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Láthatatlan nők

Bolemant Lilla, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság

A kötet tanulmányai a 2013 november 22-23-án megrendezett azonos című konferencia egyes előadásainak írott 
változatai. A konferencia fő szervezője a szlovákiai magyar civil szervezeteket összefogó Szlovákiai Magyarok Kerekasz-
talának a nők és a gyerekek esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoportja, amely 2013 márciusában alakult, valamint a 
Phoenix Polgári Társulás és a Nemkutatási Központ (Comenius Egyetem) volt.

A szlovákiai magyar nők, a nemzeti kisebbséghez tartozó nők mindezidáig semmilyen kutatás témáját nem képez-
ték, és helyzetük, esetleges problémáik sem a közbeszédben, sem a szlovákiai magyar médiában nem jelentek meg. A 
feminizmusról, a nők és férfi ak esélyegyenlőségéről, a gyermekek jogairól szóló társadalmi vita mind a szlovák, mind a 
magyarországi médiában több évre, évtizedre visszamenőleg kezdődött, és beszédtémává vált. A kisebbségi médiában és 
közösségben ez a diskurzus nem folyt le. Éppen ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy ez megkezdődjön. 

Az itt következő tanulmányok a feminizmus kialakulását, formáit, mai helyzetét, és a nők helyzetének változásait is 
feldolgozzák különféle korszakokban és helyzetekben. A jogi, történelmi, irodalmi, szociológiai, etnológiai, nyelvészeti 
és egyéb kutatások eredményei többféle szempontot vonultatnak fel az egyes témakörökön belül. A feminizmus fi lozófi -
ájának egyik legfontosabb szempontja pedig éppen ez: a társadalmi nemi szerepek sokfélesége, a szerepvállalás és élet-
módválasztás lehetősége. 

A kötet írásai különféle tematikájúak, szakterületük is sokféle. A hivatkozási formák sem teljesen egységesek, az idé-
zést, a felhasznált irodalom formáját csak olyan mértékben egységesítettük, hogy az ne zavarja a megértést, és a kötet össz-
hangját. Reméljük, hogy e kötet tanulmányai hozzájárulnak ahhoz, hogy új szempontokat láttassunk meg az olvasókkal. 

Női jogok és gyakorlati problémák
Tokár Géza, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, szóvivő

Szlovákiai magyar viszonylatban komoly előrelépésnek, egyben viszont szokatlan dolognak is számít, hogy a női jo-
gok, a nők helyzete és a feminizmus kapcsán kerül sor egy konferencia megrendezésére, méghozzá Somorján. Annak el-
lenére, hogy szokatlan, meglehetősen aktuális lépésről beszélünk, hiszen sok a témához kapcsolódó kihívás. A társadalom 
‒ különösen a felvidéki közeg ‒ továbbra sincs tisztában azzal, mit jelent a fogalom, ezért sztereotípiákat társít hozzá. A nők 
jogairól csak általánosságok terén esik szó, valamint részben az első két oknak köszönhetően fennáll a veszélye annak, hogy 
a nyitás elmaradásával egy, a kisebbségen belüli kisebbség rétegtémájává válik az ügy. Értve ezalatt a szlovákiai magyar 
nőket. Ezeket a buktatókat el lehet és el is kell kerülni ahhoz, hogy érdemi, és ami talán még ennél is fontosabb, nyílt és 
őszinte párbeszéd kezdődjön a társadalomban a téma kapcsán.

Amennyiben a feminizmusról és a női jogokról laikusként nagyobb társaságban beszélünk, a társaság összetételétől és 
általános tájékozottságától függetlenül is nagyon gyakran megtörénik, hogy képtelenek vagyunk elvonatkoztatni azoktól a 
sztereotípiáktól és közhelyektől, melyek a témával kapcsolatosak. Ezek alapja változó, az egyének személyes motiváció-
jától, világnézetétől függ. Véleményem szerint nagyrészt abból a ki nem mondott feltételezésből fakad, hogy a női jogok 
bővítése, vagy a problémák felvetése ‒ egy nulla összegű játék révén ‒ a férfi ak pozícióit kérdőjelezi meg, s erre is hiva-
tott, miközben mindenkinek megvan a természetes szerepe, melyet nem érdemes háborgatni, sem pedig valamilyen módon 
megkérdőjelezni. Ezek a sztereotípiák nem tűnnek el hosszú távon, és a nyugati társadalmak sem tudtak rajtuk túllépni. A 
párbeszéd minőségét viszont sikerült javítani, kiragadni az ismeretlenségből. Így régiónkban is nagy szükség van arra, hogy 
a társadalom minél tágabb csoportjára nézve kialakulhasson egy olyan légkör, ami kedvez a vitának, amely lehetségessé teszi 
az értelmes, kölcsönös párbeszédet.

Mindehhez elsősorban arra van szükség, hogy a nyilvánosság számára gyakran teljesen érthetetlennek bizonyuló, vagy 
pont a negatív sztereotípiákra építő „feminizmus”, vagy a női „jogok” fogalma konkretizálódjon, létező és égető problémák-
hoz lehessen azt kapcsolni. A családon belüli erőszak, a bérek egyenlőtlensége és a munkaerőpiaci helyzet, a döntéshoza-
tali folyamatokban való részvétel vagy kiszorítottság és az ezekhez kapcsolható számok, kimutatások, egyéni tragédiák és 
sorsok mind-mind konkrét és megfogható problémákra mutatnak rá. Véleményem szerint a legkönnyebben ezen a (jelenleg 
hiányzó és hiányos) vonalon elindulva vihető be a közbeszédbe a téma úgy, hogy nem elutasítást és ösztönös védekező reak-
ciókat vált ki a nagyközönségből. A konferencián emellett tér nyílik a visszatekintésre és a létező folyamatok elemzésére is.

A nőkkel foglalkozó konferenciák résztvevőinek összetételét megfi gyelve sokaknak feltűnhet, hogy az érdeklődők 
között maguk is túlsúlyban vannak a nők. Nagy valószínűséggel az jelezheti a legjobban a folyamatok sikerét, ha a létszám 
fokozatos gyarapodása mellett sikerül kitörni a nemi keretek közül. Tudatosítani kell, hogy a női esélyegyenlőség témája a 
férfi ak és nők közös ügye, mindannyiunkra tartozik. Amennyiben ez legalább középtávon sikerül, közelebb kerülünk egy 
olyan élhető társadalomhoz, ami öngyógyító, és képes kezelni és megoldani a saját problémáit.
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Kulcsszavak: emberi jogok, kisebbségi jogok, diszkri-
mináció, jogérvényesítés

Összefoglalás: Csehszlovákia 1991-ben fogadta el 
az Emberi Jogok Alkotmánylevelét, amely később beépült 
az újonnan alakult Szlovák Köztársaság alkotmányába. 
1993-ban, Szlovákia függetlenné válásának évében tartot-
ták Bécsben ‒ Pozsonytól 60 kilométerre ‒ az Emberi Jo-
gok Világkonferenciáját. Az alkotmánylevélben foglaltak 
az emberi jogokat érintő minimális konszenzust jelentették 
Szlovákiában az elmúlt húsz év alatt. Ugyanez vonatkozik 
a világkonferencia záródokumentumaira, globális mércével 
mérve. Ma ez a minimális konszenzus felbomlani látszik. 
Vagy eddig is csak délibáb volt a konszenzus megléte?  A 
demokrácia, a jogállam és az emberi jogok egymást felté-
telezik és erősítik. Ez az összefüggés Szlovákiában csak 
foszlányokban van meg. A kisebbségi jogok nagyon sok 
esetben csak papíron léteznek, a hatalom birtokosai és az 
érintett csoportok képviselői gyakran homlokegyenest el-
lentétes módon értelmezik ezeket a jogokat. Ugyanakkor az 
egyes kisebbségi, hátrányos helyzetű csoportok, közösségek 
is önmagukba fordulnak, és nehezen képesek összefogni, 
egymással szolidaritást vállalni, vagy közösen fellépni. Mit 
lehet és kell tenni ebben a helyzetben? 

Bevezetés
2010-ben, a tiszavirág életű Radičová-kormány indu-

lásakor, a szlovákiai magyar közélet fi gyelme elsősorban az 
államnyelvtörvényre és az állampolgársági törvényre fóku-
szált, egy kicsit naivan azt várva a Most-Híd párt személyé-
ben kormányra került magyar politikai képviselettől, hogy 
a két diszkriminatív törvényt majd heteken belül optimális 
formába gyúrja, és a parlamenti többséggel elfogadtatja, 
mindenki megelégedésére. Emellett bonyolult tárgyalások 
eredményeként fokozatosan átkerültek a Kulturális Mi-
nisztériumból a kormányhivatalba, illetve az emberi jogi és 
nemzeti kisebbségi miniszterelnök-helyettes felügyelete alá 
a kisebbségi kultúrák támogatásához kötődő hatáskörök. 

Eközben azonban a kormányhivatal emberi jogi rész-
legén két olyan új kezdeményezés volt születőben, amelyet 
ugyan nem kísért kiemelten a média fi gyelme, de amelynek 
– az elképzelések szerint –hosszú távon nagyon is gyümöl-
csöző hatása lett volna az egész emberi jogi és kisebbségi 
politikára és az evvel kapcsolatos közhangulatra. Az első 
ilyen kezdeményezés arra irányult, hogy alakuljon a kor-
mány mellett egy állandó emberi jogi tanácsadó szerv. Habár 
nem túl nagy meggyőződéssel, de a hatásköri törvénybe a 
kormány végül beemelte az Emberi Jogi, Nemzeti Kisebbsé-
gi és Nemi Egyenlőségi Tanács (a továbbiakban emberi jogi 
tanács) intézményét, amely a parlament általi jóváhagyás 
után jogilag 2010. november 1-jével meg is alakult.1 Sőt, 

a törvény formálisan viszonylag előkelő státuszt kölcsön-
zött az emberi jogi tanácsnak, hiszen az a sok éve működő 
Legiszlatív Tanács, valamint a Gazdasági és Szociális Érdek-
egyeztető Tanács (tripartitás) mellett a kormány harmadik ál-
landó tanácsadó szervévé lépett elő. A kormány összes többi 
tanácsadó szerve (beleértve a kormánybiztosokat) pusztán 
kormányhatározat, és nem törvény alapján jön létre.

A másik javaslatot már az emberi jogi tanács megerősí-
tésével terjeszthette a kormány elé 2011 júniusában az em-
beri jogi miniszterelnök-helyettes: ez a kezdeményezés arra 
irányult, hogy a kormány dolgozzon ki és fogadjon el egy 
hosszú távú, átfogó emberi jogi stratégiát, amelynek része 
lenne egy kisebbségpolitikai koncepció és egy emberi jogi 
nevelésre és képzésre vonatkozó országos terv is.2 

A szlovákiai magyar közvélemény és a magyar pártok 
(e sorok írója a Most-Híd pártot és a Magyar Koalíció Párt-
ját is magyar pártnak tekinti, mert így tekint mindkettőre a 
szlovákiai magyar választópolgárok zöme) e két fontos kez-
deményezésről nem nagyon vettek tudomást. Jobbára csak-
is az emberi jogi tanács Nemzeti Kisebbségi Bizottságában 
és a kormányhivatal nemzeti kisebbségi főosztályán zajló 
történéseket követték fi gyelemmel. Mint hogyha a nemzeti 
identitás megőrzéséhez szorosan kötődő nemzeti kisebbségi 
jogokon kívül más emberi jogi igény nem is nagyon létezne. 

Ez a szemléletmód kétféleképpen nyilvánult meg az 
évek során, és a gyakorlatban az eredeti (egyesült) Magyar 
Koalíció Pártja, majd a pártszakadás után mindkét magyar 
pártformáció is képviselte. Egyrészt az emberi jogi és ki-
sebbségi problematikát leszűkítette a nemzeti kisebbségi 
kérdéskörre, ezen belül is elsősorban az ún. magyar kérdés 
kezelésére. Nem foglalkozott érdemben és behatóan más 
emberi jogi kérdésekkel, pl. az esélyegyenlőséggel úgy ál-
talában, az emberi jogi intézményrendszer fejlesztésének és 
erősítésének szorgalmazásával, az emberi jogi és interkultu-
rális nevelés ápolásával, a nemek egyenlőségével, hátrányos 
helyzetű gyermekek jogaival, fogyatékkal élők helyzetével, 
a mélyszegénységben élők gondjaival. Nem vállalt tehát 
kellő szolidaritást más hátrányos helyzetű csoportokkal. 
Persze ez a hozzáállás látszólag igazolást nyert azáltal, hogy 

Hol tartunk ma az emberi jogok érvényesítésében Szlovákiában?
Petőcz Kálmán, Helsinki Emberi Jogi Bizottság, Szlovákia

1/A tanácsadó szerv szlovák neve: Rada vlády pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Honlapja itt érhető el: 
http://www.radavladylp.gov.sk/
2/ Uznesenie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť č. 17 z 27. júna 2011 k návrhu Stratégie 
ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. [A SzK 
Emberi Jogi, Nemzeti Kisebbségi és Nemi Egyenlőségi Tanácsa 
2011. június 27-ki 17. sz. határozata a Szlovák Köztársaságnak 
az Emberi Jogok Védelméről és Támogatásáról szóló Stratégiája 
megalkotására vonatkozó javaslatáról.] 

I. Emberi jogok, női jogok
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a többségi társadalom és a többi hátrányos helyzetű csoport 
sem vállalt szolidaritást (vagy csak nagyon ritkán) a magya-
rokkal az ő igyekezeteikben.  

Másrészt a magyar pártok, de eleinte a szlovákiai 
magyar civil szféra is gyakran úgy tekintett a magyar kö-
zösségre, mintha az egy belsőleg homogén massza lenne, 
amelynek nem lennének a nemzeti identitáshoz kötődőkön 
kívül egyéb emberi jogi igényei és szükségletei. Mintha 
bizony a magyar társadalom részét nem képeznék romák, 
fogyatékkal élők, mintha a magyar közösség mentes lenne a 
családon belüli erőszaktól, mintha nem létezne munkahelyi 
vagy egyéb diszkrimináció.

Munkaköri feladataimból kifolyólag közeli kapcsolat-
ba kerültem a női és gyermek-esélyegyenlőség kérdésköré-
vel, és számos, a témával foglalkozó országos civil szerve-
zettel, szakértővel és közszereplővel. Részben az aktivisták 
nyomására a Munkaügyi Minisztérium az európai struktu-
rális alapok keretéből egy több milliós országos projektek 
indított, a női esélyegyenlőség támogatására és a családon 
belüli erőszak kiküszöbölésére. Ezzel párhuzamosan a nor-
vég kormány egy másik, többmilliós programot támogatott, 
szintén a családon belüli – nők és gyermekek ellen irányuló 
erőszak kezelésére. Számtalan tanácskozáson, egyeztetésen 
vettem részt a két országos projekt kapcsán, és próbáltam 
képviselni a kisebbségi nők és gyermekek társadalmát, 
amely ezekről a tanácskozásokról hiányzott. Nemcsak fi -
zikailag, hanem maga a téma sem volt jelen. Minthogyha 
a női esélyegyenlőségnek, a női jogoknak nem lenne nem-
zeti kisebbségi vonzata. Vagy ha igen, csakis a romákkal 
kapcsolatban. Sajnáltam, hogy itt van egy viszonylag nagy 
összeg, amely úgy jut majd elosztásra, hogy a kisebbségi 
társadalomnak nem jut belőle.

Elkezdtem kutatni olyan civil szervezetek után, ame-
lyek női jogokkal foglalkoznak. Kiderült, hogy az egyetlen 
magyar női szervezet, amelyet ismertem, elsősorban ha-
gyományápolással foglalkozik. Végül rábukkantam egy-két 
kedves hölgyre, akik valóban komolyan foglakoztak a női 
esélyegyenlőség kérdéskörével. Felvettem velük a kapcso-
latot, megpróbáltam közvetíteni köztük és a szlovák, illetve 
országos nőjogi szervezetek között. Egyúttal sokat tanultam 
tőlük, és csak megbizonyosodtam arról, hogy bizony nehéz 
fába vágták a fejszéjüket, sok nehézséggel kell megküzde-
niük, és nem túlságosan megértő az a közeg, amelyben mo-
zogni kénytelenek és szeretnének.

Ezért ma – az Emberi Jogi, Nemzeti Kisebbségi és Nemi 
Egyenlőségi Tanács volt titkáraként, valamint a Szlovákiai 
Magyarok Kerekasztalának egykori szóvivőjeként is – kü-
lönös megelégedéssel és örömmel tölt el, hogy a Kerekasz-
tal mellett megalakult a női és gyermek-esélyegyenlőségi 
munkacsoport, és hogy ez a munkacsoport most megtartja 
első tudományos konferenciáját. És hogy ezt a konferenciát 
azok a hölgyek szervezik, akikkel két éve a kormányhivatal 
munkatársaként felvettem a kapcsolatot. Sok sikert és hasz-
nos munkát kívánok a konferencia résztvevőinek, és külö-

nösképpen az esélyegyenlőségi munkacsoportnak a további 
igyekezeteiben.

E bevezető után engedjék meg, hogy röviden foglaljam 
össze, hogyan nézett ki 2010-ben az emberi jogi és esély-
egyenlőségi intézményrendszer Szlovákiában, illetve mi-
lyen változások következtek be a legutóbbi időszakban. En-
nek tükrében pedig megkísérlem értékelni, hol is tartunk ma 
az emberi jogok érvényesítésében Szlovákiában, és hogy mi 
volt, illetve mi lett volna a bevezetőben említett két kezde-
ményezés (az emberi jogi tanács és az emberi jogi stratégia) 
célja és értelme.

1. Törvényi háttér, alkotmány
1.1. Általános kötelezettségek
A Szlovák Köztársaság alkotmányának 12. cikkelye 

rendelkezik az alapvető emberi jogok védelméről, mint ál-
talános állami kötelezettségről3: 

(1) Minden ember szabad és egyenlő méltóságában és 
jogaiban. Az alapvető jogok és szabadságjogok nem vehetők 
el, elidegeníthetetlenek, elévülhetetlenek és nem törölhetők el.

(2) Az alapvető emberi jogokat és szabadságjogokat a 
Szlovák Köztársaság területén garantálja mindenkinek, ne-
mére, fajára, bőrszínére, nyelvére, hitére és vallására, po-
litikai vagy más gondolkodásmódjára, nemzeti vagy szociá-
lis származására, nemzetiségi vagy etnikai csoporthoz való 
tartozására, vagyoni helyzetére, származására vagy más 
hovatartozására való tekintet nélkül. Senkit nem érhet ezen 
okok miatt kár, kivételes elbánás vagy hátrányos megkülön-
böztetés. 

A 12. cikkely, amely – mint látható, a diszkrimináció til-
tásának általános elvét is tartalmazza, kiemelve többek között 
a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés tiltását – az alkot-
mány második részében található, amely az Alapvető jogok 
és szabadságjogok címet viseli. Ez a rész, amely összesen 42 
cikkelyt tartalmaz, gyakorlatilag csaknem teljes egészében 
megegyezik az 1991-ben, a csehszlovák szövetségi gyűlésben 
elfogadott Emberi Jogok Alkotmánylevelének szövegével.

Az alapvető emberi jogok érvényesítése és védelme 
szempontjából fontos még megemlíteni az alkotmány 2. cik-
kelyét, különös tekintettel a cikkely (2) bekezdésére:

(1) Az államhatalom a polgároktól ered, akik azt a vá-
lasztott képviselőiken keresztül vagy közvetlenül gyakorolják.

(2) Az állami szervek csak az alkotmány szerint járhat-
nak el, ennek keretei közt és olyan mértékben és módon, ami-
lyet a törvények meghatároznak.

(3) Mindenki megtehet bármit, amit a törvény nem tilt, 
és senki nem kényszeríthető arra, hogy olyat tegyen, amit a 
törvény neki nem ír elő. 

Az alkotmány továbbá meghatározza a szlovákiai belső 
jogszabályok és a nemzetközi emberi jogi egyezmények vi-
szonyát. A 7. cikkely (5) bekezdése értelmében:

„A nemzetközi emberi jogi és alapvető szabadságjo-
gi egyezmények, azok a nemzetközi egyezmények, amelyek 
végrehajtása nem követeli meg külön törvény megalkotását, 
valamint azon nemzetközi egyezmények, amelyek termé-
szetes és jogi személyeknek közvetlen kötelezettséget vagy 
jogokat írnak elő, és már ratifi kálva voltak és kihirdetésre 
kerültek a törvényben meghatározott módon, felette állnak a 
törvényeknek.“

3/ A pro Civis Polgári Társulás fordítása, megtalálható tk. a Szlováki-
ai Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálatának honlapján: http://
www.jogsegely.sk/2011/11/a-szlovak-koztarsasag-alkotmanya/
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Továbbá, a 154.c cikkely (1) bekezdése értelmében, 
„Az emberi jogokról és alapvető szabadságjogokról 

szóló nemzetközi egyezmények, amelyeket a Szlovák Köztár-
saság ratifi kált, és kihirdette azokat a törvényben megha-
tározott módon ezen alkotmány[törvény] hatályba lépését 
megelőzően, alkotóelemei a jogrendnek és előnyt élveznek 
a törvényekkel szemben, ha több alkotmányos jogot és sza-
badságjogot biztosítanak.“ (Itt a 90/2001 T.t. sz., 2011. feb-
ruár 23-án elfogadott alkotmánytörvényről van szó, amely 
számos ponton módosította az 1992-es alkotmányt, erősítve 
az emberi jogok védelmét. Többek között kibővítette az 1. 
cikkelyt a következő rendelkezéssel: „A Szlovák Köztársa-
ság elismeri és betartja az általános nemzetközi jogi szabá-
lyokat, a nemzetközi egyezményeket, amelyek vonatkoznak 
rá, és elismeri saját további nemzetközi kötelezettségeit.“)

Az általános állami kötelezettség megfogalmazásán 
kívül az alkotmány külön kötelezettségeket ró az egyes 
államhatalmi szervekre, illetve bizonyos intézményeknek 
kifejezetten feladatául szabja az emberi jogok biztosítását. 
Tekintsük most át ezeket.

1.2. Az egyes hatalmi ágakhoz tartozó államhatalmi 
szervek kötelezettségei

Szlovákia parlamentáris demokrácia, tehát a törvénye-
ket a parlament (a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa) 
hozza. Több más demokratikus állammal ellentétben az 
alkotmány nem tesz különbséget a törvények között: csak 
a legritkább esetekben ír elő a jogszabályok elfogadásá-
hoz minősített többséget. Ezen kivételek közé viszont nem 
tartoznak az alapvető emberi jogokat és szabadságjogokat 
szabályozó törvények. Tehát az emberi jogok törvényi sza-
bályozására az alkotmány 84. cikkelye (2) bekezdése vo-
natkozik, amely értelmében: „Hatályos döntést a Szlovák 
Köztársaság Nemzeti Tanácsa csak a jelenlévő képviselők 
többségének egyetértésével hozhat, ha az alkotmány más-
ként nem rendelkezik.“ Ez szélsőséges esetben azt jelentheti, 
hogy elvben akár 39 képviselő is dönthet az emberi jogok 
korlátozásáról. (A határozatképességhez 76 képviselő jelen-
léte szükséges a százötvenből.) 

Az emberi jogokat érintő jogszabályokat kötelezően 
megtárgyalja a Nemzeti Tanács Emberi Jogi és Nemzeti Ki-
sebbségi Bizottsága, valamint Alkotmányjogi Bizottsága. 
(2002 és 2010 között az emberi jogi bizottság Emberi Jogi, 
Nemzetiségi és Nőjogi Bizottság elnevezés alatt működött.) 
Ez azonban önmagában nem garancia semmire. Szlovákiá-
ban hagyomány, hogy a parlament emberi jogi bizottsága va-
lamiféle „cserepadként”, rosszabb esetben „büntetőpadként” 
funkcionál. Személyi összetétele (tisztelet a kivételnek), az 
ott zajló viták mélysége, emberi jogi érzékenysége és szak-
mai minősége nagyon sok kívánnivalót hagy maga után.  

Természetesen létezik jogorvoslat abban az esetben, 
ha felmerül a kétely, hogy emberi jogokat sértő jogszabályt 
hozott a parlament. A törvényeket hatályba lépésük előtt a 
köztársasági elnöknek ratifi kálnia kell. A ratifi káció előtt az 
államfő megvétózhatja a törvényt (visszaküldheti a parla-
mentnek újbóli megtárgyalásra). Ebben az esetben a Nem-
zeti Tanács – amennyiben nem fogadja meg az államfő ki-
fogásait – minősített többséggel erősítheti meg a törvényt. 
Megjegyzendő azonban, hogy itt nem kétharmados, vagy (a 

csehszlovák hagyományt követve) háromötödös minősített 
többségről van szó, hanem „pusztán” az összes képviselő 
abszolút többségéről, tehát 76 szavazatról.

Amennyiben továbbra is fennáll az alkotmányellenes-
ség vélelme, a törvény alkotmánybírósági felülvizsgálatát 
kérheti: a köztársasági elnök, a  Nemzeti Tanács képviselői-
nek legkevesebb az egyötöde, a kormány, a legfőbb ügyész, 
illetve az emberjogi biztos (ombudsman). Járási vagy kerü-
leti bíróság is fordulhat ilyen esetben az alkotmánybíróság-
hoz, ha egy ügy tárgyalása folyamán úgy ítéli meg, hogy 
„más általános érvényű jogi előírás, annak egy része vagy 
annak egyes rendelkezései, amelyek érintik a tárgyalt ügyet, 
nincsenek összhangban az alkotmánnyal.“ (144. cikkely, (2) 
bekezdés.) Az alkotmánybíróság határozata perdöntő és kö-
telező. Az alapvető jogok sérelmét érintő ügyek elbírásának 
első instanciái egyébként a bíróságok, melyek polgárjogi és 
büntetőjogi ügyekben hoznak döntéseket, továbbá felülvizs-
gálják a közigazgatási szervek döntéseinek törvényességét, 
valamint a közhatalmi szervek döntéseinek, intézkedései-
nek és más beavatkozásainak törvényességét. 

Az alkotmánybíróság természetes és jogi személyek 
(„egyszerű állampolgárok”) panaszairól is dönthet, ha „azok 
alapvető jogaik és szabadságjogaik, és a Szlovák Köztársa-
ság Nemzeti Tanácsa jóváhagyásával ratifi kált és törvénye-
sen kihirdetett nemzetközi szerződésből fakadó jogaiknak 
megsértését kifogásolják“. (Alkotmány 127. cikkely, (1) 
bekezdése). Feltétel azonban, hogy más bíróság az ügyben 
nem jár el. „Ha az alkotmánybíróság a panaszt megalapo-
zottnak tartja és elfogadja, határozatában kimondja, hogy a 
jogerős döntéssel, intézkedéssel vagy más beavatkozással 
jogok és szabadságjogok sérültek az 1. bekezdés szerint, és 
ezért az ilyen döntést, intézkedést vagy beavatkozást meg 
kell szüntetni.“

Bármennyire is parlamentáris demokrácia Szlovákia, 
és törvényjavaslatokat a parlament bizottságai, és a képvi-
selők külön-külön is beterjeszthetnek, a legfelsőbb törvény-
hozó szervbe az indítványok döntő többsége a kormányból 
érkezik. A jogszabálytervezeteket általában valamelyik 
központi államigazgatási szervben (szaktárcában, minisz-
tériumban) dolgozzák ki. Minden szaktárcán belül műkö-
dik jogi (fő)osztály, amely a készülő szabályt véleményezi 
formális jogi (jogtechnikai) szempontból, valamint tartalmi 
szempontból is. Elvben azt is felül kellene vizsgálnia, össz-
hangban van-e a készülő jogszabály az általános emberi jogi 
alapelvekkel. Erre azonban ritkán kerül sor behatóan, hiszen 
kifejezetten emberi jogokra szakosodott jogász, munkatárs 
nagyon kevés dolgozik a minisztériumokban. 

Ha a szaktárca elkészíti a tervezetet és saját maga ré-
széről befejezettnek tekinti a belső véleményezését, tárca-
közti véleményeztetésre bocsájtja. Kötelezően megküldi a 
tervezetet az összes többi minisztériumnak és központi ál-
lamigazgatási szervnek, ezen kívül a Nemzeti Banknak, a 
Legfelsőbb Számvevőszéknek, a Legfelsőbb Bíróságnak, a 
Legfőbb Ügyésznek, valamint a munkáltatók és munkaválla-
lók szövetségeinek. Amennyiben őket érintő kérdésekről van 
szó, megküldi a területi önkormányzati szervek szervezetei-
nek is. Egyúttal a jogszabálytervezetet kifüggeszti a Jogsza-
bályok Központi Portáljára (Portál právnych predpisov), ahol 
általában 15 napig mindenki számára hozzáférhetővé válik. 
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A kötelezően véleményező szubjektumokon kívül má-
sok is elküldhetik észrevételeiket, kifogásaikat, módosító 
javaslataikat. A széles közvélemény, tehát a civil szerveze-
tek, vagy állampolgárok csoportjai is beleszólhatnak a jog-
szabályalkotásba, de velük a beterjesztő csak akkor köteles 
tárgyalni a javaslataikról, ha úgynevezett „tömeges javas-
latról” van szó, ami alatt az értendő, hogy legalább 500 sze-
mély támogatta aláírásával. (Megjegyzendő, hogy a magyar 
civil szervezetek nagyon ritkán élnek ezzel a lehetőséggel.) 
A tárgyalásokat általában az illetékes szakmai főosztályve-
zető vezeti. Az illetékes tárca vagy megszíveli a vélemé-
nyező szubjektum javaslatát, vagy csak részben fogadja el, 
vagy elutasítja. Ha a minisztériumok között alakul ki áthi-
dalhatatlan ellentét, ezt államtitkári vagy miniszteri szinten 
próbálják megoldani. 

A következő stádiumban a jogszabálytervezet a kor-
mány Legiszlatív Tanácsa elé kerül, majd a kormány elé, 
ahol általában már csak rövid vita, vagy vita nélkül fogadják 
el, minekutána a kormány a tervezetet továbbítja a Nemzeti 
Tanácsnak.

2010-ben megalakult a kormány Emberi Jogi, Nemzeti 
Kisebbségi és Nemi Egyenlőségi Tanácsa, amelynek a státu-
szát az 575/2001 T.t. sz. hatásköri törvény rögzíti. A tanács a 
kormány állandó tanácsadó szerve (négy ilyen van jelenleg 
a törvény szerint). A tanács feladatai közé tartozik, hogy se-
gítsen a kormány emberi jogi, esélyegyenlőségi és kisebb-
ségi politikája alakításában, koordinálásában és felügyeleté-
ben. Ezen kívül azonban két fontos, „társult” feladata is van 
(lenne) a tanácsnak: hogy állandó egyeztetési fórumként 
funkcionáljon az állam és a civil társadalom között, amely-
ben érdemi párbeszéd folyik az emberi jogokról, valamint 
hogy az egyes emberi jogi érdekcsoportok, kisebbségek, 
hátrányos helyzetű közösségek képviselői közt elősegítse a 
jobb kölcsönös megértést és a szolidaritást.

Az emberi jogi tanács ilyen név alatt úgy jött létre, hogy 
az emberi jogokért felelős miniszterelnök-helyettes pártja, a 
Most-Híd ragaszkodott ahhoz, hogy a nemzeti kisebbségek 
név szerint szerepeljenek a megnevezésben. Ezek után a nő-
jogi szervezetek követelték, hogy a nemi egyenlőségre szin-
tén külön utaljon a megnevezés. Indokként azt hozták fel, 
hogy a nemek egyenlősége egy olyan átfogó, horizontális 
elv, amely minden közpolitikát át kell, hogy fogjon, ez az 
elv benne foglaltatik az Európai Unió alapszerződéseiben 
is. Ezen kívül analógiaként a parlament 2002 és 2010 között 
működő, már említett Emberi Jogi, Nemzetiségi és Nőjogi 
Bizottságát hozták fel. 

Az emberi jogi tanácsnak 2012-ben és 2013-ban 8 
szakmai bizottsága működött. Ezek a következők:

Nemi Egyenlőségi Bizottság, Gyermekjogi és Ifjúsági 
Bizottság, Nemzeti Kisebbségi Bizottság, Idősek Bizottsá-
ga, Fogyatékkal Élők Bizottsága. Ezek a tanácsadó szervek 
már 2010 előtt is működtek, „tanács” névvel, (a Kormány 
Nemzeti Kisebbségi Tanácsa pl.), de működésüknek nem 
volt törvényi alapja, a kormány által jóváhagyott statútum 
alapján tevékenykedtek. A gyermekjogi bizottság formáli-
san ugyan már 2007-ben létrejött, nagy dérrel-dúrral, Fico 
akkori miniszterelnök elnökletével, az ENSZ Gyermekjogi 
Bizottságának még egy 2000-ben megfogalmazott ajánlása 
alapján, de a három év alatt egyszer sem ülésezett. Tényle-

gesen már csak az új emberi jogi tanács egyik bizottsága-
ként kelt életre.  2011-ben aztán létrejött még a Faji Megkü-
lönböztetés Elleni Bizottság, valamint az Emberi Jogi Ne-
velés, Képzés és Kutatás Bizottsága. 2012-ben (már a máso-
dik Fico-kormány idejében) megalakult továbbá az LMBT 
Bizottság (a heteroszexuális irányultságtól eltérő személyek 
jogainak bizottsága). A bizottságok elvben az emberi jogi 
tanács albizottságai, de saját hatáskörükben is hozhatnak 
határozatokat, amelyeket a tanács csak tudomásul vesz, te-
hát gyakorlatilag közvetve ők is a kormány tanácsadó szer-
veiként működnek. A bizottságok, illetve a tanács általában 
évente négyszer, legfeljebb ötször üléseznek. Ez nem ad 
lehetőséget arra, hogy olyan közvetlen módon befolyásol-
hassák a jogszabályalkotást, mint a Legiszlatív Tanács, és a 
kormány legiszlatív szabályzata sem nyújt ehhez kellő tám-
pontot. A tanács és a bizottságok tagsága paritásos alapon 
áll össze, tehát kb. fele-fele arányban képviselteti magát a 
közszféra, illetve az állami szervek és a független szakértők, 
valamint a civil társadalom. A napirendek összeállításába 
és a vitába teljesen egyenrangúan szólhatnak bele a civilek, 
persze, ez kellő intézményi, szervezeti és szakmai hátteret 
feltételez. Ezen a téren helyzeti előnyben van az állam, a 
formális paritás ellenére.

1998 és 2012 között a kormánynak volt egy külön tag-
ja, miniszterelnök-helyettesi pozícióban, aki az emberi jogi 
és kisebbségi politikákért felelt. A tizennégy évből tízben 
magyar (kisebbségi) párt képviselője látta el a tisztséget: 
1998 és 2006 között Csáky Pál a Magyar Koalíció Pártja 
színeiben, 2010 és 2012 között pedig Rudolf Chmel, a Most-
Híd párt jelöltjeként. Ugyanakkor a kormányhivatalban 
működött egy emberi jogi és kisebbségi főosztály, amely a 
miniszterelnök-helyettes szakmai hátterét biztosította. 2010 
őszén két főosztály jött létre: a nemzeti kisebbségi főosztály 
és az emberi jogi és esélyegyenlőségi főosztály. Ez utóbbi 
feladata volt többek az emberi jogi tanács titkársága felada-
tának ellátása, valamint a többi szakmai bizottság titkársá-
gával való egyeztetés és kommunikáció. (A Nemi Egyen-
lőségi Bizottság és a Gyermekjogi Bizottság titkársága a 
Munkaügyi Minisztériumban volt, illetve ma is ott van.)

A 2012-es választások után az új Fico-kormány meg-
szüntette az emberi jogi és nemzeti kisebbségi miniszter-
elnök-helyettes tisztjét, gyakorlatilag érdemi pótlás nélkül. 
Az emberi jogi tanács élére a külügyminisztert nevezte ki 
a kormány, ám csak 2013 novemberében emelték be az 
emberi jogi politikát koordinálása formálisan a külügymi-
niszter feladatai közé a hatásköri törvényben. A nőjogi és 
esélyegyenlőségi politikák alakítása és koordinálása most 
már formálisan is a Munkaügyi Minisztérium hatáskörébe 
került, ahol egyrészt a Nemi Egyenlőségi Osztály, másrészt 
a két bizottság titkársága szolgáltatja a szakmai és szerve-
zeti hátteret az esélyegyenlőségi politikák formálásához. 
A 2007-2013-as időszakban a minisztérium egy többmilli-
ós projektek indított európai forrásból: Nemi Egyenlőségi 
Intézet címmel (národný projekt Inštitút rodovej rovnosti). 
Ennek célja egyrészt kiépíteni a nemi esélyegyenlőség szak-
mai és intézményi hátterét, a családon belüli erőszak meg-
szüntetése, a gender alapú képzés és jogtudatnövelés.

A kormány már három cikluson keresztül megfogal-
mazza a nőjogi, nemi egyenlőségi és gyermekjogi politikája 
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alapelveit. Ezek „stratégia” név alatt kerülnek elfogadásra 
(a Nemi Egyenlőség Nemzeti Stratégiája, a Nemi Alapú 
Erőszak Kiküszöbölésének Nemzeti Stratégiája, a Gyerme-
kek Elleni Erőszak Kiküszöbölésének Nemzeti Stratégiája 
stb.). Ezek a politikai programdokumentumok általában 2-4 
éves távlatban fogalmaznak meg célokat és feladatokat. A 
legnagyobb gond velük általában az, hogy nincs meg a kel-
lő fedezetük anyagi forrás, illetve emberi erőforrás tekinte-
tében, illetve hiányzik a kellő együttműködés a különböző 
érintett szerv és intézmény között. 

A kormány ezen kívül létrehozott, illetve megerősített 
két kormánybiztosi pozíciót: a roma közösségek kormány-
biztosát és a nemzeti kisebbségi kormánybiztost. Mindket-
tővel sok a gond: a kormánybiztos tanácsadói szerv, nincs 
törvényben meghatározva a helyzete. A roma ügyekért fe-
lelős kormánybiztos a belügyminiszter égisze alá tartozik, 
ami csak erősíti azt az előítéletet, hogy a romák társadalmi 
beilleszkedése elsősorban biztonsági ügy. A nemzeti kisebb-
ségi kormánybiztos a kormányhivatalban maradt, de olyan 
felelős kormánytag nélkül, amely erős politikai hátteret len-
ne képes neki szolgáltatni. 2012 júliusától a pozíció nincs is 
betöltve, és a kormányhivatal egyik hivatalnokát nevezte ki 
a kormány a biztos helyettesének.

2. Különleges jogállású intézmények
A 2001-es alkotmánymódosítással került be az alkot-

mányba az alapjogi biztos (emberi jogi biztos, ombudsman, 
www,vop.gov.sk) intézménye. Az alkotmány 151.a cikkelye 
szerint:

„(1) Az emberjogi biztos független szerv, amely 
törvényben megszabott korlátok között és módon a ter-
mészetes és jogi személyek alapvető jogainak és sza-
badságjogainak védelmében vesz részt a közigazgatási 
szervek eljárásai, döntései vagy tétlensége esetén, ha az 
eljárásuk, a döntésük vagy tétlenségük ellentétben áll a 
törvényi renddel vagy a demokratikus jogállam elveivel.
(2) Az emberjogi biztos beadvánnyal fordulhat a Szlovák 
Köztársaság Alkotmánybíróságához eljárás megindítására 
a 125. cikkely szerint, ha valamely általános érvényű jog-
szabály sérti az alapvető jogokat és a természetes vagy jogi 
személyek szabadságjogait.”

Állandó vita tárgya, hogy kellőképpen erősek-e az em-
beri jogi biztos kompetenciái. Erre két válasz van: ameny-
nyiben egy országban magas szinten van a demokrácia kul-
túrája, és amennyiben az állam önként hajlandó korlátozni 
(felügyeltetni és ellenőriztetni) a hatalmát, akkor egy gyen-
gébb hatáskörökkel rendelkező emberi jogi biztos – főleg 
akkor, ha karizmatikus, szakmailag, erkölcsileg és emberi-
leg kiváló személyiség – is meghatározó szerepet játszhat az 
emberi jogok védelmében. A másik válasz úgy szól, hogy ha 
az állam csak nyűgnek, a nemzetközi intézmények, vagy az 
Európai Unió elvárásait szaturáló szükséges rossznak tekin-
ti a független intézmények létezését, akkor a kompetenciák 
sem segítenek. Sajnos, Szlovákiában mindkét eset fennáll: 
a hatáskörök megállapítása nem tökéletes, és az állam nem 
veszi kellőképpen komolyan az intézményt.

Ezzel együtt egy aktivista felfogást képviselő emberi 
jogi biztos sok mindent előremozdíthat. Sajnos, ebben az 
esetben is érvényes a megállapítás, hogy a kisebbségi sze-

mélyek a legritkább esetben fordulnak az emberi jogi biz-
toshoz. Pedig beadvánnyal kisebbségi nyelven is lehet élni, 
magyarul is.

Az első független emberi jogi intézmény Szlovákiában 
nem az ombudsman volt, hanem a Szlovák Nemzeti Embe-
ri Jogi Központ (Slovenské národné stredisko pre ľudské 
práva, www.snslp.sk). Még 1993-ban hozták létre egy külön 
törvénnyel, ENSZ-támogatással és a holland kormány anya-
gi hozzájárulásával. Mint megannyi más „független” intéz-
mény, ennek a létrehozása is inkább egy marketing-húzás, az 
ország imázsát javító lépés volt az akkori Mečiar-kormány 
részéről. A központnak az ENSZ független országos emberi 
jogi intézmények megalapítására vonatkozó ún. Párizsi el-
vei szerint kellett volna működnie. Így viszont az utóbbi 20 
évben gyakorlatilag sohasem működött: ritkán volt mentes a 
pártpolitikai befolyásoltságtól (először Mečiar-párti, később 
Fico-párti személyek uralták a központ igazgatótanácsát, il-
letve vezetőségét), ezen kívül hiányzott a kellő anyagi fede-
zet, és a személyi állomány szakmai színvonalával is gyak-
ran voltak gondok. Eredetileg a központ az emberi jogok 
érvényesítésének monitorozására, információ- és adatgyűj-
tésre és -szolgáltatásra, képzési és kutatási programokra, 
emberi jogi jelentések készítésére szakosodott.

Miután 2004-ben, szintén hosszas huzavona után Szlo-
vákia elfogadta az Európai Unió diszkriminációt tiltó irány-
elveit transzponáló ún. antidiszkriminációs (egyenlő bánás-
módról szóló/ hátrányos megkülönböztetést tiltó) törvényt, 
a központ új feladatokat kapott. Ezek az egyenlő bánásmód 
betartásának monitorozásával, az ezzel kapcsolatos infor-
mációterjesztő és képzési programok bonyolításával, in-
gyenes jogtanácsadással, valamint a diszkrimináció áldoza-
tainak nyújtandó jogsegéllyel kapcsolatosak. Tehát aki úgy 
érzi, hogy akár közvetlen vagy közvetett diszkrimináció ál-
dozatává vált, bármely okból, melyet az antidiszkriminációs 
törvény felsorol, a központhoz fordulhat, amely az eljárás-
ban a törvény szerint képviselheti.

Az antidiszkriminációs (365/2004 T.t. sz.) törvény a 
következő okokból tiltja a hátrányos megkülönböztetést: 
az egyén neme, vallási vagy világnézeti meggyőződése, 
faji hovatartozása, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való 
tartozása, fogyatékossága, életkora, szexuális irányultsá-
ga, házastársi vagy családi állapota, bőrszíne, anyanyelve, 
politikai vagy más véleménye, nemzeti vagy társadalmi 
származása, vagyoni helyzete, nemi identitása, vagy egyéb 
helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője. Az eljárás szépség-
hibája az, hogy amennyiben nem sikerül első fokon meg-
egyezni, vagy jogorvoslathoz jutni, másodfokon már na-
gyon problematikussá válik a központ szerepvállalása, mert 
nem rendelkezik kellő számú ügyvédi szakvizsgával bíró 
jogásszal. Ez akkor is megnehezíti a képviseletet, ha a tör-
vény értelmében a bizonyítási kötelezettség a vélt jogsértőt 
terheli. Szlovákiában eddig viszonylag kevés esetben álla-
pított meg a bíróság jogsértést hátrányos megkülönböztetés 
cím alatt. Tudomásom szerint a központhoz nagyon kevés 
magyar nemzetiségi személy fordul. Egyébként az emberi 
jogi biztos hivatalától eltérően a központ nem nyújt szol-
gáltatást magyar nyelven. A központ nyolc regionális irodát 
működtetett azelőtt, ezek közül kettő a magyarlakta vidé-
ken volt (Érsekújvárban és Rimaszombatban), ezek újabban 
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megszűntek. Jelenleg csak három regionális irodát tart fenn 
a központ: Besztercebányán, Kassán és Zsolnán.

Érdemes még megemlíteni az Igazságügyi Minisz-
térium alá tartozó Jogsegélyközpontot (Centrum právnej 
pomoci, www.legalaid.sk). Ez ugyan nem független in-
tézmény, és nem is kifejezetten emberi jogvédelmemmel 
illetve esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozik, ám azért 
fontos, mert ingyenes jogtanácsadást nyújt a szegénységi 
küszöb alatt élő személyeknek, ilyen viszont Dél-Szlová-
kiában, illetve a kisebbségek között számos akad.  A Jog-
segélyközpont viszonylag kiterjedt regionális irodahálózat-
tal rendelkezik, irodát többek között Pozsonyban, Kassán, 
Rimaszombatban és Nyitrán működtet, Nagykürtösön és 
Érsekújvárott konzultációs szolgáltatást nyújt. A tapasztalat 
azonban az, hogy az irodák munkatársai nem bírják a ki-
sebbségi nyelveket. Amennyiben az ügyfél jövedelme nem 
éri el a létminimum 1,4-szeresét, teljesen ingyenes a jogta-
nácsadás, illetve a jogsegély. Amennyiben nem haladja meg 
a létminimum 1,6-szorosát, 20%-os részesedést kell vállal-
nia az ügyfélnek.

3. Hol állunk tehát?
Szlovákiában viszonylag terebélyes az alapjogokat és 

szabadságjogokat szabályozó törvények és egyéb jogi nor-
mák rendszere. Az állami hivatalok, a politikusok és álta-

lában a közszereplők azonban nem azonosulnak ezekkel a 
normákkal, az emberi jogi elvekkel, nem honosodott meg 
az emberi jogok kultúrája. Nem működik az egyes állam-
hatalmi szervek és intézmények közti szinergia, a jogérvé-
nyesítési mechanizmusok, eljárások, gyakran túlságosan 
bonyolultak, vagy egymásnak ellentmondanak. Nem létezik 
szisztematikus emberi jogi nevelés és képzés, emberi jog 
szak nem is létezik a szlovák egyetemeken. A bíróságok 
nem tudják alkalmazni a nemzetközi emberi jogi egyezmé-
nyeket, gyakran a formális szempontokat helyezik előtérbe 
az érdemi, tartalmi, értékalapú szempontokkal szemben. Az 
egyetemes emberi jogi normákat Szlovákia úgy vette át, úgy 
építette be jogrendjébe, hogy komoly társadalmi vita – de 
még komoly, mélyre ásó szakmai vita sem folyt róluk. 

Ezért nem meglepő, milyen felbuzdulást, milyen fe-
szültséget, milyen értetlenséget váltott ki az a kezdemé-
nyezés, hogy a Szlovák Köztársaság húsz év után végre 
fogalmazza meg saját maga számára, hogyan értelmezi az 
emberi jogokat, miképp látja az emberi jogok és demokra-
tikus jogállam viszonyát, mennyire teljesíti a nemzetközi 
kötelezettségvállalásait, miben látja az emberi jogok ha-
tékonyabb érvényesítésének akadályait és hogyan kívánja 
ezeket kiküszöbölni. Hogy mi lesz az országos emberi jogi 
stratégia jövője, még most is, két és fél évvel a feladat meg-
fogalmazása után, nehéz megjósolni.

A nők emberi jogai ilozó iai-történelmi megközelítésben
Szapu Marianna, Genderkutató Központ, Comenius Egyetem, Pozsony

Kulcsszavak: nőmozgalom, nőtörténeti kutatás, nők 
emberi jogai,  fi lozófi ai  háttér 

Összefoglalás: A tanulmány belepillantást kínál a nők 
emberi jogaiért vívott küzdelem egyes történelmi mozza-
nataiba, majd felvázolja a női polgárjogi mozgalmak el-
méleti fi lozófi ai hátterének egyes részleteit. Rámutat arra, 
hogy a női egyenjogúságért folytatott küzdelem történelmi 
kontextusának felvázolásakor fontos szerepet játszik annak 
emléleti háttere, amelyet a feminista társadalomszemlélet 
alkot.

Bevezetés
„Minden polgár egyenlő a törvény előtt” állítják hazug 

módon a magukat művelteknek nevező nemzetek törvény-
könyvei. „Minden polgár legyen egyenlő a törvény előtt, ez 
a mi célunk, melyhez az út a nők választójogán keresztül 
vezet.“

Eképpen fogalmazza meg a női jogokért vívott küz-
delem célkitűzéseit Bédy-Schwimmer Rózsa, a Feministák 
Egyesületének egyik megalapítója a Feministák Egyesüle-
tének 1913. június 30. keltezett hivatalos közleményében,  
refl ektálva az 1913. június 15. és 20. között  Budapesten  

zajlott  Nők Választójogi Világszövetsége VII. Kongresz-
szusának célkitűzéseire1. Ezen esemény kerek évfordulója 
jó apropója lehet a történelmi visszatekintésnek, tanulmá-
nyomban erre teszek kísérletet. A tanulmány első részében  
belepillantást kínálok a nők emberi jogaiért vívott küzde-
lem egyes mozzanataiba, természetesen a teljesség igénye 
nélkül, megtoldva ezt egy  kutatásleméleti  megjegyzéssel. 
A másik részben arra teszek kísérletet, hogy felvázoljam 
a női polgárjogi mozgalmak elméleti fi lozófi ai hátterének 
egyes részleteit, kiemelvén elsősorban Mary Wollstonecraft 
és Harriet Taylor Mill munkásságát a feminista eszmerend-
szer kialakításának területén. 

1. Hová lett a nők története?
Amint azt a francia törtészész, Pierre Grimal is meg-

jegyzi „A történészek csak a férfi ak történetéről tudnak. 
Felhasználják azt a kettősséget, hogy sok nyelv ugyanazzal 
a névvel jelöli az emberi nem képviselőit általában, mint a 
hímneműeket, és azon a címen, hogy az ‚emberek‘ történe-
tét mesélik el a férjek, fi vérek, fi úk és apák történetére szo-
rítkoznak. A lányok, asszonyok, nővérek és anyák csendben 
jelen lehetnek, és mint titkos utasok; csak mellőztetésük 
által léteznek. Vannak ugyan közöttük olyanok, akik helyet 
kaptak az emberiség évkönyveiben, de azok máris gyanú-
sak, hogy hűtlenek lettek nőiességükhöz. Jeanne d’Arc-ot 
egy kicsit azért is égették el, mert makacsul férfi ruhát hor-

1/ Lásd:   A  Nő és a Társadalom,   VII. évf., 6. szám, 1913. június 
30,    http://mtdaportal.extra.hu/NET/1913/1913_06.pdf
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dott.“2 Találó az a szójáték, amellyel az angol nyelven író 
nőtörténeti kutatók jellemzik a hagyományos, és a mai na-
pig a fősodorban lévő történetírást – ez a történelem, habár 
az emberiség történelménak adja ki magát, valójában „his-
story“ tehát „a férfi “, a férfi  által megélt és a férfi ak által meg-
írt történelem, míg az emberiség történetéből sajátos módon, 
s talán nem véletlenül, kimaradt a nők története. Ideje hát, 
hogy megírásra kerüljön a „her-story“, a nők története. Így 
válhat csak a történetírás valóban átfogóvá és egyetemessé.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy – amint arra több nő-
történeti kutató is rámutat – a nő „visszatérése a történelem-
be“ elsősorban a feminista mozgalmaknak, s a velük össze-
függő, a nőkről / társadalmi nemről szóló tanulmányok mint 
kutatási terület – s hadd tegyem hozzá – mint adakémiai 
diszciplína fellendülésének köszönhető. Ez a kutatási te-
rület, amely a nőtörténetírásra való felhívással kezdődött,  
mára már több irányzatot is magába foglaló, széleskörű 
kutatási területté nőtte ki magát, amelyben egyre inkább 
a társadalminem(gender)-központú kutatások kapnak hang-
súlyt3, s amelyben a nőtörténelem a társadalmi nemek tör-
ténetével bővül. Amint Pető Andrea rámutat, „a társadalmi 
nem használata a történeti elemzésben arra fi gyelmeztet, 
hogy a „férfi ” és a „nő” üres kategóriák, mert nem bírnak 
önálló jelentéssel, de túlzottan telítettek is, mert többféle, 
változó defi níciót hordoznak magukban. Az ilyen,  a társa-
dalmi nemeket fi gyelembe vevő történetírás célja az új tu-
dás létrehozása a korábban uralkodó dichotómiák megha-
ladásával“4. Nem akarom elhallgatni, hogy a nőtörténelem 
és a társadalmi nemek történetével foglalkozó kutatási te-
rület kapcsolata nem teljesen felhőtlen és problémamentes, 
az ezzel kapcsolatos kutatáselméleti kérdések részletesebb 
tárgyalása azonban meghaladja e tanulmány lehetőségeit 
és céljait. A továbbiakban a női egyenjogúságért folytatott 
küzdelem történetének egyes részleteire és alakjaira fóku-
szálok, mint említettem volt, a teljesség igénye nélkül. 

2. A női egyenjogúságért folytatott küzdelem a femi-
nizmussal kezdődött 

Mint ismeretes, tájainkon, legalábbis ha Európára gon-
dolunk, a nők jogaiért vívott küzdelem kezdetei a felvilá-
gosodás korára és a francia forradalom idejére vezethetők 
vissza. A liberté, egalité, fraternité jelszavakban megfo-
galmazódó eszmék a demokratikus társadalmi berendező-
dés alappilléreivé váltak, miközben egyre világosabbá vált, 
hogy ezeket az eszméket csak az „emberiség“ felére, a fér-
fi akra hajlandó alkalmazni a társadalom. Miután a Francia 
Nemzetgyűlés elfogadja az Emberi és Polgári Jogok Nyi-
latkozatát, Olympe de Gouges, a női egyenjogúság francia 
harcosa a Nyilatkozat kezdő mondatát, amely szerint „Min-
den ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik“ 
a következőképp módosítja „Minden férfi  és nő szabadnak 
és jogokban egyenlőnek születik“ láttatva ezzel, hogy a nyi-
latkozatban szereplő „ember“ szó csakis a férfi akat jelenti.5 
És bár a női jogok terén az elkövetkező időkben történtek 
előrelépések, majd két évszázadnak kellett eltelnie a fran-
cia forradalomtól addig, amíg a nők bekerültek az „ember” 
kategóriába, és amíg eljutottunk a polgári jogok nőkre való 
kiterjesztéséig.

A nők jogaiért folytatott küzdelem fontos helyszíne 

az Amerikai Egyesült Államok, ahol a nőmozgalom a rab-
szolgaság elleni harcból nőtt ki. 1849 júliusában tartották az 
első Női Jogi Kongresszust Seneca Fallsban, a mozgalom 
élvonalában Elizabeth Cay Stanton és B. Athony állt. Tevé-
kenységüknek köszönhető, hogy az Egyesült Államokban 
1890-ben megalakult az Amerikai Nők Nemzeti Válasz-
tójogi Szövetsége. A 20. század elején Nagy-Britanniában 
kialakuló szüfrazsett mozgalom, a női választójog kivívá-
sáért folytatott küzdelem került előtérbe. A továbbiakban 
a női polgárjogi mozgalmak elméleti fi lozófi ai hátterének 
felvázolására  teszek kísérletet oly módon, hogy bemutatom 
két liberális feminista gondolkodó, Mary Wollstonecraft és 
Harriet Taylor Mill eszmerendszerét.

3. A fi lozófi ai háttér
A női jogokért, a női egyenjogúságért folytatott politikai 

küzdelem fi lozófi ai-elméleti hátterét az a felvilágosodáskori 
liberális eszmeredszer alkotta, amelynek keretén belül egy-
általán lehetővé vált a liberális eszmék – az egyenlőség, az 
egyéni szabadság – továbbgondolása oly módon, hogy ezek 
a fogalmak a nők szabadságát és egyenlőségét is magukba 
foglalják. Tehát a feminista gondolkodás első hullámáról 
szeretnék szólni, amit liberális feminizmus néven szoktak 
emlegetni, s amely a nők jogaiért vívott (politikai) mozgal-
mat fi lozófi ai érvrendszerekkel támogatja. Megjegyzem, 
hogy bár a feminizmus ezen történelmi típusát elsősorban 
a női politikai jogok, különösen a női választójog elméle-
ti indoklásaként tartjuk számon, a liberális feministák több 
más témával is foglalkoztak, mint pl. a tulajdonjog, az örök-
lés kérdéseivel, és a nők házasság általi jogfosztottságával.

Elsősorban Mary Wollstonecraftot említem, aki 1792-
ben publikálta könyvét A nők jogainak védelme címen, 
amelyben azt a radikális gondolatot fogalmazza meg, mi-
szerint a nő is ember, és a „gyengébbik nemmé“ a hibás, 
elferdült nevelés, szocializáció teszi.

„Remélem, nemem megbocsátja, ha racionális lények-
ként bánok velük, nem pedig elbűvölő bájaiknak hízelgek, s 
ha nem úgy nézek rájuk, mint örök gyermekekre, akik kép-
telenek megállni saját lábukon. Eltökélt szándékom, hogy 
megmutassam, miben áll a valódi méltóság és az emberi 
boldogság“ 6 írja munkája bevezetőjében, majd így folytat-

2/ Pierre Grimal, Introduction à l’histoire mondiale de la femme, 
vol. 1. 7. Idézve Kéri Katalin: Tollam szivárványba mártom. 
Források az európai nőtörténet köréből az ókortól a 20. századig, 
c. munkája alapján.  Elektronikus kiadás, Pécs, 1999. március 
29 munkája alapján. http://kerikata.hu/publikaciok/text/tollam/
tollam.pdf
3/ Itt Joan Wallach Scott úttörő jelentőségű tanulmányát kell 
megemlíteni, szlovák fordításban lásd Scott, Joan Wallach. 2006. 
Rod: užitočná kategória historickej analýzy. In Cviková – Juráňová 
– Kobová (ed.): Histórie žien: aspekty písania a čítania. Bratislava 
: ASPEKT, 2006.
4/ Pető Andrea: A nőtörténetírás története. Rubikon, 2001/6. 24-23
5/ Egyedül Condorcet márki,  a francia felvilágosult fi lozófus  
szállt nyíltan síkra a  nők szavazati joga és a nemek teljes politi-
kai egyenlősége mellett.
6/ Vö. Wollstonecraftová, M.: Obrana práv žen. Praha : Jan Laich-
ter 1904. Idézve  a http://users.atw.hu/beteka/magyar/feminizmus/
mary%20wollstonecraft_jav.doc. oldalon megtalálható magyarra 
fordított részletek alapján.
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ja: „Elutasítván tehát azokat a csinos, nőiességre vonatkozó 
kifejezéseket, melyeket a férfi ak leereszkedően, szolgai alá-
vetettségünk enyhítésére használnak, és megvetvén a gon-
dolkodás erőtlen eleganciáját, a különleges érzékenységet 
és az édes engedelmességét, amit mind a gyengébb nem 
jellemzőjének tartanak, én azt kívánom megmutatni, hogy 
az elegancia alacsonyabb rendű az erkölcsnél, és hogy a di-
cséretes törekvések legfőbb célja az, hogy emberré váljunk, 
függetlenül attól, melyik nemhez tartozunk, és hogy minden 
másodlagos nézetnek ehhez az alapelvhez kell igazodnia.“7

A lányokat nem önálló lénnyé nevelik, hanem arra, 
hogy vonzerejükkel elnyerjék a férfi ak tetszését, azt tanulják 
meg, hogy testükkel, szepségükkel foglalkozzanak, s nem 
adatik meg nekik a lehetőség, hogy elméjüket, értelmüket 
fejlesszék. Ha az iskoláztatás terén egyenlő esélyekhez 
jutnának a férfi akkal, akkor megvalósíthatnák önmagukat, 
ugyanis a  nők, hasonlóképpen, mint a férfi ak „azért he-
lyeztettek a földre, hogy képességeiket kibontakoztassák.“ 
Csakis  ebben a lehetőségben, ha úgy tetszik, szabadságban 
valósulhat meg az emberi méltóság.

Wollstonecraft az emberi méltóságot az értelemmel 
kapcsolja össze, az „ész jogaira“ apellál, szerinte az „ér-
telem az a méltóságot adó megkülönböztető jegy, mely az 
embert az állatok fölé emeli, és gyenge kezébe természettől 
való jogart ad.“ 

A nő is értelmes lény, hangsúlyozza, hogy ezzel igazol-
ja a nők  szabadsághoz és egyenlőséghez való jogát, s egy-
ben ellenérvet hozzon fel minden olyan, a történelemben 
(s fi lozófi ában) nem ritkán előforduló gondolatmenethez, 
amely a nők racionalitását kétségbe vonva legitimizálja 
azok alárendelt szerepét. Az ilyen stratégiát a női egyen-
jogúság ellenzői gyakran alkalmazták olyan esetekben is, 
amikor a nők választójogának kérdése került terítékre.

Harriet Taylor Millnek a nők társadalmi helyzetéről 
alkotott nézetei legérettebb összefoglalása a már említett 
esszé, A nők választójoga (1851), amelyet a 19. századi 
felvilágosult liberális feminizmus egyik legradikálisabb írá-
saként tartunk számon. A szerzőnő e művében fogalmazza 
meg azt a követelést, hogy a nőknek is jár a teljes polgári és 
politikai egyenlőség mind a művelődés, mind a munka terü-
letén. Figyelemre méltó és ugyancsak radikális a házasság-
ról, illetve a házasság törvényi szabályozásáról vallott fel-
fogása. Szenvedélyesen védi a szabadság eszméjét a család 
magánszférájában is, és követeli, hogy az állam törvényileg 
ne szabályozza a házasságot, és főleg ne tiltsa meg a válást. 
A természetes jogok elve alapján fogalmazza meg a női jo-
gok igényét és követelményét, véleménye szerint az egész 
társadalomnak el kell ismernie, hogy a nőket ugyanolyan 
jogok illetik meg „politikai, polgári és szociális értelemben, 
mint amilyeneket a társadalom elismer férfi  állampolgárai 
jogaként”.8 Élesen kritizálja az akkori társadalmi rend-
szert és kulturális berögződéseket, amelyek megfosztják a 
nőket politikai és polgári jogaiktól, rámutatván arra, hogy 

az ilyen rendszer nem felel meg a társadalmi igazságos-
ság elvének, hanem alapvetően igazságtalan. E társadalmi 
igazságtalanság megszüntetéséhez elengedhetetlen, hogy a 
nők rendelkezzenek az összes polgári jogokkal, beleértve 
az aktív és passzív választójogot is. További fontos feltétele 
a szabadság biztosítása, tehát annak lehetővé tétele, hogy 
a nők szabadon helyet kapjanak a társadalom valamennyi 
szférájában, a politikában éppúgy, mint a gazdaságban vagy 
az üzleti életben. A női jogok és a nők egyenlőségét taga-
dók ellenvetésére, hogy a nők valódi küldetése és legfőbb 
feladata a család, gyermeknevelés, háztartás együttesében 
található többek közt abból eredően, hogy „magasabb” tár-
sadalmi tisztségek betöltésére sem szellemileg,  sem erköl-
csileg nem képesek, több ellenpéldát is hoz a történelem-
ből, és hozzáteszi: Elutasítjuk, hogy az emberiség bizonyos 
részének, vagy akár csak egyetlen egyénnek is joga lenne 
dönteni arról, hogy mi a megfelelő és mi a nem megfelelő 
pozíció vagy helyzet az emberiség egy másik  része, vagy 
más egyének számára. Minden emberi lény számára a leg-
megfelelőbb helyzet az a legmagasabb rendű és legszaba-
dabb pozíció, amelyet képes betölteni.9

Harriet Taylor Mill elutasítja és kritizálja az úgyne-
vezett elválasztott szférák ideológiáját, amely nemcsak az 
ő korában volt igen divatos, korunkban sem megy teljesen 
ritkaságszámba. Ennek maradványai a mai gondolkodás-
ban is érzékelhetőek. Ez az ideológia szigorúan elválasztja 
egymástól a férfi ak számára fenntartott nyilvános (közéleti, 
foglalkoztatási és üzleti) szférát és a magánszférát, amelybe 
a nőket helyezi. A gondolkodónő elutasítja a kizárólag fér-
fi ak számára fenntartott közéleti szféra eszméjét. Ebben az 
ideológiában a nők patriarchális elnyomásának egyik me-
chanizmusát látja. Szerinte a modern, az egyéni egyenlőség 
és szabadság elveire épülő társadalomban megengedhetet-
len, hogy bárki – legyen az egyén vagy társadalmi csoport 
– meghatározhassa egy másik csoport „helyét a világban”. 
Érvelését a szabadság liberális elvével támasztja alá, amikor 
azt hangsúlyozza, hogy a szabadság minden emberi lényt 
egyformán megillet, tekintet nélkül annak nemére. A libe-
rális feminista gondolkodás individualista irányultságával 
összhangban érvel, mikor azt állítja, hogy minden egyén, 
férfi  vagy nő, saját hatáskörébe kell, hogy tartozzon az, 
hogy szabadon és önállóan meghatározza életstratégiáját, 
elérendő céljait, valamint saját „helyét” a társadalomban. A 
férfi ak uralmát a politikai szférában a férfi ak családon be-
lüli uralmával köti össze – nézete szerint a nők elnyomása 
a magánszférában nem magánügy, mivel az egész társada-
lomra nézve komoly negatív következményekkel jár. Az, 
hogy a nők életüket a jogfosztottság feltételei közepette 
élik, sokszor szolgalelkűséghez, hamissághoz és az egész 
társadalom, az egész emberi civilizáció regressziójához ve-
zet. Harriet Taylor Mill alapérvelését a következőképpen 
lehet összegezni: a nők egyenlőtlensége a magánszférában, 
ami éppúgy oka, mint okozata is jogfosztottságuknak, a csa-
ládok erkölcsi hanyatlásához, következésképpen az egész 
társadalom erkölcsi hanyatlásához vezet. A szerzőnő külön 
hangsúlyozza, hogy ez a sajnálatos állapot, melyet az elnyo-
más és az egyenlőtlenség jellemez, hátrányos hatással van 
a férfi akra is. Azt állítja, hogy saját hatalmuk rombolóan 
hat vissza rájuk, hiszen ha a férfi ak nézeteiket és akaratu-

7/ Ugyanott.
8/ Mill, Harriet Taylor: The Enfrachisement of Women. In John 
Stuart Mill, Harriet Taylor Mill; Alice S. Rossi (szerk.): Essays on 
Sex Equality. University of Chicago Press, Chicago, 1970, 93.
9/ Uo., 100.
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kat csak a hatalmuk által tudják érvényesíteni, nem pedig 
racionális érveléssel, akkor intellektuális képességeik elsor-
vadnak és elkorcsosulnak, mi több, „az alávetettség szokása 
úgy a nők, mint a férfi ak szervilitásához vezet”.10 A nemek 
közötti egyenlőtlenség tehát mindkét nem számára méltat-
lan és megalázó. A nők emancipációja ezért nemcsak a nők, 
hanem a férfi ak érdekében is fontos, hiszen az ember töké-
letesedése érdekében történik.

Habár a nők választójoga elengedhetetlen feltétele az 
egész társadalom fejlődésének, ez a feltétel nem elegendő. 
Ugyanolyan fontos, hogy a nők szabad elhatározásukból 
kapcsolódhassanak be a társadalmi javak termelése, a fi ze-
tett munka szférájába, állítja Harriet Taylor Mill. Feltételezi, 
hogy ha a nők keresni fognak, anyagilag is hozzájárulnak 
a család megélhetéséhez, és ezáltal gazdasági önállóságra 
tesznek szert, nem lesz tovább lehetséges, hogy férjeik zsar-
nokoskodjanak felettük. Csakis a háztartáson kívül végzett, 
gazdasági függetlenséget biztosító munka vezethet el ahhoz, 
hogy a családban ne szolgaként, hanem egyenrangú partner-
ként kezeljék őket. Érvelésének ezen a pontján a szerzőnő 
jóval tovább lép John Stuart Millnél, aki nem kérdőjelezi 
meg a hagyományos, nemek szerinti munkamegosztást a 
házastársak között, bár azt állítja, hogy e munkamegosztás-
nak kölcsönös megállapodásból, nem pedig kényszerítésből 
kellene kiindulnia.11 A szerzőnő különleges fi gyelmet szen-
tel a nők művelődése és képzése kérdéskörének is. Nagy 
hévvel érvel amellett a követelmény mellett, hogy a lányok 
és asszonyok számára a művelődés, az egyetemi tanulást is 
beleértve, legyen szabadon hozzáférhető. Bár érvelésében 
elsősorban a felvilágosodás humanista eszméire (a szabad-
ság és egyenlőség alapelvére) támaszkodik, elmélkedései-
ben elhangzik az utilitarista, a hasznosság elvéből kiinduló 
okfejtés is. Például azt állítja, hogy a nők számára biztosí-
tani kell minden lehetőséget arra, hogy művelődjenek, már 
csak azért is, mert megfelelő képzés nélkül nem válhatnak 
gyermekeik jó nevelőivé. Nem lenne azonban helyes ebből 
a nézetből arra következtetni, hogy Harriet Taylor Mill az 
anyaságot a nők elsődleges feladatának tekinti. Éppen el-
lenkezőleg, hangsúlyozza, hogy a nőknek szabadon kell 
alakítaniuk saját életüket, ezért abszolút helytelen törvény-
ben rögzíteni, mit kell, és mit nem szabad tenniük. „Se nem 
szükséges, se nem igazságos megparancsolni a nőknek, 
hogy kizárólag anyáknak kell lenniük; vagy, ha már anyák, 
akkor semmi mások nem lehetnek egészen életük végéig.”12 
Ahogyan senkinek sem jut eszébe kizárni a férfi akat például 
a parlamentből azért, mert katonák vagy tengerészek, és ez 
nem teszi számukra lehetővé a parlamenti munka elvégzé-
sét, senkinek sem kellene kiutasítani a parlamentből a nőket 
csak azért, mert anyák, és az anyaság állítólag nem teszi 
lehetővé számukra, hogy teljesen a politikai tevékenység-
nek szenteljék magukat. Hangsúlyozza, hogy a nők nyilvá-
nos szférában való részvétele női polgári joguk alkotórésze, 
egyben fontos feltétele a férfi ak uralma alól való felszaba-
dulásuknak.

A fentebb vázolt állásfoglalások és érvek úgy gondo-
lom, nagyban hozzájárultak a női politikai és polgárjogi 
mozgalmak kiteljesedéséhez. S ha úgy tűnik, hogy ezek a 
küzdelmek a mai napig sem váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket, vagy ha azt tapasztaljuk, hogy a nemek kö-

zötti egyenlőség elve még a mai napig nem valósul meg 
a gyakorlatban maradéktalanul, ezt bizonyára nem lehet a 
bemutatott gondolkodónők rovására írni. Tehát ha művei-
ket olvasva az az érzésünk támad, hogy egyes gondolataik 
manapság is érvénnyel bírnak, a hibát ne bennük keressük. 
Inkább arról lehet szó, hogy a patriarchalizmus ideológiája, 
a patriarchális társadalmi beidegződések „életképesebbek”, 
mint gondolnánk. Talán ezért is lehet hasznos néha-néha 
felidézni M. Wollstonecraft és H. T. Mill gondolatait. 
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Kulcsszavak: gyerekjog, jogérvényesítés, probléma-
felvetés, képessé tevés, identitás

Absztrakt: A szlovákiai magyar fi atalok és gyerme-
kek helyzetképe jogi és tréneri megközelítésből veszi szám-
ba azokat a problémás területeket, amelyekkel foglalkozni 
szükséges a szlovákiai magyar közösség fennmaradása és 
fejlődése céljából. Néhány megjelölt probléma kezelését a 
Kerekasztal mellett működő Nők és gyermekek esélyegyen-
lőségi bizottsága karolja fel a jövőben, mint a gyermekek 
felé irányuló szakmai munkájának egyik fő vonalát.

Átfogó és megalapozott képet látni fi ataljainkról és 
gyermekeinkről közösségünk megmaradása és fejlődése 
szempontjából vitathatatlanul fontos. Ugyanakkor azt is 
fontosnak tartom az elején tisztázni, hogy a következőkben 
az én személyes látószögemből mutatom be ezt a képet. A 
látószög fokát tehát jogi gondolkodásom, tréneri hozzáállá-
som és anyai szerepem határozza meg leginkább. Ebből ki-
folyólag jól teszi az olvasó, ha egy normatív, emberközpon-
tú és merőben önző elemzésre készül fel. A jogi szempontok 
szabálykövetőek és elsősorban a jogérvényesítés mértékét 
vizsgálják, a tréneri szempontok alatt a változásba vetett 
hitemet és az egyéni fejlődésből kiinduló társadalmi szin-
tű változások lehetőségét értem. Nem utolsó sorban pedig 
édesanyai szempontok, önző, saját gyermekének legalább 
olyan jó világot akaró anyai elvárások a világ felé, mint 
amilyenben nekem volt szerencsém felnőni. Mindezek tu-
datában ajánlom olvasásra és továbbgondolásra a következő 
rövid ismertetőt a szlovákiai magyar fi atalok és gyermekek 
helyzetképéről. Az ezen helyzetkép bemutatásáért felelős 
oldaláról bátorkodom felszólítani a tisztelt olvasót egy pár-
beszédre, ezen az íráson belül.

Kezdem az elején egy kérdéssel. Amikor Ön a szlo-
vákiai magyar fi atalra, gyermekre gondol, ki jut eszébe? 
Milyen képek jelennek meg Ön előtt? Népviseletbe öltözött 
lányok körtáncot járva, vagy vízparton sütkérező kamaszok, 
matrózinges érettségizők, esetleg tábortűz körül ülő cserké-
szek, vagy piros-fehér-zöld kokárdás tízévesek a magyar 
parlamentben, a krasznahorkai vár alatt felállított nagyszín-
pad előtt tomboló egyetemisták? És valószínűleg még soká-
ig folytathatnánk a sort, nekem még eszembe jut jónéhány 
kép. Ön szerint melyik közülük a szlovákiai magyar fi atal és 
gyermek? Természetesen mindegyik. Úgy nevezném őket, 
hogy ők láthatóak. És valóban, ilyenek is vannak köztük, de 
nem csak ők. A szlovákiai magyar fi atalok és gyerekek cso-
portjába tartoznak fogyatékosok, zárt intézetben elő gyer-
mekek és fi atalok – gyermekotthonban élők, pszichiátrián 
kezelt vagy büntetés-végrehajtásban lévő gyermekek és fi -
atalok. És nekik is éppúgy vannak nemzeti hovatartozásuk-
ból fakadó speciális igényeik. Őket azonban az internetes 
böngésző nem jeleníti meg, legtöbbünk számára láthatatlan 
csoportról van szó, így gyakran elfeledett csoportról. 

Azt, hogy kik tartoznak a szlovákiai magyar fi atalok és 
gyermekek csoportjába, egyetlen forrásból válaszoljuk meg, 
ezek pedig a népszámlálási adatok. Azok tartoznak ebbe a 

csoportba, akik magyar nemzetiségűnek vallják magukat. 
Ebből pedig egyre kevesebb van, mint ahogy azt a 2011-
es népszámlálási eredményekből összeállított demográfi ai 
piramis is mutatja. Létezik számos más adat, amelyek ár-
nyaltabban kifejezhetnék, hogy ki tartozik ebbe a csoportba. 
Így jogosan merül fel a kérdés, hogyha ők maguk ennyire 
sokszínűek, mint ahogy a bevezetőben kiderül, akkor miért 
csupán egyetlen demográfi ai adatból kiindulva határoljuk 
körül a csoportjukat. 

A kik ők kérdés megválaszolása után felmerülő kö-
vetkező kérdés: Milyenek ők? Erre a kérdésre szociológiai 
felmérések és kutatások képesek választ adni az empirikus 
megfi gyelésen túl. Ki foglalkozik hazánkban a szlovákiai 
magyar fi atalok és gyermekek, mint célcsoport jellemzői-
nek kutatásával – ki kutatatja az ő szokásaikat, életvitelüket, 
körülményeiket, gondolkodásmódjukat? Az állam részéről 
senki – a NÚCEM és a IUVENTA1 a két állami intézmény, 
ahol az ifjúság kutatásával küldetésszerűen foglalkoznak, 
a NÚCEM azonban csak az iskolai kognitív teljesítmény 
mérését végzi, a IUVENTA pedig nem közöl adatokat ki-
sebbségi szempontok szerint, és végképp nem foglalkozik 
kiemelten ezzel a célcsoporttal. Néhány civil szervezet vál-
lalja fel ezt a mérhetetlenül fontos feladatot, ám ezek a ku-
tatások mindig az adott szervezet szakmai érdeklődése és 
anyagi lehetőségei által korlátozottak. Jogosan merül fel 
tehát a kérdés, hogy hogyan tud az állam tenni a szlovákiai 
magyar fi atalokért és gyermekekért, ha nem ismeri őket?

A helyzetüket leíró következő tényező az, hogy milyen 
jogokkal ruházza fel őket az állam. Itt fontos megemlíteni 
egyrészt a nemzetközi egyezményeket, amelyek elsőbbsé-
get élveznek a nemzeti jogszabályok előtt. Ezek közül is a 
gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt. Ez az a ki-
indulási alap, amely leírja, milyen világban is volna szük-
séges a gyermekeknek felnőniük. Ennek az egyezménynek 
a betartásáról Szlovákiának rendszeresen el kell számolnia 
a monitorozási folyamatban. Ebben a monitorozásban nem 
vesz részt egyetlen, a szlovákiai magyar fi atalokkal és gyer-
mekekkel foglalkozó szervezet sem. 

A nemzeti jogszabályok közül az egyezmények előtt 
álló Alkotmányunkat szükséges ismerni, amely a kisebbségi 
csoportokba tartozó állampolgárokkal szemben – legyen az 
gyermek vagy fi atal – megkülönböztető jellegű. Az alacso-
nyabb rendű jogszabályokból pedig, amelyek a kisebbségi jo-
gok tekintetében átláthatatlanok, és nem létezik róluk átfogó 
elemzés, ellenőrizhető és tettre kész koncepció, teljesen hiá-
nyoznak a részvételi jog gyakorlását lehetővé tevő feltételek. 
Mire valóak azok a jogok, amelyek az állam csak deklarál? 

A jogok mellett legalább annyira fontos a jogérvénye-
sítés is, amelynek véleményem szerint két fontos alkotó 
eleme van – a lehetőségek és a képességek. Lehetőségek 
alatt az intézményrendszert és a hozzá rendelt eszközöket, 
forrásokat értem. Ezekről elmondható, hogy nem létezik a 
szlovákiai magyar fi atalokat és gyermekeket szolgáló intéz-
ményrendszer, az ő fejlesztésükre elkülönített források és 

A szlovákiai magyar iatalok és gyermekek helyzetképe
Hodossy Katalin, TANDEM, n. o., Dunaszerdahely
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eszközök koncepció nélküliek, ad hoc jellegűek. A jogér-
vényesítés másik fontos eleme a képességek, amelyet isme-
retek, készségek és hozzáállások együtteseként értelmezek. 

Végezetül, hogy a helyzetkép komplexebb legyen, sze-
retném bemutatni két kollégám ide vonatkozó kutatási ered-
ményeit és szakmai nézeteit. Molnár Krisztina szociológus 
barátnőm és kollégám a szlovákiai magyar fi atalok körében 
végzett empirikus és szociológiai kutatásai eredményeiből 
kiindulva arra hívja fel a fi gyelmet, hogy fi ataljaink két vi-
lág egymásnak feszülésében kényszerülnek életüket érintő 
fontos kérdésekben döntéseket hozni: pályaválasztás, pár-
választás. Az egyik oldalon a szlovákiai magyar közösség, 
családok által sugallt értékrend áll, amely az erős nemze-
ti identitásra, helyben maradásra és alkalmazotti státuszra 
épít. A másik oldalon a világtrendek képviselte világpol-
gárság, rugalmasság és önfoglalkoztatás elvárása és egyben 
divatja tombol. A két világ között pedig hatalmas szakadék 
tátong, megfelelni mindkettő elvárásainak szinte lehetetlen. 
Fiataljaink nehéz választás előtt állnak, kevés támogatással 
a hátuk mögött. Nekünk, felnőtteknek ezt fontos tudatosíta-
nunk és megteremteni a kellő teret és eszközöket arra, hogy 
támogatást tudjunk nekik nyújtani. 

Rabec István nyelvész kollégám a nyelvvesztést, két-
nyelvűséget és nyelvmegtartást kutatja és tanulmányozza. 
Az ő kutatási és külföldi tapasztalataiból is szeretnék né-
hány gondolatot kiemelni. A kétnyelvűség kettős identitást, 
folyamatos feszültséget is jelent a nyelvhasználó számára 
mindaddig, amíg kétnyelvűségében nem tudatos. A szlová-

kiai magyarság esetében a leggyakoribb az, hogy a magyar 
nyelv a gyermekek és fi atalok anyanyelve, a szlovák pedig 
egy nem önként választott második nyelv. A szlovákiai ma-
gyar gyermek és fi atal kétnyelvűsége tehát nem önként vál-
lalt, ezért nyomásként jelenik meg: válassz, melyik nyelvet 
fogod használni. Ha ebben a helyzetben a gyermek és fi atal 
nem eléggé tudatos és körültekintő, a feszültséget úgy oldja, 
hogy kilép a feszült helyzetből, vagy úgy, hogy elutazik egy 
harmadik országba, ahol sem a magyar, sem a szlovák nyelv 
nem számít, legfeljebb kuriózum, ám egy harmadik nyelv 
teszi őt egyenlővé a többiekkel, és szünteti meg a folyama-
tos nyomást. A másik választás a nyomás megszüntetésére, 
hogy asszimilálódik Magyarországon vagy Szlovákiában. A 
szlovákiai magyar közösség szempontjából egyik sem jobb 
a másiknál, az első esetben teljesen elhagyja a szlovákot, 
és vele együtt szlovákiai kötődését is gyengíti, a családi 
szálakra szűkíti. A másik esetben pedig a magyar nyelvet 
hagyja el teljesen, és egészen biztosra vehető, hogy gyerme-
keit szlovák nyelven taníttatja majd, megvédve őket attól a 
feszültségtől, amelytől ő szabadulni kényszerült. A harma-
dik út, amely megoldást képes adni erre a problémára, az 
önismeret útja. A folyamatos önfeltárás, önvizsgálat, szemé-
lyiségük tudatos fejlesztése teheti képessé fi ataljainkat arra, 
hogy ebben a nehéz, feszült helyzetben egy nyertes-nyertes 
megoldást találjanak önmaguk számára. Amikor nem kény-
szerülnek feladni magyarságukat, sem nyelveiket, és mégis 
boldog, kiegyensúlyozott életet tudnak élni. 

A szlovákiai magyar fi atalok és gyermekek helyzet-
képének feltárásakor igyekeztem kiemelni a legfőbb prob-
lémákat, amelyek megoldása előrevivő lehet a szlovákiai 
magyarság számára. Zárásként, a sok probléma felsorakoz-
tatása után csupán egyetlen kérdés marad benne: kié a prob-
léma? Ki felelős mindezek megoldásáért tenni? A felsorolt 
problémák sokrétűek, de egyik megoldása sem képzelhető 
el az egyén változás iránti szándéka nélkül. Tehát a megol-
dás egyéni kezdeményezésre tud megszületni, amely mellé 
odaáll a közösség. Támogatását adja hozzá a civil szektor és 
rendszer szinten kezeli az állam. Mindezen szereplők rész-
vétele azonban kevés, hiszen társadalmunk fontos része a 
for profi t szektor, amely a változásokhoz szükséges források 
nagy részével rendelkezik, illetve munkaadóként is szere-
pel. Kívánom tehát, hogy mindannyian találjuk meg saját 
szerepeinket, feladatainkat és felelősségeinket az itt felso-
rolt problémákban, és fordítsuk tettekre elhatározásainkat. 

Felhasznált irodalom
Molnár Kriszta - Rabec István: Állj pályára! Pályaorientá-

ció a középiskolában. TANDEM, n.o. 2012
Rabec István: Identitás előadások. A nyelv. TANDEM, n.o. 

2013
ENSZ Egyezmény a Gyermek jogairól, New York, 

1989. november 20.
A tt. 460/1992. Sz., A Szlovák Köztársaság Alkotmánya
www.iuventa.sk / www.nucem.sk / www.minedu.sk

1/ Núcem: Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete 
(Národný ústav certifi kovaných meraní), IUVENTA: Szlovák 
Ifjúsági Intézet (Slovenský inštitút mládeže)

A képen látható teljesítményre az képes, aki nemcsak ismeri az 
íjászat fogásait és a magaslati környezet sajátosságait, hanem jó 
egyensúlyozó készsége is van. Mindez azonban még mindig csu-
pán arra lenne elegendő, hogy egy mezőn mutassa be mutatványát 
az illető. A képen látható teljesítményhez elengedhetetlen, hogy 
az egyén kreatív és bátor legyen, egyesek megítélése szerint akár 
vakmerő. Ezek pedig már attitűdök – hozzáállások. Azért tartom 
ezt fontosnak hangsúlyozni, mert hogyha fi ataljainkat, gyermeke-
inket képessé akarjuk tenni bármire is, például a jogérvényesítésre, 
akkor nem elég őket kellő ismeretekkel felruházni, sőt kommu-
nikációs, prezentációs, problémamegoldó stb. készségeik gyako-
roltatása sem lesz elegendő a sikerhez. Hozzáállásbeli változást 
szükséges elérni náluk, hogy jogaikat ismerjék, tudják és akarják 
érvényesíteni. Ennek tekintetében jogosan merül fel a kérdés, hogy 
ki a felelős a szlovákiai magyar fi atalok és gyermekek jogainak 
érvényesítéséért, ha ők maguk nem képesek erre?
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Kulcsszavak: Interetnikai párbeszéd, identitás, ki-
sebbségi lét, nőmozgalmak, nemzetközi szervezetek

Összefoglalás
A kisebbségi lét több mozzanata összeköthető a női lét 

társadalmi kérdéseivel. A hátrányos helyzet megváltoztatá-
sára tett erőfeszítések fontos része a pozitív identitás kiala-
kítása. A nőszervezetek a huszadik század kezdetétől ötvöz-
ték e két szempontot tevékenységeik során. 

Nemzetközi szervezeteik tevékenysége az I. világ-
háború idején és az azt követő időszakban elsősorban a 
konfl iktusok békés rendezésének lehetőségeit kereste. A 
nőszervezetek felléptek az interetnikai kapcsolatok javítása 
érdekében a századelőn és napjainkban is teszik ezt.

Bevezetés
A kisebbségi lét különféle formáinak vizsgálata, a ha-

sonló élethelyzetek kutatása és a társadalmi feszültségek 
megoldására tett kísérletek rendkívül sokat nyernek az in-
terdiszciplináris megközelítésből. Különösen alkalmasak 
erre a társadalomtudomány különböző ágai, így a szocio-
lógia, a szociálpszichológia és a társadalomtörténet. Ezek-
nek az irányzatoknak a segítségével kimutatható, hogy a női 
lét és az etnikai kisebbségi lét milyen hasonlóságokat rejt, 
milyen dilemmái vannak az identitás kialakulásnak, milyen 
lehetőségei vannak az eredményes érdekképvisletnek, kü-
lönböző, a diszkrimináció megszüntetését célzó tett közös 
erőfeszítéseknek.

A társadalmi mozgalmak, így a nőmozgalmak tör-
ténetében is számtalan példát találunk arra, hogy a közös 
érdekeket és célokat tudatosítva szervezetek összefognak, 
és akár határokon átívelő szövetségeket hoznak létre, ame-
lyek arra is képesek, hogy a szervezet érdekein kívül más 
csoportokat, erőfeszítéseket is támogassanak, amelyek ha-
sonló értékeket képviselnek. A huzsadik század elejének 
nagy nemzetközi nőszervezetei különösen jó példái az ilyen 
erőfeszítéseknek, hiszen az első világháború alatt és az azt 
követő időszakban is mind elméleti mind gyakorlati munká-
juk során arra törekedtek, hogy erőszakmentes megoldáso-
kat találjanak az etnikai konfl iktusok kezelésére. Szorosan 
együttműködtek nemzetközi békeszervezetekkel és moz-
galmakkal, és létrehozták saját szervezetüket is a Women’s 
International League for Peace and Freedom (Nők Nemzet-
közi Ligája a Békéért és Szabadságért) nevű szervezetet.

1. Elméleti háttér
1. 1. Kisebbségi lét/női lét
A nemek és csoportok elméleti szakirodalmát áttekint-

ve  megállapíthatjuk, hogy a  szociológia a nőket és férfi akat 
(hasonlóan az életkor szerint defi niált demográfi ai csopor-
tokhoz) hagyományosan társadalmi nagycsoportnak tekinti 
egyének olyan együtteseként, amelyet közös ismérvek, élet-
körülmények és életmód jellemez. Ezek úgy nevezett fi k-

tív/társadalmi csoportok, nem hagyományosan vett közös-
ségek. Kérdés azonban, hogy vajon lehet-e azonosulni egy 
fi ktív közösséggel, jelenthet-e egy ilyen fi ktív csoporthoz 
való kötődés azonosulást, kialakíthat-e csoporthoz kötődő 
identitást az egyén számára?

A modern társadalmakban a „közösség” (community) 
kifejezés az egyik legnehezebben defi niálható egység, 
ugyanakkor a közösségek kutatásának a mai, széttöredezett 
társadalmakban is megvan a relevanciája (Cohen, 1995). 
A közösség kifejezésen a szakirodalomban hagyományo-
san leginkább a helyi (földrajzi értelemben véve), etnikai, 
lokális alapon, illetve lakóhely szerinti alapon szerveződő 
szimbolikus egységet értik. A legújabb megközelítések a 
közösséget mentális konstrukciónak tekintik, vagyis szim-
bolikusan létrehozott egységnek. A közösség így értékek, 
normák és erkölcsi szabályok rendszere, amely identitást, 
hovatartozás-érzést nyújt az adott közösség tagjainak. 

A modernitáshoz kötődik ugyanakkor a kollektív iden-
titás „nagy narratívumainak”, a nemzeti, etnikai, vallási, 
kulturális, politikai és történelmi identitás fundamentuma-
inak a megkérdőjeleződése, széttöredezése (Erős, 2000), 
és egyben azok a reintegrációs törekvések, amelyek közé 
a nőmozgalmakat is elhelyezhetjük, vagyis új identitások 
keresése, amely kapcsolódik a kisebbségek emancipációs 
törekvéseihez is.

Kisebbségi csoportok tekintetében felmerül az a 
probléma, amit Kurt Lewin a következőképpen ír le: „… 
a legtöbb kisebbségi csoportban nagyon hiányzik az állan-
dósult önbizalom és önértékelés. (…) a csoporthoz tartozó 
egyének… arra hajlanak, hogy azok implikált megítélését 
fogadják el, akiknek státuszuk van, még akkor is, ha ezek 
a megítélések ő ellenük irányulnak.” (…) Ezt a problémát 
reménytelen úgy megoldani, hogy a kisebbségi csoportok 
tagjainál, mint egyéneknél megfelelő önbecsülést alakít-
sunk ki. Az a diszkrimináció, amelyet ezek az egyének ta-
pasztalnak, nem ellenük, mint egyének ellen, hanem mint 
csoporttagok ellen irányul, és javulás csak akkor lehet el-
érni, ha a csoporttagságukkal kapcsolatos önbecsülésüket 
emeljük normális szintre.”(Lewin 1948/1975:334)

1.2. Egyén és kisebbségi/hátrányos helyzetben levő 
csoport

A csoport hátrányos helyzete, társadalmi elismertsé-
gének javítása azonban csak úgy lehetséges, ha a negatív 
önbecsülést, a belsővé tett másodlagos pozíciót meg tudják 
változtatni a csoporthoz tartozó egyének. Mindez roppant 
komoly erőfeszítést igényel a kisebbségi/hátrányos helyzet-
ben levő csoport tagjaitól, hiszen nem csak saját identitásu-
kon kell dolgozniuk, hanem az új, pozitív képet a többségi 
társadalom tagjaival, intézményeivel is el kell tudni fogad-
tatni. Kérdés, hogy melyek azok a lehetséges stratégiák, 
amelyeket az emberek mozgósíthatnak abban az esetben, 

Interetnikai párbeszédek — női kezdeményezések, nőmozgalmak 
nemzetközi kontextusban

Acsády Judit MTA TK Szociológiai Intézet, Budapest
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ha úgy vélekednek, hogy csoport-hovatartozásuk nem nyújt 
számukra pozitív társadalmi identitást, azonosulási lehető-
séget.  Az első lehetőség az egyén számára az lehetne, hogy 
a negatív ítéletekkel terhelt csoportból kilépjen, hogy egy 
számára kedvezőbb csoportot keressen, ahová bekerülhet. 
Ez a társadalmi mobilitás forgatókönyve. 

Második lehetőségként adódik, hogy átértelmezze, el-
fogadhatóbbá és vonzóbbá tegye a saját csoportjáról alko-
tott képet. Emellett a negatív ítéletekkel sújtott csoport tag-
jai esetenként saját csoportjuk helyzetének megváltoztatása 
érdekében társadalmi önérvényesítő tevékenységbe fognak, 
felvéve a rivális csoportokkal a versenyt a megbecsülésért 
és a jobb pozícióért. 

Míg a társadalmi mobilitás az egyén számára kínálhat 
megoldást, addig az új értelmezéseket létrehozó társadalmi 
kreativitás és a csoportszintű közös társadalmi cselekvés 
már a csoport egészének számára hozhat eredményt.

1.3. Nők és férfi ak, mint hátrányos helyzetű és do-
mináns csoport tagjai

Míg a nemek közötti társadalmi különbségek eredetét 
korábban biológiai okokra, a két nem közötti alkati különb-
ségekre, addig ma már a társadalomtudomány egyre inkább 
kulturális, társadalmi okokra vezeti vissza. Vagyis ma a ne-
meket és a két nem eltérő társadalmi helyzetét (szerepeket, 
pozíciót, habitust, megítélést, stb.) társadalmilag konstruált-
nak tekintjük.

A mai komplex társadalmakban a „nemek közötti tár-
sadalmi távolság (angol szakkifejezéssel az ún. gender gap) 
csökken“ (Giddens:178), a korábban nemek szerint elkülö-
nülő területek már összemosódnak, tehát sok esetben a nők 
és férfi ak életkörülményei, életformája között, bizonyos fel-
adatok elvégzése terén hasonlóságok adódnak. (Andorka, 
1997: 306) Ugyanakkor a magánéletben még továbbra is 
elkülönülnek a hagyományosan nőknek vagy férfi aknak tu-
lajdonított szerepek.1 Kérdés, hogy ezek a társadalmi válto-
zások mennyiben tükröződnek a nemekről való gondolko-
dásban, és mennyiben játszanak szerepet a nemi identitás 
(mint csoportidentitás) kialakulásában

A „posztmodern irodalom kétségbe vonja, hogy egy-
általán létezik a nő és a férfi , mint univerzális kategória“ 
(Neményi, 1999:13), és így új keretek között merül fel az 
a kérdés, hogy a nem képezhet-e társadalmi csoportot? Ez-
zel együtt továbbá megkérdőjeleződik az is, hogy létezhet-e 
közös érdeke egy társadalmilag (mozgalmak által) létreho-
zott fi ktív csoportnak, és az, hogy amennyiben nem lokális 
(egymást ismerő) csoportról van szó, hogyan értelmezhető-
ek, artikulálhatók a közös célok, hogyan lehet tenni közös 
célokért? Témánk szempontjából továbbá jelentős dilemma 
marad, hogy a közös értékek/érdekek/célok segítségével 
konstruált csoport más csoportok érdekeivel hogyan tud 
azonosulni, és hogyan képes tevékenykedni azok megvaló-
sításán.

Iris Marion Young a társadalmi csoportokat egyfelől 
elszakítja minden meghatározottságtól és meghatározha-
tóságtól – mivel azok, úgymond, változásban léteznek, 
„cseppfolyósak“ –, másfelől pedig ezzel ellentétben feltéte-
lezi, hogy léteznek az összes nőre jellemző közös tapaszta-
latok, érdekek, értékek, és ezek alapján a nők olyan csopor-

tot alkotnak, amelyet politikailag képviselni kell. Egy adott 
csoporthoz tartozás kritériuma szerinte például a hátrányos 
helyzet, amelynek okai lehetnek a kizsákmányoltság, a 
marginalizáltság, a hatalomnélküliség, a kulturális elnyo-
más és fajüldözés; elszenvedői pedig az USA-ban például 
a nők, a feketék, az amerikai és mexikói indiánok, a ho-
moszexuálisok, a szegények, a szellemi fogyatékosok stb. 
(Nash, 2003: 72)

Pierre Bourdieu „Férfi uralom“ c. tanulmányában mind 
a nőket, mind a férfi akat homogenizálja, hovatovább egy-
fajta koherens társadalmi osztályként jelenítve meg a két 
nemet, teljesen általánosító diszpozíciókat tulajdonítva 
számukra, a férfi akra az uralkodásra késztetettséget (libido 
dominandi), a nőkre pedig az alávetettség szublimálásával 
járó negatív identitást ruházva. A kérdés tehát továbbra is 
az, hogy a nemek mennyiben és milyen értelemben tekint-
hetők valamilyen csoportnak? 

A mai komplex kultúrák a legkülönbözőbb reprezen-
tációkat tárják az egyén elé, akinek szocializációja során 
módja van a legkülönfélébb nemi szerepértelmezésekkel ta-
lálkozni.  Az elkülönülőnek beállított szerepkészlet ellenére 
mégis lehetnek közös elemek a férfi  és női tapasztalatban, 
tehát a fi ktív társadalmi csoport ellenére a nem magában 
hordozza a csoportidentitás kialakulásának lehetőségét. 

A progresszív nőcsoportok tevékenységét értelmezhet-
jük egyfajta arbitrációként a társadalom nem szexista (nemi 
alapon történő megkülönböztetést elutasító) és szexista nő 
és férfi  tagjai között. Ebben az értelemben az érdekek nem 
csak lokalitáshoz, helyhez, etnikumhoz, országhoz kötőd-
nek, hanem határokon átívelnek. 

A fentebb kifejtettek mentén tehát megállapítható, 
hogy ahhoz, hogy saját érdekeinket meg tudjuk védeni, és ki 
tudjunk állni mások érdekeiért, először (illetve azzal együtt) 
saját identitásainkon kell dolgoznunk.

1.4. Nemzetközi nőszervezetek
Ez az elv vezérelte a nagy nemzetközi nőszervezete-

ket is, hiszen törekvéseikben egymás mellett volt jelen a 
jogi egyenlőségért való küzdelem és a társadalomban élő 
nőkép, elsősorban a másodrendűséget hangsúlyozó sztere-
otípiák elemzése és megváltoztatása. Emellett kiadványa-
ikkal, előadásaikkal és egyéb kezdeményezéseikkel a nők 
saját magukról alkotott képét is igyekeztek megváltoztatni, 
hozzásegítve őket pozitív önkép, vállalható női identitás ki-
alakításához. Különösen jó példája mindennek a Nők Nem-
zetközi Választójogi Szövetsége (International Women’s 
Suffrage Alliance), amelynek magyarországi tagszervezete, 
az 1904-ben Budapesten alapított Feministák Egyesülete 
a század elején befolyásos szereplője volt a választójogi 
mozgalmaknak. Programjukban hangsúlyozzák, hogy szá-
mukra a választójog nem cél, hanem eszköz egy igazságos, 
méltányos társadalmi rendszer kiépítéséhez. Az IWSA száz 
éve, 1913-ban Budapesten tartotta VII. Választójogi kong-
resszusát, amelyen többezer küldött vett részt a világ min-

1/ Ennek kutatása különlegesen jelentős volt az államszocializmus 
éveiben, hiszen ezek a különbségek az egyenlősítő politika ellené-
ben megmaradtak (Pl. H.Sas Judit), és újra tematizálták a kérdést a 
rendszerváltás után (ld. pl. Szerepváltozások c. kötetek)
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den tájáról.2 A kongresszus a nők jogainak témája mellett 
foglalkozott szociális problémákkal és a háborús fenyegetés 
kérdésével is. Az IWSA tevékenységét a háború alatt kor-
látozták, a küldöttek hasonló módon egészen 1920-ig nem 
találkozhattak újra. A háború évei alatt azonban aktív ma-
radt a szervezet, a tagok elsősorban levelezés, hírlevelek, és 
lehetőségek szerint személyes találkozások útján tartották 
a kapcsolatot. A békés rendezés és a háború okozta károk 
enyhítésének kérdése mellett komoly erőfeszítéseket tettek 
a hátországban élő nők érdekében. Támogatták a hadiözve-
gyeket, az árvákat, a háború után pedig segítették a frontról 
és hadifogságból hazatérő katonákat. 

1915-ben Hágában 1200 küldött jelenlétével meg-
alapították a Nők Nemzetközi Béke és Szabadság Ligáját 
(Women’s International League for Peace and Freedom), 
annak érdekében, hogy tanulmányozzák, a nyilvánosság 
előtt ismertté tegyék és megszüntessék a háború kirobbaná-
sának okait, és enyhítsék a háborús károkat. Határozatukat 
eljuttatták a háborút viselő országok vezetéséhez.

A századelőn tevékenykedő nemzetközi szervezetek 
példája több szempontból is fontos. Ezek a nőszervezetek 
ugyanis úttörő jelentőségű modelljei voltak a nemzetközi 
összefogásnak, amely túlmutatott a női érdekek képvisele-
tén. Az IWSA szövetségét úgy hozta létre, hogy maximális 
autonómiát biztosított az egyes tagállamok tagszervezetei-
nek, és tagjaiként ismerte el az akkoriban még függetlenül 
nem létező országok képviseletét is a Monarchián belül. Ez 
a lépés akkoriban túlmutatott a korabeli nemzetközi diplo-
máciai gyakorlaton. (ld. Zimmermann, 2010).

Továbbá kiemelkedően jelentősek azok a lépések, ame-
lyeket az I. világháború okozta károk enyhítése érdekében 
tettek, és azok a pacifi sta, háborúellenes álláspontok, ame-
lyeket megfogalmaztak és képviseltek a háború idején és az 
azt követő időszakban. A háborút követő béketárgyalások 
kapcsán a Wilson-i elveket támogatták, amely az értelmezé-
sükben garantálhatta volna a későbbi fegyveres konfl iktusok 
elkerülését, és amely elismerte volna a nemzeti önrendelke-
zést.  A Feministák Egyesületének folyóirata, A Nő 1918. 
őszi számának címlapján közölték a Wilson-i pontokat.  A 
későbbiekben több helyen is kifejtették és következetesen 
képviselték, hogy nem tartják igazságosnak a Trianoni béke 
pontjait, és úgy vélték, hogy ez a szerződés sok érdeket sért, 
nem veszi fi gyelembe a helyi lakosság etnikai összetételét, 
így újabb konfl iktusok forrása lesz.  Ugyanakkor mindvégig 
hangsúlyozták, hogy a felmerülő konfl iktusokat békés úton 
kell megoldani, a népek önrendelkezési jogának elismerése 

alapján. A békekötés alapjaiul szolgáló feltételek, az újon-
nan húzott országhatárok átértékelését csakis a fegyverke-
zés megszüntetése, a leszerelés, a nemzetiségi kisebbségek 
védelme, és a kereskedelmi jogok szabadságának tisztelet-
ben tartása mellett tartották elképzelhetőnek. Ezek az elvek 
megegyeztek az 1920-ban megalapított League of Nations 
elveivel. A nőszervezetek konkrét javaslatokat is megfogal-
maztak és képviselték ezt az álláspontot a legkülönbözőbb 
nemzetközi fórumokon. 

Hét év után, 1920-ban ült össze újra a Nők Választó-
jogi Szövetsége. Kongresszusukat Genfben tartották. Az 
elnökasszony, Carrie Chapman Catt felhívása a résztvevők-
höz így szólt: „Jöjjünk össze újra nem csupán barátokként, 
hanem a demokratikus szabadságjogok védelmezőiként.”3 A 
legfontosabb feladatnak akkor azt tartotta, hogy a világ nő-
szervezetei használják fel minden erejüket és befolyásukat 
annak érdekében, hogy a jövőbeli háborúkat megakadályoz-
zák.4 „We have not ceased to keep up the spirit of peace and 
love…” (Nem adtuk fel a béke és szeretet lelkületét) – írja 
levelében Glücklich Vilma, 1920-ban.5

A kongresszus Genfben az alábbi témákat vitatta meg a 
békés rendezés kérdése mellett: 

- a nőkkel és gyerekekkel való kereskedés felszámo-
lása

- a kettős morális sztandard, kettős erkölcsi elvárások 
tarthatatlansága

- a nők munkakörülményeinek javítása, együttműkö-
dés női szakszervezetekkel

- a képzéshez oktatáshoz való jogok védelme
- az egyenlő munkáért egyenlő bért elve
- a prostitúció tilalma (legális szabályozásának elve-

tése)
- a hadifoglyok helyzete, életkörülményei javítása 

(együttműködve a Vörös Kereszttel). 
- Írország kérdése
A szavazati jog kiterjesztésének és a jogok védelmének 

értelmét abban látták, hogy az a közjót, az egész társadalom 
érdekeit szolgálhassa.

Mindez összhangban volt a WILP (Nők Nemzetközi 
Békeligája) tevékenységével az I. világháború után: megfo-
galmazásuk szerint alsősorban arra törekedtek, hogy „.hely-
reigazítsák mindazt a kárt, amelyet a háború és az úgy neve-
zett békekötések okoztak. (Glücklich Vilma levele6). 

A szervezet meghatározta, hogy a nemzetek közötti bé-
kés rendezéshez milyen tevékenységekkel járul hozzá:

a) közvetítés, arbitráció
b) békéltetés
c) képzés: inter-etnikai kommunkáció.
Minden tevékenységük mögött az az elv húzódott meg, 

hogy a nemzetek és nemzetiségek közötti konfl iktusokat 
mindig a népek önrendelkezési joga elvének tiszteletben 
tartásával kell rendezni.

Már ekkor felmerül a gondolata az úgynevezett 
„intercultural communication” – nek, vagyis annak, hogy 
kidolgozzák annak a módját, hogyan lehet békés, építő jel-
legű kommunikációt letrehozni, és fenntartani különböző 
kultúrák és etnikumok között. Ennek modelljeként tanárok 
ezirányú képzését alakították ki. 1921-ben Genfben egy 
nyári egyetemet indítottak (Summer school). A nyári kép-

2/ Az 1913-as kongresszus tiszteletére Budapesten 2013. május 23-
án egynapos emlékülést tartottak az Országos Széchenyi Könyv-
tárban, amelynek során tudományos előadások hangzottak el a 
kongresszus témáiról, a résztvevőkről és a korabeli fogadtatásról. 
3/ Let us meet once more not only as friends but as guardians of the 
great democratic liberty. (Ch. Catt)
4/ The congress calls upon all the women of the world to use their 
power to prevent future wars. (Ch. Catt)
5/ Glücklich Vilma levele, 1921. Magyar Országos Levéltár. P999. 
külföldi levelek, 17 doboz, 14/b. 477. lap
6/ Glücklich Vilma kézírásos levele Miss Balch részére, 1920. Ma-
gyar Országos Levéltár. P999. külföldi levelek, 17 doboz, 14/b. 
473. lap
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zés tervének kidolgozására Glücklich Vilmát, a Feministák 
Egyesületének elnökasszonyát kérték fel. A téma, amit ki 
kellett dolgozzon elsősorban azt célozta meg, hogy miként 
bonthatóak le a nemzetek közötti politikai előítéletek. Ha-
sonló szellemben, 1923-ban Podjebrádban is szerveztek 
képzést. A résztvevők Európa keleti, nyugati és északi or-
szágaiból érkeztek elsősorban.

A progressive Education (haladó oktatás) elméletét 
dolgozta ki 1927-ben Prágában a Nemzetközi Oktatási kon-
ferencia. Ezen a Feministák Egyesületének budapesti kül-
döttei is részt vettek. A Progressive Education elveit valló 
mozgalom az emberiség békés jövője alapjának az erőszak-
mentességre alapuló nevelést tekintette. Úgy vélték, hogy 
a világnak a versengés, egymás legyőzésének elve helyett 
egyre inkább a kooperáció, az együttműködés, a megértés 
lelkülete felé kell elmozdulnia. Mindezt elsősorban az okta-
tásban kívánták érvényesíteni.

A nőszervezetek tevékenységét értelmezve kirajzoló-
dik egy sajátos kettősség, amelyet az értelem (racionalitás) 
és az érzelmek kettőssége alkot. Míg egyrészről a szerve-
zeteket jellemzi a roppant erős felelősségtudat, elszántság, 
tudatosság, felkészültség és a racionális érvelés módja, más-
részről jelen van és folyamatosan hangot is kap az érzelmi 
elkötelezettség, az elhivatottság, az elszántság. A mozgalom 
tagjait orzsághatárokon átívelő szoros személyes szálak, ba-
rátságok kötötték össze. 

A századelő példái mellett több olyan kortárs kezde-
ményezésről is tudunk, amelynek során nőszervetek, nő-
csoportok lépéseket tesznek, közvetítést vállalnak konfl ik-
tusban, vagy akár fegyveres harcban álló felek között, és 
különféle módokon igyekeznek elősegíteni az interetnikai 
párbeszédet. Például Kirgizisztánban a konfl iktusok meg-
előzése és az emberi jogok védelmének érdekében, a faji 
és etnikai megkülönböztetés megakadályozása érdekében 
működik a Women Organizing for Peace. Szemináriumokat 
szerveznek Makedóniában fi ataloknak a társadalmi kohézió 
és az interetnikai kapcsolatok erősítése érdekében. 

Az egyik legnevezetesebb esemény azonban Írország-
hoz kötődik, hiszen az 1998-ban, Belfastban megkötött 
Good Friday Agreement létrejöttéhez hatékonyan járult 
hozzá a Northern Ireland Women‘s Coalition. (Észak-Ír-
országi Női Koalíció).  Az egyezmény az észak-írországi  
konfl iktusok kezelésére jött létre, és elő kívánta segíteni a 
békéltetési folyamatot, amelynek egyben fontos állomásá-
vá vált. Az egyezmény létrejöttének történetét feldolgozó 
tanulmány szerint: „7…a  konfl iktusok közepette gyakran 
hallottuk a nők hangját, akik a szembenállás helyett a meg-
értésre hívták fel a fi gyelmet, az erőszak alkalmazása helyett 
inkább az együttműködésre, a versengés helyett pedig in-
kább a kooperációra.”

Érdemes tehát ezeket a példákat szem előtt tartani, és 
megkeresni annak a lehetőségét, hogy a nőszervezetek, nő-
csoportok a szociális kérdések mellett miként tudnak konf-
liktuskezelő tevékenységeket kezdeményezni, képzések, 
tárgyalások, konzultációk, arbitráció útján. Ezzel elősegít-
hetik az interetnikai párbeszédet, amely a másik fél jobb 
megértését, az akár szembenálló érdekek meghallgatását, 
a kisebbségek védelmét szolgálhatja. Mindennek alapja az 
önismeret, a pozitív identitás kialakítása, amely területen az 

etnikai és a társadalmi nem szempontjai összefüggnek és 
egymást erősíthetik.
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A magyarországi feminista megmozdulások története
Antoni Rita, Szegedi Tudományegyetem, 

Társadalmi nemek Tudománya Munkacsoport, Nőkért Egyesület, Budapest

Kulcsszavak: női szerepek, választójog, emancipá-
ció, a feminizmus előfutárai, női munkavállalás, Feminis-
ták Egyesülete, A Nő és a Társadalom, Bédy-Schwimmer 
Rózsa, Kőrösi Zsuzsa, Feminista Hálózat, Nőszemély, ma-
gyarországi Gender Studies, családon belüli erőszak önálló 
törvényi tényállása, nőkongresszus  

Összefoglalás: Jelen tanulmány a Nőkért Egyesület „A 
magyar feminizmus története” című vándorkiállítása kísérő-
jeként a hazai nőjogi törekvéseket tekinti át az előfutároktól 
napjainkig, Bárány Péter 1790-es, az özvegyek nevében írt 
beadványától a 2013-as Nőkongresszusig. A nők helyzeté-
ről, szerepéről már a 18. század végén jelentek meg röpira-
tok, újságcikkek, a dolgozat ezek közül azokra koncentrál, 
amelyek elsősorban nem esszenciális vagy instrumentális 
alapon, hanem alanyi jogon szorgalmazzák a nők helyzeté-
nek javítását, jogaik, lehetőségeik kiterjesztését. Külön feje-
zet foglalkozik a XX. század eleji feministák egyesületével, 
majd az 1945 és ’89 közti időszakot vizsgáló rész feltárja 
a feminizmussal szembeni mai bizalmatlanságnak a szovjet 
„emancipációban” keresendő lehetséges okait. A rendszer-
váltáskor létrejött Feminista Hálózat történetének áttekintése 
után a tanulmány a hazai Gender Studies oktatás intézmé-
nyesülésének kezdeteit idézi fel, majd a jelen nőjogi csopor-
tok bemutatásával zárul. 

 
Bevezetés
„A férfi uralom dolgoztatja a nőket,” állapította meg a 

2012. december 9-én Budapesten rendezett Feminista Kö-
zösségi Est egyik szereplője.1 Kijelentése több kontextusban 
is megállja a helyét, én az irodalmi és történelmi műveltség 
megszerzésében vélem különösen relevánsnak. Egy 2009 
májusa óta önkéntes alapon működő magyar feminista hon-
lap, a nőkért.hu főszerkesztőjeként, a prominens feminista 
lap, a Ms. Magazine Top 100-as listájának mintájára ajánlott 
irodalomlistát állítottam össze olvasóink számára. Pár évvel 
később egy budapesti székhelyű, többnemzetiségű feminista 
csoport, a Radical Queer Affi nity Collective a magyar femi-
nizmus történetének bemutatására kért kiállítás formájában. E 
két projekt megvalósítási ideje alatt a lehető legkonkrétabban 
megtapasztaltam az addig sem ismeretlen tényt, miszerint az, 

aki meg akarja ismerni a női irodalmi és történelmi hagyo-
mányt, lényegében dupla tanulásra kényszerül; a közoktatás 
által ugyanis csak részleges ismereteket szerez, mindössze a 
férfi kánon és a férfi történelem válik a műveltsége részévé. Ha 
az egyén meg akarja ismerni a női szerzőket és a nők jogaiért 
küzdő történelmi személyeket, kénytelen a nulláról kezdeni a 
tanulást, kutatást – amiben nincs is könnyű dolga, mert noha 
a magyar nőírókról egyre több tanulmány (kötet) lát napvilá-
got, a hazai nőjogi törekvéseket feldolgozó átfogó mű magyar 
nyelven a mai napig nem született.2 Az utóbbi ismereteket a 
különböző válogatáskötetekben – melyek ritkán különítik el a 
kimondottan feminista és a szimplán női témákat – megjelent 
tanulmányokból és folyóiratokból lehet összegereblyézni. 
Jelen tanulmány a Nőkért Egyesület „A magyar feminizmus 
története“ című vándorkiállítása kísérőjeként született, és 
megírása után úgy érzem, a kutatás és a vonatkozó szakiro-
dalom áttekintése leginkább csak a felderítetlen tudásanyag 
roppant mennyiségével szembesített.

Elöljáróban két dolgot szeretnék tisztázni, az első egy 
elméleti, a második pedig egy gyakorlati kérdés.

Egyrészt a feminizmus az a társadalomkritikai eszme, 
illetőleg tudományos szemléletmód, amely felismeri, hogy 
a nők nemüknél fogva szisztematikus hátrányokat szenved-
nek el a társadalomban, a nyilvános és a magánszférában 
egyaránt3, és amely – optimális esetben ugyan fi gyelembe 
véve az interszekcionalitás jegyében az egyéb társadalmi 
különbségek (faj, etnikum, osztály, vallás, szexuális orien-
táció, fogyatékosság, stb.) okozta meghatározottságokat és 
hátrányokat is – deklarálja az imént említett egyéb társadal-
mi különbségeken túl, pontosabban azokon belül pluszban 
megjelenő, azokat mintegy átszelő specifi kus női problémák 
és érdekek létezését, és azok megoldására, illetve érvénye-
sítésére törekszik. E törekvések történhetnek a tudományos 
élet berkein belül – mára minden humán és társadalomtudo-
mánynak van feminista irányzata, sőt, létezik feminista föld-
rajz is; vagy a mozgalom keretében, aktivizmus formájában. 
A feminizmus egyes irányzatai a kialakult egyenlőtlenségek 
vélelmezett okaiban és a javasolt megoldásokban külön-
böznek.4 Magyarországon azonban ezek, a megmozdulások 
kisebb mérete és a hozzáférhető szakirodalom szűkössége 
miatt, nem különültek el. 

Az előbbiekből következően a nőközpontúság nem 
jelent feminizmust; azaz egy hatalmi pozícióba kerülő nő, 
vagy egy nőkből álló, nő által vezetett társadalmi szervezet 
egyáltalán nem biztos, hogy rögtön női érdekeket szolgál, 
azaz rögtön feminista. Feministának az az egyén vagy cso-
port számítható, aki/amely tematizálja a nők mint társadalmi 
csoport egyenlőtlen helyzetét, és a nemek egyenlőségének 
előmozdítására törekszik. További kritériumként határozha-
tó meg a feminista öndefi níció, ennek alapján a feminizmus 
kibontakozása előtti törekvések legfeljebb a feminizmus elő-
futárainak tekinthetők.5 Ezzel (mivel a másoknak kívülről 
az egyénre aggatott defi nícióinak elutasítása a feminizmus 

1/ Süvecz Emese. 
2/ Angol nyelven hozzáférhető Katalin Fabian, Contemporary 
Women’s Movements in Hungary (Baltimore, Maryland: Johns 
Hopkins University Press, 2009) és Pető Andrea, „The History 
of the Hungarian Women’s Movement” in Gabriele Griffi n és 
Rosi Braidotti szerk. Thinking Differently: A Reader in European 
Women’s Studies. London: Zed Books, 2002, 361-71.
3/ Lásd Acsády Judit, „A feminista gondolat megjelenése Magyar-
országon”, Nőszemély, 4. szám, 4., 10. és Sarah Gamble ed. The 
Routledge Guide to Feminism and Postfeminism (London & New 
York: Routledge, 2006), vii.
4/ Rosemary Tong, Feminist Thought. A Comprehensive Introduction, 
1. kiadás (Boulder & San Francisco: Westview Press, 1989), 1-9.
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fontos szempontja) egyet is értek, ugyanakkor magyar kon-
textusban némileg árnyalja a kérdést a feminizmus tipikus 
elutasítása, az „én nem vagyok feminista, (de)“ kijelentés, 
amit nemritkán mégis tartalmilag feminista érvelés követ. 
A feminizmusnak ugyanakkor szintén fontos aspektusa 
az elődök, az „anyák“ tiszteletben tartása, így az explicit 
elutasítás-hárítás-távolítás véleményem szerint kizárja a 
feminizmust, sőt, mivel alátámasztja a feminizmus megbé-
lyegzését, még antifeministának is mondható. 

Ami a gyakorlati részt illeti, Magyarországon egységes 
és folytonos feminista mozgalomról sajnos nem beszélhe-
tünk, ezért választottam a címben a feminista „megmozdulá-
sok“ kifejezést, utalva az egyes törekvések alkalomszerű, és 
az előzmények köztudatból való kiszorítása miatt a folytonos-
ságot, korábbi szakaszokra való refl ektálást leggyakrabban 
(eleinte mindenképpen) nélkülöző jellegére. A folytonosság e 
hiánya miatt az újabb megmozdulás elindítói mindig kényte-
lenek felvenni a programjukba az elődök kutatását, hiszen ez 
a tudás könnyen és összeszedett formában nem hozzáférhető. 

1. A feminista megmozdulások előfutárai  
(1790-1895)
A női szerepek és a női jogok Magyarországon a 18. 

sz. második felében, főleg az 1770-es években kezdtek a 
diszkurzus tárgyává válni, elsősorban röpiratok formájában. 
Utóbbiak közül a legjelentősebb Bárány Péter „folyamodó 
nemeshölgy“ álcájában, két évvel Mary Wollstonecraft fel-
lépése előtt, írott 1790-es beadványa  „A’ magyar ANYÁK-
NAK az ország’-gyűlésére egybe gyűlt ország’ nagyai’, ’s 
magyar atyák’ elejébe Terjesztett alázatos Kéréssek“ cím-
mel.6 (Megj.: a későbbiekben is rendszeresen találunk pél-
dát arra, hogy egy-egy férfi  válik, saját néven vagy női álné-
ven a nőjogok szószólójává.) 

A korabeli szövegek jellegzetessége, hogy a nőpárti 
írások is többnyire normatívak, esszencializálók, az ember-
jogi szempont ritkán jelenik meg bennük. Azaz, ezen írások 
készpénznek veszik, nem kérdőjelezik meg mint normát a 
nő feleség- és anyaszerepét, és esszenciális női erényekre hi-
vatkozva kérnek a nők számára nagyobb teret a közéletben. 
A nők részvétele megfi gyelőként az országgyűlésben, vagy 
beengedésük az oktatási intézményekbe közvetett jelentősé-
gű, csak mint eszköz jelenik meg, a nemzeti érzelmek foko-
zása, illetve az anyaszerep jobb teljesítése érdekében. Jelen 
írásban azokra a szövegekre helyezem a hangsúlyt, ame-
lyekben részben mégis fellelhető az emberi jogi szempont, 
így a feminizmus előfutáraiként tarthatók számon.

Az 1800-as évek elején „csaknem csoportosan léptek 
fel a nők az irodalmi közszereplés igényével.“  7 Köztük 
feminista előfutárnak tekintető Újfalvy Krisztina (Máté Já-
nosné) költőnő, akinek 1804-ben kiadott „Barátsági vetél-
kedése“ Molnár Borbálával az első nyilvánosságra hozott 
közéleti tárgyú levélváltás nők között, és elsőként rögzít 
„ellentétes női álláspontokat, nézeteket a két nem megíté-
lését, helyzetét, társadalmi és magánéleti szereplehetőségeit 
illetően.“8  A levelezésben Újfalvy képviseli a progresszí-
vebb, Molnár pedig a konzervatívabb álláspontot. Újfalvy 
– Mary Wollstonecrafthez hasonlóan! – amellett érvel, hogy 
a nők alárendeltsége társadalmi eredetű, ahogyan a nekik 
tulajdonított negatív tulajdonságok is.9 

Az Újfalvy-Molnár levelezés után 20 évre jórészt elült 
a téma, de aztán annál nagyobb port vert fel az 1822 és 1827 
között a Tudományos Gyűjtemény lapjain lezajlott első köz-
pontosított vita. Ennek keretében lépett színre Takács Éva 
(Karacs Ferencné, 1780-1845), aki elsőként írta le, hogy 
azonos oktatás mellett a nők a férfi akéval egyenértékű tel-
jesítményre lennének képesek a politika, a tudományok és a 
művészetek terén. 1822-ben azzal keltett botrányt, hogy csí-
pős nyelvű színikritikát merészelt írni egy férfi  színdarabíró 
művéről, melynek különösen a sztereotip nőképét bírálta. Ez 
persze nem maradt válasz nélkül, és a végén még az is vita 
tárgyává vált, hogy a nőknek joguk van-e egyáltalán a véle-
ményükkel nyilvánosság elé lépni.10 Takács a női önállóság 
mellett is érvelt, szerinte a nőknek képesnek kell lenniük az 
öneltartásra, és joguk van szakmát szerezni.11 Tekinthetjük 
szinte az első emberjogi perspektívájú érvelőnek: hangsú-
lyozta a női individualitás kibontakoztatásának fontosságát. 
Leírta, hogy a házasság és az anyaság felelősség, de egyúttal 
azt is, hogy nem feltétlenül önmegtagadás.12 Jellegzetesség, 
hogy minden gondolatát a saját nevén publikálta, míg el-
lenfelei többnyire csak álneveken mertek vitatkozni vele.13 

Lánya, Karacs Teréz Teleki Blankával együtt a magyar 
nőnevelés úttörője lett. Teleki Blanka (1806-62) 1846-ban is-
kolát alapított főúri származású lányok számára, és 1848 áp-
rilisában a forradalom 12 pontjának mintájára tanítványaival 
együtt kiadta a  „Teleki Blanka növendékeinek kiáltványa a 
nők egyenjogúsága ügyében“ című dokumentumot14, amely-
ben a nők oktatását, szellemi fejlődését nevezték meg a nők 
emberré válása kulcsának. Teleki Blanka veti fel elsőként, 
hogy a szavazati jogot a nőkre is ki kellene terjeszteni; a ’48-
as törvények ugyanis a felsorolt kritériumokban gondosan 
kiemelték, hogy „a nőket kivéve.“15 (1843-ban Beöthy Ödön 
és Bezerédj István felszólalásai nyomán a kérdést, eredmény 
nélkül, egyébként már érintette az országgyűlés.16) „Ne le-
gyenek olyan mondatok: »mindenki bír szavazati joggal, 

5/ Lásd Karen Offen, „Defi ning Feminism: A Historical Approach”, 
Signs, Vol. 14, No. 1 (Autumn, 1988), 119–157., hivatkozik Acsády 
Judit, „A hazai feminizmus fénykora,” in Csapó Ida és Török Mó-
nika szerk. Feminista Almanach (Budapest: MiNők Egyesülete és 
NőTárs Alapítvány, 2005), 21-2.
6/ Részletek: Fábri Anna szerk., A nő és hivatása. Szemelvények a 
magyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865 (Budapest: Kor-
társ Könyvkiadó, 1999), 29-33., teljes szöveg: Korall 27, 8. évf., 
2007 május, 196-204. 
7/ Fábri i. m. 16.
8-9/ Uo. 16
10/ Uo. 58.
11-12/ Lásd uo.
13/ Lásd uo. 61. n11.
14/  Sáfrán Györgyi, Teleki Blanka és köre (Bukarest: Kriterion, 
1979), 19. továbbá „A felhívás szövegét – más 1848-as dokumen-
tumok társaságában – a Budapesti Hírlap 1910. március 15-i szá-
ma közölte“, idézi Mádai Andor: A magyar nő jogai. Budapest: 
Athenaeum, 1913, 153.” Fábri I. m. 216. n4.
15/ Sáfrán uo, továbbá 1848:V. Törvénycikk 2.§, idézi Simándi 
Irén, Küzdelem a nők parlamenti választójogáért Magyarországon 
1848-1938 (Budapest: Gondolat, 2009), 9.
16/ Fabó Edit, „Egy apostol kirekesztése. Majoros István női egyen-
jogúsítási törekvéseinek karikatúrái,” in Fábri Anna és Várkonyi 
Gábor szerk. A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti ta-
nulmányok (Budapest: Argumentum, 2007), 319. n13.
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kivévén a nőket«“17 követeli, ugyanakkor ennél is fonto-
sabbnak tartja a nők oktatásának ügyét, mely a 19. század 
közepétől a magyar nőjogi törekvések középpontjába került. 

Madách Imre – aki csak mellékszereplő lesz ebben a 
történetben – 1864-ben akadémiai székfoglaló beszédét a 
női nem szellemi alacsonyabbrendűségének fejtegetésére 
áldozta, majd a szöveget Arany János Koszorú című lapjá-
ban meg is jelentette.18 A sorokat döbbenten olvasta Veres 
Pálné Beniczky Hermin, akit addig régi, mély barátság fű-
zött az íróhoz. Rögvest levelet írt Madáchnak – ezzel tűnt 
fel a magyar közéletben –, melyben kifejtette az érvet, hogy 
az író által észlelt különbségek társadalmi eredetűek, a tár-
sadalom nem hogy nem várja el a műveltséget egy nőtől, 
de nem is díjazza, sőt, megszégyeníti, ha rendelkezik vele, 
pedig azonos színvonalú oktatás mellett a nők szellemi tel-
jesítménye nem maradna el a férfi akétól.19

 Kevéssé ismert tény, hogy „Veres Pálné levele határása 
Madách válaszában bevallotta, hogy tévedett, és kijelentette, 
ha előzőleg beszélt volna a levél írójával, másképpen fogal-
mazta volna.“20 Veres Pálné azonban ezzel az esettel vég-
képp belátta, hogy a nők oktatásának megszervezése halaszt-
hatatlan, és 1865. október 28-án a Hon című lapban felhívást 
intézett a magyar nőkhöz.21 Ennek későbbi folyományaként 
1868. március 23-án megalakult a Nőképző Egyesület, Veres 
Pálné elnökkel és Teleki Sándorné alelnökkel, „Haladjunk!“ 
jelszóval. 1869-ben az egyesület – miután 7000 magyar nő 
aláírását és Deák Ferenc támogatását szerezte meg a cél ér-
dekében22 – lányiskolát alapított.23 Eleinte helyiségeket bé-
reltek, 1882-től a Zöldfa utcában saját épületben működtek. 
1886-tól folyóirat jelent meg, Nemzeti Nőnevelés címmel.

Az 1870-es években három alkalommal előkerült a nők 
választójogának kérdése24, Madocsányi Pál és Majoros Ist-
ván képviselők kezdeményezésére. Madocsányi Pál képvi-

selő, az országgyűlés 1871. március 13-i ülésén több özvegy 
nő kérvényét mutatta be, melyben − Madocsányi szavai sze-
rint – „a folyamatban levő megyék és községek rendezése és 
a választási törvény alkotásánál az őket megillető választási 
jog megadásáért esedeznek.“25 Madocsányi előterjesztésé-
nek hatásairól csak annyit jegyez fel a képviselőház naplója, 
hogy „derültséggel” fogadták.26 A 20. század eleji magyar 
feminizmus viszont fegyverként használhatta ezt az indít-
ványt arra a vádra, hogy a jogfosztott nők korábban nem 
kíséreltek meg helyzetükön változtatni.27Ami a további küz-
delmet illeti,

1872. január 13-án Majoros István a nők politikai 
egyenjogúsításának kérdését törvényjavaslat formájában 
hozza a parlament elé, s javaslatában a nőknek a férfi akkal 
minden téren, úgy a politikában, mint a magánjogban való 
egyenjogúsítását indítványozta. Bár e javaslat benyújtásakor 
nem ért el semmi közvetlen sikert, viszont meg kell állapí-
tanunk, hogy a nőknek a férfi akéval egyenlő cselekvőképes-
séget biztosító 1874: XXIII. t.-c. Majoros egyenjogúsító ja-
vaslatának egy részét magáévá tette. Kiemelendő ezen kívül, 
hogy Majoros törvénytervezete révén az európai kontinensen 
valószínűleg a magyar parlament volt az első, amelyben a 
nők szavazati jogát javaslatba hozták. 

A női szavazatjog mellett állást foglalt még Majoros és 
vele együtt Stanescu Imre az országgyűlés 1874. évi július 
8-i ülésén a választói törvény tárgyalásakor is, de hiába. 28

A szavazati joggal nem rendelkező nőkről Majoros (aki 
korábban a nők állami munkavállalásának engedélyezéséért 
is felszólalt29) mint „páriákról“ beszélt, „kik az emberi társa-
dalmi terheket viselni tartozván, jogaikat nem élvezhetik“30 
– azaz, fi gyelemre méltó az Olympe de Gouges-i, méltá-
nyossági, illetve emberjogi alapú érvelés. A reakció ezúttal 
a türelmetlenség volt, a házelnöknek többször csendre kel-
lett intenie a képviselőket.31 Majoros a felszólalásában kitért 
a nők tudományban és munkában betöltött szerepére is.32 
Ugyanezen törvényjavaslat tárgyalásakor Kállay Ödön kép-
viselő (aki egyébként nem vallotta magát a „nő-emantipatio“ 
hívének), a következőt mondta Majorost támogató felszó-
lalásában: „Én fel nem foghatom, hogy mi jogosítja fel a 
férfi világot arra, hogy a szavazást a nőktől megtagadja. (…) 
Ez valóban a t. ház hátramaradottságának legnagyobb bizo-
nyítéka. Úgy látszik, mi még mindig ott állunk, hogy a tes-
ti erőt tartjuk jogforrásnak,...“33 Majoros 1874. július 8-án 
(a választók számát végül valójában szűkítő választójogi 
„reform“ tárgyalásakor) újra próbálkozott, hosszan sorolva 
a különböző osztálybeli nők társadalmi szerepvállalásának 
példáit34, és hangsúlyozva az egyenlő oktatás fontosságát, 
melynek köszönhetően a nők „nem lesznek annyira gúny és 
nevetség tárgyai.“35 Azaz, wollstonecrafti érvet láthatunk: 
mindazon tulajdonságokat, amelyekért a férfi társadalom le-
nézi és gúnyolja a nőket, magának a férfi társadalomnak a nő-
ket elnyomó mechanizmusai termelik ki – ismeri el egy férfi . 
Bár akadtak, akik a nők jogait illetően egyetértettek vele, a 
gyakorta (és nem pozitív felhanggal) John Stuart Millhez ha-
sonlított Majoros István „végül a politikai porondon mégis 
egyedül maradt, s az ügy magányos harcosaként vonta ma-
gára az élclapok fi gyelmét.“36 Ráadásul valószínűsíthetően a 
közéleti bukását is ennek köszönhette.37 A nőjogi megmoz-
dulások ezek után főként a nők oktatására koncentráltak, 

17/ Idézi Fábri i. m. 215.
18/ M. Bagossy Éva, Veres Pálné. Budapest: 1996, 28.
19/ A levél szövegét lásd M. Bagossy i. m. 29-32.
20/ Uo. 32.
21/  Fábri 1999, 312. Uo. a felhívás szövege.
22/ Uo. p. 135.
23/ Kereszty Orsolya, A „Nő és a Társadalom“ a nők művelődé-
séért (1907-1913) (Budapest, Magyar Tudománytörténeti Intézet, 
2011), 42. Uo.
24/ Lásd Simándi i. m. 11.
25/  Mádai Andor. „A magyar parlament és a nők egyenjogúsítása 
a hetvenes években” in A Nő és a Társadalom (1912. augusztus 1. 
VI. évf. 8. szám), 138.
26/ Simándi i. m. 12.
27/ Mádai 1913, 138.
28/ Uo., kiemelés tőlem.
29/ Fabó i. m. 319.
30/ Képviselőházi Napló, 1872. XX. kötet. (419. országos gyűlés, 
1872. január 13.), 166. p., idézi Simándi i. m. 12.
31/ Uo. 13.
32/ Uo.
33/ Képviselőházi Napló, 1872. XX. kötet. (448. országos gyűlés, 
1872. február 23.), 240-1. p. idézi Simándi i. m. 14-5.
34/ Lásd Simándi i. m., 15-6.
35/ Képviselőházi Napló, 1872/75. XI. kötet (267. országos ülés, 
1874. július 8.), 336. p. idézi Simándi i. m. 16.
36/ Fabó i. m. 320.
37/ Uo. 336.
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nem is minden eredmény nélkül: Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendelete révén 1895. december 
19-én a nők számára megnyíltak az egyetemek bölcsészeti, 
orvosi és gyógyszerészi karai.38 Problémát jelentett azonban 
az egyetemhez szükséges előképzést nyújtó lánygimnáziu-
mok hiánya, amin az állam, mert nem tartotta kívánatosnak, 
hogy a nők nagy számban folytassanak egyetemi tanulmá-
nyokat, nem is akart változtatni.39 A nők számára hozzárhető 
formális oktatás hiányosságai miatt vált fontossá a nők intéz-
ményen kívüli, informális művelődése, mely vitaestek, ol-
vasókörök és folyóiratok formájában valósult meg40– ebben 
(is) fontos szerepet játszott a Feministák Egyesülete, mely-
nek tevékenységét a következő fejezetben tárgyalom.

2. Feminizmus a XX. század elején: a Feministák 
Egyesülete

A nők hivatalviselését 1885-től engedélyezték Magyar-
országon. (A nők egyébként a 19. század végére szinte min-
den hivatásban megjelentek.) Növekvő számuk miatt 1896-
ban megalakult a Nőtisztviselők Országos Egyesülete41, és 
ebből vált ki 1904-ben a Feministák Egyesülete. 

December 18-án a Ferenciek tere 4. alatt tartották ala-
kuló gyűlésüket a Közgazdasági Társaság nagytermében, 
200 nő és 50 férfi  részvételével, nagy sajtóérdeklődéssel.42 
Elnöknek Glücklich Vilma tanárt választották43 (aki az első 
nő volt, aki egyetemre járhatott Magyarországon, 1896-tól fi -
lozófi át hallgatott), alelnöknek pedig Márkus Dezső jogászt. 
Osztály-, politikai és felekezeti különbségeken felülemel-
kedve kívánták képviselni a nők érdekeit. Megfogalmazott 
céljuk: „a magyar nő egyenjogúsítása minden téren”44, en-
nek egy eszközének tartották a nők szavazati jogát. 1905-ben 
a (az 1904-ben Carrie Chapman Catt által alapított) Nem-
zetközi Női Választójogi Szövetség (International Women’s 
Suffrage Alliance, IWSA) tagszervezetésévé váltak, 1913-
ban, „a szavazati jog felelősség” jelmondattal, Budapesten 
Nemzetközi Női Választójogi Kongresszus tartottak, amely 
tovább növelte addig sem elhanyagolható társadalmi presz-
tízsüket.45 

Lapjuk A Nő és a Társadalom46 volt, amely 1907 és 1913 
között jelent meg, Bédy-Schwimmer Rózsa főszerkesztésé-
ben. A politikától a nők munkaválallásának és oktatásának 
számos kérdésén át a családi életig és az egészségügyi fel-
világosításig számtalan témáról írtak. A reprezentáció terén 
történő jogérvényesítés, a globális, illetve lokális szervezke-
dés, az összefogás jelentőségének hangsúlyozása, a nőknek 
szánt olvasmányok bírálata és alternatívák javaslata mellett 
foglalkoztak olyan, számunkra is ismerős problémákkal, 
mint a „wage gap”, azaz a nemi diszkrimináció a fi zetés ösz-
szege terén, továbbá a csak szavak szintjén magasztalt anya-
ság (melynek gyakorlati megbecsülését, védelmét sürget-
ték), a gyermekbántalmazás, a prostitúció megtűrése (csak 
úgy, mint ma: a prostituáltakat büntették és tették felelőssé, 
a futtatókat alig, a klienseket pedig egyáltalán nem üldöz-
ték). Ez utóbbi téma kitölteni látszott a szexualitás kérdés-
körét, mert a nemi felvilágosítást szorgalmazó néhány cikk 
igen nagy ellenállást váltott ki, akadtak szülők, akik emiatt 
tiltották el lányaikat a folyóirat olvasásától.47 Pozitívabb fo-
gadtatásra leltek az egészséges öltözködést, a testmozgást, a 
higiéniát szorgalmazó írások. 1914-től a lap A Nő (Feminista 

Folyóirat)48 néven jelent meg (szerkesztők: Pogány Paula és 
Teleki Sándorné, felelős szerkesztő: Bédy-Schwimmer Ró-
zsa). 1916 és ’19 között pedig a Feministák Egyesülete Nők 
Lapja címmel, Spády Adél szerkesztésében is adott ki lapot. 
(A Nő a ’20-as években többször szünetelet, de 1927/28-ban 
még megjelent egy különszáma.) 

A 20. század elején a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt is fellépett a nők szavazati jogáért, de sajnos többnyire 
inkább feszültségben, mintsem együttműködésben a Femi-
nisták Egyesületével. A szociáldemokraták leginkább azért 
nehezteltek a feministákra, mert – inkább véleményük sze-
rint, mintsem a valóságnak megfelelően – ők nem képvisel-
ték minden osztály érdekeit, szerintük ők csak „hölgyválasz-
tójogot” akartak.49 A szociáldemokraták úgy vélték, hogy 
az osztálykülönbségek sokkal inkább meghatározók a nemi 
különbségeknél: a mágnásfeleség a férjével lesz szolidáris, 
nem a cselédjével.50 A szociáldemokraták ragaszkodtak az 
azonnali általános választójoghoz, és dühösen fogadták, 
hogy Schwimmerék (ugyenezen cél fokozatos elérésének re-
ményében) nyitottak voltak a nők szavazati jogát feltétellel 
(pl. értelmi vagy vagyoni cenzus alapján) támogatókkal való 
együttműködésre is. 

Utóbbiak közt voltak arisztokrata származásúak is, 
akiktől a támogató hangnemet a szociáldemokraták kizárólag 
arcpirító gúnyként, felháborító félrevezetési kísérletként ér-
telmezték.51 Látható, hogy miközben sértődötten – és joggal – 
visszautasították a munkásnőkre vonatkozó sztereotípiákat52 
(pl. könnyű erkölcsű, pazarló, politikailag tudatlan, vissza-
tartja a férjét a szervezkedéstől, stb.), ők maguk meglehetős 
előítéletekkel viszonyultak a náluk jobb vagyoni helyzetben 
levő nőkhöz (léhák, mihasznák, gőgösek, csak szépítkeznek 
és korzóznak, stb.) Pedig a munkásnők maguk is többször 
nehezményezték, hogy a saját mozgalmukon belül is má-
sodlagos pozícióba kerülnek53, az osztályérdekképviselet a 
férfi  munkások érdekeire koncentrált elsősorban. Nem lett 
volna nehéz belátniuk, hogy a burzsoá asszonyok a maguk 
osztályán belül hasonlóan pozícionálódnak, nem lett volna 

38/ Simándi i. m. 21.
39/ Kereszty i. m. 52-3.
40/ Uo. 73-6
41/ Uo. 66.
42/ Acsády 2005,  60.
43/ Uo.
44/ Uo. 39.
45/ Bővebben az eseményről lásd Szécsényi Mihály, „Nőkongresz-
szus”, Budapest, 2013, X. új évfolyam. Online elérés: http://www.
budapestfolyoirat.hu/archivum/2013/07/405-nokongresszus 
46/ A Nő és a Társadalom számai online elérhetők a Magyar Társada-
lomtudományok digitális archívumában: http://www.mtda.hu/NET.
html
47/ Lásd Kereszty i. m. 95.
48/ A Nő 1917-ig megjelent számai szintén elérhetők a Magyar Tár-
sadalomtudományok digitális archívumában: http://www.mtda.hu/
NO.html
49/ Simándi i. m. 49-51.
50/ Simándi i. m. 75.
51/ Simándi i. m. 70.
52/ Aranyossi Magda, Lázadó asszonyok. A magyar nőmunkásmoz-
galom története 1867-1919 (Budapest: Kossuth, 1963), 38.
53/ Aranyossi, 155., 158.
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nehéz megtalálniuk az osztálykülönbségeket felülíró, a női 
mivoltból eredeztetett közös problémát. Ehhez képest a női 
érdekérvényesítés sikertelen eredményeinél előszeretettel 
mutogattak inkább a feministákra,54 akiknek legfeljebb talán 
annyi róható fel, hogy nem voltak eléggé tudatában a saját 
osztályprivilégiumuknak és a munkásnők „kettős elnyomá-
sának.”

A szociáldemokratáknak továbbá az sem volt kedvükre 
való, hogy Schwimmerék gyakran hozakodtak elő külföldi 
példákkal.55 Szónokuk, Lux Terka kifogásolta a szexuális 
felvilágosító tevékenységüket is.56 A budapesti Nemzetközi 
Női Választójogi Konresszusról tudósító Kunfi  Zsigmond 
megállapítja, hogy egyetlen szociáldemokrata szervezet sem 
vett részt az eseményen.57 A háború a szociáldemokrata ér-
veknek is új lendületet adott, de a törekvéseik már szinte tel-
jesen külön szálon futottak a feministáktól. 

A nők végül első alkalommal 1918-ban nyertek rész-
leges választói jogot, a Károlyi-kormány alatt (I. „néptör-
vény”) a legalább 6 éve magyar állampolgárok közül a 24 
év feletti, írni-olvasni tudó nők (és a 21 év feletti férfi ak) 
választójogot kapnak, de választásokat e törvény szerint 
nem tartottak. (1919 tavaszára tervezték, de a proletárdik-
tatúra létrejötte ezt megakadályozta.) A Tanácsköztársaság 
rövid ideje alatt minden 18 év feletti dolgozónak, aki szak-
szervezeti tag, volt választójoga, ám a legtöbb helyen (főleg 
vidéken) nyílt szavazást tartottak. A feminista mozgalom 
szembeszállt a proletárdiktatúrával, és A Nő 1919. decemberi 
számában írtak a proletárdiktatúra okozta károkról. A Hor-
thy-korszak alatt a nők (a férfi akéval 1945-ig nem egyenlő) 
szavazati joga további csorbításokon esett át, és a Feministák 
Egyesületének egykori vezetői emigrációba kényszerültek. 

3. A nők helyzete az első világháború végétől a 
rendszerváltásig

A két világháború között előtérbe kerültek a (Pető 
Andrea kifejezéseivel élve58) „nemzeti keretben” működő, a 
hagyományos alárendelt női szerepet propagáló, jobbolda-
li-konzervatív, háborúpárti nőszervezetek, melyeket a Ma-
gyar Nők Nemzeti Szövetsége, a MANSZ fogott össze. Az 

„anyai keretben” működő, azaz jótékonysági nőszervezetek 
is csak ezen belül működhettek, az „egyenlőségi keretben” 
működő, forradalmi típusú – és pacifi sta – női szerveződé-
sek (mint a Feministák Egyesülete) csak az „alámerült háló-
zatban” működhettek, igen korlátozottan. 

A második világháború alatt a nőegyesületek közül 
egyedül folytattak aktív politizálást.59

Az 1944-es rendőri betiltásig [a Feministák 
Egyesülete] illegalitásban működött, gyűléseket tar-
tott magánlakásokban. (…) A gyülekezési jog felfüg-
gesztését fi gyelmen kívül hagyták, és ez közvetlenül 
Mellernének, az egyesület vezetőjének mártírhalálához 
vezetett, akit egy illegális feminista gyűlésről hurcoltak 
el.60

1945-ben a Magyar Kommunista Párt szorgalmazására 
alakult a csak elvileg pártfüggetlen61 Magyar Nők Demok-
ratikus Szövetsége (1957-től Magyar Nők Országos Ta-
nácsa), amely céljául tűzte ki a nőszervezetek egyesítését. 
1945 után a Feministák Egyesülete (számos más nőszerve-
zettel együtt) megkísérelte az újraalakulást. 1946-ban esz-
méltek fel, „hogy elfeledték kérni az újraindítási engedélyt, 
és azt 1947. április 2-án meg is kapták.”62  Bebizonyoso-
dott azonban, hogy az új társadalmi közegben elvesztették 
a mozgásterüket, és generációs konfl iktusok miatt sem tud-
tak együttműködni az MNDSZ tagjaival.63 A fi atalabb nők 
nem náluk keresték a helyüket, és az akkori elnök, Szirmai 
Oszkárné próbálkozásai dacára a korábbi támogatók, pl. 
lapszerkesztőségek elpártoltak tőlük, közleményeiket nem 
hozták le.64 

1945-ben a nők elnyerték a cenzustól mentes általá-
nos választójogot. Sajnos azonban „1947-ben már párt-
manipuláció torzította el a választójog tisztaságát, majd a 
választások 1949-től formálissá, népfrontos szavazásokká 
alakultak.”65 Fontos azonban megemlíteni, hogy az 1945-ös 
fordulat mégis alapvetően megváltoztatta a nők helyzetét. 
A magyar törvényhozás 1945 és 1947 között ontotta azokat 
a törvényeket és jogszabályokat, amelyeket az 1945 előtti 
liberális feminista vagy a szociáldemokrata nőmozgalmak 
már a huszadik század első éveiben követeltek. Az egye-
temek korlátozás nélküli megnyitása a női hallgatók előtt, 
a családjogi reform, a nyugdíjak rendezése, a gyermekne-
velési pótlék szabályozása, a nemek közötti diszkrimináció 
megszüntetése az egyes szakmákban (…) mind-mind ko-
rábbi nőmozgalmi követelések voltak.66  Az 1949. novem-
ber 26-án elfogadott XLIII. tc. kimondta a nők egyenjogú-
ságát. Az 1949-es alkotmány minden dolgozónak megadta 
az egyesülési jogot, viszont 1948. április 17-e után hivata-
losan beleolvadt az MNDSZ-be.67 Az MNDSZ-ben (a ké-
sőbbi Magyar Nők Országos Tanácsa, MNOT) ugyan szá-
mos olyan tag akadt, aki valóban fontosnak tartotta a nők 
egyenjogúsítását, a szervezet maga viszont, a cinikus mó-
don felülről létrehozott, centralizált érdekképviseleti intéz-
mények egyikeként68, csak igen korlátozott mértékben tudta 
a nők érdekeit képviselni. Ez alapján sajnos feltételezhető, 
hogy (a civil szerveződés teljes ellehetetlenítésével párhu-
zamosan) az emancipáció ily módon való intézményesítése 
diszkreditálhatta a feminizmust, és hozzájárulhatott a nő-
mozgalommal szembeni ellenérzés kialakulásához.69 Ennek 
további lehetséges okai a mozgalmakban való csalódottság, 

54/ Simándi, i. m. 136-7.
55/ Aranyossi i. m. 67.
56/ Uo.
57/ Simándi i. m. 74.
58/ Lásd Pető Andrea, Nőhistóriák. A politizáló magyar nők törté-
netéből 1945-1951 (Budapest: Seneca, 1998), 12-3. 
59/ Uo. 43. p., 66.
60/ Uo. 43-4.
61/ Uo. 18., 62., 96.
62/ Uo. 30.
63/ Uo. 15.
64/ Uo. 60.
65/ Simándi i. m. 8.
66/ Pető 1998, 9-10.
67/ Uo. 23.
68/ Lásd Neményi Mária, „Miért nincs Magyarországon nőmozga-
lom?” in Hadas Miklós szerk. Férfi uralom (Budapest: Replika Kör, 
1994), 235. 
69/ Susan Arpad és Sarolta Marinovich, „Why Hasn‘t There Been 
a Strong Women‘s Movement in Hungary?”, Journal of Popular 
Culture, Vol. 29:2, Fall 1995, 87.
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a politikai cinizmus70, valamint (a kommunizmus bukása 
nyomán) az „utópiákból” való teljes kiábrándulás.71 

A feminizmus valódi jelentésének, tartalmának meg-
ismerését szintén gátolta, hogy a Feministák Egyesületét 
1949-ben végleg betiltották, és az emléküket is igyekeztek – 
sajnos, sikerrel – kitörölni a társadalmi tudatból. Ennek oka, 
hogy a nők emancipációját a kommunizmus a saját állami 
„feminizmusa” számára akarta kisajátítani. 

A ’60-as, ’70-es években „a házastársi és munkatársi 
szerepek összehangolhatósága biztosítása érdekében beve-
zették például a GYES-t, igyekeztek széles körben hozzá-
férhetővé tenni a patyolatot, a bölcsödéket és (a lakótelepi 
lakások kisméretű konyháival együtt) a mirelit ételeket.”72 
Ezzel – és egyáltalán a nők munkába áll(ít)ásával, valamint 
az imént említett alkotmányos egyenlőséggel – számos 
olyan „vívmány” valósult meg, amiért a nyugati feminis-
táknak keményen meg kellett küzdeni, „azzal a megszorí-
tással, hogy létüket itt nem a nők érdekérvényesítésének 
köszönhették, hanem a rendszer foglalkoztatáspolitikai 
igényeinek.”73 (Pl. a Rákosi-korszakban a nehézipar fej-
lesztésére irányuló szovjet felszólítás miatt igyekeztek nagy 
számban bevonni a nőket a korábban csak férfi ak számá-
ra fenntartott szakmákba.) Valódi feminizmusról már csak 
azért sem beszélhetünk, mert szó sem volt választásról, a 
nőket kényszerítő jelleggel állították munkába74; ráadásul a 
munkaerőpiacon a nők másodlagos pozíciója megőrződött, 
végzettségüknek megfelelő munkához nehezebben jutottak, 
és azonos munkakörben dolgozó férfi társaikhoz képest ke-
vesebbet kerestek.75 Kőrösi Zsuzsanna leírja, hogy 1949 és 
’79 között a szakmunkásnők aránya csökkent, és nagyobb 
számban jelentek meg a segédmunkások között, míg a fér-
fi aknál, akik a mezőgazdasági szektorban a nőknél 30%-kal 
többet kerestek, fordított tendenciát lehetett megfi gyelni. 76 

A szocialista „feminizmus” további fogyatékossága-
ként a nők munkába állításával egyidejűleg elmulasztotta 
megkérdőjelezni, hogy a házimunka és a gyermeknevelés a 
nő feladata; azaz ebben az állítólagos emancipációban nem 
merült fel a nő és férfi  közötti otthoni munkamegosztás még 
lehetőség, elképzelés szintjén sem.77 Így kialakult a nőket 
sújtó kettős teher; a férfi ak távolmaradása a privát szférá-
tól azonban olyan természetesnek és megváltoztathatatlan-
nak számít(ott), hogy – az emancipációhoz, feminizmus-
hoz való, ma is tartó kétes viszonyulás további lehetséges 
okaként – hamarabb vált szokássá a nők túlterheltségért az 
„egyenjogúságot” hibáztatni. 

A kettős teher továbbá azért is nagyon praktikus (volt) 
a rendszer számára, mert az általa elcsigázott nőknek keve-
sebb idejük, energiájuk marad(t) az alávetett helyzetüket fel-
ismerni, és az ellen tenni.78 A hagyományos nőiségfelfogás 
az által is megköti a nők kezét, hogy a közéleti szereplés nő-
ietlen viselkedésnek számít.79 Ráadásul a nők (szintén a tár-
sadalomban tanult berögződésként) vonakodnak megbízni 
más nőkben80 (hajlamosabbak rivalizálni egymással, ami a 
férfi uralmú berendezkedés érdekeit szolgálja), így nehezen 
jönnek létre az őszinteségen és biztonságos tér létrehozásán 
alapuló női érdekképviseleti csoportok.

Az „egyenjogúság” ráadásul már csak azért is vált ké-
zenfekvő bűnbakká, mert a nők nagyobb része a szocialista 
közegben nem csak a velük való intim kapcsolat miatt vona-

kodott szembefordulni a férfi akkal és követeléseket támasz-
tani velük szemben. Mint Arpad és  Maronovich felhívják 
a fi gyelmet, a szocializmusban a nyilvános szférával szem-
ben mélységes cinizmus alakult ki, és ennek folytán a privát 
szféra, a család mint a túlélés, a biztonság, egyfajta dacszö-
vetség helyszíne felértékelődött (esetenként indokolatlanul 
idealizálódott, lásd a családon belüli erőszak állítólag nem 
létező problémáját), és azt a nők nem szívesen tették kritika 
vagy egyáltalán közbeszéd tárgyává, ami szintén nem ked-
vezett a feminista mozgalom kialakulásának.81  

Továbbá az említett hiányosságok dacára a nők nagy 
része internalizálta az ideologikus üzenetet, miszerint ő a 
férfi akkal egyenlő. A szocialista nők egyenrangúnak és 
egyenjogúnak vélték magukat, ezért így élték meg tapaszta-
lataikat, ez kapott hangsúlyt önképükben,82 írja Joó Mária, 
aki úgy véli, hogy a feminizmus hazai elutasítása mögött az 
állhat, hogy a nők nem szívesen engedik el ezt az erős (még 
ha illuzórikus) önképet, és nem szívesen veszik tudomásul a 
feminizmus által leleplezett alárendelt helyzetüket.83 

Ezzel állhat összefüggésben, hogy az elégedettségi 
mutatók azóta is meglepően nagyok: például egy 1991-es 
felmérésben a magyar válaszadók mindössze 8%-a állította, 
hogy nemi alapon igazságtalanság érte.84 Az elégedettség ott 
is megmutatkozik, hogy a férfi ak házimunkában való rész-
vétele Európán belül nálunk a legalacsonyabb, a nők viszont 
e kevés segítségért is igen hálásak.85 Elekes Irén Borbála 
még nagyobb jelentőséget tulajdonít e hálának: 

Váratlan jogok zúdultak a nőkre, szinte minden 

70/ Acsády Judit, „Kellett nekünk feminizmus? „Nyugati” gondola-
tok hazai fogadtatása.” In Kovács János Mátyás szerk. Zárva várt 
Nyugat. Kulturális globalizáció Magyarországon (Budapest: 2000 
Kiadó – Sík Kiadó, 2002), 165-86. 2002, 176-7.
71/ Arpad és Marinovich i. m. 91.
72/ Palasik Mária és Sipos Balázs, „Előszó” in uők szerk. Házas-
társ? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. száza-
di Magyarországon (Budapest: Napvilág Kiadó, 2005), 8. 
73/ Acsády 2002, 17.
74/ Suzanne Körösi. „Hungary: The Nonexistence of ‚Women’s 
Emancipation.‘” In Robin Morgan ed. Sisterhood is Global. 
The International Women’s Movement Anthology. [1984.] (The 
Feminist Press at the City University of New York, 1996), 291.
75/ Neményi, i. m. 237
76/ Körösi, i. m. 290.
77/ Lásd Palasik-Sipos i. m. 8., valamint a kötet több tanulmányá-
ban (pl. Joó, Lévai, Schadt).
78/ Lásd Acsády 2002, 176.
79/ Uo. 177. 
80/ Arpad és Marinovich, i. m. 90.
81/ Lásd Arpad és Marinovich i. m. 79-81. és 91-2. 
82/ Joó Mária, „Simone de Beauvoir és a posztszocialista helyzet” 
in Palasik és Sipos szerk i. m. 50.
83/ Lásd uo. 52.
84/ Csepeli György, Neményi Mária és Örkény Antal, Jövőtlen 
értékeink (Az igazságosság – és igazságtalanságérzet   alakzatai 
Magyarországon 1991-ben)” in Andorka Rudolf, Kolosi Tamás 
és Vukovich György (szerk.). Társadalmi riport 1992,  (Budapest: 
TÁRKI, 1992), 334-357.
85/ Lásd Pongrácz Tiborné és Murinkó Lívia, „Háztartási mun-
kamegosztás. Azonosságok és különbségek Európában” in Nagy 
Ildikó és Pongrácz Tiborné (szerk.) Szerepváltozások. Jelentés a 
nők és férfi ak helyzetéről 2009. Budapest: TÁRKI - Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, 2009, 99. és 105-6.
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szakmához és a magasabb iskolázottsághoz is hozzá-
juthattak. Még különböző szintű hatalmi posztokat is 
betölthettek. Az ilyen formán hatalomba került nők há-
lából igyekeztek mind lojálisabbak lenni, míg végül „a 
status quo őreivé, legbuzgóbb védőivé” váltak.86 

A magyar nőket a szocialista baloldal felszólította, 
hogy tekintsék előbbre valónak az osztályidentitásukat, a 
konzervatív jobboldal pedig azt követelte meg tőlük, hogy 
helyezzék a nemi identitásuk fölé a nemzeti identitásukat.87 
Azaz nemi identitásuk mindkét politikai klímában másodla-
gosnak bizonyult. Ezek után talán nem is csodálkozhatunk 
annyira, hogy a magyar nők nem szeretnek nőként gondolni 
magukra, a „nem vagyok feminista, (de)...”  mondatkezdés 
pedig szinte közmondásossá vált.     

Mindezen, egymással is szövevényes összefüggése-
ket alkotó okokból kifolyólag nálunk, pl. Jugoszláviával 
ellentétben88, a feminizmus második hulláma gyakorlatilag 
elmaradt. 1945 és ’89 között az egyetlen valóban rendszer-
kritikus feminista megmozdulás Kőrösi Zsuzsa és férje, Pór 
György, valamint társaik: Márkus Piroska és Veres Júlia 
akciója volt, 1973-ban.89 Kőrösi Zsuzsanna egy tanulmányt 
írt Tézisek a nők helyzetéről címmel, amelyben cselekvés-
re biztat a nők valódi egyenjogúsága érdekében. Kőrösi 
továbbá a tervezett népesedéspolitikai intézkedések (abor-
tuszszigorítás) elleni tiltakozó mozgalmat szervezett, ennek 
érdekében 1553 aláírást gyűjtöttek össze.90 A rendszer el-
lenségeinek nyilvánították őket, Kőrösi nem fejezhette be 
egyetemi tanulmányait, Pórt pedig elbocsátották az állásá-
ból91, és végül mind a négy aktivista emigrált. Kőrösi a Sor-
bonne-on és a Columbia University-n tanult, újságíró, for-
dító és fi lmrendező lett.92 Jelenleg is Franciaországban él.

Mint Fábián Katalin megállapítja, tevékenységük miatt 
lényegében Bédy-Schwimmer és Glücklich sorsára jutot-
tak93; de a történetük sajnos talán még a Feministák Egye-

sületénél is jobban kiszorult a köztudatból. Tizenhat évet 
kellett volna várniuk arra, hogy nézeteiket szabadon kifejt-
hessék: a rendszerváltáskor megalakult Feminista Hálózat 
már a gyülekezési és szólásszabadság idején lépett fel. Róluk 
fog szólni a következő fejezet.

4. Feminizmus a rendszerváltáskor: 
a Feminista Hálózat

A Feministák Egyesületének 1949-es betiltása után 
újabb feminista szervezkedés csak a rendszerváltás alatt 
és után hirtelen lángra kapott egyesületalapítási láz idején 
kezdődött, és noha számszerűleg ez másodszor történt meg 
hazánkban, képviselői, az egykori Feminista Hálózat tagjai, 
az amerikai második hullámtól való idő- és jellegbeli eltérés 
miatt, elutasítják a „második hullám” elnevezést. 

A Feminista Hálózat tagjai 1989 őszén kezdtek el ta-
lálkozgatni a budapesti Eötvös Klubban (a mai Centrál Ká-
véház).94 Az állandó résztvevők közt volt Adamik Mária 
szociológus, a brit, de magyarul jól beszélő tanár, Antonia 
Burrows (akitől a tagok sokat tanultak a nyugati mozgal-
makról), Haraszti Margit és Hoffer Andrea restaurátorok, 
Kerényi Gabriella pszichológus, Acsády Judit, Hochberg 
Ágnes és Tóth Andrea egyetemisták, Tapolcai Ágnes bioló-
gus, Szilágyi Emília aranyműves, Béres Zsuzsa könyvszer-
kesztő, a svájci származású Koltai Susi újságíró (később a 
Pro Helvetia Alapítvány magyarországi igazgatója), Schnier 
Mária környezetvédő (később a Levegő Munkacsoport alel-
nöke) és Bálványos Jutka zenész.95 

A társaság híre szájról szájra terjedt, és Bozzi Vera a 
szellemi környezetet a következőképp írja le: 

A szemünk láttára omlott össze a szocializmus, és 
mi rettentő sokat vártunk a demokráciától. Lubickoltunk 
a szabadságban. Élveztük, hogy olyan szervezeteket ho-
zunk létre, amilyeneket csak akarunk, és ehhez senkitől 
se kellett engedélyt kérnünk. Egész Budapest forrongott, 
mindenki jött-ment.96

A Feminista Hálózat végül 1990. június 8-án alakult 
meg a MÚOSZ (Magyar Újságírók Országos Szövetsége) 
székházában, az Egyesület székhelyéül Adamik Mária laká-
sát jelölték meg. 

A Hálózat célkitűzései:
– a nők esélyegyenlőségének megteremtése a magyar 

társadalomban, küzdelem mindenfajta diszkrimináció ellen
– a nők fokozottabb közéleti és politikai részvételének 

ösztönzése
– a döntéshozás (törvényhozás) befolyásolása a nőket 

közvetlenül érintő kérdésekben
– a nőket érintő sajátos problémák tudatosítása a ma-

gyar társadalomban
Konkrétabban:
– feminista irodalom fordítása és publikálása
– a „tudatébresztő” szemináriumok rendezése a femi-

nizmus iránt érdeklődő nők számára
– női információs központ és női menedékhely felállítá-

sa (más női szervezetekkel is együttműködve) 
– női „lobbi”, azaz érdekérvényesítő, nyomásgyakorló 

csoport szervezése a parlamenti és önkormányzati képvise-
lők befolyásolására.97 

Mindemellett a Feminista Hálózat volt az első szervezet 

86/ Elekes Irén Borbála, „Nők, civil szervezetek és a nyilvánosság – 
a HÍR-NŐK beszélgetések műsorának tapasztalatai a Civil Rádió-
ban.” Kézirat. Elhangzott Pécsett a Női jogok – civil társadalom 
című konferencián 2002. október 25-én.
87/ Arpad és Marinovich i. m. 87.
88/ Acsády 2002, 171-2.
89/ Az említett források közül utal rá Acsády 2002, 172. és 
Neményi i. m., 243., de valamivel részletesebben Fábián Katalin 
könyvében olvashatunk Kőrösiékről: Contemporary Women‘s 
Movements in Hungary (Globalization, Democracy and Gender 
Equality (Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 
2009) . 85-6.
90/ Csizmadia Ervin, A magyar demokratikus ellenzék (1968-88): 
Dokumentumok (Budapest: T-Twins, 1994), 67-9., hivatkozik 
Fábián i. m. 85.
91/ Sasvári Edit, „Miért éppen Pór? A kádári „üzenési” mecha-
nizmus természetéhez” in Évkönyv VIII (Budapest: 1956-os 
Intézet), online elérés: http://www.rev.hu/portal/page/portal/rev/
kiadvanyok/szovegek_evk2000/sasvari
92/ Morgan i. m. 293.
93/ Fábián i. m. 86.
94/ Bozzi Vera és Czene Gábor, Elsikkasztott feminizmus (Buda-
pest: Osiris, 2006), 19.
95/ Uo. 20. p. 
96/ Uo. 21. p.
97/  Bullain Nilda, „A Feminista Hálózat rövid története”, Nősze-
mély, III. szám, 1993 április, 11.
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Magyarországon, amely kinyilvánította, hogy fel kíván lépni 
a családon belüli erőszak ellen.98 (De ezt végül az 1994-ben 
részben a Feminista Hálózat tagjaiból kialakuló NANE va-
lósította meg.) A célkitűzéseket tárgyaló, fent idézett cikkben 
a szerző a Hálózat elmúlt három évének tevékenységei közt 
számos előadást, fórumbeszélgetést megemlít – ezek alkal-
mával gyakran voltak kitéve verbális támadásoknak, több 
alkalommal szegeztek nekik rosszindulatú sztereotípiákat.99

Aktív tagok voltak még többek közt Wank Richárdné 
Kató (aki nyolcvan felett is rendkívül aktív volt a mozga-
lomban, 1994-ben halt meg, és a Nőszemélyben megemlé-
keznek róla100), továbbá Bullain Nilda és Hatfaludi Judit. 
Később csatlakoztak Solt Ottília, Szineg Ildikó, Kiss Már-
ta, Bán Mária (utóbbi három Burrows-zal együtt a Nők a 
Nőkért Együtt az Erőszak Ellen, a NANE hivatalos alapító 
tagjai), a korrektorként is közreműködő Szatmári Réka, va-
lamint Elekes Irén Borbála. Utóbbi a Széchenyi Könyvtár 
munkatársa volt, és 1993-ban került a kezébe a Nőszemély 
3. száma. Rögtön kapcsolatba lépett a Feminista Hálózat 
tagjaival, és sokat tanított nekik a 20. század eleji feminista 
mozgalomból, amit önszorgalomból kutatott.101 1994-5-ben 
csatlakoztak Thun Éva, Meskó Andrea, Medvedev Katalin, 
Fábián Katalin és Varró Szilvia. 

Az egyik első akciójuk az abortuszszigorítás elleni alá-
írásgyűjtő kampány volt, 1990 őszén rövid idő alatt hatezer 
aláírás gyűlt össze.102Az aláírásokat egy petíció kíséretében 
a következő évben juttatták el az Alkotmánybírósághoz.103 
1992-ben ismét előkerült a téma, a fél ország az abortuszvita 
lázában égett, és ebbe a Feminista Hálózat is bekapcsolódott 
a Szabad Döntés Jogáért kampány révén. Ismét aláírásokat 
gyűjtöttek, illetve szórólapokat és képeslapokat gyártottak, 
melyeket az állampolgárok elküldhettek a képviselőjüknek, 
kérve őt, hogy ne szavazza meg az abortusz addigi gyakor-
latának bárminemű korlátozását.104 Ekkor tizenháromezer 
aláírást adtak át Szabad Györgynek, az Országgyűlés akkori 
házelnökének.105 Sikerült elérniük, hogy az Országggyűlés 
a liberálisabb törvényváltozatot szavazza meg. 

A Feminista Hálózat, amely élénk kapcsolatot ápolt 
anarchista és zöld csoportokkal, Nőszemély címmel, Acsády 
Judit, Bullain Nilda, Elekes Irén Borbála és Bozzi Vera 
szerkesztésében106 nyomtatott lapot adott ki, amelynek az 
első száma 1991-ben, az utolsó 1998-ban – gyakorlatilag 
1999 elején107 – jelent meg. Fénykorában, az 1990-es évek 
közepén ezer példányban jelent meg, és az ország számos 
pontján terjesztették.108

1994 júniusában a Replika folyóirat 13-14. számában 
Férfi uralom? címmel tematikus blokk jelent meg, melynek 
kapcsán fórumot tartottak az R. S. 9. Stúdiószínházban. A 
Feminista Hálózat ezt a programot Negyedik kedd néven 
rendszeresítette (Lábán Katalin igazgató ingyen biztosította 
a helyet erre a célra), és 1995 és 2000 között közéleti témájú 
előadásokat, vitaesteket szerveztek. A program (nagyrészt 
Elekes Irén Borbála szervezésében) éveken keresztül sike-
resen működött bármiféle anyagi forrás nélkül. 

1995-ben került sor a pekingi női világkonferenciá-
ra, melyen a Feminista Hálózat részéről Antonia Burrows, 
Tóth Andrea és Kozma Blanka (jelenleg is a Közéleti Roma 
Nők egyesület vezetője) vett részt. A Magyar Narancs sze-
rint a legpontosabb és legátfogóbb beszámolót az esemény-

ről a Nőszemély közölte.109 A Pekingben elfogadott ajánlá-
sok egyik hozományaként Kiss Péter minisztersége idején a 
munkaügyi tárcánál megalakult a nőjogi titkárság. Ez volt 
az első olyan szervezeti egység a közigazgatásban, amely 
kifejezetten a nők helyzetével foglalkozott. A titkárság élére 
főosztályvezetői rangban Lévai Katalint nevezték ki.110 

1997 novemberében a Feminista Hálózat tagjai sze-
mélyesen fogadták Budapesten az akkor 77 éves Betty 
Friedant.111 Acsády Judit, Elekes Irén Borbála és Szatmári 
Réka üdvözölték őt az állomáson.

A Feminista Hálózat, a Negyedik Kedd és a Nőszemély 
jelenleg – ahogy a tagok fogalmaznak – szünetel ugyan, 
de a belőle kinőtt NANE jelenleg is működik (továbbá a 
Labrisz kezdeti tagságának egy része is Feminista Hálózat 
tag volt), és az egykori tagok egy része a mai napig aktív 
akár genderkutatóként, akár aktivistaként. 

Ugyanakkor a rendszerváltás körüli feministák tevé-
kenysége a köztudatból kiszorult, a Nőszemély számai mára 
szinte beszerezhetetlenek, és, mint Bozzi Vera is jogosan 
nehezményezi, a tudományos feminista bibliográfi ákból 
szinte mindig hiányoznak.112 Pozitívum ugyanakkor, hogy 
beszélhetünk ilyen bibliográfi ákról – a kilencvenes évek vé-
gén, illetve 2000 után ugyanis az aktivizmussal párhuzamo-
san megindult a feminista szemléletű oktatás.

5. Akadémiai és aktivista feminizmus 1998-tól 
napjainkig

A magyarországi Gender Studies oktatás gyökerei egé-
szen a nyolcvanas évek végére nyúlnak vissza: Fábri Anna 
az ELTÉ-n  A nőkérdés magyarországi története (1987), 
Marinovich Sarolta (Resch Béláné), Dr. Barbara C. Pope és 
Bollobás Enikő pedig az JATÉ-n (ma SZTE) Introduction to 
Women’s Studies (1988) címmel tartottak kurzust.113 1994-
95-re már szinte minden egyetemen tartottak legalább egy-
két hasonló (irodalom, nyelvészet, szociológia, fi lozófi a, tör-
ténelem, művelődéstörténet stb.) kurzust, hallgatók százait 
ismertetve meg a társadalmi nem fogalmával, és az ezzel 
összefüggő kritikus látásmóddal. 1994-ben Férfi uralom114 
címmel válogatáskötet jelent meg a Gender Studies legfon-
tosabb külföldi és magyar írásaiból.

Az első Gender Studies konferenciát 1995 decemberé-

98/ Bozzi és Czene i. m., 25.
99/ Acsády 2002, 181.
100/ „Kató 1904-94”, Nőszemély, 4. szám, 1994, 7.
101/ Bozzi és Czene i. m., 89-90.
102/ Uo. 41.
103/ Uo.
104/ Uo. 59-60. 105/ Uo. 62.
106/ Bozzi és Czene i. m., 94.
107/  Uo. 154.
108/ Acsády 2002, 181.
109/ „Nők világtalálkozója Kínában” Nőszemély 6-7. szám, 1995, 
6-11. 
110/ Bozzi és Czene i. m., 124.
111/ Uo. 153.
112/ Uo. 166.
113/ Acsády 1996, 532. 
114/ Hadas Miklós szerk. Férfi uralom (Budapest: Replika Kör, 
1994).
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ben rendezték Magyarországon. 2002. november 22-23-án 
a BKÁE Társadalmi Nem és Kultúrakutató Központ tartott 
nagyszabású genderkonferenciát „Nő és férfi , férfi  és nő” 
címmel, majd 2005-ben a Szegedi Tudományegyetemen is 
megindult a mai napig is élő Nyelv, ideológia, média kon-
ferenciasorozat, Barát Erzsébet és Sándor Klára szervezésé-
ben. Az utóbbi kapcsán két konferenciakötet is megjelent, 
majd 2011-től a Társadalmi Nemek Tudománya Interdisz-
ciplináris E-Folyóirat (TNTeF).115 

Nem kevesen kötik egy-egy ilyen kurzushoz vagy kon-
ferenciához az explicit feministává válásukat. Az akadémiai 
és az aktivista feminizmus ugyanakkor jobbára elkülönült, 
bár alkalomszerűen voltak (mindkét részről) együttműködé-
si törekvések, sőt az utóbbi néhány évben kifejezetten javul-
ni látszik a helyzet.

Az egykori Feminista Hálózat tagjainak jelentős része, 
mint a vonatkozó fejezetben már utaltam rá, a mai napig 
aktív. A Hálózat szünetelése után Elekes Irén Borbála és 
Thun Éva a Nőitankör nevű szabadegyetemszerű képzés 
formájában folytatták tájékoztató munkájukat, ahol a femi-
nizmustörténet mellett a nők diszkriminációját felszámolni 
célzó nemzetközi dokumentumokról is szót ejtettek.116 A két 
aktivista 2000 és 2009 között HÍR-NŐK Beszélgetések cím-
mel rádióműsort szerkesztett a Civil Rádióban. Ezzel ösz-
szefüggésben fejlesztették tovább a már korábban elindított 
HÍR-NŐK Enciklopédiát, amelynek archívuma, a Hír-Nők 
TNT Szöveggyűjteménnyel együtt, ma is megtalálható az In-
terneten.117 Minden tevékenységükben fontosnak tartották 
a Gender Studies legújabb publikációinak, eredményeinek 
ismertetését, tekintettel arra, hogy magyar nyelven is egyre 
több anyag született. 

Jelenleg Elekes Irén Mindent a nőkről címmel, Thun 
Éva pedig Mióta hiányzunk önmagunknak címmel készít 

nőtörténeti, kulturális műsort a Civil Rádióban. (Thun Éva 
egyúttal a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének 
oktatója.) A Tilos Rádióban is van két nőjogi vonatkozású 
műsor, a 2004-ben indult Drágám, hol a vacsorám? és a 
Zártkörű lányok című feminista-leszbikus műsor.

Jelenleg négy női ernyőszervezet van Magyarorszá-
gon, a konzervatív Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 
(amely abortuszellenes konferencia szervezésével és neo-
náci riporter, fi lmes kitüntetésével aligha mondható női ér-
dekvédelmi szervezetnek), a főleg vidéki nőszervezeteket 
(ún. Nőpontokat) tömörítő Magyar Nők Szövetsége (amely 
azonban már progresszív), az European Women’s Lobby 
magyar tagszervezete, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szö-
vetség (vagy Női Érdek), szintén számos tagszervezettel, 
és végül a Régiók Nőhálózata (REGNET). Természetesen 
ezeken kívül számos független nőszervezet létezik, problé-
ma az átláthatóság és az összefogás hiánya. Ez az utóbbi 
időben némileg javult ugyan, de továbbra is gond az akti-
vista közeg családias mérete és jellege, azaz a mozgalommá 
váláshoz szükséges tömegbázis hiánya. A „családi körön” 
csak alkalomszerűen, és sajnos, ideiglenesen sikerül egy-
egy alkalommal túllépni, és ezen az internet elterjedése sem 
változtatott. 

Az internet előretörésével elvileg egy új kapcsolat-
építési lehetőség jelent meg a szervezetek, és új terjesztési 
lehetőség az eszmék számára, de ez sem Magyarországon, 
sem globális szinten nem hozta meg a feminizmus számá-
ra azt az áttörést, amit vártak tőle.118A kilencvenes évek 
sajátos jelensége a cyberfeminizmus, melyre Stacy Gillis 
2007-es cikkében már mint a cyberfeminizmus mítoszára 
utal. A kezdeti, szélsőségekbe átcsapó lelkesedést a női in-
ternethasználat lehetőségei iránt – melynek egyik megnyil-
vánulása 1993-ban Sadie Plant túlontúl derűlátó kijelentése: 
a cyberfeminizmus egyszerűen annak beismerése, hogy a 
patriarchátus halálra van ítélve119 – szükségszerű (?) kijóza-
nodás követte. A társadalmi nem ugyanúgy működésbe lép 
online, mint offl ine120, sőt az internetnek tulajdonított sem-
legesítő hatás helyet sokszor inkább a genderelvárásokhoz 
igazodó önreprezentációk felerősödése fi gyelhető meg.121 

A felmérések és a tapasztalatok szerint a nők nagy ré-
sze az interneten is a konvencionális női témákat keresi, a 
kommentelés-fórumozás során pedig a patriarchális érték-
rend szerint elvárt viselkedésmintákat mutatja. Egy 2009-es 
felmérés122 eredménye szerint 2007 és 2009 között ugyan 
másfélszeresére, azaz 1,6 millióra nőtt a világhálót legalább 
heti rendszerességgel használó nők száma, ám az interne-
tezés részükről tendenciaszerűen messze nem mondható 
normaszegő tevékenységnek. A nők által aktívan keresett 
témáknak az egészség, a gasztronómia (receptek), a progra-
mok és ajánlók, valamint a lakberendezés és az ezotéria bi-
zonyult; a nem aktívan keresett, de rábukkanás esetén szíve-
sen olvasott témák közül pedig a divat, a szépségápolás, és 
a mozi járt élen. Ennek ellenére a világhálóban rejlő prog-
resszív lehetőségeket is kereste a Magyar Internetező Nők 
Egyesülete, a MINők, amelynek tagjai közt sok feminista 
volt, és ők adták ki (egyebek mellett) 2005-ben a Feminista 
Almanach nevű kiadványt. 

Ennek megfelelően több kísérlet volt feminista honlap, 
fórum indítására, de ezek pár év után általában megszűntek 

115/ http://tntefjournal.hu/
116/ Elekes Irén Borbála, „A DNMSZ magyar jelöltje az AIPFE 
„Women of Europe” díjára, 2004.: Elekes Irén Borbála.” Új Ma-
gyar Női Szemle, I. évfolyam, 2005. különszám, 37.
117/ http://hirnok-enciklopedia.blogspot.hu/ , hirnok.wordpress.
com
118/ 1998-ban még nyitva maradt a kérdés, hogy az internet 
elterjedésének milyen hosszú távú hatásai lesznek a feminizmus 
céljaira nézve: „A világhálón fellehető számos feminista forrás-
anyag és kommunikációs hálózat máris a nők jelenlétét igazolja 
a cybertérben, noha azt még a jövőben fogjuk látni, hogy ez 
vezet-e majd gyümölcsöző együttműködésekhez és működőképes 
stratégiák kidolgozásához a képernyőn túli világban.” Gamble 
szerk. i. m. 178. 
119 /Sadie Plant, „Beyond the Screens: Film, Cyberpunk and 
Cyberfeminism“ Variant 14 (1993), idézi Liza Tsaliki, „Women 
and New Technologies” in Gamble szerk. i. m., 67.
120/ Stacy Gillis, „Neither Cyborg Nor Goddess: The (Im)
Possibilities of Cyberfeminism“ in Stacy Gillis et al eds. Third 
Wave Feminism: A Critical Exploration. (Palgrave-MacMillan 
2007), 174.
121/Lásd Kira Hall, „Cyberfeminism” in Susan Herring ed. 
Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social and 
Cross-Cultural Perspectives (Amsterdam: Benjamins, 1996), 167, 
idézi Gillis, op. cit. 174.
122/ Az NRC felmérése, „A nők és az internet kapcsolata“, elérhe-
tőség: http://www.digibiz.hu/nok-es-internet/20100609, letöltés: 
2010. júl. 1.
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vagy inaktívvá váltak. Jelenleg az egyetlen aktív és rend-
szeresen frissülő magyar feminista honlap a 2009. május 
14. óta fennálló Nőkért.hu123, a Nőkért Egyesület honlapja, 
amely kulturális, ismeretterjesztő cikkeket és közéleti, po-
litikai refl exiókat egyaránt közöl, és amely a Facebookon 
6100 fős olvasótáborral rendelkezik. 

Jellegzetes ugyanakkor, hogy az internetes feminizmus 
ahelyett, hogy előmozdítaná, sokak fejében inkább helyette-
síteni látszik a valós cselekvést: mind a 2010-es női kvóta 
aláírásgyűjtésnél, mind a későbbi erőszakellenes tiltako-
zó megmozdulások alkalmával azt láttuk, hogy a lájkolási 
kedv (vagy a „részt veszek“ bejelölése) sokkal magasabb, 
mint a tulajdonképpeni cselekvési hajlandóság – járvány-
szerűen terjed a karosszék-„aktivizmus“. Talán a fentebb 
kifejtett civil aktivizmus csorbult hagyománya az ok, hogy 
a többség másoktól várja a változtatást, és úgy fogja fel, 
hogy az aktivisták helyettük, és nem velük dolgoznak. Ez 
okozta a tavaly még biztatóan induló „harmadik hullám“ 
kibonatkozásának elmaradását. 

6. Zárszó: a meg nem valósult „harmadik hullám“
Ez az eleinte „harmadik hullámnak“ látszó jelenség 

egy népi kezdeményezéssel indult el: 2012 szeptemberére 
100 ezer aláírás gyűlt össze azzal az indítvánnyal, hogy a 
családon belüli erőszaknak legyen Magyarországon önálló 
büntetőjogi törvényi tényállása. A honatyák ezt a kérdést 
olyan fontosnak tartották, hogy a tárgyalást éjszakára idő-
zítették, így alig néhány képviselő jelent meg az ülésterem-
ben, és ők is dilettáns, a hozzáértés és a minimális empátia 
vagy jóindulat drasztikus hiányáról árulkodó nyilatkozato-
kat tettek. Varga István kormánypárti képviselő a következőt 
találta mondani: „…talán az anyáknak vissza kéne térniük a 
gyereknevelés mellé, szülni két-három vagy inkább négy-öt 
gyereket, és akkor lenne értelme annak, hogy jobban meg-
becsülnék egymást, és fel sem merülhetne a családon belüli 
erőszak…“ „…majd ha mindenki megszülte a maga két-há-
rom vagy négy gyerekét, akkor mehet önmegvalósítani meg 
emancipálódni…“124

Ez szerencsére már túllépte a női jogok iránt egyébként 
nem érdeklődő állampolgárok ingerküszöbét is, és másnap 
este spontán gyülekezésre, szeptember 16-án vasárnap pe-
dig több civil szervezet összefogásával sor került a „Nők 
lázadása“ tüntetésre. A széles körű felháborodás és civil 
nyomás hatására a parlament tárgyalni kezdte a törvény-
javaslatot, ám egyrészt Vargát nem menesztették a pozíci-
ójából, másrészt a kodifi kációs munkafolyamat rendkívül 
lassan haladt, és abban folyamatosan fi gyelmen kívül hagy-
ták az áldozatvédő szervezetek (NANE, Patent, Stop Férfi -
erőszak!) szakembereinek észrevételeit, javaslatait. Ráadá-
sul közben kirobbant egy párkapcsolati erőszakot elkövető 
kormánypárti képviselő ügye, és ez felháborító ellentétet ké-
pezett a törvény halogatásával. Emiatt újabb tiltakozásokat 
voltunk kénytelenek tartani, a népharag azonban lecsillapo-
dott, a tömegbázis elapadt. Egymást érték a parlamenti sze-
xista megnyilvánulások, a nép viszont immunizálódni lát-
szott. A szeptember 16-ai Nők Lázadása tüntetésen 3000-en 
voltunk, az élettársa megverését a vak komondorra hárító 
Balogh József elleni tüntetésen 2013. május 1-jén már csak 
300 ember – és 50 kutya – vett részt, a további parlamen-

ti szexista megnyilvánulások elleni tiltakozáson pedig már 
csak 30-an álltunk Illés pártjának székházánál. A halogatás 
a törvényhozásban is bevált a kormánynak, a július 1-jén 
nagy nehezen megszületett párkapcsolati erőszak-törvény 
csak részben hatékony, és csak részben felel meg a nemzet-
közi egyezményeknek.

Optimizmusra valamelyest az ad okot, hogy a tömeges 
érdeklődés elapadásának dacára egyre több feminista hon-
lap és blog jelenik meg az interneten, és a személyes előadá-
sok, nyilvános viták, fórumbeszélgetések is igen gyakoriak 
(még ha egyelőre nem is olyan rendszeres szervezettséggel, 
mint anno a Negyedik Kedd volt). Továbbá, idén november 
11-én, az 1913-as Nemzetközi Női Választójogi konferencia 
után éppen 100 évvel, lengyel mintán felbuzdulva, Nőkong-
resszus125 került megrendezésre, amely remélhetőleg éven-
kénti hagyománnyá válik, és javítani fog a hiányosságokon.
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Kulcsszavak: politikai képviselet, női karrier, női lá-
tásmód, kvótarendszer

Összefoglalás: A nők részvétele a politikai döntés-
hozatalban évtizedek óta sok vitát kiváltó téma. Dolgoza-
tomban rövid áttekintést igyekszem nyújtani az európai or-
szágokban és a Magyarországon és  Szlovákiában kialakult 
helyzetről, és a nők politikai részvételének lehetőségeiről és 
feltételeiről.

A nők a világ népességének több mint a felét teszik 
ki, Európa lakosságának mintegy 53%-át, a politikai fo-
lyamatban való részvételük és szerepvállalásuk azonban 
évek hosszú során át meg volt tőlük tagadva. A nők mint a 
társadalom másodrangú tagjai, törvény szerint is a férfi ak 
alárendeltjei voltak. A közszférában férfi ak tevékenykedtek, 
a magas közhivatali funkciókat is kizárólag ők látták el. A 
nők szerepe az anyaság és a feleség fogalmában merült ki, 
feladatuk a család kényelmének biztosítása volt.

Az Európai Unió Tanácsának 2011. március 7-i követ-
keztetései a nemek közötti egyenlőségről szóló európai pak-
tumról (2011-2020) a következőképpen kezdődik:

„A nők és férfi ak közötti egyenlőség az Európai Unió 
Szerződéseiben foglalt alapvető érték, biztosítása az Eu-

rópai Unió egyik célja és feladata; a nők és férfi ak közötti 
egyenlőség valamennyi uniós tevékenység során történő 
általános érvényesítése ezen kívül az Unió általános céljai 
között szerepel.”

Mindezek ellenére az Európa Parlament igazgatásában 
a 2010-es évben a 202 osztályvezetői álláshelyből csupán 
52-t töltöttek be nők. 

Sokat hangoztatott fogalmak a nemek közti egyenlőség, 
esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód. Szlovákiában a férfi ak 
és nők közötti esélyegyenlőség kérdésével a 90-es években 
kezdtek foglalkozni. A politika is hozzájárult a női kép for-
málásához. A szocializmusban szocialista emancipációról 
beszélhetünk, melynek oka a munkaerő létszám növelése 
volt (gazdasági ok), másrészről ideológiai, az egyenlőség 
hirdetése miatt. Ennek eredményeként a nők teljes foglalkoz-
tatottságáról beszélhetünk. A hatvanas évektől változás tör-
tént. A munkanélküliség prognózisa és a gyermekszám csök-
kenése miatt csökkent a foglalkoztatott nők száma. A nők a 
politikában is helyet kaptak a szocializmus idejében. A rend-
szerváltás utáni változások ellentmondásosak. Megnöveke-
dett a gazdaságban, a politikában a nők aránya. Kinyíltak az 
iskolák kapui a hölgyek számára, a hagyományos, háztartást 
vezető női szerepekből a nők munkába állással törtek ki.

A nők képviselete a politikai döntéshozatalban
Habán Dana, Dunakadémia, Dunaszerdahely

II. Közélet és magánélet
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Néhány adatot szeretnék megosztani olvasóimmal a 
nők képviseletéről a döntéshozatalban az egyes szinteken.

Ami meglepő, hogy mások az eredmények az Európai 
parlamenti választásokon ami a nők arányát illeti . Itt 2004-
ben 35,7 %, 2009-ben 38,5 ¨volt a nők aránya. Ez egy olyan 
szám, amelyet nagyon jó lenne elérni a parlamenti válasz-
tásokon is. De hogy is néznek ki ott a számok ? S vajon 
miért ?

A feltüntetett táblázat mutatja az egyes országokban 
a nők arányát a parlamentben. Szlovákia 22 %-kal a táblá-
zat közepén helyezkedik el. Magasabb százalékokat azok 
az országok érnek el, ahol be lett vezetve a kvótarendszer. 
Ami viszont negatív, az Magyarország helyzete, ahol a nők 
aránya a legalacsonyabb ! 

Bár a nők részvétele a szlovák politikai életben még 
mindig alacsony, meg kell jegyezni,  hogy nagy sikernek 
számított a 2009 es elnökválasztás, mikor egy nagyon pozi-
tív kampánnyal Radičová bejutott a második körbe. Ez egy 
nagy áttörés volt a nők politikai öntudatában, amiben fon-
tos szerepet játszott az is, hogy Radičová megszerezte a női 
szervezetek támogatását is. 

A következő siker az volt, mikor 2010 júniusában első 
alkalommal Szlovákia 20 éves történelme alatt a kormányfő 
szerepét nő töltötte be. Maga a tény, hogy nő vezethette a 
kormányt, példaértékűvé vált sok nő számára Szlovákiában. 
Kár, hogy nevéhez fűződik a jobboldal bukása, amit sajnos 
szívesen értékelnek úgy, hogy a női politikus vallott kudar-
cot. 

Szükséges a nők szélesebb körben történő bevonása a 
politikába azért is, mert a Világbank kutatásai alapján azok-
ban az országokban, ahol magas a nők aránya a kormányban 
- alacsonyabb a korrupció és érzékenyebbek a „közjóléttel” 
kapcsolatban.

Sajnos a szlovák kormányban a nők aránya az elmúlt 
20 év alatt csak 0-15 %  között mozog, ami alul marad a par-
lamenti arány alatt is. Ezt nem befolyásolja az sem, hogy 
jobb vagy baloldali párt állítja fel a kormányt. A megyei ön-
kormányzati testületben nagyon kicsi a nők aránya .

Ezidáig egyetlen megyei elnök sem volt nő . A 2013-
as választások sem változtattak az eddigi eredményeken, 
2013-ban a 408 képviselőből  64 nő lett megválasztva, ami  

15,69% -ot jelent.  A 66 megyei elnöki 
pozícióra 66 jelöltből csak 5 nő . 

Megyei választások:
Önkormányzati szinten a nők ará-

nya 2006-ban 20,6 % volt, 2010-ben 
pedig 22 %, ami a 66 járási városban 
6 nő polgármestert jelent. Pozsonyban 
17 városrészből 6 városrészben lett nő 
a polgármester. 

Egy ambiciózus nőnek szembe kell 
néznie azzal a dilemmával, hogy össze 
tudja hangolni a karriert és a háztar-
tást. Ne választania kelljen közöttük. 
A városokban gyakoribb, hogy a nők a 
férfi akkal vezetik a közös háztartást, de 
az országban még mindig uralkodóbb 
a hagyományos modell, mely szerint a 

család, az otthon rendben tartása, ill. összetartása kifejezet-
ten a nők feladata.

Ezek mind azok az általános és egyetemes akadályok, 
amelyek akadályozzák a nők belépését a vezető közéleti 
funkciókba és a politikába.

Az eddig említett számok szemszögéből meglepő hogy 
vélekedik erről a közvélemény és a civil szervezetek. Egy 
2006-os felmérés eredményei szerint Szlovákiában a la-
kosság nagyon is támogatná a nők jelenlétét a politikában. 
A megkérdezettek 73 %-a fontosnak tartja, hogy a nők na-
gyobb számban vegyenek részt a politikában, és csak a 22 % 
-a gondolja úgy, hogy a „a nők ne törődjenek a politikával“ .  

S ha ez így van, akkor fel kell tenni néhány  kérdést, és 
meg kell keresni rájuk a válaszokat . 

Mit tegyünk? Hogyan érjük ezt el?
A nők politikai karrierambíciója és a közéletben való 

szereplésének motivációja sokkal kisebb, mint a férfi ak ese-
tében. Az egyik ok,  hogy  a nők nem vállalják fel a részvé-
telüket a politika olyan kísérőjelenségeiben mint a közönsé-
gesség, a tudatlanság, hazugság, az irigység, kíméletlenség. 
Második ok, amiért a nők elkerülik a politika világát, hogy 
ez radikálisan változtatna életükön: a politika veszteséget 
jelent a magánélet és a szabad idő kárára, az eredeti szakma 
gyakorlását hátráltatja, költözködéssel jár és magával vonz-
za a társadalmi kapcsolatok elvesztését; így a nők társadal-
mi vákuumba kerülnek, régi kapcsolataik megtartása nehéz, 
ugyanúgy, mint az új, őszinte barátságok kialakítása. Kö-
vetkező indokként szerepel a még mindig gyakori előítélet 
és sztereotípia. 

A munkahelyi hierarchiában emelkedett a nők pozíci-
ója, ám vezető pozícióban még mindig kevesebb nő van. 
Legtöbben alsó, vagy középvezetők, vagy tipikus női terü-
leteken látnak el vezetői beosztást. A szociológiában erre az 
„üvegplafon“ fogalmat használják. Ez azt jelenti, hogy míg 
a középvezetői szinteken egyre több nő található, enyhítve 
ez által a nemek közti egyenlőtlenséget, addig a legfelsőbb 
vezetői körökbe nagyon kevés nő jut el. 

A nők a férfi közegben, amíg kevesen vannak, fel kell 
hogy vegyék a férfi as viselkedési mintákat, hogy tudjanak 
érvényesülni. Nehéz összeegyeztetni azt, hogy a parlament-

Parlamenti 
választások

Politikai  
pártok
száma

Lista Nők száma
 a 

parlamentben
Arány

Együtt  Nők Nők %

1994 18 1929 N N 22 14,70%

1998 17 1618 274 16,90% 19 12,70%

2002 25 2618 604 23,10% 29 19,30%

2006 21 2340 532 22,70% 30 20,00%

2010 18 2397 545 22,80% 31 22,00%

2012 26 2882 763 26,40% 24 16,00%

Parlamenti választások számokban:
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ben a domináns férfi  viselkedésjegyekkel bírjon egy nő, ott-
hon pedig visszabújjon a hagyományos női szerepbe.

Pedig épp az lenne a fontos, hogy a női tulajdonságok, 
női  látásmód, szemlélet is teret kapjon. Amíg viszont eljut 
a társadalom idáig, sok mindennek kell  változnia. Elsősor-
ban a nőknek van szükséguk egészséges szakmai önbizalom-
ra, tapasztalatuk és  látásmódjuk  hatékony érvényesítésére, 
női együttműködésre. Továbbá nagyon fontos szerepe van 
a médiának – szükséges a politikusnőkről kialakított kép 
megváltoztatása, az ifjúság felkészítése , egy szemléletváltás.

Több országban jelentett megoldást a kvótarendszer. 
Ezzel kapcsolatban is eltérőek a vélemények, lehet ez vi-
szont egy átmeneti megoldás. Említeném Lengyelország 
példáját, ahol csak azokat a pártokat regisztrálják, akiknek 
a listáján minimum 35 % nő van.  Ennek elfogadásához is 
szükség van a jelenlegi gondolkodás megváltoztatásához, 
kell a szemléletváltás, kellenek nők, akik vállalják a szak-
mai felkészülés mellett a közszereplést , és nem utolsó sor-
ban szükség van azoknak a férfi aknak a támogatása, akik 
erről döntenek. És akkor elérhető, hogy többen legyenek 
„tűsarkúban“ a parlamenti szőnyegen.

S végezetül Michelle Bachelet, Chile volt elnöke vé-
leményével, üzenetével zárom mondanivalómat: „Ha egy ő 
egyedül lép be a politikába, akkor meg kell változnia, ha 
ezer nő lép be, akkor a politika változik meg. “

Felhasznált irodalom
Az erősebb „gyengébb“ nem - Nők helyzete 2010, Ma-

gyarország, 2010. 3. 18. 12:11, In. Közélet és Tár-
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részvátele a politikai döntéshozatalban – minőség es 
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Deklarácia. Fórum žien 2000. Profesionálne ženy, Bratis-
lava 2000.

Filadelfi ová, J.: Participácia žien na zákonodarnej a výkonnej 
moci. In: Bútorová, Z. (ed.): Ona a on na Slovensku: 
zaostrené na rod a vek. Bratislava, IVO 2008

Filadelfi ová, J.: Stratégie a postupy zvyšovania účasti žien 
v politickom a verejnom živote. In.: Mozaika rodiny. 
MSŠR, Bratislava 2001

Filadelfi ová, J.: Ženy v politike. In.: Kvapilová, E. - 
Porubänová, S. (ed.): Nerovné cesty k rovnosti. MSŠR, 
Bratislava 2001

Filadelfi ová J.: O ženách, moci a politike: úvahy, fakty, 
súvislosti. In.: Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky. 
ZZŽ Aspekt, Bratislava 2002

Filadelfi ová, J.: Rovnosť príležitostí. In.: Mesežnikov, G. - 
Gyárfášová, O. - Kollár, M. (ed.): Slovenské voľby ´02. 
Výsledky,dôsledky, súvislosti. IVO, Bratislava 2003

Filadelfi ová, J. – Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Ženy a 
muži v politike. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): 
Slovensko

Filadelfi ová, J. – Guráň, P. – Šútorová, D.: Rodové štatistiky 
na Slovensku II. MSŠR, MPSVR SR, Bratislava 2002

Filadelfi ová, J. – Radičová, I. – Puliš, P.: Ženy v politike. 
Záverečná správa. MSŠR, SPACE, MPSVR SR, Bra-
tislava 2000

E. Kvapilová, S. Porubänová (ed.): Nerovné cesty k 
rovnosti. Pohľady na ľudské a občianske práva žien na 
Slovensku.MSŠR, Bratislava 2001

Rovnost žien a mužov. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. – 
Bútora, M. (ed.): Slovensko 2005.

2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti I. IVO, Bratislava 
2002

www.zastavmenasilie.sk
www.statistics.sk

Pozíciók
Megyei 
választások

2001 2005 2009

Jelöltek 
a megyei 
elnök 
pozíciójára

Összesítve/nők
133 / 
13

64 / 7 57 / 5

A nők aránya  % 9,8 % 10,9 % 8,8 %

Választott 
megyei 
elnökök

Összesítve/nők 8 / 0 8 / 0 8 / 0

A nők aránya  % 0 % 0 % 0 %

Jelöltek 
a megyei 
képviselők 
pozíciójára

Összesítve/nők
3 976 / 
690

2 833 / 
526

3 473 / 
708

A nők aránya  % 17,3 % 18,6 % 20,4 %

Választott 
megyei 
képviselők

Összesítve/nők  
412 / 
59

408 / 
63

A nők aránya  % 12,7 % 14,3 % 15,4 %

Kulcsszavak: esélyegyenlőség, társadalmi hierarchia, 
döntéshozatal, célzott kommunikáció, bottom up, Leader 
program.

Összefoglalás: 2008 júniusában kerültek elfogadásra 
az Európa Tanács azon következtetései, melyek célja, hogy 
segítsenek felszámolni a nemek szerinti hátrányos megkü-
lönböztetésből adódó előítéleteket a társadalomban, és ösz-

tönözzék a nők részvételét a politikai döntéshozatalban. A 
jelentés szerint növelni kell a nők részvételét a döntéshozó 
pozíciókban, és különböző eszközökkel támogatni kell a 
részvételüket a választási folyamatokban; célzott kommu-
nikációval kell segíteni a férfi ak és nők közötti problémák 
megértésének segítését és a közösségi vélemények befolyá-
solását a társadalom minden szintjén. 

A vidéki nő részvétele a döntéshozatali folyamatokban
Rácz Judit, Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
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A 2009-ben megjelentetett hatodik Bizottsági jelentés 
ismerteti a nők és férfi ak közötti esélyegyenlőség területén 
addig elért legfontosabb eredményeket. Leszögezi, hogy a 
jelenlegi demográfi ai és gazdasági kihívások mellett elen-
gedhetetlenül fontos a nők részvételének emelése a foglal-
koztatás és a társadalmi kohézió területén.

Bevezetés
„Az emberiség égető problémáinak megoldása 

mindig elmarad, mert kiderül, hogy a problémák 
hol nem égetőek, hol nem megoldhatóak, hol nem 
problémák.”  Faludy György

2007 óta egy helyi vidékfejlesztési  szervezetnél dolgo-
zom, kollégáimmal 13 település vidékfejlesztési programját 
valósítjuk meg. Tanulmányom alapja a Zsigmond Király 
Főiskola Kommunikáció-Médiatudomány Mesterképzésén 
készített dolgozat, melyben a nők részvételét vizsgálom a 
döntéshozatali folyamatokban a magyar vidékfejlesztési há-
lózat LEADER Helyi Akciócsoportjain keresztül. 

2008 júniusában kerültek elfogadásra az Európa Tanács 
következtetései, melyek célja, hogy segítsenek felszámolni a 
nemek szerinti hátrányos megkülönböztetésből adódó előíté-
leteket a társadalomban, és ösztönözzék a nők részvételét a 
politikai döntéshozatalban. A jelentés szerint növelni kell és 
különböző eszközökkel támogatni szükséges a nők részvé-
telét a döntéshozó pozíciókban, a választási folyamatokban; 
célzott kommunikációval kell segíteni a férfi ak és nők közöt-
ti problémák megértésének segítését és a közösségi vélemé-
nyek befolyásolását a társadalom minden szintjén. 

A 2009-ben megjelentetett hatodik Bizottsági jelentés 
ismerteti a nők és férfi ak közötti esélyegyenlőség területén 
addig elért legfontosabb eredményeket. Leszögezi, hogy a 
jelenlegi demográfi ai és gazdasági kihívások mellett elen-
gedhetetlenül fontos a nők részvételének emelése a foglal-
koztatás és a társadalmi kohézió területén. 

Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, 
hogy a nők tudják-e érvényesíteni véleményüket, akaratu-
kat a döntéshozatali folyamatokban, milyen kommunikáci-
ós eszközöket használnak, ezek az eszközök segítik-e a nők 
láthatóbbá tételét a vidéki térségekben, a gazdasági és tár-
sadalmi folyamatokban, valamint megpróbálom összefog-
lalni, mit gondolnak a vidékfejlesztési program megvalósí-
tásában közreműködő nők a saját helyzetükről, és hogyan 
látják ugyanezt a férfi ak? Vannak-e felismerhető jelei a nők 
közéleti aktivitásának, a vidéki térségekben, láthatóak-e a 
LEADER Helyi Akciócsoportokban a társadalmi nemi 
egyenlőtlenségek, megjelennek-e a nők és férfi ak identitá-
sának különbözőségeiből adódó viselkedésminták, jellem-
ző különbségek egy többségében női középvezetőkből álló 
szakmai területen.

2010 áprilisában a Spanyolországi Caceresben részt 
vettem a „Nők a fenntartható vidékfejlesztésben Európai 
Fórum“ címmel rendezett konferencián. A fórum témája a 
vidéki térségekben élő és dolgozó nők esélyegyenlőségének 
biztosítása, a nők láthatóvá tétele a társadalmi és gazdasági 
folyamatokban, összhangban az Európai Unió és a spanyol 
kormány esélyegyenlőségi politikájával. A fórummal kap-
csolatos előzetes elképzeléseimben egy európai feminista 
találkozó képe rajzolódott ki, amely koncentráltan a vidé-

ki területeken élő nők társadalmi szerepvállalására, élet és 
munkakörülményeik elemzésére, és az Európai Unió nőpo-
litikájával kapcsolatos kérdésekre próbál majd választ adni. 

Mivel a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesü-
let – az akkori és jelenlegi munkahelyem – Helyi Vidékfej-
lesztési Stratégiája több ponton is foglalkozik a „hátrányos 
helyzetű nők“ foglalkoztatásának javításával,  elhelyezke-
dési problémáikkal, élet- és munkakörülményeik javításával 
a kapcsolódási pont adott volt, a szakmai hátterem pedig, 
- a vidékfejlesztésben eltöltött aktív évek - lehetővé tették a 
konferencián való részvételt. 

A cáceres-i kétnapos konferencia előadásai olyan vál-
tozatos témákat érintettek végül, mint a fejlesztéspolitika 
különböző kérdései a nők szemszögéből, az Európai Unió 
vidékfejlesztési törekvései, a nők szerepe a gazdasági élet-
ben, az innovációban és az info-kommunikációban, vala-
mint a nők vállalkozóvá válásának és aktuális helyzetének 
bemutatása a globalizálódó világban. 

Természetesen nyoma sem volt az általam elképzelt 
feminista „miniforradalomnak“. Kissé kényelmetlenül 
éreztem magam a saját előzetes feltételezéseim miatt, hogy 
Európának ezen a részén, Spanyolország Extremadura tar-
tományában ilyen nyíltan, őszintén és természetes barátság-
gal, minden „macsó“ felhang nélkül lehet a nők helyzetét 
értékelni, problémáikról és tapasztalataikról nőknek és 
férfi aknak EGYÜTT beszélni és azt követően KÖZÖSEN 
CSELEKEDNI. 

Természetesen a konferencián szerzett tapasztalataim 
tovább erősítettek abban, hogy sokkal többet kellene foglal-
kozni a nők helyzetével általánosságban és a saját szakmai 
területemen, a vidékfejlesztés területén egyaránt. 

Munkám során rendszeresen veszek részt különböző 
szintű egyeztetéseken, szakmai megbeszéléseket, konferen-
ciákat, helyi programokat és fórumokat mi is szervezünk. 
A gyakorlatban is tapasztalom, hogy egy kisvárosban szer-
vezett nyelvi képzésen a résztvevő nők aránya általában 80 
%, a tanulni vágyó férfi ak 20 %-val szemben,  míg egy  két-
napos szakmai „jövőtervezés“ nagyobb mértékben vonzza 
a férfi akat. A hazai vidékfejlesztési szereplőkkel kiépített 
hálózati kapcsolataimon, és a vidékfejlesztő kollégáimmal 
történő folyamatos egyeztetéseken keresztül van rálátásom 
egy-egy térség meghatározó arculatára. Ezeknek a hálóza-
ti kapcsolatoknak köszönhetően számomra az elmúlt évek 
érdekes tapasztalata, hogy melyik magyarországi régiónak 
van nőiesebb, vagy férfi asabb arca, a megvalósított progra-
mokon keresztül pedig kirajzolódik az is, hogy egy-egy tér-
ség inkább a szociális és közösségi programok megvalósí-
tásában, a turisztikai fejlesztések területén, a vállalkozások 
fejlesztésében, vagy az intézményeik megerősítésében látott 
nagyobb fejlesztési potenciált. 

Dolgozatom hipotézise, hogy ha a nők alulreprezen-
táltak a döntéshozatali folyamatokban, nem vesznek részt 
azoknak a testületeknek a munkájában, amelyek döntéshozói 
szinten határoznak – a nők és férfi ak életét, egzisztenciáját, 
mindennapi munkakörülményeit, esélyegyenlőségét nagy-
mértékben befolyásoló kérdésekről – , akkor ennek a jelen-
létnek a hiánya okozza végső soron azokat a problémákat, 
amelyek megakadályozzák a nőket abban, hogy az időszerű 
társadalmi változások bekövetkezésére hatással legyenek.
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Az a meggyőződésem, hogy ha az Európai Vidékfej-
lesztési Program magyarországi végrehajtásában döntés-
hozói szinteken  is  nagyobb szerepet kapnának a nők, ak-
kor sokkal több olyan konkrét intézkedés születhetne, ami 
a vidéki területeken élő nők láthatóbbá tételét, a nők által 
működtetett vállalkozások számának növekedését, és a nők  
nagyobb közéleti aktivitásának lehetőségét hozná magával. 

Fordítva pedig, tapasztalataim szerint a nők sokkal  na-
gyobb számban vannak jelen az operatív, végrehajtói terüle-
teken, a gyakorlati munkában, feladatellátásban, mint azon 
a szinten, ahol a programok végrehajtásáról szóló döntések 
születnek. Általánosságban véve pedig ha egy térségben ke-
vés nő vesz részt a helyi ügyekben, kevés nőt választanak be 
a helyi önkormányzati képviselő testületekbe, kevés olyan 
gazdasági vállalkozás van, amelynek a vezetője nő, vagy 
elenyésző a nők száma a helyi civil szervezetek elnöki pozí-
cióiban, akkor a közösséget érintő döntések a férfi ak több-
ségének szempontjai szerint születnek, az általuk elképzelt 
„jó célok“ szerint valósulnak meg. Ezek a célok pedig sok 
esetben – minden jó szándék mellett – nem azonosak a nők 
által fontosnak tartott célokkal. 

Feltételezésem szerint, a férfi ak és a nők a foglal-
koztatás területén is a „családi modell“ szerinti hierarchi-
kus vezetői és beosztotti szerepeket képezik le, részesítik 
előnyben az „irányító“ vagy a „gondoskodó“, „segítő“ 
„feladatvégrehajtó“ szerepeikben. 

Meglátásom  szerint a nők jobban bíznak a közös telje-
sítményben, a közösen elért eredményekben, és többet fog-
lalkoznak morális és etikai kérdésekkel, de nem részesítik 
előnyben az egyéni karrierjüket a kevesebb családi feladat 
vállalása mellett, és ez végül megakadályozza őket abban, 
hogy nagyobb számban vegyenek részt a döntéshozatali fo-
lyamatokban vagy nagyobb közéleti aktivitást fejtsenek ki, 
ide értve a politikai tevékenységeket is.

A vidékfejlesztési program megvalósítása során sokat 
használt kifejezés a közösségfejlesztés, közösségszerve-
zés. A globalizáció és a centralizáció felerősödéséhez ve-
zetett azoknak az irányelveknek a kidolgozása, melynek 
során a központi célok megvalósítása lokális  ágensek 
bevonásával történik, vagy a transzlokális ágensek szere-
pe megnő a lokális szolgáltatásokban. A közösségi tanul-
mányok egyre inkább előtérbe kerülnek. Napjaink egyik 
fontos kérdése, hogy mi mozgatja a közösségeket, hogyan 
szerveződnek, milyen értékű társadalmi tőke létrehozásá-
ban van szerepük, milyen intézményi feladatok ellátására 
alkalmasak, kik a közösségek meghatározó szereplői, mi-
lyen gazdasági szerepük van a non-profi t alapon létrejövő 
mikro-közösségeknek, és mindez hogyan befolyásolja egy 
térség fejlődési potenciálját, végső soron lakóinak életmi-
nőségét és jövőjét. 

A fi zikai, humán és társadalmi tőkék és erőforrások vizs-
gálatakor az alábbi társadalmi tőkefajtákról beszélhetünk:

1. A közösségbe beágyazott civil kurázsi.
2. Nevelés és iskoláztatás.
3. Nyilvános közösségi helyek közös gondozása.
4. Gazdasági virágzás elősegítése.
5. Egészség.
A fenti tényezők befolyásolására a vidékfejlesztési 

programokon keresztül opcionálisan óriási lehetőségük van 

a helyi partnerek együttműködésében létrehozott fejlesztési 
szervezeteknek. 

A források célzott felhasználása, az oktatási progra-
mok megvalósítása, a vállalkozások támogatása és preven-
ciós egészségügyi programok szervezése mind-mind olyan 
feladat, amelyre egy jól működő vidékfejlesztési szervezet-
nek hatása lehet, és a közösség számára lényeges. Ebből a 
szempontból is fontos, hogy ezeknek a közösségeknek a 
szószólói, a döntési pozícióiban lévő helyi tagjai fi gyelem-
be veszik-e a nemi különbözőséget,  nemek szerint eltérő 
igényeket, lehetőséget biztosítanak-e a nők, vagy férfi ak 
másfajta igényeinek teljesítésére.

A vidékfejlesztési közösségek létrejöttében fontos sze-
repet játszik a szubszidiaritás, és a „bottom up“ jelleg, az 
alulról szerveződés, és a társadalmi tőke képzés. Az Európai 
Unió a 2000 utáni regionális politikáiban a decentralizált 
fejlesztéspolitikára helyezi a fő hangsúlyt, melyben kiemelt 
szerepet kap az alulról szerveződő regionális gazdaságfej-
lesztés. 

Magyarországon az utóbbi egy évtizedben több szin-
tű területfejlesztési és vidékfejlesztési koncepciótervezés 
folyt, több példát is találhatunk a helyi, megyei és országos 
területi fejlesztési stratégiák elkészítésének eszköz- és mód-
szertanára. 

A regionális és lokális gazdaságfejlesztés szakirodalma 
bőséges,  mégis úgy tűnik, hogy a „bottom-up“ módszernek, 
az alulról felfelé történő gazdaságfejlesztésnek és társadal-
mi együttműködésnek még egyáltalán nem kiforrott sem az 
elmélete, sem a gyakorlata. 

Ennek a gazdaságfejlesztési modellnek a gyakorlati 
megvalósítása egyáltalán nem egységes, nincs hagyománya 
az európai értelemben vett vidékfejlesztési politika alkal-
mazásának,  mint ahogy annak sem, hogy milyen módon 
kezeljük a közösségek által hozott decentralizált döntéseket, 
milyen önálló jogosítványokkal rendelkezhetnek  az alul-
ról-,  önszerveződően létrejövő csoportok, a közigazgatás és 
közfeladatok ellátásának határmezsgyéjén,  és mit is jelente-
nek a gyakorlatban a nemek közötti egyenlőség megterem-
tésének feladatai, problémakörei. 

De hogyan is értelmezhető a nők és a vidékfejlesztés 
viszonya? Megállapíthatjuk, hogy nem megszokott sem 
a politikában, sem a közéletben a döntések meghozatala 
előtt a dolgok  női szemszögéből való végiggondolása, és 
a sajátos női érdekek beépítése a megszülető döntésekbe, 
a vidékfejlesztési politika alakításából hiányzik a nemekre 
érzékeny szemlélet. 

Két nézőpontot különböztetünk meg, egyrészt a meg-
valósított fejlesztések, akciók és beavatkozások, másrészt 
a nők vidékfejlesztési politikában betöltött szerepvállalása 
alapján.

 Az első értelmezésben a fejlesztések vizsgálata, – a tu-
datos beavatkozás és annak következményei, valamint hatá-
sai a nők körülményeire –  szerepel. A második értelmezés 
arról szól, hogy milyen szerepet töltenek be a nők a vidék-
fejlesztés folyamatában. Az Európai Unió Nőjogi és Esély-
egyenlőségi Bizottságának 2013. február 28-i bizottsági je-
lentése hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak a jelenlegi, 
2008-ban kezdődött válság  okán, az 1930-as nagy gazdasági 
világválság óta eddigi legsúlyosabb gazdasági és pénzügyi 
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nehézségeivel kell szembenéznie, mely válság következmé-
nyeit  tovább súlyosbítják a tagállamok számára előírt meg-
szorító intézkedések, a gazdasági kormányzásra irányuló 
tagállami politikák, a „pénzügyi támogatási“ programok. 

A tagállamokban továbbra is jelentős növekedésben 
van a munkanélküliség, mely elsősorban kiszolgáltatott 
helyzetben lévőkre, különösen a nőkre vonatkozóan rejt 
közvetlenül nagy kockázatot, a fi zetés csökkenése, a mun-
kahely megszűnése, a munka elvesztése okán. 

A jelentés egyébként egyértelműen a férfi akat teszi fe-
lelőssé a hitelpiac összeomlásáért, és az ezzel összefüggő 
döntések meghozataláért, mivel: „elsősorban férfi ak dön-
töttek”, és egyúttal hangsúlyozza, „hogy a politikai, gaz-
dasági és pénzügyi szférában, valamint a szociális partne-
rekkel kötött megállapodások terén a nők – akik általában 
magasabban képzettek, mint a férfi ak – teljes körűen részt 
kell vegyenek a döntéshozatali folyamatban”.

A gender-kutatások kimutatták, hogy a nők másként 
irányítanak, jobban kerülik a kockázatokat és nagyobb 
hangsúlyt helyeznek a hosszú távú kilátásokra, mégis a 
jelentés megállapításai szerint a nők elsősorban alkalma-
zottként vagy kedvezményezettként vannak jelen a munka 
világában (a közszféra ágazatában a foglalkoztatottak hoz-
závetőleg 70 %-a nő). A megszorító intézkedések elsődleges 
áldozatai a nők, mivel ez idáig egyetlen ország sem mérte 
fel a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjából a köz-
kiadások javasolt csökkentésének hatásait és a költségveté-
si konszolidáció következményeit egyéni intézkedések és 
halmozott hatások viszonylatában. A jelentés újra felhívja 
a fi gyelmet a munka és a családi élet egyensúlyának a meg-
tartására, szükségesnek látja a nemi dimenzió fi gyelembe 
vételét a válságból való kijutás jelenlegi intézkedései között 
és a tervezett szakpolitikai kezdeményezésekben.

Továbbra is problémát jelent a női esélyegyenlőség te-
rületén, hogy a sztereotípiák szerint a férfi ak a „kenyérke-
resők“ a családban a nők pedig a elsődlegesen a családról 
„gondoskodók“, így a férfi ak munkanélkülisége jelenti a 
nagyobb problémát. A férfi ak munkanélküliségének meg-
oldására kidolgozott programok megközelítése negatív ha-
tással van a nők foglalkoztatási esélyeire, ráadásul gyakran 
halmozott nehézségekkel kell szembenézniük például az 
egyedülálló idős nőknek, az egyszülős családoknak, ahol a 
nő veszi át a családfenntartó szerepet. 

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne erősíteni az 
esélyegyenlőség társadalmi elfogadottságát, főleg a nők 
részéről fogalmazódott meg az igény a gazdasági és társa-
dalmi önállóságra és függetlenségre, a nemek szerinti hát-
rányos bérfi zetés okozta diszkrimináció megszüntetésére, 
és a pillanatnyilag hiányzó modern nő „minta” sikeres női 
életpályák bemutatására.

Magyarországon 100 férfi ra átlagosan 110 nő jut, azon-
ban országon belül, településtípushoz, illetve településnagy-
sághoz köthető eltérések is megjelennek, melyekben más 
férfi -nő viszony-dimenzió látható. Például Budapesten ez 
az arány 118, megyei jogú városokban 113, városban átla-
gosan 109, községekben átlagosan 106. Okunk van feltéte-
lezni, hogy Magyarországon a migráció jobban befolyásolja 
férfi ak és nők arányát, mivel a statisztikai adatok szerint a 
városokban 35 év feletti, a falvakban pedig 55 év feletti kor-

csoportokban válik jellemzővé a nőtöbblet. A nők és férfi -
ak eltérő arányú jelenléte az egyes településeken kifejezhet 
eltérő migrációs, és mobilitási stratégiákat, melyek a nők 
eltérő jövedelmi viszonyaira, iskolai végzettségére, etnikai 
hovatartozására, vagy a sajátos „genderviszonyokra“ vezet-
hetők vissza. Az aprófalvas térségekben ez a fajta nőhiány 
instabillá teheti a társadalmi viszonyokat, mivel a nemek el-
térő aránya kihat a helyi párválasztási lehetőségekre, kapcso-
lathálókra, az idősebb korcsoportokban a jelentős nőtöbblet 
okozhat szociális, megélhetési és önellátási problémákat. 

A családi szereposztásban kialakult szokások, hagyo-
mányok, minták alapján öröklődik, hogy kinek van több 
szava, döntési kompetenciája azokban a döntési szituációk-
ban, melyek a családi erőforrások felhasználásáról, a család-
tagok idejével, energiájával történő gazdálkodásról szólnak. 
A családi döntések hosszabb időn át stabil, családonként 
egyedi rendszert alkotnak. Három döntési helyzet külön-
böztethető meg, automatikus, egyik, vagy másik házasfél 
egyedül hozott döntése, és a házastársak által  közösen ho-
zott döntések. A gazdasági élet legalsó szintjén a családban 
a nők kezében van a háztartás, a család és a gazdaság műkö-
dési stratégiájának kidolgozása. 

A 18.-19. században a nők tömeges munkába állásá-
val, az életforma változása sok szempontból megváltoztatta 
a nők családon belüli szerepeit, a munkamegosztásban el-
foglalt helyüket, az időfelhasználást, az igények és kötele-
zettségek rendszerét. A munka és a magánélet elkülönülése 
megjelent a társadalmi gondolkodásban is. 

A férfi ak a munkaidő letöltése után aktívabban vettek 
részt a politikában, helyi közügyekben, a piaci és gazdasági 
ügyletekben. A nők pedig a családi, otthoni feladatok ellátá-
sában vettek részt, a gyereknevelés, az otthon fenntartása volt 
az elsőleges feladat. A társadalmi státusztól és a gazdasági 
helyzettől függően lett könnyebb, vagy nehezebb a sorsuk, hi-
szen a jómódúak szolgák, alkalmazottak segítségét vehették 
igénybe, a szegényebbekre pedig nagyobb terhek nehezedtek, 
a gyermeknevelés mellett a háztartásvezetés és a kereset ki-
egészítésként elvégzett egyéb munka is rájuk maradt.

A férfi ak és  nők másképp látják a világot, mert más-
más tapasztalatok formálják a felfogásukat. Ezek a különfé-
le tapasztalatok az okai annak, hogy a férfi ak és a nők kü-
lönbözőképpen működnek a társadalomban. A férfi ak tartják 
kézben a politikai hatalmat és állandósítják az elnyomást a 
nők által preferált ötletek és fontosságok felett, a közvéle-
mény általi elfogadottság területén és a munkamegosztás-
ban egyaránt.  A nőknek egyedi ötleteiket és tapasztalataikat 
át kell alakítaniuk, le kell fordítaniuk a férfi ak nyelvére ah-
hoz, hogy a férfi ak egyáltalán meghallják. A férfi dominan-
cia az élet minden területén, így a munkában is jelen van.

A férfi ak hatalmi pozíciókban jelennek meg leginkább, 
míg a nők az alárendeltséget is szimbolizáló szolgáltatói 
szerepeket veszik fel. Olyan helyzetekben, amikor a nők 
felveszik az egyenrangú szerepeket és pozíciót a férfi akkal 
(olyan ruhát hordanak, úgy beszélnek, olyan szabályokat al-
kalmaznak, amiket a férfi ak szoktak), akkor átkerülnek egy 
„másik“ csoportba, ami nem a nők csoportját, hanem a „fér-
fi ak egy másik csoportját“ jelöli.  

Mit is jelent ez valójában? Azt, hogy a mai társadal-
makban a férfi aké a hatalmi pozíció, a nők pedig még min-
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dig az elnémított csoportot képezik. Ezen a pontot nincs 
közeledés egymás felé. 

A LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) körében 
végzett online közvélemény-kutatásom eredménye határo-
zottan megerősítette dolgozatom alaphipotézisét, ami szerint 
a nők alulreprezentáltak a döntéshozatali folyamatokban, 
nem vesznek részt azoknak a testületeknek a munkájában, 
amelyek döntéshozói szinten határoznak a nők és férfi ak 
életét, munkakörülményeit, mindennapi körülményeiket 
nagymértékben befolyásoló kérdésekről. Empirikus kutatási 
adataim szerint a jelenleg működő 90 Akciócsoportnál a dön-
téshozatali szinten dolgozó férfi ak-nők aránya erős túlsúlyt 
mutat a férfi ak irányába. A döntéshozatali szinten csupán 17 
szervezetnek van elnöknője, a döntéshozó testület – elnökség 
–összetételében is férfi  dominancia érvényesül átlagosnak 
tekinthető 2/3 férfi , 1/3 nő arány. Érdekességként meg lehet 
említeni, hogy találtam olyan szervezetet is ahol az elnöknő 
mellett csak női elnökségi tagok vannak, olyan szervezet pe-
dig több is van, ahol csak férfi  elnökségi tagok a civil szerve-
zet elnökségének tagjai.

A munkaszervezetek szintjén már sokkal árnyaltabb ké-
pet mutatott a felmérés. Adataim szerint az operatív, végre-
hajtó szintet képviselő munkaszervezetek esetében 42 olyan 
szervezetet találtam, ahol női vezető irányítja a munkavég-
zést. A munkaszervezetek esetében férfi ak-nők aránya átbil-
len a nők irányába, ebben a körben a 30/70 százalékos arány 
tekinthető általánosnak. Ez az adat is megerősítette a kutatási 
hipotézisemet, ami szerint az Európai Vidékfejlesztési Prog-
ram magyarországi végrehajtásában, a nők részvétele sokkal 
nagyobb az operatív területeken, a gyakorlati munkában, fel-
adatellátásban, mint azon a szinten, ahol a program végrehaj-
tásáról szóló döntések születnek.

Az arányeltolódás lehetséges oka, hogy a döntéshozó 
Testületekbe delegált helyi szerveztek képviselői közül kerül-
nek ki, három szektorból: civil, vállalkozó és önkormányzat. 
Ezeknek a „tagszervezeteknek“ a delegált képviselő általában 
a szervezetek vezetői, azaz kisvállalkozások tulajdonos-ve-
zetői, helyi kulturális és sportegyesületek elnökei, valamint a 
települések polgármesterei. 

A KSH adatai szerint ma Magyarországon 3143 demok-
ratikusan megválasztott polgármester van, és annak ellenére, 
hogy a számuk 1990 és 2010 között 323-ról 571-re nőtt a pol-
gármesterek mindössze 5,5 %-a nő. Olyan jellegű statisztikát, 
mely a civil szervezetek elnökei nemi arányának megoszlását 
mutatta volna sajnos nem találtam, a tradíciók alapján okkal 
feltételezhetjük, hogy a legtöbb civil szervezet elnöke férfi , 
és a vállalkozások tulajdonosai is hagyományosan a férfi ak. 

Az Európai Unió következő programozási, tervezési 
időszakára a 2014-2020 között programozás napjainkban 
javában zajlik. A Közös Stratégiai Keret, a Operatív Progra-
mok, a Vidékfejlesztési Program hazai társadalmasítása ép-
pen ezekben a napokban fog lezárulni. 

Az esélyegyenlőség, a női-férfi  egyenjogúság megte-
remtésének és kiszélesítésének területére vonatkozó konkrét 
javaslatok, feladatok országos szinten még nem láthatók. 

A társadalmi szintű változások eléréséhez azonban nél-
külözhetetlen a társadalom egyes tagjainak a változtatási ké-
pességét erősíteni, azokon a pontokon, melyek a nemek kö-
zötti esélyegyenlőséget erősítik. 

A kutatás eredményeiből igazolva látom azt a feltétele-
zésemet, hogy a nők alulreprezentáltak a döntéshozatali fo-
lyamatokban,  és ennek jelenlétnek a hiánya okozza végső 
soron azokat a problémákat, amelyek megakadályozzák a 
nőket abban, hogy az időszerű társadalmi változások bekö-
vetkezésére hatással legyenek.

Mindamellett bíztató számomra az, hogy egy országos 
hálózat operatív testületében nagyobb számban találjuk meg 
a nők csoportjait, és ezek a csoportok kapcsolatban vannak 
egymással.  Tisztában vagyok vele, hogy szokásokat, attitű-
döket, sémákat nem lehet egyik napról a másikra megváltoz-
tatni. Az Európai Uniós támogatással megvalósított vidék-
fejlesztési program olyan eszköz a nők kezében, amit saját 
sorsuk jobbítására fordíthatnak. a program megvalósítása 
során lehetőség van a képzések szervezésére, rendezvények 
lebonyolítására, egymástól való tanulásra, és a kapcsolatok 
építésére. ezek azok a készségek, amikben a nők általában 
jobban használtak az évszázadok során, és ezeknek a készsé-
geknek a használatától várhatjuk a legtöbb változást. 

Ilyen szempontból a vidékfejlesztés az a terület, ahol a 
végrehajtási szinten már megvalósult a „Nőuralom“, de szük-
séges előbbre lépni, és ösztönözni a nőket a nagyobb kihí-
vást jelentő döntéshozatalai folyamatokban való részvételre 
is, hogy a nők és férfi ak közötti egyenlőtlenség kérdésének  
égető problémáinak megoldása ne maradjon el, mivel ezek a 
problémák égetőek, megoldhatóak, és valódi problémák.
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fi a, családtámogatás, biztosítás

Összefoglalás: A népességfogyás Magyarországon és 
Szlovákiában a jóléti berendezkedés alapjait fenyegeti. A 
csökkenő lakosság az aktív munkavállalók és az adóbevéte-
lek zsugorodását, így a pénz körforgásának hatékonyságát is 
veszélyezteti. Ezt súlyosbítja a kitolódó átlagos életkor, ami-
nek értelmében növekszik az idősödő lakosság aránya. Nem 
kétséges tehát, hogy rövid- és hosszú távon is alapvető kor-
rekciókra szorul a jóléti rendszer. A mindenkori kormányok 
a probléma enyhítése érdekében alapvetően a népességszám 
növelését tartják elsőrendű céljuknak, azonban egyáltalán 
nem mindegy, milyen módszereket alkalmaznak. Mivel em-
beri életekről, és a nők testéről is szó van, érdemes körbejár-
ni, hogy a politikai intézkedések hogyan próbálnak beavat-
kozni ebbe a személyes térbe. Éppen ezért tanulmányomban 
arra vállalkozom, hogy feltárjam és összehasonlítsam a két 
ország népesedéspolitikájának jogi iratokban és népesedés-
politikai intézkedéseiben megjelenő tartalmi elemeit. Emel-
lett kiemelt hangsúly kerül az anyagok gender szempontú ol-
vasatára, továbbá az interszekcionalitás jegyében az elemzés 
kitér a politikák etnikumokhoz való viszonyára, és megjele-
nik a vagyoni helyzet szerinti megkülönböztetés is.

1. Bevezetés
Alfonso Cuarón Az ember gyermeke című disztopikus 

fi lmjének központi témája az emberi faj kihalása (Cuarón, 
2006). Húsz éve nem született egyetlen gyermek sem a 
Földön, záros határidőn belül lezárulni látszódik a civili-
záció kora. Emellett a kor Nagy-Britanniájában üldözik a 
bevándorlókat, táborokba kényszerítik őket. A sors fi ntora, 
hogy egy afrikai bevándorlónak mégis gyermeke születik, 
és ezáltal a túlélés reménye újra feléled. Malthus 1798-as 
víziójával ellentétben itt nem az erőforrások szűkössége 
által behatárolt túlnépesedésről (Malthus, 1998), hanem az 
extrém fogyásról van szó. A két végpont közt természete-
sen megannyi, más-más tényező által eredeztetett fokozat 
létezik, az extremitás mégis jobban érzékelteti a problé-
mát. Napjainkban mindkét feltételezés létezik: noha 2011 
őszén megszületett a hétmilliárdodik ember is a Földön, a 
lakosság eloszlása korántsem egyenletes, a malthusi gondo-
latok nem alkalmazhatók korrekciók nélkül. Míg főként a 
feltörekvő régiókat jellemzi a gyors növekedés, Európa és 
az indusztrializált világ lakossága folyamatosan csökken. 
Nem képez ez alól kivételt Magyarország sem (Függelék, 
1. táblázat). A kutatásba bekerült másik ország, Szlovákia 
esetében némileg árnyalni kell a képet, hiszen a növekedés 
ugyan folyamatos, de egyre lassul (Függelék, 2. táblázat).

A fogyás az érintett országokban a jóléti berendezkedés 
alapjait is fenyegeti. Az újraelosztáson alapuló rendszerben 
a csökkenő lakosság az aktív munkavállalók, ezáltal az adó-
bevételek csökkenését, így a pénz körforgásának hatékony-
ságát is veszélyezteti. Ezt súlyosbítja a kitolódó átlagos 
életkor, aminek értelmében növekszik az idősödő lakosság 

aránya. Nem kétséges tehát, hogy rövid- és hosszú távon 
is alapvető korrekciókra szorul a jóléti rendszer. A minden-
kori kormányok a probléma enyhítése érdekében alapvető-
en a népességszám növelését tartják elsőrendű céljuknak 
(hiszen ha a lakosság száma megnő, nem kell komolyabb 
átalakításokat végezni). A cél eszközei a gyakorlatban kü-
lönböző módokon is megjelenhetnek. Kiterjedhetnek csak 
az államalkotó nemzetre, és elhanyagolhatják az ott élő, oda 
beköltöző kisebbség szerepét, diszkriminálva azokat. Vagy 
éppen ellenkezőleg, az intézkedések lehetnek befogadóak, 
építhetnek a migránsok munkaerejére is. Kétségtelen azon-
ban, hogy a probléma kulcsfontosságú szereplői a nők (ese-
tünkben a magyar, szlovák, kisebbségi, illetve bevándorló 
nők összessége), hiszen alapvetően ők hozzák világra a kí-
vánt gyermekeket (testük a politika részévé válik, ezáltal a 
konstrukciós folyamat lényeges elemévé is). A probléma és 
a rá adott népesedéspolitikai válaszok ezáltal nem függet-
leníthetők el a nemi viszonyok kérdésétől. Ezek a politikák 
akár explicit, akár implicit módon, de bevonják a nők szere-
pét (legyen az a család megerősítése, a pénzügyi ösztönzők 
növelése, vagy a család és a munkahely harmonikus viszo-
nyának megteremtése által), így alapvetően befolyásolják a 
nemi egyenjogúság országos szintű mértékét és megnyilvá-
nulási formáit is. Ezen kívül a téma azért is fontos, mert a 
nemzetállami keretek közt a fogyás elsősorban a „nép ügye-
ként” jelenik meg, a pronatalista politikák azonban képesek 
különbséget tenni egyes társadalmi csoportok között. 

Noha a kvalitatív vizsgálat főként a népességpolitikai 
modellek feltérképezésére és összehasonlítására vállalkozik, 
a vizsgálat megkezdése előtt megfogalmazódott hipotézisek 
tesztelése sem marad el.  Ezek a következőek:

 a magyar és a szlovák népesedéspolitika eltérő jel-
legzetességekkel rendelkezik,

 a magyar népesedéspolitikai intézkedések inkább a 
család szerepére támaszkodnak, miközben a népesség meny-
nyisége és a minősége is fontos szempont,

 a szlovák intézkedések nagyobb hangsúlyt fektet-
nek a piaci megoldásokra, és elsősorban a népesség minősé-
gét tekintik fontosnak.

A mennyiségi növekedés az intézkedések alapján ki-
mondottan a népesség megnövelésére tett kísérleteket jelenti, 
a minőségi inkább ennek egy speciális alesetét képezi. Úgy 
értelmezem, mint a népességpolitikákba bevezetett szűrőt, 
amely bizonyos társadalmi csoportok esetében jobban ösz-
tönzi a szaporodást, míg más csoportokat inkább visszafog. 
A családi dimenzió jelentése annyit tesz, hogy a feldolgozott 
anyagok a növekedés eléréshez szükséges intézkedéseket 
főként a családra (és így leggyakrabban a nőkre) bízzák (ez 
a juttatások időtartamának megnövelése alatt is értendő), a 
piaci szempont pedig azt jelenti, hogy az intézkedések nem 
eredményezik a munkaerőpiacról való kiesést, netán ösztön-
zik is a bennmaradást. Ide tartozik az ösztönzők fi nanszíro-
zásának piacra való kiszervezése is.

A népesedéspolitikák rejtett üzenete Szlovákiában és Magyarországon
Csánó Szabina, T-Tudok Zrt., Budapest
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2. Elméleti összefoglaló
2.1. A demográfi áról általánosságban
A demográfi a kezdetleges formájában már az ókorban 

is megjelent, megerősödése mégis a felvilágosodás korsza-
kára tehető, hiszen ekkor keletkezett a napjainkban is sokat 
idézett, először 1798-ban megjelent könyv (Malthus, 1998). 
Malthus ebben a munkájában fogalmazta meg híres elmé-
letét, miszerint a populáció exponenciálisan növekszik, mi-
közben az élelmiszertermelés legfeljebb számtani sor szerint 
képes növekedni – ez a tendencia pedig egy adott időtarta-
mon belül éhínséghez, un. malthusi katasztrófához vezet. Az 
erőforrások eloszlása tekintetében lényeges szempontokra 
hívta fel a fi gyelmet, ugyanakkor számos kritika érte a pusz-
tán gazdasági érvekre támaszkodó elméletet a kortársak és 
az utókor által is. Főképp azért, mert a technikai változások 
láthatóan hozzásegítettek az élelmiszerellátás javításához.

Ha az Európában közelmúltban lezajló folyamatokra 
koncentrálunk, láthatjuk, hogy azt a demográfusok szerint 
két átmenet is tarkította. Az első demográfi ai átmenetet, mely 
a 19. század végétől a 20. század elejéig tartott, a halálozá-
si ráta, majd a termékenységi ráta csökkenése jellemezte, a 
kettő közti különbséget pedig az emigráció egyensúlyozta ki 
(van de Kaa, 1997). A második demográfi ai átmenet elmélete 
szerint az 1960-as évektől kezdődően fokozatosan csökken 
a helyettesítő érték, megnő a várható élettartam, ugyanak-
kor csökken, illetve stagnál a népességszám – tehát fokoza-
tosan elöregedik a társadalom (uo.; illetve Tarkányi, 2008). 
Emellett a fejlett társadalmakban hozzájárul a folyamathoz a 
házasságkötés időpontjának eltolása, valamint a késleltetett 
gyermekvállalás is. (Sok esetben ezek végül nem is történ-
nek meg.) Ebben a korszakban az államok olyan kihívások-
kal szembesülnek, amelyek a jóléti berendezkedéseket alap-
jaiban megrengetik, hosszú távon befolyásolják. A csökkenő 
lakosság a fenntarthatóság eddig ismert módszereinek alkal-
mazását ellehetetleníti, ugyanis a befolyó adók egyre kevésbé 
fedezik a redisztributív jellegű juttatásokat (beleértve a nyug-
díjakat). A problémát még a példaként emlegetett skandináv 
államok sem tudták kellőképpen kezelni, noha esetükben a 
helyzet még mindig sokkal kedvezőbb, mint Európa többi 
részén. Gyakorlatuk azonban arra rámutatott, hogy a megol-
dáshoz a társadalmi nemek és a család témakörének új típusú 
értelmezésére is szükség van.

Kiemelendő, hogy van de Kaa szerint az európai konti-
nenst fenyegető kihalás egy felnagyított negatív vízió. Nem 
tagadja az átalakulás fontosságát, viszont kihangsúlyozza, 
hogy az emigráció, a több vallás és etnikum megjelenése 
a kontinensen előnyként is felfogható, és a migránsok be-
áramlása megakadályozhatja Európa kihalását, fokozhatja 
sokszínűségét (van de Kaa, 2010). Ez a nemzetállami szem-
pontból szélsőségesnek tekinthető vélemény ugyanakkor 
módosított formában előkerül majd az elemzésben is, hiszen 
az etnikumok fogyatkozó létszámú társadalomba való beol-
vasztása létező stratégiai elem.

2.2. A nyilvános és a magánszféra. A különbségtétel 
szerepe

A népesedéspolitika sajátos szerepet tölt be a femi-
nista elméletalkotók által kiemelt témakör, a nyilvános és 
a magánszféra megkülönböztetésének konstruált mivolta 

szempontjából is. A két szféra fogalmi és gyakorlati kü-
lönbségtétele a hagyományos férfi  és női szerepek ideoló-
giai háttereként szolgál. Elvont kategóriákról van szó itt is, 
amelyek szorosan összefüggenek egymással – az egyik ka-
tegória defi niálása az ellentétes viszony értelmében a másik 
fogalom jelentéstartományát is meghatározza. Ugyanakkor 
a legtöbb kortárs szerző éppen azt a feladatot vállaja magá-
ra, hogy elmossa a megkülönböztetés határait, hiszen sze-
rintük ez adhat esélyt a magánszférába zárt csoportok, így a 
nők számára is. Pateman szerint a feminizmus egyenesen a 
nyilvános és a magánszféra dichotómiájáról szól (Pateman, 
1988: 103).

A kettős felosztásra találhatunk példát Hannah 
Arendtnél is. Arendt nyilvánosságról alkotott gondolatai hei-
deggeri hatásra az ókori görög koncepcióig nyúlnak vissza. 
A szabadság és a nyilvánosság fogalma számára összefügg, 
hiszen a politika a szabad emberek nyilvános szférájaként 
jelenik meg, amivel a magánszféra terepe teljes mértékben 
szembehelyezkedik (Arendt, 1992). Ókori mintára a modern 
társadalomban is különbséget tesz, megalkotja a politikai és 
a társadalmi kategóriákat. Az utóbbi fogalom alapesetben a 
gazdasági folyamatokat, a piacot és a családot foglalja ma-
gában, azonban úgy véli, hogy a társadalmi szféra egyre in-
kább elnyeli a politikait, ami által a politikai nyilvánosság 
olyan tereppé válik, ahol az egyének nem „cselekszenek” 
(act), hanem gazdasági szereplőkként és városi polgárokként 
„viselkednek” (behave) (Benhabib, 1998). Benhabib szerint 
alapvető probléma, hogy Arendt esszencialista módon meg-
különbözteti a két szférát, és nem csak azért, mert a gazdaság 
ma már a „nyilvános” szféra alapvető eleme, és mert a poli-
tika fogalma alatt is mást értünk már, hanem azért, mert az 
igazságot azáltal ismerhetjük meg, hogy az nyilvánosságra 
kerül. A hatalmat ugyanis szerinte a nyilvános diskurzusok 
hozzák létre, és azok is tartják fent (uo). 

A magán és a nyilvános szféra szigorú felosztására 
Susan Gal ad számunkra frappáns választ. Azt mondja, hogy 
a két szférát annak fraktálszerkezete miatt nem elegendő egy 
dimenzióban vizsgálni (Gal, 2002). Akár szűk, akár tág kon-
textust elemzünk, a magán és a nyilvános szféra distinkcióját 
újra és újra felfedezhetjük.  Ennek értelmében a két fogalom 
határa nehezen meghatározható, éppen ezért sokszor el is 
mosódnak a határvonalak. Ha ugyanis a feleség gyerekneve-
lés mellett például kozmetikumokat árusít, hajlamos azt nem 
munkának nevezni, mert nem a nyilvános munkaerőpiacon 
zajlik a cserefolyamat. A dolgozat szempontjából lényeges 
példa még a félmunkaidős alkalmazás is, aminek általában 
szintén alacsony státuszt tulajdonítanak, nem mellesleg pe-
dig főként a nőkhöz és a szülési szabadsághoz köthető.

A tipikusan női szférának tekintett otthon (a gyer-
meknevelés terepe), valamint a munka világa fontos szere-
pet kap a népesedéspolitikákban is. A nemi egyenjogúság 
szempontjából fontos megvizsgálni, hogy az intézkedések 
felosztják-e a két szférát, és ha igen, miként teszik meg ezt. 
Ha a munkába állást ösztönzik inkább, és biztosítják a gyer-
meknevelés egyéb intézményi feltételeit, más a különbség-
tétel határa, mint amikor az anya igénybe veheti a három 
évig terjedő gyemekgondozási szabadságot. Ha az utóbbi 
intézkedés nem kapcsolódik össze az atipikus foglalkoztatá-
si formák igénybevételének lehetőségével, a hagyományos 
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felosztást láthatjuk, ami a pénzkeresés terhét a férfi akra, a 
függő szerepet pedig a nőkre osztja ki.

2.3. A jóléti (gondoskodó) államokról
A népesedéspolitikák megértése a jóléti állam kon-

cepciójának kifejtése nélkül nem lehet elég pontos. Mivel a 
vizsgált országok a dolgozatban a jóléti állam egyik típusa-
ként szerepelnek, kulcsfontosságú elem a fogalmak össze-
kapcsolása, viszonyuk tisztázása.

Marshall állampolgárság koncepcióját, annak harmadik 
(szociális alapokra épülő) fázisát tekinthetjük a jóléti állam 
eszményi megjelenítésének is. A második világháború után 
megfogalmazott elmélet relevanciáját mutatja, hogy számos 
szerző elméleti kiindulópontjául szolgál. Marshall gondola-
taira épült többek közt Gøsta Esping-Andersen máig sokat 
idézett alapműve is (Esping-Andersen, 1990).  A dán szerző 
munkája nagy változást jelentett a jóléti államok kutatása 
terén, ugyanis megfogalmazta azt a gondolatot, hogy nem 
elegendő a kiadások oldaláról szemlélni a jóléti államok mű-
ködését, fi gyelembe kell venni további jellegzetességeket, a 
jogok (Marshall alapján bevont szempont), a piac és a csa-
lád szerepét is. A jogokhoz szorosan kapcsolódó fogalom, a 
dekommodifi káció is az elmélet lényeges elemét képezi. Ez 
röviden azt jelenti, hogy a jogok fokozatos kiszélesedésével 
csökken a pénzkapcsolatoktól való függés, aminek értelmé-
ben az egyén a piaccal való szoros viszonya nélkül is képes 
fennmaradni. Ebben pedig nagy szerepe van a szociális jut-
tatások meglétének is (de természetesen nem mindegy, hogy 
milyen kritériumok alapján megszabott juttatásról van szó). 

Esping-Andersen a jóléti államokat a dekommodifi -
káció, a társadalmi rétegződés, valamint a jogok, piac és 
család szempontjai alapján három típusba sorolta: liberális, 
korporatív-etatista, szociáldemokrata (Esping-Andersen, 
1990: 124-125.). Az első csoportba tartozó országok jóléti 
politikáját átitatják a klasszikus értelmében vett liberaliz-
mus elvei: a segélyezés mértéke alacsony, a jogosultság 
csak a leginkább rászorulók csoportját illeti. A korporatív-
etatista országok a státushoz és osztályhoz kötik a jogosult-
ságot, céljuk a létező különbségek fenntartása. A harmadik 
csoportba tartozó országokat pedig az univerzális (közép-
osztályra is kiterjesztett) jogok jellemzik, a célt pedig az 
egyenlőség biztosítása jelenti.

A szociáldemokrata országok csoportját favorizáló 
Esping-Andersen munkáját sokan kritizálták. Fontos ki-
emelni az új jobboldal szerepét is, köztük Hirschmann és 
Le Grand gondolatait (Hirschmann, 2002; Le Grand, 2002), 
a továbbiakban elsősorban csak a feminista írásokra szo-
rítkozom. Clare Bambra az összegyűjtött kritikák alapján 
megállapítja, hogy a legtöbb a módszer, a terjedelem, a tár-
sadalmi nemek elhanyagolása, valamint a jóléti rendszerek 
eltérő felfogása miatt érkezett (Bambra, 2004), munkájában 
ő az utóbbi kettő kibontására szorítkozik. Bussemaker és 
Kersbergen arra hívják fel a fi gyelmet, hogy a jól ismert 
elméletekkel kapcsolatban nem azt kell elsősorban kriti-
zálni, hogy kifelejtik a nők szerepét, hanem azt, hogy túl 
nagy hangsúlyt fejtetnek az osztály, valamint a piac kap-
csolatára, ezért az elemzések fő fókusza általában ez marad 
(Bussenmaker-Kersbergen, 1994). Esping-Andersen elmé-
letét ebből kiindulva három ponton vitatják. Hiba, hogy a ki-

indulópont szerint az állam a jóléti szolgáltatások forrása, és 
nem jelenik meg a család dimenziója; a rétegződést a társa-
dalmi osztályok viszonyában értelmezi, ezért kevés szerepet 
kap a többi egyenlőtlenség; a dekommodifi káció fogalma is 
a piac és a munkás viszonyára koncentrál (Bussenmaker-
Kersbergen, 1994: 13.). Mindezekből az következik, hogy a 
család szerepe mégsem kap akkora hangsúlyt, pedig annak 
bevonásával világossá válna, hogy az állampolgárság nem 
csak a gazdasági tevékenységben és a politikai részvételben 
nyilvánul meg, hanem a családon belül is, a gondoskodás 
formájában.  Gustaffson szerint a fő probléma az, hogy az 
elméletből kimarad a gyermekgondozás és az azzal kapcso-
latos tevékenységek szerepe (Gustaffson, 1994). 

     A kritikák után Esping-Andersen is módosított 
gondolatain, későbbi munkáiban nagyobb hangsúlyt fektet 
a nemi szerepek megjelenítésére (Esping-Andersen, 1990, 
2004, 2008, 2009). A jóléti állam válságát előidéző jelensé-
gek sora arra késztette őt is, hogy újabb modellek létreho-
zása helyett a jelenlegi helyzet okait és lehetséges hatásait 
vizsgálja meg. A jóléti állam szerinte ma két új kihívással 
néz szembe, a sérülékeny háztartások növekedésével (vá-
lás, együttélésből adódó instabilitás), és a csökkenő, illet-
ve átalakuló munkaerőpiaci kereslettel (Esping-Andersen, 
2008). Úgy véli továbbá, hogy a „legtöbb fejlett ország 
egyetlen valódi vagyona a lakosai tudásában és képessége-
iben rejlik (uo.: 30.)”, a gyerekekbe való beruházás hosszú 
távon megtérül. A társadalmi rétegek jelen vannak ebben a 
munkában is – részben a házastársi homogámia formájában 
jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a hasonló vagyoni hely-
zetű egyének hajlamosabbak összekötni életüket, ami pedig 
növeli az egyenlőtlenségeket. A nők szerepe pedig azért sze-
repel hangsúlyos módon a tanulmányban, mert az átalaku-
ló családmodell, az alternatív életformák előretörése miatt 
nem lehet a hagyományos család képére formálni a jóléti 
juttatásokat. Sőt, gyakorlatilag a (gyermek)szegénységre 
adott válasza a nők munkavállalásának segítése. 

A 2009-ben megjelent könyvének kiindulópontja 
szerint napjainkban az egyik egyensúlyi helyzetből egy 
másikba térünk át, aminek következtében instabil állapo-
tot uralkodik, a befejezetlen forradalom állapota (Esping-
Andersen, 2009). Ennek okaként három dolgot nevez meg: 
a nők életútjának maszkulinizációját (ami elsősorban a 
gazdasági életben nyilvánul meg), a rétegzett forradalmat 
(országonként és csoportonként más a női egyenjogúság 
szintje), és a polarizációt (minél inkább befejezetlen a for-
radalom, annál inkább polarizáló a hatása). Az új jóléti ki-
hívások közé tartozik ennek értelmében az „anyasággal járó 
büntetés csökkentése” (uo.: 81.), a férfi ak részleges szerep-
változása (otthoni munkában való részvétel) és a gyerekek 
életútjába történő befektetés is, aminek anyagi fedezeteként 
az államot és a piacot is bevonó kombinált megoldásokat ja-
vasol. Ugyanakkor inkább nevezhető a könyv erősségének a 
problémák részletezése, mint a megoldási lehetőségek felkí-
nálása. Annyit azonban következtetésképpen levonhatunk, 
hogy ha Esping-Andersenre szeretnénk hivatkozni, ma már 
nem elégedhetünk meg azzal, hogy felsoroljuk a jóléti ál-
lamok ideáltípusait. A modellértékű állítások egy korábbi 
időszak leképeződései, míg ma már egyéb kihívásokkal is 
szembe kell néznünk. 
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2.4. Mi hat mire? A demográfi a és a politikák viszonya
Ha a pronatalista politikák hatásáról szóló szakirodal-

mat olvassuk, láthatjuk, hogy nem könnyű a szakemberek 
feladata, az ok-okozati hatás feltárása sok akadályba ütkö-
zik. Hoem szerint a statisztikák feldolgozásának módja (a 
módszertani hiányosságok) mellett az endogenitás, a meg-
felelő ellenőrző kísérlet hiánya (lévén, hogy nem állnak ren-
delkezésünkre laboratóriumi körülmények) és a kontextus 
egyaránt nehézségeket okoznak (Hoem, 2008). A felsorolt 
szempontok közül kiemelném az endogenitást, ami való-
jában azt jelenti, hogy nem feltétlenül lehet megállapítani, 
hogy az adott politika befolyásolta-e a cselekvéseket, vagy 
inkább a társadalom hatott a politikára. A kontextus pedig 
arra utal, hogy a politikai irányelveket nem vákuumhelyzet-
ben hozzák meg, így azok hatását befolyásolja a társadalmi 
környezet is. Ráadásul egy másik terület politikai irányel-
veinek is lehetnek következményei a fertilitásra nézve is. 
Hoem ugyanakkor nem veti el a politikák vizsgálatát, in-
kább csak felhívja a fi gyelmet a lehetséges kutatási bukta-
tókra. Vele ellentétben Gauthier úgy véli, hogy a politikák 
nincsenek nagy hatással a fertilitásra (Gauthier, 2007). Je-
lentőségük szerinte egyedül a gyermekvállalás időzítésében 
rejlik, és nem hisz abban, hogy érdemben befolyásolná a 
házasságkötést, a válást, bizonyos családtípusok elterjedé-
sét. Gondolatai viszont azt tükrözik, hogy nem fektet kellő 
hangsúlyt a női test és a politika kapcsolatára. 

     A vita jelenleg is zajlik, az eltérő álláspontok el-
lenére viszont senki sem vonja kétségbe, hogy a politikai 
irányelvek valóban hatással lennének az egyes országok 
gyermekpolitikájára (is).

3. Módszertan
Mivel az elemzés a születés fázisában és közvetlenül 

utána jelentkező ösztönzőkre koncentrál1, értelemszerű-
en azok a törvények kerültek be a kutatásba, amik ezzel 
az életkori szakasszal foglalkoznak, mind a szülő, mind a 
gyermekek részéről – a téma szűkítése miatt ezek hatályos 
változatait vizsgáltam, és csak indokolt esetben tértem ki 
azok előzményeire.

A családjogi törvények, a munka törvénykönyvei, a mag-
zati élet védelméről és az abortuszról szóló törvények, vala-
mint a juttatásokat megalapozó és a bölcsődei-, illetve óvodai 
szolgáltatásokkal kapcsolatos törvények kerültek be legelő-
ször az elemzésbe. A kutatás exploratív jellege miatt azonban 
némileg módosult (leginkább bővült) az elemzett anyagok 
köre. Ráadásul bizonyos juttatások esetében az egyes kor-
mányzati szervek weboldala szolgáltatott megfelelően friss és 
átfogó információt, így ezek is bekerültek az elemzésbe. Mi-
vel a juttatások szabályai is törvényi kereteken alapulnak, az 
adott weboldalakat a szabályok összegyűjtéseként értelmez-
tem.  Az elemzés során pedig kódolás, és a módszeres gyűjtés 
utáni elemzés révén jutottam el az eredményekig.

3.1. Az ösztönzők típusai
A népesedéspolitikák leggyakoribb és leginkább kéz-

zelfogható módja a pénzügyi ösztönzők nyújtása. A rövid 
távon nyújtott anyagi támogatástól várt hatás a gazdasági 
logika elveit próbálja érvényesíteni a politika világában is. 
Ennek több hátulütője is lehet: egyrészt nem tudhatjuk teljes 

bizonyossággal, hogy az esetleges népességszám-növeke-
dés a bevezetett juttatásoknak köszönhető-e, másrészt nem 
feltételezhetjük azt, hogy a leendő szülők az ösztönzőket is 
latba véve racionális érvek alapján hozzák meg döntéseiket, 
harmadrészt pedig elveszik a probléma alapvetően (és fő-
ként) hosszú távú fókusza. Az anyagi ösztönzők növelése 
ugyanis még mindig sokkal olcsóbb megoldás, mint a bo-
nyolult és kölcsönösen összefüggő rendszer megreformálása 
(beleértve a gender viszonyok fentről történő módosítását), 
noha feltételezhető, hogy komolyabb átalakítások nélkül 
a munka és a család világát sem sikerül közelebb hozni. 
Megfelelő minőségi gyermekellátás hiányában továbbra is 
a szülő feladata marad a gyermekgondozás – jelen esetben 
pedig főként az anyákról van szó egészen a gyermek 3 éves 
koráig. A kigyűjtött (alapvetően pénzügyi) ösztönzők sem 
utalnak arra, hogy a hosszú távú perspektívát részesítenék 
előnyben a mindenkori kormányok, de az ezzel kapcsolatos 
következtetéseket csak az elemzés végén vonhatjuk le. Néz-
zük meg tehát először, hogy mely ösztönzők bevezetésétől 
remélik a politikai szereplők a megoldásokat.

Az explicit ösztönzők közé sorolhatjuk azokat a juttatá-
sokat, amelyek célja kimondottan a gyermekvállalás serken-
tése (pl. anyasági támogatás). Azonban ezek között különbsé-
get tehetünk aszerint is, hogy azok elsősorban mely csopor-
tok és rétegek gyermekvállalását szorgalmazzák, vagyis kik 
képezik a politika célpopulációját. Ha ugyanis egy ösztönző 
kimondottan az egyszülős családoknak szólna, az azt jelente-
né, hogy az egy-, illetve kétkeresős hagyományos családmo-
dellel szemben ez az atipikus családforma is legitimálódna. 
Továbbá azt is, hogy a gyakran szegényebb, egyedülálló szü-
lők gyermekvállalásának feltételeit is megkönnyítenék.

Az implicit pénzügyi ösztönzők közé azok a juttatások 
tartoznak, amelyek inkább a szociális rendszerben meglévő 
egyenlőtlenségek okozta hátrányt próbálják csökkenteni (pl. 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény), vagy a teljesen 
más szakpolitika hatáskörébe tartozó intézkedések népese-
déspolitikai hatása (pl. a családi adókedvezmény) sorolhatók 
ide. Az egyes ösztönzőket azonban sok esetben lehetetlen 
egy adott kategória keretei közé szorítani (ráadásul megle-
hetősen nehéz munka lenne az összes lehetséges hatással 
bíró intézkedést kigyűjteni), így a továbbiakban én sem 
vállakozom erre. A kigyűjtött és a kutatásba bekerült intéz-
kedések ugyanis elemzői szempontból máris inkább explicit 
módon járulnak hozzá a gyermekvállalás serkentéséhez.  

4. Mennyiség vagy minőség, család vagy piac?
Az elemzés során az ösztönzők egyes típusait kü-

lön-külön is összevetettem, megvizsgáltam hogy melyik 
jár alanyi jogon, melyik köthető valamilyen kritériumhoz, 
például biztosítási jogviszonyhoz, valamint megvizsgáltam 
azokat a bevezetőben defi niált mennyiségi, illetve minőségi 
szempontok alapján is. A hosszadalmas és részletes össze-
hasonlításra azonban terjedelmi okok miatt jelenleg nem áll 
módomban, így az alábbiakban jobbára a fő eredmények 
összegzése következik.

4.1. A családtámogatás alapvető elemei     
Noha a mennyiségi-minőségi, valamint család-piac-

központú dimenziókat nem lehet az egyes juttatások eseté-
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ben egyértelműen alkalmazni, a kritériumok alapján azon-
ban eldönthető, hogy melyik dimenzió a dominánsabb. En-
nek fényében a családtámogatás alapvető elemei esetében 
viszonylag szépen kettéválik mind a két dimenzió. Magyar-
országon a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás is 
a gyermekvállalás mennyiségi szempontú ösztönzője lehet, 
hiszen esetükben sávosan emelkedik a juttatás mértéke – 
„több gyerek többet ér”. A juttatások viszont a szülő számá-
tól is függenek, ráadásul a feltételezett rosszabb anyagi hely-
zetben lévő egykeresős szülők (sokszor anyák) alig kapnak 
több támogatást, helyzetük hátrányosabb marad, esetükben 
az újabb gyermek pénzügyileg nem indokolt. Árnyalja a ké-
pet, hogy a kinyilvánított és a gazdaságilag legelőnyösebb 
gyermekszám a három, vagyis a magyar kormány ezt várná 
el minden férfi  és nő alkotta családtól. Minőségi szempont-
ként ugyan megjelenik az iskolalátogatáshoz kötött folyó-
sítás, a mennyiségi szempontok dominánsabbak. A GYES 
(gyermekgondozási segély) és a GYET (gyermekgondozási 
támogatás) nem igazán szűr a társadalmi csoportok között, 
csak az ikrek esetében látunk magasabb juttatást, ugyanak-
kor lényeges, hogy a GYET mint a „főállású anyaság” in-
tézménye nem jár komolyabb anyagi vonzattal. A juttatási 
típus megléte azonban már önmagában is azt jelenti, hogy a 
nagy család érték az állam számára. 

Emellett mind a négy juttatástípus családközpontúnak 
mondható. A családi pótlék esetében a gyermekszám növe-
lésével járó magasabb juttatás utal erre, a GYES és a GYET 
esetében pedig az, hogy a folyósítás és a munkavállalás ki-
záró viszonyban vannak egymással, a gyermekét nevelő szü-
lőnek otthon kell maradnia. Noha az utóbbi két esetben lehet 
korlátozott időtartamban munkát vállalni, az atipikus foglal-
koztatás elterjedésének hiánya, valamint a GYET esetében a 
magas gyermekszám gátló tényezőként jelennek meg. 

Ezzel szemben Szlovákiában inkább a minőségen van a 
hangsúly, hiszen szűrőként mindegyik alapvető jellegű jutta-
tásnál megjelenik az iskolalátogatáshoz kötött folyósítás, va-
lamint a kritériumok közt szerepel a gyermekről való „megfe-
lelő gondoskodás” is, ami az elbírálás tekintetében szubjektív 
módon is megnyilvánulhat – a szegény családok rosszabb 
életkörülményei a juttatás gátló tényezőiként is megjelen-
hetnek a bíráló szemében. A gyermekgondozási segélynél 
azt látjuk, hogy a vagyonosabb szülők kapnak több juttatást, 
hiszen annak összegét a gyermekre fordított kiadások alap-
ján határozzák meg. A juttatásplafon azonban viszonylag 
alacsony, tehát nem feltétlenül jelenik meg mennyiségi ösz-
tönzőként. A szülői támogatásnál pedig az idősebb gyermek 
is kiesik a jogosultsági körből. A mennyiségi szempont ala-
csony mértékét bizonyítja az is, hogy a juttatások nem függe-
nek a gyermekszámtól. Ugyanakkor a szülői támogatás eseté-
ben relatíve magas összegről van szó, ami – mivel nem sávos 
a juttatás – ösztönzőleg hathat a szegényebb szülők számára.

 A családi- és a kiegészítő családi pótlék inkább család-
központú, hiszen egészen a gyermek 25 éves koráig is jár 
– a hosszú távú családtervezésnél jelenleg nem kell tartani 
a juttatás kiesésétől az egyetemisták esetében sem. Viszont 
azt is látni kell, hogy az összeg értéke a magyar juttatások-
hoz és a minimálbérhez mérten is meglehetősen alacsony. 
A gyermekgondozási segély feltétele eleve a munkavégzés 
vagy a nappali jogviszony, így nem zárja ki egymást a jut-

tatás és a munkavégzés. A szülői támogatásnál ugyan nem 
feltétel a munkavégzés, de a folyósítás közben nem tiltott 
a kereső tevékenység, ezáltal növelhető a bevétel is, ami 
ösztönzőleg hathat a gyermekvállalásra. Mielőtt ez utób-
bit bizonyosan kimondanánk, a másik oldalon meg kellene 
vizsgálni a munkáltatók attitűdjeit is. A lehetőség ugyanis 
nem feltétlenül jár együtt a gyakorlattal.

4.2. Biztosítási jogviszonyhoz kötött juttatások
A biztosítási jogviszonyhoz kötött juttatások esetében 

az alapvető jellegzetességeket tekintve szinte nincs is kü-
lönbség a két ország között. Magyarországon és Szlováki-
ában is a minőségi és családközpontú egyszeri juttatások a 
jellemzőek. A minőségi dimenzió alapja a foglalkoztatás, 
ezáltal a magasabb vagyoni helyzet (kiesnek a munkanél-
küliek és a rendszertelenül foglalkoztatottak, vagyis a hát-
rányos helyzetűek, így a piacnak szűrő funkciója van), a 
családközpontúság pedig inkább abban merül ki, hogy ezek 
a juttatástípusok a (főként) rövid távú folyósítás értelmében 
otthon élvezhetők ki – tekintve, hogy közvetlenül a szülés 
előtti és utáni időszakról van szó.

Ugyanakkor árnyalni kell a két ország közti különbséget 
azáltal, hogy míg Magyarországon három, addig Szlovákiá-
ban csak egy juttatást lehet ebbe a kategóriába sorolni, ami a 
biztosítási jogviszonyhoz kötött juttatások terjedelmi lehető-
ségeire mutat rá. Nagyon fontos szempont, hogy Szlovákiá-
ban az egyedül ide sorolható anyasági juttatás egy bonyolult 
keresetarányos számítási folyamat eredményeképpen kerül 
meghatározásra, amit egy magas összegű önkéntes biztosítás 
előz meg. Ennek értelmében a juttatás maximálisan összege 
is meglehetősen lukratív, vagyis a munkával rendelkező és 
módosabb anyák számára ez a juttatás mindenképpen elő-
nyösnek számít. Mivel pedig nem létezik egyéb juttatási 
típusú támogatás, a beépített szűrő negatív hatással jár az 
alacsonyabb jövedelmű és munkanélküli szülők számára (ez 
pedig a romák esetében viszonylag nagy csoportot jelent). 
A családközpontúság a szlovák juttatásnál is megjelenik, hi-
szen 34 hétig (kb. 8,5 hónap) kiterjedő, tulajdonképpen fi ze-
tett szabadságot jelent, ráadásul a jelenlegi tervekben szere-
pel az időtartam hat héttel történő megemelése is. 

Magyarországon a családközpontúságot több ténye-
ző is mutatja: a GYED, mint a leghosszabb juttatás közel 
két évig is kiterjedhet, a gyermekápolási táppénz pedig egy 
olyan lehetőséget biztosít a szülőnek (anyának), hogy a 
gyermek életkrától függően akár 84 napot is otthon tölthes-
sen annak betegsége esetén, vagyis az otthoni környezet és 
a gondoskodás szerepe erősen jelen van.

4.3. Egyszeri juttatások
Az egyszeri juttatások esetében is egyenlőtlen megosz-

lást látunk a két ország között, Magyarországon egy, Szlová-
kiában azonban három ösztönző is ide sorolható. A két tengely 
szerinti különbség első ránézésre itt sem annyira egyértelmű 
(noha vannak különbségek), mélyebb elemzésre van szükség.

1/ A vizsgált időszak (2011-12) ugyanakkor nem tartalmazza a 
legfrissebb változásokat, például a 2014 januárjától érvényes, 
Magyarországon bevezetett GYED extrát sem.
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A magyar anyasági támogatás gyakorlatilag mindenki-
nek jár, viszonylag magas összege ellenére azonban egyik 
dimenzióban sem igazán mérvadó. Noha a gyermekvállalást 
serkenti, és a család szerepe is megjelenik, nem képez fon-
tos elemzési egységet. A magyarnak gyakorlatilag megfe-
leltethető születési támogatásról ugyanez mondható el, ám a 
másik kettő esetében sokkal érdekesebb a kép. A kiegészítő 
születési támogatás ugyanis maximálisan is csak a harma-
dik gyermek világra jöveteléig jár. A magas összeg egyértel-
műen ösztöntő célzatú, vagyis a mennyiségi dimenzió ele-
mét képezi. Emellett megnyilvánul az államilag kívánatos 
gyermekszám is. Ez Magyarország esetében is három volt, 
viszont érezhető az ösztönzés különbsége, hiszen míg a csa-
ládi pótlék valamelyik formája egészen 20 éves korig jár, 
itt csak egyszeri támogatásról beszélhetünk. A harmadik tí-
pus ugyan kifejezetten a háromnál több gyermekes szülőket 
igyekszik támogatni, a pénzösszeg mértéke jóval kevesebb 
– ezzel pedig a nagycsaládosok kiesnek a képből. 

Azzal, hogy Szlovákiában az egyszeri juttatások köre 
az egyik legtágabb és legbőkezűbb típus, fény derül egy 
nagyon lényeges mozzanatra. Noha családközpontú támo-
gatásokról van szó, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy 
ezek csak egyszeri juttatások, vagyis az állam számára ki-
sebb kiadást jelentenek, így annak ellenére, hogy az egyes 
ösztönzők családközpontúak, az egyszeri juttatások összes-
ségükben a piac számára kedvezőek. 

4.4. Egyéb támogatások
A lakhatási támogatások esetében érződik a legkisebb 

különbség a két ország között, hiszen alapvetően a családos, 
illetve gyermeket nevelő szülőknek szánt otthonteremtő 
ösztönzőkről van szó - ezáltal mind a három magyar és az 
egy szlovák juttatás is ide sorolható. Ráadásul mindegyik 
juttatatást csak gyermekes párok vehetik igénybe (vagy 
azok, akiknek várhatóan lesz gyermekük), így a mennyisé-
gi szempont is megjelenik. Itt is akad azonban különbség. 
A szlovák lakhatási támogatás tulajdonképpen rászorultság 
alapján jár, vagyis igazából nem jelenik meg ösztönzőként. 
Továbbá a piaci tengelyt erősíti az a tény, hogy az állam a 
meglévő pénzügyi intézeteken keresztül nyújt csak támoga-

tást a fi atal szülőknek – a megspórolt pénzre való tekintettel, 
évente egyszeri kamattámogatás formájában.

Magyarországon viszont változatos támogatási for-
mákkal találkozhatunk, amelyek mind a gyermekvállalás 
serkentését célozzák meg. A kamattámogatási kölcsön és a 
fészekrakó kölcsön is függenek a kérelmező korától (a fi ata-
lok jelennek meg kiválasztott csoportként). Az utóbb szüle-
tett gyermekek után kérelmezhető lakásépítési kedvezmény 
pedig egyértelműen a család- és gyermekközpontúságot 
mutatják (mennyiségi elem). 

Az utolsó pénzügyi ösztönző kategóriában, az adó-
kedvezmények esetében is érezhető (ráadásul alapvető) kü-
lönbség a két ország között. Magyarországon a családi adó-
kedvezmény mennyiségi és családi elemei domborodnak 
ki. A kedvezmény ugyanis függ a gyermekszámtól (három 
gyermek alatt más mint afelett, vagyis újból visszatér ez az 
elem). A családi tengely a juttatás jellegét tekintve auto-
matikusan megjelenik, hiszen csak az részesülhet ebben a 
kedvezményben, akinek gyermeke van. Ebben a tekintetben 
megegyezik a két ország besorolása. Ugyanakkor Szlováki-
ában megjelenik a különbség a gyermek beszámítását ille-
tően, hiszen egészen annak 25 éves koráig igénybe vehető 
a kedvezmény. Minőségi elemként két szempontot is beszá-
míthatunk: az adóbónusz feltétele a magas jövedelem, to-
vábbá nem függ a gyermekek számától sem a kedvezmény 
mértéke. Az első feltétel a szegény családokat szűri ki, a 
másik pedig a mennyiségi elem hiányaként értelmezhető. 
Ha egy gyermek után is van adókedvezmény, nem készteti a 
szülőt a további gyermekvállalásra. 

Az abortusz és a fogamzásgátlás esetében nem lehet ér-
telmezni a pénzügyi ösztönzők elemzésére kialakított szem-
pontrendszert, hiszen tiltó intézkedésekről, és nem ösztön-
zőkről van szó. Ez sokkal inkább a nemi egyenjogúság és a 
test feletti kontroll miatt került be az elemzésbe – erre pedig 
az ismertetés során is részletesebben kitértem. Egy megkü-
lönböztetést érdemes kiemelni itt is. Annak ellenére, hogy 
a szabályozások nagyjából egyforma feltételeket szabnak, a 
műtét díját Szlovákiában nem támogatják, míg Magyaror-
szágon részben igen, ezzel pedig belép a pénzügyi szűrő is.

A munka és a család összeegyeztetésére tett kísérlete-

A családtámogatás 
alapvető elemei Juttatás neve Életkori határ Juttatás típusa Mennyiségi vagy 

minőségi
Család- vagy 
piacközpontú

Magyarország

Nevelési ellátás 6 (8) gyermekszámtól függ mindkettő család 

Iskoláztatási támogatás 20 (23) gyermekszámtól függ mindkettő család

GYES 3 (10) alanyi jogon inkább mennyiségi család

GYET 3 (8) 3 gyerek felett mennyiségi család

Szlovákia

Családi pótlék max. 25 alanyi jogon inkább minőségi inkább család

Kiegészítő családi pótlék max. 25 rászorultság alapján inkább minőségi inkább család 

Gyermekgondozási segély 3 (6) jövedelemfüggő inkább minőségi inkább piac

Szülői támogatás 3 (6) gyermekenként minőségi inkább piac

1. táblázat: A családtámogatás alapvető elemei Magyarországon és Szlovákiában. Forrás: 1998. évi LXXXIV.  Törvé-
ny és módosításai, 461/2003, 561/2008, 571/2009. 
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ket sem igazán lehet a pénzügyi ösztönzőkhöz hasonló mó-
don értelmezni. A munka törvénykönyvei hozzávetőlegesen 
azonos lehetőségeket nyújtanak mindkét országban, noha 
láthatóak a különbségek is, ilyen a Szlovákiában bevezetett 
megosztott munkaidő lehetősége. Ugyanakkor az atipikus 
foglalkozási formák megerősítésére tett intézkedésekről a 
lehetőség nyújtásán kívül nem találhatók információk egyik 
ország szabályozásában sem. Amíg ez nem válik jelentősebb 
motívummá, várni kell a lehetőségek tényleges gyakorlati 
megvalósulásra. A gyermekellátó intézményekkel kapcso-
latban pedig érdemes kiemelni azt a tényt, hogy Magyaror-
szág és Szlovákia is inkább piaci megoldásokat alkalmaz a 
bölcsődékkel kapcsolatban. A magyar szabályozás értelmé-
ben keresetarányossá vált az ellátás díja, míg Szlovákiában 
ebben az esetben is egységes az ár, és meglehetősen magas, 
noha a legtöbb esetben megfeleltethető a gyermekgondozási 
segély összegével, ami enyhítést is jelenthet.

Eddig kis szerepet kapott a népesség növelésének azon 
módja, ami az etnikumok és kisebbségek bevonását jelenti a 
többségi társadalomba. Ennek az az oka, hogy az elemzett 
anyagok erre csak korlátozott módon térnek ki. A roma ki-
sebbség ugyan rejtett módon ott van néhány intézkedés mö-
gött (pl. az iskolalátogatási kritériumok, vagy a maximalizált 
gyermektámogatások esetén), viszont akkor is inkább nega-
tív viszonyt láthatunk. Noha ezek a minőségi szűrők csak 
korlátozott módon tekinthetők a roma kisebbség becsempé-
szésére tett kísérletnek, a két országban megjelenő általános 
előítéletek miatt azonban látnunk kell, hogy ezek így is ér-
telmezhetők. Ennek fényében azt láthatjuk, hogy az inkluzív 
politika a mindennapi kommunikációban ugyan viszonylag 
erős, a szabályozások ezt nem tükrözik. Ki kell emelni to-
vábbá azt is hogy Szlovákiában a magyar kisebbség népe-
sedéspolitikába való bevonására tett kísérletek sem jelennek 
meg a vizsgált anyagokban – még implicit módon sem.

Következtetések
Összességében azt láthatjuk, hogy az első hipotézis, 

miszerint a magyar és a szlovák népesedéspolitika eltérő 
jellegzetességekkel rendelkezik, beigazolódott. Tény, hogy 
vannak egymásnak megfeleltethető intézkedések, az eltérés 
mégis számottevő. Ez megjelenik a család-és piacközpontú, 
valamint a mennyiségi-minőségi dimenzióban is. A magyar 
népesedéspolitika valóban inkább a család szerepét erősíti 
meg (számos juttatás a gyermek három éves koráig jár, és 
nem összeegyeztethető a munkavégzéssel), a szlovák intéz-
kedések pedig nagyobb arányban a piaci dimenzióban jelen-
nek meg (jellemzőbb az egyszeri juttatások nagyvonalúsága, 

noha az csak rövid távon hat, illetve a munkavégzés és a csa-
lád pótlék jellegű juttatások igénybevétele esetén szabad a 
munkavégzés is), noha a részletesebb elemzés során láttuk, 
hogy vannak kivételek is – a tendencia azonban látszódik. 

A mennyiség és minőség tekintetében is (a korrekciók 
mellett) megjelenik a hipotézisben megfogalmazott állítás. 
Magyarország intézkedéseire jobban jellemző a minőségi és 
a mennyiségi szempontok megjelenése (az előző a biztosítá-
si jogviszonyhoz kötött, az utóbbi pedig inkább az alapvető 
családi juttatásokra és a lakhatási támogatásra jellemző), 
Szlovákiában pedig inkább a minőségi szempont az erősebb 
a beépített vagyoni (és olykor etnikai) szűrőkkel. A többsé-
gében egy összegű juttatások is ebbe az irányba mutatnak. 

Érdekes továbbá, hogy a nemzeti szempont tekinteté-
ben Szlovákiában a minőségi szűrő jelenti a biopolitikai és 
nacionalista szempontok megnyilvánulását, míg Magyaror-
szágon ez a családközpontúság dimenziójában jelenik meg 
a hagyománytisztelet és a lineáris családszemlélet által. Ez 
pedig a nemi viszonyokra is alapvetően kihat. Az erős csa-
ládszemlélet a nők szempontjából negatívumként jelenik 
meg, ugyanis a gyermekvállalás után fellépő választási le-
hetőségek csökkentését eredményezi, jellemzően a családra 
korlátozza. A Szlovákiában megjelenő piaci megoldások 
ugyan nagyobb teret hagynak a választási lehetőségnek 
(az anya sok esetben dolgozhat is, és otthon is maradhat), 
ugyanakkor a vagyoni szűrő miatt kizárja az alacsonyabb 
státuszú csoportokat, ezáltal pedig a nők nagy csoportját is 
– ami a szelektív pronatalizmus bizonyítéka is egyben.

A nacionalizmus ezen két típusú megnyilvánulási módja 
mutat rá arra is, hogy a népesedéspolitikákon keresztül ho-
gyan konstruálódik meg a nemzet fogalma. A magyar jogi 
anyagokban (különösösen a családvédelmi törvényben) a fér-
fi  és a nő közössége, vagyis a család „a nemzet fennmaradá-
sának biztosítéka”, amire ráerősít a GYET, a „főállású anya-
ság” intézménye, valamint a normaként meghatározott három 
gyermek is. A GYET azért különösen fontos, mert arra mutat 
rá, hogy a kormányzat a gazdaságból való kivonulás árán is 
támogatja a magánszférába való visszavonulást a gyermekek 
felnevelésének céljából. A magyar népesedéspolitikák inkább 
„valami mellett” határozzák meg a nemzetet (család), míg a 
vizsgált szlovák anyagokban erősebbnek mutatkozott a „va-
lami ellen” történő nemzeti konstrukció. Ennek ellenére nem 
éles a szétválasztás, hiszen a roma lakosság szabályozására 
tett kísérletek mindkét országban megtalálhatók.

A politikák etnikai töltete ugyan nem jelenik meg expli-
cit módon a szövegekben, de a támogatási feltételek mögött 
gyakran ott húzódik. A magyar családi pótlék iskolalátogatás-

Biztosítási 
jogviszonyhoz 

kötött juttatások
Juttatás neve Életkori határ Juttatás típusa Mennyiségi vagy 

minőségi
Család- vagy 
piacközpontú

Magyarország

TGYÁS 24 hét jövedelemfüggő minőségi inkább család 

GYED kb. 2 év gyermekenként minőségi inkább család

Gyermekápolási táppénz 24-84 nap rászorultság alapján minőségi család

Szlovákia Anyasági juttatás 34 hét jövedelemfüggő minőségi család

2. táblázat: Biztosítási jogviszonyhoz kötött juttatások Magyarországon és Szlovákiában. Forrás: 1997. évi LXXXIII. 
törvény és módosításai, oep.hu, 461/2003, socpoist.sk.
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hoz kötött folyósítása a szlovák egyszeri juttatások esetében 
is többször előbukkan, ami a roma tanulók nagyobb arányú 
lemorzsolódását fi gyelembe véve (Babusik, 2003) etnikai szí-
nezetet is kap. Ezt tetézi a szintén mindkét országban létező, 
kilenc hónapra, illetve egy évre kiterjedő biztosított munkavi-
szonyhoz kötött juttatás is, ami a már említett módon a fekete 
munkaerőpiacra kényszerült népességet sújtja a leginkább. 

Az egyik jelentős különbség az óvodai szabályozás 
szintjén jelenik meg. Szlovákiában a beíratás a szülők kom-
petenciájába tartozik, Magyarországon viszont a 2011-es re-
form óta kötelező a gyermeket óvodába járatni. Ez utóbbi a 
kompetenciák és a kulturális ismeretek kiegyenlítésére tett 
igyekezeten keresztül az integráció eszközének is tekinthető. 
Vagyis a népesség etnikumok, nemzetiségek bevonása általi 
növelésére tett egyetlen kísérletet ebben az esetben láthat-
juk. Ettől eltekintve inkább azt mondhatjuk, hogy a vizsgált 
népesedéspolitikák szelekciós kritériumok révén egyfajta 
korlátozó szerepet töltenek be. Noha nem közvetlenül a poli-
tikák része, mégis ide tartozik, hogy Szlovákiában egy eset-
ben bizonyítható volt a korlátozás rendkívül diszkriminatív 
megnyilvánulási formája, az erőszakos sterilizáció is (amit 
az Emberi Jogok Európai Bírósága döntése is kimond). 

Igaz ugyanakkor, hogy az implicit utalásoktól eltekint-
ve az etnikumok bevonása, mint népesedéspolitikai opció 
nem jelenik meg egyik országban sem.

Összegezve az elmondottakat azt láthatjuk, hogy a né-
pesedéspolitikai intézkedések a nemi egyenjogúság szem-
pontjából egyik országban sem kielégítőek. Ezt tetézi, hogy a 
magánszféra szerepe, az otthoni munkamegosztás és felelős-
ségvállalás gyakorlatilag egyik országban sem jelenik meg.

Függelék/ 1. táblázat: A lakosság éves növekményének mér-
téke Magyarországon. Forrás: KSH. Letöltve: 2012. április 3.

Az éves növekmény mértéke Magyarországon

Népszámlálás 
éve

Lakosok 
száma

Éves 
növekmény

Éves növek. 
per fő

1941 9 316 074 - -
1960 9 961 044 33946 0,341%
1970 10 322 099 36106 0,350%
1980 10 709 463 38736 0,362%
1990 10 374 823 -33464 -0,323%
2001 10 200 298 -15866 -0,156%
2010 10 014 324 -20664 -0,206%
2011 9 985 722 -28602 -0,286%

Az éves növekmény mértéke Szlovákiában

Népszámlálás 
éve

Lakosok 
száma

Éves 
növekmény

Éves növek. 
per fő

1946 3 327 803 - -
1950 3 442 317 28629 0,832%
1961 4 174 046 66521 1,594%
1970 4 537 290 40360 0,890%
1980 4 991 168 45388 0,909%
1991 5 274 335 25742 0,488%
2001 5 379 455 10512 0,195%
2011 5 397 036 1758 0,033%

2. táblázat: A lakosság éves növekményének mértéke 
Szlovákiában. Forrás: statistics.sk. Letöltve: 2012. április 3.
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Absztrakt: Jelen tanulmány a nők munkaerőpiaci 
feltételeivel foglalkozik Szlovákia magyarlakta régióiban. 
Középpontjában a nemek közötti különbség áll, különös 
tekintettel a bérezési különbségekre, továbbá elemzi a nők 
foglalkoztatottságának vertikális és horizontális szegregáci-
óját, valamint a szegénység feminizálódását.

Bevezető
Szlovákia a gazdasági reformok terén pozitív lépése-

ket tett, és az EU versenyképességéhez mérten a Lisszaboni 
stratégia szerint próbálta megvalósítani a reformokat. A vál-
tozások azonban még sok helyen késnek. Ezt érzékelhetjük 
az beruházások, a tudomány és a kutatás terén. A folyama-
tot lassítja a magas munkanélküliségi arány, egyes szociális 
csoportok diszkriminációja és a regiók közti nagy gazdasági 
és társadalmi különbségek. A reformprogramok értékelésé-
ből az derül ki, hogy a nemek közti szakadék továbbra is 
fennáll, és ez is nagyban hozzájárul a strukturális munka-
nélküliséghez.

A munkaerőpiac reformjai elválaszthatatlanok a Lisz-
szaboni stratégia pontjaitól. A célok egyike ugyanis a mun-
kaerőpiacon levő egyenlőltenséget próbálja enyhíteni, hogy 
az egyes csoportok képviselői (nők, idősek, etnikai kisebb-
ségek) ne érezzék a diszkrimináció  hatását, és tudjanak el-
lene nyíltan fellépni. Ha az esélyegyenlőség témáját vesz-
szük górcső alá, Szlovákiában a diszkrimináció fogalmával 
az alábbi  esetekben találkozhatunk:

Némely szektorban magasabb a munkanélküliség, ez 
pedig azt jelenti, hogy egyfajta szegregáció alakul ki, és  ez-
által a foglalkozások női, illetve férfi  preferenciák szerint 
oszlanak meg;  

A nők nagyobb valószínűséggel foglalnak el  alacso-
nyabb bérrel fi zetett munkahelyeket, és a vállalati hierarchi-
ában alacsonyabb pozíciót töltenek be; 

A férfi ak fi zetéséhez képest alacsonyabb fi zetési szintet 
érnek el  azonos, illetve azonos értékű munkáért. 1

Ezek a tények, valamint a gazdaság és a társadalom je-
lenlegi állapota arra utal, hogy az elméletileg megfogalma-
zott jogrendszer hiányosságokat rejthet magában. Tanulmá-
nyomban ezért nemzetközi és hazai adatokat felhasználva 
a munkaerőpiac konkrét analízisére törekszem.

1. Az esélyegyenlőség mérési mutatói
Elismerve a nemek közötti egyenlőség fontosságát az 

UNIFEM és az ENSZ Fejlesztési Alapja 1984-ben létreho-
zott egy külön alapot, hogy biztosítsák a nők nagyobb rész-
vételét a mainstream tevékenységekben az ENSZ Fejlesztési 
Programjának (UNDP) égisze alatt. A platform tevékenysé-
gének eredményeként került megrendezésre 1995-ben a Nők 
világkonferenciája Pekingben, mely kiterjesztette a gender 

mainstreaming fogalmát – értve ezalatt a társadalmi nemi 
szempont alkalmazását a  jogi és társadalmi normák és szab-
ványok, a fejlesztés, a kutatás, a tervezés, az érdekképviselet, 
a végrehajtás és a monitoring területére is.2

A nők és férfi ak fi zetésbeli különbségei Közép-Eu-
rópa országai közül Szlovákiában a legnagyobbak. Az 1. 
táblázat – egy objektív felmérés alapján összeállított ada-
tokat feldolgozva – Szlovákia helyzetét az esélyegyenlő-
ség terén más EU-s országokéval veti össze. Az „overall 
score“, azaz a teljes kiértékelés  rendszere, amelyet a 
„gender“ szakirodalom „macho indexnek“ is nevez, a leg-
objektívebb mérési módszernek tekinthető. A táblázatban 
levő pontok a következő kategóriák szerint egy komplex 
mérési mutatóval ellátott rendszert modelleznek:3

1. Gazdasági résztvétel
2. Gazdasági lehetőség
3. Politikai helyzet
4. Művelődés
5. Egészség és jólét
A teljes kiértékelés tehát ebben a táblázatban öt ténye-

ző alapján ad képet a jelenlegi szituációról. Ezek szerint 
a kritériumok szerint  Szlovákia nem mutat nagy eltérést 
az EU átlagától. Szlovákia rangsorolva a 21. legkevésbé 
„diszkrimináló“ országnak számít, vagyis szorosan az USA 
és Lengyelország után a legjobb esélyegyenlőségi politiká-
val rendelkezik.

Magyarázatképpen elmondhatjuk, hogy az index, az 
úgynevezett Overall score 1-től 7-ig terjedő skáláján a 7 
pont a nem diszkrimináló idealizált társadalmat illeti. Ahogy 
láthatjuk, Svédország is csak 5,53-as értékkel büszkélked-
het, nem is beszélve a szlovákiai 4,3-as mutatóról, amely 
a diszkrimináció létezésére és az  esélyegyenlőség hiányára 
utal. Az összehasonlítások alapján Szlovákia legjobb muta-
tói a gazdasági részvétel terén (14) és a művelődés megszer-
zésében mérhetők (23). Az egészség és jólét 35, a gazdasági 
lehetőség mérési mutatója pedig még magasabb, 33 pont-
arányú, mindez azonban kedvezőtlenebb eredmény, mint a 
kisebb értékű mutató. A hiányosságok legfőbb terepe tehát 
ezekben a kategóriákban mutatkozik, míg a legideálisabb 
modellel Svédország, Norvégia és Izland rendelkezik.4

1/ Filadelfi ová Jarmila 2005. Nők helyzete a Szlovák munkaerő-
piacon. Bratislava., Aspekt Press. /www.euractiv.sk/cl/202/5374/
Zeny-na-trhu-prace-na-Slovensku
2/ Sadler J. 2004. UNIFEM’s Experiences in Mainstreaming for 
Gender Equality. Elérhető „ http://www.unifem.org/index.php?f_
page_pid=188 [20.9.2013]
3/ Lopez-Claros A., Zahidi S.: Women’s  empowerment: 
Measuring Gender Gap.Brussels: World Economic Forum.
Geneva. : Elérhető:  http://www.weforum.org/pdf/Global_
Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf [cit 13.9.2013]
4/ Eurostat. 2006. Women’s Empowerment: Measuring the Global 
Gender Gap. Bruxelles,  World Economic Forum.
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2. A munkaerőpiacra jutás lehetőségei
A nemi diszkrimináció jelensége a munkaerőpiacra ju-

tás folyamatában Szlovákiában is jelen van, sőt bizonyos 
esetekben radikális előfordulása is megfi gyelhető. A lakos-
ság szegény és idős rétegében százalékarányban több a sze-
gény és idős nők, mint a férfi ak száma — ezt a szegénység 
feminizációjának nevezzük. A munkaerőpiac azonos lehe-
tőségeket kínál férfi  és nő számára, viszont léteznek úgyne-
vezett láthatatlan akadályok, mint például a munkaadónak 
a gyermeket vállaló munkavállaló családi kötelezettségeitől 
való félelme; az idősebb munkavállalók szakmai verseny-
képességének megkérdőjelezése, vagy a fi atal, pályakezdő 
munkavállalók tapasztalathiánya, amelyeknek forrása az 
előítélet. A munkajog hátrányos helyzetű munkakeresőkről 
beszél.5 Az EU lisszaboni csúcsán meghirdetett foglalkozta-
tás-politikai program szerint a hátrányos helyzetű munkake-
resők közé főképp a 25 éven aluli, még munkatapasztalattal 
nem rendelkező pályakezdők, az 50 év feletti idősödő mun-
kavállalók és a nők tartoznak.6

A munkahely megszerzéséhez vezető út az objektív 
követelmények teljesítése mellett a felvételi állásinterjú. A 
kérdés azonban, hogy ki juthat el egyáltalán a felvételi be-
szélgetésre. A gyakorlatban ugyanis rengeteg diszkrimináló 
munkahirdetésnek lehetünk tanúi, és egy állásinterjú során a 
munkaadók is szívesen érdeklődnek a pozíció betöltéséhez 

nem szükséges információkról. A női munkaerőnek ugyan-
is nem kötelessége beszámolni jelenlegi családi állapotáról 
(elvált, egyedülálló, özvegy), gyermekei számáról, család-
tervezési elképzeléseiről. Az életrajzban a pályázónak nem 
kötelező megadnia életkorát, nemzetiségét, vallási hovatar-
tozását, nemét és családi állapotát.7 Az EU-ban készülőben 
van a név nélküli, úgynevezett „anonim életrajz” bevezeté-
se. Szlovákiában ez az újdonság még nem aktuális, változá-
sok remélhetőleg a jövőben várhatóak.

3. A munkaerőiac szegregációja
Szlovákia munkaerőpiacán jelen van a szegregáció je-

lensége is, ez azt jelenti, hogy a vállalati hierarchia legfelső 
szintjére kevés nő jut. A magánszférában tapasztaljuk, hogy 
a nők a dolgozó lakosság 41 %-át alkotják. A vállalkozók 
közt a nők aránya 25 %, ez jelenthet alkalmazott nélküli 
vagy csak minimális alkalmazottal működő vállalkozást. 
Egyébként viszont a nők szerepe a vállalkozásokban leg-
inkább munkavállalóként nyilvánul meg vagy alkalmazott-
ként vagy pedig kisegítő családi munkaerőként, ahol a nők 
aránya meghaladja a 70 %-ot. A kisegítő családi munkaerő 
alkalmazása nem illegális.

Szlovákiában jelentős a szegregáció horizontális és 
vertikális eloszlása. A domináló iparágak a nők számára to-
vábbra is a szolgáltatások, a gazdaság harmadik szektora, 
ahol az alkalmazottak több mint 70 %-a nő. Néhány szak-
ma olyan mértékben feminizált, hogy az alkalmazottak több 
mint 80%-a nő, ilyen az egészségügy, a szociális ellátás, az 
iskolaügy, a könnyűipar, a kiskereskedelem, az éttermi és 
gasztronómiai szolgáltatások.8 Ezt támasztják alá a Szlovák 
Statisztikai Hivatal adatai is, melyek szerint a női populáció 
által leginkább elfoglalt szektorok a következők: oktatás, 
szociális ügyek, adminisztráció. A munkaerő szegregációjá-
ból kifolyólag bizonyos iparágakat női, illetve férfi  jelzővel 
illetik. Egyre inkább erősödik Szlovákiában az ágazati (25,4 
%) és foglalkozási (18,1 %) elkülönülés. Tíz női munkavál-
lalóból négy – ez az arány a férfi ak esetében tíz a kettőhöz – 
a közigazgatásban, az oktatásban, az egészségügyben vagy 
szociális területen dolgozik. Az ezekben az ágazatokban 
foglalkoztatottak fi zetése a gazdaságban levő átlagbér alatt 

Ország Rangsor Index Gazdasági
lehetőség

Gazdasági
résztvétel

Politikai
helyzet Művelődés Egészség

 és jólét
Svédország 1 5,53 5 12 8 1 1
Norvégia 2 5,39 13 2 3 6 9

Izland 3 5,32 17 7 2 7 6
Dánia 4 5,27 6 1 20 5 2

Finnország 5 5,19 12 17 4 10 4
Lettország 11 4,60 4 6 10 24 48

USA 17 4,4 19 46 19 8 42
Lengyelország 19 4,36 49 30 9 14 30

Szlovákia 21 4,19 30 3 28 39 40
Magyarország 24 4,19 30 3 28 39 40

Csehország 25 4,19 29 4 43 25 23
Görögország 50 3,41 44 48 50 45 22

1. táblázat  Forrás : World Economic Forum,Women’s Empowerment: Measuring the Global Gender Gap, http://www.
weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf

5/ Zákon NRSR č.   365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v 
niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou (antidiskri-
minačný zákon). www.nrsr.sk
6/ Employment in Europe 2002. European Commission, www.
europa.eu.int
7/ Zákon NRSR  čislo 311/2004 o Zákonnníku práce úplné znenie 
zákona c. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ako vyplýva zo zmien 
a doplnkov vykonaných zákonom c. 165/2002 Z. z., zákonom c. 
408/2002 Z. z., zákonom c. 413/2002 Z. z.,zákonom c. 210/2003 
Z. z., 461/2003 Z. z., zákona c. 5/2004 Z. z. a zákona c. 365/2004 
Z. z.Zákonník práce
8/ Ministersvo PSVR SR 2006, Správa o sociálnej situácii oby-
vatelstva SR. http://www.employment.gov.sk/mpsvrsr/internet/
home/index.php?id=719&dir=1&sID=76eb7444d27653ac08de-
fabb4fa60eb4
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mozog. Néhány foglalkozás tisztán női munkává vált, így 
például az óvónő, az egészségügyi nővér, az alacsonyabb 
beosztásban dolgozó hivatalnok vagy az elárusítónő.

A vertikális szegregáció fogalmával is találkozhatunk, 
ahol a nő nehezen jut a karrierlépcső felső fokára, ezáltal 
nem, vagy csak kisebb mértékben tölt be vezető funkciót. 
A vezető szerepeket tehát javarészt férfi ak töltik be. Min-
den minisztérium és hivatal 60%-ban ugyan alkalmaz nőt, 
de vezető pozíciót mindössze 27 %-uk tölt be. Sőt az esetek 
nagy részében még az „elnőiesedett“ munkaköri kategóriák 
vezető szerepeit is férfi ak töltik be (iskolaigazgató, főorvos, 
vállalati igazgató).9

4. A munkaerőpiacon fennálló diszkrimináció leg-
kézzelfoghatóbb bizonyítéka: a bérkülönbség

Az alkalmazottak fi zetésbeli megkülönböztetése kizá-
rólag a nemek alapján törvényellenes, mivel a nemi hova-
tartozás nem befolyásolja a munkavégzés teljesítményét. 
Ennek ellenére, a gyakorlatban a nők mint társadalmi cso-
port ebben a tekintetben hátrányos helyzetben vannak. A 
múltban szinte általános érvényűvé vált a tézis, hogy egy 
női alkalmazott munkájának értékelése alacsonyabb fi ze-
tési költségekkel jár, miközben egy férfi  ugyanazon mun-
káért magasabb juttatást kap. Ugyanez érvényes az azonos 
értékű munkáról szóló elvről is, ahol a munka eszmei ér-
tékéről beszélhetünk, mint értékről. Mindkét esetben tör-
vényellenes megnyilvánulás a megkülönböztető értékelés. 

Szlovákiai átlagkereset nőknél 2012 744 EUR
Szlovákiai átlagkereset férfi aknál 2012 984 EUR
Órabér nőknél 3,60 EUR
Órabér férfi aknál 4,20 EUR
Nagyszombati kerület nők 689 EUR
Nagyszombati kerület férfi ak 924 EUR
Nagyszombati kerület átlag 824 EUR
Pozsonyi kerület nők 1020 EUR
Pozsonyi kerület férfi ak 1224 EUR
Pozsonyi kerület átlag 1104 EUR
Nyitrai kerület nők 684 EUR
Nyitrai kerület férfi ak 896 EUR
Nyitrai kerület átlag 792 EUR
Besztercebányai kerület nők 620 EUR
Besztercebányai kerület férfi ak 820 EUR
Besztercebányai kerület átlag 766 EUR
Kassai kerület nők 690 EUR
Kassai kerület férfi ak 910 EUR
Kassai kerület átlag 808 EUR

2. táblázat  Átlagfi zetések Szlovákiában. 
Forrás:http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/
Socialne_statistiky/Trh_prace/zamestnanci-priemerne-
mesacne-mzdy-2012.pdf

Számos példája és fajtája felsorolható a női kolléga 
diszkriminációjának: a nők fi zetési kategóriája (skálája) 
már eleve különböző a férfi akétól; ugyanaz a munka más 

megnevezést kap; minden alkalmazott más egyéni fi zetési 
kategóriát képvisel személyes megegyezés szerint.

A bérkülönbségekről röviden elmondható, hogy arról a 
bérezési különbségértékről van szó, amely azonos idő alatt 
teljesített munkáért a különböző alkalmazottak számára kü-
lönböző fi zetési összeget szab ki.

A 2005-ös felmérések alapján átlagosan a vállalkozói 
szférában  egyórás munkabér 136 Sk-t tett ki, míg ugyan-
ezért a nők csak a 98 Sk-t kaptak. A 2000-es év óta a  vál-
tozások e tekintetben nem a javulás tendenciáját mutatják, 
ugyanis míg 2000-ben a férfi  és női bérek közötti különbség 
20 Sk volt, 2006-ban ez 40 Sk-ra nőtt. A Trexima adatfeldol-
gozó cég felmérései alapján kiderült, hogy Szlovákiában az 
átlagfi zetésekben is kimutatható a nemek közti különbség 
2013-ban is, mert a vállakozói szférában 5,35 EUR volt az 
átlagos órabér, míg a közszférában 3.90, ami 3.60 eurót je-
lentett a nők számára és 4.20-at a férfi ak számára. Mindez 
60 centes különbséget mutat.10

A „Gender pay gap“  a magánszektorban magasabb, 
mint a nyilvános szektorban, az érdekesség kedvéért ez Ma-
gyarországon éppen fordítva van. A legnagyobb Gender gap 
kelet felé a kassai, valamit besztercebányai járásban van, 
ahogy nyugatabbra megyünk, a magyarlakta területeken 
úgy fi gyelhetjük meg, hogy a gender gap inkább közelít a 
szlovák átlaghoz a 17-18-hoz, mintha törvényszerű lenne, 
hogy a fővárosban és környékén nem annyira érezhető a 
diszkrimináció. 

Ország, kerület Nyilvános szféra  
GPG %

magán  szféra 
GPG %

Átlag 
PG

Magyarország 20,5 15,3 17,9
Szlovákia 16,7 21 18,85

EU 27 16,2 18,1
Nagyszombati ker. 14 18,8 16,4
Pozsonyi kerület 16,6 16,6 16,6
Nyitrai  kerület 21,4 26 23,7

Besztercebányai k. 21,8 27 24,4
Kassai kerület 23,7 24,5 24,1

3. táblázat: Gender Pay Gap –GPG-  különbségek 
Szlovákiában, magyarlakta kerületek szerint. 

Forrás: www.statistics.sk

Láthatjuk, hogy a legnagyobb fi zetésbeli különbségek 
a kassai, a besztercebányai, és a nyitrai kerületben vannak, 
feltételezhetjük, hogy a szlovákai nők helyzete tehát a fi ze-
tések diszkriminációja terén jóval rosszabb. Az adott érté-
kek jóval magasabbak az uniós átlagnál.

A legnagyobb eltérések a 35–39 éves korosztálynál 
észlelhetőek, mivel itt a nők a férfi ak fi zetésének  68%-át 

9/ Filadelfi ová Jarmila 2005. Nők helyzete a Szlovák munkaerő-
piacon. Bratislava., Aspekt Press. http://www.euractiv.sk/cl/202/
5374/Zeny-na-trhu-prace-na-Slovensku
10/ Ekonomika udalosti. Hodinová mzda stačí ledva. Elérhető:  
http://udalosti.noviny.sk/ekonomika/25-02-2013/hodinova-mzda-
-nam-sta-ci-ledva-na-obed-zeny-zarobia-menej-ako-muzi.html .
[ 21.7 2013]
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kapják. A fenti táblázat arról tanúskodik, hogy az átlagfi ze-
tések több mint 25%-kal magasabbak az erősebb nem javá-
ra. A másik veszélyeztetett kategória a hatvan év körüli nők 
csoportja, ahol a nyugdíj előtti diszkrimináció fogalmába 
ütközünk. Kiderült az is, hogy a megkülönböztetés nem-
csak a bruttó fi zetéseken észlelhető, de a fi zetési szalagok 
változó összetevőin is, vagyis a haszonélvezeti cikkek és 
járulékos motivációs eszközök tekintetében is.11 Pusztán az 
átlagkeresetek összehasonlítása sok szempontot fi gyelmen 
kívül hagy, mint például a foglalkoztatási szektorokon be-
lüli differenciálódást, azonban érdemes elgondolkodnunk, 
hogy a probléma gyökere ugyanoda vezet; azaz az elnői-
esedett szakmák értékének megkérdőjelezéséhez, valamint 
a társadalmi megítélés szerint alapvetően a női munkaerő 
értékének viszonylagosságához.

A nők fi zetése átlagban 25%-kal kevesebb a férfi aké-
nál, de bizonyos munkakörökben (törvényhozás, vezető be-
osztás) ez az arány 30%-ot is kitehet. Az alacsony bérek az 
alacsony nyugdíj jelenségét vonják maguk után, ez pedig 
egyedülálló idősebb nők esetében egyfajta elszegényedési 
rizikót eredményezhet.12

Szlovákia:  A nők fi zetése %-ban a férfi akéhoz képest
Szlovákia átlaga 78,1%
Törvényhozó, vezető, manager 67,2%
Tudományos, szakmai és szellemi munka 95.3%
Üzemi dolgozók szolgáltatásokban és üzletben 70,6 %
Szakképzett munkaerő 70,8 %
Gépek és berendezések 73,9%
Szakképzetlen segédmunkaerő 80,1%

4. táblázat:Iparágak szerinti fi zetési diszkrimináció, 
Szlovákia, 2011. Forrás:http://www.employment.gov.sk/
mpsvrsr/internet/home/index.php?id=719&dir=1&sID=76e
b7444d27653ac08defabb4fa60eb4

A fenti táblázatban a szektoronkénti fi zetésbeli különb-
ségeket láthatjuk, melyből világosan kitűnik, hogy a legna-
gyobb szakadék a vezető pozíciókat érinti. Ezen túlmenően, 
az átlagos fi zetési szakadék – főként az iparban, illetve a 
manuális munkavégzésre korlátozódó tevékenységek ese-
tében – 70 százalék körül mozog. A nemek egyenjogúsága 
szempontjából a lehető legideálisabb foglalkozási terület, 
ahol a legkisebb a férfi ak és nők közötti fi zetésbeli különb-
ség a tudomány és a szellemi munka ágazata.

5. A foglalkoztatottság és a munkanélküliség kérdése
A nők foglalkoztatottsága a szlovák munkaerőpiacon 

sokáig 46% körül mozgott a gazdaságban dolgozó aktív 
munkaerő számához mérten. Ahogy látható, a helyzet eléggé 
kiegyensúlyozott, és valójában csak a statisztikai mérés pon-
tosságáról van szó. A nyilvántartott munkanélküliek közül 

49,5% nő a 2011-es adatok szerint. Ez a hosszú távú mun-
kanélküliségnél azzal a változással jár, hogy különbség ész-
lelhető a férjezett és egyedülálló nők között. Az egyedülálló 
nők foglalkoztatottsági aránya nagyobb. Szlovákiában emlí-
tésre méltó a regionális munkanélküliség is, ugyanis vannak 
régiók, amelyek hátrányos helyzetben van. Megemlítendő 
még a roma nők magas munkanélkülisége és az alacsonyabb 
képesítéssel rendelkezők veszélyeztetett helyzete. Ez kime-
ríti az ún. halmozott diszkrimináció fogalmát.13

A nők foglalkoztatottsági aránya a 15 és 64 év közti nők 
esetében a teljes női populációt veszi fi gyelembe, ez a muta-
tó az EU munkaerőpiac-kutatásaiból származik. A szlovákiai 
eredmények alapján elmondható, hogy a nők és a férfi ak kö-
zött a foglalkoztatottsági arányban közel 10%-os a különbség.

Nemek - évek 2008 2009 2010 2011

Nők foglalkoztatottsága 
Szlovákiában 59,4% 58,9% 59,0% 59,1%

Nők foglalkoztatottsága 
Szlovákiában 15-64 kor 
között

52,3% 50,1% 48,8% 49,5%

Férfi ak foglalkoztatott-
sága Szlovákiában 68,3% 68,1% 67,8% 68,4%

Férfi ak foglalkozta-
tottsága Szlovákiában 

15-64 kor között
61,1% 62,3% 58,2% 59,1%

5. táblázat - A szlovákiai nők foglalkoztatottsága
ource:www. statistics.sk Rodová rovnosť. Slovak 

Statistical Offi ce. 2012.Bratislava Available at http://portal.
statistics.sk/showdoc.do?docid=59033

Nemek - évek 2008 2009 2010 2011
Szlovákiai nők 
munkanélküliségi aránya 11,1 12,9 14,6 13,6

Szlovákiai férfi ak 
munkanélküliségi aránya 8,4 11,4 14,2 13,2

6.táblázat  – Munkanélküliség aránya 2008-ban és 
2011-ben. Forrás: Rodová rovnosť. Slovak Statistical Of-
fi ce. 2012. Bratislava. elérhető: http://portal.statistics.sk/
showdoc.do?docid=59033

Most lássuk a munkanélküliség arányát a 15 és 74 év 
közötti életkorban a gazdaságilag aktív lakosok közt. 2010-
ben a nőknél megnövekedett munkanélküliségi arányt vé-
lünk felfedezni.Viszont minden évben magasabb a nők 
munkanélkülisége összehasonlítva a férfi akéval.

2010 Women Men Gap nők férfi ak különbség

EU 27 31,9 8,7 -23,2
Szlovákia 5,4 2,8 -2,6

8. táblázat – Adatok a részmunkaidős foglalkoztatott-
ságról %- ban. Source:  European Commission:Gender Pay 
Gap Fiches.Brussels.2012.available at: http://ec.europa.eu/
justice/gender-equality/gender-pay-gap/files/gpg-fiches_
mt_en.pdf 

11/ www.trexima.sk /infoservis.htm
12/ Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky 
za rok 2005. Bratislava: Tlačový a informačný odbor Úradu vlády 
Slovenskej republiky http://www.government.gov.sk/tyzd_info-
servis/infoservis_0237.doc
13/ ibid 11
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A fél évtizedes gazdaságtörténeti visszatekintés után 
visszatérve a legfrissebb adatok elemzésére elmondhatjuk, 
hogy a helyzet nem sokat változott sem a számarány tekin-
tetében, sem pedig a valóságban. Pozitív eredmény azonban 
a multionacionális cégeknél már bevált munkaviszony mód-
szere, a részmunkaidő és a fl exibilis időbeosztás.

A részmunkaidős arány mutatóiból kitűnik, hogy a fér-
fi ak csak 2,8%-ban élnek ezzel a lehetőséggel Szlovákiá-
ban, míg a nők 5,4%-ban. Ezek a számok rendkívül alacso-
nyak az EU-átlaghoz viszonyítva, ahol a férfi ak esetében 
az arány 8,7%, a nők esetében pedig 31,9%. Ez tehát azt 
jelenti, hogy az unióban a részmunkaidő nagyon elterjedt 
formája a nők fl exibilis munkaviszonyának, amely így le-
hetővé teszi a gyermeknevelés és a háztartásbeli feladatok 
elvégzését is. Szlovákiában a vállalatok 48%-a használja 
ezt a fajta munkaviszonyt, a cégek nagy része 16% -ban 
csak a munkaidő kezdetét és végét engedélyezi szabályoz-
ni, 7% pedig megengedi a túlórák idejének akkumulációját. 
12% engedélyezi a szabad napot, mint a túlórák idejének 
kompenzációját. A liszaboni célok közt szerepel a modern 
dinamikus munkahely gondolata, ami nagyban befolyásol-
ja a munka minőségét és az attitűdök változását is.14 Ami-
kor a „gender gap” EU-s és szlovákiai összehasonlítását 
vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy míg a bérkülönbség Eu-
rópai Uniós átlaga 15% körül mozog, ez a szakadék jóval 
nagyobb Szlovákia viszonylatában, hiszen itt 25 %-os kü-
lönbséget fi gyelhetünk meg, ami a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a férfi ak fi zetésének csupán háromnegyedét kapják 
meg a nők. A munkakeresők nagy része külföldön próbál 
megélhetéshez jutni. Itt is ki vannak téve azonban a diszk-
riminációnak. 

Az alapvető mutatók a munkaerőpiacon az emberi erő-
források elismerése, a foglakoztatottság és a munkanélküli-
ség, valamint a gazdaság helyzete az adott társadalomban. 
Jelentős meghatározó faktor még a népesség elöregedése és 
a születések számának csökkenése. Ez a tény befolyásol-
ja az egész Európai Uniót, és gazdasági problémát jelent a 
szociális szférában, mivel a munkaképesek száma csökken, 
viszont az öregedő lakosság követelményei az egészségügyi 
és szociális szférában egyre magasabbak.15

A munkavállalók viselkedését fi gyelve az EQUAL 
Szlovákiában elnevezésű kutatás megmutatta, hogy a diszk-
rimináció összefüggésben van a nők szülési és gyermekgon-
dozási segélyével is. Az Európai Bizottság nyilvánosságra 
hozta, hogy a nők és a férfi ak közötti esélyegyenlőség elő-
rehaladást mutat, de még mindig nagy a probléma a család, 
munka és személyes élet összehangolása.16  

Az anyaság hatása a munkaválllalásra nemcsak Szlová-
kiában problematikus, ugyanúgy nagy hatást fejt ki Csehor-
szágban, Magyarországon és Észtországban.17 Az EQUAL 
kutatás megmutatta azt is, hogy a munkáltatók nem nyújta-
nak képzési lehetőséget a női dolgozóknak az anyasági sza-
badság alatt. Ez a nők önbizalmának, magabiztosságának és 
önértékelésének csökkenéséhez vezethet. 

6. A nők és a vállakozások
Az Európai Szociális Alap közreműködésével a női 

vállalkozók pénzbeli és tanácsadói támogatást is kaphatnak 
új vállakozások beindítására.18 Jelenleg Szlovákiában a té-

mával foglalkozó non-profi t szervezet a „Združenie žien 
v podnikaní” a vállalkozónők tevékenységét összefogó 
szövetsége. Az Európai Parlamentben megalakult „A nők 
a vállalkozásban“ nevezetű platform; melynek implemen-
tálása Szlovákiában a Szlovák Üzleti és Ipari Kamara kez-
deményezésében indult el, és a szlovákiai vállalkozónők 
véleményét, érdeklődését és szükségleteit fogja képviselni. 
A platform lehetőséget nyújt a véleménycserére és szak-
mai munkafórumot indít így el a női menedzserek közt. A 
témakörökön belül felmerült a nők segítése abban, hogy 
magasabb munkaköri beosztásba kerüljenek. Ha Európára 
fordítjuk fi gyelmünket, láthatjuk, hogy Finnországban mű-
ködik egy vállalkozónőket tömörítő szervezet, Portugáliá-
ban egy projekt, amely a nők vállakozásának beindítására 
összpontosít. Franciaországban az állami költségvetés ki-
fejezetten Gender Budget összetevővel is büszkélkedhet, 
ugyanez Németországban és Ausztriában is jelen van, ahol 
mindemellett még az adózási területeken is genderérzékeny 
adókat vezetnek be, támogatva így a női vállalkozásokat.

7. A szegénység feminizációja Szlovákiában
A szegénység „feminizációját“, vagyis azt, hogy a sze-

gény népességben egyre nagyobb a nők aránya, számos tár-
sadalomban megfi gyelték már. Bár viszonylag új jelenség 
– amely összekapcsolódik a nőknek a családi és rokonsági 
kapcsolatoktól való növekvő függetlenedésével –, a nemek 
közötti jelentős szegénységi szakadék alapvetően megvál-
toztatja a szegénység természetét, és a rá adott politikai vá-
laszt egyaránt. Amennyiben ugyanis a nők egyre növekvő 
– és a férfi akénál nagyobb – számban élnek nyomorban, ez 
hatással van az egész társadalomra, hiszen így a gyerekek 
is nagyobb eséllyel lesznek szegények, és ez hosszú távú 
következményekkel jár a társadalmi mobilitásra és rétege-
ződésre nézve.19

A nemzetközi összehasonlító statisztikák szerint az 
számít szegénynek, aki olyan háztartásban él, ahol az egy 
főre jutó jövedelem kevesebb, mint az adott ország létmi-
nimumának ötven százaléka. A jövedelem ebben az esetben 
igazítva van a háztartási szerkezethez, és magában foglalja 
az összes készpénzt és készpénz jellegű kifi zetést (azaz bér-
jövedelmet és bármely jóléti programból származó segélyt 
vagy készpénzes támogatást), de nem tartalmazza a termé-

14/ Európai szövetség a munkaviszonyok javulása érdekében: Nagy 
különbségek a fl exibilis munkaidő rendszereiben Európában )http://
www.eurofound.eu.int/press/releases/2006/060517.htm
15/ Pawera R.:.Východiská výskumu EOM príčiny diskriminácia 
na trhu práca a možnosti ich odstraňovania.In: Socialne eko-
noické a manažérske aspekty podnikatelské etiky. Eurounion.
Bratislava. 2008. ISBN 978-80-89374-00-7
16/ EUROPEAN COMMISION: Progress on equality between 
women and men in 2011. Elérhető: <http://ec.europa.eu/justice/
gender-equality/fi les/swd2012-85-gendereq_en.pdf>
17/ Štefancová V.:Equal opportunities in the labour market of 
Slovak republic.In:Horizonty v podnikaní. Bratislava. 2012
18/ www.gender.gov.sk/index.php?id=37&sID=814de71f3815e-
271fdcee460beee27a 
19/ Fodor E.2001. Szociológiai Szemle., A szegénység elnőie-
sedése hat volt socialista országban. Sz.Sz.2001/4. 96-113 http://
www.mtapti.hu/mszt/20014/fodor.htm
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szetbeni juttatásokat, mint például az ingyenes állami gyer-
mekellátást, egészségügyi ellátást vagy oktatást.20

A szegénység feminizációjának kutatása során két mé-
résre támaszkodhatunk, az egyik szociológiai szempontból, 
a másik komplexebb módon a Laeken mutatókkal kutatja a 
rátát és a feleletet a kérdésre, vajon a szegénység függ-e a 
nemtől? A Szociológiai Szemle a nemek közötti szegény-
ségi szakadék megítélésére négy különböző mérőszámot 
használ, amelyek megmutatják: az alultápláltság szintjét, 
az egyszerű fogyasztási cikkek birtoklását, a lakhatás minő-
ségét és a válaszadó saját háztartása gazdasági helyzetéről 
adott szubjektív értékelését. 

Ez a többdimenziós megközelítés a régió szegénységé-
nek természetéről árnyaltabb képet ad, mint az, amely egye-
dül a háztartási jövedelmet használja.

A másik mérési rendszerhez visszatérve a gender iro-
dalma a Laeken mutatóval írja le a szegénység dimenzió-
ját és viselkedését. A lisszaboni konferencián elfogadott 
háromrétegű statisztikai mérési rendszer megfogalmazza 
a multidimenzionális szegénység problematikáját, lénye-
ge, hogy nemcsak a társadalomban mért relatív és aggregát 
rizikóval számol, hanem kitér a szubjektív szegénység fo-
galmára is.21 A Laeken mutatók táblázataiból egy európai 
minta áll rendelkezésünkre, ahol jól megfi gyelhető a korok 
és országok szerinti szegénységi mutató is.

A nyugati fejlett kapitalista társadalmakat vizsgáló ösz-
szehasonlító tanulmányokban a női szegénységi rátának a 
férfi  szegénységi rátához viszonyított aránya (vagyis a „ne-
mek közti szegénységi szakadék“) változó számokat mutat 
országonként. Az egyensúlyi helyzethez képest a legmaga-
sabb, az Egyesült Államokban mért 1,41-től a német 1,29-en 
át a hollandiai szinte teljes egyenlőségig (1) terjedt, illetve 
fordított irányú volt például Olaszországban és Svédország-
ban (0,9). A legtöbb országban – az utóbbi három kivételével 
– jelentős szegénységi szakadék található a két nem egymás-
hoz való viszonyában, s a nők általában nagyobb eséllyel 
szegények, mint a férfi ak. Ezt az országok közti eltérést a há-
zasságkötési arány eltéréseivel magyarázták (ami különösen 
magas Olaszországban, és ez magyarázza az alacsony sze-
génységi szakadékot), valamint a munkaerő-piaci részvétel 
arányával (amely kiemelkedően magas Svédországban).22

A négy mutató (és a jövedelem alapú szegénységi mé-
rőszám) a szegénység más-más arcát festi le Közép Kelet-

Európa, köztük Szlovákia különböző részeit tekintve. Még-
is, eltekintve a lakáskérdéstől, meglepő következetesség 
érvényesül a számokban: van három ország, amely többé-
kevésbé rendszeresen nemek szerinti szegénységi szaka-
dékot mutat. Oroszországban, Romániában és Bulgáriában 
azok a háztartások, ahol a nők száma felülmúlja a férfi akét, 
rosszabbul állnak (vagy úgy érzik, rosszabbul állnak), mint a 
másmilyen típusú háztartások. Úgy értelmezhetőek az ered-
mények, mint a szegénység elnőiesedésének példái, mert azt 
sejtetik, hogy a nők jelenléte valószínűbbé teszi, hogy egy 
háztartás a szegénység kockázatával szembesüljön. Ezeknek 
a háztartásoknak a többsége nem egyedülálló felnőttek ház-
tartása, tehát ez a történet nem egyszerűen az idős nőkről 
vagy a gyermeküket egyedül nevelő nőkről szól. A nemek 
közötti szegénységi szakadékot nem magyarázhatjuk egy-
szerűen a nők életciklusainak eseményeivel (mint például a 
kisgyermek nevelésével vagy az idősödéssel). Intézményes 
különbségekben rejlik a szegénységi szakadék oka. 

Szlovákiára nézve még mindig elmondható, hogy – ha-
sonlóképpen Oroszországhoz vagy Romániához – Közép- 
Kelet-Európában kivételes helyet foglal el. A nemek közötti 
szegénységi szakadék vizsgálata így a „nemi rendszernek“ 
(gender regime) legalább két kialakulóban lévő típusát tárta 
fel a posztszocialista térségben. Bár az a fajta strukturális át-
alakítási politika (structural adjustment policy), amit az IMF 
és a Világbank támogatott Kelet-Európában, máshol növek-
vő társadalmi és különösen nemi egyenlőtlenségeket hozott 
létre, nem tűnik úgy, hogy esetünkben is ez történt volna. 
Amikor a kutatók azt állítják, hogy azok a gazdaságpoliti-
kák, amelyek a nagy volumenű exportra termelést bátorítják, 
a férfi  munkaerőt részesítik előnyben, ezt arra a feltevésre 
alapozzák, hogy a nők az egyedüli felelősei a reproduktív 
munkának, és így növekszik a férfi aktól való függőségük és 
produktív, fi zetett és nagy presztízsű munkákból való kire-
kesztésük.23 Azáltal, hogy az állami költségvetésben csök-
kentik az oktatásra és egészségügyre fordított kiadásokat, a 
strukturális átalakítási politikák növelik a nők reproduktív 
terheit; és azt, hogy megnyirbálják a szociális juttatásokat 
abbéli igyekezetükben, hogy megteremtsék a „költségvetési 
egyensúlyt“, a nők (és a gyermekek), akik ezekre az ellá-
tásokra támaszkodnak, szenvedik meg. A multinacionális 
cégek a fi atal nőket gyakran kizsákmányolják nehéz, veszé-
lyes és rövid távú munkakörökben, ahonnan soha nem lép-
tetik őket elő vezetői pozícióba, és megválnak tőlük néhány 
évi szolgálat után, hogy helyükre még fi atalabb és olcsóbb 
munkásokat tegyenek.24 E folyamatok közül néhány valóban 
megfi gyelhető a régió minden országában. Például a nők ott-
honi terhei növekedtek: különösen a szegényebb nők tölte-
nek most több időt a családi munkaerő újratermelésével, mert 
gyakran nem engedhetik meg maguknak, hogy megfi zessék 
a szolgáltatásokat (mint például az olcsó üzemi kosztot), és 
saját munkaerejüket kell hogy ezek előállítására fordítsák. 
Mégis, a strukturális átalakításoknak sok olyan következ-
ménye, amelyet Ázsiában és Afrikában megfi gyeltek, nem 
releváns Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiá-
ban. Sok nő – a legvalószínűbben annak az emancipációs 
folyamatnak a következményeként, amelynek régebben ők 
és anyáik erőteljesen ki voltak téve – sokkal jobb helyzetben 
volt ahhoz, hogy a piaci alapú gazdaságban részt tudjon ven-

20 Karen Ch. et al. 1999. Gender Inequality in Poverty in Affl uent 
Nations: The Role of Single 
21/ Gábor A. 2006.: Gender Differences in Poverty in an Interna-
tional Comparison. Budapest. TARKI. http://www.tarki.hu/adat-
bank-h/kutjel/pdf/a778.pdf#search=%22laeken%20indicator%22
22/ Fodor E .2001. Szociológiai Szemle, A szegénység elnőie-
sedése hat volt socialista országban. Sz.Sz.2001/4. 96-113 http://
www.mtapti.hu/mszt/20014/fodor.htm
23/ Sinith S .1998. What does development mean to her. In: Dau-
ghters of Development: Women and the Changing Environment. 
London, New York: Zed Books
24/ Ehrenbach B.- Fuentes A. 1997. Life on the global assembly 
line. In Jaggar, A. M.–P. Rothenberg (eds.): Feminist Frame-
works: Alternative Theoretical Accounts of the Relationship 
between Women and Men. 3rd edition. Boston, MA: McGraw–
Hill, 359–366.
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ni, mint más fejlődő országokban élő társaik. Ez jó példája 
annak, hogy hasonló típusú strukturális átalakítási politikák 
(akárcsak a globalizáció) miképpen vezetnek eltérő eredmé-
nyekre a nemi szerepek terén az adott társadalom intézményi 
örökségétől függően. Ennek folytán számos nő szerzett és 
tartott meg jó állást és biztos foglalkoztatást. Természetesen 
sok nő Szlovákiában sem tudta kihasználni azokat a munka-
lehetőségeket és bérjuttatásokat, amelyeket a multinacioná-
lis cégek, a külföldi nonprofi t szervezetek vagy a magánvál-
lalkozások ajánlottak – de ebben a tekintetben ők nemigen 
különböznek sok férfi  honfi társuktól. Más szóval ezekben az 
országokban a bizonyos fajta nőbarát rendszert egy demok-
ratikus, szabadpiacra alapozó patriarchális rendszer váltotta 
fel. Ez rombolóan hatott az osztályviszonyokra, növelve a 
szegénységet és az osztály alapú egyenlőtlenségeket. Ennek 
következményeként természetesen megváltoztatta a nemek 
közötti kapcsolatokat is, de nem tűnik úgy, hogy mélyítette 
volna a nők egyenlőtlenségének és elnyomásának fokát (leg-
alábbis nem különösebben a társadalmi hierarchia legalján).

Másrészről azokban az országokban, amelyek lassab-
ban fejlődtek, és a piaci stratégiákat habozva vették át, a 
nők nem tudták felhasználni azokat az erőforrásaikat, ame-
lyeket a szocialista korszakban szereztek. Itt a jóléti állam 
összeomlása és a kapcsolatokon alapuló, állami kontroll 
alatt álló (bár ez már nem nőbarát állam, még retorikájában 
sem) munkapiaci preferenciák hátrányba hozták a nőket a 
férfi akkal szemben. Egy másféle „nemi rendszer“ jött lét-
re, s ez olyan nemi elkülönülést és diszkriminációt mutat, 
amely különbözik mind az államszocialista redisztribútorok 
jóindulatú paternalista módjától, mind a nyugati kapitalisták 
által kikényszerített, nemi vonatkozásban feltehetően sem-
leges patriarchális diszkriminációtól. Következésképpen a 
piacosodás, bár növelte az osztályegyenlőtlenségeket, úgy 
tűnik, hozzájárult a kelet-európai, a szegénységben a nemek 
között fennálló egyenlőtlenségek csökkentéséhez (vagy né-
hány esetben szinten tartásához) – legalábbis az államszo-
cializmus összeomlása utáni első tíz évben. Az optimisták 
szerint a nők nem engedhetik meg maguknak, hogy elveszít-
sék előnyeiket, a pesszimisták szerint nem engedhetik meg 
maguknak, hogy megtartsák.

Kutatások alapján elmondható, hogy Európában általá-
nosan a nők szegénysége valamivel magasabb értéket mutat 
a férfi akénál, viszont a szegénység extrém megnyilvánulá-
sai mégis inkább a férfi ak esetében jelennek meg. Az egyes 
korosztályok közül megemlíthetjük a 65 év feletti veszélyez-
tetett csoportot, ahol a kutatások alapján nem észlelhető na-
gyobb különbség férfi  és nő közt. A szegénységgel küzdés 
veszélye a gyermeküket egyedül nevelő nők esetében na-
gyobb. Ez visszavezethető a munkapiaci viszonyokra és a 
társadalmi kirekesztés gondolatára. A TARKI társadalomku-
tató intézet riportja szerint nincs különösebb eltérés.25 

8. Munkaerőpiaci megoldások
Ha a munkaerőpiaccal kapcsolatban a nők és férfi ak 

közti esélyegyenlőségről beszélünk, egy demokratikus mun-
kaerőpiac érdekében számos megoldást kellene fi gyelembe 
venni. Mindenekelőtt támogatni kell a nők magas döntésho-
zatali funkcióba jutását, bevezetni egy alkalmi kvótát, amely 
átmeneti időszakra a nők létszámát elsősorban az állami, 

valamint nyilvános szektorban szabályozná. Továbbá szük-
ségszerű ösztönözni a munkaadókat arra, hogy a női mun-
kaerő a hierarchiában magasabb beosztásba kerülhessen, 
nagyobb felelősségű munkakört biztosítva számára. Az eset-
leges elutasítások mögött gyakran az az érv áll, hogy a nők 
potenciális anyák. A nők munkaköri tevékenységét speciális 
támogató programokkal lehet segíteni. A regionális különb-
ségek sajátos regionális hozzáállást és problémamegoldást 
igényelnek. Ajánlott megerősíteni a nők képviseletét a társa-
dalmi kommunikáció során a munkaadók között. Ez elősegí-
ti a nők jogainak megismerését, és felkészültté, ill. nyitottá 
teszi a vezetőket a problémák orvoslására. A téma kapcsán a 
gyermekgondozási szabadság biztosítása a következő fontos 
alapelv. Szükség lenne a gyermekgondozási segély emelésé-
re, valamint a szülő szabadságának támogatására, ezáltal az 
apa is aktív részt vállalna a gyermeknevelés gyakorlatában. 
Nagy segítség lenne a szociális gondozás intézményeinek 
növelése, támogatni kellene nemcsak a magán jellegű, de az 
állami jellegű intézményeket is, ezáltal a szülők könnyebben 
egyeztethetnék a családi életet a munkával.26 Szlovákia ese-
tében a nők fi zetési diszkriminációjának oka a hagyomány: 
a hagyományos hozzáállás, régi családmodell és a proaktív 
eljárások hiánya. Ezeken a területeken szükség lenne szem-
léletváltásra, amely segítené a női munkaerő döntéshozatal-
ban való megjelenésének növelését, a szociális szolgáltatá-
sok színvonalának fejlődését, mindezáltal pedig támogatást 
nyerne a nők karrierje és családi élete. A megoldás tehát egy 
újfajta hozzáállásban rejlik, amely maximálisan támogatná a 
fl exibilis munkaidőt, ahol a nő anya is és dolgozó is.27

Befejezés és konklúziók
Egyételmű következtetéseket levonni az esélyegyenlő-

ség tematikájával kapcsolatban nem könnyű feladat, fi gye-
lembe véve a téma komplexitását és kényes jellegét. Főképp 
a nők munkaerőpiacon betöltött helyzetét és helyét vizsgál-
tuk. A téma megértése a szociológia, a jog és a közgazdaság 
tudományainak, felmérési eredményeinek összevetését és 
komplex vizsgálatát kívánja meg.

A legtöbb európai ország munkaerőpiaca, köztük a 
szlovák is, az utóbbi évtizedben jelentős lépéseket tett a ne-
mek esélyegyenlősége érdekében, a nők nagyobb befolyásra 
tettek szert a múlt évszázadhoz hasonlítva, viszont a fennálló 
veszélyek közt találjuk még mindig a három fő problémát: 

25/ Fodor E.2001. Szociológiai Szemle., A szegénység elnőie-
sedése hat volt szocialista országban. Sz.Sz.2001/4. 96-113 http://
www.mtapti.hu/mszt/20014/fodor.htm 
26/ Eurostat (2004), Development of a methodology for the 
collection of harmonised statistics on childcare,Working papers 
and studies, Luxembourg: Offi ce for Offi cal Publications of the 
European Communities.http://forum.europa.eu.int/irc/DownLoad/
kdeiAgJamSGsK-cfkHE0M-bkSskDDjYv4G8BZMc4JF1rSUSu-
-Jl0WPNsHoIwxNBc7Z/WEB_2004-409_Vol-1.pdf
27/ Fagan C.- Hebson G, G. 2004..‘Making work pay’ debates 
from a gender perspective: A comparative
review of some recent policy reforms in thirty European count-
ries, Manchester: European Work and
Employment Research Centre. Downloadable at: http://europa.
eu.int/comm/employment_social/gender_
equality/gender_mainstreaming/gender/exp_group_en.html
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a fi zetésbeli különbségeket, a szegregációt és a fl exibilis 
munkaidő hiányát. A legnagyobb gond továbbra is a 25 %-os 
gender gap, (mely Európában átlagosan 15 %), de ez a fi ze-
tési különbség a jogrendszer és a kiépített intézményrend-
szer segítségével harmonizálható lenne. Az előre defi niált 
szabályok és a jog pontos ismerete és betartatása a vállalat 
és alkalmazottja között szükséges a zökkenőmentes munka-
viszonyhoz. Az anonim életrajzok bevezetése már a felvétel 
pillanatától szabályozná a preferenciát és tudásalapú, nem 
pedig a nemi hovatartozás alapján befolyásolt munkavi-
szony létrejöttét, illetve tartalmát. A következő probléma a 
szegregáció. A kvóták bezetése időleges megoldásként po-
zitív hatással bírhatna, ugyanis még ha a gazdaságot a piac 
láthatatlan keze irányítja is, a klisék és társadalmi modellek 
ellen ez a kategorikus iránymutatás szolgálhatna járható 
útként. Végül, de nem utolsó sorban várható, hogy a válla-
latokban a fl exibilis időbeosztás jelenthetné hosszútávon a 
kulcsot a nemi esélyegyenlőség eléréséhez; nemcsak Szlo-
vákiában, de Európa-szerte. A munkaerőpiacon a szegény-
ség feminizációja az egyedülálló nők esetében fi gyelhető 
meg leginkább mind Szlovákiában, mind Közép-Európában. 
Rendkívül szükséges a női képviselők, közéleti szereplők to-
vábbképzése a témában.

Az iskolázottság, mint tapasztalhatjuk, fontos követel-
mény a munkahelyi feltételek egyenlőségéhez, mondhat-
nánk a probléma alapkövét jelentik. Egyaránt fontos a nők 
és férfi ak egyenlő esélyeinek biztosítása magában az isko-
larendszerben is, de ugyancsak rendkívüli fontossággal bír a 
nemi viszonyok társadalmi megítéltségének helyes irányba 
való befolyásolása is. Az iskolában formált társadalomkép és 
a tankönyvekben ábrázolt sztereotípiák ugyanis a későbbiek-
ben az élet más területén is megnyilvánulnak. Szükséges egy 
liberálisabb hangvételű újítási folyamat a könyvkiadás és 
a tananyagok területén. Más módszertani szempontból kell 
megközelíteni az esélyegyenlőség fogalmát, és mint társa-
dalmi jelenséggel, a tanterven belül foglalkozni vele. 

Kormányzati és civil szervezeteknek egyaránt konkrét 
szerepük van a nemek közötti esélyegyenlőségért folytatott 
küzdelemben. Szükségesek egyrészt a társadalmi sajátossá-
gokat, valamint az egyetemes emberi jogokat egyaránt fi gye-
lembe vevő jogi szabályok, az ezeken nyugvó programok és 
intézményi lehetőségek; de ugyanakkor rendkívüli fontos-
sággal bírnak a társadalom önszerveződő csoportjainak meg-
nyilvánulásai is; a civil szervezetek tevékenysége. Egy jól 
működő társadalomban a kormányzati és nem kormányzati 
szférának kölcsönösen kiegészítve egymást fel kell lépnie a 
helyes társadalmi fejlődés biztosítása érdekében.
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Összefoglalás: Az előadás első részének tárgya a 
genderpedagógia, a genderérzékeny oktatás egyes fogalma-
inak és céljainak meghatározása, a nemek közötti egyenlőt-
lenségek megjelenési formái, kialakulásuk lehetséges okai 
a tanítás folyamatában. A második rész a fi úk és lányok 
országos és nemzetközi tudásszintmérésekben elért teljesít-
ményével foglalkozik, valamint a nemek között mutatkozó 
attitűd-béli különbségek vizsgálatával, illetve a két terület 
közti összefüggésekkel. 

A társadalmi nemi szerepek az oktatásban
A genderpedagógia a társadalmi nemek (angolul 

gender) tudományából indul ki, amely a nemet mint társa-
dalmi konstrukciót vizsgálja, vagyis mint a kulturális ha-
gyományok által létrehozott jelentés- és értékrendszer hor-
dozóját, különválasztva ezáltal a biológiai nemtől (angolul 
sex), amely a nemek biológiailag meghatározott, vagyis 
szaporodási funkcióját jelenti. 

Az évszázados kulturális hagyományok által létreho-
zott jelentésrendszer határozza meg a nőiség és a férfi ség 
fogalmát, a társadalmi nem, a gender tehát meghatározó 
módon jelen van a társadalom minden területén, így az okta-
tásban is. Az ennek megfelelő sztereotip normák a nőség és 
férfi ség leegyszerűsített, idealizált normái, amelyek szerint 

a férfi ak a világ aktív formálói, a nők pedig a passzív elfo-
gadók. A két nem tulajdonságai ellentétekként mutatkoznak 
meg, a férfi  aktív, erős, felelősségteljes, határozott, célratö-
rő, ezzel szemben a nő passzív, alkalmazkodó, gondoskodó, 
irányításra szoruló, határozatlan, gyenge. 

Ez a felfogás mindkét nemet megakadályozza abban, 
hogy egyéni elképzelései szerint, korlátok nélkül, szabadon, 
a társadalom elítélő véleményétől nem tartva valósíthassa 
meg önmagát, választhassa meg életútját.  

Az előírt nemi szerepek tanulása a családban kezdődik, 
amikor a felnőttek a gyerek nemének „megfelelően” visel-
kednek, öltöztetik, választanak játékot a számára, s olyan 
viselkedési mintákat közvetítenek felé, amelyeket az úgyne-
vezett nőies és férfi as viselkedéssel azonosítunk.

A szterotípia-tanulás az iskolában folytatódik tovább. 
Különféle nemzetközi és belföldi esélyegyenlőségi doku-
mentumok írják elő az egyenlő bánásmód és az egyenlő 
esélyek biztosítását az iskolai oktatásban és nevelésben is, 
de a gyakorlat a társadalomban rögzült normákat minden 
igyekezet ellenére észrevétlenül is továbbadja. Az isko-
lai szocializáció folyamán ezek a sztereotípiák a „rejtett 
tanterven” keresztül érvényesülnek (Szabó, 1999), amely 
olyan élmények és tapasztalatok sajátos együttese, ame-
lyet a gyermek az iskolában eltöltött évek során spontán 
tanulás révén sajátít el.  Az iskolarendszer, az iskola által 
közvetített értékek és a társadalmi környezet ellentmondá-

Lányok és iúk az iskolában
A lányok és a iúk iskolai teljesítménye és a genderpedagógia lehetőségei 

Bolemant Lilla, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Mrva Marianna, Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete, Pozsony
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sai jelentősen hozzájárulnak ennek a jelenségnek a műkö-
déséhez.

Nem kevésbé járulnak hozzá a nemi szocializáció és a 
szterotipizált szerepek elsajátításához a tankönyvek, ame-
lyek ugyan deklarálják az esélyegyenlőség fogalmát, azon-
ban ennek ellentmondóan a nőket és a férfi akat sztereotipi-
zált szerepeikben mutatják be. A férfi  az alkotó, az irányító, 
a külvilág cselekvője, önérvényesítő, agresszív, határozott, 
a nő passzív, engedelmes, gondoskodó, intuitív, a család 
összetartója. A férfi  hatalom képes legyőzni és irányítani a 
természetet, a nő pedig behódol neki, mivel a szaporodás-
ban betöltött biológiai szerepe miatt a természethez köze-
lebb áll. A férfi  szerepét, munkáját a társadalom fontosabb-
nak, magasabb rendűnek ítéli, mint a nőét.

Genderpedagógia és koedukált oktatás 
A témában végzett felmérésekből, kutatásokból az de-

rül ki, hogy a gyermekek az iskolában körülbelül tízéves 
korukig nemüktől függetlenül egyformán szabadnak érzik 
magukat, egyformán viselkednek iskolai sikereikkel kap-
csolatban is. Legfőbb feladatuknak a tananyag elsajátítását 
tekintik, és általában pontosan meg tudják határozni, hogy 
mi az, ami igazán érdekli őket, milyen foglalkozást szeret-
nének választani. Ezután azonban furcsa helyzet áll elő: a 
fi úk önértékelése továbbra is a tanulásban, esetleg a sportban 
elért eredményekre összpontosít, a lányoké viszont összeza-
varodik. 10-12 éves korukban következik be ugyanis az a 
biológiai változás, amely ezt a rendet összezavarja, ugyanis 
társaik és tanáraik is másként kezdenek viselkedni velük. 
Tanulmányi eredményeik értékelése mellett nagy hangsúlyt 
kap nőiségük, nőiességük pozitív vagy negatív értékelése, 
ami által minden esetben vesztenek önbizalmukból. 

„Minél sikeresebb az iskolában egy fi ú, annál pozití-
vabb képet vetít a jövőbe, míg a lányokat a sikereik inkább 
elbizonytalanítják. Még mindig él az a felfogás, hogy a lány 
inkább legyen szép, mint okos”(Lassú, 2010).

A tanórán az autonómia, az individualitás és a verseny-
szellem a meghatározó. A nőktől elvárt társadalmi szerepek 
és szocializációjuk azonban ellentétben áll a pedagógiai ká-
non által elfogadott és megkívánt személyiségjegyekkel, az 
ún. hagyományos iskolai értékekkel, mint az asszertivitás, a 
versenyszellem és a tekintélyelvűség.

A fi úk és a lányok tanulmányi eredményeiben viszony-
lag stabil nemi eltéréseket találni annak ellenére, hogy a 
kognitív képesség terén nem vagy alig jelenik meg ilyen 
különbség (Thun, 1996).

Az eltérések okait a téma kutatói több tényezőben látják:  
Először is az attribúciós torzításokban – a lányok si-

kereit, jobb eredményeit a tanárok, szülők, s ebből kifolyó-
lag maguk a lányok is hajlamosak a nagyobb szorgalomnak 
betudni, nem a tehetségnek vagy a jó képességeknek. (A 
tanórán végzett felmérések szerint a fi úknak sokkal több fi -
gyelmet szentel a tanár, mint a lányoknak, miközben a fi úkat 
eredményeikért dicséri többet, a lányokat pedig a szorgal-
mukért és a jó magaviseletért.) 

A tudományszorongás jelensége is fontos szerepet tölt 
be – azt jelenti, hogy önbizalomhiány és szorongás lép fel az 
adott tantárggyal szemben, amely független a valós tudástól 
és képességektől. Ez abból az elvárásból alakul ki, amely a 

valódi tudományosságot az ún. tipikus férfi tulajdonságok-
hoz köti (érzelemmentesség, objektivitás…) 

A szexuális érés és ehhez kapcsolódva az intim kapcso-
latok felértékelődése azt eredményezi, hogy a kisiskolásko-
rú lányok változatosabb és magasabb szintű karrier-elkép-
zelései a felső tagozatra és a középiskolára leszűkülnek. A 
karrier és családi élet nem egyeztethető össze, s a lányok az 
előbbit feláldozzák. 

A sikertől való félelem pedig annak a hiedelemnek a 
megélése, hogy a túlzott hozzáértés és sikeresség elutasítást 
vált ki a kortársakban és a lehetséges partnerekben. Ezért a 
lányok tehetségüket elrejtik, és ambícióikat alábbadják.

A koedukált iskolarendszer tehát nem járult hozzá ah-
hoz, hogy a lányokat önbizalomra, nagyobb önértékelésre 
nevelje, hiszen a fi úiskolák hagyományát folytatta, ahol a 
tudás megszerzése a hagyományosan a férfi aknak tulajdo-
nított személyiségjegyekkel lehetséges. A lányok, ha ezeket 
a személyiségjegyeket nyíltan vállalják, elutasításban lesz 
részük, mint nőknek, ha viszont nem vállalják, nem tudnak 
érvényesülni, sem az iskolában, sem további karrierterve-
ikkel. 

Nézzük meg azonban azt is, hogy a fi úk hogyan vise-
lik a sztereotípiák kényszerítő hatását. A nemi sztereotípiák 
alapján kialakult férfi ideálnak kell megfelelniük, ami olyan 
felszólításokat tartalmaz, mint: Légy férfi ! Légy kemény, 
határozott, erős, kérlelhetetlen! A sikertelenségtől való féle-
lemérzet szorongást vált ki belőlük, mivel a férfi asság fogal-
mát a teljesítmény, a siker fogalmával azonosítják. Azzal az 
érzéssel nőnek fel, hogy személyes szükségleteik bevallása 
egyúttal gyengeségük bevallása is.  

A férfi ak lelki szükségletei a pszichológusok szerint 
azonosak a nőkéivel: szeretni és szeretve lenni, érzéseket 
közvetíteni, aktív és passzív szerepet is vállalni. A sztereotip 
elvárások tehát a fi úknak sem felelnek meg.

Hogyan lehet ezen az egyik fél számára sem probléma-
mentes helyzeten változtatni?

Megoldási lehetőségek
A genderérzékeny pedagógia szerint a tudás nem 

gendersemleges, hanem a személyes tapasztalatok és ér-
zések hozzák létre. A tanárok és a diákok is rendelkeznek 
ugyanis olyan tapasztalatokkal, melyek alapvetően befo-
lyásolják az osztályteremben lejátszódó diskurzusokat és a 
tanulási folyamatot.(Kereszty, 2007)

A tudás a sokszínűségen, a sokféleség hangjain alapul: 
a tanulási-tanítási folyamat interaktív, „kooperatív, demok-
ratikus, integrálja a kognitív és affektív tanulás lehetőségeit 
és egyéni alkotó erővel ruházza fel a tanulót saját helyzete 
értékeléséhez, megértéséhez és aktív részvételre serkenti az 
egyéni és társadalmi fejlődés előmozdítására”(Thun, 1996).

A téma kutatói a genderpedagógia megvalósítási for-
máit a következőképpen foglalják össze. 

Szükség van a tananyag tartalmi változására, hogy a 
lányok és a fi úk azonosulni tudjanak a tananyagban előfor-
duló férfi - és nőképekkel, amelyek saját igényeiknek és el-
képzeléseiknek megfelelnek.

Nagyon fontos az interakció és a pedagógus viselkedé-
se, vagyis mivel a lányok a tanítási órák folyamán gyakran 
háttérbe szorulnak, a pedagógus fordítson fi gyelmet ennek 



58   Nőképek kisebbségben

elkerülésére, és arra, hogy a fi úk és a lányok az iskolai mun-
ka során kölcsönösen támogassák egymást.

Nagyon fontos, hogy a pedagógusok tisztában legye-
nek a sztereotípiák működésével, csak így tudják megva-
lósítani azt, hogy egyenrangúként kezeljék a diákokat. Ez 
viszont egy következő fontos területre hívja fel a fi gyelmet, 
mégpedig a pedagógusképzésre, ahol a téma feldolgozásá-
nak, megértésének és a gyakorlatban való alkalmazásának 
hiányosságai sajnos szintén gyors megoldásra szorulnának.

A tanítás megszervezésén belüli változások – bizonyos 
témák és egyes tantárgyak tanítása időközönként történjen 
azonos nemű csoportban. Ilyen módon a fi úk és a lányok 
elkülönítve, a nemi szerepek sztereotip hatása alól felsza-
badultan, nyíltabban, és közlékenyebben fordulhatnak 
olyan tantárgyak felé, amelyekben a másik nemmel szembe 
hátrányban érezhetik magukat. A lányok például a vita, a 
konkurenciaharc, a hatalomérvényesítés terén, a fi úk pedig 
eltitkolt érzelmeiket élhetik meg. 

A nemi szerepek és sztereotípiák ismeretével rendelkező 
tanítási kompetencia segítségével elérhető, hogy a lányok 
és fi úk megtarthassák és erősíthessék individuális képessé-
geiket. Egyszerűbben szólva: a tanár megtanulja felismerni 
a nemi sztereotípiákat, s erre megtanítja a tanulót is, s így 
felszámolhatják az iskolában ezek káros következményeit. 

A tankönyv szerepe a sztereotípiák fenntartásában
A tankönyvekben bemutatott világ, a szituációk, szere-

pek és modellek fontos példákat szolgáltatnak a tanulók szá-
mára a személyiségformálás és az identitástudat kialakítása 
szempontjából, s jelentősen hozzájárulhatnak a sztereotip 
gondolkodási formák (s itt nemcsak a nemi sztereotípiákra 
gondolok) kialakításához és megerősítéséhez. A tankönyv 
minkét nem számára közvetíti a specifi kus elvárásokat és 
a társadalom elfogadott értékrendjét, s így hozzájárul a tár-
sadalmi egyenlőtlenségek kialakulásához. A kérdés viszont 
az, hogy mennyiben mutat be valós, az életben előforduló 
modelleket, szerepeket.

Magyar, szlovák és osztrák kutatások alapján elmond-
ható (ezek a kutatások elsősorban az alapfokú képzésben, s 
kiemelten az olvasókönyvekben előforduló jelenségeket tár-
gyalják), hogy a lányok és nők a tananyagban vagy nem je-
lennek meg, vagy ha igen, nagyon kis százalékban, és szinte 
kizárólag a hagyományos, sztereotip szerepeikben.(Háber, 
1980, Dálnokyné 2001, Cviková 2005, Schneider 2002) 
Kereszty Orsolya összefoglalása szerint a nők elsősorban, 
sőt szinte kizárólag a privát szférában jelennek meg, míg a 
férfi ak általában izgalmasabb, érdekesebb, mozgalmasabb 
munkát végeznek, s a közszférában jelennek meg. 

A kötelező olvasmányok vizsgálata után ugyanezekre 
a következtetésekre jutottak a kutatók, például Czachesz 
Erzsébet, Lesznyák Márta és Molnár Katalin. A kötelező 
olvasmányok és a tankönyvek elsősorban a fi úk és férfi -
ak élettapasztalatait mutatják be, azok jelentik a normát, 
a lányok gondolkodásmódja és tapasztalatai ehhez képest 
az eltérőt jelentik. „Nem építenek a lányok valós tapaszta-
lataira, valamint kevés, elenyésző számban fordulnak elő 
női írók vagy művészek a tankönyvekben”(Kereszty 2005, 
Czachesz 1996).

Úgy tűnik, hogy a két nem ugyanazt a történetet külön-
bözőképpen olvassa, másként értelmezi azt és más következ-

tetésekre jut belőle. Az is feltételezhető, hogy ez a különbség 
a férfi ak és nők által produkált (elmondott és leírt) történe-
tekben is érvényesül. Vagyis nem csupán a lányok tapaszta-
lataira van kevés hivatkozás a tankönyvekben és a kötelező 
olvasmányokban, hanem a jelenleg érvényesülő „kánon” ke-
vés női író, művész alkotását kínálja fel a diákoknak.

Annak ellenére tehát, hogy együtt tanulnak fi úk és 
lányok, az iskola mégsem ugyan azt a tartalmat közvetíti 
feléjük. Nem egyformák ugyanis a diákok és diáklányok 
viselkedésére, érdeklődési körére vagy teljesítményére 
vonatkozó elvárások, követelmények. Az iskola ebben az 
értelemben csak tükrözi a társadalomban uralkodó nemi 
sztereotípiákat és előítéleteket. Pedagógusi körökben is 
elterjedt mítosz például, hogy a fi úk a priori jobb képes-
ségűek matematikából, a lányok pedig nyelvekből. Habár 
bizonyított, hogy ennek a feltevésnek nincs biológiai alapja 
(lásd pl. Spelke, 2005), a széles körben elterjedt sztereotípi-
ák könnyen önbeteljesítő jóslattá válnak, vagyis például a 
lányok idővel elhiszik és magukévá teszik a nézetet, hogy 
nincsenek olyan képességeik, mint a fi úknak, ezért nem is 
fognak törekedni rá, hogy ők is hasonlóan jól teljesítsenek, 
ami végső soron valóban gyengébb eredményekhez vezet. 
(Minárovičová, 2003). 

A valós iskolai teljesítmény vizsgálatának objektív 
módja az elért eredmények összehasonlítása. Az iskolai tel-
jesítménynek több dimenziója létezik, ám a továbbiakban a 
jelen tanulmány terjedelmi okokból csak a legaktuálisabb 
országos és nemzetközi tudásszintmérő tesztek eredménye-
inek összehasonlítására fog összpontosítani, és azon belül 
is a fi úk és a lányok matematikából, illetve alkalmazott ma-
tematikai műveltségből elért eredményire. A matematikát 
és az alkalmazott matematikai műveltséget azért szükséges 
megkülönböztetni, mert míg a diákok matematika-tudása 
inkább az iskolai tanagyag elsajátításának mértékét jelen-
ti, addig az alkalmazott matematikai műveltség azt takarja, 
hogy mennyire képesek a diákok a megszerzett tudás gya-
korlati alkalmazásra.  

Országos szinten tudásszintmérést az Oktatásügyi 
Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (a továbbiakban 
NÚCEM) végez, de Szlovákia több nemzetközi mérésbe is 
bekapcsolódik, amelyek közül a legjelentősebbek talán a 
TIMSS és a PISA1, melyeket egyben nagy nyilvános érdek-
lődés is övez. A tanulmányban a felsorolt mérések rövid be-
mutatása után az eredmények nemek szerinti összehasonlí-
tásán és a nemek között mutatkozó attitűd-béli különbségek 
szemléltetésén lesz a fő hangsúly.

A NÚCEM jelenleg két olyan országos tudásszintmérést 
valósít meg, amelyekbe a vizsgált évfolyamok összes diákja 
bekapcsolódik. Az első a kilencedikesek tesztelése, ismert 
nevén a T9, a második pedig az érettségi. A T9 az alapisko-
lák kilencedikes diákjainak tesztelése. A tesztelt tantárgyak 
köre függ az iskola tanítási nyelvétől: a szlovák tannyelvű 
iskolákban ez a szlovák nyelv és irodalom valamint a mate-
matika, a magyar tannyelvű iskolákban a szlovák nyelv és 

 1/ TIMSS – Trends in International Mathematics and Science 
Study (Nemzetközi Matematikai - és Természettudományi Trend-
vizsgálat); PISA – Programme for International Student Assess-
ment (Nemzetközi Diákteljesítmény- mérési Program)
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szlovák irodalom, a magyar nyelv és irodalom, valamint a 
matematika. 

Az érettségi vizsga az érettségire jelentkező diákok, 
elsősorban a gimnáziumok és szakközépiskolák végzősei-
nek tudásszintmérése. A vizsga kötelező tantárgyai szlovák 
iskolások számára a szlovák nyelv és irodalom és egy ide-
gen nyelv, a magyar iskolások számára a szlovák nyelv és 
szlovák irodalom, a magyar nyelv és irodalom és egy ide-
gen nyelv. A kötelező tantárgyakon kívül vizsgát kell tenni 
további tantárgyakból is, amiket a diákok választhatnak ki. 
Nyelvekből (szlovákból, magyarból, valamint idegen nyel-
vekből) és matematikából az érettségi szóbeli és írásbeli 
részből áll. Matematikából az írásbeli részt egy teszt képezi, 
nyelvekből pedig egy teszt, valamint egy, a megadott témák 
valamelyikére írt fogalmazás. A szóbeli mindkét esetben az 
érettségi vizsgabizottság előtt tett vizsga. Mivel most a fő 
témánk a matematika, a továbbiakban az érettségi tantár-
gyak közül csak ezzel fogunk foglalkozni. 

A TIMSS egy nemzetközi, reprezentatív mintán vég-
zett felmérés. 4 éves ciklusokban méri az alapiskolák 4. és 
8. évfolyamos diákjainak, illetve a nyolcosztályos gimnázi-
umok 4. évfolyama diákjainak képességeit matematikából 
és természettudományokból. 2007 óta a TIMSS mérésbe a 
szlovákiai alapiskolák negyedik osztályosainak reprezenta-
tív mintája kapcsolódik be. 

A PISA szintén egy nemzetközi, reprezentatív mintán 
végzett felmérés, amely 3 éves ciklusokban valósul meg. A 
PISA a 15 éves diákok alkalmazott matematikai műveltsé-
gét, alkalmazott természettudományi műveltségét, szöveg-
értését és pénzügyi műveltségét vizsgálja, miközben nem 
az iskolában átvett tananyag elsajátításának mértékére össz-
pontosít, hanem sokkal inkább arra, hogy mennyire tudják 
a diákok a megszerzett tudásukat és ismereteiket a gyakor-
latban alkalmazni.2

A PISA és a TIMSS kutatási mintájában arányosan 
vannak képviselve a magyar tannyelvű iskolák diákjai is, 
ám sem a nemzetközi, sem a szlovák PISA jelentés nem 
bontja le az eredményeket a bekapcsolódó iskolák tanítási 
nyelve szerint, így az itt közölt adatok is az egész szlovákiai 
mintára fognak vonatkozni.   

A TIMSS tudásszint-mérésének a legutóbbi két cik-
lusába, vagyis a 2011-esbe és a 2007-esbe, Szlovákiában 
az alapiskolák negyedikeseinek reprezentatív mintája kap-
csolódott be. Az összesített adatok mindkét ciklusban arról 
adtak számot, hogy a szlovákiai diákok átlagpontszáma 
nem különbözött szignifi kánsan az összes résztvevő ország 
átlagpontszámától, viszont az EÚ és az OECD államainak 
átlagánál a szlovákiai diákok statisztikailag jelentősen ala-
csonyabb pontszámot értek el. Az összes résztvevő ország 
összes résztvevő diákját tekintve a fi úk és a lányok egy-
formán teljesítettek. Országos szintre lebontva a 2011-ben 
résztvevő 50 ország és önálló oktatási rendszer3 közül 26-
ban nem mutatkozott statisztikailag jelentős különbség a ne-
mek között, 20-ban a fi úk jobban teljesítettek, 4-ben pedig 

a lányok értek el jelentősen magasabb pontszámot. Sajnos 
Szlovákia 2007-ben és 2011-ben is azon országok csapatát 
bővítette, ahol a lányok statisztikailag jelentős mértékben 
lemaradtak a fi úk mögött az elért eredmények tekintetében. 
A 2007-ben mért 6 pontos különbség a fi úk javára 2011-re 8 
pontra nőtt. (Mullis, Martin, Foy, Arora 2012)

A TIMSS mérésnek a matematikai feladatsoron kívül a 
részét képezte többek között egy olyan kérdőív is, ami a di-
ákok külső és belső motivációját, valamint önbizalmát vizs-
gálta. Nemzetközi szinten az eredmények alátámasztották a 
feltevést, mi szerint a diákok matematikát érintő attitűdjei 
erős pozitív viszonyban vannak a matematikából elért ered-
ményeikkel. A pozitív hozzáállás és a jó eredmények kéz 
a kézben járnak, és kölcsönösen erősítik egymást. Azok a 
diákok, akik jók matematikából, jobban is élvezik a tanu-
lást, és akik élvezik a matematikával való foglalkozást, jobb 
eredményeket is érnek el (Mullis, Martin, Foy, Arora, 2012). 
Ezeket a 2011-es eredményeket támasztja alá az a meta-ana-
lízis is, amely összesen 288 tanulmányban identifi kált pozi-
tív kapcsolatot az attitűdök és az elért eredmények között. 
(Hattie, 2009). Ha a felvázolt analógiából indulunk ki, felté-
telezhetjük, hogy a lányok gyengébb eredményének hátteré-
ben a fi úkénál alacsonyabb motiváció és önbizalom is állhat, 
de egyszerre lehet az állítás fordítottja is igaz, vagyis hogy az 
alacsonyabb önbizalom hátterében a gyengébb teljesítmény 
áll. Az önbizalmat a TIMSS 2011-es kérdőíve 7 állítás se-
gítségével mérte, mely mindegyikéhez egy 4 kategóriát tar-
talmazó skála tartozott (teljes mértékben egyetértek, részben 
egyetértek, inkább nem értek egyet, egyáltalán nem értek 
egyet).  Az 1. ábra az állításokkal teljes mértékben egyetértő 
diákok arányát szemlélteti nemek szerint. A 7 állítás közül 
1-el értett egyet több lány mint fi ú, ez pedig az „Egyszerűen 
nem vagyok jó matematikából” állítás volt. Azzal az állítás-
sal viszont, hogy „Jó vagyok a nehéz matematikai feladatok 

1. ábra: Az adott állítással teljes mértékben egyetértő 
diákok nemek szerint való eloszlása  Forrás: TIMSS 2011
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2/ bővebben lásd http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania 
3/ az önálló oktatási rendszerek olyan provinciák vagy autonóm 
területek, amelyek részben vagy egészben önálló oktatási rend-
szerrel rendelkeznek, ám nem önálló országok
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megoldásában” összesen több mint 15%-al több fi ú értett tel-
jes mértékben egyet, mint lány. 13,2%-al több fi ú vélte, hogy 
gyorsan megérti a matematikát és 12,5%-al volt kevesebb a 
lányok aránya azon diákok között, akik teljesen egyetértettek 
azzal az állítással, hogy általában jól teljesítenek matemati-
kából.

A diákok matematikához való viszonyát a TIMSS kér-
dőíve 6 állítás segítségével mérte, melyek mindegyikéhez 
ugyancsak egy 4 kategóriát tartalmazó skála tartozott (tel-
jes mértékben egyetértek, részben egyetértek, inkább nem 
értek egyet, egyáltalán nem értek egyet). A megkérdezett 
negyedikes diákok túlnyomó többsége nemtől függetlenül 

úgy véli, hogy fontos jónak lenni matematikából. A fi úk 
több mint fele (61,6%) teljesen egyetért azzal, hogy a mate-
matikán érdekes dolgokat lehet megtanulni. Szeretik a ma-
tematikát (58%) és szívesen tanulják is (57,1%). A lányok 
kevésbé lelkesek: 10%-al kevesebb lány, mint fi ú szereti a 
matematikát és 13%-al kevesebben szeretik tanulni ezt a 
tantárgyat, ám azok között a diákok között is a fi úk vannak 
többségben, akik teljesen egyetértettek azzal, hogy bárcsak 
ne kéne matematikát tanulni (18,3% fi ú és 15,1% lány). 

Összefoglalva tehát a TIMSS legutóbbi ciklusából, 
2011-ből származó adatok szerint a szlovákiai alapiskolák 
negyedikes diákjainak többségét érdekli a matematika, úgy 
vélik, érdekes dolgokat tanulhatnak meg a matematika órán, 
és a többségük szívesen is tanul erre a tantárgyra. Néhány 
kérdésnél azonban már itt is megfi gyelhető a lányok kisebb 
belső motiváltsága: kevesebb lány szereti és tanulja szí-
vesen a matematikát, mint fi ú. A negyedikes,  10-11 éves 
diákok között is már egyértelműen érzékelhető a fi úk na-
gyobb önbizalma: több fi ú, mint lány gondolja úgy, hogy 
könnyen megérti a matematikát, vagy hogy jól teljesít eb-
ből a tantárgyból.  A TIMSS mérés összefoglalója (Mullis 
és kol. 2012, 19. oldal) felhívja a fi gyelmet, hogy 2011-ben 
és a TIMSS korábbi ciklusaiban is erős pozitív korreláció 
mérhető a tesztben elért eredmények és a matematikát illető 
attitűdök között. A pozitív hozzáállású, motivált és magas 
önbizalmú diákok magasabb pontszámot érnek el a mate-
matikát nem szerető, kevésbé motivált és alacsony önbiza-
lommal rendelkező diákokhoz képest. 

Az idősebb korosztályról, az alapiskolák végzőseiről, 
a kilencedikesek országos tesztelése, az ún. T9 nyújt képet. 
A T9-es matematika vizsga az elmúlt három évben hasonló 
tendenciát mutat: a lányok és a fi úk eredményei között nincs 
statisztikailag szignifi káns különbség. A NÚCEM ezen mé-
rése csak a matematika-tudásra fókuszál, nem része egyéb 
kérdőíves vagy más attitűd-vizsgálat. 

A PISA mérés célcsoportja a 15 éves diákok populá-
ciója, melybe részben az alapiskolák kilencedikesei és a 
nyolcosztályos gimnáziumok negyedikesei, részben pedig 
a középiskolák elsősei tartozhatnak. A 3-éves ciklusokban 
megvalósuló PISA mérés fő vizsgált területe 2012-ben az 
alkalmazott matematikai műveltség volt. A 2013 decembe-

↑- a fi úk teljesítménye statisztikailag szignifi kánsan magasabb a lányok teljesítményénél, 
 - nincs statisztikailag szignifi káns különbség a fi úk és a lányok teljesítménye között

1. táblázat: A lányok és fi úk matematikai műveltségben elért átlagpontszáma a PISA egyes ciklusaiban (Szlovákia 
összehasonlítása az OECD résztvevő országainak átlagával), zárójelben az átlagpontszám standard hibája. 

Forrás: NÚCEM- PISA 2012
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2. ábra: Az adott állítással teljes mértékben egyetértő 
diákok nemek szerint való eloszlása Forrás: TIMSS 2011
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rében nyilvánosságra hozott eredmények nagy port kavar-
tak: mindhárom vizsgált területen (alkalmazott matematikai 
– és természettudományi műveltség, valamint szövegértés) 
gyengébb eredményeket értek el a szlovákiai diákok, mint a 
korábbi ciklusokban. Alkalmazott matematikai műveltség-
ből az OECD államainak átlagánál statisztikailag jelentősen 
gyengébb eredményt értek el. Az OECD államai közöl Szlo-
vákiánál csak 5 állam teljesített gyengébben (Izrael, Görög-
ország, Törökország, Chile, Mexikó). A fi úk és a lányok tel-
jesítménye közti különbség annak ellenére, hogy 2003-tól 
2009-ig csökkenő tendenciát mutatott és 2009-ben nem volt 
statisztikailag szignifi káns, 2012-ben újra statisztikailag je-
lentősnek bizonyult.

Hasonlóan a TIMSS méréséhez, a PISA mérésnek is 
szerves részét képezi a diákok attitűdjeinek kérdőíves vizs-
gálata. A kérdőív segítségével kutatott területek közé tarto-
zott 2012-ben többek a között a problémamegoldásra való 
nyitottság, a külső és belső motiváció, a hatékonyság, az ön-
bizalom és a szorongás. Ezek közül négy területtel fogunk 
részletesebben is foglalkozni, méghozzá a matematikát ille-
tő külső és belső motivációval, az önbizalommal, valamint a 
szorongással. A PISA kérdőívében, hasonlóan a TIMSS kér-
dőívéhez, különböző állításokkal találkozunk, melyekkel a 
diákok 4 kategóriát tartalmazó skálán fejezhetik ki az egyet-
értésüket, illetve az egyet nem értésüket. A belső motiváció 
témaköréhez 4 állítás tartozik, melyeket a 3. ábra szemléltet. 
Az állításokkal átlagosan minden harmadik fi ú ért egyet, a 
lányok közül viszont csak minden negyedik. A legnagyobb 
különbség a „Szeretek olvasni a matematikáról” és az „Ér-
dekelnek azok a dolgok, amiket matematikán tanulok” állí-
tásoknál tapasztalható: ezekkel több, mint 10%-al kevesebb 
lány ért egyet, mint fi ú. A külső motiváció magasabb, mint 

a belső, úgy a lányoknál, mint a fi úknál. A fi úk és a lányok 
többsége úgy véli, hogy érdemes igyekezniük matemati-
kából, mert segítségükre lesz a jövőbeni munkájuk során 
(69,7% fi ú ért egyet és 64,1% lány), sőt úgy vélik, hogy 
már a munkakeresésben is segítségükre lesz a matematikán 
megszerzett tudás (65,8% lány és 60% fi ú ért egyet). A fi úk 
54%-a viszont a lányoknak csak 42%-a véli úgy, hogy ké-
sőbbi tanulmányai során hasznát veszi a matematikának.  

Az önbizalmat a PISA kérdőív 5 állítás segítségével 
méri, melyeket az 5. ábra szemléltet. Az első, az „Egy-
szerűen csak nem vagyok jó matematikából” állításnál 
az eddigiekhez képest fordított logika érvényesül: a PISA 
elemzés az állítással egyet nem értők arányát tünteti fel 
(ami nem feltétlenül az összes válaszadó és az egyetértők 
különbsége, hisz lehettek olyanok, akik nem válaszoltak a 
kérdésre). A fi úk több, mint fele, közel 52%-a és a lányok 
41%-a nem értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy „Egy-
szerűen csak nem vagyok jó matematikából”. Hasonlóan 
nagy, több mint 10%-os a nemek közti különbség azok 
között a diákok között is, akik úgy vélték, hogy a mate-
matika órán megértik a legnehezebb feladatokat is. Ezzel 
az állítással minden harmadik fi ú egyetértett (34,2%), vi-
szont csak kevesebb, mint minden ötödik lány (19,3%). A 
fi úk több mint fele gondolja úgy, hogy gyorsan megérti a 
matematikát (53,7%), a lányoknak viszont csak 40%-a. A 
diákok meglepően nagy hányada gondol aggodalommal a 
matematika órára. A fi úknak és a lányoknak is több, mint a 
fele aggódik, hogy a matematika óra nehéz lesz, vagy hogy 
rossz jegyet kap. Az aggódósak között a lányok vannak 
túlsúlyban: míg az adott kijelentésekkel a fi úk 50%-a, a 
lányoknak 60%-a értett egyet. A matematikai feladatokkal 
kapcsolatban feszültséget, idegességet és tehetetlenséget 
áltagosan a fi úk 31%-a és a lányok 35%-a érez. Összessé-

Érdemes igyekezni matematikából, mivel segítségemre lesz

és esélyeim lesznek a karrierépítés során

Fontos számomra a matematika, mert szükségem lesz rá 

69,7%

64,1%

68,5%

41,8%

60,0%

74,8%

54,1%

65,8%

4. ábra: Az adott állítással teljes mértékben egyetértő 
és inkább egyetértő diákok nemek szerint való eloszlása – 
PISA 2012 – külső motiváció. Forrás: PISA 2012
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3. ábra Az adott állítással teljes mértékben egyetértő 
és inkább egyetértő diákok nemek szerint való eloszlása – 
PISA 2012 – belső motiváció. Forrás: PISA 2012
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gében a szorongást illető kijelentések mindegyikével több 
lány ért egyet, mint fi ú.

A PISA kérdőívéből tehát kitűnik, hogy a lányok nagy 
részét jellemzi a matematikához kapcsolódó aggodalom és 
szorongás, és ennek megfelelően kisebb a belső motiváltsá-
guk és az önbizalmuk is. A PISA elemzése arra is rámutat, 
hogy a résztvevő országok többségéhez hasonlóan, a szlo-
vákiai fi úk és lányok közti attitűd-béli különbségek hátteré-
ben sem elsősorban a valós teljesítmény-béli különbségek 
állnak: azoknak a lányoknak is kisebb az önbizalma, kevés-
bé motiváltak és jobban szoronganak, mint a fi úk, akiknek 
a tesztben nyújtott teljesítménye nem különbözik a fi úk tel-
jesítményétől. Fredericks és Eccles (Fredericks & Eccles, 
2002) amerikai diákok mintáján végzett longitudinális kuta-
tásának eredményei arról számolnak be, hogy ez a jelenség 
már az alapiskolák első osztályosainál is megfi gyelhető, a 
lányok már ekkor kevésbé bíznak a saját matematikai képes-
ségeikben, mint a fi úk még akkor is, ha a teljesítményük nem 
marad el a fi úk teljesítményétől. Hasonló teljesítményhez te-
hát a lányoknál alacsonyabb önbizalom és motiváció és több 
szorongás társul, mint a fi úknál. De hogyan teljesítenének a 
lányok, ha nem az eredményeik, hanem az attitűdjeik len-
nének hasonlóak a fi úkéhoz? A PISA tanulmányból kiderül, 
hogy az addig szignifi káns különbség a lányok és a fi úk 
eredményei között nem szignifi kánssá, azaz statisztikailag 

nem jelentőssé csökkenne úgy az OECD átlag szintjén, mint 
Szlovákiában. A legjobban teljesítő lányok és a legjobban 
teljesítő fi úk között mért 19 pontos különbség Szlovákiában 
6 pontosra csökkenne, ha a lányok hasonló attitűdökkel ren-
delkeznének, mint a fi úk.

A középiskolás diákok teljesítményéről a legátfogóbb 
képet az érettségi vizsga eredményei adják, ám a matematika 
érettségi eredményeinek összehasonlításánál egy problémá-
ba botlunk: a matematika nem kötelező érettségi tantárgy, 

ezért feltételezhető, hogy elsősorban azok a diákok jelent-
keznek rá, akik némiképp az erős vagy erősebb oldaluknak 
érzik ezt a tantárgyat, vagy akiknek szükségük van a mate-
matikára a továbbtanuláshoz. Ilyen szempontból tehát a ma-
tematikából érettségiző diákok nem reprezentálják az összes 
érettségiző diákot. Az a tény viszont magárért beszél, és 
alátámasztja a TIMSS és a PISA attitűd-vizsgálatának ered-
ményeit, hogy a matematikából érettségiző diákoknak csak 
35% - 37%-át képezik a lányok. Viszont azok a lányok, akik 
érettségiznek matematikából, hasonlóan teljesítenek mint a 
fi úk, azaz az átlageredményeket tekintve nincs szignifi káns 
különbség a nemek között. (Hajdúk, Kelecsényi, Ringlerová 
2013; Juščáková, Kelecsényi 2013).

Összefoglalás - következtetések
A tanulmány a fi úk és a lányok két országos és két nem-

zetközi tudásszintmérésen elért eredményeit hasonlította 
össze. Míg az országos mérésekben a lányok és a fi úk ma-
tematikában nyújtott teljesítménye között nem volt szigni-
fi káns különbség, a TIMSS és a PISA tesztjeiben a lányok 
gyengébbnek mutatkoztak. A lányok alacsonyabb teljesítmé-
nyének egyik oka lehet a lányok matematikához fűződő ala-
csonyabb önbizalma, kisebb belső motiváltsága és nagyobb 
szorongása, ami a TIMSS és a PISA kérdőíves vizsgálatából 
is egyértelműen kitűnik. A TIMSS erős pozitív korrelációt 
mért az matematikához kapcsolódó attitűdök és tesztben el-
ért eredmények között, a PISA  viszont fi gyelmeztet, hogy 
az önbizalomhiány és a szorongás ugyanúgy jellemzi az át-
lagon felül teljesítő lányokat is, mint a gyengébb társaikat. 
Ugyanakkor a PISA arra is rámutat, hogy ha a lányoknak 

5. ábra: Az adott állítással teljes mértékben egyetértő 
és inkább egyetértő (a) diákok illetve egyáltalán nem egyet-
értő és inkább nem egyetértő (b) diákok nemek szerint való 
eloszlása – PISA 2012 - önbizalom. Forrás: PISA 2012

6. ábra: Az adott állítással teljes mértékben egyetértő 
és inkább egyetértő diákok nemek szerint való eloszlása – 
PISA 2012 – szorongás. Forrás: PISA 2012
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a fi úkéhoz hasonló attitűdjeik lennének, azaz jobban bízná-
nak magukban, vagy kevesebben szoronganának, a lányok 
és a fi úk között tapasztalt különbségek csökkennének. A ne-
mek közti attitűd-béli egyenlőtlenségek mindkét nemzetközi 
mérésben nagyobbnak mutatkoztak a teljesítményben mért 
egyenlőtlenségeknél. Ennek ellenére a helyes önkép kialakí-
tása mégis elhanyagolt terület, pedig okkal feltételezhetjük, 
hogy a fejlesztése hozzájárulhat az iskolai eredmények javu-
lásához, elsősorban a lányok esetében.
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Kulcsszavak: coach, coaching, életvezetési tanács-
adás, szlovákiai magyar nők, csoportos foglalkozás, segít-
ség, élethelyzet, kapcsolataink, lelki egészség, stresszoldás, 
önvizsgálat

Összefoglalás:
Beszámoló a 2010-2013-as években megvalósult élet-

vezetési tréningek tapasztalatairól és fontosságáról. A be-
számoló tartalmaz egy rövid ismertetőt a coachingról, mint 
szakterületről  és annak módszereiről, eszközeiről. A szlo-
vákiai magyar nők számára meghirdetett foglalkozások cél-
ja a „saját magunkkal szembeni felelősségvállalás” témakör  
köré épült, szakszerűen felépített foglalkozás megvalósítása 
volt. A foglalkozások iránt volt érdeklődés és a visszajelzé-
sek nagyon pozitívak voltak.

1. Életvezetés – coaching
A bevezetőben engedjék meg, hogy röviden elmond-

jam, mit takar a „coaching“ kifejezés. 
1986-tól datálják a „coaching” fogalmát, mint a tudo-

mány egy új ágazatát. Az elmúlt nem egészen húsz év alatt 
ez az ágazat rendkívül dinamikusan fejlődött és fejlődik 
mind a mai napig. Nemzetközi szervezete 1995-ben alakult  
Internacional Coach Federation néven és ma 20000 coach 
alkotja a tagságot világszerte. A coaching hatékony mód-
szereit, eszközeit a világ minden táján használják, igénylik 
úgy az üzleti, mint a magánéletben, magánemberek, ügy-
felek milliói.  A coaching olyan módszer, folyamat, amely-
lyel a coach megerősíti az ügyfelet, segítő kezet nyújt neki, 
amennyiben az ügyfél erre felkéri. A coaching hatékony 
módja a másik ember támogatójává válni úgy, hogy a be-
szélgetőtárs aktívan részt vegyen abban a folyamatban, ami 
vele történik. A coach egyszerre tud segíteni meglátni a rej-
tett lehetőségeket, tanítja és ösztönzi a hozzá fordulót az 
újabb célok kitűzésére és elérésére. 

A magyar nyelvben a coachingot életvezetési tanács-
adásnak fordítják, amely nem fedi egészen a valóságot, hi-
szen egy coach soha nem ad tanácsot. A coach meghallgat, 
segítő kérdésekkel kíséri az ügyfelet a célja felé, felveté-
seket, más szemszögből rálátásokat közvetít a problémára, 
élethelyzetre, segít, erősít abban, hogy az ügyfél merjen lé-
péseket tenni a céljai, a megoldás felé. Abban is segíti, ha 
arra van szükség, hogy az ügyfél el tudja fogadni különböző 
kialakult élethelyzeteit, ha neki ez megfelel, örülni tudjon, 
gondolkodni és lépni, ha éppen az szükséges.

Szlovákiában magyar nyelven elsőként 2010-ben 
a Barátnő Polgári Társulás hirdette meg Póda Erzsébet és 
Bolemant Éva, akkreditált coachok, lektorok vezetésével a 
Lépések a megoldások felé – csoportos életvezetési foglal-
kozást. 

A foglalkozások célja
A szlovákiai magyar nők, mint célcsoport eddig na-

gyon ritkán, vagy szinte nem is szerepelt és szerepel a 

szervezetek programterveiben. Éppen ezért készítettünk 
egy konkrétan, ennek a célcsoportnak felépített tréninget/
foglalkozást. Tapasztalataink alapján tudtuk, hogy a hazai 
magyar nemzetiségű nők nagyon aktívan részt vállalnak a 
települések kulturális és társadalmi életének szervezésé-
ben, de ezeken a rendezvényeken szinte soha nem róluk, 
nem az ő problémáikról van szó. Célunk az volt, hogy 
a nők számára felkínáljunk egy csakis nekik szóló képzést/
foglalkozást.

Lépések a megoldások felé
A 2010-2012-es években pályázati formában szervez-

tük azt a programsorozatot, amikor ezen a címen hirdettük 
meg Dél-Szlovákia településein a coaching foglalkozásokat 
magyar nyelven az érdeklődő nőknek. 2013-tól a Coach 
centrum Kinek az életét éljük? címmel tart foglalkozásokat 
Bolemant Éva, akkreditált coach vezetésével.

Nehézségek a szervezés körül
Az első néhány alkalommal meghirdetett találkozóra 

nagyon kevesen jelentkeztek, illetve akik jelentkeztek, az 
utolsó pillanatban visszamondták a részvételt. Itt az a je-
lenség került előtérbe, amikor a nők szinte minden esetben 
a családot, a gyerekeket részesítik előnyben önmagukkal 
szemben. Mind az anyagi áldozat, mind az időbeosztás 
terén. A későbbiekben pályázat és helyi szervező segítsé-
gével létrejöttek a találkozók. Ez főleg az anyagi vonzatát 
befolyásolta a jelentkezésnek, ekkor már csak szimbolikus 
összeget fi zettek a résztvevők. A bejelentkezéseknél nagyon 
sokat jelentett a helyi szervező iránti bizalom, megbíztak 
benne, garanciát éreztek arra, hogy megfelelő színvonalú 
rendezvényen vesznek részt.

2. A legnagyobb akadály
A legnagyobb akadályt mégsem a találkozók anyagi 

vonzata és az ismeretlen, új módszertől való visszariadás 
okozta!

A nők nagyon nehezen szántak időt, pénzt és energiát 
arra, hogy önmagukkal foglalkozzanak, a saját életükre néz-
zenek rá. Évszázados beidegződés érezhető a nők gondol-
kodásán a mai napig, miszerint az otthoni problémák nem 
tartoznak másra, jobb, ha nem tud róla senki. Mindegyikük 
a maga módján éli meg és próbálja meg feldolgozni a saját 
magánéletét. Így nevelik generációkon keresztül a gyereke-
ket a családokban. A lányokat elsősorban tűrni, szótfogadni és 
várni tanítják. A fi úk sok esetben sokkal nagyobb szabadságot 
élveznek a nevelés során. Éppen ezért a foglalkozásra nagyon 
nehezen jelentkeztek be, hiszen féltek attól, mit fognak szólni 
a többiek, mit fognak szólni a lektorok, és tartottak attól, hogy 
a problémáik nyilvánosságra kerülnek, máshoz is eljutnak.

Az elmúlt két évtizedben az emberek bezárkóztak. 
A kis, illetve a nagyobb  településeken is az ilyen és ehhez 
hasonló jelenségek fi gyelhetők meg: 

A magyarlakta régiók „családi“ ügyei. Az életvezetési tréningek tapasztalata
Bolemant Éva, Coach Centrum, Pozsony
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- Nagy a bizalmatlanság egymás iránt.
- A csoportban mindenki ismert mindenkit – félelem.
- Nem szokás a családi ügyekről beszélni. 
- Otthon kell megoldani a gondokat.
- Tűrni kell. Ez már csak így van az életben

Miért jöttek mégis el?
Bíztak a helyi szervezőben /nem akarták cserben hagy-

ni... (ha már ígéretet tettek a részvételre, betartották azt).
Érdekelte őket a módszer, már olvastak róla valahol. 

(A nők nyitottak az új dolgok iránt).
Titokban mégis remélték, hogy választ, segítséget kap-

nak élethelyzetük megoldására.

A foglalkozás tartalma, amiről beszéltünk, amivel 
foglalkoztunk

Gondolataink ereje, kapcsolataink, lelki egészségünk, 
a stresszoldás, az önvizsgálat , kommunkációs nehézségek 
leküzdése.

A munka
Az elméleti rész és a bevezető után a rendszerelmé-

letű megoldásorientált coaching egyik módszerével, Byron 
Katie: Négy kérdés című kötete alapján kidolgozott mód-
szerrel dolgoztunk. 

3. „Családi ügyek“
A coaching alapelvei szerint minden résztvevő egy 

konkrét célt határozott meg, amin dolgozni tudott – leg-
gyakrabban ez jelenti a legnagyobb nehézséget a coaching-
ülések során, viszont a legfontosabb része a munkának. 
A célok meghatározását követően, egyéni munka során 
került sor azokra a bizonyos „lépésekre“ a saját megoldá-
sok felé. Jellemzően az első két hölgy esetében ez mindig 
nagyon nehezen ment. Féltek beszélni a problémákról, élet-
helyzetekről, mégis nagyon akarták, hogy közelebb kerülje-
nek a megoldáshoz. 

Nehezen küzdötték le a mai napig berögződött sztere-
otípiákat, hiedelmeket – miszerint: „Egy asszonynak legyen 
elég bő a köténye, hogy mindent elrejtsen alá.“

Amiről eddig nem beszéltek
A foglalkozások során azt érzékeltük, hogy az  alábbi 

jelenségek fordulnak elő a leggyakrabban a szlovákiai ma-
gyar településeken (érsekújvári, dunaszerdahelyi, komáro-
mi járásokban és Zoboralján) :

- a nők egyedül viszik a vállukon a családot (szervezé-
sileg és anyagilag is)

- a férfi ak külföldön dolgoznak, nincsenek otthon
- amikor a férfi  otthon van, de munkanélküli és nem 

vállal részt, felelősséget a családi élet szervezésében
- amikor a nő is elveszti a munkáját (plusszmunka vál-

lalása)
- alkohol
- családon belüli erőszak (bántalmazás stb.)
- családi hierarchiák, tradíciók (elsősorban Zoboralján)
- amikor nyugdíjba megy a nő
- a nő viszonya a gyerekeivel
- az özvegység

A találkozók hozadéka, visszajelzések
A kezdeti bátortalanság és zavar után nagyon konst-

ruktív munka folyt a csoportokban. A résztvevőket megerő-
sítette az az élmény, hogy beszéltek az életükről, céljaikról 
mások előtt. Látták, hallották, hogy a másiknak is van „élet-
helyzete“ vagy nevezzük így: „családi ügye“.

4. Hogyan végződtek a találkozók
A találkozókról mindig mi, a foglalkozás vezetői tá-

voztunk elsőnek, ugyanis a helyieknek rengeteg megbeszél-
ni valójuk akadt, és a visszajelzések szerint még sokáig ott 
maradtak.

A visszajelzések alapján a résztvevő hölgyek sokkal 
jobb viszonyban vannak egymással, segítik egymást, sok-
szor új barátságok is születtek. Számunkra nagyon fontos 
visszajelzés, hogy a helyi kommunitások megerősödtek 
a tréning által, a résztvevő nők közelebb kerültek egymás-
hoz, a bizalom közöttük nem gyengült, hanem erősödött. 

Fontos volt kihangsúlyozni és átadni azt az üzenetet, 
amit a coaching, mint olyan a zászlajára tűzött világszerte, 
miszerint: Mindannyiunkban ott rejtőzik a nagyság, a tehet-
ség, az egyediség és a kiválóság. Ezt jogunk van kihasznál-
ni, élni vele, hogy önmagunk lehessünk és ezzel egyenlő 
jogú tagja a párkapcsolatnak, a családnak, a társadalomnak. 
Ehhez fontosak a kitűzött célok és azok megvalósítása. 

A foglalkozásokról hozott üzenet, amelyet foglalkozá-
sainkkal a nők felé  próbálunk közvetíteni, a felelősségválla-
lásról szól: „Két alapvető választás van az életben: vagy elfo-
gadjuk a körülményeket úgy, ahogy vannak, vagy elfogadjuk 
a megváltoztatásukkal járó felelősséget.“ – Denis Waitley
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Kulcsszavak: Szubjektumkonstrukció, biológiai  és  tár-
sadalmi nem,  névtelenség, szereplői funkció, elbeszélői né-
zőpont, fokalizáció

Összefoglaló: Szenes Piroska Az utolsó úr című regé-
nyében a szereplők szexuális identitása a társadalmi szerep 
vonatkozásában alakul, és a társadalmi kapcsolatok függvé-
nyében helyettesítődik be a fokalizációnak megfelelő mó-
don. A szöveg abban érdekelt, hogy fenntartsa a szereplők 
nemi jegyeinek ambivalenciájából fakadó feszültséget a 
narratív eljárásokon keresztül, részint magában a fabulában, 
a fabulát megszakító leírásokban, s az elbeszélés váltakozó 
nézőpontjain keresztül. Ez a fajta összetett elbeszélésmód, 
ahogy a nőiség kérdésének problematizálása is, ismeretlen a 
korabeli szlovákiai magyar regényekben.

Bevezetés
Szenes Piroska három regénye közül1 kétségtelenül Az 

utolsó úr (1927) jutott a legmostohább sorsra. Az egyetlen 
kritika már megjelenésekor egyszerűen Mikszáth-utánzat-
ként könyvelte el, s a későbbi összefoglaló munkák átvették 
Illés Béla megállapítását, anélkül, hogy a regény valóban 
fennálló Beszterce ostroma allúzióin túli egyéb, éppen a mik-
száthi cselekmény- és szövegformálási technikáktól markán-
san elkülönülő jegyeire felfi gyeltek volna. Holott a műben 
olyan kérdések merülnek fel, amelyek Virginia Woolf egy 
évvel később megjelenő regényében, az Orlandoban, bár a 
szubjektum identitásának összetett voltát nem a biografi kus 
hagyományok paródiája2, hanem részint a fantasztikum3, ré-
szint a rémromantikus-gótikus hagyományok4 felől közelíti 
meg, s ezzel – Neubauer Pál mellett – a Csehszlovákiában 
megjelent magyar regényeknek egy másik, a kisebbségi 
sorsregénytől élesen elütő vonulatát is jelzi. Valószínűleg 
éppen ez az az ok, amiért a későbbiekben homogenizálóan 
kiterjesztett szlovenszkói sorsregény-koncepció fi gyelmen 
kívül hagyta Szenesnek ezt a korai művét.

A mű egy kettős nemi identitású, anakronisztikus visel-
kedésű várúr(nő) udvartásában játszódik, egy erdő mélyén 
meghúzódó vadászkastélyban, pár évvel az első világhá-
ború után. A biológiailag nőnemű, azonban társadalmilag 
férfi szerepet és férfi identitást választott különc fi gura és 
környezete dacolnak az idő múlásával, s olyan életvitelt 
folytatnak, egymással és a külvilággal való kapcsolataikat 
úgy alakítják, mintha megrekedtek volna egy pár száz éve 
letűnt korban. A várúr(nő) ráadásul háborút hirdet a birtoká-
ra hívatlanul betévedő betolakodók ellen. Így kerül a kas-
télyba az erdőben eltévedt diák, akit az úr(nő) szolgálatában 
álló egyik vadász ejt foglyul. A diák először döbbenten ta-
pasztalja a kastélyban uralkodó viszonyokat, később maga 
is egyre inkább a különc úr(nő) hatása alá kerül.

A regény első fejezete egy névtelen kis faluban ját-
szódik, ide érkezik a diák látogatóba a keresztapjához. Ez a 

fejezet szinte semmiféle kapcsolatban nincs a következők-
kel. Az ebéd utáni beszélgetés a társadalmi bajokról és azok 
gyökereiről az újarcú magyarok új világ és új rend mel-
lett tett hitvallásának kinyilatkoztatására szolgál kerettel, 
de az elvi állásfoglalás irányregényt sejtető részletei után 
egy hamisítatlanul gótikus atmoszférájú, abberált, deviáns, 
demens és őrült szereplőkkel zsúfolt, s az ő furcsa és idegen 
szabályaiktól irányított világban folytatódik a regény. 

A mű világa alig néhány szereplőt foglal magába, az 
úron(úrnőn) kívül az inast, a leányt (szobalányt), Kazimir 
grófot, a két vadászt, a babát (egy 10–14 év körüli kislányt) 
és magát a diákot. Ennek a világnak a diák faluja csak a 
peremén jelenik meg, szó szerint is: a regény nyitó és záró-
fejezetében. 

Szenes nem ad nevet szereplőinek, megnevezésükkor 
a regénybeli funkciójuk feltüntetésére szorítkozik a narrá-
tor, s mivel egy-egy szereplő funkciója magába foglalja a 
karakter összes, a narrációban megjelenő vonását, így a név 
a maga eredeti voltában mutatkozik meg: azonos a viselő-
jével. Ez alól hárman képeznek kivételt, Kazimir gróf és a 
két vadász, Jancsi és Tóbiás. Ők azonban csak részben tar-
toznak az úr(nő) világához. A két vadász napi tevékenysége 
a kastélyon kívül zajlik, a külvilágban. Egyikükben, Jancsi-
ban, a diák gyerekkori játszótársát ismeri fel. A harmadik 
nevesített szereplő, Kazimir, a demens gróf, az egyetlen 
olyan fi gura az úr(nő) körében, aki határozott identitással 
rendelkezik, még ha az beteges, deformált is. Kazimir, bár 
az úr(nő) körül betöltött szerepe bizonytalan, a diákban az 
ismerősség megnyugtató érzését kelti fel: a gróf az arisz-
tokráciát testesíti meg számára, annak minden hibájával és 
minden eleganciájával együtt. A diák számára megfejthetet-
len fi gurák, az úr(nő), a leány és a baba biológiailag nők. 
Az elbizonytalanodott nemi identitásnak három különböző 
fajtáját jelenítik meg, s mindhárom változat a narráció jel-
legzetes eljárásain keresztül tárul fel.

A regény narrációjának nézőpontja gyakran változik, 
annak megfelelően, hogy a narrátor a kívülálló megfi gyelő 
vagy valamelyik szereplő nőzőpontját veszi-e fel. A szerep-

III. Irodalom, nyelv, történelem

Az utolsó úr. Szenes Piroska elfeledett regénye
Bárczi Zsó ia, Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nyitra

 1/ Szenes Piroskának három regénye jelent meg 1927 és 1935 
között: Az utolsó úr (1927), Csillag a homlokán (1930), Egyszer 
élünk (1935)
2/ BURNS, Christy L, Re-Dresing Feminist Identities: Tensions 
between Essential and Constructed Selves in Virginia Woolf‘s 
Orlando, Twentieth Century Literature, 3 (1994), 344.
3/ Az úr(nő) esetleges identitikussága egy halott őssel a fantaszti-
kum felőli olvasatnak kedvez.
4/ Az erdő mélyén elzárt, a hiedelem szerint kísértetektől hemzse-
gő vadászkastély, a szereplők sorsát irányító múltbeli rémdráma, 
a bűnös családi viszonyok a gótikus irodalom kellékeit idézik fel.
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lők nemi identitásával való játékot ez a váltakozó nézőpont-
használat teszi lehetővé, amely elejét veszi bármiféle, a sze-
replőkre vonatkozó teljes bizonyosság kialakíthatóságának. 
A szereplői identitások a narrátor nézőpontváltozásainak 
megfelelően épülnek ki és bomlanak le újra meg újra. 

A karakterek névtelensége a szereplők megnevezésé-
nek gazdag tárházát nyitja fel, ami szintén a folyamatosan 
újrakonstruálódó identitás stabilizálódásának meggátolásá-
ban bír jelentőséggel. A megnevezések aszerint különülnek 
el, hogy valamelyik szereplő vagy a narrátor él-e velük.

A szereplők névtelensége a karakterek narratív és sze-
miotikai jellegére irányítja a fi gyelmet5, elejét véve annak a 
tradicionális megközelítésnek, miszerint a szereplők emberi 
lények reprezentánsai.6

Jonatan Culpeper kognitív stilisztikán alapuló sze-
replőkonstrukció-modellje szerint bizonyos a narrációban 
megjelenő sorok, mondatok szorosan összefüggnek a sze-
replő karakterének kialakításával, ezek teremtik meg az 
olvasó számára a karakter értelmezhetőségének az alapját. 
A regényben felkínált nyelvi stratégiák által a szereplőt jel-
lemző sorok beépülnek a szereplőkonstrukcióba, ugyanúgy, 
mint a szereplői nevekből fakadó előfeltevések. A karakte-
rekhez fűződő jelentések kialakítása szempontjából fontos, 
hogy a rendelkezésünkre álló információkat nemcsak a mű-
fajra vonatkozó tudás szervezi, hanem általában a világra 
vonatkozó tudás. Ezért lehet a szereplőket a funkciójukkal 
jellemezni, a szemantika keretein belül.7

A kastély tulajdonosáról a diák kérdéseire érkező fe-
leletekből semmi mást nem tudunk meg, mint a tulajdonos 
funkcióját:

„- Ki lakik itt? – kérdezte meglepettem a diák.
- Az ur – felelt a vadász tisztelettel és titokzatosan.
- Milyen ur?
A legény ránézett a kérdezőre, széles kirepedt szájára 

megint kiült a ravaszul-bamba vigyor.
- Hát az ur! – felelte.”8 (18.) 
A kastély urának (úrnőjének) önazonosító mondata – 

„Úr vagyok” – ugyanezt a funkcionális karaktersémát erősíti 
meg. Ez a kijelentés sűrűn tér vissza, egyrészt, mint a diák 
kérdéseire adott válasz, másrészt, mint önszituáló nyelvi el-

járás. Szenes szövegében a funkció magával a szereplővel 
azonosítható, mivel a regény szereplői csak néhány, nagyon 
pontosan körülírható vonással rendelkeznek, amelyek mind 
a cselekményben betöltött funkciójukból fakadnak. Ezért a 
narráció kérdései a Szenes-regények szereplőkonstrukció-
jában a megszokottnál is jóval nagyobb hangsúllyal bírnak. 
A szereplők leírásában a narrátor jobbára a funkció szem-
pontjából meghatározó jegyek számbavételére szorítkozik. A 
narrációban bekövetkező nézőpontváltások a szereplők iden-
titásának nyelvi megalkotottságára irányítják rá a fi gyelmet.

Az úr kilétéről megjelenéséig a továbbiakban sem tud 
meg semmit a diák, az egyetlen vele kapcsolatos ismerete, 
hogy ő az úr. Első megjelenését a narrátor egy hosszú leírás-
sal vezeti be.

„Kesztyüs kéz nyult be az ajtón, kimélet nélkül lódítot-
ta félre a vadászt az utból. Két hatalmas és gyönyörű far-
kaskutya tolakodott előre, egymásba és pórázukba botolva, 
nedves pofával és az idegen szaga után törve. Pórázuk végét 
tartva, magas, karcsu alak lépett a terembe, rövid prémgal-
léros bőrkabátban, szarvasbőrfoltos bricsesznadrágban. 
Fején a prémes bőrsipka ellenzője ugy le volt huzva, hogy 
egész nyakát, homlokát eltakarta és arcát szoros keretbe 
fogta. Arca egészen sima volt, keskeny, sötét és egyenes 
szemöldök hasitott át a hidegen sötét szempár fölött, szája 
szorosan lezárt, szép ragadozó száj.

Belépett és erősen visszarántotta az előrevágtató ál-
latokat. Mozdulata hideg és egyben heves volt, mintha ki-
számította és lefojtotta volna husa alatt kavargó erőit. Ke-
gyetlen, akaratlan kegyetlen hidegséget kavartak föl ezek a 
lefojtott mozdulatok, megdöbbentő szilajság volt bennük és 
határtalanul gőgös arcában, amelyről pedig nem lehetett 
eltüntetni valami zavarbaejtő, odanemillő puhaságot, bőré-
nek barnás, bársonyos fényét, szájának és hosszukás izmu, 
ritmusos testének könnyed teltségét.

Az öreg szolga felegyenesítette hajlott derekát, a diák-
ra nézett üres tekintettel és fáradt fafangon szólt:

-Itt van az ur. 
A diák megdöbbenve nézett az előtte álló alakra, 

megleptésében egészen elkábult. A hideg és sötét tekintet 
szinte magába szippantotta őt, bámulatával együtt. Meg kel-
lett szólalnia, hogy legalább önmagát érezze életszerünek e 
különös lények között.

- Uram... – szólt végtelen zavarában, azután megakadt.
Mert ez az ur letagadhatatlanul asszony volt.” (22-23.)
A narrátor olyan megnevezést („alak” ) használ a be-

lépő úr(nő) kapcsán, amelyből nem lehet a nemére követ-
keztetni, s bár a leírásban szereplő ruhadarabok – a rövid 
prémgalléros bőrkabát, a szarvasbőrfoltos bricsesznadrág, a 
prémes, ellenzős bőrsipka –, s az alak bemutatását megelő-
ző két nagytestű farkaskutya rajza is egy férfi  megjelenését 
sejtetik, az érkező testi leírásában – a teljesen sima arc, a 
könnyeden telt test – már feminim vonások is megjelennek. 
A leírás ellentétezésre épül, s az egymással szembenálló je-
gyekből kialakított bizonytalanságot a narrátor zavarbaejtő 
összhatásra vonatkozó megjegyzése is fokozza, előkészít-
ve ezzel a leíró rész zárlatát, amelyben a belépő lény neme 
pointírozottan mutatkozik meg a jelenetben részt vevő sze-
replők által használt megnevezés/megszólítás és a kívülálló 
narrátor által leírt látvány kettős tükrében.

5/ CULPEPER, Jonathan, Refl ections on a cognitive stylistic 
approach to characterisation = ed. BRÔNE, Geert – VANDAELE, 
Jeroen, Cognitive Poetics: Goals, Gains and Gaps, Berlin, Mou-
ton de Gruyter, 2009, 133.
6/ FOKKEMA, Aleid, Postmodern Charakters: A Study of Charac-
terization in British and American Postmodern Fiction, Postmo-
dern Studies 4.,Amsterdam – Atlanta, Rodopi B.V., 1991, 18.
7/ CULPEPER az ún. társadalmi emlékezet (social memory) 
Fiske és Taylor tanulmányában kifejtett elméletét használja fel a 
kognitív stilisztikán alapuló szereplőkonstrukció-modell kidol-
gozásához. Fiske és Taylor azt tanulmányozták, hogy hogyan 
tulajdonítanak jelentést az emberek önmaguknak és másoknak a 
társadalmi (másként szemantikus) emlékek megosztott jellegén 
keresztül. Fiske és Taylor elméletét CULPEPER a pszichológi-
ából átvett sémaelmélettel bővítette ki, hogy alkalmassá tegye a 
karakterkonstrukció kognitív stilisztikai modelljének kidolgozá-
sára. (CULPEPER, Refl ections...i.m.,133-138.)
8/ SZENES Piroska, Az utolsó úr, Budapest, Világosság könyv-
nyomda, 1927, 18. Az idézetek után álló oldalszámok a további-
akban erre a kiadásra vonatkoznak. 
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Az öltözék leírásának a karakterek nemi vagy társadal-
mi identitását jelölő funkciója van. Virginia Wolf Orlandó-
jában az öltözék egyenesen a nem egyetlen meghatározójá-
vá lép elő.9 A szereplők ruházata Szenes regényében is mint 
az identitást nemcsak kifejező, hanem azt egyenesen alakító 
tényező jelenik meg, s nem is kizárólag a női-férfi  identitás 
vonatkozásában. A nemi identitás hiányát is a ruházat hiva-
tott demonstrálni.10

A regény fabulája a társadalmi és nemi identitás, a 
szubjektumképződés és a hatalom összefüggéseinek szö-
vevényében bontakozik ki, a főszereplő kettős szexuális 
identitása is a hatalom és a társadalmi nem összefüggő vol-
tát domborítja ki. Az úr(nő) férfi identitással rendelkezik, 
miközben biológiai nővolta nem kérdőjeleződik meg sem 
maga, sem a környezete számára. Úrként való önazonosí-
tása a férfi  társadalmi státuszának eltulajdonítására, s az eb-
ből fakadó hatalom megszerzésére irányul, ezt a státuszt a 
viselkedés gesztusai és az öltözködés erősítik meg. A testi 
szerelmet is a hatalom kiterjesztéseként gyakorolja férfi  és 
női hódolóival egyaránt. 

A szexualitást a hatalom gyakorlásaként értelmezi a 
szintén elcsábított vadász is. Ő a boszorkány népi hiedelem-
ből ismert alakjával azonosítja az úr(nőt), aki a szerelmével 
keríti hatalmába áldozatát, s az engedetlenséget  átokkal 
súlytja. Az úr(nő) nemének instabilitása, a biológiai és társa-
dalmi nem különbözősége és konkurens volta az őt környező 
szereplők hozzá való viszonyában mutatkozik meg: a bele-
szerető diák minden ellentmondásosság dacára sokáig a nőt 
látja benne, a szerelmes szobalány viszont az urat és a férfi t.

A maszkulinitást nemcsak a viselkedésmód és öltöz-
ködés, s ennek kapcsán részben a megjelenés erősíti meg, 
hanem a főszereplőről való beszéd nyelvi stratégiája is. Az 
úr(nő) általában   mind a róla való, mind pedig az önmagáról 
való beszédben férfi ként jelenik meg. 

Ezen a ponton érdemes ismét Burns Orlandó-tanulmá-
nyához fordulni. Burns a személyes névmások szerepkötött 
használatából az identitás pluralitásának lehetőségére kö-
vetkeztet.11 A Szenes-regényben a nemi identitás pluralitá-
sának érzékeltetése nagyon hasonló eszközökön keresztül 
megy végbe. Hol úrként, hol úrnőként beszélnek a szerep-
lőről, aki saját emlékeiben is hol nőként, hol pedig férfi ként 
jelenik meg. 

Az úr(nő) biológiai nemének és nemi identitásának 
rögzíthetetlenségét erősíti, hogy a narrátor látszólagos, a 
szereplők beszédtevékenységétől független, a leírás lát-
ványelemeiből felépülő igazságát maga a narrátor ingatja 
meg a regény bizonyos szöveghelyein. Nincs a szövegben 
megképződő szereplői nézőpontokén kívül létesülő igaz-
ság, csak a nyelv által létrehozott, szereplői nézőponthoz 
kötődő. A regény első felében kialakított séma – biológiai 
nőneműség és férfi  nemi identitás – a regény második fe-
lében meginog. Az úr(nő) azonosnak tételezi önmagát egy 
ősi családi rémdráma egyik férfi  szereplőjével, akinek a 
protréja a kastély ebédlőjének falán függ, s akiről a rémdrá-
mát elbeszélve maga mondja el, hogy öngyilkos lett. A diák 
azonban az úr(nő) és a portréalak azonosságát már a történet 
elbeszélése előtt felfedezi. 

„És ez volt, ennek az ifjunak a szeme, ami a diákot 
megbabonázta, amit elmerülten és szorongó szívvel fi gyelt. 

Az ifju férfi  gyöngédvonásu, merevtartásu arca keserűen le-
zárt szájával és egyenes, vékony szemöldökével, amely el-
vágta homlokát arcától.

Mintha halottról festették volna, olyan élettelen volt ez 
az arc, olyan élettelen lett volna, ha szeme nem nézett volna 
egyenesen és nagyranyiltan a szemlélőre. Ez a szem sötét, 
feneketlen viztükörfényü szempár volt, akaratlan kegyetlen 
hidegség csillogott rajta, mintha könyörtelenül eltökélte 
volna, hogy az lesz. Ez a szempár csak egy pontra nézett 
éhes, hideg lázzal, egy elfojtott pokol sötét fénye, a mánia 
fénylett ki belőle.

És ez a sötét szempár egészen az urnő szeme volt.
- Ah, hát már ilyen régen... – gondolta a fi u elszorult 

szívvel. (...) Az ő szívét pedig olyan fájdalom szorította ösz-
sze, mintha a szép halott arcáról fujta volna le a szél a szem-
födőt, amit tegnap még élettől elevenen látott.

A fehér fi us testre kellett gondolnia, amelynek ezt a 
merevtartásu halavány fejet kellett hordoznia és íme, ennek 
az elnyult fi utestnek két ellenséges bimbójú keble támadt és 
az urnő szerelmes teste lett.” (92–93.) 

A képleírás ugyanazokat az elemeket vonultatja fel a 
férfi alak arcképe kapcsán, mint az úr(nő) megjelenésének 
első leírásakor. Az akaratlan kegyetlen hidegség, a keserűen 
lezárt száj, az egyenes, vékony, a homlokot az arctól elvágó 
szemöldök ismételt leírását ugyanazzal a retorikai megol-
dással zárja le a narrátor, mint először. Az úr(nő) felismeré-
se a régi kép férfi alakjában itt jóval erőteljesebb ellentétet 
eredményez, hiszen a férfi -női identitás felcserélhetőségé-
nek meghökkentő voltán túl a halott-élő viszony felcserél-
hetőségének lehetetlensége is táplálja.

A lehetetlenséget a narráció hidalja át a múlt és jelen 
összekapcsolásával a metamorfózis alakzatában. Ez a szö-
veghely átírja a regény első felében kialakított identitás-
sémát, amikor felveti a biológiai nemváltás lehetőségét. 
Nem tudjuk meg, mikor következik be, sőt, a falra akasz-
tott képpel való azonosíthatóság azt sugallja, talán be sem 
következett, vagy éppen fordítva van minden, mint ahogy 
az a kép felbukkanásáig sejthető volt. Mert a kép egy az 
úr/nőre megszólalásig hasonló fi atalembert ábrázol, aki a 

9/ A magyar fordítás nem tudja maradéktalanul visszaadni a 
szöveg fi nom játékát a társadalmi és biológiai nemmel, Orlando 
gyakori ruhacseréjének a nemváltással való kapcsolata azonban a 
magyar fordításból is világos: „Orlando, úgy látszik, könnyedén 
cserélgette szerepeit, mert szűrűbben váltogatta nemét, semmint 
azok képzelik, akik mindig egyfajta ruhát hordanak; s az is biztos, 
hogy Orlando így két legyet ütött egy csapásra; jobban élvezte az 
életet, s gazdagabb tapasztalatokat is gyűjtött. Mert a nadrág tisz-
tességét felcserélte a szoknya csáberejével, és egyformán élvezte 
mind a két nem szerelmét.“ WOOLF, Virginia, Orlando, ford. 
SZÁVAI Nándor, Budapest, Európa Könyviadó, 2004, 178.
10/ Az öltözet rendeltetéséről, mint a női vagy férfi  identitást 
meghatározó társadalmi tényezőről, s a narrátornak az öltözet 
leírásában betöltött szerepéről Christy L. BURNS értekezik 
bővebben Woolf Orlandoja kapcsán. BURNS az identitás 
kontextualizált megértésének jelentőségére hívja fel a fi gyelmet, 
s ezzel az irodalomi szereplő narratív konstrukciója felé mozdul 
el a feminista esszencializmus felől, amelyben a szereplő nem 
nyelvi jelek összességeként, hanem mimetikus fi guraként jelenik 
meg. BURNS, Christy L., Re-Dresing...i.m., 351-353.
11/ Uo., 350. 
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képleírások, s a hozzá kapcsolódó legenda szerint rég halott 
kellene, hogy legyen, ám a diák az urat/úrnőt és a képen 
szereplő fi gurát azonosítja. Ebben az esetben a szereplő bi-
ológiai neme változott meg, az identitása azonban megma-
radt férfi identitásnak. Ezt az értelmezési lehetőséget ismét 
a viseletleírás támasztja alá. A szembesítést lehetővé tevő 
vacsora alatt, a pár sorral korábban hangsúlyosan férfi ként 
azonosított úr(nő) szokatlan női viseletben jelenik meg, sőt, 
szélsőségesen női viseletben. 

„Különös öltözéke volt.
Sötétlila selyemburok tapadt szorosan magas fi us tes-

tére hónaljtól derékig és onnan bokáig, ahol szorosra fogott 
sima nadrágban végződött. De csipőjétől hajlékony mozgó 
abroncsra huzott vöröslila tüllszoknya omlott le földigérőn, 
amelyen ugy látszott keresztül sötétebb szinü selyemfényü 
teste, mint a lepkéé, kifeszitett szárnyai mögött. Kicsiny, lila 
selyemből való papucscipőt viselt, karja-válla csupaszon, 
fehér selyemfénnyel fénylett.” (94.)

Az öltözék alapján a főszereplőnek mind a biológiai, 
mind a társadalmi neme azonosnak tűnik, ám a beszélgetés 
alatt megnyilvánuló identitása erőteljesen úri, férfi as. A nar-
rációban az úr(nő) identitásának megjelölése hangsúlyosan 
női, s csak olyankor ingadozó, amikor változik a narrátor 
szemlélete, s a leírás a diák által látottak közvetítésére irá-
nyul. „Látta (t.i. a diák, B.Zs.) az urnő rátekintő sötét szemét, 
a régen elmult sápadt ifju férfi  mániás szemeit (...)” (95.)

Az ősével való azonosság fantasztikus lehetőségét vé-
gül maga az úr(nő) oldja fel egy racionális magyarázattal: 
„Minden halott benne kisért az élőben, ők hárman (t.i. a 
portréalak és szülei, B.Zs.) bennem kisértenek.”(95.) Ön-
identitásának összetett voltára is itt ad magyarázatot az 
úr(nő): „Törzsemnek utolsó hajtása vagyok én – csendült föl 
magasra az urnő hangja. – Két egymásba forrott végső ág, 
férfi  és nő, pompás és terméketlen. Hosszu utnak önmagába 
visszakanyarodó célja. Tökéletesség.” (101.)

Az úr(nő) önszituáló beszédében a spirituális leszár-
mazást a fi zikai elé helyezi, és saját eredetében a női és a 
férfi  ágat egyformán erősnek tünteti fel, s a tökéletességet 
a két nem egyesítésében találja meg, az androgünitásban. 

A narrátor szólamát, melyben az eddig és a további-
akban is váltakozva használt úr – úrnő megnevezést ebben 
a fejezetben felváltja a szereplő úrnőként való konzekvens 
azonosítása, Kazimir gróf megszólalásai ellensúlyozzák, 
aki hajlongással egybekötött „Te vagy az Úr!” felkiáltások-
kal kíséri az úr(nő) önelbeszélését. Az eddig felváltva a bio-
lógiai nem, társadalmi nem és osztályhovatartozás vonatko-
zásában használt kifejezés jelentése végérvényesen elveszti 
összetettségét, s egyértelműen a társadalmi osztályban be-
töltött szerepkört jelölő kifejezésként rögzül. 

Az úr(nő) karakterének identitásával kapcsolatos szi-
tuációs játék ismétlődik meg a baba karakterére vonatkozó 
konstrukciós eljárásokban is. A baba a szubjektum identitá-
sát nélkülöző, tárgyszerű fi guraként jelenik meg az úr(nő), 
a szobalány és az inas beszédében is, csak a diák és a nar-
rátor az övékétől különböző nézőpontja nyújt lehetőséget a 
karakter olyan elemeinek megkonstruálására, amelyek az 

emberi identitás megnyilatkozásának a lehetőségét teremtik 
meg.

A baba fi gurája két identitás hordozója, játékként tekint 
rá teljes környezete, és önmaga is  azonosul tárgyiasult mi-
voltával, a diák és a narrátor viszont egy 10–14 éves rémült, 
segítségre szoruló kislányt lát a környezete számára élet-
telen játékként megjelenő fi gura helyén. A narrátor a diák 
nézőpontjából feltáruló ismeretet leírásaiban megelőlegzi, 
majd meg is erősíti. A baba első megjelenésekor egyértel-
műen egy a játékbaba szerepébe kényszerített gyereket ír 
le. „A lépcső tetején ott állt a baba. Fejletlen kisleány volt, 
fehér selyem bő bugyogóban, nyakán széles, dus fodorral. 
Hosszu lábszárán tövig, vékony karjain egészen vállig fe-
kete trikó feszült, kicsi lábain puha, fekete selyempapucsok. 
Szőke haját kazallá bodrozták, fehérre puderezett, keskeny 
kis arca majdnem elveszett alatta, csak két kerek festett-
piros folt és piros kis szája életesítették. Sötétudvaros, na-
gyon világos, szürkéskék szeme megdöbbentően komoly és 
elutasitó tekintetü volt.” (34.)

A leírásában a kislány eltárgyiasításának kellékei bon-
takoznak ki, az öltözék, a hajviselet és a festett maszk alá 
rejtett arc látványa, a továbbiakban ezeket kiegészíti vagy 
helyettesíti a babaszerű testtartás, „viselkedés”, annak le-
írása, ahogyan élettelen pózba merevedik, miután a regény 
egyik vagy másik szereplője leejti a földre. 

A baba nemtől való megfosztottságát már a megneve-
zése is jelzi. Míg az úr(nő)re vonatkozó megnevezésekben 
nemiségének kettős jellege tárul fel, addig a baba nemcsak 
megjelenésében, hanem megnevezésében is tárgyiasított és 
nem nélküli. Az aszexualitás elengedhetetlen feltétele játék-
voltának. Hogy nőnemű, azt a narrátoron kívül csak a diák 
látja, aki nem babaként, hanem élő személyként tekint rá. A 
diák azonban nem része annak a mikrokultúrának, amely-
nek saját nyelvében a bonyolult nemi identitások reprezen-
tációjának egész kis szótára alakul ki. 

A látvány a néző horizontjáról és értékeléséről is ta-
núskodik12, s míg az úr(nő) megjelenésének leírásában a 
narrátor általában belehelyezkedik valamelyik szereplő né-
zőpontjába, addig a baba leírásakor függetlenedik tőlük, s 
önálló horizontot alakít ki, amelyben a baba élőlényként, 
kislányként tud megjelenni, ennek feszül neki a kastély 
lakóinak egységes horizontja, melyben minden olyan meg-
jegyzés és kérdés értelmetlen, amely gyerekként reprezen-
tálja a babát.

A kastélylakók közös nyelve egységes tapasztalatot köz-
vetít, melyben a baba tárgyi mivoltára vannak csak szavak. 
A kislány viselkedése a közös tapasztalatot támasztja alá, a 
ráirányuló tekintet hatására mindig mozdulatlanná dermed s 
megnémul. Némasága nemcsak a babaszerephez tartozó „já-
ték” része, hanem a közös nyelvből való kizártsága következ-
ménye is. Beszélni majd akkor kezd, mikor az őt élőlénynek 
tekintő diák visszaadja neki a szubjektumként való meg-
szólalás lehetőségét  – vagyis önálló identitással rendelkező 
élőlényként kezeli –, amelytől a nyelvből való kizártság és 
a tárgyiasított bánásmód megfosztották. Az önmagáról való 
beszéd lehetőségének megteremtése azonban nem azonos 
egy önálló, a kastély lakói által ráruházottól eltérő identitás 
megalkotásának lehetőségével. A baba önmagát is babának 
látja. Funkciója hangsúlyosan a szereplők közti viszonyok-12/ BAL, Mieke, Narratology...i.m., 150.
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nak alárendelve rajzolódik ki. Baba volta önmaga számára 
elsősorban az úr(nő)vel való kapcsolatában reprezentált.

„És tudja az ur, hogy téged éheztetnek? – kérdezte a 
fi u akadozva. – Nem hiszem, hogy ilyen gonosz lenne. Miért 
nem beszélsz vele?

A kisleány rányitotta halálos komoly tekintetét.
- Nekem nem szabad beszélnem az urral – szólt két 

sulyos falat között. És a fi u kérdő tekintetére egyszerü ter-
mészetességgel válaszolt. – Én baba vagyok és a babák nem 
beszélnek. 

- Ki mondta neked, hogy te baba vagy?
A leányka nagy görcsös nyeléssel lenyelte az utolsó fa-

latot is.
- Ki mondta nekem? – kérdezte vissza. – Hát én az va-

gyok.” (79.)

Szenes Piroska regényében a szereplők szexuális 
identitása a társadalmi szerep vonatkozásában alakul, és 
a társadalmi kapcsolatok függvényében helyettesítődik 
be a fokalizációnak megfelelő módon. A szöveg abban 
érdekelt, hogy fenntartsa a szereplők nemi jegyeinek am-
bivalenciájából fakadó feszültséget a narratív eljárásokon 
keresztül, részint magában a fabulában, a fabulát megsza-
kító leírásokban, s az elbeszélés váltakozó nézőpontjain 
keresztül. Ez a fajta összetett elbeszélésmód, ahogy a női-
ség kérdésének problematizálása is, ismeretlen a korabeli 
szlovákiai magyar regényekben. Nem meglepő tehát, hogy 
a mű recepciója hiányzik a szlovákiai magyar irodalom 
történetéből.

Kulcszavak: női modern irodalom, határtapasztalat, 
identitáskereszteződések, patriarchális hagyomány, Holo-
kauszt irodalom, narratív identitás

Összefoglalás:
Szenes Erzsi (1902–1981) mint csehszlovákiai (és 

szlovákiai) magyar költő és újságíró, a pálya első felé-
ben egyfelől a szlovenszkói magyar értelmiség egyik 
meghatározó alakja, majd megéli és bejárja a többszörös 
marginalizáltság, kiközösítés és fi zikai megsemmisíthető-
vé tétel lehetőségének stációit, majd izraeli magyar íróként 
mondja és formálja újra élettörténetét.  A tanulmány Sze-
nes Erzsi írásainak újraértelmezéséhez kíván szempontokat 
adni, elsősorban a többes identitás kiépülésére, a többes 
nyelvi kultúrához való tartozás hatására, az otthontalanság 
és a határtapasztalat jelzéseire – szoros összefüggésben a 
Holokauszt traumájának elbeszélhetetlenségével - a patri-
archális hagyományhoz való ambivalens viszony nyelvi 
megformáltságára koncentrál. A dolgozat célkitűzése, hogy 
a szerzőre irányuló fókuszt tegye lehetővé, és megpróbálja 
kinyitni a kutatások további irányait.

Bevezetés
A modernség társadalmi és irodalmi folyamataira vo-

natkozó feminista kritikai kezdeményezések azzal, hogy rá-
mutattak a modernitás elméleteinek férfi központúságára, a 
férfi ak vezette intézményi struktúrák, beszédmódok monolo-
gikusságára, egyben kimozdították a hagyományosan masz-
kulinnak tételezett modern kori szubjektivitás privilegizált 
helyzetét, és megkérdőjelezték a cselekvő férfi  és passzív 
nő dichotómiájára (és mindenfajta dichotómia) épülő értel-
mezési hagyomány alapvetőnek tekintett premisszáit is.1 A 
magyar irodalmi modernség kizárólagos maszkulin nyelvi 
megjelenítésének posztmodern feminista felülírásához még 
mindig szükségesek a kulcsszimbólumok, reprezentációs 
sémák újraértelmezései, hatalmi viszonyokba ágyazott néző-

pontok vizsgálata, előfeltevésekre, tudományos kategóriák 
alkalmazhatóságára való refl ektáltság kialakítása. A nők sze-
repvállalását, irodalmi tevékenységét a 19. század közepé-
től elinduló intézményesítés határozta meg, a normalizációs 
eljárás kijelölte a nőies írás kereteit, mind a megnyilatkozás 
módjának, műfajok használatának, a női szerzői szubjek-
tumra vonatkozó kritériumok tekintetében (a megnyilatko-
zás alanya egybeesik a szerzővel), mind az olvasási kódok 
befolyásolásában.2 A normától való eltérés átkódolásnak 
tekinthető, ha egy női szöveg olyan poétikai, narratológiai 
megoldással élt, mely a hagyományos cselekményszervezés, 
szubjektivitás helyett bonyolultabb elbeszélői modalitást, 
pozíciót, látószöget érvényesített, a nőinek tekintett szöveg 
hirtelen átminősült, a leértékelt, alacsony irodalomból átke-
rülhetett a domináns irodalmi beszédmód által meghatáro-
zott státuszba.  

Az utóbbi években megszaporodó női modern irodalmi 
hagyományra irányuló értelmezések ellenére még mindig 
nem elégséges az ismeretünk arra vonatkozóan, hogy kik is 
alkották a „magyar nőírók táborát”, mely szerzők és művek 
lehetnek meghatározóak a nőirodalomról való vélekedéseink 
befolyásolásában, hogyan és mihez szolgálhatnak viszonyí-
tási pontként, azaz az értelmező műveleteken kívül további 
feltáró munkát, elsüllyedt szerzők szövegeinek felszínre ho-
zását, összegyűjtését, gondozását is el kell végezni. Dolgoza-
tomban egy olyan szerzőre fókuszálok, aki a csehszlovákiai 

1/ Lásd: Rita Felski: A modernitás és a feminizmus. Ford. Séllei 
Nóra = Uő (szerk): A feminizmus találkozásai a (poszt)mo-
dernnel. Debrecen, Csokonai, 2008. 21-55.
2/ Ehhez lásd: Horváth Györgyi: A női irodalom fogalma Magya-
rországon. A történeti megértés szerepe a magyar nőirodalmi ku-
tatásokban = Jankovics József–Nyerges Judit (szerk.): Hatalom és 
kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväsky-
lä, 2001. augusztus 9-14.) előadásai I-II., Budapest: Nemzetközi 
Magyarságtudományi Társaság, 2004. II. kötet 614-624.

Kereszteződő identitások. Közelítések Szenes Erzsi írásművészetéhez
Jablonczay Tímea, Zsigmond Király Főiskola, Budapest
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magyar irodalom egyik legnagyobb tehetségének számított, 
a két háború közötti Magyarországon is ismert és elismert 
alkotó volt, és noha a magyartól eltérően a szlovákiai magyar 
irodalmi közösség kollektív emlékezetében hangsúlyosab-
ban van jelen, de minthogy a szerző munkáinak összegyűj-
tése eddig nem történt meg, így ebben a kontextusban sem 
tudott egy  hatástörténeti tudat meghatározó részévé válni. 

Szenes Erzsi (1902, Rajec – 1981, Jeruzsálem3) cseh-
szlovákiai (és szlovákiai) magyar költő, újságíró, Holokauszt 
túlélő, izraeli magyar író. Mindez a felsorolás jelzi, hogy 
olyan alkotóval van dolgunk, aki nemcsak több kultúra és 
irodalom határán áll, hanem kijelöli az értelmezői feladat ne-
hézségét is: a szerző és a szövegekben megnyilatkozó alany 
többszörösen marginalizált pozíciójának, határkezelő straté-
giáinak értelmezéséhez több diszciplínára és tágabb elméleti 
keretre lesz szükség.  Ezeknek a szempontoknak a körüljárá-
sa egy kevésbé ismert női modernista hagyomány felfedezé-
sét készítik elő, és látni fogjuk, a kiválasztott szövegek a női 
szubjektivitás és modernitás komplexebb viszonyaira kér-
deznek rá. Az értelmezési tartomány összetettségének bemu-
tatására jelen dolgozat egyelőre nem vállalkozhat, „csupán” 
arra tesz kísérletet, hogy az általam ismert, összerendezett 
munkák ismeretében a szerzőre irányuló fókuszt tegye lehe-
tővé, és megnyissa a kutatások további irányait.

Szenes Erzsi két háború közötti irodalmi tevékenysé-
gére mai tudásunk alapján egyfelől művei (szerény) recep-
ciójából, az 1966-ban Magyarországon megjelent A lélek 
ellenáll című félig irodalmi naplójából és annak előszavá-
ból lehet következtetni. Tóth László Elfeledett évek című 
könyvében, a Szenes Erzsivel foglalkozó fejezet biográfi ai 
összefoglalásában mindezeken túl levelekből szerzett infor-
mációkra is utal.4 Azonban ha a szövegkorpuszra tekintünk, 
egy látható és egy kevésbé látható, kutatómunkával felszín-
re hozható részre is fi gyelmesek leszünk. Szerzőnk esetében 
újrakiadásról még nem beszélhetünk, ezért a látható részt is 
az egyszer nyomtatásban megjelent publikációra kell korlá-
toznunk: a 3 verseskötetre - Selyemgombolyag, 1926; Fehér 
kendő, 1927; Szerelmet és halált énekelek, 1936 -, egy kis-
regényre - Nyártól nyárig, 1943 -,  A lélek ellenáll, 1966-
ban megjelent naplóra és a Van hazám, 1959-ben megjelent 
tárcagyűjteményére. Ha az 1920-as és 30-as években publi-
kált köteteinek fogadtatását szemléljük, észre kell vennünk, 
hogy a kortársak már nemcsak számon tartották ezeket 

a munkákat, hanem Ignotus, Babits, Radnóti, Füst Milán, 
Komlós Aladár kiváló kritikát is írt róluk. Költészetének 
korabeli elismerését mi sem bizonyítja jobban, hogy anto-
lógiák vették fel verseit köteteikbe. Külön érdekesség, hogy 
szerepel például egy Schöpfl in Aladár szerkesztette 1928-as 
olasz antológiában is (1941-ig 8 kiadást élt meg a kötet), 
olyan szerzők között, mint Petőfi , Kiss József, Babits vagy 
Juhász Gyula. De nemcsak lírikusként ismerték, és ismerték 
el, hanem rövidprózája is mindig bekerült a csehszlovákiai 
magyar szerzők irodalmi válogatásába.

Minthogy Szenes Erzsi újságíróként több lap munka-
társa volt – a két háború között  dolgozott a Kassai Napló-
nál, a Prágai Magyar Hírlapnál, a Magyar Újságnál, verseit, 
egyéb írásait közölte a Nyugat, Múlt és Jövő, Pesti Napló, 
Szép Szó, Esti Újság – ugyanígy az izraeli évtizedek alatt az 
Új Életben is közölt írásokat, de leginkább az Új Kelet köré 
szerveződő magyar írócsoport tagjaként írta esszéit, novel-
láit, tárcáit. Az izraeli Új Kelet című napilap 3 évtizedének 
áttekintésével kerültek elő olyan munkái, melyek nem csu-
pán a szerzőt teszik a ma olvasója számára érdekessé, de a 
régi napilapok és folyóiratok lapjain rejtőző írásokból visz-
szamenőleg a két háború közötti életeseményekre, irodal-
mi tevékenységekre, egy eltűnt világ lakóinak életmódjára, 
identitására is következtethetünk.

Mozgásban tartott identitás
Szenes Erzsi kulturális szövegei – lírai alkotások, el-

beszélések, tárcák – olyan egymásra nőtt szövegekre ha-
sonlítanak, melyeket, ha szoros olvasással olvassuk, arra 
leszünk fi gyelmesek, hogy azok saját korábbi szövegeivel 
vannak belső dialogikus viszonyban. Ahhoz, hogy a szöve-
gek által megképződő rizomatikus térszerkezetről tudjunk 
gondolkodni, amelyben egymással feleselő heterogén szöve-
gek egymás határainak kimozdítását hajtják végre, egyfelől 
szemügyre kell venni a szövegek narratív idejének réteg-
zettségét, a műfaji határok képlékenységét, másfelől fel kell 
adni a zárt, határolt szövegfogalmat is. Az irodalmi szövegek 
határait kitágítva a kontextusnak, a szövegek egymás közti 
viszonyában megképződő értelemnek, a kölcsönös vonatko-
zások összjátékának lesz jelentősége. Olvasatunkban hang-
súlyos lesz a társadalmi nemi identitás, etnikai és nemzetisé-
gi identitások kereszteződő dimenziói, azt vizsgáljuk majd, 
hogy ezeknek az identitásoknak a diszkurzív lenyomatai 
milyen mintázatot adnak ki, hogyan kapcsolódnak össze az 
életmű különböző pontjai és terei, ahol a kulturális minták 
cseréje történik. A későbbi és korábbi fogalmának jelentése 
is értelmét veszti, hiszen a visszaemlékező beszédhelyzetből 
íródó szövegekben az emlékezet működése során idősíkok 
torlódnak össze, a múlt helyesbítések révén újraértékelő-
dik, és újrakonstruálódik, de úgy, hogy az önmaga narratí-
váját alakító alanynak a múltban már előlegződéseket kell 
keresnie, hogy önmaga köré új jelent és jövőt is alakítson.5 
A lezárhatatlanság, a Holokauszt tapasztalata – mely lyuk-
ként szervezi azokat a szövegeket is, amelyekben látszólag 
nem a szélsőséges helyzetben nyert tudás továbbításán van 
a hangsúly – a korábbit és későbbit is más megvilágításba 
helyezi.  Az élettörténeti narratívákból a tranzit pozíció, a 
visszamenőleg újrakonstruált múlt, a sokszoros térszerkezet, 
szövegek és identitások határátlépései válnak láthatóvá.  

3/ A születési dátum és helyszín vonatkozásában sem támaszkod-
hatunk egyértelműen a lexikonok szócikkeiben vagy rövidebb 
életrajzi összefoglalásokban közöltekre. Több tévesztést olvasha-
tunk a születési helyet illetően is, de itt eligazítanak a szerző 
sorai, Nagymihály helyett Rajecre ő utal A lélek ellenáll című 
naplójához írt bevezető írásban. A sarkadat záró helyszínét eddig 
mindenki Tel-Avivra tette, de az Új Keletben megjelent nekroló-
gja egyértelműen Jeruzsálemet jelölte meg lakhelyének és halála 
helyszínének. 
4/ Tóth László: „Nem vagyok azonos többé önmagammal...” 
(Szenes Erzsi.) = Uő: Elfeledett évek. (Esszék, cikkek, interjúk.) 
Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1993. 64-69.
5/ Ehhez lásd: Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény. 
Budapest, Atlantisz, 1998, és Paul Ricoueur: Narratív azonosság. 
Ford. Seregi Tamás =  László János, Thomka Beáta: Narratív 
pszichológia. Budapest, Argumentum,  2001. 15-25.
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Szenes, noha a magyar lapokban, folyóiratokban meg-
jelenő írásaiban magyar (európai) irodalmi elődökre támasz-
kodó költészetet és prózát teremt, de az a kulturális, szel-
lemei környezet és örökség, amely meghatározza világát, 
sokkal bonyolultabb, sokkal több jelentésréteget magába 
foglaló kulturális szövegeket eredményez, mint amely első, 
felszíni olvasatban látszik.6 Az értelmezői műveletek egyik 
meghatározó lépése, hogy a szövegekből kirajzolódó többes 
identitás-kereszteződések nyelvi megalkotottságára refl ek-
tálunk, az egyneműség helyett a heterogenitásra, a kulturális 
fordítás következményeire. A két háború között készült írá-
sainak, főként lírájának a magyar és európai irodalmi min-
tákon túl van egy olyan utalásrendszerre való ráhagyatko-
zása, melynek hangsúlyos pretextusa a bibliai szövegekhez, 
beszédformákhoz, a héber költészethez és folklórhoz utalja 
az olvasót. A zsidó nyelvi és irodalmi tradícióhoz való kötő-
dést, és a magyar, európai irodalmi mintákhoz való kapcso-
lódást, valamint a kettős (többes) identitásának artikulációit 
mindvégig nyomon követhetjük, a Nyugati és magyar kultú-
ra vonzása, ugyanakkor Jeruzsálem mint imaginárius otthon 
képe jelen van korai írásaiban is. Így válik érdekessé, hogy 
a magyar és európai irodalmi önrefl exív elemek mellett a 
zsidó bibliai, rituális és irodalmi hagyomány az önmeghatá-
rozás és önkifejezés szerves része lesz, nem csupán stílus-
elem.7 Írásaiban a zsidó hagyomány sajátos témáit, formai 
elemeit etnikai örökségére való büszkeségként mutatja be, 
és külön értelmezést igényel, hogy a zsidó ön-defi nícióhoz 
nem negatív képekkel, az ún. zsidó öngyűlölettel, a bűnös-
ség negatív sztereotípiájával járul hozzá (mint sok férfi  író-
társa), hanem van mód a pozitív képekkel való azonosulás-
ra, vagy éppen a hagyományról való leválasztásra. Ennek 
okát én egyfelől a férfi tól különböző női zsidó identifi kációs 
minták lehetőségeiben, és a saját hang megtalálásáért való 
küzdelem egyéni feladatában látom, másfelől az eltérő kul-
turális, politikai szituáltságban, a zsidó hagyományhoz való 
magyartól társadalmilag eltérő viszonyban. Nem szabad 
ugyanis elfelejteni, hogy a két háború közötti időszakban 
a geopolitikai helyzet átalakulása, az 1918-ban megalakuló 
Csehszlovák Köztársaság új politikai feltételei hatottak az 
etnikai státuszokra is. A zsidóság nemzeti jogosítványhoz 
jutása identitásuk etnikai, nyelvi, vallási és kulturális tar-
talmait, így a zsidó néphez és valláshoz való viszonyukat 
is átalakította, és lehetővé tette a cionizmus megerősödését. 
Szenes Erzsinek a zsidó öntudat megerősődésére vonatkozó 
refl exióit a múlt újraírása részének tekinthetjük. A naplóban 
leírtak szerint a háború alatt öt-hat könyvre való kiadatlan 
kézirata, regények, novellák, mesék vesztek el.  Azt látjuk, 
hogy az izraeli évek alatt próbálja egy eltűnt világ és lakói 
életét megörökíteni, ugyanakkor saját életének azokat az 
elemeit is sorra veszi, melyek a zsidó identitásához kötőd-
nek. Így az Új Kelet hasábjain megjelennek az elveszettnek 
hitt mesék, de már egy készülő ereci mesekönyv darabja-
iként (Ők is új olék, Jom háácmáut az erdőn), visszaem-
lékező beszédhelyzetekből kibomló parányi történetekben 
elevenednek meg Nagymihály zsidó szereplői, életmódjuk, 
világuk. Bemutatja, hogy a zsidó kultúrát és cionizmust ösz-
tönző tevékenységek, az eszmehordozók aktivitásai milyen 
utakat találtak a zsidó öntudat fellobbantására (Emlékezés a 
nagymihályi zsidókra, Az én kis városom), de a saját családi 

zsidó hagyomány képviselete (Pályám tüskéi, A könyvtár), 
önnön viszonyulásának újraírása is megjelenik ezekben az 
írásokban. A cionizmus megerősödésével többen készülnek, 
és el is indulnak Erecbe, írja, Herzl és Nordau műveit ol-
vassák és olvastatják, olyan kimagasló egyéniségek tarta-
nak náluk előadásokat, mint Max Brod, Ávigdor Haméiri, 
Patai József vagy Újvári Péter. A zsidó szervezetek jelenté-
keny, építő munkája úgy tudott megvalósulni, hogy hozzá a 
„masaryk köztársaság minden szabadságot megadott.” In-
nen talán jobban érthető az is, hogy miért publikál egyszerre 
a Nyugatban és a Múlt és Jövőben. Ahogy a visszaemlé-
kezései is életének zsidó identitásához köthető darabjaira 
refl ektálnak: a II. világháború előtt Firenzében egy ottani 
zsidó klubtól kap meghívást, hogy cionista előadást tartson, 
zsidó tárgyú írásaiért Prága városa egy évig újságírói ösz-
töndíjban részesíti, tagja volt az Izraelita Magyar Irodalmi 
Társulatnak (IMIT), 1944 márciusában pedig Pap Károllyal 
egyszerre kap Goldberger-díjat. 

Érdemes azonban azokra a mozzanatokra is fi gyelni, 
melyek a mozgásban tartott, határátlépő identitásról (női 
szubjektivitás, szövegek identitása szintjén is) árulkodnak. 
Nem csupán a marginális pozícióból fakadó önmeghatározás 
kényszerére gondolok itt (a gettótapasztalat, majd bujkálás, 
állandósuló életveszély, határtapasztalat során megszen-
vedett identitáskonstruálás), hanem az állandó utazásból, 
úton levésből származó kulturális transzferek élményre. 
Ugyanis Nagymihály, majd fi atalkorának későbbi helyszí-
nei (Pozsony, Prága) szlovák, cseh, német, magyar, zsidó 
környezete olyan sokszerzős kultúrába ágyazza őt, mely a 
folyamatos fordítást, interkulturális kapcsolatok sokaságát, 
kulturális minták cseréjét teszik számára lehetővé, és sze-
mélyiségét multi-identikussá formálják. Nem csupán arról 
van szó, hogy újságíróként életformája az utazás, Budapest, 
Prága, Bécs, Párizs, Berlin, Hága között szinte állandóan 
úton van és tudósít, hanem Prágában, Bécsben, Párizsban, 
Berlinben, az egyes lapokhoz csoportosuló, kávéházakban 
élő, dolgozó, vitatkozó írói, művészi társaságok állandó sze-
replője is. A prágai magyar élet egyik legfőbb jellemzőjének 
éppen azt tartja, hogy „az ember itt nem barrikádozza el ma-
gát a nem magyaroktól, józanabb is, nem is lehet és nincs is 
rá szükség.” (A prágai magyar szigetről) 

Az úton levés, a helyváltoztatás és a választott vagy 
kényszerű állomások nyújtotta tapasztalatok, a törésekkel 
és kötődéssel, az elveszett otthon és a részleges hazatérés 
dinamikája már gyerekkorától meghatározó élménye. Visz-
szaemlékező beszédhelyzetből íródó történeteiben gyakran 
ennek az élménynek a megszövegezésével találkozunk. Az 

6/ A dolgozat elemző és élettörténeti részeihez felhasznál-
tam egy korábbi írásom következtetéseit. Jablonczay Tímea: 
Nagymihálytól Jeruzsálemig. Az újrafelfedezett írónő Szenes 
Erzsi = Szombat 2014/3.
7/ Természetesen nem származással összefüggésben beszélünk 
zsidó identitásmintázatokhoz való viszonyról, hanem lehetséges 
egy, a bibliai hermeneutikát segítségül hívó interpretációra szert 
tenni, amely a szövegek kölcsönös jelentésösszefüggését tágabb 
utaláshálóban keresi. Így meghaladhatónak tartom azt a már a 
konszenzuálisnak tűnő megállapítást, hogy Szenes Erzsinél költé-
szetében a zsidó motívumok meglétét stíluselemnek tekintsük.



73  Nőképek kisebbségben

Utazás címet viselő írás is egy gyerekkori emléket elevenít 
fel.8 A gyermek látószögébe, beszédpozíciójába helyezke-
dő narrátor az ismeretlen iránti vágyának, a megszokott, 
otthonos, ismerőstől való elrugaszkodásnak a vízióját egy 
konkrét emlékképhez köti: Zuzka, a szlovák cseléd magával 
viszi vasárnaponként egy idegen faluba. „Valami vad szép-
ség volt az egészben, megnevezhetetlen gyönyörűség, álom. 
Olyan volt, mint később, éveken át az utazás, vonaton, hajó, 
repülőn, mikor kitárult előttem a világ.” Nem az esemény 
rendkívülisége alakító, hiszen nem történik semmi külö-
nös, - „Legkésőbb holnaputántól újra türelmetlenül fogom 
várni a következő vasárnap délutánt, pedig semmiben sem 
fog különbözni a többitől. A táj, majd csak tavaszra válto-
zik (…) De a süketnéma asszony majd mit sem változik a 
földes viskóban, a vaksi ablakok mögött, nagy magányossá-
gában.” - hanem az út, a megszokottól való eltérés nyitja ki 
az én belső határait, és éreztet meg vele valamit a szabadság 
élményéből: „mintha béklyóktól szabadultam volna meg, 
kinyílik a végtelenség.”  

Uj Olék Jeeppel című tárcaszövegében az izraeli újra-
kezdés, a megtalált otthon képe is árnyalódik; a vándorlást, 
az otthon lerögzíthetetlenségét tartja továbbra is meghatáro-
zónak.9 Mint tárcáiban általában, a kiinduló beszédhelyzet 
jelen idejében több múlt idő rétegződik egymásra. Az ország 
belsejében való utazása alkalmával Givátájim, Bét Chalucot 
kertjében megpihenve fi gyelmes lesz egy lakókocsira, amely 
emlékezteti őt egy gyermekkori vágyára, amely viszont elő-
hívja a deportáció előli szökésének a tapasztalatát is: „Már 
akkoriban is nagyon vonzott a vándorélet s a nagymihályi 
Deák-téren, ahol a cirkusz felütötte sátrát, órákig ólálkodtam 
a mozgó házacska körül. Benézegettem a csipkefüggönyös 
ablakon, s az járt a fejemben, hogy megszököm hazulról.” A 
mozgó otthon és a szubjektum nomadikussága kapcsolódik 
össze egymással, a rögzítettségből kitérő otthon nem tud a 
szubjektumra zárulni, amely így a vándorlásban, a köztes-
ségben talál egyfajta otthonosságot. „Nekem, aki jeep és ház 
nélkül élek, s vándorolok Izraelben, könnyű bánat száll a 
szívemre, míg a kertből visszanézek a kis fehér házra, amely 
most megmozdul, az autótól vontatva megindul és továbbha-
lad látogatóba Rámát-Gán felé.”

Az otthonosság és otthontalanság, a határral kapcsolatos 
fogalmak, a mozgás, úton levés, az önkeresés és önmeghatá-
rozás utáni vágy, az ismerősség és idegenség tapasztalata nem 
csak önmagukban, hanem a női szerepek hagyományos értel-
méből való kimozdulással – és ezen keresztül a patriarchális 
(zsidó) hagyomány által meghatározott női szereplehetőség-
től való függetlenedéssel kapcsolódnak össze. 

A patriarchális hagyománynak való ellenállás am-
bivalens formái 

A múlttal való viszonyba lépés akkor történhet meg, ha 
a múlt mint olyan tudatosul, mondja Jan Assmann, „a múlt 
az időfolyamon esett szakadással támad”, a viszonyba lépés 
ezen a törésen való felülemelkedésen keresztül történik.10 Az 
írás, a szöveggé válás, a tárgyiasulás a múlt megképződését, a 
jelen és a múlt közti rést, a szakadást is magával hozza. 

A férfi  szó című vers, mely a Nyugatban jelent meg 
1927-ben, a múlttal úgy lép viszonyba, hogy a zsoltárok 
nyelvét idézi, de a saját élettapasztalat, az újdonság, a jelen 
beléptetése a múlt és jelen közti törést, de egyben a párbe-
szédet is magával hozza. A zsoltárok történetéhez tartozik – 
és itt a vers szempontjából különös jelentősége van –, hogy 
azokat a Templom lerombolása után állították össze, és a di-
aszpórában élő zsidók számára a második Templommal való 
imaközösséghez tartozás érzését erősítették. A vers bibliai 
motívuma úgy aktualizálódik, hogy a női téma, a férfi hoz 
való viszony problematikussága az apához fűződő intenzív 
kötődésen (és nem a vele való küzdelmen) keresztül felol-
dáshoz jut. Az apa mint tanúságtevő viszont odakapcsolja 
a logoszhoz, a néphez, a vallási értelmű és történeti Izrael-
hez.11 Az apai tanúság a túléléssel közvetlen kapcsolatban 
van. Az apai szó, a gondolat, a szellemi kapcsolat tanúságá-
nak a vers folytatójává válik (a vers mint tanúság), megte-
remtve a beszélő pozícióját, amelyet a patriarchális kultúra 
a férfi nak tulajdonít. A nő mint író (aláíró), a tanúságtevő 
pozíciója a megidézett hagyományon keresztül olyan am-
bivalenciát rejt magában, amely viszont feloldhatatlannak 
látszik. Talán azért lesz annyira szembetűnő a szubverzió és 
a hagyomány megerősítésének a kettősége, mert úgy tűnik, 
itt a női szubjektivitás kiküzdése a patriarchális ideológia 
megerősítésével lehetséges. Hiszen nem az anyai tartomány, 
nyelv előtti, hanem a logosz utáni vágy idéződik meg, ame-
lyet férfi -értékként, apai hagyományként ismerünk. Tehát 
ahhoz, hogy beszélő alannyá váljon, az apai hagyományt 
kell követnie, de a szubjektivitás elérésének ez a módja az-
zal jár, hogy apja szavának lejegyzőjeként a patriarchális 
tekintélynek rendeli alá magát. Viszont elmondható, hogy 
mégsem csupán a patriarchális hatalom megerősítéséről van 
szó, mert egy ambivalencia mozdítja ki a fallogocentrikus 
tekintély logikáját: az apa nyelvi hatalma alatt álló nő egy-
szerre a jelentés továbbítója és megteremtője. A patriarchá-
lis nyelv kötöttségeire való utaláson keresztül (zsidó népi és 
bibliai motívumok) a konvenciót ugyan meg is erősíti, de a 
kötöttség egyben progresszió is, hiszen ezen keresztül tud 
belépni a nyelvi hagyományba. 

A patriarchális (zsidó) hagyománynak való ellenállás 
a női minták visszautasításaként fogalmazódik meg legin-
kább verseiben, prózájában, és életstratégiájában.  A férfi -
nak engedelmeskedő, gyermeki alázatosságban élő anyai 
mintával való kényszerű, de fájdalmas szakítás, a két életle-
hetőség és identitás közti mérhetetlen távolság jelenik meg 
Anyám, hogyan lehet, a Selyemgombolyag című kötetben 
megjelent 1922-es versében.12  A vers metaforikája szintén 
bibliai motívumot állít a saját élethelyzet esztétikai megfor-
málásának szolgálatába. A vér, test, szög köré szerveződő 
képi világ a testtapasztalatnak legalább kétféle nyelvi ré-
tegét hozza mozgásba, egy bibliait és az anyainak az apai 

8/ Szenes Erzsi: Utazás =  Új Kelet 1967. III. 10.
9/ Szenes Erzsi: Uj Olék Jeeppel = Új Kelet 1960. XII. 6.3. 
10/ Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és 
politikai identitás a korai magaskultúrában. Ford. Hidas Zoltán. 
Budapest, Atlantisz, 2004. 99. 
11/ Ehhez lásd: Jacques Derrida: Ki az anya? Ford. Boros Gábor, 
Csordás Gábor, Orbán Jolán. Pécs, Jelenkor [1997] 2005.
12/ Egy tárcájában írja: „Apám nehezen dolgozott a mindennap-
jaiért, anyám meg gyámoltalan gyerekasszony maradt egész 
életében.“ (Müllerné és házatája = Új Kelet, 1970.I.30.11)
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logosszal szemben a szenzuálishoz, az érzékihez kötött ér-
telmezési tartományát. Az anyaihoz kötött érzékek és ezek 
érzékelhető elengedése nem olyan könnyű („kell nekem a 
kezed drága remegése a hajamon”), de a hang és szó tanúsá-
ga a távolságot áthidalhatatlanná teszi. A végtelen távolság 
áthidalásához a krisztusi metaforához fordul, de még az sem 
tud segíteni az őket szétválasztó távolság áttörésében. 

Az előző vers kapcsán láttuk, hogy a hagyományos 
nemi szerepekkel való szembeszállás, a transzgresszó nyel-
vi kifejezésbeli formáit a (férfi ) hagyományra való erős rá-
hagyatkozással éri el. De tovább tudjuk vizsgálni a hagyo-
mányhoz való igazodás és tőle való eltérés alakzatát, hiszen 
a tradíció, amelyre hivatkozik, az a többségi kultúrához nem 
tartozó, attól való távolságként értelmezhető, mindezt úgy 
teszi, hogy felhasználja a képi megjelenítésben a keresztény 
szimbolikát. Úgy tűnik, a kereszteződések, transzgresszió 
és hagyomány megerősítésének a határhelyzetén vagyunk, 
hiszen a  határátlépés egyben a határ megerősítése is.

A Holokauszt életének koordinátáit rendezi át. Anyja, 
apja, testvére meggyilkolásával megsemmisülnek azok az 
alapok, amelyre élete épült, és a régi önmagával való azo-
nosság, a folytathatóság lehetetlenné válik, ahogyan addigi 
írásai, kapcsolatai, érdemei is teljesen más megvilágításba 
kerülnek, nem egyeztethetők össze azzal a tapasztalattal, 
amelyet átélt, és amely a teljes kifosztásban várt rá. Írása-
inak ezen csoportja, a Holokauszt traumájának feldolgoz-
hatatlanságával, a közvetítés lehetetlenségével, ugyanakkor 
az elmondás és tanúságtevés kényszerével az etikai dimen-
zióját nyitják meg. A traumatikus élmények elmondhatat-
lansága terhelődik a túlélő lelkiismeret-furdalásával. A 
tanúságtevő tanú bizonyságtétele, az anya halála, az áldo-
zat szenvedésének értelmezhetetlensége, a kifejezhetetlen 
gyász a tanúsító művet hozza létre. (Nem sirattalak)  Az 
anya és lány között megvalósíthatatlan dialógust immár a 
tragédia mélyíti el, teszi visszavonhatatlanná, viszont felül 
is írja kettejük korábbi távolságát.

A lélek ellenáll
Naplóját 1939-1941 között írja a fogságban, a kénysze-

rű magányban, a nagymihályi gettóban.13 A napló történeté-
hez tartozik, hogy a kéziratot nem hozza magával 1942-es 
szökése során, hanem édesapjára bízza, aki elrejti a fáskam-
rában. A háború után visszamegy a kézirataiért. A naplót az 
izraeli évek alatt rendezi sajtó alá, 1966-ban jelenteti meg 
Budapesten.  A könyv megjelenésével lehetett arra számíta-
ni, hogy Szenes Erzsi bekerül a magyar irodalmi köztudatba, 
Juhász Ferenc végzi el a szerkesztés utómunkálatait, szervezi 
meg a könyvhéten és egyéb rendezvényeken való szereplést. 
A regény fogadtatása kedvezőnek tekinthető, de számunk-
ra az válik érdekessé, ahogy a recenzensek az itt megjelenő 
identitást interpretálják, Ágh István például a következőket 
írja: „Aki ennyire ragaszkodik az európai és magyar iroda-
lomhoz, mint ő, aki ilyen reménnyel vár tőle erősítést és fele-
letet, a halálos veszélyben is a magyar népmesékbe mélyed, 
Arany és Tompa leveleit olvassa, a Toldiért rajong, s azokat 
hívja segítségül, akik a civilizáció erejében hittek: Martin 
du Guard-t, Babitsot, Kosztolányit, József Attilát, Benedek 
Marcellt, a kor áramlatai ellenére tanulságosan bizonyítja 
hovatartozását.”14 Mezei András is azt tartja fontosnak ki-

emelni, hogy a megsemmisítő táborok árnyékában is gondo-
latai „ott járnak folyton-folyvást a magyaroknál: Hazám.”15 
Látják ugyanakkor azt is, hogy a prózai szöveget lírai elemek 
fragmentálják, a följegyzések komponálatlanok, de ugyan-
akkor kiemelik, „céhbeli” író rögzíti a feljegyzéseket. 

A magyar identitás hangsúlyozásának kérdését sokkal 
inkább szövegen kívüli tényezőkkel lehetne magyarázni, 
azonban a holokauszt irodalomhoz való viszony tekin-
tetében sokkal inkább a fenyegetettség által kiváltott ha-
tás, annak következményei - összefüggésben az identitás 
diszkurzív módon való kiépülésével - lesznek számunkra 
mérvadóak. Az életesemények elbeszélésében a beszélő 
önmeghatározására tett lehetetlenséggel való találkozása, a 
hasadás előidézte önkonstitúció megteremti a narratív iden-
titás kiépítésének a szükségességét. Itt csak utalni tudunk 
Patricia Waugh azon állítására, miszerint a marginalizált 
csoportok tagjai már jóval a posztmodern szubjektumfelfo-
gás előtt konstruáltként tapasztalják meg identitásukat.16 A 
szubjektum nyelvi, textuális konstrukcióként való értelme-
zése, az identitás illúzióvoltára való refl ektáltság, amelyet az 
össze nem egyeztethető nyelvjátékok hoznak létre – Szenes 
szövegeiben főként a gettónaplójának írása során képződik 
meg. Hangsúlyossá válik, hogy a nő nem a férfi vel szem-
ben, férfi hoz képest Másik, identitása nem a férfi ban gyö-
kerezik. Identitása az írás során, önmagával való szembené-
zés során, irodalmi textusokon, bibliai prenarratívák során 
konstruálódik, de ez egyben zsidó (és magyar) identitásának 
diszkurzív megalkotottságára való refl exiót is jelent. A get-
tóbeli napló írása során az emlékei közül egy olyan történet 
kerül a felszínre, melyben a jelenbeli élmény a gyermekkori 
emlékkel összekapcsolva a „zsidónak lenni” mártírsorsként 
fogalmazódik meg. A zsidó kisfi ú sorsának újramondásában 
érti meg, hogy ezt a sorsot vállalni fogja, ez előre vetíti meg-
hurcoltatását is, ugyanakkor ez segíti őt tovább Izrael felé. 
A kirekesztés tapasztalata a közös eredethez és sorshoz kap-
csolódó identitásnarratívákat teremtenek, mint ilyenek azért 
válnak nagyon fontossá, mert ellennarratívaként a túlélés és 
határkezelés stratégiájának bizonyulnak. A napló szövegén 
kívül számos visszaemlékező tárcájában és novellájában je-
lenik meg a kiközösítés, a „másik” mitikus dimenziójába 
kerülés cselekményesítése.

A Napló szövegének poétikai elvei, szövegszerve-
ző eljárása sokban hasonlít a modern prózai törekvésekre, 
amelyek a hagyományos történetelvű, epikai egyvonalú-
sággal szemben lépett fel. Nemcsak az identitás megal-
kotásának terepe lesz a textus, hanem érdemes vizsgálni a 
metaforikus folyamatokat is, melyek láncolatokat, rétegző-

13/ A naplóról szóló részletesebb elemzésemet lásd: Jablonczay 
Tímea: Megtalált (?) identitás. Szenes Erzsi: A lélek ellenáll = 
Dobos István, Bene Sándor (szerk): A magyarságtudományok 
önértelmezései. A doktoriiskolák II. nemzetközi konferenciája. 
2008. augusztus 22-24. http://mek.oszk.hu/07600/07689/html/
14/ Ágh István = Új Írás 1967. 1. szám, 123.
15/ Mezei András = Élet és irodalom, 1966. szeptember 17. 38. 
szám, 4.
16/ Patricia Waugh: A posztmodern és a feminizmus. Hova tűnt a 
sok-sok nő? Ford. Séllei Nóra = Uő (szerk): A feminizmus talál-
kozásai a (poszt)modernnel. Debrecen, Csokonai, 2008. 56-92.
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Eszménykép, elvárás és gyakorlat.
A kora újkori főúri asszonyok mindennapi élete.1

Lengyel Tünde, Szlovák Tudományos Akadémia - Történettudomány Intézet, Pozsony 
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 

Kulcsszavak: női eszménykép, női szerepek, nők jogi 
helyzete, gazdaság, vallás, művelődés.

Összefoglalás: A késő középkori és a kora újkori nők 
és asszonyok helyzetét kutatók érdekes jelenséggel talál-
koznak: az elméleti munkákban kifejtett női eszménykép 
egy egészen más, bár ideális nőt mutat: mélyen vallásos, 
termékeny, szófogadó, férjét és családját imádó, saját véle-
ménnyel nem, vagy csak részben rendelkező. A mindennapi 
élet viszont pont ebben a korban sokkal több praktikus el-
várást kívánt meg. Az előadás megpróbálja elemezni az el-
méleti álláspontokat és összevetni őket a törökkori Magyar 
Királyság területén élő asszonyokkal, konkrét személyisé-
gek példáján. Röviden szó lesz a jogi helyzetükről, lehető-
ségeikről, műveltségükről és tevékenységükről a gazdaság, 
művelődés, vallás stb. területén.

1526 augusztusának 29. napján a mohácsi csatamezőn 
a magyarországi hadak véres vereséget szenvedtek az őket 
számban, hadászatban és fegyelemben messze meghaladó 
oszmán hadseregtől. A csata egy egészen új korszak kezde-
tét jelentette a Magyar Királyságban. A törökök másfél év-
századra részben urai, részben szomszédjai lettek az ország 
soknyelvű lakosságának, amely mindent megtett, ami saját 
erejéből tellett, hogy megvédje a még védhetőt és túlélje a 
nehéz éveket. Kegyetlen és könyörtelen korszak volt a 16-

17. századi Magyarország világa. Wesselényi Ferenc (1605-
1667) nádor szavai pontosan jellemezték a kort, amelyben 
éltek: „Mars zászlója alatt forgók nyerik el az pályát ebben a 
században, s úgy látom mindenkor böcsösebb volt az véres 
kard, mint az Pallas ékesen szóló és író pennája.”2 A török 
veszedelem többé-kevésbé az élet minden szféráját befolyá-
solta: megváltozott a politikai rendszer, az ország állandó 
hadszíntér lett, a gazdasági és társadalmi élet is új formákat 
kellett, hogy találjon. Mindezen negatív befolyások ellené-
re a 16. század második felében Magyarországon is elér-
te csúcspontját a humanizmus és a reneszánsz. Bár az or-
szág szenvedett, mégis gombamód szaporodtak az iskolák, 
nyomdák, a műveltség már nem csak néhány városi polgár 
és egyházi elöljáró kiváltsága volt, hanem viszonylag széles 
körök mindennapi megnyilvánulása. A humanizmus gondo-
latait a társadalom vezető elitje teljesen magáévá tette. Vele 
kéz a kézben jelent meg a reformáció is, amely elsősorban a 
városi polgárok és a nemesség között lelt erős pártfogókra. 
Ebben a politikai és gazdasági helyzetben olyan kulturális 
változások mentek végbe, amelyek a nők társadalmi helyze-
tét és az évszázadokon át kialakult sztereotípiákat is gyöke-
resen megváltoztatták.

A megváltozott életkörülmények a főúri asszonyok 
számára folyamatosan több és több kötelességet jelentett. 
Férjeik idejük legtöbbjét a harctereken vagy politikai meg-
bízások teljesítésével töltötték, és így a házi elintézendő 
dolgokat feleségeikre bízták. Az egyik oldalon ez az asszo-
nyoknak rengeteg plusz munkát és gondot hozott, a másik 
oldalon viszont saját döntésekre, nagyobb függetlenségre és 
felelősségre adott alkalmat, és mindezt nemcsak házon be-
lül, illetve az udvar szűk körében, hanem az uradalmak és 

1/ A tanulmány a „VEGA 2/0099/12 - Štrukturálne premeny ko-
munikačnej praxe v novoveku“ pályázat keretén belül készült.
2/ Wesselényi Ferenc Batthyány Ádámnak, 1656. február 2. Ma-
gyar Nemzeti Levéltár (MNL) Budapest, P 1314, 51371.

déseket hoznak létre a narratívában, illetve ezek a metaforák 
kompozicionális méretűvé nőnek, egymástól távol eső észle-
leteket, refl exiókat, leírásokat, cselekménytöredékeket köt-
nek össze, kereszteznek, melyekkel az elbeszélő értelmezni 
akar. Ilyen egymásra rakódásra, metaforák asszociatív moz-
gására példa  pl. a lélek – madár – angyal motívum, mely a 
narratív identitás megkonstruálásában nyújt segítséget.  Az 
Istennel beszélgetni tudó angyal mint jel közvetítő szerepet 
tölt be: megteremtve a köztesség és közvetítés terét, szimbo-
likáját egy közös szemantikai mezőben, és a Nem sirattalak 
című verset a napló szövegéhez kapcsolja.

Szenes Erzsi írásait egy olyan intertextuális és motivi-

kus háló fogja közre, melynek főbb szálai a bibliai zsoltáros 
hagyományt, a Holokauszt tanúságát, az izraeli újrakezdést 
és a galutra emlékező narratívákat fonják egymáshoz.  Az 
emlékező szövegek át vannak szőve a Holokauszt traumá-
jának elbeszélhetetlenségével, a halállal, abban az esetben 
is, ha a konkrét utalás elmarad.  A szoros olvasásnak az idő-
beli rétegződések térbeli kiterítésére kellene vállalkoznia, 
hogy kiderüljön, az egymásra épülő, beágyazott történetek 
értelemadása más történetek tükrözésével történik, azok to-
vábbvitelével, ismétlésével. A Ricoeur által analógiás szer-
kezetű írásoknak nevezett szövegek elemzési lehetőségét 
kellene kidolgozni ahhoz, hogy a korábbi  történetek tétjét  
a későbbiekkel való viszonyából értelmezni tudjuk.17 Sze-
nes Erzsi  életművének íve ugyanis olyan perspektívába il-
leszkedik, amely az etikai tanúságtételt az időben korábbi és 
későbbi események újraértelmezéséhez kapcsolja, és ezzel 
mintegy a befogadót is emlékezővé teszi.

17/ Ehhez lásd: Paul Ricoeur: A kinyilatkoztatás eszméjének her-
meneutikai megalapozása. Ford. Bogárd Szabó István, Mártonffy 
Marcell. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 1995.
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az egész családi birtok felett is. A férjek gyorsan felmérték 
és értékelték azokat az előnyöket, amelyeket a vagyon meg-
felelő kezelésében érdekelt személy vezetése és felügyelete 
hozhatott, és ez bizonyosan pozitív hatással volt a nők és 
asszonyok családi és társadalmi helyzetére.

A humanizmus és a reneszánsz tehát új képet alakított 
ki az asszonyokról. Mondhatnánk úgy is, hogy fölénybe ke-
rült a világi szemlélet. Az egyik első olyan mű, amelyben 
felmerült ez a nézet, Antonio Bonfi ni három könyve volt a 
15. század második feléből. A mű címe is sokatmondó – Be-
szélgetés a szüzességről és a házas élet tisztaságáról.3 Itt a 
középkor az újkorral találkozik: a középkori passzív embert, 
aki a tekintetét az égre szegezte, itt felváltja az aktív, kíván-
csi, tudakozódó ember, aki meg akarja valósítani álmait, és 
felfedezni a világot. A könyvet a szerző a bevezetőben Ara-
góniai Beatrixnek, Mátyás király nejének ajánlja, és nem fu-
karkodik műveltsége, okossága és erényei dicséretével. Egy 
egész sor antik hősnőhöz hasonlítja, amelyek megszámlál-
hatatlan pozitív vonással rendelkeztek, és rengeteg jótékony 
tettet vittek véghez.4 

A korabeli históriás énekek is egészen szokatlan nőké-
pet tárnak elénk: egy ismeretlen szerző a szigetvári csatáról 
számolt be,5 ahol Zrínyi Miklós mellett egy asszony hősies-
ségét is kiemelte. Amikor a vár megvédése reménytelennek 
tűnt, minden férfi , akinek a felesége is a várban volt, lefejez-
te asszonyát, hogy a „rettenetes törökök ne gyalázzák meg 
őket”. Egy asszony viszont rávette a férjét, hogy hagyja meg 
életét, leborotválta a haját, férfi ruhát öltött, és beállt karddal 
a férfi ak közé harcolni. Hét törököt ölt meg, míg az ellen-
ségnek sikerült őt is megölni. Az asszonyok hősiességét a 
török korban sok más hír is alátámasztja, legendássá vált 
például az egri nők harca, de sok más példát is felsorolhat-
nánk.

A világi irodalom képviselői rendszerint pozitívan vé-
lekedtek a nőkről. A 16. század utolsó harmadában Magyar-
országon is hódított az olasz reneszánsz, de még nagyobb 
hatással voltak Balassi Bálint (1554-1594) „széphistóriái” 
és szerelmes versei. Maga Balassi mestere volt ennek a 
zsánernek, verseiben a nő nemcsak a szépség és a tökéle-
tesség megtestesülése, hanem a tisztaság eszményképe is. 
Erről legjobban a Credulus és Júlia című komédia tanúsko-
dik, ahol a szerelem a házasságban teljesedik be.6 Balassi 
eszméit Rimay János (1570-1631), majd a híres törökverő 
és költő, a szigetvári hős dédunokája, Zrínyi Miklós (1620-
1664) követte, de még sokan mások is. A versekben nem-
csak szerelmüket fejtik ki, de csodálják a női test szépségét 
a lelki szépséggel egyetemben. A keresztény vallás eszmé-
inek kinyilvánítása ritkábban fordul elő, és a középkori fe-
szültség a lelki és a testi, a szellemi és földi szerelem között 
rendszerint az utóbbi javára dől el. Az énekek új közép-
pontja a földi Istenség: a nő.7 A magyar nemesség könyv-
táraiban gyakran fordult elő Antonio de Guevara akcitániai 
püspök könyve, amelyet Draskovits János fordított le ma-
gyar nyelvre.8 A püspök, aki V. Károly spanyol király udvari 
prédikátora volt, az asszonyokat nagy becsben tartotta: „Az 
mely embernek jámbor és tökéletes asszony felesége van, az 
mind marhájában [vagyonában] gyarapodik, s mind pedig 
tisztességében növekedik”.9 Tovább így ír az asszonyok és 
a férfi ak viszonyáról: „Azt adom tanácsul, nem csak a fő 

emberek feleségeinek, hanem a közönséges állapotbeli asz-
szonyoknak is, hogy meggondolván azt, hogy az ő urukkal 
és férjükkel együtt kell teljes életükben lakniuk, együtt kell 
kereskedniük, szólniuk, élniük és halniuk, teljes erejükkel 
azon legyenek, hogy az ő uruknak erkölcsét tanulják béké-
vel szenvedni, mert hogy igazán megmondjam, az asszony-
emberhez illik az, hogy az ő uruknak erkölcsét kövessék. 
A férfi ak tiszte pedig az, hogy az ő feleségüknek gyarló 
természetét némely dolgokban békével szenvedjék.” Ezek 
után felsorol egy sor rossz emberi tulajdonságot, amelyek-
kel rendszerint a férfi ak rendelkeznek, beleértve a gorom-
baságot is, és így zárja le: „Mind az által senki meg nem 
tilthatja neki, hogy házában egyedül ő ne parancsoljon. ... 
Jól veszem eszembe, és én magam is megvallom, hogy ez a 
tanács nem lesz igen kedves mindenkinek, amikor a nemes 
természetű, eszes és bölcs asszonyállatot arra oktatom, hogy 
az ő gonosz erkölcsű tudatlan és goromba urát szeresse, 
mert inkább minden nap látjuk, hogy némely férfi aknak oly 
hitvány és alávaló elméje van, és viszontag némely asszony-
állatok oly dicséretesen viselik magukat, hogy inkább pa-
rancsolhatnának ők az uruknak, hogy sem mint az uruk ne-
kik. De mindez ritkán történik. És annak okáért közönséges 
törvényből tartoznak az asszonyemberek, hogy az ő urukat 
szeressék, mivel nem kényszerítésből, hanem szabad akara-
tuk szerint kötelezték magukat a férjükhöz.”10 Ezt az utolsó 
állítást ugyan sok esetben könnyen meg tudnánk cáfolni, 
de a lényeg másban van: ahogy a püspök úr megfogalmaz-
ta „közönséges törvényből tartoznak az asszonyemberek, 
hogy az ő urukat szeressék”. Ez a közönséges törvény nem 
más, mint az Ószövetség, az a régi hagyomány, amelyet a 
keresztény tanítás nemcsak elfogadott, de tovább tökéletesí-
tett. Mivelhogy a törzsi társadalomban a nőket nem tekintet-
ték jogi alanynak (amit néha a kutatók úgy is jellemeznek, 
hogy a nők jogai a tárgyak jogaival voltak egyenlőek), a ke-
resztény tanítás átvétele ebből a szempontból nem ütközött 
problémába, sőt, jó néhány évszázaddal később is ugyanúgy 

3/ Bonfi ni, Antonio. Beszélgetés a szüzességről és a házasélet 
tisztaságáról. I.-II. Budapest 1985, 332+257 p.
4/ Bonfi ni, Antonio. Beszélgetés a szüzességről és a házasélet 
tisztaságáról. I. Budapest 1985, 36.
5/ MINÁRIK,  Jozef (ed.). Z klenotnice staršieho slovenského 
písomníctva. II. Renesancia a humanizmus. Bratislava : Tatran, 
1997, 191-207, konkrétan 203-204. (1566. augusztusában I. 
Szülejmán hadai ostromolták a délmagyarországi várat, amelynek 
főkapitánya Zrínyi Miklós volt. Amikor már egészen reménytelen 
volt a vár további megtartása, a maradék katona Zrínyivel az élen 
megpróbált kitörni. Bár a kirohanás eleve reménytelen volt, mégis 
hatalmas erkölcsi hatása volt: a hősi halált halt Zrínyi és katonái 
a vitézség, hősiesség, bátorság és ellenállás szimbólumáivá váltak).
6/ BALASSI Bálint összes művei 1-2. Budapest : Osiris 2004, 564 p.
7/ MINÁRIK,  Jozef (ed.). Z klenotnice staršieho slovenského 
písomníctva. II. Renesancia a humanizmus. Bratislava : Tatran, 
1997, 247-249.
8/ Antonio de GUEVARA. Horologii Principum. Az fejedelmek 
oraianak masodik koenyve. Graz 1610, 370 p.
9/ Antonio de GUEVARA. Horologii Principum. Az fejedelmek 
oraianak masodik koenyve. Graz 1610, 4v-5.
10/ Antonio de GUEVARA. Horologii Principum. Az fejedelmek 
oraianak masodik koenyve. Graz 1610, 13-13v.
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tartotta magát a nők alárendeltségének eszméjéhez.11 Anto-
nio de Guevara műve úgymond lavíroz ezen régi felfogás és 
ennek ellentéte között, hisz a további szövegben nemegyszer 
egészen reneszánsz, mondhatnánk modern és felvilágosult 
gondolatokat ír le. Érdekes az az elmélkedése is, amelyben 
kifejti, hogy a nők is ugyanolyan jó tudósok lehetnek, mint 
a férfi ak. Hogy ez nem így van, annak az okát a lustaságban 
és az erkölcsök romlásában látta. „A mostani asszonyállatok 
a régi dicséretes asszonyállatok erkölcsétől igen elfajzottak, 
csak a hiúságban, és a hitvány gyönyörűségben töltik az időt, 
azt, amelyet a régi asszonyok a könyvek írására és olvasására 
adtak”.12 

Az evangélikus írók – az egyháziak és a világiak – 
közül is többen sok pozitív érvet hoztak fel az asszonyok 
érdekében. Bornemissza Péter evangélikus szuperintendens 
(1535-1584) ismert művében néhány nagyon érdekes gon-
dolatot fejtett ki. Az Ördögi kísírtetek13 a 16. század egyik 
közkedvelt olvasmánya volt, elsősorban a sátáni kísértések-
ről és ennek módjáról szól. Bár az asszonyok erkölcsi vét-
keit ugyanúgy pellengérezi, mint a férfi akét, mégis néhány 
helyen a nőket magasan a férfi ak felett értékeli, főleg értel-
mességüket. „Csudálatos dolgokat értettem okos és jámbor 
asszonyokról is, akik az ő urukat oltalmazták a gyalázattól. 
… De az Isten az ő feleségének annyi eszet, értelmet, okos-
ságot adott, hogy felülhaladta vigyázással, maga bírásával, 
jó tanáccsal a bölcs férfi akat.”14 Szepsi Csombor Márton, 
kálvinista deák (1595–1622), írásaival a művelt városi pol-
gárságot képviselte. Európai tanulmányútjáról írt útleírá-
sában15 egy még nem túl sok tapasztalattal rendelkező fi -
atalember nézeteit és megfi gyeléseit olvassuk, amelyekben 

összehasonlításra kerül az otthon tapasztalt élet és erkölcs a 
„nagyvilágival”. Európa Szepsi Csombor Márton utazásá-
nak idején az első, a kontinens nagy részét érintő konfl iktus, 
a harminc éves háború küszöbén állt. Az útikönyvben benne 
van a katolikusok és a protestánsok közötti antagonizmus, 
amely világosan megnyilvánul az asszonyokról és lányok-
ról alkotott véleményekben is: a fi atalember, aki református 
hitben volt felnevelve, nem mutat megértést és türelmet ott, 
ahol a katolikusokról van szó. Hisz nehezen elképzelhető, 
hogy könnyű erkölcsű utcalányok csak a katolikus Varsóban 
voltak, de a protestáns Londonban nem… Szepsi Csombor 
Márton fi gyeli a fi atal lányokat, de nem azért, hogy magá-
nak párt keresne, hanem inkább össze akarja hasonlítani 
„otthoni”, magyarországi lányokat a külföldiekkel. És eb-
ben a versenyben a hazaiak győznek. Milyen is volt tehát a 
fi atalember ideálja? Természetesen voltak esztétikai kritéri-
umok is, karcsú, magas testalkat, jó testi rátermettség, sőt, 
pozitívan vélekedett a sportoló lányokról, például a hollan-
diai korcsolyázókról vagy a lovaglókról. Az öltözködésben 
elutasította a cifrálkodást, amit főleg francia tájakon látott. 
A legmagasabb értékelést viszont azok a lányok és asszo-
nyok kapták, akik erkölcsösek és tisztességesek voltak, hű-
ségesek férjükhöz akár annak halála után is.16 A szépség és 
tisztaság mellett azért elvárta, hogy a nő legyen művelt és 
okos is. És persze az ideális nő minden otthoni házi mun-
kát el tudjon végezni, beleértve a főzést, amit több kritikus 
megjegyzés is tanúsít, amelyekkel azokat a fi atalasszonyo-
kat illette, akik ezt a fontos dolgot nem tudták kellőképpen 
művelni.

A nő, házasság, nősülés és a házasélet becses témája 
volt a késő reneszánsz és korai barokk irodalmároknál is. 
Ezekben a művekben, legyenek ezek didaktikus, elmélkedő 
(refl exív) vagy moralizáló lírikus költemények és prózák, 
nem fukarkodtak az iróniával, szatirikus megjegyzésekkel, 
kiteregették a rossz tulajdonságokat, de nem találunk ben-
nük nőgyűlöletet. A reformáció irodalma a kimondottan 
vallási zsánereken kívül (énekeskönyvek, graduálék, bibliai 
történetek) Luther Márton és Melanchton Fülöp írásaiból 
merített ihletet. Ennek az úgynevezett wittenbergi történe-
lemszemléletnek egyik sokatmondó példája egy hagyomá-
nyokat elhagyó munka, amelyet nem egy egyházi szerző 
írt, hanem éppen ellenkezőleg, egy világi szerző egy egy-
házi tanár hatására, aki nevelője volt. Thurzó Imre (1598-
1621), a nádor Thurzó György fi a retorikai gyakorlatairól 
van szó.17 A tanár a 16 éves fi únak két leckét adott fel egy 
témáról: Részt vehetnek-e az asszonyok az államhatalom 
gyakorlásában? Az egyik esetben igenlőleg, a másikban ta-
gadólag kellett megválaszolnia a kérdést. 

Thurzó Imre argumentációja a hagyományos iskolai 
példákat követi. A negatív válasz kidolgozásában részben a 
katolikus vallás gondolataiból indul ki, például szent Ágos-
ton véleményéből, hogy az asszony alacsonyabb rendű lény, 
mint a férfi , és ezért alá kell, hogy rendelje magát neki. Aqui-
nói szent Tamás is azt tanította, hogy a nő nem volt olyan 
tökéletesnek megteremtve, mint a férfi , és a lelke sem olyan, 
mint a férfi é. Ezért szót kell neki fogadnia: „mert a férfi  ter-
mészetesen több ésszel és ítélőképességgel van megáldva”. 
A további érvelésből kitűnik, hogy Thurzó Imre tiszteletre 
méltó tudással rendelkezett az antik „pogány világ” erkölcsi 

11/ A nők jogi helyzetéről: DUDEKOVÁ, Gabriela - 
LENGYELOVÁ, Tünde – BAČOVÁ, Viera. Rodová identita 
v historickej perspektíve. In KILIÁNOVÁ, Gabriela – 
KOWALSKÁ, Eva – KREKOVIČOVÁ, 
Eva a kol. My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a 
transformácie kolektívnych identít. Bratislava : Veda : Historický 
ústav SAV : Ústav etnológie SAV, 2009, 39-107. ISBN 978-80-
224-1025-0
12/ Antonio de GUEVARA. Horologii Principum. Az fejedelmek 
oraianak masodik koenyve. Graz 1610, 114.
13/ BORNEMISSZA Péter. Ördögi kísírtetek, Budapest : Magyar 
Helikon, 1977, 176 p. (Első kiadása Sempte /Šintava/ 1578).
14/ BORNEMISSZA Péter. Ördögi kísírtetek, Budapest : Magyar 
Helikon, 1977, 99-100. 
15/ SZEPSI-CSOMBOR Márton. Europica varietas, Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó 1979, 258 p.
16/ SZEPSI-CSOMBOR Márton. Europica varietas, Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó 1979, 172-173.
17/ Dományházi, Edit et al. (ed.). A Thurzó család és a Witten-
bergi egyetem. Fontes rerum scholasticarum I., Szeged 1989. 
Declamatio quarta: Mulieres ad Magistratum gerendum non 
sunt admitendae. (p. 290-292); Declamatio quinta: Mulieres ad 
Magistratum gerendum sunt admitendae (p. 292-294). Thur-
zó Imre szülővárosában, Biccsén majd Wittenbergában tanult. 
Apja betegsége miatt tanulmányait megszakította, hazatérése 
után Bethlen Gábor erdélyi fejedelem bizalmas embere lett. 
Fiatalon, a Nikolsburgi (Mikulov) béketárgyalásokon halt meg. 
Tanára Jeremias Spiegel (1588-1637) Thüringiából származott, 
ugyancsak a Wittenbergi egyetem diákja volt, majd a retorika 
professzora lett. Később a németországi Kembergben evangélikus 
szuperintendensnek nevezték ki.
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életének mélypontjairól, amelynek okozói és okai a nők vol-
tak. Felsorol egy hadseregnyi feslett életű asszonyt és tette-
iket, ezzel akarván alátámasztani kifejtett véleményét. Ezt a 
szomorú képet csak részben tudja javítani a lecke második 
része, ahol igenlő érveléssel kellett megválaszolnia ugyan-
azt a kérdést. Itt megemlíti, hogy a történelem sokkal több 
erényes asszonyt ismer, mint rosszat. Az, amit a fi atalember 
a retorikai leckékben bemutatott, a nőkről alkotott „régi” és 
az „új világnézet” találkozása. Még akkor is, ha a pozitív 
vélemény kevésbé meggyőző, mint a negatív, mégis vilá-
gosan rámutat a korabeli mentalitás kedvező tendenciáira.

A katolikus irodalmárok közül magasan kiemelkedik 
Pázmány Péter (1570-1637) bíboros és esztergomi érsek 
alakja. Nevéhez nemcsak az ország katolikus megújhodása 
kötődik, hanem a hívők megtérítésének új stílusa is. Legerő-
sebb fegyvere az a hihetetlen készség volt, amellyel művelt-
ségét és a hitbe vetett érveit a hitvitákban használta. Nem 
mindennapi irodalmi tehetség volt. A prédikációkban, ame-
lyek nyomtatásban is megjelentek, rengeteg fontos témához 
hozzászólt, többek közt azt is kifejtette, milyen az ideális 
asszony.18 A leányok nevelésénél kezdi, amelyet nemcsak 
azért tart rendkívül fontosnak, mert az ország lakosságának 
a fele nőkből áll, hanem mert a férfi ak jó nevelése is az asz-
szonyoktól függ. Meggyőződése, hogy az, hogy a férfi ak 
élete erkölcsös lesz-e vagy züllött, az anyáktól függ, akik 
az első nyolc évben irányítják a nevelésüket. Nem is beszél-
ve arról, hogy a jó és szeretetteljes „szent házasság csendes 
állapotja is a leányok nevelésén áll: mert a rosszul nevelt 
leány menyegzője holtig való galyiba”.19

A kislányokat hatéves korukban már arra kell kész-
tetni, hogy megtanulják a legfontosabb asszonyi munká-
kat – „az orsó, rokka forgatását, szövést, fonást, recekötést, 
varrogatást, hogy idejét tisztességesen, gyönyörűségesen, 
hasznosan tölthesse. Mind leány korában szüleinél, mind 
házassága után szerelemes uránál szükség, hogy a leány ta-
nuljon étkecskéket főzni. Sokan úgy ítélik, hogy nem jó írni 
és olvasni tanulni a leánynak, mert félő, hogy az olvasásból 
gonoszt tanuljon, és olyanokat ne írjon, amiket nem kelle-
ne. De én (Pázmány) üdvösséges dolognak ítélem, hogy a 
keresztyén leány mindjárt kisded korában vagy értelmes 
öregasszonytól, vagy élemetes jámbor istenfélő embertől 
olvasni tanuljon, és a szép dolgok olvasásából tökéletes er-
kölcsöket vegyen”.20 Persze, nem mindegy, milyen könyve-
ket olvashat – nem háborúról, csatázásokról, de szerelmes 
históriákat sem, mert azok halálos mérgek. 

A bíboros kiemelten hangsúlyozta, hogy már kisko-
rukban tanuljanak meg a kislányok imádkozni, rendszere-
sen templomot látogatni, gyónni és áldozni. Példaképként 
egy egész sor szentéletű asszonyt állított fel: Szent Katalint, 
Szent Borbálát, Szent Margitot és másokat. A legnagyobb 
kincs, ami egy leánynak van, az a tisztessége. Azt úgy kell 
védenie, mint a szeme fényét. Ezért Pázmány felsorolja 
azokat a helyeket is, ahol veszély fenyeget, ahol megfelelő 
kíséret nélkül tilos megjelenni. Különösen arra kell ügyelni, 
hogy ne kerüljön olyan helyre, ahol egy férfi  megérintheti, 
tehát ki kell védeni a társasági összejöveteleket is, főleg a 
táncot, ami a legveszélyesebbek közé tartozik. Továbbá nem 
szabad elhanyagolni a fi gyelmet az öltözettel kapcsolatban 
sem: ne legyen cifra, kihívó, hanem szerény. A keresztyén 

leány nem festi az arcát, és nem néz feleslegesen a tükörbe, 
és amikor eléri a 17 – 18 évet, amikor már képes gyerme-
ket szülni és nevelni, férjhez kell adni. A megfelelő férj ki-
választását viszont a szülőkre kell hagyni, a leány elég, ha 
imádkozik, hogy a választás jó legyen.

Hasonló aprólékossággal és szigorral ír a bíboros az 
özvegyekről is.21 Az özvegyasszonyt egy hajóhoz hasonlít-
ja, mely elvesztette kormányosát, és ki van téve a szél és 
a hullámok támadásának. Figyelmét nem kerüli el a tisztes 
özvegyi öltözék, de legfőképp a tisztességes viselkedés. El-
utasítja a férfi ak társaságában megjelenő özvegyasszonyt, 
és inti a testének megfegyelmezésére. Főleg a fi atal özvegy-
asszonyok esetében ésszerűnek és természetesnek tartja egy 
új házasság megkötését, de nagyon fontos a jó választás. 
Jobb holtig az özvegy fátylat hordani, mint egy éretlen fér-
fi hoz menni.

Az ismeretlen szerzőktől fennmaradt énekek is sok 
fi gyelmet szenteltek ennek a témának. Egy hosszabb lírai 
költemény 124 versbe sűrítette azokat az elképzeléseket, 
amelyek az asszonyok helyét és feladatait szabta meg.22 El-
sősorban mindig és mindenben férjük kedvében kell járniuk 
és nem szabad fukarkodni dicsérettel iránta. A jó asszony 
férjének dísze, mindig kéznél kell, hogy legyen, nem szabad 
akaratoskodnia és önkényeskednie. Legyen tiszta, vigyáz-
zon a nyelvére, egyen és igyon mértékletesen. A pénzt, amit 
a férjétől kap, nem szabad mindjárt elköltenie, tudjon jól 
főzni, ne leselkedjen más férfi ak után, de ha a férje vendéget 
hoz haza, ne sopánkodjon, hanem szépen vendégelje meg. 
Ne járkáljon céltalan az utcán, ne kártyázzon, vagy igyon 
ismeretlenekkel. Várja hazajövő férjét a kapuban, ne sopán-
kodjon, nevelje gyermekeit és fi ait adja tanulni.

A 17. század végéről fennmaradt egy másik verses 
költemény is, amelynek már ismerjük a szerzőjét. Felvinczi 
György 270 verset írt a jó gazdasszonyról.23 Tartalmában 
nem nagyon különbözik az előző műtől, de képekben gaz-
dagabb. Szélesen tárgyal a tisztaságról, a férj és vendégei 
iránt nyilvánított tiszteletről és hangsúlyozza, hogy az asz-
szony mindig álljon férje rendelkezésére és töltse egész éle-
tét arra várva, hogy teljesíthesse kívánságait. A záró részben 
megállapítja, hogy igazán nem könnyű eleget tenni minden 

18/ PÁZMÁNY Péter. Mint kell a keresztyén leányt nevelni. In 
TARNÓC, Márton (ed.). Pázmány Péter művei, Budapest 1983, 
1021-1042
19/ PÁZMÁNY Péter. Mint kell a keresztyén leányt nevelni. In 
TARNÓC, Márton (ed.). Pázmány Péter művei, Budapest 1983, 
1023. 
20/ PÁZMÁNY Péter. Mint kell a keresztyén leányt nevelni. In 
TARNÓC, Márton (ed.). Pázmány Péter művei, Budapest 1983, 
1027.
21/ PÁZMÁNY Péter. A keresztyén özvegyasszony tüköre. In 
TARNÓC, Márton (ed.). Pázmány Péter művei, Budapest 1983, 
637-649
22/ Intő es oktató ének az aszonyoknak tisztekrül. In Régi magyar 
költők tára. XVII. század. 3. Szerelmi és lakodalmi versek. Ed. 
Stoll Béla. Budapest : Akadémiai Kiadó 1961, 44-51.
23/ FELVINCZI György. A´ jo gazda-aszszonynak dicsireti. In 
Régi magyar költők tára. XVII. század. 13. Szentpáli N. Ferenc, 
Felvinczi György, Pápai Páriz Ferenc és Tótfalusi Kis Miklós 
versei. Ed. VARGA Imre. Budapest : Akadémiai Kiadó 1988, 
114-123.
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elképzelésének, de ha egy asszony erre képes, akkor minden 
dicséretet megérdemel és maga Felvinczi is hódol előtte. 

A törökkor írásos emlékeiben sok leírást találunk arról, 
milyen is az ideális nő. Ez a ideál-sztereotípia viszont sok-
kal kevesebb változatosságot mutat, mint a „férfi -ideál”. Ha 
szélesebb viszonylatban hasonlítjuk össze a férfi akról alko-
tott eszményképeket, eltérő leírásokat találunk. Magyaror-
szágon majdnem kizárólag a harcos, törökverő, hazáját akár 
saját életének árán védő erős, vitéz ember volt az ideál. Ez 
a kép viszont nem volt aktuális ott, ahol például nem volt 
háborús veszedelem. A katona tehát nem lehetett állandó 
ideál, ugyanúgy, ahogy nem lehetett az sem a költő, sem 
egy szentéletű pap és a nekik tulajdonított jellegzetességek. 
A női ideál Európa szerte sokkal kevesebb variációt mutat, 
nem annyira árnyalt. Elsősorban az erkölcsösségen alapult, 
a keresztény elvek és morál szigorú betartásán. Amíg a fér-
fi aknál nagylelkűen elnézték a félrelépéseket – sőt, némely 
szituációban majdhogy megkövetelték a szabályok áthágá-
sát, a nőknél hasonló félrelépés az adott társadalomból való 
kirekesztést vonhatta maga után. Némi változatosságot csak 
a családi állapot mutat – mások voltak az elvárások egy fi -
atal lánynál, mint a feleségnél, vagy özvegynél és a tisztes 
öreg matrónánál. Az igazán ideális képet a halotti beszédek-
ből tudjuk kifejteni.24 A temetésen mindenkiről elmondták, 
hogy erkölcsös életet élt, hűséges feleség volt, szófogadó 
lány és áhítatos hívő. Hogy igazán ilyenek voltak-e, nem 
tudjuk. A halotti beszéd olyan zsáner, amely az ideálról, az 
elképzelésekről szól, szépíti és javítja az igazságot. A kiraj-
zolt kép azokat a vonásokat mutatja be, amelyet a korabeli 
ember ideálisnak érzett: nem azt, milyen tulajdonságai vol-
tak a megholtnak, hanem milyen kellett volna, hogy az illető 
legyen, milyen követelmények kötődtek hozzá. Ez a rendi 
hovatartozástól is függött. Vannak általánosan elfogadott 
és megkövetelt igények, mint az erkölcsösség, vallásosság, 
becsületesség, jószívűség, dolgosság. Figyelemreméltó, mi-
lyen gyakran vetődik fel a követelés, hogy az asszony ne 
beszéljen sokat, elég ha csak végrehajtja a tőle kívánt, il-
letve neki megparancsolt dolgokat. Általában nem vártak 
tőle se saját véleményt, se kreativitást azon kívül, ami a 
mindennapi kötelességeinek teljesítését meghaladná. Úgy 
látszik viszont, hogy minél magasabb rendű volt az illető, 
annál magasabbak voltak az elvárások is. A keresztény ta-
nítás szerint a felebaráti szeretet a gazdag nemesasszonytól 
sokkal nagyobb megértést és segítséget követelt meg, mint 
egy szegénytől, aki maga is rá volt utalva a támogatásra. 

Természetesen más képet kapunk, ha egy épp nősü-
lésre gondoló fi atalember elképzeléseit vesszük megfi gye-
lés alá. Ahogy Pázmány Péter bíboros is megfogalmazta: 
a keresztény lány hagyja a szüleire élettársa kiválasztását. 
Nem felejtette el azonban kioktatni a szülőket sem, hogy ne 
a leendő vőlegény gazdagságát nézzék, hanem szellemi ér-
tékeit, jó erkölcseit és okosságát tartsák előbbre. Fontosnak 

tekintette a férfi  korát és küllemét is, de főként vallását – le-
gyen katolikus.25 Nem mondhatjuk azonban, hogy mindenki 
beérte volna ilyen szerény szempontokkal…

A főnemesség pragmatikusabb gondolkodásáról és 
házassági stratégiájáról többet mond a témával kapcsolat-
ban viszonylagos ritkaságnak számító feljegyzés 1615-ből. 
Azokat a feltételeket, amelyeket az ideális menyasszonynak 
teljesítenie kellett – valószínűleg a saját szükséglete számá-
ra – egy morva nemes, Friedrich von Teuffenbach jegyezte 
le. Anyja, Dóczy Eufrozina Magyarországról származott, 
ezért nem volt ismeretlen számára sem a nyelv, sem a ma-
gyarországi szokások és társadalmi konvenciók. A feljegy-
zést nemcsak józansága, hanem tömörsége is rendkívülivé 
teszi. Teuffenbach tíz pontban foglalta össze elképzeléseit 
a leendő feleségről; ezek közül azonban csak az első vonat-
kozott közvetlenül a kiválasztott menyasszonyra, eszerint a 
„lánynak szépnek kell lennie”. Csakhogy az akkori szóhasz-
nálat értelmében a szép nem feltétlenül jelentett csak szépet, 
szemrevalót. Ha megvizsgáljuk, milyen összefüggésekben 
használták ezt a szót, akkor megállapítható, hogy szó lehet 
ugyan testi szépségről és vonzerőről is, ugyanakkor a szép 
azt is jelentheti, hogy takaros, értékes, de leginkább egész-
séges. Az első pontban Teuffenbach a szép külső mellett 
nyilván az egészségre is utalt, hiszen a korabeli vélekedés 
szerint az számított egészséges nőnek, aki képes volt kihor-
dani, megszülni, és nem utolsósorban fel is nevelni lehető-
leg minél több gyermeket.

A további kilenc pont meghatározta a társadalmi és va-
gyoni előnyökkel kapcsolatos elvárásokat. Fontos volt tehát: 
„[…] 2. hogy jószága lesz anyja után; 3. hogy nemessége 
régi és fő; 4. hogy sok főemberrel atyafi as; 5. hogy azáltal 
sok jó barátot csinálok; 6. hogy megvalósíthatom, amit ré-
gen kívántam; 7. hogy e móddal bosszút állhatok az ellen-
ségemen; 8. hogy az jövedelmem megbővül; 9. hogy a hitel 
szükséges dolgokban nagyobb lesz; 10. hogy gradatiot [elő-
relépést] hoz valami jövendő tisztséghez.“26 Valóban gya-
korlatias indokok, átgondolt stratégia. Kár, hogy egyetlen 
olyan feljegyzés sem maradt fenn, amelyet leány írt volna az 
ideális férjről töprengve. Ez a kép egy egészen más világot 
mutat – egy reális, kapcsolatokon, birtokokon és gazdagsá-
gon álló társadalmat, ahol az értékrendszer más alapokon 
áll, ahol az asszony értéke nem csak a fi ktív erkölcs, hanem 
a konkrét hozomány és erős befolyással rendelkező családi 
háttér és kapcsolatrendszer.

Az eszményképektől térjünk azonban át a reális élet-
hez. A mohácsi vész után kialakult politikai és főleg háborús 
szituáció gyökeresen megváltoztatta az egész ország életét 
és az idealizált, otthon ülő, rokka pergetéssel és imádsággal 
foglakozó asszony képét háttérbe szorította a mindennapok 
túlélésére törekvő, sokoldalú, művelt és határozott nő alakja. 
Mi is volt tehát az, amivel a kora újkori asszonyok napjaikat 
töltötték, mik voltak azok a valóságos elvárások, kihívások, 
amelyeket az élet eléjük állított? Eleinte még ugyan senki 
sem tudhatta, hogy a török uralom másfélszáz évig fog tarta-
ni, de világos volt, hogy minden férfi nak, akinek keze és lába 
van, kardot kell kötnie és a harcmezőre vágtatni. A gazdát-
lanul maradt udvarok, birtokok, uradalmak felügyelete a fe-
leségekre maradt, és biztos nem érte őket a feladat felkészü-
letlenül. Ez az úgymond kényszerhelyzet viszonylag fontos 

24/ Például Kecskeméti Gábor (ed). Magyar nyelvű halotti beszé-
dek a XVII. századból. Budapest : MTA ITI 1988. 
25/ PÁZMÁNY Péter. Mint kell a keresztyén leányt nevelni. In 
TARNÓC, Márton (ed.). Pázmány Péter művei, Budapest 1983.
26/ Várkonyi Gábor, Rákóczi György esküvője. Budapest : ELTE, 
1990, 89.
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impulzus lett egy olyan társadalmi átalakuláshoz, amely egy 
hosszantartó, lassú, de folyamatos gondolkodásmód-válto-
zást indított el. Ennek egyik fontos része volt, hogy akarva 
vagy akaratlanul, de a nők nagyobb teret kaptak az önálló-
ságra, független döntésekre és cselekedetekre.

A nemesi vagy arisztokrata élet kötelmek és köteles-
ségek szigorú rendjét jelentette. Fontos tényező, amit nem 
hagyhatunk fi gyelmen kívül, hogy a magyarországi nemes-
ség társadalma vidéken élt, életstílusa ehhez idomult. A 
városokban csak átmeneti ideig tartózkodtak, a gazdasági, 
kulturális és társadalmi élet viszont a vidéki mezővárosok-
ban vagy falvakban épített kastélyokban, udvarházakban ját-
szódott. Értelemszerűen a mindennapi élet is az uradalom, 
a gazdaság körül forgott. A birtokok és ezek társadalmának 
működtetése komoly hozzáértést és állandó törődést igé-
nyelt. A földesúrnak számos kötelessége volt, amelyeket tel-
jesítenie kellett, méghozzá mindennap. Különösen megter-
helő lehetett az önálló gazdálkodás megkezdése. Amikor az 
ifjú házasok számára lehetővé vált, hogy önállóan lakjanak, 
és legalább a birtok egy részén gazdálkodjanak, fontos volt, 
hogy tisztában legyenek a gazdaságirányítás alapjaival, hi-
szen különben nagy veszteséggel számolhattak. A ház új úr-
nőjének, bármennyire fi atal volt is, el kellett igazodnia azok-
ban a munkákban, amelyek rá mint gazdasszonyra vártak.

De mi minden tartozott a nők hatáskörébe a kora új-
korban? Már annak meghatározása is gondot okoz, hogy mit 
tekintsünk „női munkának”. A férfi munka egészen jól kije-
lölhető térben és időben, mindig van kezdete és vége, és még 
az olyan általános fogalmakat is, mint a politizálás vagy a 
katonáskodás, konkrét tartalommal tudjuk megtölteni. A női 
munkákkal kapcsolatban azonban ilyen egyértelmű meg-
határozást nem találunk. A nők munkája mindig az, amit a 
férfi ak nem végeznek el. A női munka tehát, kissé leegysze-
rűsítve, a család, a háztartás vezetése, a gyermekek nevelése. 
Mindkét jellemzés azonban egész sor különböző tevékeny-
séget ölel fel, ezért valóban nagyon nehéz ezeket egyetlen 
meghatározással leírni.

Egy 1580-ban Angliában megjelent mű, „A jó gazdál-
kodás ötszáz pontja,”27 így írja le a jó gazdasszony köteles-
ségeit: „Reggel a padló feltakarítása, szövés, fonás, az élel-
miszerek előkészítése a főzéshez, reggeli készítés, az állatok 
megetetése, főzés, sütés, a napi munka beosztása, mosás, 
árpa erjesztése a sörfőzéshez, az ebéd elkészítése a feladata. 
Délután felügyelni a szolgákra, hogy ismét dolgozzanak; az 
ebédről maradt étel feldolgozása, varrás, tollgyűjtés a pár-
nákhoz, gyertyakészítés. Esti feladat a baromfi udvarral és a 
sertésekkel való törődés, a mosogatás, a ház bezárása, a va-
csora felszolgálása, a férj szórakoztatása, a szolgák másnapi 
munkájának beosztása, majd ha már a mosogatás is kész, 
akkor nyáridőben tíz órakor már le is fekhetett a „jó gazdasz-
szony”, hogy hajnali négykor felkelve mindezt elölről kezd-
je. Télen kilenckor fekhetett, és ötkor kelhetett. A háztartás 
vezetése valóban állandó feladat, az egyes kötelességek egy-
máshoz kapcsolódnak, és soha nem érnek véget. Ugyanez 
elmondható a gyermeknevelés körüli elfoglaltságokról is.

A kora újkori Magyarországról nem ismerünk hasonló 
művet, amely ilyen egyértelműen írná le a gazdálkodó nők 
kötelességeit. Hogy mit tartottak a kortársak női munkának és 
feladatnak, azt más forrásokból kell rekonstruálnunk. A ma-

gánlevelezés mellett a nyomtatásban megjelent prédikációk, 
nevelési kézikönyvek és illemszabályok alapján is bizonyos 
képet alkothatunk arról, mit jelentett „gazdasszonynak” lenni. 

Idézzünk egy részletet Thurzó György leveléből: 
„Minthogy az gazda most otthon nincs, méltán az gazdasz-
szonyra kelletik efféle gondot vetnem, kit tudok, én értem, 
édes szívem, örömest, nagyobbat ennél is megcselekszel.”28 

Egyértelműen megbízott abban, hogy felesége százszázalé-
kosan véghezviszi azt, amit a tavaszi munkáknál meg kell 
tenni. Kétségtelenül jártas volt a mezőgazdasági munkák-
ban, ismerte nemcsak a munkafolyamatok elnevezéseit, ha-
nem annak módját is, hogy hogyan és milyen körülmények 
között kell elvégezni őket, nehogy a munka kárba vesszen. 
Thurzó azonban nem tartozott a kivételek közé, a nemesek 
– és nyilván a feleségek is – túlnyomó többsége ugyanolyan 
tapasztalt volt, és alapos áttekintéssel rendelkezett a gazdál-
kodásról. Ez mindennapi szervezőmunkájuk része volt, mi-
közben nem egy közülük személyesen is részt vett a munká-
ban, nemcsak a végrehajtás ellenőrzésében.

Ahhoz, hogy az udvar, az uradalom működtetésével 
járó kötelességeiket meg tudják oldani, feltétlenül fontos 
volt bizonyos fokú műveltség. Ez alatt a fogalom alatt első-
sorban az írás, az olvasás és a számtani alapismeretek elsa-
játítását gondoljuk, de mindehhez szükséges volt a gazdaság 
körüli tevékenységeknek, technológiáinak ismerete, az idő-
pontok betartása és a munkák racionális megszervezése. Az-
zal, hogy a lányok férjhez menetelük után életük nagy részét 
a gazdálkodásnak fogják szentelni, tisztában voltak a szülők 
is, és így feltételezhetjük, hogy fokozottabb fi gyelmet szen-
teltek lányaik tanításának, művelődésének is. A 16. század  
folyamán megszaporodott a levelezés, ami nemcsak annak 
a jele, hogy divat lett a levélírás, de főleg, hogy megnőtt az 
írástudók száma. Mint már említettük, Pázmány Péter is ki-
fejtette a fontosságát és pozitívumait annak, ha a betűvetést 
és olvasást a kislányoknak is tanítják. A humanizmus korá-
ban ez nem is meglepő, de mégsem szabad túlzottan optimis-
tának lenni. A nők műveltsége, kezdve az alapismeretektől, 
viszonylag ingadozó volt. A kép, amit az eddigi kutatások 
kimutatnak, arra utal, hogy elismert fontos tény volt, hogy 
az asszonyok is tanuljanak, viszont művelődésük tartalma 
viszonylag felületes maradt.

Érdekes, de negatív példa Thurzó György nádor család-
ja. Magát Thurzót korának művelt emberei közé számítják, 
bár egyetemet nem látogatott. Feleségétől, Czobor Erzsébet-
től is megkívánta, hogy megtanuljon írni (fi gyelemre méltó, 
hogy Erzsébet apja Czobor Imre alnádor volt, anyja Peré-

27/ Várkonyi Gábor. Hospodárenie – netradičná úloha 
aristokratických žien v ranonovovekom Uhorsku. In Žena 
a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Ed. 
Lengyelová, Tünde. Bratislava : AEP, 2004, 178. Az idézet: Anne 
Laurence. Women in England 1500-1700. A social history. Lon-
don : Phenix 1999, (2),109.
28/ Zichy Edmund (ed.). Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei 
nejéhez Czobor - Szent - Mihályi Czobor Erzsébethez. Budapest 
1876 
29/ Lengyel Tünde. Thurzó György családi konfl iktusai. In: 
Láczay Magdolna (ed.) Nők és férfi ak…, avagy a nemek történe-
te. Nyíregyháza : NyFGK 2003, s. 234-242
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nyi Borbála, akitől sok levél maradt fenn, de leányuk a há-
zasságkötése idején egyáltalán nem tudott írni).29 A Thurzó 
első házasságából született Zsuzsa Perényi Istvánhoz ment 
férjhez. Néhány rövid év után felszínre jutottak a házastár-
si konfl iktusok, amelyekről sajnos nem sokat tudunk, egy 
prózai okból: amint Zsuzsa bevallja, nem tud rendesen írni! 
Apja levelére csak későn válaszolt, mert férje az íródeákot 
elküldte, így nem volt kivel íratni. A 15 éves korában férjhez 
adott lány – saját bevallása szerint – „igen hitvány író”. A 
többi hat lány a családban ugyancsak nehezen birkózott meg 
eleinte az írással. Rendszerint – a kor szokása szerint – íróde-
ákkal íratták leveleiket. Az aláírások és a néhány saját kezű 
utóirat azonban világosan kimutatják, hogy a toll forgatása 
nem volt a legegyszerűbb foglalkozása a fi atalasszonyoknak. 

Ami viszont a nádor fi át, Imrét illeti, őt már ötéves kora 
óta arra intette apja, hogy könyvekkel játsszon.30 Magánta-
nárai voltak, akik a korszakban a legjobbak közé sorolhatók, 
majd pedig apja a Wittenbergi egyetemre küldte befejezni ta-
nulmányait. A biccsei iskola ebben az időben igen jó hírnév-
nek örvendett, nagyon sok diákja volt, és ezek közül sokan 
tovább tanultak a külföldi egyetemeken. Nehéz ezek után 
megindokolni, hogy egy ilyen környezetben mi volt annak 
az oka, hogy a lányok nevelése ebből a szempontból hiányos 
maradt. A Thurzó lányok férjeinek javára szól az a megál-
lapítás, hogy férjhezmenetelük után írásuk és stílusuk sokat 
javult. Ez leginkább Illésházy Gáspárné Thurzó Ilonánál és 
Thököli Istvánné Thurzó Katalinnál tapasztalható. 

Ha visszaemlékezünk, Teuffenbach Frigyes 10 feltéte-
le között sem szerepel, hogy élete leendő párja okos vagy 
művelt legyen. Bár mindenki elismerte és elvárta, hogy 
az asszonyok mindenben jártasok és ügyesek legyenek, a 
szisztematikus női tanítás és művelődés még soká váratott 
magára. A kora újkori asszonyok a leveleken kívül sajnos 
nagyon kevés írásos emléket hagytak maguk után. Ezekből 
mégis világosan kiszűrhető, hogy mennyire individuális ügy 
a művelődés iránti érdeklődés – egyrészt a szülők oldaláról, 
másrészt egyéni szinten is. 

A nők kötelességei jóval túlhaladták mindazt, amit a 
lányok nevelésével és a nők viselkedésével foglalkozó kü-
lönböző kézikönyvek és okos művek elmondtak; tájékozód-
niuk kellett mindarról, ami birtokaik körül történt, tisztában 
kellett lenniük például azzal is, hogy mikor mire van szüksé-
gük a katonáknak, hogy teljesíteni tudják a kötelességüket a 
birtok védelménél. Minden lehetőségre felkészülni – ez volt 

a túlélés alapelve ezekben a mozgalmas időkben. Pázmány 
bíboros-érsek teljes tekintélyével szállt síkra, ám dörgedel-
mes szózata – „esztelenség az asszonyoknak katonai dolgok-
ról olvasniuk” – teljesen hiábavalónak bizonyult, mert ki is 
akart volna a háborúról olvasni, amikor az napirenden volt. 
A kora újkori nemesasszonyok e kötelességek elől sem tér-
hettek ki. Abban az országban, ahol százötven évig tartott 
a hadiállapot, egyetlen nő sem maradhatott ki a háborúból. 
Nem kellett közvetlenül a harctéren lennie, mivel a hátor-
szágban, távol a frontvonaltól is ott ólálkodott a veszedelem 
a fosztogató katonai alakulatok formájában, de jöhettek haj-
dúk, rablók, ellenséges szomszédok, vagy bárki más katonái. 

Nádasdy Tamás nádor feleségének, Kanizsai Orsolyá-
nak31 Pozsonyból 1559-ben a következő szavakat intézte: 
„Továbbá mostan sok újságot nem írhatok, hanem hogy a 
törökök igen gyülekeznek oda tifelétek, és rabolni akarnak. 
Tudod, hogy egyszer is, mikor Erdélyben mentem, tereád 
és Batthyányné asszonyomra bíztam a végeket, és akkoron 
Veszprémnél igen megvertétek a törököket. Most is azért 
mindenfelől vigyáztass és emberkedjél, és a végeknek viseld 
gondját. Én pedig most semmi segítséggel nem lehetek innét“ 
– írta. Természetesen nem azt várta el feleségétől, hogy fegy-
vert ragad, és valamelyik várőrség élére áll, hanem hogy férje 
távollétében megszervezi a nemzetségi birtokok és uradal-
mak védelmét. Itt sorolhatnánk azoknak a főúri asszonyok-
nak a nevét, akik akár  közvetlenül is bekapcsolódtak a har-
cokba. Rendszerint kényszerből, de az asszonyok is betörtek 
arra a territóriumra, ami mindig is a férfi ak érdekköre volt.

Olvasva a korabeli irodalmat, megdöbbent az az igye-
kezet, amellyel a társadalmi és a közéletből megpróbálták 
kiszorítani a nőket, és egyúttal meglepő, hogy a valóság 
mennyire eltért az elmélettől. Rejtély, hogy miért hang-
súlyozták annyira az otthon ülő, kizárólag a szűk családi 
körben mozgó nő eszményképét, amikor ez az eszmény a 
hétköznapi életben gyakorlatilag megvalósíthatatlan volt. 
Tudjuk, hogy milyen politikai és katonai viszonyok uralkod-
tak Magyarországon a 16–17. században. Amikor a férjek a 
harctereken, az országgyűlésekben „dolgoztak” vagy politi-
kai küldetésben utaztak, a birtokok körül minden teendőt a 
feleségek vettek át tőlük. Ahhoz, hogy bizonyíthassák, képe-
sek helytállni a gazdálkodó nők, valamint az uradalmak és 
az udvartartás szervezőinek szerepében, „ki kellett jönniük” 
a házból, utazni az egymástól néha nagy távolságban fekvő 
birtokok között, de más fontos ügyekben is. Ugyancsak va-
lószínűtlennek tűnik, hogy ne lettek volna képesek helytállni 
vagy legalább eligazodni politikai, sőt katonai ügyekben. A 
munkamegosztást és a férfi  és a női illetékesség (kompeten-
cia) elkülönítését a társadalom elfogadta ugyan, többnyire 
igazodott is ehhez, de nem gátolta meg a kilépés lehetőségét 
ebből a keretből abban az esetben, ha valaki erre törekedett, 
és megfelelő képességekkel rendelkezett hozzá. Ha különö-
sebb fenntartások nélkül elfogadták a nőket mint királynő-
ket, hasonlóan érvényesülhettek más posztokon is (pl. voltak 
főispánok),32 habár fontos hangsúlyozni, hogy többnyire ki-
vételes esetekről volt szó.33

A korabeli törvények a férfi  és a nő eltérő társadalmi 
küldetését tükrözték, és egyúttal általánosan elfogadott nor-
mává emelték. A régi szokásjog a férfi  nemnek nagyobb 
jelentőséget tulajdonított, és képviselőinek bizonyos kivált-

30/ Zichy Edmund (ed.). Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei 
nejéhez Czobor - Szent - Mihályi Czobor Erzsébethez. Budapest 
1876 
31/ Vida Tivadar (ed.) „Szerelmes Orsikám…” A Nádasdyak 
és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése. Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó 1988. 
32/ Lengyel Tünde. Az írástudatlantól a főispánig. 
Czoborszentmihályi Czobor Erzsébet. In FÁBRI Anna – Várko-
nyi Gábor (eds.) A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti 
tanulmányok. Budapest : Argumentum 2007, 139-160.
33/ Várkonyi Gábor. „Nekem azt kell tennem, amit mások 
akarnak...“ Arisztokrata nők és a közélet a kora újkori Magyar-
országon. In Fábri Anna – Várkonyi Gábor (eds.). A nők világa. 
Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok. Budapest : 
Argumentum 2007, 123-138.
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Kulcssavak: nyelvtani nem, társadalmi nem, foglalko-
zásnév, megszólítás, gender

Összefoglalás: Cikkünkben tudománytörténeti áttekin-
tést adunk a nemek és a nyelvhasználat összefüggéseiről, 
kitekintéssel a nyelvtani nem fogalmára és funkciójára, va-
lamint a társadalmi nem gendernyelvészeti defi níciójára. Ezt 
követően szociolingvisztikai megközelítésben tárgyaljuk, 
milyen kapcsolat van a női foglalkozásnevek és presztízsük 
között, illetve hogyan függ össze a nők megszólítása társada-
lomszociológiai kérdésekkel. Megállapításainkat kiterjeszt-
jük a feminista nyelvészet, a gendernyelvészet és a társadal-
mi nyelvészet területeire, példákkal alátámasztva a sajtóból 
és a mindennapi nyelvhasználatból (pl. blogok és topikok).

1. Gendernyelvészet és feminista nyelvkritika
Gendernyelvészetnek az alkalmazott nyelvtudománynak 

azt az ágát nevezzük, amely a férfi ak és a nők nyelvhasznála-
tának a biológiai nem (szexus) és a társadalmi nem (gender) 
által létrejött különbözőséget teszi meg kutatása tárgyául. 
Kutatási területté szerveződése már az 1970-es években meg-
kezdődött, de igazi virágzása az 1990-es évekre tehető. Ekkor 
sikerült a téma iránt érdeklődőknek elméletileg meghaladniuk 
a beszélő embereket szigorúan két (női, férfi ) csoportra osztó 
dichotomikus szemléletet, módszertanilag pedig az anekdoti-
kus megfi gyeléseken, kis elemszámú kísérleteken alapuló ku-
tatásokat. Az utóbbi évtizedekben nagyon sok új ismeret gyűlt 
össze a nem nyugati típusú kultúrákról is. Ezek hozzájárultak 
az elméleti pozíciók árnyaltabb kimunkálásához is.  

A témával foglalkozó magyar kutatók 2005 óta rendsze-
resen találkoznak a miskolci és a szegedi egyetemen megren-
dezett konferenciákon. Napvilágot láttak gendernyelvészeti 
tanulmánykötetek és egyéb publikációk. A gendernyelvészet 
bekerült az egyetemi képzésbe is, ezt szolgálja egy tankönyv-
ként használható monográfi a (Huszár Ágnes: Bevezetés a 
gendernyelvészetbe. Miben különbözik és miben egyezik a 
férfi ak és a nők kommunikációja és nyelvhasználata? 2009. 
Budapest: Tinta Könyvkiadó).  

A gendernyelvészek feladatuknak tekintik, hogy tu-
dományos módszerekkel megvizsgálják a nők és a férfi ak 
nyelvhasználatáról megfogalmazott közkeletű vélekedé-
seket. Az egyik ilyen, hogy a nők többet és jobban, haté-
konyabban beszélnek, mint a férfi ak. Ez tény: kísérletek 
igazolták, hogy a nőknek jobb a verbális memóriájuk, és 
jobban teljesítenek szótalálási feladatokban, mint a férfi ak. 
Egy másfélmillió emberre kiterjedő amerikai metaelemzés 
adatai szerint a nők viszonylagos előnyt mutattak olvasás-
értésben, anagrammakészítésben és esszéírásban, a többi 
nyelvi jellegű feladatban viszont nem voltak jobbak a fér-
fi aknál. 

A gendernyelvészet témakörei annyira változatosak, 
hogy csak néhányat tudunk részletesebben bemutatni közü-
lük. Olyanokat választottunk ki, amelyek jelenségként, vagy 
akár problémaként megjelennek mindennapi életünkben is, 
még ha nem is tudatosítottuk őket. Az első a férfi ak és a nők 
beszédhangjában megmutatkozó különbség. Ennek anató-
miai oka az, hogy a férfi ak hangszalagjai – a tesztoszteron 
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Kegyes Erika, Társadalmi Nemek és Esélyegyenlőségi Központ, Miskolci Egyetem

ságokat biztosított, amelyek mindenekelőtt a férfi ak legfon-
tosabb kötelességéből – a katonáskodásból – következtek. A 
kora újkori társadalom átalakulása gyökeres változásokat ho-
zott a nemek megkülönböztetésének terén is. Az asszonyok 
előtt új lehetőségek nyíltak, bár beszorítva a kor konzervatív 
mentalitásába, de mégis teret kaptak az önálló megnyilvá-
nulásra. Ezt a helyzetet, paradox módon, a felvilágosodás 
korszaka szüntette meg.

A nők társadalmi helyzete Magyarországon, de alapjá-
ban véve Európa nagy részén a kora újkorban több pozitív 
irányzatot mutatott az előző századokkal összevetve. Nem 
egyszerű az általánosítás, mert egyes sorsok története – asz-
szonyok és férfi ak élete egyaránt – pozitív és negatív érte-
lemben is nagyon változatos volt. Sok példát tudunk felhoz-
ni arról, hogy a nemes, de a polgári és jobbágy asszonyok 
élete a török korban sajátos körvonalakat nyert.34 Az egyik 
oldalon megkövetelték tőlük a tradicionális alárendeltséget, 
engedelmességet, termékenységet, odaadást, hűséget. A pri-
oritásokhoz tartozott a kötelességek pontos teljesítése, és ez 
mind a családdal kapcsolatban – tehát a gyermekszülés és 
azok felnevelése –mind a háztartás, a ház, udvar, uradalom 
rendben tartása és vezetése. Ebben a korban még távolról 

sem oldódtak fel a régen beágyazódott sztereotípiák, ame-
lyek a férfi aknak rendelték a vezető szerepet és az irányítás 
feladatát. A nőtől továbbra is megkövetelték az adott hierar-
chia betartását, a hagyományok elhagyása a családból, társa-
dalomból való kirekesztés veszélyét is magával hordozhatta. 
Mégis, ha elenyésző mértékben is, találkozunk olyan meg-
nyilvánulásokkal a közvéleményben, amelyek a nők helyze-
tét pozitívabban értékelték, és sok esetben változtak a régi 
nézetek is. A nők a társadalmi élet integrális és akceptált ré-
szeként lettek elfogadva, persze, a korabeli mindennapi élet 
hagyományos normáinak betartása mellett.35 

34/ Vesd össze: Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie 
žien v minulosti. Ed. Lengyelová, Tünde. Bratislava : AEP, 2004, 
304 p.
35/ A tanulmány angol nyelvű változata megjelent: Ideals, 
Expectations, and Practical Realities: Everyday Lives of 
Aristocratic Women in the Early Modern Era. In A Multiethnic 
Region and Nation-State in East-Central Europe : studies in the 
History of Upper Hungery and Slovakia from the 1600s to the 
Present. Edited by László Szarka. Budapest - Colorado - New 
Jersey, 2011.



83  Nőképek kisebbségben

hormon következtében – általában hosszabbak és vastagab-
bak, ennek következtében a férfi ak zöngéjének alaprezgése 
a 100–200 Hz közötti tartományban helyezkedik el, míg a 
nőké a 150–300 Hz közöttiben. Ez az oka annak, hogy ha 
telefonon felhív bennünket egy idegen, nagyjából tudjuk őt 
nőként vagy férfi ként azonosítani.

Ez a biológiai alap, amelyre ráépül az egyes nyelvek-
hez kapcsolódó eltérő szociális tanulás.  Míg a magyar nők 
alaphangja átlagosan 184 Hz, a spanyol, francia, lengyel 
vagy orosz nőké jóval magasabb. A magyar férfi ak eseté-
ben az átlagos hangmagasság 103 Hz, a spanyoloké 130. A 
szociális tanulás melletti érvet támasztja alá az a tény, hogy 
bár a hangmagasság testi alapja: a hangszalagok eltérő hosz-
szúsága csak a kamaszkorban kezd kialakulni, a fi úk már 
hatéves koruk körül elkezdenek – a gégefő leszorításával, a 
hangzó üreg tudatos megváltoztatásával – mélyebb hangon 
beszélni, mint a lányok. Egy idegen nyelvvel való találko-
zás során a nyelvtanuló egyenesen rákényszerül arra, hogy 
megközelítse az adott nyelvet anyanyelvként beszélők szo-
kásos alaphangmagasságát. 

A férfi ak és a nők beszéde különbözik egymástól még 
a tempóban is: a nők gyorsabban beszélnek. Elsősorban an-
gol és spanyol anyanyelvű beszélők megfi gyelése alapján 
tudjuk, hogy a férfi ak a tüdőből kiáramló levegő nagyobb 
hányadát használják fel hangképzésre, mint a nők. Máskép-
pen fogalmazva: a nők „levegősebb” kiejtéssel beszélnek, 
mint a férfi ak. Az úgynevezett mondatfonetikai eszközökkel 
a nők gazdagabban élnek, dallamosabban beszélnek, válto-
zatosabb intonációs sémákat használnak, mint a férfi ak.

A hangzó beszéd egyes paraméterei – ha nem is feltét-
lenül tudatosan – befolyásolják azt, hogy milyen képet ala-
kítanak ki egy beszélő emberről. A magas hangon csicsergő 
butuska nő képe ellen védekeznek a politikában vagy a gaz-
daságban sikeres nők, amikor beszédmódjukban igyekez-
nek közelíteni a férfi as normához. Erre jó példa Margaret 
Thatcher – Nagy-Britannia miniszterelnöke a nyolcvanas 
években –, aki megbízatásának ideje alatt megtanult mé-
lyebb hangon és monotonabb intonációval beszélni. 

A gendernyelvészetnek szinte mindenki számára is-
mert témája a férfi ak és a nők eltérő szóválasztása. Ennek 
alapján beszélnek még „női nyelvről” és „férfi  nyelvről” is. 
Ezek a feltevések olyan, több száz éves leírásokon alapul-
nak, amelyek távoli, egzotikus kultúrák leírása során tesz-
nek említést bizonyos nyelvi tabukról. Ezek közé sorolható, 
hogy a karibi nők nem szólíthatták a férfi akat a nevükön, 
nem használhattak a harcra vonatkozó szavakat. Egy kü-
lönleges tabu a zuluból ismert hlonipha, amely azt jelenti, 
hogy a menyeknek mindennapi beszédükben kerülniük kell 
nemcsak apósuk nevének, hanem ahhoz hangzásban akár 
távolról is hasonlító szavaknak a kiejtését.

Robin Lakoff, akinek a hetvenes években megjelent 
írásai a gendernyelvészeti szemlélet megalapozói közé tar-
toznak, szintén szóválasztási különbségeket emel ki a két 
nem nyelvhasználatában. Szerinte főleg vagy kizárólagosan 
a nők használnak:

a. fi nom megkülönböztetésekre alkalmas színneve-
ket, mint a mályvaszínű, bézs, bíborvörös. 

b. kedveskedő megszólításokat és mellékneveket, pl. 
szivi, édi, tündi, aranyoskám.

c. Töltelékszókat, nyomatékosító elemeket, pl. egy 
ilyen, hogy úgy mondjam.

Az utóbbi évtizedek kutatásai sokat árnyaltak ezen a ké-
pen. Összefoglalóan megállapítható, hogy a nők, főleg a vá-
rosi nők igényesebbek a szóválasztásban, mint a férfi ak. Ez 
összefügg a nőknek a „szimbolikus tőke” (Bourdieu) iránti 
nagyobb érzékenységével. Amerikában vannak olyan tan-
anyagok, amelyek arra tanítják a (férfi ) olvasókat, hogyan be-
széljenek „nőiesen”, azaz gondosan, kifejezően, empatikusan. 

A gendernyelvészet és a feminista nyelvkritika számá-
ra rendkívül érdekes probléma az úgynevezett grammatikai 
nem. Vannak olyan nyelvek, amelyek a főneveket nyelvta-
ni nem szerint csoportosítják, ilyen értelemben beszélnek 
hímnemű, nőnemű főnevekről. A nem (latin genus) szó azt 
sugallja, hogy a főneveknek ez a csoportokba rendeződése 
szorosan összefügg a (biológiai és/vagy társadalmi) nemmel. 
Ez azonban nincs így, az úgynevezett nyelvtani nembe a fő-
nevek alaktani (végződés) és jelentésbeli kritériumok alap-
ján sorolódnak be, ezek között csak az egyik az úgynevezett 
természetes nem. Természeti jelenségeknek, ember készítet-
te tárgyaknak vagy elvont fogalmaknak – pedig ezek teszik 
ki a szóállomány túlnyomó többségét – nem is lehet „termé-
szetes nemük”. 

Azokban a nyelvekben – ezek közé tartoznak a fi nnugor 
nyelvek és például a török is –, amelyekben nincs gramma-
tikai nem, is van mód emberekre referáló szavak esetében 
a természetes nem (férfi , nő) jelölésére. A magyarral rokon 
fi nnugor nyelvekben, a fi nnben és az észtben szimmetri-
kusan alkalmazott előképzők (prefi xumok) segítségével 
utalhatnak a nemre. Vannak a magyar -nő, -né képzőkhöz 
hasonló funkciójú képzők (a fi nnben: -tár, -kko, az észtben: 
-tar, -nna), amelyekkel egy férfi ra utaló főnévből nőre utaló 
főnevet lehet képezni, hasonlóan a magyar orvos, orvosnő 
foglalkozásnévhez. 

A grammatikai nemet megkülönböztető nyelvekben a 
mindenkire utaló forma általában a hímnemű alak, ezt ge-
nerikus maszkulinumnak hívják. Feminista szempontból 
egyesek ezt nem tartják elfogadhatónak, hiszen pl. a kollé-
gák megszólításba a nők beleérthetőek vagy sem, a férfi ak 
azonban mindenképpen. Vannak nyilvánvalóan kirekesztő 
megnevezések is. Amikor arról hallani, hogy az államférfi -
ak vagy honatyák a parlamentben teszik a dolgukat, a hír 
megfogalmazása eltünteti a képviselőnők amúgy sem népes 
csoportját.

A nyelvtani nem és a „természetes nem” összefüg-
gését felszínes módon azzal szokták bizonyítani, hogy a 
nyelvtani nemmel is rendelkező nyelvek esetében a termé-
szetes nemhez tartozók általában besorolódnak a megfele-
lő nyelvtani nem osztályába, a férfi akat jelentő szavak a 
hímnemű főnevek osztályába, a nőkre utaló szavak pedig 
a nőnemű szavakéba. Ez többnyire így is van, de akadnak 
ellenpéldák is. A német nyelvben például a (eredetileg bib-
liai, a mai köznyelvben pedig negatív konnotációjú) das 
Weib ‘nő’ grammatikai nemét illetően semleges. Az azon-
ban igaz, hogy az esetlegesen kialakult grammatikai nem 
szerepet játszik abban, hogyan ölt alakot a mitikus gondol-
kodásban valamilyen elvont dolog, pl. szél, égitest, növény 
vagy állat. Csak egy példa: a magyar és más európai népek 
meséiben a róka ravasz fi ckóként, tehát egyértelműen férfi -
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ként jelenik meg. Erre utal a magyar népmesékben szoká-
sos megszólítása is: róka koma. Oroszul a rókára nőnemű, 
а-ra végződő szó utal: лиса. Ennek következtében az orosz 
népmesékben a szintén ravasz fi guraként szereplő róka női 
alakban jelenik meg, ezért is szólítják „róka nővérkének” 
(лисичка сecтpичка).

A fordítások készítése során külön problémát jelent 
az, hogy a grammatikai nemmel közvetített jelentés hogyan 
közvetíthető, és átadható-e egyáltalán egy olyan nyelven ké-
szült szövegben, amelyből – mint a magyarban – ez a kate-
gória hiányzik. 

A feminista nyelvészet és ezen belül is a feminista nyel-
vi kritika a női érdekek érvényesítésére törekszik a nyelvben 
és a kommunikációban is. A feminista nyelvi kritika téziseit 
Huszár (2001) tanulmánya alapján a következőkben foglal-
hatjuk össze:

a. A férfi  szolgál az ember prototípusául, a nőket hoz-
zájuk képest határozzák meg. Ennek nyelvi leképeződései 
egyrészt megfi gyelhetőek az ún. generikus maszkulinum 
használatában. Ilyen például a kedves kollégák megszólítás-
sal élni egy konferencia megnyitásakor. 

b. A nőket a férfi ak megelőzik a felsorolásban, a nőket 
a férfi akon keresztül és a hozzájuk való viszonyukban neve-
zik meg. A sajtóban gyakran találkozhatunk például a híradá-
sokban olyan mondatokkal, hogy A rendezvényre meghívást 
kapott a nagykövet és a felesége is./ A fogadáson a szervezet 
elnöke a feleségével jelent meg.

c. A nők megjelöléseiben negatív konnotációval uta-
lunk az életkorra, a képességekre és a betöltött tisztségre. 
A német kancellárasszonyt a német sajtóban például gyak-
ran illették a kislány megnevezéssel, és szalagcímekben is 
gyakran szerepelt a Győzött a mi kislányunk szókapcsolat is. 
Ehhez a ponthoz kapcsolódóan kell megemlítenünk az érv-
készletként is szolgáló sztereotip tartalmú közmondásainkat 
is: Asszonnyal beszélni, lóval imádkozni./ Három asszony és 
egy liba, vásár van a faluban.  

Ezekből a példákból talán az is kitűnik, hogy nem egy-
szerűen nyelvi-nyelvhasználati kérdésről, hanem a nyelvtől 
elválaszthatatlan gondolkodásról van szó. Az újabban revi-
deált és neurolingvisztikai bizonyítékokkal is alátámasztott 
„nyelvi relativitás”-elmélet egyik alapvető tézise az, hogy az 
elsőként elsajátított környezeti nyelv, az anyanyelv nagyon 
erősen meghatározza a világról való gondolkodásunkat. A 
hatalommal rendelkező társadalmi szerepek akkor is férfi -
hoz kötődnek, ha ez sem jogilag, sem gyakorlatilag nem így 
van. Kérjünk meg gyerekeket, vagy akár felnőtteket, rajzol-
janak nekünk egy „családfőt”, „főnököt” vagy „igazgatót”. 
A rajzokon bajuszos, szakállas, öltönyös fi gurák mutatják 
meg, hogy az úgynevezett mentális lexikonban ezekhez a 
lexémákhoz nemi karakterisztikum is kapcsolódik.

Ezeket a kapcsolatokat (férfi  – hatalom, világ, értékte-
remtés, nő – hatalom nélküliség, otthon, értékőrzés) környe-
zetünk, egész világunk kulturális tárgyai erősítik meg ben-
nünk. A Magyar Tudományos Akadémia főépülete előtt két 
bronzszobor jelzi az intézmény alapításkori célját: a nemzeti 
nyelv és irodalom fejlesztését, támogatását. Szarvas Gábor 
mellszobrának homlokára a kor vizuális ízlésének megfelelő-
en egy félmeztelen női alak (talán a nyelvtudomány nemtője) 
helyez el egy babérkoszorút. A szobor metaforikus üzenete 

világos: a férfi  az agy, az ész, a teremtő akarat, a nő a merő 
hús. Ezt a szimbolikus rituálékon és tárgyakon keresztül kife-
jeződő hierarchikus világot tükrözi, sőt alakítja a nyelvhasz-
nálat, amelyben a férfi  a normává emelt ember, a nő pedig 
ennek derivált, hitványabb változata, a testet öltött eltérés.

A fentiekből is kitűnik, hogy a feminista nyelvi kritika 
egyrészt a korpuszra, másrészt pedig a nyelvhasználatra vo-
natkozik. A korpuszt érintő kritikák a női foglalkozás-meg-
nevezésekkel, a nők megszólításával foglalkoznak tüzete-
sen. A vizsgálatok egy része a szóállományra vonatkozik, 
és olyan kérdéseket vet fel, hogy milyen nyelvi eszközökkel 
lehet a foglalkozást betöltő személy nemére is utalni (pl. a 
magyar nyelvben a -nő képzővel alkothatunk nőnemű válto-
zatokat: igazgatónő, elnöknő, tudósnő). Az alacsony presz-
tízsű foglalkozások zöme egyébként is nőnemre referál: 
konyhalány, mosónő, mosogatólány, háziasszony. 

A megemlített példák kapcsán felmerülnek a nyelvi 
diszkriminációval, a hátrányos megkülönböztetéssel és a 
szexista nyelvhasználattal kapcsolatos aktuális kérdések. A 
magyar nyelvészeti szakirodalomból csak igen kevés kuta-
tás ismert, amelyik a nőket kirekesztő, a nőket hátrányosan 
megkülönböztető nyelvhasználat és a szexista nyelvi meg-
nyilvánulások ellen tiltakozik vagy a nemileg differenciált 
nyelvhasználatot empirikus háttérrel vizsgálja. Tanulmá-
nyunk második részében azt a kérdést tárgyaljuk, hogy mit 
tekinthetünk nyelvi diszkriminációnak, miben érhető tetten 
a szexista nyelvhasználat, és valójában hogyan viszonyul-
nak a beszélők az ún. nyelvi feminizációs folyamatokhoz.

    2. Generikus és feminin nyelvi alakok
A szexista nyelvhasználattal kapcsolatosan a legtöb-

bet vitatott és kutatott eset a generikus és a feminin alakok 
használatának megítélése. Az egyik álláspont szerint az ún. 
generikus alakok (pl. tanár, mérnök, orvos) kizárják a nőket 
a megszólítottak és a megnevezettek halmazából, és ezért a 
feminin alakok használatát is javasolják a generikus válto-
zattal párhuzamosan. Ez a megközelítés azt szorgalmazza, 
hogy a női mivoltot a nyelvben ne csak akkor hangsúlyozzuk 
ki expliciten, ha a foglalkozást, szerepkört vagy pozíciót be-
töltő személy mintegy „különlegességnek” vagy „érdekes-
ségnek” számít egy adott területen, hanem minden esetben, 
ha nőről van szó. Ez az érvelés abból indul ki, hogy a fér-
fi központú társadalmak nyelvi kultúrájában egyáltalán nem 
általános az, hogy a generikus változat magában foglalja a 
nőket is. Ezért a nők érdeke éppen az, hogy ne csupán be-
leértsék őket az emberek, a munkavállalók, a polgárok és a 
dolgozók bizonyos csoportjaiba, hanem az, hogy a nyelvben 
is láthatóvá váljanak. E megközelítési mód képviselői olyan 
nyelvi megoldásokat javasolnak, amelyeket a feminizálás 
címszó alatt foglalhatunk össze. Ezzel a stratégiával morfo-
lógiai és lexikai szinten történik a nőneműség kifejezése. 

A Magyar Nemzet 2013. szeptember 14-ei Magazinjá-
nak 23. oldalán volt olvasható az alábbi mondatértékű cím: 
„Híres női pilóták és űrhajós nők, légi nagy üzletasszonyok 
és légi kisasszonyok, avagy mit tettek hozzá az elmúlt és a 
következő száz évben a hölgyek a repüléshez?” Ez a példa 
jól szemlélteti, hogy ebben a kontextusban a nők csak mint 
érdekes adalékok vannak jelen. A hölgy lexéma használata 
is megerősíti azt a stratégiát, hogy a nőiség hangsúlyozására 
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épül a címadás teljes nyelvi szerkezete, mintegy felvonultat-
va a magyar nyelvben alkalmazható összes létező feminin 
formát.  

Az ilyen és az ehhez hasonló extrém példákra hivatkoz-
nak azok, akik úgy vélik, hogy a nők feminin formákkal való 
kiemelése a kontextusból csak felerősíti a nemek megkülön-
böztetését, minek következtében újra és újra konstituáljuk a 
nemi hierarchiát és az összes létező nemi sztereotípiát. Ezért 
a feminin formák használata valójában nem szolgálja a nőket 
alapvetően megillető egyenlő bánásmódot. Ezen érvelés el-
len szól az, hogy egyes lexémák valóban csak férfi  aktorokat 
jelölnek és a nőket tényelegesen is kirekesztik a cselekvők 
csoportjából. A következő példákban1 a kirekesztés szembe-
tűnő esetei állnak fenn: „(…) kérdésében honatyáink fognak 
végleges döntést hozni” – azaz a parlamentben helyet foglaló 
nők, bár nincsenek sokan, ezekbe a kérdésekbe egyébként 
sem szólhatnak bele. „Kíváncsi lennék, mit szólnának ezek-
hez a döntésekhez atyáink és dédatyáink?” – vagyis a nőknek 
nem csak a döntésbe való beleszólás joga nem jár ki, még a 
döntésekről sem alkothatnak véleményt. „Fiainknak manap-
ság jobb dolga van, mint a régi fi atalságnak (…)” – ebben a 
megfogalmazásban pedig visszatérünk ahhoz a kulturálisan 
rögzült sémához, hogy a gyermek lexéma szemantikai me-
zejét elsődlegesen a fi úgyerekek alkotják, és a fi aink megne-
vezésbe a lányok is beletartozhatnak, éppúgy mint ahogyan 
a századelő polgári köreiben elfogadott volt, hogy a férj a 
feleséget fi acskámnak szólította, és egyes archaikus magyar 
nyelvi változatokban a gyermek szót egyébként is még ma 
is egyértelműen a fi úgyerek megnevezésére használják csak. 

A nemi differenciát mutató kifejezések használatát nap-
jainkban főként az álláshirdetések szövegeiben fi gyelhetjük 
meg. Az ún. kettős alakok használata egybeesik az Európai 
Unió által is javasolt stratégiával, ami szerint a feminin for-
mák használata erősítheti a nők pályázati akaratát, segítheti 
a nők emancipációját és növelheti esélyeiket a munkaerőpi-
acon.  Ez a stratégia egyértelműen a nők diszkriminációja 
ellen hat és úgy is értelmezhető, mint a kirekesztés elleni 
egyik leghatékonyabb módszer. Például2: „Mint a legtöbb 
tinédzser lány és fi ú, Daisy is úgy gondolja, hogy más, mint 
a többiek.” / „A serdülő korú fi úk és lányok többsége a dél-
után nagy részét a képernyő előtt tölti.” / „… talál majd 
benne a család apraja, nagyja kedvére való programot; csa-
ládi fi lmeket, művészfi lmeket az anyuka s az apuka, (…)” / 
„Ma már a szigorú felügyelet mellett növekvő fi úk, lányok 
is többé, kevésbé szabadon televíziózhatnak (…)” / „A gyer-
mekeket – mondják a tárgykörben tájékozott kisgyermekes 
anyukák, apukák, - nemcsak a televíziózás veszélye fenyege-
ti.” / „Mit tehet az ember fi a, lánya ebben a helyzetben?”/ 
„A szalonba betérő urak és hölgyek elmesélik egymásnak 
életüket, gondjaikat, bajaikat.”  / „Miután az útitársak és 
útitársnők elfoglalják helyeiket a kupéban, (…)”. Ha fi gyel-
mesen olvassuk el ezeket a példákat, akkor feltűnik, hogy 
voltaképpen minden mondat tartalmaz egy vagy két felesle-
ges nyelvi elemet, ami miatt az olvasónak valóban az az ér-
zése támad, hogy nyelvi redundanciával állunk szemben, és 

túldimenzionáltuk a nem – biológiai és társadalmi értelem-
ben vett – szerepét. Az újságírók írhatták volna egyszerűen a 
következő lexémákat is: szülők, utasok, tanulók, a szalonba 
betérők.  Ezen álláspont szerint a nők explicit megnevezése a 
különböző kommunikatív helyzetekben nemhogy eltűntetné 
a nemek közötti egyenlőtlenséget, hanem elmélyíti azt, mi-
vel az és kapcsolószó beiktatásával a megnevezetteket a ne-
mük alapján azonosítja (Hölgyeim és uraim! Fiúk és lányok! 
Honatyák és honanyák!).  

A két, fentebb bemutatott állásponton kívül létezik egy 
harmadik megközelítési mód is. Sokan (nyelvészek és nem 
nyelvészek) úgy gondolják, hogy a generikus alakok, ill. a 
feminin alakok használata, a nem morfológiai vagy lexikai 
eszközökkel történő megjelölése nyelvben vagy a nemileg 
semleges nyelvi eszközök előnyben részesítése (pl. például 
többes számban álló főnevek: látogatók, olvasók stb.) nem 
csak egy, a nyelv rendszerére vonatkozó kérdés, hanem 
nyelvpolitikai felvetés is. Ebben a keretben szemlélve a 
problémát, a nyelvi szokások és a nyelvi attitűdök megvál-
toztatásáról van szó, és azért kell síkra szállnunk, hogy meg-
változtassuk a patriarchális nyelvi kultúrát, amely pragma-
tikai és szemantikai értelemben véve egyaránt hátrányosan 
különbözteti meg a nőket. A hangsúly – mint ahogyan a kö-
vetkező példák igazolják – nemcsak a szóhasználaton van, 
hanem a pragmatikai alapú diszkrimináción. Az egyik ilyen 
pragmatikai fókuszpont, ami a nőkkel szemben érvényesülő 
társadalmi nézőpontot tükrözi, az a nők névviselése a házas-
ságkötés után. A magyar nyelvben a -né utótagú névhasz-
nálati forma (a szláv nyelvekben pl. az -a, -ová végződés 
tölt be hasonló szerepet) a férjezett nőt a férfi tól, a férjtől 
való függésben és a férfi hoz való viszonyában láttatja, ill. a 
nőt csak tradicionális szerepkörében (feleség) nevezi meg. 
Névtani vizsgálatok is rámutattak, hogy minél tradicioná-
lisabb elveket követ egy nyelvközösség, annál gyakrabban 
választják a nők a férj nevének viselését. A médiában még 
mindig gyakori eset, hogy a férfi  riporterek gyakrabban vág-
nak a női interjúalanyok szavába, sőt a kontextusba nem illó 
módon lesznek verbális támadások alanyai. Az RTL Klub 
egyik reggeli interjújában a férfi  riporter élcelődés tárgyává 
tette, hogy az interjúalany nő „… sajnálom de Ön ebben a 
pillanatban nem volt asszonya a helyzetnek, mert hát ugye 
azt még sem mondhattam Önnek, hogy ura, mert még vé-
letlenül én is abba a kínos helyzetbe kerülök, mint a minap 
Illés Zoltán államtitkár úr”. Az idézett esetben egy magyar 
mondás (ti. ura a helyzetnek) vált a szexizmust nyíltan su-
galló értelmezési keret alapjává. A médiában általánosan 
elfogadott jelenség, hogy a férfi  riportalanyokat pozíciójuk 
által jellemzik a riporterek és a betöltött pozíció a megszó-
lítás alaptagja is egyben (pl. képviselő úr, elnök úr, igazgató 
úr). A nőkkel szemben az asszony megszólítás mint tiszte-
leti forma bekerül ugyan a diskurzusba, de nem kapcsolódik 
össze automatikusan a nők által betöltött pozícióval, mivel 
a riporterek egyre gyakrabban élnek a más nyelvekből át-
vett nyelvi-kulturális mintákkal (Magda asszony, Dalma 
asszony). Ez utóbbi forma egyre jobban hódit a női maga-
zinok hasábjain is: „Rita asszony reggelivel kínál minket” 
(BlikkNŐK, 2013. október 12., 4. oldal). Az utóbbi idők 
politikai életében gyakoribbá váltak szexista megjegyzések 
fontos tisztségeket betöltő nőkkel szemben is. 

1/ Magyar Nemzet, olvasói levelek, 2005. március 16. 
2/ Kétheti Színes RTV Műsorújság, 2005. februári számaiból 
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3. Nyelvi szexizmus és feminizálás
A gendernyelvészet és a feminista nyelvi kritika a 

fenti álláspontok alapján vizsgálja a magyar nyelvben is a 
feminizálásról és a nyelvi szexizmusról kialakult társadalmi 
diskurzust, és követi nyomon a beszélők erről alkotott véle-
ményét. Az alábbiakban ezeket tekintjük át a nyelvészet és a 
szociológia módszertanának alkalmazásával. 

A szexista nyelvhasználat kapcsán a nyelvészeti és a szo-
ciológiai kérdésfelvetés azonos: (1) mit tekintünk szexistának 
a nyelvhasználatban, és (2) mit tehetünk ellene? A nyelvi 
szexizmus mint terminus először Marielouise Janssen-Jurreits 
munkájában bukkant fel 1976-ban. A meghatározás szerint a 
diszkrimináció azon módjával állunk szemben, amelyik a nő-
ket szexualitásukra nézve, nőiségükben sérti. Az 1980-as évek 
nőmozgalmainak idején fejlődött tovább a terminus jelentése, 
ez alatt foglalták össze azokat a diszkurzív vagy nyelvhaszná-
lati formákat és stratégiákat, amelyek a nőket marginalizálják 
a társadalmi diskurzus, az intézményesített nyelvi formák 
és gyakran oktatási-nevelési kontextusokban elhangzó nemi 
alapon történő megkülönböztetés legkülönbözőbb színterein. 
A téma egyik legfontosabb kutatója, Marlis Hellinger (1990) 
megkülönböztet nyílt és burkolt szexista nyelvi megnyilvá-
nulásokat. A nyílt formák közé sorolja például az erőszakos 
félbeszakításokat, a női beszélőktől a megszólalás jogának 
megvonását, illetve a beszédjog korlátozását. 

A huszadik század nyolcvanas éveiben divatos témának 
számított a gendernyelvészeten belül a közbevágások elem-
zése nőkből és férfi akból álló vegyes csoportokban. Gyak-
ran idézik Kennedy és Camden 1983-as vizsgálatát (ld. pl. 
Hellinger 1990), amely szerint a nemek közti közbevágások 
96 %-át férfi ak követték el „nők rovására”. A videofelvétel 
azt is megmutatta, hogy a férfi ak különösen gyakran vágtak 
nők szavába akkor, amikor azok mosolyogtak. Egy német és 
angol nyelvű vizsgálatok metaelemzése viszont azt bizonyí-
totta, hogy bár az esetek többségében csakugyan a férfi ak ve-
zettek a közbevágásban, de nem olyan arányban, mint egyes 
kutatások adatai alapján általánosítva feltételezték.

Hellinger (1990) megközelítésében a fentebb tárgyalt 
generikus alak használata a burkolt nyelvi szexizmus esetei 
közé tartozik. Újabb kutatások eredményeképpen a nyelvi 
szexizmus fogalma magába foglal minden olyan nyelvi-
kulturális megnyilvánulást, ami a nők szerepét vitatja, becs-
mérli, a nőket tárgyiasítja, valamint a nők fölötti hatalom-
gyakorlás valamennyi nyelvi formáját és diszkurzív elemét 
(Samel 2000). A nyelvi szexizmus legszembetűnőbb eseteit 
példázzák a nőket szexuális tárgyként referáló lexémák (pl. 
bige, moha, bőr, buksza, spiné, spinkó3), a nőket állatokkal 
asszociáló referálások (pipi, tyúk, pulyka, cica, liba), hogy a 
nemi szervek pars pro toto alapú használatát ne is említsük. 

Hellinger (1990) szerint azok a kifejezések is szexistá-
nak tekinthetők, amelyek a nő szüzességének megnevezésé-
re szolgálnak, mert ezek a szavak direkt módon asszociálha-
tóak a nőktől elvárt tulajdonságokra: érintetlen, szűzies, tisz-
ta, szeplőtelen, ártatlan, romlatlan, makulátlan, szennytelen, 
tisztességes, erkölcsös, szemérmes, tartózkodó, szégyenlős, 
szende, erényes. Hasonlóképpen szexistának tekinthetjük 
azokat a lexémákat is, amelyek a prostituált szinonimái a 
különböző nyelvi-stiláris rétegekben (utcalány, utcanő, ká, 
örömlány, presszótündér, aszfalttündér, éjjeli lepke, sarkan-

gyal, pillangó, rosszlány, szuka, szajha, kuruc, cula, szotyka, 
céda, lotyó4 stb.) és amelyek a feleséget szerepében lealacso-
nyítják (két lábon járó takarítógép, mosogatólány, oldalko-
csi, baba, oldalborda, hátizsák, asszonytárs, asszonypajtás, 
házi kereszt, anyjuk5).

Egyes feminista olvasatok szerint a generikus szóalakok 
használata is a nyelvi szexizmus esetei közé tartozik, mivel 
ezek inkább referálnak férfi ra, mint nőre (Bußmann 1985). E 
nézet hívei azt szorgalmazzák, hogy minden kommunikációs 
helyzetben explicit formában jelöljük meg a nőket is, tehát 
külön referáljunk rájuk is, ne csak akkor, ha az adott kontex-
tusban valamilyen okból kifolyólag a megnevezett személy 
nőneműsége a mondanivaló szempontjából hangsúlyos. 
Ezen álláspont szerint a nemek közötti esélyegyenlőség úgy 
valósítható meg, hogy különböző nyelvi megoldások alkal-
mazásával egymás mellett szerepeltetik a férfi ra és a nőre is 
expliciten referáló lexémákat. Ilyen megoldásokként tartják 
számon a nyelvben az ún. splitting („hasító”) alakokat és 
az ún. teljes szóalakkal történő szimmetrikus megnevezési 
formákat. Abban az esetben, ha hangsúlyosan szeretnénk 
utalni a cselekvő, az aktor nőneműségére, akkor nyilván-
valóan a nőnemű változatot használjuk a generikus alakkal 
szemben. A nőnemű alakok általános, és nem szituáció- vagy 
kontextusfüggő preferálását nevezzük feminizálásnak. 

Balázs (2001) a közeljövő legfontosabb nyelvstratégiai 
feladatai között tartja számon a kommunikációt megalapo-
zó fatikus elemek használatával kapcsolatban, hogy ponto-
sabb és társadalomszerkezetileg fi nomabb képet rajzoljunk 
arról, miként szólítsuk meg a nőket (pl. nő, hölgy, asszony, 
kisasszony, aranyoskám, szívem, úrhölgy, úrnő ld. Balázs 
2001). Ennek a kihívásnak a társadalmi nyelvhasználati hát-
terét vizsgálta Domonkosi (2002) is. Ebben a vizsgálatban a 
fentebb felsorolt alakok elfogadottságáról volt szó. Kiderült 
például, hogy az újabban erősen preferált úrhölgy és úrnő 
megszólítást, amelyekkel levelek címzésében szinte naponta 
találkozhatunk, a megkérdezettek éppúgy elutasították, mint 
a Nagy Amália Asszonynak formát is. Szintén Balázs (2001) 
veti fel a szóalkotási módok problémái között a női foglalko-
zásnevekkel kapcsolatos nyelvhelyességi kérdéseket. Vizs-
gálódásaink, példáink és adataink azt bizonyítják, hogy a 
magyar nyelvben jelenleg egy egyre intenzívebb feminizálási 
törekvés tapasztalható, amely jelenségre Göncz és Kontra 
(2001) valamint Kontra (2003) is felhívták a nyelvhaszná-
lók, ill. a nyelvet kutatók fi gyelmét. Ez a feminizálási trend 
szintén lehet az Európai Unió nyelvi ajánlásainak hatására 
létrejövő jelenség, de kapcsolatban állhat azzal is, hogy kör-
nyezetünkben több olyan nyelv is van, amelyik rendelkezik 
nyelvtani nemmel és a lexikális szinten képzett feminin ala-
kok használatának is kialakult nyelvi mintái vannak. 

A feminizálással, azaz a feminin alakok preferálásával 
párhuzamosan megfi gyelhető a politikailag korrekt és esély-
egyenlőségi szempontból is elfogadott ún. szimmetrikus ala-
kok gyakoribb használata is. Álláshirdetések és reklámok 
szövegeiben naponta találkozhatunk ezekkel a magyar nyelv 

3/ A példák forrása: Magyar Szókincstár
4/  A példák forrása: Magyar Szókincstár
5/ A példák forrása: Magyar Szókincstár 
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számára néha szokatlan szimmetrikus vagy akár teljesen 
idegen hasított alakokkal, leggyakrabban külföldi tulajdon-
ban lévő cégek magyar nyelvű hirdetéseiben: Hostokat és 
hostesseket keresünk. / Ügynöki munkára női és férfi  alkal-
mazottakat keresünk. / Ügyvezető igazgatónk mellé titkárt/
titkárnőt keresünk! / Iskolánkba fi zika szakos kolléga/kollé-
ganő jelentkezését várjuk6. Természetesen más a helyzet és a 
szemantikai értelmezési mód, ha a hirdetésben az olvassuk, 
hogy „Férfi  és női fodrászt felveszek.” 

Más nyelvekből vett minták alapján létrehozott hasí-
tott alaknak tekinthetők a következő, fatikus funkcióban 
álló példák: Kedves igazgató úr/hölgy! / Tisztelt előadó/
előadónő! / Kedves tanársegéd(Nő)! / Tisztelt igazgató asz-
szony/úr! / Kedves igazgató úr(hölgy)! /Kedves KollégaNő!  
Kedves Kolléga/Nő! / Tisztelt Képviselő/Nő7!  Kedves Tanár 
NŐ! – ez a példa pedig kifejezetten terjed az egyetemisták 
email kommunikációjában. A felsoroltak között van olyan 
nyelvi adat is, aminek a használata ma már nem jelent kü-
lönösebb problémát, és olyan is, amivel a legutóbbi időkben 
találkozhatunk gyakrabban (KollégaNŐ). Jól érzékelhető, 
hogy a splitting (hasítás) jelensége számtalan nyelvhelyes-
ségi kérdést fog a közeljövőben felvetni. Az, hogy a fenti 
példák közül ki mit tart elfogadhatónak, nemcsak a termé-
szetes nyelvérzék hozadéka, hanem a média által közvetített 
megváltozott nyelvi kultúra következménye is. Ezt szemlél-
teti a következő, nyomtatott reklámból származó mondat is: 
„Bár nem tartom követendő példának a mindennapok szingli 
hős(nőj)ét, ….”8

Mint a fenti példák mindegyike igazolja, a nyelvi 
feminizálás folyamata alatt azt a nyelvhasználati jelenséget 
értjük tehát, hogy – ellentétben a magyar nyelvi normával – 
abban az esetben is expliciten utalunk a referenciaszemély 
nőneműségére, ha a kontextusból (pl. a személynévből) ki-
derül a megnevezett vagy megszólított személy, aktor neme. 
A magyar nyelvi norma azt tekinti elfogadott esetnek, hogy 
amennyiben a név jelöli viselőjének nemét, a foglalkozásnév 
vagy a betöltött pozíció maradjon nemileg jelöletlen (pl. Ko-
vács Éva tanár, és nem normatív értékű például a Nagy Klára 
eladónő például egy névtáblán, ugyanakkor a Kovács Éva 
tanárnő típusú kettős feminin referencia társadalmi presz-
tízsváltozat, tehát elfogadott). Nyilvánvalóan nem használ-
hatjuk a Kovács Gizella üzletember kifejezést egy névkár-
tyán, ehelyett az üzletasszony megjelölést alkalmazzuk. A 
sport nyelvében már a 60-as években is elfogadott volt a 
feminizálás (pl. Kovács Tímea, úszónő), és úgy tűnik, ma is 
ez az a terület, ahol a leginkább utalunk a nemre. 

Az erősödő feminizáló nyelvhasználat bizonyítéká-
ul szolgálnak az alábbi példák is, melyeket 2011-2013 kö-

zött gyűjtöttünk a napi sajtóorgánumokból9, és amelyek 
közül jelenleg jó néhányat nevezhetünk ad hoc képzésnek 
is: kormányőrnő, katonanő, kurátornő, honasszony, lesifo-
tósnő, szóvivőnő, haramianő, showman-nő, showwoman, 
becsűsnő, tüdőgyógyásznő, gyógyszerésznő, biznisz 
csaj, kameramannő, szenátornő, importőrnő, dékánnő, 
tanácsosnő, tatnácsnok asszony, moderátornő, kalandornő, 
kommandósnő, patikusnő, gyakornoknő, bébiszitterlány, tit-
kár asszony. Hasonló képzésű feminin alakokkal találkozha-
tunk idegen nyelvekből fordított szakkönyvekben is. Példá-
ul a prezentációs technikákkal foglalkozó szakkönyvekben 
nem egyedi eset a prezentőrnő lexéma használata. Ezen szó-
formáknak azonban nyilvánvalóan más a konnotációja,mint 
azoknak a formáknak, amelyek már a mindennapi nyelvgya-
korlat részei és presztízst jelentő foglalkozásokkal állnak 
kapcsolatban: tanárnő, tanítónő. Megjegyezzük azonban, 
hogy az előbb felsorolt szavak esetében a feminin forma 
meggyökeresedése a pálya elnőiesedésére is utal.    

Láthatjuk, hogy itt nem egyszerűen arról a magyar 
nyelvben mindig is elfogadott jelenségről van szó, hogy a 
leggyakrabban nők által betöltött foglalkozásokat, valamint 
a nők számára társadalmi presztízst és elismerést nyújtó, 
általában művészi teljesítményhez kapcsolódó tevékeny-
ségi köröket egyébként is feminin formákkal jelöljük meg 
(ápolónő, titkárnő, színésznő, énekesnő, művésznő, festőnő, 
bírónő). Ugyanakkor még ezekben az esetekben – a magyar 
nyelvhasználatban elfogadott esetekben is – tapasztalhattunk 
az utóbbi időben egyfajta ingadozást a név+generikus alak 
(Kovács Edit jogász) és a név+feminin alak (Kovács Edit 
jogásznő) használata között. Ez az elbizonytalanodás erősíti 
azt a feltételezést, hogy a feminizálás nyelvi jelensége szoros 
összefüggést mutat a más nyelvekből kölcsönzött mintákkal. 

Tovább színesíti (és egyben bonyolítja) is a jelen 
feminizációs törekvéseit, hogy számos esetben találkoztunk 
az ún. reduplikált feminin formával, amely nem tűnik más 
nyelvből átvett nyelvi divatjelenségnek, de a kontextus alap-
ján nyelvbotlásnak sem minősíthetők. A reduplikált feminin 
alak illusztrálására álljon itt néhány élőbeszédből lejegyzett 
példa: női hölgyismerős, lányhúg, főnővérnő, kolléginanő, 
igazgatónő asszony. Megjegyzendő, hogy a szóban forgó je-
lenség önmagában nem ismeretlen a magyar nyelv számára, 
a reduplikált feminin alakok jól nyomon követhetők néhány, 
ma már régiesnek ható nyelvhasználati formánkban, mint 
például az anyámasszony, húgomasszony szavainkban. Ez 
utóbbi példák azonban teljesen más funkcióban használták 
az asszony lexémát: a megszólító és megnevező funkciót 
ötvözve a tiszteleti formák szerepét töltötte be. Ezt a funk-
ciót őrizhette meg a mai nyelvhasználat példái közül a pap-
né asszony. Napjaink reduplikáltan feminin nyelvhasználati 
példái azonban elsősorban nem a tiszteletiséggel hozhatók 
összefüggésbe, hanem arra utalnak, hogy az eredeti feminin 
szóalakban vagy az alaplexémában (húg, főnővér, kollegina) 
a mai beszélő már nem érzékeli a femininumot, és ezért az 
eredetileg is nőnemet jelölő szóalakhoz hozzáteszi azt a le-
xikai elemet (például a nő utótagot), aminek használatával 
megvalósíthatja a femininum explicit megjelölésére vonat-
kozó kommunikatív szándékát.  

Véleményünk szerint a magyar nyelvben erősödő 
tendenciát mutató feminizálási folyamatok és törekvések 

6/ Az idézett álláshirdetésekből származó szövegrészletek forrása: 
Borsodi Apró, 2003-2004.
7/ A példák hivatalos levelek megszólításai, melyeket közoktatási 
és közéleti közegben dolgozók bocsátottak rendelkezésünkre. 
8/ Egy budapesti reklámújság recenziója női olvasmányokról, 
2004. nov. 12.
9/ Az összegyűjtött példák forrásanyagául a megjelölt időszakban 
a következő lapok és magazinok szolgáltak: Magyar Nemzet, 
Magyar Hírlap, Népszabadság, Nők Lapja, Kiskegyed, Tina, 
Hölgyvilág, Sárga TV Újság, Tipp, MiNap.
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inkább a szex (a biológiai nem, a természetes nem) nyelvi 
pozícionálásával hozhatók kapcsolatba, és nem feltétlenül 
a társadalmi nemmel. Megszólító funkcióban a magyar 
nyelvhasználat általában preferálja a feminin formákat. Új 
jelenség azonban, hogy az eredeti megszólító funkcióban 
álló feminin alakok utaló és említő funkcióban a szövegtörzs 
szerves részeként jelennek meg. (Pl. … - írta az államtitkár 
asszony. / … – vélekedett az elnök asszony. / …- hangoztatta 
a tanácsnok asszony./ A kancellárjelölt asszonynak erről az 
a véleménye, hogy …10) 

Úgy tűnik tehát, hogy a mai magyar nyelvhasználatban 
a feminizálás tetten érhető a szóbeli és az írásbeli kommu-
nikáció legkülönfélébb szövegtípusaiban, a médiaszövegek-
ben, a reklámokban, a nyomtatott és az elektronikus sajtó-
ban, a női magazinokban, a fi lmszövegekben és legújabban 
a magyar nyelven íródott, valamint az idegen nyelvekből 
magyarra lefordított bestsellerekben is. Mi okozhatja a 
feminizálás magyarországi terjedését? A nyelvi feminizálás 
összefüggésbe hozható az Európai Unióhoz való csatlakozá-
sunkkal, aminek következtében hazánkban is egyre ismer-
tebbé válhat az Európai Unió gender-politikája, amelynek 
szerves része a nyelvi szexizmus elleni kampány és a nők 
nyelvhasználati egyenjogúságáért folytatott küzdelem. Az 
Európai Unió idegen nyelveken megfogalmazott dokumen-
tumainak és az Európai Unió gender-politikáját népszerűsítő 
brosúrák szövegeiben a nőkre vonatkozóan mind gyakrabban 
találkozhatunk expliciten feminin alakokkal, mint generiku-
sakkal. A feminin alakok preferálásában érvényesülni látszik 
az Európai Unió esélyegyenlőségi programja. Ennek jeleit 
érzékelhetjük hazánkban is, annak ellenére, hogy nyelvünk-
ben ezt a szerepet – nyelvtani nem hiányában – bizonyos 
morfológiai és lexikai eszközök töltik be. Tapasztalatunk 
azt mutatja, hogy nemcsak az Európai Unióval kapcsolatos 
szövegek fordításaiban érezhető a feminizálás, hanem a mo-
dern idegen nyelvekből (elsősorban angol és német) fordított 
szépirodalmi és bestseller szövegekben is. Feltételezhető, 
hogy a fordítók az idegen nyelvi mintát követik akkor, ami-
kor például a Mara asszony, a B.-né asszony, a detektívnő, az 
ügynöknő és a látnoknő11 kifejezésekkel élnek és egyszerűen 
szólva tükörfordítást alkalmaznak. Az álláshirdetések meg-
fogalmazásában a külföldi tulajdonban lévő cégek is elsősor-
ban az idegen nyelvű gyakorlatot követik és ragaszkodnak a 
nemileg specifi kus nyelvhasználati formák alkalmazásához. 
A külföldön is népszerű női magazinok magyar nyelvű test-
vérkiadványai általában szintén többet feminizálnak, mint a 
hasonló jellegű magyar lapok.  

4. Referenciális és megszólító eset
Az általunk kutatott nyelvi kérdések a beszélőket is ér-

deklik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azok a blogok és 
más interneten keresztül szerveződő beszélgetések szövegei, 
amelyek köré a mi kérdésfelvetéseinkhez hasonló témákban 
szerveződnek a topikok. Így például az egyik honlap, amely 
rendszeresen végez közvélemény-kutatásokat, azt a kérdést 
tette fel az olvasóknak, hogy hogyan lehetne magyarítani a 
nyelvi szexizmus kifejezést. A legtöbben a nemek szerinti 
hátrányos megkülönböztetés szókapcsolatra szavaztak, de 
felmerült a másnemű ellenesség, a szexuális kirekesztés és a 
nemi kirekesztés szókapcsolat is mint lehetséges megoldás. 

Érdekes, hogy a tudományos szövegekben egyébként gyak-
ran alkalmazott nemi diszkrimináció kifejezést a válaszadók 
többsége nem hozta kapcsolatba a nyelvhasználattal, hanem 
a munkahelyi szexuális zaklatás szinonimájaként értelmezte. 

Blogtéma például a szexista kifejezés értelmezése is. 
Ezzel kapcsolatosan az egyik topik beszélgetői azon vitat-
koztak a legtöbbet, hogy szexista-e az, aki a magyar nyelv-
ben az ember szót a hímnemű személyek megjelölésére hasz-
nálja. A beszélgetőpartnerek végül megegyeztek abban, hogy 
„de azért jellemzőbb, hogy a férfi akra használjuk”. A követ-
kező hozzászóló azt vetette fel, hogy a nők gyakrabban élnek 
ezzel a szemantikai behatárolással, mert különösen vidéken 
elfogadott, hogy a férj szinonimája az ember szónak (hazaért 
az emberem = hazaért a férjem), illetve „az uram egyenlő a 
férjemmel”. Az említett blogdiskurzust olvasva kiderül, hogy 
a beszélők jó része úgy véli, hogy az effajta szinonimitás 
nemcsak a régies nyelvhasználat egyik eleme, hanem bizal-
maskodó hangnemet is sejtet, azaz nem mindegy, ki milyen 
kontextusban azonosítja az embert a férfi val és a férjjel. 

Hasonló dilemmákat okoz más blogok bejegyzéseiben 
és internetes diskurzusokban12 az, hogy mikor használjuk a 
nő és a hölgy szavunkat. A hozzászólók egyetértenek abban, 
hogy a nő lexéma kevésbé ünnepélyes, kevésbé hivatalos és 
jelentéstartalma sokkal általánosabb, mint a hölgy szavunké. 
Az utóbbival a hozzászólók tapasztalata alapján gyakrab-
ban találkozunk megszólításokban és „az udvariasságot is 
a hölgy szó használatán keresztül mutatják ki a férfi ak” – áll 
az egyik hozzászólásban. A bejegyzések azonban felvetnek 
két érdekes esetet is. Használhatják-e a nők saját magukra 
vonatkoztatva ezt a szót? A bejegyzést író személy ugyanis 
azt vette észre, hogy társkereső hirdetésekben a nők magukat 
hölgyeknek nevezik. A másik felvetés szerint megfi gyelhető 
az is, hogy a nő szavunkat egyre gyakrabban értelmezzük a 
hölgy szó szinomin alakjának. Ez pedig arra mutat, hogy a 
referenciális és fatikus funkcióban álló esetek egyre gyak-
rabban mosódnak egybe, vagy éppen tesszük hozzá a hölgy 
szót abban az esetben is, ahol a megszólítás egyébként nem 
volna szükséges. A bejegyzést író erre az esetre azt a példát 
hozta fel, hogy meglehetősen furcsának találta, amikor egy 
orvosi vizsgálatra a következő mondattal hívták be: „Megké-
rem a hölgyet, hogy fáradjon be a rendelőbe!”

Egészen sok vita folyik a hozzászólók között arról is, 
hogy a feminin alakok képzésekor, vagy ahogyan ők írják, 
a „nőneműsített szó” / „nőiesített alak” képzésekor a női 
melléknév vagy a -nő képző használata az elfogadottabb-e. 
A diskurzus egyrészt arról szól, hogy például a tanárnő, a 
doktornő vagy az igazgatónő alak foglalkozásmegjelölés-e, 
vagy inkább megszólítás. Másrészt pedig arról, hogy van-e 
különbség a női miniszterelnök és a miniszterelnöknő kép-
zések között. Több mint 50 hozzászólást áttekintve, azt fo-
galmazhatjuk meg, hogy a -nő képzővel ellátott feminin for-
mák használatát a beszélők referenciális funkcióban, tehát az 

10/ Magyar Nemzet Online, Népszabadság Online, 2005. január 
11/ Reader’s Digest Válogatott könyvek, 2000
12/ A fejezetben említett példák, vélemények és egyéb hozzászólá-
sok, megjegyzések forrásai az interneten is jól nyomon következő 
topikok, pl. www.gyakorikerdesek.hu , www.miavelemenyed.hu, 
www.e-nyelv.hu
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utaló, a megjelölő esetekben tartják elfogadottnak. Az asz-
szony lexéma pedig leggyakrabban a megszólító esetekhez, 
a fatikus funkcióhoz társul. A hozzászólók véleménye szerint 
a hölgy szóval óvatosabban kell bánni, mert az olyan típusú 
mondatok, mint „Felkérem a képviselő hölgyet, hogy szóljon 
hozzá!” gyakran ellenérzést váltanak ki a megszólítottak-
ban. A női melléknév használatával kapcsolatosan egyrészt 
bizonytalanság, másrészt szintén egyfajta óvatosság fi gyel-
hető meg a bejegyzésekben. A hozzászólók szerint a női mel-
léknév erősebben hangsúlyozza ki a nőiséget, a női mivoltot 
és az ezzel a formával megnevezett foglalkozásnévben a női 
szerep mint egyedi és különleges szerep határozódik meg: 
női pilóta, női miniszter. A női melléknév tehát a kijelölő jel-
ző szerepét tölti be. Az óvatosságra a női melléknév kapcsán 
az ad okot, hogy nyelvszokás szerint a nőkkel kapcsolatos, a 
nőkre vonatkozó szerepkört jelöl meg: női fodrász, női sza-
bó, nyilvánvaló lehet mindkettő férfi  is.

5. Feminizálás és generikus alakok egynyelvű és két-
nyelvű kontextusban

Kontra Miklós és Göncz Lajos (2000) tanulmányukban 
a kárpát-medencei magyar beszélőközösségek nyelvhaszná-
latára vonatkozóan ismertetik a feminizálás formáit és hasz-
nálati gyakoriságát. A szerzők a feminizálás fogalma alatt azt 
a nyelvi-kulturális jelenséget értik, amikor a beszélők mind 
szóban, mind írásban „női formában” (2000: 83) használják 
a foglalkozásneveket azokban az esetekben is, amikor egyéb-
ként a referencia-személy nőneműségének a hangsúlyozására 
nem volna szükség. A vizsgálat kimutatta, hogy a Kárpát-
medence magyar beszélőközösségeiben a „női formát” leg-
gyakrabban a -nő utótaggal képezik. A szerzők egy 1996-ban 
végzett terepkutatás alapján vélik úgy, hogy a magyar nyelv-
szokás szerint a generikus alakhoz akkor tesszük hozzá a -nő 
utótagot, ha az alany nemét külön hangsúlyozni szeretnénk, 
vagy ha tipikusan elnőiesedett pályák betöltéséről van szó. 
Ez utóbbi esetben majdnem automatikusan alkalmazzuk a női 
formát (pl. táncosnő, szakácsnő). A terepkutatás célja az volt, 
hogy feltérképezzék a Kárpát-medencére jellemző nyelvszo-
kásokat és összevessék azokat a magyarországiakkal. Kontra 
és Göncz (2000) tanulmányukban összehasonlítják a feminin 
alakok használatát kétnyelvű és egynyelvű kontextusban is. A 
feminizált alakokat nemstandard alakoknak tekintik, ameny-
nyiben azok a kontextus alapján redundánsnak bizonyultak. 
A feminizálás folyamata ezen nemstandard alakok preferálá-
sát jelenti a generikus formákkal szemben (vö. 2000: 84). A 
feminizálás folyamatát a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, 
a Vajdaságban, a Muravidéken és Magyarországon tesztelték 
négy kéttagú nyelvi változót tartalmazó feladat segítségével. 
A vizsgálatban részt vettek az ausztriai magyar beszélőközös-
séget reprezentáló megkérdezettek is. 

A tesztmondatok a következők voltak:
1. Anyám egy középiskolában tanít, ő tehát ………
2. Tavaly kinevezték az iskola élére, most tehát már 

……… is. 
3. Kovács Julit már régóta ismerem. Mióta ideköltöz-

tünk, nála csináltatom a frizurámat, tehát ő a ……..
4. A legutóbbi választásokon számos nő került a falvak 

és városok élére. A mi városunkban Nagy Ilona lett a …… 
(vö. 2000: 84).

Az adatközlőknek azt a nyelvi alakot kellett beírniuk a 
tesztmondatokba, amelyeket ők a leggyakrabban használnak 
a példamondatok kontextusához hasonló esetekben. A tesztbe 
olyan feminin alakok kerülhettek be, mint például: tanárnő, 
tanítónő, igazgatónő, borbélynő, polgármesternő, bírónő, 
tanácsnoknő, fodrásznő stb. Az adatközlők száma összesen 
846 volt, akik a fenti régiókat képviselték egy nagyobb kvó-
tamintában. A megkérdezettek reprezentálták a férfi akat és 
a nőket (egyenlő arányban), a vidéken és a városban élőket, 
illetve a különböző kor- és iskolai végzettségű csoportokat. 
Az eredmények azt mutatták, hogy összesítetten minden két-
nyelvű környezetben élő magyar beszélőközösség erősebben 
preferálta a női formákat, mint a magyarországi minta be-
szélői. Ha minden kárpát-medencei régió adatait és a ma-
gyarországi adatokat is egybevesszük és a négy mondatban 
a preferenciák gyakoriságát is összességükben szemléljük, 
akkor a következő összkép rajzolódik ki: a megkérdezettek 
a négy mondatban 59,4 százalékban a standard (generikus) 
alakot használták, 40,6 százalékban pedig a nemstandard, 
női formákat (vö. 2000: 86). Ugyanakkor különbséget mu-
tatkoztak az egyes tesztmondatok preferencia-szintjei kö-
zött. A standard formák használata a legegységesebb képet 
Magyarországon mutatta mind a négy mondat esetében. Kü-
lönböző erősséggel ugyan, de a Vajdaságban, Kárpátalján, 
Ausztriában és a Muravidéken is a generikus formákat része-
sítették előnyben. Kivételt képezett Erdély és a Felvidék, ahol 
a női formák preferálása felé mutatkozott erősebb tendencia. 
Erdélyben 8,2 százalékkal és a Felvidéken 12,2 százalékkal 
részesítették összességében előnybe a feminin alakokat (vö. 
2000: 86). A két utóbbi adatot úgy kell értelmeznünk, hogy 
az átlagolt feminizált alakok használata megelőzte a generi-
kus formákéit. A feminizálás erősségének tekintetében végül 
is a következő „rangsor” alakult ki: 1. Felvidék (56,1%), 2. 
Erdély (54,15%), 3. Ausztria (39%), 4. Muravidék (35,9%), 
5. Kárpátalja (34,1%), 6. Vajdaság (31,9%) és Magyarország 
(20,25%) (ld. Göncz-Kontra 2000: 86). 

A négy tesztmondatban a változók a Felvidéken a kö-
vetkezőképpen alakultak: a legerősebben feminizált változat 
az első mondatba beilleszthető tanárnő alak volt (82,9%). 
Ez az eredmény két okkal magyarázható. Egyrészt a peda-
góguspálya tipikusan elnőiesedett foglalkoztatási csoportot 
alkot, másrészt a társadalomban a nők számára tovább-
ra is presztízst jelentő foglalkozásról van szó. Ezt követte 
a 3. mondatba beilleszthető feminizált forma (fodrásznő), 
amelynek a preferenciaszintje szintén meghaladta a gene-
rikus forma használatát (56,2%). Véleményünk szerint eb-
ben az esetben a foglalkozást gyakorló személy nemének 
kiemelt hangsúlyozásával állunk szemben, azaz Göncz és 
Kontra (2000: 83) megfogalmazásában „előtérbe kerül a 
női jelleg”. A preferálás sorrendjét tekintve az igazgatónő 
szóalak került a 3. helyre (47,2%). Ez a 2. mondat referen-
cia-személyeként szerepelt a tesztben. Ebben a kontextusban 
a generikus (standard) és a feminizált (nemstandard) forma 
használati értéke majdnem azonos preferenciaszintet muta-
tott. Valószínűsíthető, hogy ebben az esetben a -nő utótag 
azért sem tekinthető redundáns elemnek, mert annak hang-
súlyozása is fontos lehet, hogy a referencia-személy nőként 
érte el a társadalmi szempontból presztízst jelentő pozíciót. 
Ugyanakkor a példa jól szemlélteti, hogy ebben a kontextus-
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ban mások vélekedése szerint mégiscsak fölösleges elemnek 
tekinthető a női mivoltra tett explicit nyelvi utalás, és nem-
csak azért, mert a mondatból (az 1. számú mondat logikus 
folytatásaként) egyértelműen kiderül, hogy nőről van szó. 
A példa interpretációjában közrejátszhat az is, hogy olyan 
pozícióról van szó, amit mindkét nem tagjai betölthetnek, és 
a nemek közötti egyenlőség hangsúlyozásának egyik nyelvi 
formája éppen az, hogy nem különböztetjük meg a nemeket. 
A Felvidék adatsorának legutolsó eleme a polgármesternő 
szóalak (36,5%), ez a 4. példamondat leginkább releváns ki-
egészítése lehetett, más párhuzamos szóalakok mellett (pl. 
tanácsnoknő, bírónő). Ebben az esetben fontos megemlíteni, 
hogy a nyelvi kultúrában még kevésbé elfogadott szóalakok 
preferenciájáról beszélhetünk, ami nyilvánvalóan csökkenti 
a használati gyakoriságot. 

Göncz és Kontra (2000) is felteszik a kérdést, hogy mi 
okozza azt, hogy a magyarországi átlagolt adatokkal össze-
hasonlítva majdnem 36 százalékos a különbség a női formák 
preferenciája között. Alapvető okként kell megemlítenünk, 
hogy a magyar nyelvben nincsenek nyelvtani nemek, míg a 
szlovák nyelvben a feminizálás folyamatát az is támogatja, 
hogy a nyelvtani nem mint (más indoeurópai nyelvekben is 
megtalálható) grammatikai kategória jellemző rá. A felvidéki 
magyar anyanyelvű beszélők a kétnyelvűség környezetében 
gyakorta találkoznak a szlovák nyelvre jellemző feminin for-
mák preferenciájával. Ez arra enged következtetni, hogy a 
szlovák nyelvben használatos feminin formák hatnak a ma-
gyar anyanyelvű beszélők preferenciáira is. Ennek tudatában 
érthető, hogy a kétnyelvűek körében magasabb a feminizálás 
gyakorisága és elfogadottsága, mint a magyarországi beszé-
lők között. Ugyanakkor a felvidéki magyar ajkúak körében 
is hasonló tendenciák fedezhetőek fel a nyelvi feminizáció 
kapcsán, mint a magyarországi beszélők között. Ezek a ten-
denciák alkotják a feminista nyelvpolitika és nyelvi kritika 
két alapvető állásfoglalásának a kiindulópontjait is: (1.) hasz-
náljuk bátran és következetesen a feminizált alakokat, mert 
ezek a nők láthatóvá tételét szolgálják a nyelvben és explici-
ten megfogalmazzák azt, hogy a nők egy része nem támogat-
ja a generikus alakok használatát, mivel ezek által nem érzi 
magát megszólítottnak; (2.) a nőket expliciten megnevező 
alakok kihangsúlyozzák ugyan a nőiséget, de arra is utalnak, 
hogy a nőket és a férfi akat megkülönböztetjük, ez pedig nem 
segíti elő kellő hatékonysággal a nemek egyenjogúságát.  
Különösen jól szemlélteti ezt a kettősséget Göncz és Kontra 
vizsgálatából az igazgató/igazgatónő szóalakok párhuzamos 
használata, illetve hasonló tendenciákat vázol fel Lanstyák 
is (2000) A magyar nyelv Szlovákiában című könyvében is. 

A fenti eredmények pszicho- és szociolingvisz-
tikai szempontból is egyaránt érdekesek és fontosak. 
Pszicholingvisztikai szempontból tükrözik a beszélők at-
titűdjeit a feminizálással kapcsolatosan, hiszen adatokat 
közölnek arról, hogy a feminizálás összekapcsolódik a női 
mozgalmakkal, és a feminin formák tudatos és ezzel együtt 
gyakoribb használata arra utal, hogy bizonyos foglalkozási 
körökbe és pozíciókba a női munkavállalók egyre gyakrab-
ban juthatnak be. Az attitűdökkel kapcsolatosan a jövőben 
jó volna megvizsgálni azt is, hogy vajon a női vagy a férfi  
beszélők részesítik-e határozottabban előnybe a feminin for-
mák használatát. Szociolingvisztikai szempontból a feminin 

formák preferenciáján keresztül képet alkothatunk a beszé-
lőközösségek nyelvi szokásairól, megismerhetjük a hagyo-
mányokat (pl. tipikusan női foglalkozásnevek automatikusan 
feminin alakkal történő megjelölése) és az új tendenciákat 
(pl. a feminizálás erősödése más nyelv hatására, ill. a presz-
tízs kifejezésére megszólítási szituációkban).

6. Összefoglalás 
A fentiekben bemutatott nyelvi jelenségek társadalmi és 

nyelvészeti viták tárgyát képezik. Használatuk attitűdöket, 
álláspontokat közvetít. A nyelvileg semleges nyelvhasznála-
ti formák még nem kidolgozottak, a nemileg differenciáló 
formák használata pedig problémás. Gondoljunk csak arra 
az estre, amikor: „A kedves kollégák és kolleginák” meg-
szólításban hiába halljuk a nőket expliciten megnevező 
lexémát, ha a beszélő szándékosan és nyomatékosan gúnyo-
san hangsúlyozza azt! Értsd: a kollegina nem egyenrangú a 
kollégával.  Természetesen a túlzott mértékű feminizálásnak 
is van számos buktatója, és ez szintén nem a nők érdekeit 
szolgálja. A magyar nyelvben a feminin alakok bizony sok-
szor egyértelműen negatív felhanggal társítottak, mintegy 
áthagyományozva azt a tradicionális és sztereotip vélekedést 
és világképet, hogy a főnöknő éppenséggel csak egy nő. Ez 
is igazolja azt, hogy a feminin alakok a magyar nyelvben 
szexuspreferenciát közvetítenek, és nem gender szerepeket 
(l. erről bővebben Kegyes 2005). A feminin alak parodisz-
tikus és gúnyos konnotációjú használatára is akár naponta 
hallhatunk példákat a médiában (pl. frontembernő13). Ez a 
típusú feminizálás strukturálisan már szexista jelleget is ölt. 
A magyar nyelv esetében a feminizálás jelensége nem füg-
getleníthető az aktuális politikai helyzettől sem, sőt a szo-
cializmusban ideológiai érdekből preferált feminin alakok 
negatív konnotációjától sem. A feminizált alakok hallatán 
még ma is gyakran gondolunk az elvtársnő, szaktársnő, 
kartársnő, tagtársnő stb. szavainkra, bár a szocialista éra 
által erősen preferált feminin alakok társalmi tekintetben 
más típusú nyelvi-nemi diszkriminációt közvetítettek, mint 
ahogyan a szexizmus fogalmát ma interpretáljuk. 

Az, hogy ha történetesen A. Merkelt a média évek óta 
egyszerűen csak „a Kislányként” aposztrofálja, nem csak 
nyelvi kérdés. A jövő kutatási feladatai között tarthatjuk szá-
mon azt, hogy felméréseket készítsünk arról, mit gondolnak 
a nyelvhasználók. Valószínűsíthetjük persze, hogy a szexista 
ideológiát elfogadók nyelvhasználata is szexistább. Vizsgála-
ti adatok szerint (Kovács 2001) a szexista ideológia tételeit, 
amelyek a hagyományos nemi szerepeket foglalják magukba, 
a férfi ak egyöntetűbben és nagyobb mértékben fogadják el, 
mint a nők, de az idősebb női korosztály a fi atal lányoknál 
szexistábbnak bizonyult. A szexista nyelvi viselkedésről je-
lenleg még nincsenek nagyobb korpuszból származó megbíz-
ható empirikus adataink. Az ugyanis a bevett szokás, hogy 
a szexista nyelvhasználat témakörét (kiegészítve néhány ma-
gyar nyelvi adalékkal vagy példával, ld. Batár 2004) a ver-
bális agresszió kutatásába ágyazzák bele, holott a téma ennél 
nagyobb fi gyelmet érdemelne. 

Ahhoz azonban, hogy a média nyelvhasználata 

13/ Esti Showder, RTL Klub
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szexizmusoktól mentes legyen, nem elég együtt gondolkodni, 
hanem együtt is kell cselekednünk. Példának okáért a média 
fi gyelmébe ajánlhatjuk a Médiaetika c. könyv „Hogyan írjunk 
a nőkről?” címet viselő igen tanulságos fejezetét (ld. Rivers és 
Mathews 1999). Ebben ugyanis szerepelnek a szexista nyelv-
használat elkerülésének iskolapéldái is, amelyek közül az 
alábbi négy „aranyszabályt” emeljük ki: (1) Ne alkalmazzunk 
olyan szuffi xumokat, amelyek kizárólag a nő családi állapotát 
helyezik előtérbe! Ilyen a magyarban a -né asszonynévképző. 
Sok újságcikkben csak ebben a formában hangzik el utalás. 
(pl. Halászné volt a mérkőzés legjobb játékosa.); (2) Felnőtt 
nők esetében helytelen az, ha csak keresztnév használatával 
referálunk rájuk. (3) A felnőtt nők a legkülönbözőbb megne-
vezésekben is maradjanak nők, és pusztán a szóismétlések el-
kerülése érdekében ne nevezzük őket hölgyeknek, lányoknak, 
szépségeknek, háziasszonyoknak és csinos asszonyságoknak. 
(4) Ha okunk van a nemek szerinti  azonosításra, akkor is 
tanácsos kerülni a női melléknév használatát (női teniszező, 
női riporter, női vezető), mert azáltal, hogy minősítő jelzőt 
használunk, csak azt erősítjük meg, hogy a referenciaszemély 
nőisége által különleges az adott szakmai területen. Ehelyett 
használjuk inkább például a -nő utótagot, mert az még mindig 
kedvezőbben mozdítja elő a nők bizonyos foglalkozásokban, 
szerepekben való társadalmi elfogadtatását, mint a női jelző, 
és az utótag kevésbé hangsúlyosan pozícionálja a referencia 
személy nemét, mint a pozíciószót megelőző jelző. (ld. eze-
ket és hasonló ajánlásokat ld. Rivers és Mathews 1999: 236-
338, magyar nyelvű példák tőlünk).
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Kulcsszavak: női divat, bubifrizura, erkölcs, nők társa-
dalmi szerepe, emancipáció

Összefoglalás: A nők esélyegyenlőségre törekvése a hu-
szadik század első felében a divat terén is megjelent, ennek 
egyik látható jelét, a rövid hajviseletet a korabeli sajtó láza-
dásként, a nők hagyományos társadalmi szerepét veszélyez-
tető tényként mutatta be. E tanulmány a Rozsnyón kiadott 
Sajó-Vidék című regionális lap idevágó írásait mutatja be.

Az első világháború befejezése után, az egyre erősödő 
női emancipációs törekvések egyik következménye lett a 
többi között az is, hogy a nők levágták hosszú hajukat. Mint 

ahogy általában minden divatjelenség esetében lenni szo-
kott, a rövid frizura divatja a nagyvárosok után folyamatosan 
teret hódított a vidéki városokban is, majd – feltételezhetően 
lassabban – , de a falvakat is elérte. 

Az új kulturális jelenségek, legyen szó öltözékről, ün-
nepekről, hajviseletről stb. mindig heves elutasításra, ellen-
érzésre találtak a társadalom konzervatív, az újdonságokat 
kevésbé befogadó rétegénél. Kutatásaim során felfi gyeltem 
arra, hogy a korabeli sajtóban aránylag sokat foglalkoztak az 
új rövid női frizuradivattal: a bubi és eton frizurával. Ezek-
ben a korabeli lapokban megjelent különféle írásoknak kö-
szönhetően bizonyos mértékben nyomon követhető, milyen 

Adalékok a női divat újításainak korabeli társadalmi megítéléséhez – 
különös tekintettel a rövid haj (bubifrizura) fogadtatására a 20. század első felében

L. Juhász Ilona, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Etnológiai Központ, Komárom
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volt tájainkon a visszhangja, fogadtatása ennek az új, bizo-
nyos fokú társadalmi lázadást is kifejező divatnak. 

Az alábbiakban elsősorban a Rozsnyón kiadott Sajó-Vi-
dék című regionális lapban megjelent korabeli híradások alap-
ján, időrendi sorrendben szemléltetem, hogyan viszonyult a 
lap a női divat új jelenségeihez, azonban – ahol szükségét ér-
zem – néhány más sajtóorgánumból is hozok példákat.1  

A Sajó-Vidékben megjelent témával kapcsolatos írá-
sok alapján úgy tűnik, hogy az újság szerkesztői maguk 
sem rajongtak a bubifrizuráért. Más lapokhoz hasonlóan itt 
is különféle rémhírekkel próbálták elvenni a nők kedvét at-
tól, hogy rövidre vágassák a hajukat. Egy 1926 áprilisában 
megjelent cikkben például tudósok véleményére hivatkozva 
a haj levágásának következményeként bekövetkező bajusz 
kinövésével és különféle kiütések megjelenésével riogatják 
a nőolvasóikat: 

A tudósok véleménye szerint, a bubifrizurát viselő höl-
gyeknek 40–50 éves korukban csinos bajusz ékeskedik majd 
orrocskájuk alatt. Mások azt merik állítani, hogy a bubifri-
zurát viselők nyakán és fején kellemetlen és csúnya kiütések 
keletkeznek. Mi nem vagyunk olyan udvariatlanok, hogy a 
jövőbe lássunk, de azt meg kell állapítanunk, hogy a hosszú 
haj és rövid észről szóló rossz májú közmondás értékét nem 
változtatta meg a bubifrizura. Mert hát nem-e rövid észre 
vall, levágatni a nő legszebb ékességét, a hosszú hajat? Le-
het ugyan, hogy utána megjön az eszük és sajnálják, – de 
nem merik bevallani!...2  

A lap rövidesen ismét közölt egy cikket Bubifrizura 
betegség címmel. Ebben – ugyanúgy, mint a fentebb idézett 
cikkben – egy brüsszeli orvosi folyóiratra hivatkozva fi gyel-
meztetik a nőket a veszélyre, miszerint a bubifrizura viselői 
már különféle bőrbetegségekben szenvednek, sőt egy spe-
ciális,  bubifrizura betegség, a garaonite3 is megjelent. Az 
elrettentést azonban még fokozzák azzal, hogy egy német 
tudósra hivatkozva már nem csupán a bajusz, hanem a sza-
káll kinövését is előrevetítik a nőknél, ami szerintük a jövő-
ben a nemek közti mindenféle különbség eltűnéséhez vezet:

Hölgyeim vigyázzunk a bubifrizuráral! Ez a vészkiál-
tás és fi gyelmeztetés Bruxellesből hangzik el, a Bruxelles 
Médical című folyóirat veri félre a harangokat. Fölfedez-
ték a bubifrizura-betegséget, melynek van már tudományos 
neve is: „garaonite” Ez a nyavalya természetesen abból 
származik, hogy a nők, akik évezredek óta nem nyíratták a 
hajukat, a bőrüket pedig nem borotváltatták, nem tudnak 
ellenállni a gép és a borotva támadásának. A bőrbetegség 
eleinte apró, pörsenésszerű foltocskák alakjában jelentkezik 
a tarkón, melynek piheszőreit gép vagy borotva nyesi le. De 
a foltocskák helyén nemsokára kellemetlenül viszkető kiütés 
támad, úgy, hogy kenőccsel kell kezelni. Ekkor már kifejlő-
dött a garaonite, a bubifrizura betegség, mely hámlásban 
nyilvánul meg. 

Egy német tudós még rosszabbat jósol meg: szerinte a 
nők bőrrendszere a hajnyírás és borotválkozás által telje-
sen át fog alakulni. Azok, akik fi atal éveikben természetadta 
szép fürtjeiket föláldozzák a divatnak, negyvenéves korukban 
hökkenve versenyeznek egymással az ecsetért és a borotvá-
ért. Igaz, hogy ekkor már eltűnik a nemek közt minden kü-
lönbség, diadalt ül a teljes egyenlőség.4 

Ugyanebben a fentebb idézett lapszámban amerikai la-
pokra hivatkozva, Amibe a bubifrizura kerül címmel megje-
lent rövid hírt is közöltek, miszerint 1925-ben az Amerikai 
Egyesült Államokban 890 millió dollárt költöttek a hölgyek 
a rövid hajra: Amerikai lapok a „borbélymesterek Világ-
kongresszusá”-nak newyorki összejövetele alkalmából közli, 
hogy a női fodrászipar az elmúlt években eddig soha nem 
tapasztalt jövedelemre tett szert. A múlt évben az Egyesült 
Államok területén hatvanmillió asszony és gyermeklátoga-
tója volt a fodrászüzleteknek, akik nem kevesebbet mint 890 
millió dollárt költöttek.5 

A lap következő heti számában egy lány reagált a bubi-
frizura-betegséggel kapcsolatosan megjelent írásra. Levelét 
Egy kis szőke bubi levele a „Sajó-Vidék”-hez címmel közöl-
ték, ami már csak azért is fi gyelemre méltó, mivel a hölgy 
nem utalt saját hajának színére. Az már korábban is sejthető 
volt, hogy a lap munkatársai nem hívei a bubifrizurának, de a 
levél egyes mondatai után tett rosszmájú és gúnyolódó meg-
jegyzéseikből teljesen egyértelművé válik, mi a szerkesztő-
ség véleménye erről az új frizura-divatról: 

Tekintetes Szerkesztőség! 
Én is azt tartom, hogy a divatnak nem kell minden kinö-

vését utánozni, (Mégis teszik! Szerk.), de véleményem szerint 
a bubifrizura némely tekintetben nagyon célszerű. Kisebb a 
haj, könnyebb a fej. Nem melegít nyáron a vastag hajfonat s 
nem válik be az a mondás a nőkről : „hosszú haj, rövid ész”, 
(Hm! Ez kérdés?!... Szerk.) A divatot  nemcsak ruházatban 
kell követni, de hajviseletben is. (Pardon! Nem-e borbély az 
udvarlója? Szerk.) Hiába van valaki elegánsan öltözve, ha a 
frizurája ó divatú, biztosan utána néz mindenki: (Hisz ezt sze-
retik a leányok! Szerk.) Ma, hogy valaki divatos legyen, nél-
külözhetetlen a bubifrizura. (Na!??? Mennyi divatos nő van 
hosszú hajjal is. Szerk.). A tudósok véleményére nem sokat 
adunk. (Ezt úgy is tudjuk! Szerk.) s ha negyven éves korban 
csakugyan kinőne a bajusz és a szakál, el fogják tudni tüntet-
ni azt a nők is, mint a férfi ak. (De hol lesz a varázs? Szerk.). 
Az sincs kizárva, hogy szépnek fogják találni a bajuszos höl-
gyeket s divat lesz. Ami divat az szép is. (no, talán mégsem! 
Szerk.), és kapós. Mindenki igyekezni fog bajuszt növeszteni. 
(Hm! Elképzelem Magácskát bajusszal! Brr!...Szerk.). Sok 
öreg bácsitól hallottam ezt: „Ha nincs pénzem, adnak még 
a bajuszomra”. – hátha a hölgyek bajuszára is fognak adni? 
(Kötve hisszük. Szerk.). No, de egyik divat se tart oly soká, 
hogy ily eredményre jussunk. Hát ahhoz mit szólnak a tudós 
bácsik, hogy én láttam idős rövidhajú nőt és nem volt bajusza 
és hosszú hajút, aki bajuszt viselt szegény? (Ugye-e Maga is 
sajnálta szegényt? Mi mindkettőt sajnáljuk. Szerk.) Tehát nem 
ijedünk meg a „bruxellesi” vészkiáltástól, mert nők vagyunk, 
akik mindig tudunk segíteni magunkon.

Egy bubifrizurás.6 

1/ Az újságcikkeket eredeti formájukban közlöm, a szövegen nem 
javítottam. 
2/ Sajó-Vidék 1926. április 22., 2. p. 
3/ Ilyen nevű betegségnek a nyomát sehol sem találtam.
4/ Sajó-Vidék 1926. április 22., 3. p.
5/ Sajó-Vidék 1926. május 27., 3. p.
6/ Sajó-Vidék 1926. április 29., 4. p.
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Amennyiben hihetünk az alábbi hírnek, Tirol tartomány 
több településén is megadóztatták a bubifrizurát viselő nő-
ket. A tiroli borbélyok tiltakozására reagálva az adót beveze-
tő községek elöljárói Szent Pál apostol levelére hivatkoztak:

Innsbruckból jelentik: – Tirol legtöbb községe már hó-
napokkal ezelőtt adót vetet ki a 12 évesnél idősebb rövidhajú 
nőkre. Természetes ez a furcsa adóztatás megütközést váltott 
ki úgy a borbélyok, mint a bubifrizurás asszonyok, leányok 
körében, annál is inkább, mert az adó harminc silling, ami 
háromszáz magyar koronának felel meg. A tiroli borbélyok 
elkeseredésükben tiltakozást jelentettek be az elöljáróság-
nál az adó ellen. Az érdekelt községek elöljárói közös le-
vélben válaszoltak, amelyben idézik Szent Pál apostolnak a 
korintusiakhoz írt levelét, amelyben meg van írva, hogy „a 
hosszú haj az asszony dicsősége”. Erre az idézetre támasz-
kodva ragaszkodnak az „üdvös” adóhoz.7

Az 1926. július végén megjelent lapszámban Megbánta 
tettét a bubifrizura népszerűsítője címmel arról tudósítanak, 
hogy a rövid haj egyik amerikai népszerűsítője Irene Castle 
táncosnő (1893–1969) már maga is elítélően nyilatkozott a 
rövid hajról és a rövid szoknyáról:  

A Chicago Tribune közlése szerint miss Irene Castle 
táncosnő a világszerte ismert artista, aki Amerikában meg-
honosította a fi ús hajviseletet, érdekesen nyilatkozott az új-
ságíróknak, mielőtt hajóra szállott Európa felé: „Borzadok 
azoktól a nőktől – mondta – akik férfi as modort öltenek ma-
gukra és megtagadják nőiességüket. Ma már igazán a végső-
kig túlhajtották a rövidszoknya és a bubifrizura divatját. Az 
amerikai leányok rossz sihederek lettek, akiktől menekülnek 
a valamire való férfi ak”.8 

Külön fi gyelmet érdemel a lap Ceruzajegyzetek rova-
tában Megkapták! címmel közölt írás, amely  három pap és 
két bubifrizurás találkozásáról szól, s amelyből egyértelmű-
en kitűnik, hogy a cikkben szereplő papok könnyű erkölcsű 
nőként, egyfajta prostituáltként tekintenek a lányokra: 

Megkapták! Két elegáns, bubifrizurás úrifélének látszó 
hölgyike lejtett a múlt pénteken a rozsnyói korzón. A balsors 
három papot hoz velük szembe. „No már vége a szerencsé-
nek!” – sóhajtanak hangosan. „Menjenek csak a kaszárnyá-
ba, – a maguk fajtája ott mindig talál szerencsét!” – vágja 
vissza az egyik tisztelendő. A két fej persze nyomban lekonyult 
és a „szerencsétlen” fruskák sietve elkotródtak…9 

Ugyanabban a lapszámban, amelyben a fentebb idézett 
írás megjelent, egy ásatással kapcsolatos hírt is közölnek, mi-
szerint az ásatások során előkerült szobor, egy „babyloni is-
tennő” is bubifrizurát visel. (Megjegyezzük, hogy Kleopátra 
is rövid hajat viselt): 

Palesztínában Bede amerikai természettudósnak si-
került ásatásai folyamán egy Krisztus előtti 1500-ból való 
leletre bukkanni. A fölszínre jutott kincsek legértékesebb da-
rabja egy babyloni istennő szobra, akit az ókori szobrászmű-
vész a legmodernebb bubifrizurával ábrázol.10 

Két hónap múlva megjelent cikk már a bubifrizurának a 
fülbevaló-divatra gyakorolt hatásával foglalkozik:

Amióta a bubifrizura teljesen szabaddá teszi a női fület, 
melyet azelőtt sűrű hajfonatok takartak el a kíváncsi szemek 
elől, a fülbevalók divatja mind általánosabbá vált s ma már a 
fülbevaló nélkülözhetetlen tartozéka a női toalettnek. A pár-
isi és londoni ékszerészek egybehangzó jelentései szerint eb-
ben az esztendőben több fülbevalót adtak el, mint bármikor 
azelőtt. A legtöbb fülbevaló tulajdonképpen fülönfüggő már, 
mert hiszen gyakran a vállig ér. Épen ezért, mert a fülbeva-
lók méretei ennyire megnőttek, ma már nem tartozik rossz 
ízléshez az, ha valaki fülbevalójában hamis köveket hord, 
mert hiszen a kövek szokatlan nagysága kétségtelenné teszi 
azt, hogy azok valódiak nem is lehetnek s így a megtévesz-
tési szándék önmagától elesik. A nyugati nagy városokban 
legnagyobb előszeretettel gyöngyöket hordanak, különösen 
tojásdad-alakú gyöngyutánzatokat, pedig ilyen alakú gyöngy 
a világ egyetlen kagylójában sem terem.11

A rímfaragókat is megihlette a bubifrizura és az új női 
divat, a Sajó Vidékben is több ilyen verset találunk. Fontos 
azonban megjegyeznünk, hogy bevett gyakorlat volt ebben 
az időben, hogy a lapok egymástól vettek át híreket vagy 
verseket a forrás megjelölése nélkül, így sokszor nehéz ki-
deríteni, hol jelent meg eredetileg. Így volt ez a bubifrizurát 
és a női divatot megverselő alkotásokkal is. 

A Sajó-Vidékben „Nóta a bubifrizuráról”, címmel kö-
zölték az állítólag Fülek környékén, az Igaz-e babám dalla-
mára énekelt, bubifrizuráról szóló „nóta” szövegét: 

Nóta a bubifrizuráról. Fülek vidékén a „kisteremben” 
az „igaz-e babám” dallamára dalolják a következő kis nótát:

„A füleki bubifrizura
Legényhajú leánynak
Nem akad ura.
Úgy kell neki szegénynek,
Miért nem született ő
Mindjárt legénynek!
A füleki bubifrizura…” stb.
Egy kis változtatással Rozsnyón is beválik.12

Pár hónapos szünet után 1927 márciusában egy rövid 
hír jelent meg a lapban, amely arról tudósít, hogy a „nőcs-
kék” növeszteni kezdték a hajukat:

Bubifrizura. 
Már régen nem írtunk a bubifrizuráról, mert beleun-

tunk és nem tartottuk érdemesnek a véle való foglalkozást. 
De amit most láttunk, az tollunkra kívánkozik „növesztik a 
hajukat a nőcskék”, No lám, eddig tartott a dicsőség? Haj-
tincsek lógnak a vállaikon, mert a haj nem akar olyan köny-
nyen megnőni, mint amilyen könnyelműen azt levágták.13 

A lap egyik májusi számában ismét visszatértek a bubi-
frizurára kivetendő adó témájához, ezúttal a görögök ebbéli 

7/ Ahol megadóztatják a bubifrizurát. Sajó-Vidék 1926. június 3., 4. p. 
8/ Megbánta tettét a bubifrizura népszerűsítője. Sajó-Vidék 1926. 
július 29., 3. p.
9/ Megkapták! Sajó-Vidék 1926. szeptember 9., 2. p.
10/ Sajó-Vidék 1926. szeptember 9., 3. p.
11/ A fülbevaló divatja. Sajó-Vidék 1926. november 11., 3. p.
12/ Nóta a bubifrizuráról. Sajó-Vidék 1926. november 25., 2. p.
13/ Bubifrizura. Sajó-Vidék 1927. március 17., 3. p.
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törekvéseiről számolnak be.  A görögök élvezeti cikként te-
kintenek a bubifrizurára, ezért a luxuscikkekhez hasonlóan 
azt is megadóztatnák. Figyelemre méltó a párhuzam, amit 
az agglegények és a bubifrizura között vonnak: eszerint az 
agglegénység egyik előidézője a bubifrizura.  Egy másik bi-
zarr ötletet is felvetnek, miszerint az új táncot, a charlestont 
is meg kellene adóztatni: 

Adót a bubira!
Azon az alapon, hogy a luxus és az élvezet megadózan-

dó, az elmés hellének adót vetnek ki a bubifrizurára. Görög 
barátaink úgy okoskodnak, hogy a bubifrizura bizonyára él-
vezeti cikk, különben nem lenne olyan kapós a nők világában. 
Ha a selyem, a csipke, a gyémánt mint luxuscikk adóköteles, 
akkor legyen adóköteles a bubifrizura is, amely a luxuscik-
kekkel azonos célokat, tetszést, divatot, hódítást, szépséget 
szolgál. Ezen az alapon pénzügyi kormányunk szíves fi gyel-
mébe ajánljuk a bubifrizurát, mint olyant. Legutóbb sok szó 
esett az agglegényadóról, viszont az agglegények révén a 
bubifrizuráról. Mivel az agglegényeket megadóztatják, csak 
logikus lenne, ha megadóztatnák az agglegénység egyik lé-
nyeges előidézőjét, a bubifrizurát is. Aztán a charlestont is 
külön adóval lehetne sújtani, mert ez is élvezeti cikk. Vesse-
nek ki a charlestonra is luxusadót, a bubifrizurára pedig vi-
galmi adót. Vagy megfordítva: vigalmi adót a charlestonra 
és luxusadót a bubira. Igazán mindegy.14 

Egy hónappal később a Ceruzajegyzetek című rovatban 
pár mondat erejéig ismét visszatértek a bubifrizura témájá-
ra. Ezúttal az új frizuradivat és a középkorban dívó szokás 
között vontak párhuzamot, miszerint abban az időben az 
olyan nőket fosztották meg hajkoronájuktól, akik „rossz fát 
tettek a tűzre”, azaz erkölcstelenek voltak:

 Változik a divat
A régi becsületes világban, illetve az ó- és a keresztén 

középkorban azok a nők nyírták le a hajukat, akik bűnbánatot 
tartottak s azokat kopasztották meg, akik rossz fát tettek a tűz-
re. Nem tudjuk, hogy a sok nyírott fejű bakfi s és madame el-
követett vagy elkövetendő bűneit gyászolja-e nyilvánosan?15 

Két héttel később az új „erkölcstelen” táncot, 
charlestont ostorozták. A charleston tönkreteszi a női lábat 
címmel megjelent cikkből többek közt megtudható, hogy az 
új tánc ellen is felemelte az egyház szavát, azonban ered-
ménytelenül: „A charleston-őrület ellen felszólaltak a jó er-
kölcs nevében az egyház papjai, felszólaltak a társadalom-
tudósok, de szavuk elveszett a kísérő zene zsivajában…”.16 

Pár hónappal később Kuplék az élet forgatagából (Vagy: 
amiről írtak, s amiről nem írtak) címmel  Lipcsey Albin 
nevű rímfaragó neve alatt megjelent több versszakos „köl-
teménynek” első strófájában a bubi és eton frizuráról is szót 
ejt, de úgy tűnik, elsősorban a szoknya hossza foglalkoztatta 
inkább, amely ebben az időszakban már kezdett rövidülni:

Hogy a bubi s eton frizura divatos, – arról már írtak,
Hogy azért megszólni valakit, nem okos, – arról is írtak,
Hogy a szép hosszú haj bájos és vonzó, – arról is írtak,
De hogy a hosszú szoknya is hozzávaló, – arról még 
nem írtak….

Egy másik versszak témája a tánchoz kötődik, s ha hi-

hetünk a rímfaragónak, akkor abban az időben a „túl érzéki 
táncokat” is szabályozták:

Hogy minden nemzetnél más-más táncok vannak, arról 
már írtak,
Hogy kar-, láb-, csípő fi camítók is akadnak, arról is 
írtunk,
Hogy most a túl érzéki táncokat szabályozzák, – arról is 
írtunk,
De hogy az erotikai érzéseket is megzabolázzák, – arról 
még nem írtak.17

Több hónapnyi szünet után a lap legközelebb 1928 
márciusában foglalkozott ismét a témával. Ezúttal már a 
bubifrizura alkonyáról írnak, különös tekintettel Japánra. A 
hír szerint a tokiói rendőrfőnök egy rendeletet bocsájtott ki, 
miszerint a rövid hajú nőket „éber fi gyelemmel kell kísérni” 
a rendőröknek, mivel „a rövidhajú nők erkölcsi élete sok 
kívánnivalót hagy maga után”. Amennyiben egy rövid hajú 
nő gyanússá válik, azonnal elő kell állítani. Ennek hatására 
állítólag az egyik japán fi lmvállalat felmondott a rövid hajú 
női alkalmazottaknak:

A bubifrizura alkonya
A minap híre kelt, hogy az amerikai Egyesültállamok 

kereskedői tömegesen rendeltek olyan fésűket, amelyek a 
hosszú hajhoz szükségesek. A jóérzésű kereskedők nyilván 
azt akarják, hogy a hölgyek ismét megnövesszék a hajukat. 
Tokióból most értesültünk arról, hogy Japánban szintén le-
menőben van a bubifrizura divatja. Néhány évvel ezelőtt 
rohamosan hódította meg ez a divat Japánt és a keleti or-
szágokat. A legutolsó kis faluban is bubifrizurát viseltek, 
különösen a leányok. Miképpen jött a reakció, senki se tud-
ná megmondani, de tény az, hogy legelőször Japán előkelő 
hölgyei tértek vissza a hosszú hajhoz. Később a színésznők 
határozták el, hogy elegáns nő nem viselhet rövid hajat. 
Ez a felülről jövő intés a rendőrség gondolkodását is befo-
lyásolta. A tokiói rendőrség főnöke rendelet bocsájtott ki, 
amely arra inti a közegeket, hogy kísérjék fi gyelemmel a 
bubifrizurás nőket. A tapasztalat azt bizonyítja, állapítja 
meg a rendelet, hogy a rövidhajú nők erkölcsi élete sok kí-
vánnivalót hagy maga után Ennek következtében az utcán 
járó rövidhajú nőket éber fi gyelemmel kell kísérni, mihelyt 
gyanúsnak tűnik fel, azonnal elő kell állítani. Ez a rende-
let arra bírta a Rikatsu fi lmvállalatot, hogy azoknak a nő-
tagjainak, akiknek rövid hajuk van, azonnal felmond. Ez a 
felmondás nem végleges, így hangzott a körirat utóirata, 
amennyiben mindazok a művésznők, akik megnövesztik a 
hajukat, hét éven belül alkalmazásra jelentkezhetnek. Eze-
ket, ha hajuk megfelelő hosszúságot ér el, ismét alkalmazni 
fogják. A férfi ak általában helyeslik ezt a rövid haj elleni 
hadjáratot.18 

14/  Adót a bubira! Sajó-Vidék 1927. május 5., 4. p. 
15/ Változik a divat. Sajó-Vidék 1927. június 2., 2. p.
16/ A charleston tönkreteszi a női lábat. Sajó-Vidék 1927. június 
16., 4. p.
17/ Sajó-Vidék 1928. január 26., 3. p.
18/ A bubifrizura alkonya. Sajó-Vidék 1928. március 29. 4. p.
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Több mint egy éves szünet után a Ceruzajegyzetek 
rovatban Nálunk is kellene! címmel arról írnak, hogy Ma-
gyarországon fegyelmi eljárást indítottak a rövid hajat, és 
„túlrövid” szoknyát viselő tanítónők ellen. A rövid cikk író-
ja szerint Csehszlovákiában „sem ártana hasonló rendelet”, 
mert az ilyen tanítónők nem oktathatják erkölcsre és nőies-
ségre a lányokat: 

Nálunk is kellene! Magyarországon fegyelmit indíta-
nak azon tanítónők ellen, akik bubifrizurát és túlrövid ruhát 
viselnek. Bizony nálunk sem ártana hasonló rendelet, mert 
félig meztelenül és fi ús külsővel nagyon bajos erkölcsre és 
nőiességre oktatni a leánygyermekeket…19 

Egy év elteltével 1930. június 5-én  a lap ismét visz-
szatért a női divat témájához. Ezúttal a Óda a mai nőről 
és a divatról címmel egy hosszabb verset közölnek „XY” 
szignóval, amelyben a hiányos női ruházatot ostorozzák. 
Amennyiben hihetünk az alkalmi versben leírtaknak, az 
egyház erélyesen lépett fel az új női divat ellen, s az általa 
erkölcstelennek ítélt ruházatú nőket nem engedték áldozni, 
kitessékelték a templomból, illetve maga a pápa is elítélte az 
új divatot. Szűk két hét múlva, június 15-én a Nyitramegyei 
Szemlében szintén közölték ugyanezt a verset, az eredeti 
forrás megjelenése nélkül. 

Óda a mai nőről és a divatról

Szép a divat, ha nem frivol,
Ha tisztességes és komoly.
De a mostani ruházat
Már túlzásba vitt gyalázat.

Meztelen az istenadta,
Mintha ruha nem vón rajta.
Felől semmi, alól semmi,
Hogy hol mi van: jól kivenni…

Valamikor az „ily nőket”
Bekísérték volna őket,
Most az utcán úgy járnak-kelnek,
Ahogy az ágyból felkelnek. 

A nő ruhája kelméjét
Valahol a pókok szőtték,
Olyan lenge, oly átlátszó,
Épp akárcsak a pókháló.

Térden felül a szoknyája,
Szinte szégyen nézni rája,
Csupasz háta, melle, karja,
Hadd lássa, aki akarja.

A zulukafferek női
Egy szál köténnyel beérik.
Itt is úgy lesz nemsokára,
Csak kötényt köt derekára.

Áldozáshoz nem engedik,
Templomból kitessékelik.
A jó pap azzal küldi el,
„Menj és előbb öltözködj fel!”

A pap hiába szónokol,
Hiába beszél és korhol.
Nem ér semmit, nem is bánja,
A divat az ő bálványa.

Ah, ó tempora, ó mores!
Tudni szeretnők: még mi lesz?
Mi lesz? Egy fügefalevél,
Kell-e még több „ruha” ennél?

Nincsen szégyen, nincs szemérem,
A nap is pirul az égen.
Hiába int a Szentatya, 
Nincsen annak foganatja…20                             X.Y

A Sajó-Vidékhez és több más laphoz hasonlóan a 
Nyitramegyei Szemlében is többször téma volt a bubifrizura. 
A lap hozzáállását a rövid hajhoz és általában a divathoz – a 
többi között – jól illusztrálja egy 1927 decemberében az Egy 
hét tarkasága című rovatban megjelent írás alábbi részlete:

…A divat az hóbort, betegség, tömeg-hisztéria. Várat-
lanul jön váratlanul megy. Valaki megjelenik egy széles le-
gyező-nadrágban, melynek láttára ősapáink valószínű, hogy 
összecsapták volna a kezüket, másnap már a város egész 
fi atalsága legyezgeti ilyen széles nadrágszárakkal vékony 
lábszárait. Egynehány hölgyike – hivatkozva a higiénára. – 
levágta dús, hullámzó haját és bubi-fejet csinált magának. 
A divat-hóbort ragadós. Az eredmény az, hogy még nagyma-
máink is eton és bubifrizurában járnak…21 

A Sajó-Vidék legutoljára az 1934 novemberében meg-
jelent számában foglalkozott a rövid női frizura témájával, 
ebben azonban már nem ostorozta az új női divatot, csupán 
statisztikai adatokat közöl arra vonatkozóan, milyen hatással 
volt a rövid frizura megjelenése a gazdaságra, pontosabban a 
fodrászműhelyekben foglalkoztatott alkalmazottak számára: 

A rövid hajviselet közgazdasági hatásai.
A New Survey London Life and Labour legutóbbi köte-

tében részletesen foglalkozik azzal, hogy a technika fejlődése 
és a munka „mechanizálása” milyen változásokat okozott a 
londoni lakosság foglalkozási megoszlásában. Igen érdekes 
adat az újabb foglalkozások közül az, hogy Londonban 12 
évvel ezelőtt, amikor a nők még hosszú hajat hordtak, a fod-
rász-szakma 12000 embernek adott megélhetést, ma azon-
ban 23000 ember tevékenykedik a fodrászműhelyekben, ami 
kizárólag a megváltozott hajviselet következménye. Így van 
Európában és Rozsnyón is.22 

A Sajó-Vidékben ezt követően később már nem talá-

19/ Nálunk is kellene! Sajó-Vidék 1929. május 9., 1. p.
20/ Sajó-Vidék 1930. június 5. 3. p., valamint Nyitramegyei 
Szemle 1930. június 15., 2. p.
21/ Megállapítások. Nyitramegyei Szemle 1927. december 4., 3. p.
22/ A rövid hajviselet közgazdasági hatásai. Sajó-Vidék 1934. 
november 15., 5. p. 
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lunk bubifrizurával kapcsolatos írást, azonban az ugyancsak 
Rozsnyón megjelenő másik hetilapban, a Rozsnyói Híradó-
ban 1940-ben egy rövid hír erejéig még visszatértek a té-
mára, konstatálva, hogy a hölgyek kezdenek visszatérni a 
hosszú haj divatjához, sőt egyesek parókát hordanak: 

Jön a copfos divat
A női hajviselet terén rohamosan hódított a rövid 

haj, az úgynevezett bubi frizura. Alig akadt már itt-ott egy 
pár nő, akinek megmaradt a hosszú haja. Ámde, amilyen 
gyorsan és rohamosan tért hódított a rövid haj, most olyan 
mértékben bekövetkezhetik a hosszú hajfonatos divat visz-
szatérése. Már nagyvárosokban, így Budapesten is gyakran 
találkozunk copfos hölgyekkel. Természetesen, mivel rövid 
hajuk nem nő meg gyorsan, idegen hajfonatokat akasztanak 
a fejükre. Hiába, ha a divatról van szó, akkor a hölgyek sok-
szor lehetetlen dolgokra is vállalkoznak.23 

Fontos megemlíteni, hogy más lapokban még téma 
volt a rövid haj és a női divat, mint például a Csallóközi 
Hírlap – Magyar Vidékben, ahol 1937 júliusában a Miként 
véleködik Bódi bá a hét eseményeiről címmel hosszabb 
ideig futó, erőltetett csallóközi nyelvjárásban írt rovatban, 
Kontár Gergő verses formában üzen Bódi bának. Az egyik 
versszak a női divatot és a bubifrizurát kritizálja: 

Biz a vászonnépség nem tuggya, mit tögyön,
Hogyan puccoskogygyon, miként őtözkögyön.
Nem is varrja össze ódalt mán a szoknyát,
Ma hónap kopaszra nyíri le a haját.24

A fentebb közölt sajtóban megjelent különféle műfajú 
írások alapján általánosságban képet kaphattunk róla, mi-
lyen ellenérzésekkel és reakciókkal találkozhattak a hajukat 
rövidre levágó nők a társadalom részéről, elsősorban ami az 
egyházat illeti. Az idézett írások (a Rozsnyó Híradó egyik 
1940-ben megjelent számának kivételével) a mai Szlová-
kia területén jelentek meg az első Csehszlovák Köztársaság 
időszakában. Csehszlovákiát ebben az időszakban a demok-
ratikus gondolkodás jellemezte, s az egyház nem fonódott 
össze olyan mértékben az államhatalommal, mint ahogyan 
Magyarországon, a Horthy-éra idején.  Ha hihetünk a Sajó-
Vidék 1929. május 29-i számában Nálunk is kellene! címmel 
megjelent hírnek, miszerint „Magyarországon fegyelmit in-
dítanak azon tanítónők ellen, akik bubifrizurát és túlrövid 
ruhát viselnek”, arra következtethetünk, hogy az állami köz-
igazgatás szintjén valószínűleg nem alkalmaztak szankció-
kat az oktatási intézményekben dolgozó, rövid frizurát vise-
lő, vagy pedig az öltözködésben az aktuális divatot követő 
hölgyek ellen. Maga a cikk írója meg is jegyezte: „Bizony 
nálunk sem ártana hasonló rendelet, mert félig meztelenül 
és fi ús külsővel nagyon bajos erkölcsre és nőiességre ok-
tatni a leánygyermekeket…”25 Sajnos, ennek a témának a 
feldolgozása nem történt meg, s arról sincs tudomásunk, 
hogy a viseletkutatók kitértek volna a rövid hajviselet meg-
jelenésére mind városi mind pedig rurális környezetben, a 
témát illetően. 

A falusi népviselet-kutatás részeként bár a hajviseletet 
is vizsgálták, ez azonban kimerült abban, hogy az „egyko-
ri”, a „régi” rekonstruálására törekedtek, azzal azonban sen-

ki sem foglalkozott, hogy az egy-egy tájegységhez tartozó 
településen mikor jelent meg a rövid haj, s ennek milyen 
volt a fogadtatása az adott lokális közösségben. Jobbik eset-
ben néha mint negatív jelenségről tettek említést a viselet 
elhagyásáról.26 

A két világháború között a Magyarországon virágzás-
nak indult népies mozgalom, a Gyöngyösbokréta27 a mai 
Szlovákia területén élő magyarok körében is elterjedt. Egy 
ilyen rendezvényről megjelent tudósításból szerepel egy 
adat, miszerint az egyik falusi szereplő is rövid hajat viselt. 
Ezt annak kapcsán említette meg a „b.f.” szignó alatt publi-
káló szerző, hogy az illető leány a vonatállomásra menvén 
elveszítette a műcopfját: „Az állomás felé az úton Ilus el-
vesztette a copfját! Kiderült, hogy műcopfja volt, mert rövid 
hajjal mégsem szerepelhet a Gyöngyösbokrétán. Én ugyan 
megígértem, hogy nem mondom meg senkinek, de megír-
tam.” b.f. 28 Ennek alapján feltételezhető, hogy a mai Szlo-
vákia magyarlakta falvaiban az 1930-as években már voltak 
olyan lányok, akik levágatták hosszú hajukat, habár maguk  
tagjai voltak a helyi Gyöngyösbokrétának, amelynek elsőd-
leges küldetése a helyi hagyományok megőrzése volt.

Abból kiindulva, hogy a „hagyományos” paraszti csa-
ládban a férfi aké, a családfőké volt a domináns szerep, a nők 
egyféle alárendelt szerepet töltöttek be, elképzelhetőnek 
tartjuk, hogy a falusi társadalomban a városhoz viszonyít-
va sokkal erősebb lehetett azoknak a nőknek a társadalmi 
elutasítottsága, illetve megbélyegzése, akik megpróbálták 
követni az új hajdivatot, mint a városiban lakó kortársu-
ké. Csak sajnálhatjuk, hogy a viseletkutatás során ennek a 
szempontnak eddig nem szenteltek kellő fi gyelmet, pedig 
jelentős adalékkal szolgálhatna a nők társadalmi szerepének 
változásaihoz az adott lokális viszonylatban.

23/ Rozsnyói Híradó 1940. szeptember 1., 3. p.
24/ Csallóközi Hírlap – Magyar Vidék 1937. július 18., 7. p.
25/ Nálunk is kellene! Sajó-Vidék 1929. május 9., 1. p. 
26/ Vö. Magyar Néprajz IV. Életmód c. kötetében (Budapest: 
Akadémiai Kiadó1997) Flórián Mária: Haj és fejviseletek című 
fejezetet (694–708. p.), valamint Jókai Mária–Méry Margit: 
Szlovákiai magyar népviseletek. Bratislava: AB-ART 1998, Méry 
Margit: Szlovákiai magyar parasztviseletek. Pozsony: Clara 
Design Studio 2002)
27/ A Gyöngyösbokréta mozgalom 1931–1944-ig működött, me-
lynek tevékenysége a műkedvelő Paulinyi Béla újságíró nevéhez 
kötődik. A bemutatók eléggé hullámzó, műnépieskedő színvonala 
miatt a Vallás- és Közoktatási Minisztérium a Néprajzi Múze-
um szakembereit kérte fel a műsorok ellenőrzésére, de mégsem 
tudtak hatást gyakorolni az erőltetett műnépiességet képviselő 
mozgalomra. A szakemberek véleménye a Gyöngyösbokréta 
szerepéről máig megoszlik. Vö. Pálfi  Csaba: Gyöngyösbokréta. In 
Magyar Néprajzi Lexikon 2. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: 
Akadémiai Kiadó 1979, 368–369. p.
28/ Jegyzetek a Gyöngyösbokrétáról. Lévai Újság 1935. szeptem-
ber 11., 2. p.
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