodásban kidolgozott egyenlő emberi méltóság erkölcsi 

eszméje alapozza meg az univerzálisnak hirdetett emberi jogokat, mint amelyeknek az 

ember mint egyén a hordozója (alanya), mint amelyek minden egyes individuumot 

születésénél fogva és elidegeníthetetlenül megilletnek, függetlenül annak politikai, 

vallási, etnikai, nemzeti, faji, nemi stb. hovatartozásától. Ez az eszmei közeg az, 

amelyben a nőkre vonatkozóan is megfogalmazódnak az egyes szabadságokra és 

egyenlőség-típusokra vonatkozó normák és jogosultságok, ill. az ezeket támogató de-

mokratikus elvek és eljárások. (Így pl. az identitás szabad megválasztása és formálása, 

a személyes életsors kérdéseiben szabad választás és döntés, az önkiteljesítéshez és a 

személyes boldogsághoz, boldoguláshoz való szabadság joga, a különbözéshez való 

erkölcsi jog, az egyenlő bánásmódhoz és egyenlő esélyek [pozitív előnyben részesítés] 

biztosításához való jog, a diszkrimináció minden formájának elutasításához való jog, 

egyenlő emberi méltóság tiszteletben tartásához fűződő jog stb.) 

A minden egyes embert, mint személyt megillető, tehát egyetemes érvényű sza-

badság, egyenlőség és testvériség eszme, melyet radikális hevülettel és forradalom 

útján a modern polgári átalakulásért küzdő franciák képviseltek a leginkább eklatáns 

módon, a politikai gyakorlatban a maga teljességében akkor nem valósult meg. Is-

meretes, hogy épp a derék felvilágosítók és köztársasághívők voltak azok, akiknek 

szinte első dolguk volt, hogy az 1791-ben (férfiak által) írt és elfogadott alkotmány 

sáncai közül a nőket kizárják. A nőtörténetírók által utóbbi időkben egyre gyakrab-

ban fölemlített Olympe de Gouges, a híres forradalmárnő Deklarációja, a Női és Ál-

lampolgárnői Jogok Nyilatkozata gyújtó hatású állásfoglalás, ill. válasz volt a nőket 

kirekesztő Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatára. 

A férfiak és nők továbbra is hierarchikusnak tekintett (és megvalósult) rendjét az 

igazságosság és a legitimitás oldaláról kérdőjelezi meg, miközben ellentmondást 

nem tűrő hangon rögzíti: „A nő szabadnak születik és jogai megegyeznek a férfia-

kéval […] a törvény a közakarat kifejeződése kell legyen; nők, férfiak egyaránt részt 

kell vegyenek a törvényhozásban […]. Minden állampolgár, legyen férfi vagy nő, a 

törvény szellemében egyenlő; minden közhivatal, állás vagy tisztség ugyanúgy nyíl-

jon meg előtte, képessége szerint, s ne legyen más feltétel, mint az érdem és a tehet-

ség!” (saját fordítás, kiemelés tőlem)1. 

Ez egyértelmű, világos beszéd a nemek közti egyenlőség, esélyegyenlőség köve-

telménye mellett, és az egyénnek pusztán valamely nemhez tartozás alapján történő 

kirekesztése ellen. Az egyes tehát a döntő, ennek értékességét, alkalmasságát vagy 

épp annak alacsonyabb nívóját nem a (biológiai) nemi hovatartozása, hanem mindig 

és kizárólag az individuális adottságai, képességei, alkalmassága, szorgalma, mun-

kája, teljesítménye stb. alapozza meg. 

„Alle Menschen werden Brüder“ – „Egy testvér lesz minden ember” – ígéri Schil-

ler2 magasztosan szárnyaló verssora (mely összefonódva Beethoven örömódájának 

                                                           
1  GOUGES 1998, 97–107. 
2  Friedrich SCHILLER: Az örömhöz. (Rónay György fordítása) 
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dallamával az Európai Unió himnuszát adja), ám ez még ma is a jövőben beváltandó 

ígéret maradt. 

Fentiekre tekintettel tehát azt mondhatjuk, hogy elutasítandó, mert káros az egyes 

emberre és közösségére nézve is minden olyan teória és praxis, amely tudatosan vagy 

reflektálatlanul szembemegy vagy szűkíti azokat a jogokat és lehetőségeket, ame-

lyek az individuumok szabad kibontakozását, önkiteljesítését, ezzel egyszersmind a 

közjó szolgálatát is hivatottak előmozdítani. Témánk szempontjából ilyenek pl. a 

normatív jellegű tradicionális nemi szerep-sémák, a hagyományos, kettős-osztatú 

mintázat mentén haladó szocializációs folyamatok, a nemekkel kapcsolatos előítéle-

tek és sztereotípiák, a nemi kérdések iránt vak pedagógiai elmélet és gyakorlat, az 

alá-fölé rendelt viszonyokat tételező és igazolni kívánó androcentrikus-patriarchális-

esszencialista nemi identitás-felfogások a filozófiában és az egyes szaktudományok-

ban, a nemi alapú vertikális és horizontális kirekesztés a munka világában, a nőkkel 

szembeni verbális és egyéb formájú agresszivitás, a diszkrimináció rejtett és nyílt 

formáinak gyakorlata, stb. 

 

Mi a „probléma” a nőkkel? – Vissza a nemek közti egyenlőtlenség gyökereihez 

Simone de Beauvoir 1949-ben megjelent, méltán híres és a nemek kutatásával fog-

lakozók számára egyben megkerülhetetlennek számító alapműve A második nem cí-

met viseli3. A filozófusként és íróként is ismert szerzőnő alapvetően arra keresi a 

választ, hogy miért a nők a második nem, s miért a férfiak az első, akik minden 

elemzésben viszonyítási alapként jönnek számításba, tudniillik akikhez viszonyítva 

értelmezzük, definiáljuk a nőket, miként a ferde vonal is csak az egyeneshez képest 

lesz ferde. A férfihoz képest a nő – más, ő mindig a Másik, ellentéte mindannak, ami 

a férfi vagy a férfias: biológiai-testi, pszichikai, jellembeli-morális és képességbeli 

tulajdonságok, tevékenységek szerinti vonatkozásban egyaránt. Már a francia gon-

dolkodónő elemzésében is megmutatható az, ami a néhány évtizeddel későbbi szak-

tudományos kutatásoknak is egyik lényegi és igazolt belátása volt. Gondoljunk Be-

auvoir szinte szállóigévé lett megállapítására: „Nőnek nem születünk, hanem azzá 

leszünk.” Magyarul: a női mivolt nem egyszerűen egy veleszületett biológiai sajá-

tosság, hanem a leányként született emberi egyednek a mindenkori társadalom általi, 

az adott társadalom elvárásainak megfelelő nő-vé formálásának eredménye. Mutatis 

mutandis ugyanez érvényes a férfira is. 

Az elmúlt évszázad hatvanas éveinek végén fellépő ún. Nagy Generáció mozgal-

mainak, így a feminista politikai mozgalmaknak a hatására az egyes szaktudomá-

nyokban és a filozófiai diszciplínákban is mind extenzitásában, mind intenzitásában 

nagy ívű elemzések tárgyává lett a nőket diszkrimináló gyakorlatok szembesítése a 

szabadság-egyenlőség-testvériség polgári demokratikus alapértékeivel, ill. a femi-

nista tömegmozgalmak hatására már a századelőtől folyamatosan kivívott egyenlő-

sítő jogi törvényekkel. Az 1970-es évektől kibontakozó multi-, illetve interdiszcipli-

náris nőkutatások egy máig napirenden lévő, átfogó kutatási projektumot alapoztak 

                                                           
3  BEAUVOIR 1969. 
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meg, nevezetesen a feminista nézőpontú nő- ill. nemkutatást, noha a nők háttérbe 

szorításának tényét egyes haladó gondolkodású, művelt asszonyok, írónők és férfi 

gondolkodók is – sporadikusan és a problémakör korai előfutáraiként – már a ko-

rábbi évszázadokban is tematizálták. Ismeretes, hogy az említett vizsgálódások egy 

irányba mutató tanulságai vezettek a biológiai nemtől (sex) elkülönített társadalmi 

nem (gender) kategóriájának kidolgozásához, annak megmutatásához, hogy a gender 

mindenkor szociokulturálisan konstruált képződmény (lásd: nőnek nem születünk, 

hanem azzá leszünk), s ezáltal egyszersmind történetileg változó, ill. megváltoztat-

ható. A nemeknek tehát nincs a természet által meghatározott rendje (sorrendje/ér-

tékrendje) az emberi közösségekben. Miről is van tehát szó, amikor az kérdezzük: 

Mi a férfi? / Mi férfias? Mi a nő? / Mi nőies? Miben áll a különbözőségük?  

A nemi különbözőség vizsgálatakor azonnal egy kétértelműségbe ütközünk:  

„A nő/férfi fogalompár egyfelől testi különbséget fejez ki, s akkor itt azokról a kü-

lönbözőségekről van szó, amelyek az elsődleges és a másodlagos nemi jellegzetes-

ségekből adódnak. Másfelől a szóalkotások egy egész sorával találkozunk, amelyek 

viszont különböző társadalmi szerepekre utalnak. Ha mondjuk a munka világában 

egy tipikusan ’női foglalkozásról’ beszélnek, vagy ha azt a véleményt képviselik, 

hogy ’a politika a férfiak dolga’, akkor mindebben egy olyan gondolkodásmód nyil-

vánul meg, amelyben a két nemhez már eleve másfajta feladatköröket rendelnek.  

A ’nő’ és a ’férfi’ fogalmai itt a társadalmi rend kategóriái. A női foglalkozás kife-

jezés itt azt jelzi, hogy elsősorban nem azoknak az egyes személyeknek a képessé-

geire és érdekeire kérdeznek rá, akik szakképesítést kívánnak szerezni, illetve állást 

akarnak keresni, hanem a nemi hovatartozásukra. Egy nő látószögéből tekintve ez 

azt jelenti: Mivel testem női nemi jellegzetességeket mutat, azt várják el tőlem, hogy 

a pályaválasztáskor csak egy bizonyos spektrumon belül mozogjak. Sok tevékeny-

ségterületről, amelyek követelményeinek egyébként teljesen megfelelek, ki vagyok 

– ha jogilag nem is, de gyakorlatilag – zárva, mivel azok férfi-területnek számítanak. 

Ha pedig megkísérlem e korlátokat áttörni, akkor ezt társadalmi szankcionálás kö-

veti, amennyiben ugyanis magatartásomat ’nőietlenként’ aposztrofálják. 

Miként e példa szemlélteti, a nő és férfi fogalmának kétértelműsége abból adódik, 

hogy a női és a férfi test közötti különbségtételt társadalmi normákkal kapcsolják 

össze. Ennek az összekapcsolásnak legitimáló funkciója van. Mindazok, akik a tár-

sadalmi szerepek, erények stb. nemi szempontból történő megkülönböztetését kép-

viselik, most megkísérlik azt a társadalmi struktúrát, mely itt a szemünk előtt lebeg, 

a ’természetre’ hivatkozva valami olyanként bemutatni, mint ami egyszerűen felszá-

molhatatlan. Ismert példa mondjuk az a tézis, hogy ’a nő természetének’ az felel 

meg, hogy háztartást vezet, vagy hogy valamely hangsúlyosan gondoskodás-jellegű, 

mondjuk betegápolói hivatást választ.”4 

A föntebbi, szándékoltan hosszú idézet – mely Herta Nagl-Docekal, a szakterület 

elsőrangú kutatója tollából ered – kiváló összefoglalását és konklúzióját adja annak a 

mára minden szaktudományban végbevitt feminista nemkutatási vizsgálódásnak, mi-

szerint férfiak és nők természet adta, biológiai differenciájá-hoz az emberi közösségek 

                                                           
4  NAGL-DOCEKAL 107. 
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a történelem során egymástól különböző, egyben egymással ellentétes társadalmi nemi 

(gender) szerepeket (képességeket, tulajdonságokat, erényeket, magatartásformákat, 

foglalkozásokat stb.) rendelnek hozzá, amely szerepek tehát a továbbiakban már ne-

mileg specifikusaknak számítanak, és a férfi/női nemhez tartozó egyedek számára nor-

matívak, azaz kötelező elvárásként fogalmazódnak meg. E mesterségesen kettészakí-

tott, és oppozícióba állított szerepköröket valójában tehát hozzárendelik a nemekhez, 

miközben azok, akik a férfiak és nők közötti szerepkülönbségeket nem megszüntethe-

tőnek, vagy nem átjárhatónak, esetleg nem fölcserélhetőnek tekintik, e szerepeket 

egyenesen a kétféle, és egyszersmind az egymással végletesen szembeállított biológiai 

nemi sajátosságok-ból vezetik le: vagyis természetesnek (biológiai-természeti szükség-

szerűségből fakadónak) mutatják be azt, ami társadalmi és esetleges. 

Ez utóbbi felfogást nevezzük a szakirodalomban biológiai, pszichológiai stb. tí-

pusú esszencializmusnak, amely a „nemek természetére” hivatkozva teremt egyfajta 

alapot a társadalmi szerepekben megmutatkozó különbségek magyarázatához, 

amellyel egyben férfiak és nők különböző, értsd egyenlőtlen társadalmi helyzetét is 

igazolni kívánja. A valójában hozzárendelt férfi/női társadalmi nemi szerepek 

ugyanis nemcsak egymástól különbözőek, hanem – történeti kutatások és mai ta-

pasztalataink is arról tudósítanak, hogy – a különbségekhez egyben értékszempontok 

is kapcsolódtak és kapcsolódnak: a másság egyúttal értékbeli különbségekkel is jár. 

Egyszerűen fogalmazva, mindaz, ami a férfiak oldalán jelenik meg, hosszú évezre-

dek, évszázadok óta, a köz által értékesebbnek, jobbnak, fontosabbnak, magasabb 

rendűnek (nemesnek), elismertebbnek stb. számít, mint az, ami a nők részéről 

(egyébként a számukra kötelezően előírt módon) felmutatásra kerül. 

A különféle esszencialista teóriák képviselői tehát a nemek viszonyában fennálló 

„természetes rendről” beszélnek (ahol a nők, mint láttuk, csak a második nem), s 

ahol egy teoretikusan tételezett, de senki által nem bizonyított férfi és női (veleszü-

letett, eleve adott biológiai, pszichológiai) elv, lényeg, esszencia az, ami férfiak és 

nők közötti társadalmi szerepkülönbségeket, és az alá-fölé rendelt nemi viszonyokat 

lenne hivatott magyarázni, sőt igazolni.  

Eme esszencialista fölfogásoknak (alapvetője Arisztotelész volt) a veszélyessége 

ideológiai funkciójukban van. Üzenetük ugyanis az, hogy ami a természet által elve 

adott – soha meg nem haladható; ami férfiként/nőként lényegi – biológiai-esszenciális 

sajátosságunk, meg az is, ami ebből levezetett (a társadalmi nemi szerepünk), soha 

meg nem változtatható, mi több, igazoltnak tekinthető. A valójában társadalmilag ki-

osztott nemi szerepek így jelennek meg a természet által, biológiailag meghatározott, 

szükségképpeni, az egyén számára biológiai végzetszerűséget hordozó, azaz számára 

a szabad választást kizáró gender-szerepekként. Ennek értelmében, ahogyan az árnyé-

kunkat nem tudjuk átugrani, e nemileg specifikus szerepeket sem tudjuk és nem is 

helyes megváltoztatni. Ezen konzervatív irányú alapvetés szerint tehát úgymond fö-

lösleges, eleve kudarcra ítélt, egyenesen a természet törvényével való oktalan és hely-

telen szembeszegülés minden olyan emancipatív-egyenlősítő törekvés, ami a nemi 

szerepek közötti különbözőség, megosztottság, és az alá-fölé rendelt nemi viszonyok 

megváltoztatására irányul. Csak egyetlen konkrét példát hozzunk ennek megvilágítá-

sára: egy, a német nyelvterületen ismert tradicionális mondás szerint: a nő (nyilván 
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„természetének” megfelelő) hivatása a három K kezdőbetűvel jelölhető szavakban 

foglalható össze, úgymint: Kinder, Küche, Kirche – gyerekek nevelése, konyha – ház-

tartási munka, és az egyház parancsaiban testet öltő morális értékek átadása. E pat-

riarchális szerepfelfogás semmiféle kommentárt jelen összefüggésben nem igényel.  

Ennek az esszencializmusnak, nők és férfiak radikális különbözőségét és a férfiak 

felsőbbrendűségét igazolni hivatott, ideológiai funkciót betöltő, és máig többféle 

módosulatban megjelenő elméletnek messzire, napjainkig ható gyakorlati következ-

ményei vannak. Szívós fennmaradását az ezen alapuló praxisok, szokások, a neve-

lés, a nemek kétféle szocializációja, a gondolkodásbeli – nyelvi – ábrázolásbeli szte-

reotípiák, nemileg specifikus erkölcsi normák, politikai ideológiák (lásd a legutóbbi 

néhány évben terjedő gender-ideológiai, konzervatív-jobboldali-nacionalista-kleri-

kális-fundamentalista harcot) stb. biztosították és biztosítják. A társadalom végletes 

kettészakítottsága férfiakra és nőkre (értsd férfias és nőies nemi szerepekre), más 

néven a bináris oppozíciókban való gondolkodás a férfi és női egyéneket beleszorítja 

a számukra kötelezően előírt nemi szerep-sémákba, tekintet nélkül személyes adott-

ságaikra, képességeikre, tehetségükre, ambícióikra, s egyben ki is rekeszti a másik 

nem számára fenntartott tulajdonságok halmazából, társadalmi terekből, lehetősé-

gekből, szerepkészletből. A hierarchikus társadalmi struktúra fenntartása és igazo-

lása pedig az alávetett helyzetben lévő szubjektumok önképét, önértékelését, és ön-

kibontakoztatását deformál(hat)ja – károkat okozva ezzel a közösségnek is. Végső 

értelemben, itt az emberi, egyéni szabadság tagadásáról, a természetre hivatkozó 

korlátozásáról van szó, és stigmatizálás lesz, lehet az osztályrésze annak, aki az el-

várt normáknak, szerepkliséknek ellenáll. 

Hogy egyébként a nemileg specifikus (hagyományos) társadalmi szerepek és a 

nemek közti hierarchikus viszonyok valójában egy sajátosan női/férfi, úgymond ve-

leszületett természet-ből erednének, annak Nagl-Docekal igen egyszerű, ám csatta-

nós cáfolatát adja: 

„Előszörre úgy tűnik, hogy a férfiak és nők közötti munkamegosztás ugyan-

úgy van képességek szerint meghatározva, mint – mondjuk – a funkciók fel-

osztása egy méhkaptárban. De akkor miért alakul ki egy norma arról, hogyan 

kell a nemeknek viselkedniük? Ha jobban meggondoljuk, egy természeti 

kényszerekre alapozott elméletben nincsen hely normák számára. A ’norma’ 

fogalma csak egy – bárhogyan is koncipiált – szabadságelmélet kontextusá-

ban nyer értelmet. A normák mindig csak olyan emberekre irányulnak, akik 

döntési helyzetek elé állítottnak látják önmagukat (…). Ahhoz, hogy egyálta-

lán férfiakra és nőkre apelláljunk, akik a kapcsolataikat egy meghatározott 

módon kell megszervezzék, már előfeltételeznünk kell, hogy együttélésük 

nem ’magától’ van szabályozva, hanem kialakításra vár. De ha a nemek rendje 

nem természettől adott, hanem a szabadság egy feladatát jelenti, akkor meg-

alapozása sem történhet a természetre való hivatkozással.”5 

 

                                                           
5  NAGL-DOCEKAL 2005, 705. 
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Fentiek értelmében tehát az egyesnek van döntése, szabad választása önmaga iden-

titás-meghatározása tekintetében, és nem biológiai determinánsok szabják meg öna-

zonosságát, cselekedeteit, tevékenységkörét, funkcióit. Továbbá tőle, szabad dönté-

sétől függ, hogy pl. követi-e, belesimul-e a számára kijelölt, meghatározott nemi 

szerepkészletbe (lásd: „a három K” követelését), hogy teljesíti-e a vele szemben tá-

masztott Kell-éseket, vagy túllép a kötelezően elvárt szerepkliséken. Következés-

képpen férfiak és nők közéleti és magánéleti viszonya sem természettől adott módon 

aszimmetrikus, hanem kapcsolatuk az emberi cselekedetekre általánosan érvényes 

társadalmi-morális normák szerint, kiváltképpen az igazságosság és egyenlő emberi 

méltóság elve szerinti formálástól függ.  

A feminista nézőpontú kutatások, különösen a kulturális antropológiai, történet-

tudományi, nyelvtudományi, filozófiai elemzések mutatták ki, hogy a társadalmi 

nemi szerepeket minden kultúrában, persze a nő és férfi ’természetes’ adottságaira 

hivatkozva, a férfiak határozták meg: mind a férfi, mind a női identitásra vonatkozó 

definíció jogát a férfiak birtokolták. (Ez abban nyeri magyarázatát, hogy az anya/nő 

köré szerveződő őstársadalom felbomlásával a kultúra- és civilizációteremtő szerep 

a férfiak kezébe kerül. E történeti cezúráról több nép eredetmítosza is tanúskodik.) 

Ők mondták meg: Mi „a férfi”, mi férfias? ill. Mi „a nő”, mi számít nőiesnek? 

Mint föntebb már láttuk, a testi különbségekhez nemileg specifikus, jól elkülöní-

tett, nem átjárható és nem egyenértékű társadalmi szerepeket, elvárásokat, jellemtu-

lajdonságokat stb. társítottak. Ez nemcsak a premodern társadalmak jellemzője volt, 

hanem mint arra már rámutattunk, a modernitás (újkor, felvilágosodás) gondolkodói 

sem voltak e tekintetben bizonyos elfogultságoktól, elméleti korlátoktól mentesek. 

Arisztotelésztől kezdődően Spinozán, Kanton és Rousseau-n át mintegy két és 

félezer éves múltja van annak, hogy a nyugati bölcselet a nők szellemi-erkölcsi ké-

pességeit – finoman szólva – alulértékeli, férfiaknak való alávetett helyzetüket pedig 

mint a természet rendjének megfelelőt tekinti. A zsidó-keresztény vallás, mint kul-

túránk másik meghatározó gyökere a nőt (bizonyos olvasat szerint) nemcsak másod-

rangú és a férfinak engedelmeskedni köteles teremtményként, hanem a Paradicsom-

ból való kiűzetés, az emberi bűnbeesés, így az emberiség egész szenvedéstörténeté-

nek első okaként ábrázolja.  

Nemcsak a köznapi emberek, hanem a magas intellektussal, nagy műveltséggel 

rendelkező férfiak ítéltek elfogultan a nők felett. Joggal teszi föl elgondolkodtató és 

sokakban némi megütközést keltő kérdéseit ezzel kapcsolatban a neves svájci–német 

filozófusnő: „Hogyan lehetséges, hogy egy oly mértékben olvasott és tudós férfiú, 

mint Arisztotelész, azt állította, hogy a férfinép alkotja a »jobbik« nemet, ezért arra 

rendeltetett, hogy uralkodjék a női nem felett, amely voltaképpen csak elkorcsoso-

dott férfiakból áll, s ennek megfelelően pusztán szolgai szerepet tölthet be (Politika, 

1254 b 12)? Egy nő, aki vezető pozíciókra tör, illetve vezetői feladatokat akar ellátni, 

úgymond természetellenes fejlődésű (1859 b 4). Mi ösztönözte Kantot arra, hogy 

kijelentse: a nők alkalmatlanok a tudományok tanulmányozására? (A nő Kant szerint 

nem birtokol ’mély’, hanem csupán ’szép’ értelmet, amelyiknek nem is kell a ’hasz-

nos’, ámbár száraz és elvont spekulációkkal és ismeretekkel törődnie, hanem egye-

dül és kizárólag a férfiról és annak kényelméről kell gondoskodnia.) Miért vonja 
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kétségbe Schopenhauer, hogy a nő géniusz is lehet? Hogyan merülhetett föl egyál-

talán a kérdés, hogy vajon a nők is emberek-e? Mi jogosít fel bárkit is arra az általá-

nos ítéletre, hogy a nőknek nincs logikai érzékük, ennél fogva képtelenek a racionális 

érvelésre? Hogy a nő buta, esztelen, irracionális, fecsegő és hisztérikus teremtmény 

(Rousseau-nál – H. J.), aki a férfi vezérlő értelme nélkül megállna az állati foknál a 

fejlődésben – ez a felfogás az idők kezdete óta ’úr’-alkodó.”6  

Pieper nyomán magunk is megadhatjuk a föltett kérdésekre a választ: a kor em-

pirikus társadalmi viszonyai szolgáltattak okot a bölcselők számára az effajta, ma 

már sztereotipikusnak nevezett gondolkodásra. Föl sem merült bennük annak a prob-

lémája, hogy azért, mert valami épp így és így van, akkor annak szükségképpen épp 

így is kell lennie. 

Voltaképpen azt mondhatjuk, az egész európai bölcseleti, vallási (sőt olykor a 

tudományos) és a mindennapi gondolkodást is áthatja a kettős antropológia mo-

dellje. A nő mindaz, tehát mindazon tulajdonságok, képességek, funkciók és felada-

tok, szerepek összessége, ami nem férfi, és fordítva: a férfi mindaz, ami nem nő(i). 

Egymástól különbözőek, ellentétesek és egymást feltételezőek. 

Így alakulnak ki azok a bináris ellentétek, amelyekben férfi és nő definiálódik: 

természet – kultúra, ész – érzelem, értelmi intelligencia – érzelmi intelligencia, okos-

ság – szorgalmasság, autonómia – függőség, uralkodó – alkalmazkodó, objektív – 

szubjektív, objektum – szubjektum, aktív – passzív, kezdeményező – el/befogadó, 

produktív – reproduktív, újító – tradícióőrző, elvont – konkrét, ideális – reális, erős 

– gyönge, elvhű – kompromisszum-kereső, szilárd – ingatag, igazságosság-elvű – 

gondoskodás-központú, énközpontú – szociális, keveset/rosszul kommunikáló – 

kommunikatív, világra nyitott – otthonközpontú, igazságkereső – szépérzékű, hiva-

tás/elhivatottság – család-centrikusság. 

Ezek a nemspecifikusnak (nemekre jellemzőnek) tekintett tulajdonságok, intellek-

tuális és erkölcsi erények alapozzák meg tradicionálisan és vagy-vagy jelleggel a 

konkrét szerepköröket, hivatásokat, foglakozásokat. A női foglakozások, szakmák 

részint olyanok, amelyek az egykor otthon végzett női munkakörök nyomán később 

professzionalizálódtak (varrónő, ápolónő, szakácsnő, takarítónő, mosónő, szövőnő, 

szobalány, virágkötő), majd pedig a könnyűipar női foglalkozásai alakultak ki, a to-

vábbiakban pedig a légiutas-kísérőnő, telefonközpontos, postáskisasszony, egyálta-

lán a szolgáltatások munkakörei, megint később az orvos-asszisztens, tanítói pálya 

stb. váltak női terrénummá. A férfiasnak és egyben elismertebbnek, értékesebbnek 

tartott tulajdonságok és erények a férfi jobban fizetett, nagyobb presztízsű, férfi fog-

lakozásokat voltak hivatottak „megideologizálni” (mérnök, orvos, ügyvéd, bíró, tu-

dós, teológus). Ezek köre időről – időre mutat ugyan némi változékonyságot, de a 

nemek szempontjából az elkülönítésben az egyik fő rendezőelv (az elsődleges testi-

alkati adottságokat, a fizikai erőnlétet itt most nem számítva, hiszen a legtöbb fog-

lalkozásban az ma már irreleváns) az adott hivatás vagy szakma racionalitás-igénye, 

                                                           
6  PIEPER 2004, 8. 
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mely észbeli képességet a nőktől koronként és rendre megtagadták, miközben a nyu-

gati kultúrában az ember per definitionem racionális lény.  

A premodern társadalmakban, kultúrákban általánosan „uralkodott az a nézet, 

hogy a nők értelmi képességei roppant csekélyek, s ezt a lesújtó véleményt még a 

legbutább férfiak is büszkén szajkózták. [...] Nem könnyű az ilyen ősi előítéletektől 

megszabadulni. A kora újkor kezdetétől az előítélet új életre kelt: ’a nőknek cse-

kélyke agyvelejük van’, s az is ’zabkása’, semmint ’hús’, ahogy a férfiaké, a tanulás 

elszárítja belső szerveiket, s a gondolkodásba beleőrülnek.”7  

A további tipologizációs elvek is a nemekhez hozzárendelt tulajdonságok alapján 

működnek, vagy legalább is erős gender-specifikus konnotációval bírnak: így beszé-

lünk pl. a tudományokon belül az ún. „kemény” tudományokról (mérnöki, fizikusi) 

és a „puha” (bölcsészeti, művészeti, pedagógiai és társadalomtudományi) diszciplí-

nák műveléséről. Hogy mennyire mesterkélt kategorizációról, illetve a régi fajta 

nemi meggyőződéseket követő szakma-elkülönítésekről van itt szó, az abban is meg-

ragadható, hogy bizonyos szakmák társadalmi presztízsének csökkenésével az addig 

férfiasnak hirdetett tevékenységkör, szakterület fokozatosan „el-női-esedik”. Ilyen-

kor nyilvánvalóan már nem szokás a férfiasnak tekintett, sztereotipizált nemi tulaj-

donságok meglétére vagy hiányára hivatkozni. A férfiak egyszerűen kihátrálnak egy 

jövedelmezőbb vagy nagyobb tekintélyt biztosító szakterületre, és átadják korábbi 

helyüket a nőknek. 

Szaktudományos kutatásokkal alátámasztott tény, hogy minél inkább maszkulin 

jellegű egy kultúra (azaz férfi értékek állnak a középpontjában), annál erőteljesebb 

a nemi szerepek elkülönítése-szembeállítása, és annál jelentősebbek a nemek viszo-

nyában kimutatható egyenlőtlenségek.  (A társadalmi nem, a gender, mint rámutat-

tunk, mindig szocio-kulturálisan konstruált képzet, a premodern társadalmakban – 

kiváltságos helyzetükből fakadóan – mindig férfiak által konstruált fogalom. A nőé 

és a férfié egyaránt!) 

A föntebb leírt tényezőkben, eszmei és történelmi folyamatokban mutatható meg 

tehát elvi oka többek között annak is, hogy miért is kevés a nő manapság is egyes 

’férfiasnak’ tekintett pályákon. A fennálló helyzet gyökeres megváltoztatásához kö-

vetkezésképpen azokat a mechanizmusokat, gondolkodási sémákat és praxisokat 

kell megszüntetni, amelyek mindmáig ható igen súlyos gyakorlati következmények-

hez vezettek.  

A feminista nézőpontú elméleti kutatásokban így szükséges volt megmutatni az 

esszencialista alapvetés tarthatatlanságát, hamisságát; középpontba kellett helyezni 

az emberi és egyben az egyéni szabadság (szabad választás, szabad döntés, szabad 

női önmeghatározás) univerzális – férfiakat és nőket egyaránt megillető – jellegének 

folytonos hangsúlyozását, a kötelezően előírt  és mesterségesen kettéválasztott nemi 

szerepklisék elutasítását; intellektuálisan képviselni kellett és kell az egyenlőség el-

vének föl nem adását (megőrizni a hierarchikus viszonyok mellérendeltté alakításá-

nak igényét), a diszkrimináció, az egyenlőtlen bánásmód, a kirekesztés, a kettős 

                                                           
7  MILES 2000, 152. 
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mérce alkalmazása igazságtalanságának kimutatását; programatikusan meg kellett 

fogalmazni a hagyományos szocializációs-nevelési elvek és gyakorlatok merevség-

ének feloldását, a sztereotipikus gondolkodás és a nemileg előítéletes nyelvi meg-

nyilatkozások gyökereinek megmutatását.  

Ezek az elvi alapvetések szolgáltak bázisul a demokratikus országokban a gen-

der-mainstreaming elvnek mint követelménynek megfogalmazásához (azaz minden 

politikai döntés, közpolitikai intézkedés esetén meg kell vizsgálni annak a nemek 

viszonyára gyakorolt hatását az egyenlőség, esélyegyenlőség általános érvényesü-

lése szempontjából), továbbá a konkrét (gazdaság- és oktatás-) politikai-jogi támo-

gató intézkedések meghozatalához, a közéleti és magánéleti emancipatív törekvések 

sikerre viteléhez. 

 

Gyakorlati kihívások a fejlett országokban a XXI. század elején: társadalom, 

gazdaság, oktatás – és a nők 

A korunk kérdései iránt nyitott emberek mindannyian tisztában vannak azokkal a 

főbb gazdasági-társadalmi kihívásokkal, amelyek mind az Európai Uniótól, mind 

annak egyes tagállamaitól az elmúlt negyed században adekvát válaszokat sürgettek, 

ill. sürgetnek a mai napig. 

Az uniós, a hazai és a regionális gazdaság versenyképességének növelésében (in-

telligens, inkluzív és fenntartható növekedés) egyre nagyobb szerephez jutnak a kor-

szerű tudástartalmak, a kutatás – fejlesztés – innováció legújabb eredményei, amelyek 

előállításában és közvetítésében lényeges részt vállalnak a felsőoktatási intézmények 

is.  Az igen kiterjedt mértékű hazai és külföldi felsőoktatás-kutatási tanulmányok sorra 

rámutatnak az (európai) egyetemek szerepének, működésmódjának, tevékenységének 

komplex megújítása elengedhetetlenségére (l. a Lisszaboni Stratégia, vagy az Európa 

2020 fejlesztési programok elvárásainak tükrében), ezek között kiemelten az ún. har-

madik misszió szükségességének megfogalmazására és e küldetés teljesítési impera-

tívuszára is. Az oktatás, majd  a kutatás hagyományos funkciója mellett harmadik 

misszión a modern szolgáltató egyetem funkcióját értjük: a tudástranszfert az egye-

tem és az ipar között, az adott ország, régió, város komplex gazdasági-szociális fel-

emelését közvetlenül szolgáló új tudástartalmak előállítását, a termelési szféra  ré-

széről jövő aktuális kutatási és oktatási megrendelések kiszolgálását nagy hatókörű 

tudáscentrumok működésének formájában, a mind jelentősebb részben önfenntartó, 

vállalkozó,  kutató-fejlesztő, innovatív egyetem szellemi kapacitásainak hasznosítá-

sát a gazdasági ágensek finanszírozási tevékenységének és igényeinek tükrében. 

Mindezek alapján egyesek már az akadémiai szféra és a társadalom között megkö-

tendő „új társadalmi szerződésről”, egy „második egyetemi forradalomról”, vagy 

egyenesen „akadémiai kapitalizmusról” is beszélnek. 

A lehetőleg rövid úton és közvetlenül hasznosítható, a gyakorlatba beforgatható 

tudáselemek szellemi produkciója mellett világszerte és itthon is kitüntetett szerepet 

kapott a foglalkoztatáspolitika szempontjának bekapcsolása a képzés/szakember-

képzés problémakörébe. A rohamos tempót öltő tudományos-technikai-információ-

technológiai haladás és az erre épülő tudásintenzív gazdasági ágazatok szakember-
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szükséglete szinte mindenütt a világon hatványozottan emelkedik. Ugyanakkor szé-

les körű tapasztalati tény az, hogy – egyrészt – a műszaki/mérnöki-természettudo-

mányos-matematikai-informatikai-technológiai (MTMI) képzési területeket, kutatói 

pályákat, foglalkozásokat a fiatalok a szükségesnél lényegesen kevesebben választ-

ják egyéb ágazatokat előnyben részesítve, – másrészt – közöttük is alulreprezentál-

tak a diáklányok, kutatónők, mérnöknők, felsőoktatási szakképzettséggel rendelkező 

női alkalmazottak, stb. aránya. E jelenség annak ellenére is tartósan fennáll, hogy az 

említett munkaterületeken éppen a szakemberek iránti folyamatos kereslet biztos el-

helyezkedési lehetőséget (össztársadalmi méretekben elsősorban a fiatalok munka-

nélküliségének kezelését), ráadásul magas színvonalú béreket, tehát jó vagy kiváló 

megélhetést kínál, gyakran már a munkahelyi karrier kezdeti fázisában is. 

A magyar állam – mint ismeretes – újabban és deklaratíve is közvetlen módon, 

oktatásfinanszírozási eszközökkel kívánja a képzés és a gazdaság szakemberszük-

ségletének kompatibilitását biztosítani. A 2011-ben elfogadott új felsőoktatási tör-

vény szellemében a 2012-es tanévtől pl. az államilag támogatott (állami ösztöndíjas, 

ill. állami részösztöndíjas) képzési helyek 70%-át a természettudományi, műszaki, 

matematikai, informatikai képzési területekre irányította, míg az általa túlképzéssel 

jellemzett szakokon (pl. gazdász, jogász) ezt a finanszírozási formát minimálisra 

vagy nulla számúra csökkentette. E beavatkozás azonban az előzetes várakozások-

hoz képest nem hozott radikális változásokat. 

A 2012-es általános felvételi eljárásra országosan, összességében (minden szak 

és képzési forma) az előző évinek csak a 78%-a, 110 ezer fő jelentkezett. Ebben több 

tényezőnek is szerepe volt: a finanszírozás átalakulása, az ún. röghözkötés problé-

mája, az új rendszerrel szembeni kivárás, és a jelentkezőkkel szembeni elvárások 

emelkedése (magasabb bekerülési ponthatárok). Ami témánk szempontjából figye-

lemre méltó: „Gyakorlatilag nem változott a jelentkezések száma a kormány által 

preferált agrár, informatika, műszaki, orvos- és egészségtudomány, valamint termé-

szettudomány képzési területeken” (az index.hu egykori elemzése a NEFMI Oktatási 

Hivatala által megadott statisztikai adatokról). Az informatikán 7%-ről 8%-ra, a ter-

mészettudományi képzésben 5%-ről 6%-ra, a műszaki képzési területen 16%-ról 

21%-ra módosult a jelentkezők aránya állami ösztöndíjas helyen, alapképzésben, 

nappali és levelező munkarendben. Ugyanez a mesterképzésekben informatikai te-

rületen változatlanul 3%, a természettudományin változatlanul 7%, a műszaki kép-

zési területen 9%-ről 10%-ra lépett. Igaz, még ezekkel a paraméterekkel is előrelépés 

történt a szakterületek népszerűségi toplistáján: a gépészmérnöki a 4. helyről az 1., 

a mérnökinformatikus a 3.-ról a 2. helyre került, megelőzve a korábbi listavezetőket 

(gazdálkodás és menedzsment, ill. turizmus-vendéglátás szakterületeket). A villa-

mosmérnöki képzési területen a 12. helyről a 10.-re történt előrelépés. 

Regionális viszonylatban, hogy egy közeli példát hozzunk, a Miskolci Egyetem 

esetében a Kormány a 2012-es évben az állami ösztöndíjas és részösztöndíjas helyre 

felvehetők keretszámát az alábbiak szerint állapította meg: az alapképzésekben a 

meglévő 9 képzési terület 1830 helyett kapott, ezen belül 1400 helyet a kiemelt há-

rom: a műszaki, az informatikai és a természettudományi terület. Ez utóbbi nagyjá-

ból az összkeretszám 77%-a. (Az EMMI kimutatása szerint 1570-es összkeret-
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számból 1105 a három kiemelt területre, ami 70%-os részarány.) A mesterképzések 

esetén kiegyenlített az arány: 8 képzési területen a 805 helyből 397 hely jutott a mű-

szaki, informatikai és a természettudományos képzésekre, azaz kb. a helyek 50%-a. 

Tekintsük továbbá, hogy konkrétan milyen paraméterekkel jellemezhetők a Mis-

kolci Egyetem felvett hallgatóinak karok szerinti létszámmegoszlása az elmúlt öt év 

(2010, 2011, 2012, 2013, 2014) tükrében.  

Belső statisztikai adatokból megállapíthatjuk, hogy mindegyik műszaki karon 

tendenciaszerűen csökkent az újonnan fölvettek hallgatói létszáma (az államilag tá-

mogatottaké is!), az egyetemünkre összességében az időszakban fölvett hallgatói lét-

szám tendenciaszerű csökkenése mellett.  Továbbá látható az is, hogy a biztosított 

1400-as keretszámból valamivel kevesebbet, 1180 helyet sikerült feltölteni. 

Természetesen valamely konkrét intézmény felvételi eredményei mindig „sokté-

nyezős egyenlet” szerint alakulhatnak, azonban a végeredmény mégis azt mutatja, 

hogy önmagában a kormány keretszám-elosztó törekvései elégtelenek a szakember-

szükséglet problémáinak kezelésére.  

Tekintsük továbbá a 2014-ben (tehát a finanszírozott helyek központi újraelosz-

tása utáni második évben) a STEM területén a jelentkezők nemek szerinti arányát, 

országos viszonylatban, annak érzékeltetésére, hogy e téren a nők alulreprezentált-

ságának megváltoztatását valóban folyamatosan napirenden szükséges tartanunk, 

hiszen ők képviselik az új, potenciálisan beiskolázható és később a föntebb megjelölt 

szakterületen munkát vállaló humánerőforrás-merítési bázist. 

Egy internetes szakcikkben megtekinthető diagram az alapszakos, (államilag tá-

mogatott) jelentkezők számát mutatja be8. 

Előbb néhány szélsőértéket emelünk ki az egyes szakterületek esetében, ahol a 

férfiak vannak túlnyomó többségben: 

 

gépészmérnök: 15-ször több (7500 férfi, 500 nő) 

mérnök-informatikus: 9-szer több (7000 férfi, 800 nő) 

programtervező informatikus: 8-szor több (3200 férfi, 400 nő) 

járműmérnök: 21-szer több (2100 férfi, 100 nő) 

villamosmérnök: 13-szor több (4000 férfi, 300 nő) 

mechatronikai mérnök: 20-szor több (2000 férfi, 100 nő) 

közlekedési mérnök: 4,5-szer több (1800 férfi, 400 nő) 

fizika: 4-szer több a férfi (800 férfi, 200 nő) 

 

Csaknem kiegyenlített az arány a környezetmérnöki, a vegyészmérnöki, az építészmér-

nöki, a biomérnöki, valamint a kémia, matematika, földtudomány, környezettan terü-

letén. A nők javára fordul ugyanakkor az arány a biológia szakterületen: 2,5-szer több 

a nő (2000 nő, 800 férfi). A statisztikai adatokból kiderül, hogy jobbára a műszaki-

mérnöki és az informatikai területen mutatkozik jelentős hiány a női jelentkezőkből 

(és köztudottan a már ezeken a pályákon dolgozókból is). Más mérnöki ágazatokban 

                                                           
8  Lásd: vs.hu/kozelet/osszes/hozhatnak-e-realis-dontést-a-lanyok-1202 
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és a természettudományos pályákon (utóbbiak a leginkább rosszul fizetett területek a 

diplomás munkavállalók világában!) nincs releváns különbség a nők tekintetében, a 

biológia szakterület pedig e vonatkozásban női felülreprezentáltságot mutat. 

Számos forrást találhatunk arra nézve, hogy Magyarországon igen jelentős és tar-

tós szakemberhiány van a mérnöki pályákon. A végzős mérnökhallgatók – ahogyan 

a jó gabona is – úgymond lábon kelnek el, és több, mint 10 ezer (bizonyos mérések 

szerint kb. 20 ezer) informatikus hiányzik a (verseny)gazdaság hazai szférájából. 

A továbbtanulási hajlandóságot prezentáló jelentkezési számarányok szakterületi 

megoszlásából értelemszerűen adódik a következtetés az oktatás, felsőoktatás, to-

vábbtanulás-beiskolázás legaktuálisabb és legkiemeltebb feladatkörét illetően mind 

országos viszonylatban, mind a Miskolci Egyetem tekintetében. Nemkülönben be-

látható annak az előzőekben ismertetett tradicionális nemi szerepmegosztásnak a 

tarthatatlansága is, amely állítólagosan veleszületett nemspecifikus vonásokra hivat-

kozva tartotta távol a nőket számtalan, a férfiak terrénumának tartott, magas presztí-

zsű, jól jövedelmező hivatásoktól, foglalkozásoktól. 

A Miskolci Egyetemen a három műszaki karra (2015/2016/1 félévre) beiratkozott 

nappali tagozatos hallgatók létszáma karonkénti bontásban és a nemek szerinti arány-

ban a következőképpen alakult: 

A Gépészmérnöki Karon a legnagyobb fokú aszimmetria a férfi és nőhallgatók lét-

száma között a gépészmérnök BSc-szakon (6-szoros) és az MSc-képzésben (6-szoros) 

mutatkozik, valamint az egyetemi szintű gépészmérnök képzésben (12-szeres) a fér-

fiak túlsúlyával. Összességében, átlagosan a karon ez 6-szoros többséget jelent.  

A Műszaki Anyagtudományi Karon kiegyensúlyozottabb a nemek számaránya 

szinte minden képzési szinten (BSc, MSc, PhD), ám itt is átlagosan 2-szer több a 

férfihallgatók aránya. 

A Műszaki Földtudományi fakultáson az alapszakon (BSc) és az MSc-n 3-szoros, 

doktori képzésben kb. 4-szeres, átlagosan a többi képzést is beszámítva 2,6-szoros 

a férfiak többsége. 

Kiemelten, a műszaki képzés (a Gépészmérnöki és Informatikai Kar) keretein be-

lül, az informatikus képzés számarányadatai a következők: a kredites egyetemi in-

formatikai szakon 7-szeres, a gazdaságinformatikus szakon 3-szoros, a mérnökinfor-

matikus szakon 16-szoros, a programtervező informatikus szakon 13-szoros a férfiak 

többsége, az informatikai doktoriskolában a 7 fő kizárólagosan férfi, s egyetlen nő-

hallgató sincs. Átlagában tekintve a férfi-nő arány az informatikai képzési területen 

9-szeres a férfiak javára. 

E ponton ismételten utalunk arra, hogy a legfejlettebb országok (OECD), s az 

Európai Unió is számos dokumentumban foglalt állást a 2000-es évektől kezdődően 

a felsőoktatás átfogó, funkcionális-tartalmi-strukturális korszerűsítésének szüksé-

gessége (kutatás-fejlesztés-innováció-tudástranszfer) tárgyában. Ennek tükrében fo-

galmazta meg itthon a Nemzeti Felsőoktatáspolitika Fejlesztési Irányelvei (2012) 

című dokumentum a gazdaságvezérelt és foglakoztatás-centrikus egyetem politikai 

stratégiáját is: a képzésnek és kutatásnak a munkaerőpiachoz való nagyobb mértékű 

alkalmazkodását. Mivel pedig (nemcsak az Európai Unió), hanem a magyar kor-

mány is egy újraiparosítási programot hirdetett meg a gazdaság föllendítésére, a 
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képzést, a kutatást szükségképpen ezen szektor szolgálatába kell állítani. Az 1989-

es rendszerváltást követően azonban a közgazdasági és a jogi pálya népszerűsége 

növekedett meg, s ezzel egyben háttérbe szorultak a korábban nagyobb presztízzsel 

rendelkező műszaki-mérnöki pályák és tudományok. Egyre sürgetőbbé vált tehát a 

STEM-, magyarul az MTMI-pályákon a szakemberek biztosítása, ill. utánpótlása.  

A merítési bázis növelésének szükséglete a lányok, nők potenciális szerepvállalására 

irányította a figyelmet.  

Ezzel mutat összefüggést az a jelenség, hogy az USA-ban és Nyugat-Európában 

is egyre intenzívebb kutatás tárgyává teszik a nők egyetemi oktatásának, ezen belül 

a műszaki képzési területekre való irányításának, kutatói pályán tartásának, ill. a mű-

szaki területeken való elhelyezkedésének kérdéseit. Európában különösen az 1990-

es évek végétől, ill. a 2000-es évek elejétől teljesednek ki ezek a gender-nézőpontú 

oktatástörténeti, oktatás- és kutatásszociológiai vizsgálódások, míg az USA-ban – 

korán érzékelve a nők alulreprezentáltságának problémáját, és a mögötte meghúzódó 

egyenlőtlenségeket – már „[…] az 1980-as évek elejétől komoly erőfeszítéseket tet-

tek a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésére az akadémiai világban”.9  

Az Európai Unió számos intézménye, szervezete (pl. az Európai Bizottság Kuta-

tási Főbizottsága) ugyanekkor indítványoz különböző kutatási projektumokat a „nők 

a tudományban”, „nők a kutatásban és fejlesztésben”, a „nők helyzete a műszaki, 

természettudományi, információtechnológiai stb. területen” témakörökben. Ilyenek 

voltak pl. a Helsinki Group on Women and Science szakértői csoport vizsgálódásai 

az ún. ENWISE-országokban: ennek tagjai az Európai Bizottság megbízásából föl-

tárták a közép- és kelet-európai országokban, ill. a balti államokban élő női kutatók 

speciális helyzetét a nyugatiakhoz képest. A szakirodalomban azóta széltében-hosz-

szában ismert és idézett jelentésük 2003-ban készült el és egy év múlva publikálták: 

Elfecsérelt tehetségek: egyéni sorsok társadalmi megközelítésben. Nők és a tudo-

mány az ENWISE-országokban címmel10. De szintén mindenütt ismertté vált a 

WiTEC Európai útmutató a társadalmi nemekhez fűződő előítéletek leküzdésére a 

műszaki és természettudományos pályán című 2006-ban megjelent terjedelmes kiad-

vány is11. Vagy hasonlóképpen említésre méltó a UNICAFE-projekt is12.  

E kutatásokat több, a témában történetileg is alapvető konferencia, munkacso-

port-jelentés és politikai állásfoglalás előzte meg. Ilyenek voltak a következők: 

Women’s International Studies Europe (WISE) Nők a tudományban konferencia 

1998-ban: az Európai Unió 5. Kutatási Keretprogramjában, annak minden területén 

legyen általános követelmény a férfiak és a nők eltérő helyzetének vizsgálata; majd 

ezt erősítette meg az Európai Parlament Határozata13, az  ETAN-munkacsoport14 

1999-es jelentése, amely a nemek helyzetének vizsgálatában a figyelmet elsősorban 

                                                           
9  HARASZTY–HRUBOS 2002, 334. 
10  ENWISE: Enlarge Women in Science Initiative to East. 
11  WiTEC: European Association for Women in Science Engineering and Technology. 
12  Lásd: PALASIK 2008, 635–638. 
13  Women and Science – Mobilising women to enrich European research, 1999. 
14  European Technology Assessment Network. 
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a természettudományok és a műszaki tudományok körére irányította, s fontos meg-

állapításokat és ajánlásokat tett az Európai Parlament, valamint az Európai Bizottság 

számára15.  

Ezek a különböző, az európai régiókat egyenként is górcső alá vevő vizsgálódá-

sok, ill. a különféle, a nők előrehaladását támogató szakmai szerveződések, továbbá 

az ilyen irányú politikai-tudománypolitikai akcióprogramok is viszonylag gyorsan 

leképeződtek a hazai pályán. Számos magyar kutatónő aktív és megbecsült tagja a 

legkülönfélébb nemzetközi, uniós testületeknek, kutatási programoknak. Néhányat 

említsünk meg közülük név szerint is: Hrubos Ildikó, Juhász Borbála, Palasik Mária, 

Szekeres Valéria, Groó Dóra. Milyen újabb eszmék, értékek alapozták meg ezeket 

az európai kutatásokat?  

Az 1970-es években újra megerősödtek (majd törvényerőre emelkedtek) a nők 

minden területen való egyenjogúsítására irányuló törekvések. Az egyenlő bánásmód 

követelménye férfiak és nők tekintetében a demokratikus polgári jogok alkotó ele-

mévé vált, a nemek közötti esélyegyenlőség – a férfiak és nők közötti partnerség szol-

gálatában – a haladás hajtómotorja, a demokrácia és pluralizmus (sokszínűség) ga-

ranciája lett. Megerősödött azonban az a belátás is, hogy ennek az elvnek a realizá-

lódásához az esélyegyenlőséget minden tevékenységben, a politika minden területén 

támogatni kell. Az Unió döntése szerint minden olyan intézkedés esetében, amelyet 

közösségi eszközök igénybevételével társfinanszíroznak, az esélyegyenlőség szem-

pontját alkalmazni kell. A ’80-as évektől pl. olyan akcióprogramokat valósítottak 

meg, amelyekkel a nőket segítő intézkedéseket, pilotprogramokat támogattak: ilyen 

volt pl. a hatékony megoldás keresése a család és a hivatás összeegyeztethetőségének 

problémájára, vagy a „nők vezetői pozícióban” problémakörben. Különösen ismertté 

vált a “mainstreaming” nevű, Negyedik akcióprogram (1996–2000), amelynek ke-

retében olyan projektumokat támogattak, amelyek a „jó gyakorlatokkal” kapcsolatos 

tapasztalat- és információcserét szolgálták, továbbá a nők támogatásáról szóló stú-

diumok tartását. 

A 2007-es évet az Unió a „2007 – Egyenlő esélyek mindenki számára” európai 

évvé nyilvánította. Az akciójellegű tevékenységek négy fő célkitűzés, négy kulcsfo-

galom köré szerveződtek. Ezek a következők voltak: jogok: az esélyegyenlőséggel 

és megkülönböztetéssel kapcsolatos jogok, illetve a többszörös diszkrimináció prob-

lémájának megismertetése, az egyenlőség elvének alkalmazása a különbségek és 

sokszínűség figyelembe vételével; képviselet: vitasorozat a megkülönböztetés (faji, 

etnikai, vallási, meggyőződésbeli, életkori, szexuális irányultság szerinti, nemi ho-

vatartozáson alapuló) által veszélyeztetett csoportok társadalmi részvételének, beil-

leszkedésének növeléséről, valamint a nők és férfiak kiegyensúlyozott társadalmi 

szerepéről; elismerés: a sokszínűség és az esélyegyenlőség bemutatása és értékének 

elismerése, a különbségek elfogadása, előnyeinek kiaknázása, a diverzitás értéke-

lése, minden egyes egyén felelősségvállalása a társadalomért; tiszteletben tartás: fi-

gyelem felhívása a sablonoktól és sztereotípiáktól mentes élet, az előítéletek és az 

                                                           
15  Science policies in the European Union. Promoting excellence through mainstreming 

gender equality. Brussels, ETAN, 1999. 
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erőszak megszüntetésének jelentőségére, az emberek (különösen a fiatalok) közötti  

jó viszony fontosságára; azon értékek bemutatása és elfogadtatása, amelyek az 

egyenlő bánásmódért és a diszkrimináció ellen folytatott harc mögött rejlenek. 

Ennek az évnek a programjai valóságos katalizátorként működtek a nők tudomá-

nyokban (műszaki tudományokban) elfoglalt helyének, szerepének, eredményeinek 

elemzésére vállalkozó konferenciák, workshopok rendezésében. Reflektorfénybe ke-

rültek a „kemény tudományok” terén működő női szakmai és érdekvédelmi tömörülé-

sek is: The European Platform of Women Scientist (EPWS), The European Institut of 

Gender Equality,  Engineering Information Technology Electronics Communication 

(ITEC), The European Association for Women  in Science Engineering  and Techno-

logy (WiTEC),  Baltic States Network (BASNET), International Network of Women 

Engineers and Scientists (INWES), European Women Inventors and Innovator Net-

works (EUWIIN), European Centre for Women and Technology, ITF-Europe stb. 

Beszédesek az ekkortájt megrendezett konferenciák, kutatási beszámolók témái, 

címei is. Néhány példa: Women in Engineering and Technology Research; 

ProMETA project: Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Re-

search; Women Shaping Sciences – Women in Sciences and High Technology; In-

novation and Research for a better Competitiv Europe and beyond; Gender and re-

search careers; Gendering of disciplines; Women in research leadership; Young 

women in science; Women and sciences int the Central and Eastern Europe, Euro-

pean Workshop on Gender Equity in Scientific Research, Gender Action Plans 

(GAPs) stb.  

Az európai egyetemeken a színes kínálatot nyújtó, interdiszciplináris és multi-

diszciplináris gender-kurzusoknak is gyakori témája a nők a tudományban, reáltudo-

mányokban, informatikában, kutatói pályán stb. kérdéskör. 

Magyarországon az 1990-es évek igen kedvező légkört teremtettek a nemek né-

zőpontját érvényesítő kutatások recipiálásának és saját vizsgálatok folytatásának. 

Számos egyetemen Gender Studies Központok létesültek (BCE, SZTE, ME, DE, 

PTE), e tekintetben is magas színvonalú oktatás és kutatás bázisa lett a CEU Gender-

tudományi Tanszéke. Impozáns, addigra már jelentős mértékben és jó minőségben 

felhalmozódott hazai kutatási eredmények színes spektrumát mutatta a 2002-es Nő 

és férfi, férfi és nő. A társadalmi nemek kutatása az ezredfordulón címmel rendezett 

multidiszciplináris konferencia (Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ, BCE 

szervezésében). Témánk szempontjából kiemelendők innen a következő probléma-

körök: Férfiak és nők a felsőoktatásban és kutatásban; Nők az informatikában, nők 

az interneten; Munkaerőpiac és gender; Nemi sztereotípiák, nemi identitás és karrier. 

Az MTA tudományos folyóirata, a Magyar Tudomány szintén 2002-ben tematikus 

blokkban foglalkozik a nők és a tudomány, a nemek viszonya kérdéskörével, euró-

pai, magyar és globális dimenzióban. 

Az európai ajánlásokhoz mérve csak később, 2008-ban rendez konferenciát a Tu-

dományos és Technológiai Alapítvány (TÉTalap) Esélyegyenlőség a kutatásban 

címmel, amelynek előadáscímei nyomán pontosan követhető a nyugat-európai, ill. 

uniós, a nemek szempontját figyelembe vevő tudomány- és kutatáspolitika rezonan-

ciája. Nők és tudomány I–II. blokkokban ekkor kerül sor először az EPWS (European 
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Platform of Women Scientists) bemutatására (a szervezet főtitkárát is meghívták a 

rendezvényre), közös gondolkodás indul a magyar platform/egyesület létrehozásá-

ról, jó külföldi példák keretében bemutatják a “UK Resource Centre for Women in 

Science, Engineering and Technology” támogató tevékenységét, a Nemzeti Kutatási 

és Technológiai Hivatal elnökhelyettesétől itt értesülhetünk a Nők és tudomány TTI 

stratégia és intézkedési terv mibenlétéről, az MTA alelnöke a korszerű módszereket 

alkalmazó temészettudományos oktatás kívánalmának fontosságáról tart előadást az 

ún. Rocard-jelentés alapján, s szó esik még a lányok és a természettudományos ok-

tatás viszonyának kérdéséről, női kutatók egyetemi karrierjéről is – az UNICAFE-

jelentés alapján, továbbá Nők a GVOP (a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdaság és Ver-

senyképesség Operatív Program) projektben témáról. Többek között Groó Dóra, 

Fábry Éva, Kroó Norbert, Palasik Mária, Schadt Mária, Csépe Valéria neve fémjelzi 

a rendezvény rangosságát. 

Egy évre rá, 2009-ben kezdte meg működését (és vált azóta igen elismertté) a 

Nők a Tudományban Egyesület (NaTE), a hazai kutatás-fejlesztési szektorban dol-

gozó nők kutatói munkáját segítendő. Feladatául tűzte ki: a női kutatók esélyegyen-

lősége hátterének és feltételeinek vizsgálatát, a közvélemény- és szemléletformálást, 

a nők szerepének növelését a tudományos kutatásban. Az Egyesület célkitűzései, te-

vékenységköre és eszközrendszere bővült és differenciáltabb lett az elmúlt csaknem 

egy évtized során. Hazai és nemzetközi kapcsolatai felhasználásával, a nők bevoná-

sával deklaráltan törekszik elősegíteni egy egyenlőbb, színesebb és innovatívabb 

szakmai-képzési és tudományos élet létrejöttét. 

A nemek szerinti nézőpont sikeres érvényre juttatása a műszaki, természettudo-

mányi, matematikai és informatikai pályán ma már a képzés, a kutatás, a foglalkoz-

tatás, a karrierépítés terén egyaránt a sztereotipizáló gondolkodás falának jelentős 

áttörését, és a nők irányában egyenlőbb, igazságosabb, a hátrányokat mindinkább 

kiküszöbölő gyakorlatok egyre szélesebb körű elterjedését hozta magával. Szerepe 

volt, van és továbbra is lesz ebben az alap- és középfokú oktatási-nevelési munka 

gender-nézőpont iránti érzékenyítésének (tankönyvek, tanárok, tanulók, szülők 

szemléletváltoztatása, akár nemtudományi stúdiumok hirdetésének ösztönzésével), 

a továbbtanulás terén a célzott beiskolázási technikák alkalmazásának (kiváló tudós-

kutatónői példák állítása, szakmai ismeretterjesztés, a műszaki-informatikai pályák 

megismertetése, Lányok Napja az egyetemeken, iskolán kívüli szakmai-informati-

kai-programozó nyári táborok szervezése lányoknak nagyobb cégek működtetésé-

vel), a hagyományosan a férfiértékeket elismerő munkahelyi kultúra javításának, 

esélyteremtő-tutorális-támogató, illetve a hátrányos helyzetben lévő nőket előnyben 

részesítő munkahelyi gyakorlatok elterjesztésének és alkalmazásának, teljesítmény-

alapú bérezés és előmenetel biztosításának.   

Mára a tudományos karrier legfelső szakaszát érintően is igen elismerésre méltó 

elv és eljárás tört utat magának: a Magyar Tudományos Akadémia a nők akadémiai 

tagsága elnyerése érdekében női kvótát vezetett be. A kvótarendszert lehet szeretni 

vagy épp nem szeretni (a megállapítás a kedvezményezettekre is érvényes), a poli-

tika szférájában épp úgy, mint a tudomány világában. Átmeneti időre azonban, amíg 

a társadalom és a tudós társadalom gondolkodás- és érzésvilágának reflexei a 
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tradicionális, patriarchális jegyeket konzerváló módon működnek (különösen és té-

nyekkel alátámasztottan a „kemény tudományok” területén), szükség van a pozitív 

megkülönböztetésre, a női esélyegyenlőség megvalósulásának ez úton történő elő-

segítésére. Ennek pedig nemcsak önmagában vett elvi jelentősége van (bár az sem 

csekély), hanem az egyén, ill. szűkebb-tágabb közössége önbecsülésének, eredmé-

nyességének, versenyképességének, hatékonyságának, haladásának, boldogulásának 

is szükséges, elengedhetetlen feltétele.  
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