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Nőképek kisebbségben III.
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Zborník štúdií o ženách žijúcich (aj) v menšine
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A  kötet kiadása az egyetemi hallgatók – pedagógusjelöltek – gen der ér zé ke
nyí té se című projekten belül valósult meg. Az egyetemi hallgatók – pedagó
gusjelöltek – gen der érzékenyítése elnevezésű projektet az EEA pénzügyi me
chanizmusa által finanszírozott Civil alap 23988,20 euróval támogatta. A Civil 
Alap ke ze lő je a Nyitott Társadalomért Alapítvány – Open society foundation. 
Az egyetemi hallgatók – pedagógusjelöltek – gen der érzékenyítése elnevezésű 
projekt célja az aktív civil részvétel növelése.

Vydanie zborníka štúdií bolo podporené v rámci projektu Rodové scitlivova
nie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov. Projekt Rodové scitlivo
vanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov bol podporený sumou 
23988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Fi
nančného mechanizmu EHP 200920014. Správcom Fondu je Nadácia otvore
nej spoločnosti – Open society foundation. Cieľom projektu rodové scitlivova
nie študentov a  študentiek VŠ – budúcich pedagógov je posielnenie aktívne
ho občianstva.

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom Islandu, 
Lichtenštajnska a  Nórska k znižovaniu sociálnych a  ekonomických rozdielov 
v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a pri
jímateľskými krajinami v EÚ. Tieto tri krajiny úzko spolupracujú s EÚ na zákla
de Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Výška Grantov EHP a Nórska pre obdobie rokov 2009 – 2014 je 1.79 miliárd eur, 
pričom príspevok Nórska tvorí 97% z celkových finančných prostriedkov. Gran
ty sú určené pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie, 
verejné a súkromné sektory v 12 najnovších členských štátoch EÚ, Grécku, Por
tugalsku a Španielsku. S darcovskými štátmi existuje široká spolupráca a akti
vity môžu byť vykonávané až do roku 2016.

Hlavnými oblasťami podpory sú životné prostredie a klimatické zmeny, posil
nenie občianskej spoločnosti, rodová rovnosť, zdravie, deti a mládež, súdnictvo, 
kultúrne dedičstvo, štipendiá a cezhraničná spolupráca.

Pozsony/Bratislava 2014
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Feminizmus és gen der  harmadszor

 Bolemant Lilla, Phoenix Polgári Társulás

A  Nőképek kisebbségben című konferencia harmadik alka‑
lommal került megrendezésre a Phoenix Polgári Társulás szer‑
vezésében, mint ahogy azt az első évben elterveztük, újra új 
színhelyen, Somorja és Pozsony után Nyitrán. A tanácskozás 
ezúttal a gen der pedagógia és a gen der érzékeny nevelés témája 
köré szerveződött, annál is inkább, mivel a 2014/2015‑ös tan‑
évben a  Nyitrai Egyetem Közép‑Európai Tanulmányok Ka‑
rán egyszemeszteres Gen der  studies képzésen vehettek részt 
a hallgatók, amelyet társulásunk nyújtott. Ehhez a tantárgyhoz 
és a tanítás alatt szerzett tapasztalatokhoz kapcsolódott az idei 
konferenciánk, amelyen a téma neves szakértői vettek részt.

A konferencia előadásaiból összeállított kötet három kisebb 
fejezetre osztódik. Az első a szorosabban vett gen der érzékeny 
nevelés témáját taglalja, társadalmi, szociológiai és politikai 
összefüggéseiben a feminizmus és a gen der  témáját, a harma‑
dik pedig az irodalom témaköréből merít.

Hogyan tanítsunk és tanuljunk „gen der ül”? Teszi fel a kér‑
dést kötetünk első szerzője, Thun Éva. Mi kellene ahhoz, hogy 
iskoláinkban a pedagógusok és a gyerekek tudatosítsák azok‑
nak a sztereotípiáknak a működési mechanizmusait, amelyek 
meghatározzák társadalmi nemi szerepeinket, és kezelni tud‑
ják őket? A  társadalomtudományok és a  bölcsészettudomá‑
nyok képviselői többféle oldalról járták körül a témát.

Thun Éva kifejtette, hogy a feminista episztemológiai alapo‑
zás befogadása híján az esélyegyenlőséget szorgalmazó oktatás‑
politikai intézkedések nem mutatták fel az elvárt eredménye‑
ket. Tanulmányában ennek a választásnak a kritikáját adja, és 
felvázolja az elméleti pedagógiai diskurzusokba ágyazott gen‑
der pedagógia gyakorlásának lehetséges módját. Kegyes Eri-
ka tanulmányában megkísérli meghatározni a gyakorlati gen‑
der pedagógia fogalmát aktuális gen der pedagógiai munkák át‑
tekintésével, különös tekintettel a bennük megfigyelhető nyelv‑
használati kérdésekre és formákra. Szapu Marianna a nők a tu‑
dományban kérdéskört a feminista tudományfilozófia és tudo‑
mánykritika perspektívájából tárgyalja, vagyis egy olyan pers‑
pektívából, amely a  gen der  fogalmát használja analitikus ka‑
tegóriaként, és a  tudomány gen der  által való befolyásoltságá‑
ra mutat rá. Bárczi Zsófia írása arra a kérdésre fókuszál, hogy 
a  szlovákiai magyar iskolák alsó tagozatán használt olvasó‑
könyvekben milyen nő‑ és családkép bontakozik ki, illetve a ne‑
mi és társadalmi sztereotípiák hogyan jelennek meg. A vizsgá‑
lat a tartalomelemzés módszerével közelíti meg az olvasóköny‑
vek és az irodalom tankönyvek nőképét. Bolemant Lilla arra 
tesz kísérletet, hogy a feltárja a tanterv, a tankönyv és a tudás‑
szintmérő tesztek összefüggéseit a szlovákiai magyar tannyelvű 
iskolák magyar nyelv és irodalom tantárgyának tükrében.

Barát Erzsébet a feminizmust „gen der ‑ideológiaként” lejá‑
rató közbeszédről ír, nem annyira a konkrét politikai, közpoli‑
tikai események elemzéseként, sokkal inkább annak újragon‑
dolásaként, hogy mit tegyünk a neoliberalizmus általános tá‑

madása láttán, mikor is a kritikai gondolkodás fogalmait ön‑
maguk visszájára fordítják. Antoni Rita a Feministák Szegedi 
Egyesületének történetét elemzi alapos részletességgel. Hida-
si Judit egy távoli ország, Japán nőpolitikáját dolgozza fel. Abe 
Shinzo kormányfő „womenomics” programját, amely a  gaz‑
dasági életben a női szerepvállalás fokozását, intenzifikálását 
és innovatív erejének érvényesülését tűzi ki az elkövetkezendő 
évtizedek fő feladatának. Molnár Csilla a hímzett falvédőket 
mint esztétikai értékű vizuális médiumot mutatja be, amelyet 
kortárs művészek napjaink populáris kultúrájából vett tartal‑
makkal látják el, és kritikailag újraértelmezik az idézés révén. 
A szerző a női önkifejezés és öntudat eszközeként tárja elénk 
ezek értelmezését. Jablonczay Tímea dolgozatában a  transz‑
nacionális feminizmus és komparatisztikai kutatások határte‑
rületét, kereszteződési pontjait keresi, vagyis azt, hogyan tud 
a két terület egymás számára termékeny szempontokat adni, 
milyen irányok, kutatási kérdések tudják megalapozni a  to‑
vábbi kapcsolódás lehetőségfeltételét. Petres Csizmadia Gab-
riella a mesei tradícióban kialakult női szerepköröket elemzi 
és értelmezi néhány kortárs mesén keresztül. Puskás Andrea 
Paula Vogel: Desdemona: Színmű egy zsebkendőről című drá‑
ma‑adaptációjában a női identitás kialakulását és formálódá‑
sát elemzi. Mészáros András Don Juan lánya című tanulmá‑
nya a Don Juan művek nőszereplőit, ezen belül főként Donna 
Anna szerepét vizsgálja.

Hogyan tanítsunk és tanuljunk tehát gen der ül? A fenti kér‑
dés megválaszolásához a  konferencia tanulmányaival talán 
részben meg is adtuk a választ. 
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Feminizmus a gen der  po tretíkrát

 Lilla Bolemant, Občianske združenie Phoenix

Konferencia Obrazy žien menšiny, ktorú organizovalo Ob‑
čianske združenie Phoenix sa uskutočnila už tretíkrát 17.‑18. 
septembra 2015 v Nitre v spolupráci s Fakultou stredoeuróp‑
skych štúdií UKF. Miesto uskutočnenia je každý rok iné, po 
Šamoríne a Bratislave to bola Nitra, už aj preto, že na tejto fa‑
kulte sa uskutočnil pilotný predmet Základy gen der  studies 
v maďarskom jazyku pre študentov a študentky pedagogických 
smerov fakulty. Hlavnou témou konferencie bolo tento rok ro‑
dovo citlivé vzdelávanie a rodovo citlivá výchova.

Zborník prednášok z konferencie sa člení do troch kapitol. 
Prvá sa venuje samotnému rodovo citlivému vzdelávaniu, dru‑
há spracováva sociologické, spoločenské a politické súvislosti 
tematiky feminizmu a rodu, a  tretia sa venuje literatúre z fe‑
ministického hľadiska.

Ako učiť rodovo citlivo? Pýta sa autorka prvej štúdie, uzná‑
vaná vedkyňa v oblasti rodovo citlivej pedagogiky Éva Thun. 
Čo je potrebné k tomu, aby si žiaci a žiačky a učitelia a učiteľ‑
ky uvedomovali pravidlá vzniku a pôsobenia rodových stere‑
otypov, ktoré pôsobia na ich socializáciu, a bránia v dosaho‑
vaní rovného postavenia žien a mužov v  spoločnosti, v  tom‑
to prípade priamo v škole? Predstaviteľky a predstavitelia hu‑
manitných, spoločenskovedných a filozofických vied sa v tej‑
to knihe venujú otázke rodu a rodovo citlivej výchovy z rôz‑
nych uhlov pohľadu.

Éva Thun zastáva názor, že opatrenia zamerané na presa‑
dzovania rodovej rovnosti nepriniesli žiadúce výsledky, preto 
sa nemohli dostaviť ani výsledky týkajúce sa rovnosti príleži‑
tostí v oblasti vzdelávania. Vo svojej štúdii podáva kritiku toh‑
to stavu, a načrtáva možnosti zavádzania teórie a praxe rodo‑
vo citlivej pedagogiky. Erika Kegyes sa pokúša vo svoje práci 
definovať pojmy z praxe rodovej pedagogiky, predstavuje za‑
hraničné učebnice rodovej pedagogiky, s dôrazom na analýzu 
používania jazyka. Marianna Szapu spracováva otázku posta‑
venia žien vo vede z pohľadu feministickej kritiky vedy, čiže 
z perspektívy, ktorá chápe pojem rodu ako analytickú kategó‑
riu. Text Zsófie Bárczi sa sústreďuje na analýzu učebníc prvé‑
ho stupňa základných škôl na školách s vyučovacím jazykom 
maďarským, a skúma obraz ženy a rodiny v nich. Lilla Bole-
mant sa snaží o  porovnanie štátneho vzdelávacieho progra‑
mu, učebnice a výsledkov testovania žiakov a žiačok na ško‑
lách s vyučovacím jazykom maďarským z hľadiska rodovo cit‑
livej pedagogiky.

Erzsébet Barát sa venuje otázke „gen der ovej ideológie”, úto‑
kom proti feminizmu, ktoré sa stali viditeľnými v posledných 
piatich rokoch v Maďarsku aj na Slovensku, a analyzuje ich dô‑
vody a možnosti diskusie o tematike. Rita Antoni oboznamu‑
je čitateľky a čitateľov vo svojom texte so vzdnikom a aktivita‑
mi feministického spolku v Szegede. Judit Hidasi predstavuje 
ženskú hospodársku politiku Japonska, ktorá je zdanlivo nám 
vzdialená, avšak v mnohých aspektoch je rovnaká, čo sa týka 

postavenie a  spoločenského uznania žien. Podrobne opisuje 
program premiéra Abe Shinzo s názvom „womenomics”, kto‑
rá predpisuje zvyšovanie účasti žien na hospodárskej politike 
krajiny. Zaujímavou témou Csilla Molnár sú nástenné vyšíva‑
né obrazy, ktoré predstavuje ako vizuálne médiá, ktoré využí‑
vajú súčasné umelkyne ako vyjadrenie kritiky spoločenského 
postavenia žien, a zároveň slúžia ako vyjadrovacie prostiedky 

„ženského umenia”. Tímea Jablonczay sa venuje vo svojej štú‑
dii transnacionálnemu feminizmu a komparatistike, hľadajúc 
ich prieniky, čiže to, ako sa tieto dve oblasti môžu vzájomne 
doplňovať a obohacovať. Témou Gabrielly Petres Csizmadia 
je analýza ženských rolí v rozprávkach, ktoré spracováva v tex‑
toch súčasných autoriek a  autorov. Zaujímavou oblasťou vý‑
skumu sú aj adaptácie dramatických diel Shakespeara, z kto‑
rých si Andrea Puskás vybrala drámu Pauly Vogel: Desdemo‑
na: Divadelná hra o vreckovke. Analyzuje vytváranie a formo‑
vanie ženskej identity. Text Andrása Mészárosa Dcéra Dona 
Juana sa zaoberá analýzou ženských postáv rôznych diel o Do‑
novi Juanovi, a sústreďuje sa na postavu Donny Anny.

Ako teda máme učiť rodovo citlivo? K zodpovedaniu tejto 
otázky ponúkame niekoľko alternatív a spôsobov spracováva‑
nia problematiky, ktoré sa venujú rôznym vedným oblastiam. 
Zborník naplnil naše očakávania rôznorodosťou štúdií, dúfa‑
me, že sa nám podarilo ponúknuť hodnotné čítanie aj jeho či‑
tateľkám a čitateľom. 
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Feminism and gen der  for the third time

 Lilla Bolemant, Phoenix NGO

The conference „Images of Minority Women” has been organ‑
ized for the third time by the Phoenix Civil Association. Ac‑
cording to our plan in the first year, after Bratislava and Šamorín 
it took place in a new place, in Nitra. This time the conference 
focused on the gen der  pedagogy and gender sensitive educa‑
tion, so much the more in the academic year 2014/2015 stu‑
dents of the Faculty of Central European Studies of Constan‑
tine the Philosopher University in Nitra attended a  course 
named Gen der  Studies, offered by our association. This year´s 
conference was closely connected with this subject and the ex‑
perience gained during the teaching process. We had outstand‑
ing professionals – lecturers from the above field as usual.

Volume edited from the lectures of the conference is divided 
to three smaller chapters. The first one deals with the gen der  
sensitive education, the second one works up the the topic of 
feminism and gen der  through the relations of the society, so‑
ciology and politics, the third one takes topics from literature.

How should we teach and learn ”in a gen der  way”? This is 
the question of our first author, Éva Thun. What should hap‑
pen to come our teachers and pupils at schools to realize 
mechanisms of those stereotypes that determine our socil gen‑
der  roles? Representants of social sciences and arts made an 
approach to this topic from various points of view.

Éva Thun explained the fact that without the reception of 
feminist epistemologic founding the educational and political 
actions with the aim to achieve chance equality could not have 
the expected results. In her study she criticizes this choice and 
makes a sketch of possible methods of practicing gen der  ped‑
agogy bedded to theoretical pedagogic discourses.

In her study Erika Kegyes tries to determine the notion 
of the practical gen der  pedagogy by the overview of current 
works from gen der  pedagogy with a special emphasis on ques‑
tions and forms of language use perceptible in these writings. 
Marianna Szapu investigates the issue of women in sciences 
from the perspective of feminist philosophy and science crit‑
icism. It means that the notion of gen der  is used as an analyt‑
ical category for depicting the ways how science is gendered . 
Zsófia Bárczi makes a focus on the following question: what 
kind of female‑ and family image evolves in readers/primers 
used on the lower level of primary schools with Hungarian tu‑
ition language in Slovakia on one hand and how do gen der  and 
social stereotypes appear here on the other one. This investi‑
gation approaches to the image of women in readers and lit‑
erary textbooks by the method of content analysis. Lilla Bole-
mant tries to reveal relations among the curriculum, the text‑
book and knowledge measurements reflectiong on the subject 
of Hungarian language and literature taught in schools with 
Hungarian tuition language in Slovakia.

Erzsébet Barát writes about the common talk dehonesting 
the feminism to a ”gen der  ideology”. She does not make it in 

the way of political event analysis, it is rather a rethinking: what 
to do during general offence of the neoliberalism. Rita Antoni 
deals with the history of the Szeged Feminist Association. Ju-
dit Hidasi introduces the woman policy of a a distant country, 
Japan. The main aim of the prime minister, Abe Shinzo´s pro‑
gram called ”womenomics” for the next decades is to raise, in‑
tensify and predominate the innovative power of female roles 
in economics. Csilla Molnár introduces tapestries as an aes‑
thetic visual media fulfilling with a contect fo the popular cul‑
ture of contemporary artists. Tímea Jablonczay is looking for 
the boundaries and crossing points of transnational feminism 
and comparatistic researches. How can these two fields give 
each other fruitful viewpoints and what ways and research is‑
sues can make a base for the possible condition of further con‑
nections? Gabriella Petres Csizmadia analyzes female roles 
being formed in tale traditions and makes its interpretation 
through several contemporary tales. Andrea Puskás makes 
an analysis of the female identity formation through the dra‑
ma adaptation of the play written by Paula Vogel: Desdemo‑
na: Play about a handkerchief. The study titled ”The daughter 
of Don Juan” by András Mészáros investigates the female ac‑
tors in the Don Juan works, especially the role of Donna Anna.

So how should we teach and learn in a  gen der  way? The 
above question has partially already been answered by the 
studies of the conference. 
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Hogyan tanítsunk és tanuljunk gen der ül?
A gen der pedagógia elmélete és gyakorlata integrálásának lehetőségei a neveléstudomány diskurzusaiba

How to Teach and Learn Gen der ?
The Integration of the Theories and Practices of Gen der  Pedagogy into the Mainstream Discourses of Education

 Thun Éva, Pannon Egyetem, Veszprém | University of Pannonia, Veszprém

Abstract The emergence of feminist pedagogy revolutionized the teaching practices at universities, however, it was less successful in 
public education. The feminist political agenda resulted in the inclusion of gen der  equity in the education policies. Yet, stereotyping 
still prevails in the majority of schools. While the emphasis on critical analysis yielded some results, the lack of theories on pedagogical 
knowledge production, drawn on feminist epistemology seems to diminish the desired effects. For gen der  education to develop further 
as a critical branch of education studies feminist theories are to be incorporated into all of its discourses.

Key words Feminist pedagogical knowledge, interdisciplinary discourses in education, institutionalized education vs. non‑for mal 
education.

Vázlat A feminista pedagógia bevezetése a felsőoktatás‑pedagógia egyik forradalminak tekinthető átalakításának számított a 70‑es 
évek egyetemein az Egyesült Államokban. Azonban a közoktatásban alkalmazható feminista pedagógia kidolgozása és meghonosítá‑
sa korántsem hozott hasonló sikereket. A politizáló feminista mozgalmak abban tudtak eredményt felmutatni, hogy pressziót gyako‑
roltak az oktatáspolitika aktoraira a gen der  esélyegyenlőség jog által előírt megvalósítása érdekében a közoktatásban. A felülről „el‑
rendelt” és jogilag előírt programok megvalósítása azonban soha nem tudta megszüntetni az iskolai rejtett tanterv rétegeiben húzó‑
dó különböző bánásmódok, a sztereotípiák továbbélését. Az oktatás különböző elemeit vizsgáló kutatások számos eredményt mutat‑
tak fel különösen a tekintetben, hogy tudományosan is megerősítették a gen der  diszkrimináció jelenlétét (tankönyvekben, kommuni‑
kációban, pálya‑orientációban, értékelésben, stb.), de a feminista episztemológiai alapozás befogadása híján – mely a mai napig ide‑
gen a neveléstudomány számára – az esélyegyenlőséget szorgalmazó oktatáspolitikai intézkedések nem mutatták fel az elvárt eredmé‑
nyeket. Jelen tanulmány ennek a választásnak a kritikáját adja, és felvázolja az elméleti pedagógiai diskurzusokba ágyazott gen der  pe‑
dagógia gyakorlásának lehetséges módját.

Kulcsszavak Feminista pedagógiai módszertani tudás, a pedagógus és a tanuló ágenciája, a neveléstudomány megújítása, a femi‑
nista pedagógiai praxis sajátosságai.

Bevezető – a közoktatás résztvevőinek  
lehetőségei
A  nemzetközi (főként USA‑beli) feminista/gen der  diskur‑
zusokban már több évtizede, de a  hazaiban is már a  90‑es 
évek óta jelen van a feminista pedagógia ismeret‑ és kompe‑
tenciaköre. Azoknak a kritikus empirikus elemzéseknek az 
eredményei is elérhetőek, melyek egyértelműen azt mutatják, 
hogy a  magyar iskolák rejtett tanterve nem sokban külön‑
bözik más európai országokétól, azaz a nemekre vonatkozó 
sztereotípiák továbbörökítése javában folyik az iskolai neve‑
lés és szocializáció, a kultúraátadás és a személyiség‑formálás 
pedagógiai praxisaiban. Érdemes ezért feltennünk a kérdést, 
hogy ha a vizsgálati eredményeink már rendelkezésre állnak 
(a tankönyvekről, a tanár‑diák kommunikációról, a tanári at‑
titűdről és gondolkodásról), akkor miért nem észlelünk leg‑
alább egy kevés változást a köznevelésben? A kutatási ered‑
mények miért nem indították el a pedagógia praxisának gaz‑
dagítását a  gen der érzékenységet magában foglaló módszer‑
tanok kidolgozásával, új taneszközök létrehozásával, és az is‑

kolai szocializáció tudatosságának növelésével a gen der re vo‑
natkozóan.1

Egy jelentős közoktatási kontextusban, az oktatásirányítás‑
ban, oktatáspolitikában azonban a gen der  kategória „helye” 
még kevéssé feldolgozott. Azaz lényeges feltennünk a kérdést, 
hogy a  magyarországi gen der  esélyegyenlőség oktatáspoliti‑
kai, azaz szakmapolitikai diskurzusában hol található a gen‑
der  diskurzus, illetve az ennek a mentén kidolgozott oktatás‑
irányítási programokban és azok megvalósításában? A válasz 
sajnos nagyon egyszerű: sehol.2

A máig megvalósított gen der  pedagógiai programoknak te‑
kinthető projektek mindegyike helyi vagy egyéni kezdemé‑

1 Thun Éva (1996): Hagyományos pedagógia – feminista pedagógia. In: Edu ca‑
tio, 1996/3. 404–416.; Kereszty Orsolya (2005): A társadalmi nemek reprezen‑
tációjának vizsgálata a tankönyvekben. Könyv és Nevelés Szeptember. 56–67.; 
Figula Erika (2000): A tanár‑diák kapcsolatban szerepet játszó személyiségtu‑
lajdonságok. Új Pedagógiai Szemle, 2. sz. 76–82.

2 Radó Péter (2000): Egyenlőtlenségek és méltányosság a közoktatásban. In: Ha‑
lász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2000. Or‑
szágos Közoktatási Intézet, Budapest, 343–362.
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nyezés eredményeként jött létre. Ez az alulról való építke‑
zés önmagában pozitívnak tekinthető, ez a státusz azonban 
egyúttal azt jelöli, hogy a programok nem intézményesültek 
és nem intézményesülnek, tehát a mindenkori döntéshozók 
szubjektív döntésén múlik az, hogy a program milyen szinten 
válik egy adott oktatási intézmény pedagógiai kultúrájának 
szerves részévé és rendszeres pedagógiai fejlesztési területévé.

A  gen der  pedagógia gyakorlásának hiányát a  mindenna‑
pi praxisban a  pedagógusok nagy része nem érzékeli jelen‑
tős szakmai hibának. Legtöbbször azzal hárítják el a  felada‑
tot, hogy a  megnövekedett adminisztratív munka miatt – 
amely a strukturális változásokkal jelent meg az iskolákban 
feladatként a pedagógusok számára – nem érnek rá ilyen „pu‑
ha” vagy marginális témákkal foglalkozni. Ezt a választ kis‑
sé vonakodva fogadjuk el, hiszen a közoktatás radikális átala‑
kítása pár éve indult el csupán. Ezt megelőzően már számos, 
az esélyegyenlőség pedagógiáját és a multikulturalitás peda‑
gógiáját a közoktatás teljes spektrumában szorgalmazó poli‑
cy dokumentummal ismerkedhettek meg az iskolák vezetői 
és pedagógusai. (Különösen szembetűnő az esélyegyenlőség 
egyes aspektusaival foglalkozó pedagógus‑továbbképzések 
viszonylag nagy száma.)

Azonban az a tény, hogy mára az egyenlő bánásmód és esély‑
egyenlőség kérdései olyan betűszavak használatára redukálód‑
tak mint SNI, HH, HHH, TMB arra figyelmeztet, hogy a tanu‑
lóközpontú pedagógia már csak elnevezésében az, valójában 
a  tanulókkal való pedagógiai bánásmódot a  tanulók által vi‑
selt címkék határozzák meg meglehetősen adminisztratív mó‑
don. Mire következtethet ebből a kutató? Erősen feltételezhe‑
tő, hogy a pedagógusok tanuló‑identitás felfogása még mindig 
egy normatív felfogásra alapozott felfogás (azaz szimbolikus 
módon létezik egy „normális” tanuló – a sztenderdeknek meg‑
felelő tanuló, aki a mércét adja a „nem normális” tanulók „fel‑
zárkóztatásához”). A tanuló a nevelésnek és tanításnak a tár‑
gya és tárgyiasítva is van mind az elmélet, mind a praxis pe‑
dagógia diskurzusaiban. Tehát a pedagógus megkapja a szak‑
mai felhatalmazást a tanulók kategorizálására, különösen, ha 
azt rendeletek, intézkedési előírások szorgalmazzák és támo‑
gatják. Azaz a tanulók még mindig nem saját tanulásuk ágen‑
seiként elfogadottak. Azaz a pedagógus és tudása nem akként 
szolgál, hogy a legkülönbözőbb pedagógiai fejlesztési igények‑
kel élő iskolai tanulókat megismerje, és ha kell, majdnem hogy 
személyre szabott pedagógiákat dolgozzon ki számukra.3

A mai helyzetben az említett betűszavas bélyegekkel ellátott 
tanulók száma egyre csak nő, mivel azonban a pedagógusok 
nem felhatalmazottak a rendszerben arra, hogy akár vélemé‑
nyüket, netán tapasztalati eredményeiket a neveléstudományi 
diskurzus bármely fórumán publikálhassák, így a feladat egyé‑
ni szakmai kihívás marad, amelyet egy pedagógus vagy felvál‑
lal vagy nem. A  pedagógus életpályán való előrehaladásnak 
a szakmai tapasztalatokat leíró esettanulmányok készítése és 
a  helyzetelemzés, majd stratégia kidolgozása nem szükséges 
kelléke. Tehát a gen der  ismeretekre és szocializációra vonatko‑
zó önálló pedagógiai program/módszer fejlesztő munka sem 
az. Az aktuális szakmapolitikai dokumentumokban rögzített 

– szinte algoritmusként leírható – pedagógiai cselekvéssorok, 
melyek az adott intézmény eredményességét és hatékonyságát 
hivatottak növelni – annál inkább. A pedagógusok ágenciája 
valójában átruházott ágencia, ezért döntéseik köre erősen kor‑

3 Thun Éva (2011): Mennyire jártasak a pedagógusok az esélyegyenlőség peda‑
gógiájában? Iskolakultúra 2011. tél, 12. szám. 60–72.

látozott, egy pedagógus számára ma az egyéni szakmai inno‑
váció a legkevésbé támogatott megnyilvánulási forma.

A gen der  esélyegyenlőségi szakmapolitikai 
beágyazottsága – avagy annak hiánya

A  főáramú oktatás szakmapolitikai diskurzusa – az oktatás 
funkcióinak a  gazdaság szférájához hasonlatos felfogása és 
működtetési stratégiái – a tanári szerepet ugyancsak módosít‑
ják, amennyiben a tanárt az oktatás folyamatának technikusa‑
ként és annak szolgáltatójaként értelmezik. Ez a  felfogás hát‑
térbe szorítja a személyközi viszonyokat, és ezzel a résztvevők 
identitásának megismerési lehetőségét.

A köznevelési intézményeknek változatlanul újra és újra kell 
érvényesíteniük az intézmény esélyegyenlőségi tervét. De eh‑
hez minisztériumi vagy oktatási hivatali sablonok állnak ren‑
delkezésükre. Újra kérdés lehet tehát, hogy vajon milyen peda‑
gógus szakmai közösség vállalja magára azt a feladatot, hogy 
az általuk ismert helyi társadalmi igényekre válaszoló peda‑
gógiai és esélyegyenlőségi tervet készítsen ahelyett, hogy a ké‑
nyelmet választva a minta terv rubrikáit szolgai módon kitölt‑
ve teljesítse az esélyegyenlőségi terv elkészítésének kötelezett‑
ségét. Ráadásul a rendeletnek nincsen olyan passzusa, amely 
a visszacsatolást, az ellenőrzést tartalmazná. Tehát az intézmé‑
nyek és szakmai közösségek lelkiismeretére van bízva, hogy 
mit valósítanak meg annak tartalmából. A rendszerben sem 
piros pont, sem fekete pont nem jár érte. Megállapíthatjuk te‑
hát, hogy az esélyegyenlőségi retorika, bár létezik a  szakma‑
politikai diskurzusban, megvalósítása azonban nem minősí‑
ti az egyes oktatási intézményekben folyó pedagógiai munkát, 
és ezért könnyedén feledésbe merül az esélyegyenlőség elvei 
mentén annak pedagógiai tevékenységekben megvalósított fo‑
lyamatos gyakorlása.4

A neveléstudomány  
és a tanárképzés felelőssége

A gen der  sztereotípiák kiirtása a pedagógiai praxisból és a gen‑
der  alapú diszkrimináció enyhítése azonban nemcsak szakma‑
politikai irányítással képzelhető el. Ennek legfőbb magyaráza‑
ta, hogy a szakmapolitikai diskurzusok a pedagógussal szem‑
ben hegemóniát gyakorló fórumként lépnek fel. Tehát nem 
szerepel a szótárukban a pedagógus önálló szakmai ágenciája 

– azaz a közalkalmazott pedagógustól elvárt, hogy ne reflektál‑
jon a szakmapolitika által előírt tudástartalmakra, módszerta‑
nokra és nevelési és oktatási célokra.

Ehhez hozzájárul még az a helyzet, hogy a  tanárképzés és 
a neveléstudomány közötti távolság növelése az egyetemi kép‑
zés során megfosztja a  tanárképzésben résztvevő hallgatókat 
attól, hogy jövőbeli praxisuk alapozását ne csak egy tréning 
szintű képzésben lássák, hanem betekintést nyerjenek a peda‑
gógia filozófiai, szociológiai, kulturális antropológiai, stb. – az‑
az multidiszciplináris világába.5

4 Diszkrimináció az oktatásban. UNESCO nemzeti jelentés, Magyarország. 
(2008) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.; Ferge Zsuzsa (2000): 
Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociál politikai Egyesület, 
Budapest.

5 Thun Éva (2012): A pedagógusnők identitástudata. Pannon Egyetem Modern 
Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Pápa.
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T H U N  É VA  H O G YA N  TA N Í T SU N K  É S  TA N U L J U N K  G E N  D E R  Ü L?

A feminista pedagógia  
újraértelmezésének szükségessége

A  feminista diskurzusok nyomán létrejött feminista pe da gó‑
gi(á)k legfőbb vonása, hogy elsősorban prag ma ti ku s(ak).

A  feminista pedagógia szokásos definíciója szerint egy 
olyan elméleti és gyakorlati pedagógia együtt, mely támpon‑
tokat nyújt akár egy–egy tanterv, de óraterv elkészítéséhez 
is a  pedagógus számára. Legkidolgozottabb részének a  taní‑
tás‑módszertan tekinthető – azonban a  felsőoktatás‑pedagó‑
gia szintjén.

Lényegében a  feminista pedagógia inkább tekinthető egy 
adott korban, társadalmi és kulturális körülmények között 
született, a  feminista elméletek és feminista társadalmi moz‑
galmak ötvözetéből létrejött akadémikus térben gyakorolt fel‑
sőoktatás‑pedagógiai módszernek.

Ha megkíséreljük megtalálni a  feminista pedagógiát a ma‑
gyar felsőoktatási pedagógia terében, számos eddig megvála‑
szolatlan kérdés merül fel: Kik azok, akik ismerik, és ezért gya‑
korolják a feminista pedagógia módszertanát? Milyen módon 
sajátították el, és gyakorolták be a módszert? Hogyan tették al‑
kalmassá saját akadémiai környezetükben való felhasználásra? 
Milyen eredményességgel alkalmazzák a  feminista pedagógi‑
át? Milyen motiváció nyomán döntöttek a  feminista pedagó‑
gia mellett? Ezekre a kérdésekre sajnos még nem tudjuk a vá‑
laszt. Egyértelmű, hogy sok év kutatómunkájára lenne szükség 
ahhoz, hogy világosan lássunk.

Nem vitatható azonban, hogy a  magyarországi egyeteme‑
ken számos gen der /feminista témájú kurzust lehet ma hall‑
gatni. Problematizálható viszont a  kurzusoknak és oktatóik‑
nak az a státusza, hogy a történeti tapasztalatnak ellentmond‑
va mainstream egyetemeken és karokon, és kevéssé a diszkri‑
mináció tapasztalatát megélt hallgatók részvételével zajlanak 
ezek a kurzusok. Tehát kimarad a „beavatás” és a „felhatalma‑
zódás” élménye, a személyes identitás involváltsága – és felvált‑
ja ezt a főként angol nyelvű mai (poszt)posztmodern szövegek 
gyakran steril feldolgozása. Kimarad a „személyes és a politi‑
kai” jelentősége!

Mire a gen der  diskurzus elérkezett Közép‑Európába a moz‑
galmi és a  szubjektív tapasztalati és közösségi tudás bevoná‑
sának imperatívusza kilúgozódott belőle. A kiküzdött új tudás 
létrehozásának lehetősége helyett többnyire adottnak vett tu‑
dástartalom, némi akadémiai hatalommal párosulva jellemzi 
a mai egyetemi gen der  tanulmányokat. Állításunk szerint, mi‑
vel a magyarországi gen der studies‑oktatás a már meglévő egye‑
temi hierarchiát elfogadta, így az abba való tagozódást válasz‑
totta a feminista tudományos közösség is. Így juthatott a gen der  
pedagógia / feminista pedagógia arra a sorsra, hogy – leképez‑
ve az egyetemi hierarchiát a tudományok között – a hierarchia 
alján helyezkedik el, ezért némileg szaggatott párbeszédet tud 
csak folytatni a „nagyokkal”, az irodalom, szociológia, pszicho‑
lógia, történelem, nyelvészet, filozófia, stb. művelőivel.

Ennek az elhelyezkedésnek a  magyarázata értelmezésünk 
szerint abban rejlik, hogy sem a neveléstudomány nem forr‑
ta ki még magát jól definiálható tudománnyá – helyesebben 
a multidiszciplináris és interdiszciplináris volta hosszú ideig 
akadályozta ebben –, de az alkalmazott pedagógia tanárképzés 
ágának sincs jól körülhatárolható leírása, mint alkalmazott pe‑
dagógiának. Nem sikerült, nem sikerülhetett megszabadulnia 
attól az erőteljes politikai befolyástól, amely majdnem a  leg‑
utolsó részletig kézi vezérléssel kívánja szabályozni a praxis pe‑
dagógia folyamatát. (Ez a politikai kézi vezérlés nem újkeletű.)

Egy merész állítással ilyeténképpen tulajdonképpen javasol‑
ható, hogy a  pedagógiát a  politológia alágaként tartsuk szá‑
mon ezentúl. Az ezen az alapon felépített interdiszciplináris 
kontextusban a kérdések a helyükre kerülnének, és felsóhajt‑
va feladhatjuk a pedagógiának azt a feladatát, amely a kultúra 
árörökítésére és a  személyiségfejlesztésre vonatkozik. De va‑
jon ezt kívánjuk‑e? Hiszen ha saját logikánkat követjük, akkor 
a kultúra tartalmazza a nők kultúráját, a feminista mozgalmak 
kultúráját is. Fogódzókat ad és közösségi elköteleződésre „csá‑
bítja” az éppen a világot a tanulás útján befogadó gyermek, ka‑
masz és fiatal felnőtt individuumot.

A gen der kutató státusza a neveléstudományban

Megfigyelésünk szerint a  tudományok hierarchiájában az el‑
méleti és gyakorlati gen der pedagógia nem túl előkelő elhelyez‑
kedésének a következménye, hogy a gen der pedagógia diskur‑
zusaiban résztvevők igen gyakran nincsenek annak a  tudás‑
nak a birtokában, amelyet a  feminista elméletek képviselnek, 
és amelyek ismerete nélkül aligha végezhető érvényes gen der  
és feminista kutatás.

Jórészt elfogadottá vált a  neveléstudomány gen der  diskur‑
zusaiban, hogy a  kutató felkészültsége a  témában nem válik 
a tudományosság mércéjévé, ezért a gen der pedagógiai kutatá‑
sok egyetlen hitelességi kritériumaként a gen der  mint kategó‑
ria, mint a kutatás tárgyának ilyetén beágyazódása már elfo‑
gadható ahhoz, hogy egy adott kutatást ne szimplán nevelés‑
tudományi kutatásnak értékeljük. Megkockáztatható ezért az 
az állítás, hogy Magyarországon van számos olyan neveléstu‑
dományi kutató, akik, amikor a feminista és gen der  pedagógia 
diskurzusából választanak témát, hamis kutatói önreprezen‑
tációval élnek. Azaz nem azért alkalmazzák a gen der  kategó‑
riát, mert gazdagítani kívánják a feminista elméleteket is egy‑
úttal, illetve alkalmazni azokat, hanem visszanyúlnak egy‑egy 
a 70‑es és 80‑as években „terítéken lévő” témához, amit akkor 
természetesen még nemi szerepként értelmezett az akkori ne‑
veléstörténet és pszichológia által uralt neveléstudomány. Szá‑
mos publikációban eklektikus módon ötvöződik tehát a régi és 
új, bár az új inkább kommunikációs fogás szintjén. Érdemes‑
nek látszik erről a témáról lényegesen többet megtudnunk ah‑
hoz, hogy megismerjük e kialakult jelenség lényegét. Számos 
kutató alkalmazza azt az önreprezentációs stratégiát is, amely 
a magyarországi neveléstudományi közegben jobbadára elfo‑
gadott, amikor nő kutató munkájáról van szó. Azaz a szemé‑
lyességet és elfogadását a normatív női reprezentáció „kellékei‑
vel” biztosítja, tehát viszonylag sok információt közöl családjá‑
ról, hivatásról és gyermekszeretetről. Ez a stratégia nem vállal‑
ja fel a kritikus nézőpontot és elemzést, nem ingatja meg a fér‑
fi kollégákat megszokott hatalmi státuszukban, így sajnos jo‑
gosan, a női kutatók jelenléte a neveléstudomány egy periféri‑
kus terében a hatalmi diskurzus számára nem jelent „veszélyt”.6

Még problematikusabbnak ítéljük egy olyan fiatalabb kor‑
osztály hasonló stratégiáját – azaz összesen önreprezentáció‑
ra korlátozódó, és a feminista elméleti ismeretek praxist meg‑
alapozó fontosságát nem vállaló, ám a mai magyarországi ne‑
veléstudományban már a  tudományos hierarchia sokkal ma‑
gasabb lépcsőfokára eljutó sikeres nő tudós státuszát, a végül 
is félig‑meddig a hatalmi struktúrába már beágyazott, „femi‑

6 Mcnay, Lois (2003): Agency, Anticipation and Indeterminacy in Feminist Theo‑
ry. Feminist Theory, 4. 2. sz. 139–148. Minnich, Elisabeth (1982): A Devastating 
Conceptual Error: How Can We Not Be Feminist Scholars? Change, 14. 3. sz. 7–9.
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nizmusból” jól képzett fiatal kutató státuszát és identitását –, 
aki a szimbolikus és valós hatalom megízlelése után a feminis‑
ta tanulmányok jelentőségét és a társadalmi cselekvésben va‑
ló részvétel fontosságának tagadását választja, a neveléstudo‑
mányi akadémiai térben való előrehaladása érdekében. A ne‑
veléstudományban való akadémiai reprezentációjának elemei‑
ként tehát mintául ő is visszanyúl a szeretetreméltó, intellektu‑
ális, feminizmustól mentes nő professzor képének építéséhez, 
mely szöges ellentéte a mozgalmi indíttatású és alapozású aka‑
démia identitásnak. Ebből következően kevéssé vállalja a  fe‑
minista tudás létrehozását, és a  felsőoktatás‑pedagógia femi‑
nista ágának gyakorlását.

Ebben a  helyzetben tulajdonképpen egy sajátos backlash 
jelenség jön létre, melyet azonban nem a  társadalom indu‑
kál, hanem a backlash individualizálódását figyelhetjük meg, 
egy‑egy, a hatalmi struktúrába már beágyazott, gen der  tanul‑
mányi háttérrel rendelkező kutató attitűdváltását, visszacsapá‑
sát arra a közegre, amely számára lehetővé tette a személyes 
és szakmai felhatalmazódást, önbizalom‑építést, ami tudomá‑
nyos sikerének alapjait rakta le. Ahhoz azonban, hogy a mai 
neveléstudományi szimbolikus térben és annak tudományos 
közösségében érvényesüljön az amnézia e sajátos produkálása 
valószínűleg elkerülhetetlen. E stratégiaválasztás legnagyobb 
problémája, hogy ezáltal újra megszakad a nő alkotók és men‑
torok teljesítményének elismerése és láthatóvá tétele, hangjuk 
tolmácsolása.

A feminista pedagógia ismeretlen volta 
a köznevelésben

Amikor a  feminista pedagógia kerül szóba, gyakran elfeled‑
kezünk arról a  tényről, hogy az amerikai feminista mozgal‑
mak érdekérvényesítési vívmányaként, az akkori egyetemek 
women’s studies programjaiban jött létre és honosodott meg.

Bár ahogy korábban említettük, a közoktatásra vonatkozat‑
va készültek ugyan hazai kutatások, de a folyamat a kutatások 
eredményeire alapozott alternatív pedagógia kidolgozásával 
nem folytatódott. Feltételezhető, hogy egy jóval szélesebb ré‑
teget érintve, és a közoktatás diszkriminatív voltát megismer‑
ve az oktatáspolitikai szférának nem áll érdekében a lány tanu‑
lók és a nő pedagógusok „önállósodása” és az, hogy olyan fo‑
lyamatok induljanak el, amelyek idővel a közoktatás saját ma‑
guk igényeire való „átszabását” eredményezik.

A neveléstudományi szféra praxis pedagógiára gyakorolt ha‑
tása mind a mai napig problematikus, azaz háttérbe szorul az 
egyes iskolák helyi pedagógiai kultúrája egyrészt az oktatásirá‑
nyítás elvárásaival szemben, másrészt az elméleti neveléstudo‑
mány „üzeneteivel” szemben – melyek között ma már erős ösz‑
szefonódás figyelhető meg.

Mivel az elméleti neveléstudomány és a praxis pedagógia 
egymást nem határozottan támogató diskurzusokkal él, így 
gyöngítik egymás érdekérvényesítő erejét. A  neveléstudo‑
mánynak és a tanárképzésnek a mai napig egy sajátosan ki‑
jelölt helye van a társadalomtudományok körében – kevéssé 
mondható el, hogy a neveléstudomány adná a társadalomtu‑
dományi diskurzusok témái. Némileg elszigetelt és „magá‑
nyos” tudománykör, nehézkesen lép be az interdiszcipliná‑
ris diskurzusokba, nehézkesen szabadul meg az aktuálpoli‑
tika kötöttségeitől, és így nem a saját tudományos logikáját 
követve választja ki éppen aktuális témáit, ebből következő‑
en a tanárképzés praxisának sem szolgál valódi elméleti alap‑

jául. Nem kell meglepődnünk tehát, ha a tanárképzés tartal‑
ma még ma is a pszichológia és a neveléstörténet által domi‑
nált stúdium, melyben a  társadalomtudományok posztmo‑
dern diskurzusai nem kapnak túl sok helyet. 7

Ebből adódóan számos kérdés még mindig megválaszo‑
landó: Miért nem egyenrangúan elismert a neveléstudomány 
a társadalomtudományok körében? Miért nem elismert pro‑
fesszionális segítő szakma az óvodapedagógus, tanító (nő), 
tanár, szakoktató, egyetemi oktató szakma? Milyen érdeke 
fűződik a  politikai szférának és a  neveléstudományi szférá‑
nak ahhoz, hogy a pedagógus társadalmi helyzetének tisztá‑
zását a végsőkig elodázza?

Visszatérve azonban a feminista pedagógia helyzetéhez, ál‑
lításunk, hogy a feminista pedagógia részben megvalósulha‑
tott a felsőoktatásban, de paradox módon éppen a neveléstu‑
dományban nem. Ennek következtében természetesen az ok‑
tatás alsóbb szintjein, a közoktatás középső, alsó és alapszint‑
jein nem is létezik diskurzus a témáról.

Míg a  felsőoktatásban – köszönhetően a  képzett és elkö‑
telezett oktatók érdekérvényesítő képességének – az egyete‑
mi hallgatók ma szinte minden tudományterületen tanulhat‑
nak az adott tudománykör feminista nézőpontból adódó ol‑
vasatairól. Azonban a feminista tanulmányok „háttér‑orszá‑
gának” kiépítése a mai napig várat magára.

Túlhaladná a mai elemzésünket az okok fejtegetése. De az 
tény, hogy ma a CEU kivételével nincs olyan magyarországi 
egyetem, ahol társadalmi nemek tanulmányok diplomát le‑
hetne szerezni.

A nő pedagógusok  
szakmai identitásának szerepe

A közoktatásban/köznevelésben dolgozó pedagógusnők iden‑
titását a  közvetlen környezetükből érkező impulzusok és ta‑
pasztalatok, szakmai közösségi élmények formálják. Erősebb 
szakmaszocializációs tényező az idősebb kollegák rutinjai‑
nak átvétele, a tanárképzésben szerzett elméleti és gyakorlati 
képzésnél. Így egy leendő pedagógus sem a tanárképzés során, 
sem a munkába lépéskor nem találkozik a tudományos gen der  
diskurzussal és a feminista pedagógiával. 8

Lehetőségként adódhatna még az önképzés és a civil szféra 
ismeretforrása és tapasztalati forrása számukra. Azonban egy 
feminizmust tanulni kívánó pedagógus ma hamarabb találko‑
zik a harmadik hullám individuális reprezentációt és önépít‑
kezést tárgyaló műveivel, mint a régebbi feminizmusok rend‑
szeres társadalomkritikát kifejtő ismerethalmazával. Holott 
számára mindkét nézőpontból meríteni kellene tudni, mivel 
bármely pedagógia tevékenység közös és együttműködő ak‑
tusok sorozatát feltételezi ahhoz, hogy a tanulók számára a ta‑
nulás szimbolikus köre biztonságot adjon és ingergazdag és 
forrásgazdag tanulási környezet vegye őket körül.

A tanárképzés diskurzusai addig nem tekinthetőek érvényes 
professzionális identitást és praxist megalapozó ismeretfor‑
rásnak, amíg izoláltan, a  pedagógus személyét egyedi és tár‑
sadalmi csoport szintű sajátosságaitól függetlenül és kulturá‑

7 Thun Éva (2006): A társadalmi nemek tudománya a neveléstudományban és 
a  tanárképzés/pedagógusképzés pedagógiájában. In: Pető Andrea (szerk.): 
A társadalmi nemek oktatása Magyarországon. Ifjúsági, Családügyi, Szociális 
és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest. 117–126.

8 Falus Iván, Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária és Szokolszky 
Ágnes (1989): A pedagógia és a pedagógusok. Egy empirikus vizsgálat ered‑
ményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.
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lis társadalmi meghatározottságából kiemelve, pszichologizál‑
va és hangsúlyozottan normatív módon, az elvárható absztrakt 
személyiségvonások és professzionális kompetenciák listázása 
mentén hozza létre a pedagógust – ezzel nem kilépve a maga 
szabályai által alkotott szimbolikus térből és nem párbeszédbe 
lépve a valóságosan létező pedagógusokkal.

Az ágencia és a tanítási  
és tanulási módszer jelentősége

A hazai ismert tanítási – tanulási módszerek közül, valószínű‑
leg a kooperatív tanulást kell kiválasztanunk mint a  feminis‑
ta tanulási módszert leginkább megközelítő módszert. Tehát 
van párhuzamos pedagógiánk. A feminista pedagógia többlete 

– állításunk szerint – a mai napig a „consciesness raising” mód‑
szerének alkalmazásában rejlik, bármely életkorban való tanu‑
lásról beszélünk, intézményesről vagy nem formálisról egy‑
aránt, és nem helyettesíthető a ma olyan divatos reflektív taní‑
tással / tanulással. A tanulási módszer hatékonyságának bizto‑
sítéka a  pedagógiai szituációban szereplő ágenciájának tuda‑
tossága is, a tanár esetében az irányító, de nem előíró, a gon‑
doskodó és partner (egyszerre) szerep felértékelése, a tanuló 
esetében az a tudati kompetencia, mely őt a saját tanulási tevé‑

kenysége megtervezőjévé és eredményességének értékelőjévé 
is teszi – egyénileg és közösen egyaránt.

Következtetések

A tárgyalt nézőpontokból szemlélve a gen der /feminista peda‑
gógia megvalósításának esélyeit arra a  következtetésre jutha‑
tunk, hogy a  társtudományok kutatási eredményei a  szociá‑
lis tanulás, a sztereotípia‑képzés kutatása, a tankönyvkutatás, 
a pedagóguskutatás és a pedagógiai kommunikáció kutatása, 
bár a  helyzetleírás elkészítésében jelentős szerepet játszanak, 
azonban nem ezek a kutatások szolgálhatnak alapul a gen der  
pedagógiai praxis megvalósításához, segítséget nyújtanak, de 
nem a legmeghatározóbb részletek.

A legmeghatározóbb elem a tanári és tanulói ágencia létreho‑
zása és életben tartása. A gen der tudatos pedagógusok és tanít‑
ványaik egyszerre ismeretfelhalmozó és ‑megosztó tanítási‑ta‑
nulási tevékenységeinek és társadalmi valóságelemző kompe‑
tenciáinak gyakorlása az, ami a  legbiztosabb garanciát nyújt‑
hatja ahhoz, hogy az ezt a tanulási módszert motiváltan alkal‑
mazó tanulóközösségekből felnőtté váló lányok és fiúk életük 
során sikerrel alkalmazzák a kritikus, elemző szemléletet, és ne 
riadjanak vissza a társadalmi cselekvéstől. 
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Gen der pedagógia és nyelvhasználat 
a német és magyar gen der tananyagokban

Gen der  pedagogy and language use in German  
and Hungarian gen der  curricula

   Kegyes Erika, Miskolci Egyetem | University of Miskolc

Abstract The presented study tries to determine the notion of practical gen der  pedagogy by the survey of current works written 
in gen der  pedagogy with a special view on issues and forms of language use that can be found in gen der  pedagogical works. One of 
the important aims of the practical gen der  pedagogy is to compile and prove textbooks and materials for further education dealing 
with gen der  language use. This study makes an overview of the contents of these curricula, textbooks and workbooks and makes 
their critical discourse analysis. It also tries to define the parallels and contrasts between the language formation of the curricula 
and gen der  linguistics. The aim of this study is to find out the followings: what can we learn from the mistakes of the gen der  training 
curricula written in German language and in what frames can we talk in a relevant manner about the content and concept of the 
curricula joining both the views of gen der  pedagogy and gen der  linguistics.

Vázlat Az írás megkísérli meghatározni a gyakorlati gen der pedagógia fogalmát aktuális gen der pedagógiai munkák áttekintésé‑
vel, különös tekintettel a gen der pedagógiai munkákban megfigyelhető nyelvhasználati kérdésekre és formákra. A gyakorlati gen‑
der pedagógia egyik fontos célkitűzése olyan tankönyvek és továbbképzési anyagok összeállítása és kipróbálása, amelyek a gen der‑
rel kapcsolatos nyelvhasználatra is érzékenyítenek. Munkámban áttekintem e tananyagok, tankönyvek és munkafüzetek tartalmi 
vonatkozásait, és a kritikai diskurzuselemzés módszerével közelítek a tananyagok nyelvhasználatához, és teszek kísérletet a tan‑
anyagok nyelvi megformáltsága és a gen der nyelvészet céljai közötti párhuzamok meghatározására. Célom, hogy észrevegyük, mit 
tanulhatunk a német nyelvű gen der tréningek számára írt tananyagok hibáiból, s megfogalmazzuk, milyen keretek között beszél‑
hetünk releváns módon egy magyar nyelvű gen der pedagógiai és gen der nyelvészeti szempontokat egyaránt ötvöző tananyag tartal‑
máról és koncepciójáról.

Bevezetés

Az utóbbi években, főként az európai egyetemeken megala‑
pított és sikeresen működő Gen der  Studies/Gen der  Stu dien 
alap‑ és mesterszakjain folyó kutatások és a  gen der kép zé‑
sek ben nyert tapasztalatok alapján angol és német nyelven 
sok olyan tankönyv, munkafüzet készült, amely a  gen der‑
pedagógia és a gen der érzékeny oktatás alapelveit iránymuta‑
tóan fogalmazza meg az európai közoktatás, felsőoktatás szá‑
mára, s fekteti le azokat az alapokat, amelyek mentén az egyes 
tantervekbe és tanmenetekbe, kurzusanyagokba vagy tanórai 
tevékenységekbe innovatív módon építhetjük be a társadalmi 
nemekkel kapcsolatos kérdéseket. Találkozhatunk olyan ta‑
nítási segédletekkel és útmutatókkal is, amelyek ötletekkel és 
módszertani tanácsokkal szolgálnak ahhoz, hogy az iskolai 
interakciókban gen der tudatosan kommunikáljunk. Német 
egyetemeken egyetemi oktatók, pedagógusok és iskolai dol‑
gozók számára gen der tréningeket tartanak, és az egyetemen, 
főiskolákon Európa‑szerte lehetőség van Gen der  és kommu‑
nikáció, Gen der  és szociális munka, Gen der pedagógia és ha‑
sonló című kurzusok látogatására.

Mindezek fontosságára utalnak azok a  kezdeményezések 
is, amelyek a  gen der  szerepét elemzik a  tankönyvekben9 és 
a különböző gen der ‑tanulmányok BA és MA szakjai számára 
íródott tananyagokban. Nieberle (2014) például a gen der  fo‑
galmának tartalmi vetületeit és prezentálásának módjait ve‑
tette össze irodalomtudományi kurzusokban. Elemzésében 
megállapította, hogy a gen der  az alapvetésre szolgáló egyete‑
mi (irodalom‑ és kultúratudományi) tankönyvekben szocio‑
kulturálisan adott és meghatározott kategóriaként definiált, 
amelynek aktuális jelentéstartományát performatív és kom‑

9 Ennek a  témakörnek az aspektusai szerteágazóak. A  gen der pedagógia szem‑
pontjából fontos kutatások azok, amelyek a társadalmi nemek szerepét elem‑
zik a különböző tankönyvekben horizontális vagy vertikális megközelítésben. 
Több kutatás is (összefoglalóan ld. az Equal M projekt és az Education and 
Gen der  c. projekt eredményeit) rámutatott arra, hogy a tankönyvek tananyagai 
(pl. anyanyelv, történelem) nem követik a társadalmi változásokat, nem vagy 
alig foglalkoznak azokkal az aktuális kérdésekkel, amelyek a nőket és a férfia‑
kat társadalmi szinten érintik, s  összességükben egy statikus és erőteljesen 
sztereotipikus képet közvetítenek a társadalmi nemekről és nemi szerepekről. 
Más munkák arra világítanak rá, hogy a tankönyvek a család, a magánélet kö‑
zegébe utalják a nemek problematikáját, mivel a nőket és a férfiakat csak és ki‑
zárólag ilyen szerepkörökben ábrázolják. A tankönyvekben ezek a szerepek ál‑
talában formalizáltak, és csak nagyon kevés esetben láthatunk példákat vagy le‑
hetőséget a nemi szerepek individuális gyakorlására (Faulstich‑Wieland 2003). 
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munikatív közösségi gyakorlatokban hozzuk létre (Nieberle 
2014: 21). A tankönyvek gen der ‑definícióinak elemzése során 
az is kiderült, hogy a gen der  mint kategória valójában csak 
absztrakt jelentéssel felruházott fogalmi keret, konkrét jelen‑
téseket csak az adott kommunikációs szituációnak megfele‑
lően vagy abból következően tudunk társítani a  gen der  fo‑
galmához (Nieberle 2014: 22). Ebből pedig az következik, vé‑
li a tanulmány szerzője, hogy valamennyi gen der ‑tankönyv 
kénytelen episztemiológiailag nehezen megközelíthető fo‑
galmakból (pl. diskurzus, struktúra, konstrukció, posztmo‑
dern) kiindulva, és a résztvevők saját tapasztalatára támasz‑
kodva kidolgozni egy „saját”, „gyakorlati” és „érthető” gen‑
der ‑fogalmat, amely illeszkedik a tankönyv koncepciójához. 
A tankönyvek másik módszertani lehetősége az, hogy popu‑
láris példákból (sajtó, média, reklám, popkultúra, bestseller 
irodalom) és a résztvevők élményeinek rendszerezéséből in‑
dulnak ki, és a tanulmányok elején még nem tudományosan 
vagy egy bizonyos diszciplína eszköztárát felhasználva fog‑
lalkoznak a gen der  fogalmával, hanem nagyon is hétközna‑
pi gyakorlatok formájában. Mindkét megközelítési útvonal‑
nak három módszertani pillérre kell épülnie, ezek határozzák 
meg ugyanis az adott gen der ‑tankönyv gen der pedagógiai ér‑
tékét és fogalmi apparátusát, nyelvhasználatát, diskurzus‑
módját és elfogadottságát a  gen der tudományok területén. 
A  három pillér a  következő: rekonstruálni/dekonstruálni10, 
elemezni és kritikailag megvitatni. A  magam részéről ezt 
a módszertani alapvetést még a következő két elemmel egé‑
szíteném ki: demonstrálni és modellálni. Ez a két szempont 
egyrészt segít abban, hogy a  gen der ről elsajátított ismerete‑
ket összefüggésbe hozzuk a társadalmi gyakorlatokkal, a be‑
szédgyakorlatokkal, a  beszélő‑ és gyakorlatközösségek szo‑
kásaival, és nem utolsósorban a tananyagban tervezett és ja‑
vasolt helyzetgyakorlatokkal. Másrészt: a modellállás megta‑
nítja a kurzus résztvevőit arra, hogy folyamatosan figyelem‑
mel kísérjék a gen der ből következő hatásmechanizmusokat 
az élet legkülönbözőbb területein, saját tapasztalataikat, fel‑
ismeréseiket pedig tudatosan kezeljék.

Magyarországon csak kevés példa akad arra, hogy a  gen‑
der  pe da gó gia és a gen der tudományok eredményei megjelen‑
nek az oktatásban, a továbbképzésekben vagy a vállalati tré‑
ningek moduljaiban. Ennek egyik oka az, hogy kevés a való‑
ban használható és módszertani tekintetben is jól felépített 
érzékenyítő és gen der tudatos tananyag, ami egyrészt figye‑
lembe veszi a  gen der pedagógia aktuális eredményeit, más‑
részt pedig úgy közelíti meg a  gen der t mint egy lehetséges, 
a társadalmi szerepekre a nemi szerepek felől érzékenyítő né‑
zőpontot és diskurzusmódot, és a gen der t mint a társadalmi 
nemek felé irányuló érdeklődés és kutatási paradigma egyik 
lehetséges változatát értelmezi. Érvényes ez a kijelentés annak 

10 Gen der tananyagokban ez a két fogalom arra utal, hogy milyen stratégiák kal 
közelítjük meg a nemi szereprepertoárok tanórai feldolgozását. Gen der  pe da‑
gó giai és módszertani szempontból például eljárhatunk úgy, hogy egy projekt‑
feladatban nyomon követjük a nemi szerepek jellemzőit és fejlődését bizonyos 
történelmi időszakokban vagy kultúrkörökben. Ebben a kontextusban ezt ta‑
karja a rekonstruálás mint módszer. A dekonstruálás pedig a saját korunk, vi‑
lágunk, kultúrkörünk nemi szerepkészletének a megértését jelenti, a normák, 
a határok, a hagyományok, a nyelvi kultúra, az írott és íratlan szabályok men‑
tén való értelmezését. Mindkét módszer célja, hogy megvizsgáljuk a  sztere‑
otípiák hatását az egyén és a  közösség életére nézve, és hogy a  dekonstruk‑
ció eredményeképpen megkérdőjelezzük a  „tipikusan nőies”/„tipikusan fér‑
fias” megnyilvánulásokat és értelmezzük a határátlépések formáit és következ‑
ményeit individuális és társadalmi szinten. A kérdéskörről részletesen és pél‑
dákkal szemléltetve: Schweighofer‑Brauer (2011).

ellenére, hogy magának a  gen der pedagógiának mint néző‑
pontnak és ennek alkalmazásának például a  tankönyvelem‑
zésben és a tankönyvbírálatokban Magyarországon is vannak 
figyelemre méltó eredményei11.

Ebben a tanulmányban áttekintek néhány bevált, a gen der ‑
ér zé ke nyítés szempontjának figyelembe vételével készült né‑
met és magyar nyelvű tananyagot a  felsőoktatás és a  közok‑
tatás, a továbbképzés területéről, és megkísérlem egy magyar 
nyelvű gen der érzékenyítő tankönyv tartalmának és koncepci‑
ójának a felvázolását, amely a német és a magyar nyelvű gen‑
der ‑tananyagok összehasonlításából leszűrt következtetéseken 
alapszik. A  vizsgálódás legfontosabb szempontja a  tanköny‑
vekben használatos gen der ről való beszéd‑és diskurzusmód 
elemzése, illetve annak a megfigyelése, hogy hogyan dolgoz‑
zák fel a nők és a férfiak nyelvhasználatának különbözőségét 
az egyes tananyagok. A  nyelv, a  kommunikáció szempontjá‑
nak vizsgálata abból az aspektusból lényeges, hogy a tananya‑
gok implicit módon éppen a gen der ről való diskurzusmód ál‑
tal közvetítik a  gen der ről való gondolkodásmódjuknak a  lé‑
nyegét, és az érvelésükben alkalmazott stratégiák által juttatják 
érvényre gen der pedagógiai álláspontjukat is.

Gen der  tananyagok német nyelven

A német nyelven publikált gen der  tankönyvek általában leg‑
alább egy fejezeten keresztül foglalkoznak a  nyelv, a  nyel‑
vi rendszer, az intézményi és a  munkahelyi kommuniká‑
ció, a hétköznapi nyelvhasználat és a gen der  kérdésével. Ezek 
a tankönyvek azt közvetítik a témával foglalkozók felé, hogy 
a  kommunikáció és az élet minden területén meghatározó 
jellemző jegy a beszélő neme, és ettől függően – gyakran kor‑
relálva az életkorral, a betöltött pozícióval, az iskolai végzett‑
séggel – másképpen fejezik ki magukat például az orvossal 
való kommunikációban a nők és a férfiak, másképpen kom‑
munikálnak a női és a férfi beosztottakkal a női és a férfi ve‑
zetők stb. Ez a kiinduló állítás a másság hangsúlyozását indo‑
kolja, aminek okán az egyes tankönyvek a különbözőség oka‑
inak feltárását és a különbözőségre adott magyarázat közve‑
títését tűzik ki közvetlen pedagógiai céljukul. Az alábbiakban 
olyan felsőoktatási tankönyveket mutatok be, amelyek fóku‑
szálnak a  nyelvi rendszer, a  nyelvhasználat és a  gen der  kö‑
zötti összefüggésekre is, gen der pedagógiai alapokon íródtak, 
és az a céljuk, hogy a gen der tanulmányok szak hallgatóinak 
áttekintő bevezetést adjanak a  gen der ről, illetve továbbkép‑
zések anyagául is szolgáljanak. A tananyagok harmadik cso‑
portja a gen der érzékenyítést tartja szem előtt és a közoktatás 
számára készült.

Gen der  tankönyvek és tananyagok 
a felsőoktatásban

A Juventa Kiadónál 2009‑ben jelent meg az a felsőoktatási át‑
te kintő jellegű tankönyv, amelyet a  kurzusleírások tanulsá‑
ga szerint az egyetemi gen der ‑kurzusokban Németországban 
meglehetősen gyakran használnak. A  tankönyv címe: Lehr‑
buch Gen der  und Queer, alcíme: Grundlagen, Methoden und 
Praxisfelder. Ez a tankönyv elsősorban a szociális szakmák fe‑
lől tárgyalja a gen der  és a nyelvhasználat fontosságát, és az Al‑
kalmazási területek című fejezetben számos olyan szituációs 

11 Áttekintő tanulmányként ld. Kereszty (2003).
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és terepgyakorlatot közöl, amik a  mindennapi, hivatalos és 
közéleti, nyilvános kontextusokhoz kapcsolódó szituációkban 
figyelik meg a nők és a férfiak nyelvhasználatát. Jól hasznosít‑
hatók az órákon a szerepgyakorlatok is. A tankönyv a gyakor‑
latorientált és a tudatos gen der kommunikációra való érzéke‑
nyítést határozta meg pedagógiai célkitűzésként. A tankönyv 
első tanegysége a  „nőkutatások” és a  „férfikutatások” elmé‑
leti hátterét mutatja be, és az 1970‑es évektől napjainkig vé‑
gigköveti és megfogalmazza azokat a problémákat, amelyek 
a nők és a  férfiak eltérő társadalmi státusából vezethetők le, 
és bemutatja azokat a gyakorlatokat, amelyekkel a társadalom 
ezeket megoldani szándékozott. Ebben a tanegységben a leg‑
fontosabb pedagógiai cél a korábbi és a mai gyakorlatokkal 
szembeni kritikus hozzáállás elsajátítása. A  konkrét gen der‑
pedagógiai feladatokat a Napi kihívások alfejezetben találjuk 
meg. A tankönyv második fejezete a társadalmi és a biológiai 
nemet a hétköznapi joggyakorlat aspektusából világítja meg, 
és arra ösztönzi a hallgatókat, hogy a nők és a férfiak minden‑
napi életéből vett példákat összefüggésbe hozzák a joggyakor‑
lattal, és megismerjék azokat a jogeseteket, ahol a gen der  meg‑
határozó szempontjává vált a per tárgyának. Ez a nézőpont 
vezet át a további tanegységek tematikájába: nő‑ és férfi moz‑
galmak, szervezetek kommunikációja, média és esélyegyenlő‑
ség, törvényhozás és megkülönböztető megfogalmazási mó‑
dok, szexista nyelvhasználat, Gen der  Mainstreaming a doku‑
mentációkban, az EU ajánlásaiban és a gyakorlatban. Minden 
fejezet kiemeli a nyelv és a kommunikáció funkcióját a gen der  
létrehozásában és fenntartatásában.

A  német felsőoktatásban a  gen der  tanulmányok szakokon 
nagyon pozitív a visszhangja Nina Degele tankönyvének, ami 
először 2008‑ban jelent meg. A tankönyv címe: Gen der / Queer 
Studies. Eine Einführung. A szerző szándéka az volt, hogy in‑
terdiszciplináris keretben alapozza meg a gen der  tanulmányok 
befogadását, és hasonlóan a fentebb bemutatott tankönyvhöz, 
a gen der  mellett hangsúlyozza a queer12 kategóriák jelentősé‑
gét is. E célkitűzés megvalósítása érdekében a tankönyv a gen‑
der ‑ és a queerelméletek legfontosabb fogalmait tárgyalja elő‑
ször, történeti‑történelmi kontextusba ágyazottan. A  tan‑
könyv az ún. a gen der ‑ és a queertanulmányokat „elbizonyta‑
lanító” tudásnak nevezi, ami azt jelenti, hogy egyik fogalom‑
ról sem szabad merev és átmenetek nélküli keretek között gon‑
dolkodni, és sokkal nagyobb figyelmet kellene a határátlépési 
kísérleteknek és az ezeket megtorló szankcióknak szenteltünk. 
Ez a tankönyv ezt a gondolkodásmódot tanítja meg. Ezért ez 
a könyv a gen der t nem elemzési vagy konstrukciós kategóri‑
ának tekinti, hanem strukturálisnak. Ez alapozza meg a  tan‑
könyvön végigvonuló és következetesen érvényre is jutó gon‑
dolatot: a  gen der  interakciókban jön létre, a  nyelvben alkot‑
juk meg historikus előzményekre támaszkodva, szisztemati‑
kusan felépített nyelvi fordulatokban fejezzük ki, és valójában 
a beszédpartnerekre vonatkoztatjuk, és csak ritkábban önma‑
gunkra. Degele (2008) ezt a módszertani megközelítést nevezi 
linguistic turn‑nek. Minden elméleti fejezetet megvitatásra és 
csoportmunkára alkalmas kérdések zárnak. Az 5. fejezet tar‑
talmazza az ún. alkalmazási gyakorlatokat és a példatárat. Itt 

12 A queer fogalmát részletesen és sokféle aspektusból megközelítve ld. Ja go se 
(2003). Gen der pedagógiai megközelítésben arról van szó, hogy a gen der  kur‑
zusokon a hallgatóknak azt is meg kell tanulniuk, hogy a látszólag olyan egy‑
értelmű kategóriák és megnevezések, mint például a „nő” és a „férfi”, sem min‑
dig egyértelműek vagy stabilak. A gen der pedagógia alapvetése is egyben a to‑
lerancia és a másság elfogadása, s annak a tudatosítására való törekvés, hogy 
nem csak két nem létezik. 

egy‑egy jó gyakorlat, sikeres alkalmazási stratégia bemutatá‑
sáról van szó, melyet a hallgatók maguk is kipróbálhatnak, to‑
vábbfejleszthetnek. A tankönyv összesen 7 gyakorlatot, alkal‑
mazási stratégiát mutat be részletesen a  következő területek‑
ről: oktatás, esélyegyenlőség, pornográfia, szakmai specifiku‑
mok, művészetek.

Tananyagok gen der kurzusokhoz, 
továbbképzésekhez és érdeklődők számára

A német nyelvterület hagyományainak megfelelően a tovább‑
képzéseken alkalmazott tananyagok jó része munkafüzet jel‑
legű. Ebben a  keretben nem az elméleti megközelítés, ha‑
nem a feladatmegoldás áll az egyes kurzusok középpontjában. 
A  leggyakrabban két munkafüzetet, munkatankönyvet hasz‑
nálnak a  gen der  továbbképzéseken. Az egyik egy ausztriai 
szerzőkollektíva munkájának eredménye, a Bécsi Egyetem po‑
litikatudománnyal foglalkozó docense és az akkor városi esély‑
egyenlőségi megbízott vezetésével készült el a Going Gen der  
& Diversity című munkatankönyv (2008). A munkatankönyv 
célja a gen der kompetenciák fejlesztése és a gen der diverzitások 
iránti érzékenység növelése. A  könyv feladatokat tartalmaz, 
amelyek a gen der  és a diverzitás13 közötti alapösszefüggéseket 
veszik sorra például a munka és a reklám világában, a média és 
a gazdaság területén, a közigazgatásban és a foglalkoztatásban, 
az egészségügyben és az oktatásban. Összesen 14 téma kerül 
feldolgozásra a következő módszertant alkalmazva: bevezető 
gondolatok szakirodalmi idézetek alapján, a témához kapcso‑
lódó munkalapok, a témát lezáró ellenőrző kérdések és szak‑
irodalmi források, záróelemként pedig a további olvasmányok 
megjelölése. A könyv végén fogalomtár található. A feladatok 
elvégzése fejleszti a gen der kompetenciákat14, és az olvasó meg‑
ismerkedhet a jó ausztriai gyakorlatokkal. A feladatok kreatí‑
vak, komplexek és a gen der t mindig egy másik komponenssel 
összefüggésben szemlélik (pl. szociokulturális tényezők, etni‑
kum), és sohasem ún. szuperkategóriaként kezelik.

A másik népszerű tananyagot a gen der kurzusok tematikáját 
és irodalomjegyzékét figyelembe véve Christiane Bur bach és 
Heike Schlottau munkája képezi. A  munkafüzet, munkatan‑
könyv címe: Abenteuer Fairness. Az első kiadás 2001‑ben je‑
lent meg. A szerzők célja a munkájukkal az volt, hogy oktatá‑
si, vállalati, politikai közegben ösztönözzék a gen der kurzusok 
megtartását, és a gyakorlatok elvégzésével a résztvevőkkel be‑
láttassák, hogy a  gen der  valójában mindenki számára esélyt 
jelent az önmegvalósításhoz, az önkifejezéshez és a harmoni‑
kus kapcsolatokhoz a  magánélet és a  közélet minden szférá‑
jában. Ez a célkitűzés már előrevetíti, hogy a gen der szerepek, 

13 A gen der diverzitások fogalmának bevezetése annak a hangsúlyozását szolgál‑
ja, hogy nem gondolkodhatunk a társadalmi nemek kapcsán homogén tulaj‑
donságjegyekkel és jellemzőkkel rendelkező csoportokban, azaz a kijelentések 
nem generáltan vonatkoznak a nők vagy a  férfiak csoportjára, mert nagyon 
sok kutatás bizonyította statisztikailag alátámasztottan, hogy a  nők és a  fér‑
fiak csoportján belül gyakran nagyobbak az eltérések, mint a nők és a  férfi‑
ak homogénnak tételezett csoportja között. Mélyebben és áttekintően ld. ezt 
a problematikát: Onnen‑Isemann és Bollmann (2010). 

14 A  gen der kompetencia (gen der kompetenciák) címszó alatt azt a  tudást, ké‑
pességet és motivációt értjük összefoglalóan, amelynek a  segítségével a  gen‑
der t mint társadalmi és kulturális jelenséget szemléljük és interpretáljuk, az‑
zal a  szándékkal, hogy felismerjük az intolerancia, az egyenlőtlen bánás‑
mód, a  szexuális zaklatás és kizsákmányolás jeleit, a  szexista megnyilvánu‑
lásokat, a nemek közötti egyenlőtlenségeket, és képesek legyünk tenni azért, 
hogy ezek a  jelenségek visszaszoríthatóak, megváltoztathatóak legyenek. Vö. 
http://www.gen der kompetenz.info/gen der kompetenz‑2003‑2010/gen der‑
kompetenz‑und‑queerversity.html
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a társadalmi nemi szerepek és a „nőiesség”, a „férfiasság” att‑
ribútumai kerülnek előtérbe a leckék során főként pszicholó‑
giai és szociálpszichológiai megvilágításban. A gyakorlókönyv 
egyrészt ebben a tekintetben önismereti, másrészt a nemek kö‑
zötti konfliktusokat elemzi és hatékonyan segíti azok megol‑
dását, például a kommunikáción keresztül. A munkatankönyv 
több fejezete is foglalkozik a nemek közötti kommunikációs 
különbségekkel és konfliktusokkal, számos szerepjátékot kínál. 
A könyv előnye, hogy szituációba ágyazottan vizsgálja a nők és 
a férfiak kommunikációját, és mindig valamilyen kézzelfogha‑
tó élethelyzethez köti azt. Ezzel valóban segít a sztereotípiák le‑
építésében, és gen der pedagógiailag arra nevel, hogy igyekez‑
zünk ne sztereotip fordulatok alkalmazásával kommunikálni, 
próbáljuk meg megismerni és megérteni a  nemekhez köthe‑
tő kommunikációs mátrixot, és ha lehet, törekedjünk annak 

„bomlasztására”, például a „tipikusan nőies” és a „tipikusan fér‑
fias” nyelvi megnyilvánulások kerülésével.

Tananyagok a közoktatásban

Ezeket a tananyagokat munkalapok, brosúrák formájában ad‑
ják közre a  szövetségi vagy a  tartományi kulturális és esély‑
egyenlőségi minisztériumok, hivatalok Ausztriában és Német‑
országban. A  legfontosabb pedagógiai elvek között a  nők és 
a  férfiak közötti egyenlőtlenségek felismerésére és az egyen‑
lőségre, az egyenlő bánásmódra nevelés elvei szerepnek. Ezek 
a  munkaanyagok átlagosan az 5. osztálytól kezdve javasol‑
ják, hogy az egyes tantárgyak keretében essen szó a társadal‑
mi nemekről is, a  nemi identitás és a  nemi szerepek fontos‑
ságáról. A legtöbb interdiszciplináris munkaanyag kitér a fiúk 
és a lányok kommunikációs szokásainak jellemzésére, a taná‑
ri kommunikáció gen der vonatkozásaira. Több munkaanyag15 
és tanórai feladatlap16 áttekintése alapján a  leggyakrabban al‑
kalmazott tanórai elemek: vita, szimulációs gyakorlat, film‑ és 
plakátkészítés, interjúkészítés tanárokkal, diákokkal, egy is‑
kolai gen der  témájú esemény megszervezése, önreflexió írá‑
sa, blogvita, gen der  témájú cikk írása az iskolai újságba, riport 
készítése a helyi esélyegyenlőségi felelőssel. Ezek a feladattípu‑
sok arról győznek meg, hogy a gen der  interakcióba ágyazottan 

„tanulható”, és a  tanulás szakaszainak cselekvés‑ és gyakorlat‑
orientáltaknak kell lenniük.

Gen der  tananyagok magyar nyelven

Magyar nyelven is fellelhető néhány hasznos munka és tan‑
anyag a  gen der  témakör tanításához. Ezek közül elsősorban 
azok lehetnek a segítségünkre, amelyek magyar vonatkozáso‑
kat, adatokat is tartalmaznak. Az alábbiakban azokra térek ki, 
melyeket már magam is kipróbáltam, és úgy vélem, hogy az 
alkalmazott tudományos megközelítésmód vagy a  megterve‑
zett feladatok, kérdések alapján alkalmasak arra, hogy az ér‑
deklődőket bevezessék a gen der tudás alapjaiba. Az itt bemu‑

15 pl. Unterrichtsprinzip Erziehung zur Gleichstellung sorozat 5–12. évfolyam 
munkaanyagai, letölthető: http://www.eduhi.at/

16 www.schule.at: Ezen a honlapon a Gen der  und Bildung menüpontban letölt‑
hető formátumban nagyon sok olyan feladatlap van, ami a fiúk és a  lányok 
közötti különbségeket dolgozza fel több aspektusból, sőt a  sex és a  gen der  
mint tudományos fogalmak megértését segítő feladatlapokból is választhat‑
nak a tanárok. http://www.bjv.at: Ez alatt az internetes cím alatt az Ausztriai 
Fiatalok Képviseletének Országos Szövetsége kereshető fel, ahol a Gen der  und 
Jugendarbeit menüpontban szituációs gyakorlatokat, projektötleteket kaphat‑
nak a pedagógusok a gen der  téma feldolgozásához. 

tatott tananyagokról fontos tudni, hogy vannak magyar vonat‑
kozásaik, mert egyrészt a  nemzetközi példák mellett kieme‑
lik a gen der  és a nyelvhasználat közötti összefüggéseket a ma‑
gyar nyelvre vonatkozóan, másrészt a statisztikákat, a fontos 
és megemlítendő példákat legalább részben magyar kontextu‑
sokból és forrásokból merítik.

Tananyagok a felsőoktatásban tanulók számára

A gen der nyelvészet a szociolingvisztikai kutatásokból nőtte ki 
magát, ezért is használjuk ma is gyakran szociolingvisztikai 
alapvetések feladatait az olyan órákon, kurzusokon a felsőok‑
tatásban, ahol szóba kerül a gen der  és a nyelvhasználat téma‑
köre. Az egyik idevágó példa Wardhaugh Szociolingvisztika cí‑
mű könyvének 13. fejezete. A fejezet végén a 292‑293. oldalon 
feladatok is vannak, amelyek a magyar nyelvhasználatra fóku‑
szálnak. Az egyik feladatban a nyelvi sztereotípiák megfigyelé‑
se a cél a bulvársajtóban és a női magazinokban. Egy másik fel‑
adatban a sztereotípiák hatását figyelhetjük meg az ún. szőke 
nős viccekben. A következő feladat a tankönyvek nyelvhaszná‑
latára irányítja rá a figyelmet, de mód és lehetőség van a foglal‑
kozásnevek használatának megfigyelésére is. A fejezetet lezáró 
nyolc feladatból kettő foglalkozik irodalmi szövegek elemzésé‑
vel, ezek közül a magyar nyelvben vizsgálódók számára érde‑
kesebb Weöres Sándor Psyché című művének az elemzése. Itt 
az a konkrét feladat, hogy a hallgatók azonosítsák a nemi kü‑
lönbségeket a  nyelvben (a reformkorra vonatkoztatva) és fi‑
gyeljék meg, milyen stratégiákkal akarja a hősnő ezeket áthág‑
ni. A fejezet (és a könyv) feladatait a szerkesztő, Pléh Csaba és 
a  fordító, Pap Mária állították össze, törekedve a magyar vo‑
natkozásokkal való kiegészítésre.

Huszár Ágnes Bevezetés a  gen der nyelvészetbe című köny‑
ve is hiánypótló jelleggel használható a  felsőoktatásban. Ez 
a  tankönyv az első magyar nyelvű áttekintő jellegű gen der ‑
nyel vészeti munka, amely jól alkalmazható főiskolai, egye‑
temi gen der érzékenyítő kurzusokon, továbbképzéseken. 
A könyv pedagógiai célkitűzése, mint ahogyan a borítón is ol‑
vasható, hogy segítséget adjon a nőknek és a férfiaknak a tu‑
datosabb, hatékonyabb kommunikációhoz. A tankönyv 12 fe‑
jezetből áll, amelyek tárgyalják például a nők és a férfiak kö‑
zötti kommunikációs különbségeket, a társadalom által a ne‑
mekhez társított regiszterek jellemzőit, a  munkahelyi kom‑
munikációban és a  társadalmi kommunikációs terekben ér‑
vényesülő nyelvi szexizmust. Minden fejezet végén összefog‑
laló kérdések és feladatok vannak, amelyek kiterjesztik a hall‑
gatók vizsgálódásait a mindennapi kommunikáció gyakorla‑
tára, és arra ösztönzik őket, hogy saját gyűjtőmunka és meg‑
figyelések alapján felismerjék a  hátrányos nyelvi megkülön‑
böztetés eseteit. Néhány példa arra, hogy gen der pedagógiai 
és nyelvészeti szempontból is releváns feladatok segítségével 
hogyan tudatosítható a  beszélőkben a  nyelvi kifejezőeszkö‑
zök hatása: megfigyelés óvodai és iskolai kontextusban: ho‑
gyan kommunikálnak egymással óvodai és iskolai közössé‑
gekben a fiúk és a lányok, hogyan kommunikálnak a pedagó‑
gusok a lányokkal és a fiúkkal; kérdőíves vizsgálat munkahe‑
lyi kontextusban: milyen jellemzői vannak a  beszélgetések‑
nek női, férfi és nemi szempontból vegyes összetételű munka‑
közösségekben. Tapasztalatom szerint ezek a  feladattípusok 
felkeltik a hallgatóság érdeklődését, de általában is elmond‑
ható, hogy a tankönyv feladatai hatékonyan szolgálják a nyel‑
vi sztereotípiák leküzdését, és motiválják a hallgatókat a  tu‑
datosabb kommunikáció irányában.
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Tananyagok gen der  kurzusokhoz, 
továbbképzésekhez és érdeklődők számára

A  Globális Nevelési Tudásközpontok online tananyagai 
2015‑től magyar nyelven is elérhetők a következő linken: www.
monda.eu. A kétéves projektet, mely a Globális Online Tanu‑
lás címet viselte, az Európai Bizottság támogatta, és az egész 
életen át tartó tanulás és képzés, önképzés elvét hangsúlyoz‑
za. A tananyagokat két szlovák, egy német és egy osztrák part‑
ner közreműködésével állították össze a téma szakértői. A ta‑
nulás online zajlik, és az érdeklődők 11 globális problémákat, 
kérdéseket feszegető modulban fejleszthetik tudásukat. Az 
egyik modul a társadalmi nemek közötti egyenlőséget tárgyal‑
ja, célja a társadalmi nemi szerepek tudatos megélésre és meg‑
figyelésére való érzékenyítés. A modul pedagógiai célkitűzését 
a nyitólapon olvashatjuk:

„A társadalmi nemek közötti egyenlőség című modul az em‑
beri jogok egyik igen fontos elemével foglalkozik, és rámutat, 
hogy az emberi jogok egyúttal nőjogok is. Megtudhatod be‑
lőle, hogy noha törvény mondja ki, hogy nemétől függetlenül 
minden ember egyenlő, miért él mégis tovább a férfiak és nők 
közötti egyenlőtlenség a  társadalomban. Megismerkedhetsz 
majd ennek okaival, megnyilvánulási formáival és következ‑
ményeivel, valamint az egyenlőség előmozdításának és támo‑
gatásának lehetőségeivel.” (www.monda.eu)

A  „gen der modul” 29 oldalból áll, és videókkal, felada‑
tokkal, csoportvitákra ösztönző kérdésekkel irányítja a  tan‑
anyag elsajátítását. Az első modulban egy történet segítségé‑
vel elemezhetjük a  társadalmi nemi szerepek szociokulturá‑
lisan sokszínű formáit. Ebben a  modulban a  biológiai nem 
meghatározását kísérelhetjük meg gondolatébresztő kérdé‑
sek megválaszolásával. A  következő témakör a  gen der  fo‑
galmának megértése a  nemzetközi szakirodalom tükrében. 
Ezt követően kerül bevezetésre a  társadalmi nemek közötti 
egyenlőség fogalma, és különösen fontos hangsúlyozni, hogy 
a modul koncepciója arra épül, hogy a társadalmi nemek kö‑
zötti egyenlőség különböző aspektusait dolgozzák ki a  mo‑
dulban tanulók akár közösen is, hiszen a program lehetővé 
teszi a  modult használók közötti kommunikációt és a  véle‑
ménycserét. A feldolgozás aspektusai: intézmények, munka‑
hely, nyelv, társadalom, kultúra. Az egyenlőtlenséget önálló 
feladatként kell alátámasztani az előbb felsorolt színtereken, 
és módszertanilag csak ezek után kezdenek a tanulók megis‑
merkedni az egyenlőtlenség ismérveivel, indokaival és érv‑
készletével. Nagyon hatásos bevezetője ennek a tanegységnek 
Virginia Woolf Saját szoba című írásának részlete. Mindösz‑
sze annyi kritika merülhet fel, hogy talán nem történetnek 
kellene nevezni a fejezetet. Ez az olvasmány nyitja meg az utat 
a nemi szerepfelfogások elméletei és a nemi sztereotípiákkal 
való foglalkozás felé. Gen der pedagógiai szempontból jó ötle‑
te a tananyag készítőinek, hogy a gen der sztereotípiákat egyé‑
ni munkában kell összegyűjteni valamilyen korpusz alapján 
(például reklámok, irodalmi alkotások, bestsellerek, képregé‑
nyek stb.). A tananyag fontos jellemzője, hogy gyakorlati, hét‑
köznapi tapasztalatokra épít, és a vélemény kifejtését, az ér‑
velést állítja a  középpontba, tehát csoportos tanulásra is bi‑
zonnyal alkalmas. A modult tanulmányozók ezután a femi‑
nizmussal mint elméleti, ideológiai háttérrel ismerkedhetnek 
meg, jó filmbetétekkel és ppt‑anyaggal kiegészítve. Szakmai 
tekintetben itt kevesebb teret kapott a nemzetközi szakiroda‑
lomra való hivatkozás, és az adatok többsége a Wikipedia kü‑
lönböző oldalaira irányítja a tanulót. Ezzel sajnos veszít érté‑

kéből a tananyag. Ennek ellenére dicsérendő a következő fel‑
adat: „Gondolkozz el, neked miért van szükséged a feminiz‑
musra!” (www.monda.eu), és kreatív a  feminizmust bemu‑
tató plakáttervező feladat is. A modul következő tanegysége 
a gen der problematikát az Európai Unió szabályozása és aján‑
lásai alapján tárgyalja, és megismerteti a tanulókat, az érdek‑
lődőket a gen der  mainstreaming fogalmával. Az ehhez kap‑
csolódó feladat egy gondolatkísérleten alapul:

„Képzeld el, hogy van 20 000 euród arra, hogy támogasd az 
ifjúsági sportot. Vázolj fel egy olyan projektet, amely megfelel 
a gen der  mainstreaming elveinek (alkalmazd a gen der  megkö‑
zelítést). Az alábbi lépések szerint haladj:

Elemezd, hogy a  környékeden (város, utca, lakótelep) mi‑
lyen sportolási lehetőségek állnak a  fiatalok rendelkezésére 
gen der  szempontból. Mutass rá, hogy ezen a területen milyen 
korlátokba ütközik a nemek közötti egyenlőség. Javasolj célki‑
tűzéseket a nemek közötti egyenlőség megteremtésére a sport 
területén a  régiódban. Válassz olyan cél(oka)t, amelye(ke)t 
meg is tudsz valósítani. Tégy javaslatot a megvalósítás fázisa‑
ira, s arra, milyen módon vonhatnál be a projektbe fiatal nő‑
ket és férfiakat, lányokat és fiúkat (ideális esetben a  projekt 
minden szakaszában).” (www.monda.eu, http://monda.eu/hu/
modules/gen der /16)

A modul következő szakaszaiban egyéni érdeklődés alapján 
lehet elmélyülni az esélyegyenlőség/egyenlőtlenség formáinak 
tanulmányozásában, például a gazdaság, az oktatás, a döntés‑
hozatal területein. A  modul záróeleme a  gen der alapú diszk‑
rimináció fogalmával való megismerkedés. A  tanulás tudás‑
teszttel fejeződik meg.

A  fentiekben bemutatott tananyagról összességében el‑
mondható, hogy megvalósítja az érzékenyítés célkitűzését, ér‑
dekesen és egyéni/csoportos feladatok megoldásával próbálja 
meg a témákat közelebb vinni a tanulók felé. A tananyag fel‑
használja az aktuális szakirodalmat, a kreatív feladatok segít‑
ségével próbálja meg leépíteni a sztereotípiákat, és ami a  leg‑
fontosabb: a saját nézőpontunk átgondolására, felülvizsgálatá‑
ra ösztönöz.

Tananyagok általános iskolások számára

Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének hon‑
lapján (http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=173) több 
olyan gyakorlat, szerepjáték is megtalálható, amelyet a  szak‑
mai közösség a  sztereotípiák, előítéletek leküzdéséhez ajánl. 
Ezek között néhány gyakorlat, feladat a nemi sztereotípiákkal 
foglalkozik. Az egyik gyakorlat címe: Kockázatos általánosítá‑
sok. A diákoknak posztereket kell készíteniük, amelyek mon‑
datindításokat tartalmaznak. Például: A  fiúk…/ A  lányok… 
Ezek nyelvi szempontból is érdekes elemzés tárgyai lehetnek, 
mert ha a csoport tagjai befejezik a megkezdett mondatokat, 
akkor jól kirajzolódnak azok a  nyelvi fordulattípusok, ame‑
lyekkel a  sztereotípiákat megfogalmazzuk. Készíttethetünk 
összehasonlítást is a csoportban, amely megmutatja, ki melyik 
sztereotípiával ért egyet, vagy melyiket utasítja el. A vélemé‑
nyek megvitatásában ez a gyakorlat egyrészt a nyelvhasználat‑
ra helyezi a hangsúlyt, másrészt pedig a sztereotípiák által ki‑
váltott nyelvi és érzelmi reakciókra. A gyakorlat főbb kérdései 
így hangzanak:

„Milyen érzés volt a  lányoknak, illetve a  fiúknak a  másik 
nembeliek általánosításait hallani magukról? Mi a valóságos 
alapja a véleményeknek? Hogyan lehet megcáfolni azokat a vé‑
leményeket, amelyek nem illenek az egyes emberekre (egyes fi‑
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úkra, lányokra, öregekre)? Vannak‑e olyan vonások, amelyek 
valóban érvényesek valamennyi lányra, illetve valamennyi fiú‑
ra?” (http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=173)

Valamennyi, a  gyakorlathoz feltett kérdés a  nyelv, a  nyelv‑
használat szerepét emeli ki a sztereotípiák létrejöttében, fenn‑
tartásában és a leküzdésükre kialakított stratégiákban. A gya‑
korlat végén a pedagógusoknak szóló tanácsok is a nemek kö‑
zötti kommunikáció fontosságát hangsúlyozzák:

„Ez a gyakorlat alkalmas lehet arra is, hogy enyhítse az eb‑
ben az életkorban a fiúk és a lányok között általában fennálló 
ellentétet, hiszen a sztereotípiákról folytatott vita nagymérték‑
ben befolyásolhatja az egymással folytatott kommunikáció mi‑
nőségét, és segíthet tisztázni félreértéseket, oldani lappangó fe‑
szültségeket”. (http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=173

Összefoglalás

A fentiekben bemutatott német és magyar nyelvű gen der tan‑
anya gok elemzése megerősítette annak igényét, hogy magyar 
nyelven is elérhető legyen egy olyan kurzusanyag, amely el‑
méleti szempontból megfelelő bevezetést nyújt a  gen der ‑ és 
a queerelméletekbe, felhasználja a hazai és a nemzetközi kuta‑
tások eredményeit, de a feladatok, munkalapok és vitára ösz‑
tönző kérdések összeállításában erőteljesebben érvényesíti 
a magyar kontextusból fakadó kívánalmakat. Példának okáért 
magyarországi adatokat használ fel a  sztereotípiakutatásból, 
magyarországi felmérések alapján követi nyomon a nők és fér‑
fiak közötti bérkülönbségeket, magyar vizsgálatokra támasz‑
kodik a munkahelyi kommunikációt illetően, és ami a legfon‑
tosabb, a nyelv, a nyelvhasználat, a kommunikáció kontextu‑
sában nem más nyelvekből és kultúrákból lefordított példákon 
és szituációkon szemlélteti a nyelvhasználati vonatkozásokat, 
hanem a  magyar gen der nyelvészeti munkák példáit és ered‑
ményeit idézi.

Ennek a koncepciónak a megvalósításához gen der nyelvészet 
és gen der kutatók tudományokon átívelő együttműködésére 
van szükség, és olyan munkatársakra, akiknek már van tapasz‑
talatuk a gen der  mint tananyag tanításában a köz‑ vagy a felső‑

oktatásban, esetleg már vezettek vállalati vagy intézményi kon‑
textusú gen der tréninget.

A cél megvalósítása érdekében megalakult a Gen der  Mun‑
kacsoport a  Miskolci Egyetemen, és jelenleg ennek a  tan‑
anyagnak a kidolgozásán munkálkodunk. 
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Nők a tudományban – feminista tudományfilozófiai 
megközelítésben
Women in science – from the perspective of feminist 
philosophy of science

 Szapu Marianna, Comenius Egyetem, Pozsony | Comenius University in Bratislava

Abstract In the context of European gender equality policies there have been  severeal initiatives  aimed to investigate gender equality 
in science and research, respectively to eliminate  the  forms of unequalitiy between women and men in these fields.  In the first part of 
my presentation  I will explore the „women in science“ question from the perspective of feminist philosophy of science and feminist sci‑
ence criticism  using the category of gender as an analytic tool in order to depict the gendered nature  of science.  The influence of gen‑
der is evident  not only in the ways how is science viewed but also in the gender division of scientific work as well as in ways how wom‑
en scientists  views their position. Drawing on the findings of reserch  conducted in higher education institutions in Slovakia, I reflect on 
the academic career advancement of women  in the second part of the paper. 

Vázlat Az európai esélyegyenlőségi politikák kontextusában az elmúlt negyedszázadban több olyan kezdeményezés látott napvilágot, 
amely arra irányul, hogy megvizsgálja a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség állását a tudomány és a kutatás szférájában, ill. hogy 
kiküszöbölje az e téren jelenkező esélyegyenlőtlenségeket. Tanulmányom első részében a „nők a tudományban” kérdéskörét a feminis‑
ta tudományfilozófia és tudománykritika perspektívájából tárgyalom, vagyis egy olyan perspektívából, amely a gen der  fogalmát hasz‑
nálja analitikus kategóriaként, és a tudomány gen der  által való befolyásoltságára mutat rá. Ez a befolyásoltság nemcsak a megisme‑
rés és a kutatás meghatározásában, hanem a tudomány világában megjelenő nemek közötti munkamegosztásban, valamint a tudo‑
mányos pályán tevékenykedő nők önmeghatározásában is megmutatkozik. Az előadás második részében erre a két kérdére fókuszálok, 
mégpedig egy empirikus kutatás – az akadémiai szférában tevékenykedő kutatónőkkel készített mélyinterjúk eredményeinek tükrében.

Bevezetés

Az elmúlt negyedszázadban, elsősorban az európai esélyegyen‑
lő ségi politikák kontextusában több olyan – mind politikai, 
mind kutatási – kezdeményezés látott napvilágot, amely arra 
irányul, hogy közelebbről megvizsgálja a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség állását a tudomány és a kutatás szférájában, ill. 
hogy kiküszöbölje az e téren jelenkező esélyegyenlőt len sé ge‑
ket17. Így érthető, hogy ha a „nők a tudományban” kérdés ma‑
napság egyáltalán terítékre kerül, akkor leginkább az uniós po‑
litikák és kezdeményezések jutnak eszünkbe. Előadásomban 
ezt a témát nem elsősorban esélyegyenlőségi‑politikai, hanem 
feminista tudományfilozófiai szempontból szeretném tárgyal‑
ni, tehát egy olyan perpektívából, amely a társadalmi nem /gen‑
der 18 fogamát használja analitikus kategóriaként, miközben ar‑
ra is kísérletet teszek, hogy összekapcsoljam az esélyegyenlősé‑
gi szempontú megközlítést az androcentrizmus‑kritika szem‑
pontú megközelítéssel.

Hadd kezdjem egy idézettel, amely rávilágít a  gen der  ‑
szemléletű, feminista tudománykritika genézisére: „1979‑ben 
robbant be a  filozófia színterére az Egyesült Államokban Ri‑
chard Rorty Philosophy and the Mirror of Nature című mun‑

17 Ezen kezdeményezéseket összefoglalva jól ismerteti Haraszty Ágnes és Hru‑
bos Ildikó cikke, lásd Haraszty, Á., Hrubos, I.: A nők és a tudomány – európai 
dimenzióban. In: Magyar Tudomány, 2002/2 szám, 333–340. o. 

18 A továbbiakban a „társadalmi nem” kifejezés helyett a „gen der ” kifejezést fo‑
gom használni. 

kája. Szerzője, aki éppen azokban a hagyományokban szerzett 
hírnevet és örvendett nagy tiszteletnek, melyeknek a dekonst‑
rukciójába akkor belevágott, különleges helyzeténél fogva épp 
alkalmas volt arra, hogy legitimáljon egy egyszerű, ámbár 
szubverzív érvelést. Ez az érvelés – melyet korábban különféle 
módokon már Marx, Nietzsche és Dewey is kifejtett, Európá‑
ban pedig Derrida és Foucault munkássága fejlesztett tovább 

– azt tartotta, hogy a  fogalmak a  társadalmi lények alkotásai, 
nem pedig a természet (többé‑kevésbé megfelelő) „tükrözései”. 
Rorty ezen érvelését filozófiailag igen elegánsan, meggyőzően 
és hatékonyan vezette elő. De nem Rorty, a klub rebellis tagja 
(de még csak nem is bármelyik hivatásos entellektüel) volt az, 
aki végső soron az episztemológiai objektivitás, az ésszerűség 
egyetemes alapjai és a semleges ítélet ideálja mögött húzódó 
előfeltevések és illúziók leleplezésének hátterében áll. Ez a le‑
leplezés először nem filozófiai párbeszédek, hanem a politikai 
gyakorlat során következett be. Végrehajtói pedig a hatvanas 
és a hetvenes évek emberi jogi mozgalmai voltak, melyek nem 
pusztán azért léptek a színre, hogy a marginalizált kultúrák és 
elfojtott nézőpontok legitimitását követeljék, hanem azért is, 
hogy kimutassák a hivatalos narratívákban rejlő elfogultságo‑
kat. Ennek következtében ezek a narratívák már nem állíthat‑
ták magukról, hogy a tiszta ésszerűség égi birodalmából száll‑
tak alá, vagy hogy az intellektuális és tudományos felfedezé‑
sek elkerülhetetlen és haladó logikáját tükrözik. Ehelyett úgy 
kellett tekinteni őket, mint történetileg szituált – egy bizonyos 
osztály, faj és társadalmi nem érdekeit hordozó – egyének ter‑
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mékeit. A méltóságteljes fogalmak – mint Ész, Igazság, Embe‑
ri Természet, Történelem, Hagyomány – helyét, melyek koráb‑
ban legitimálták e narratívákat, az efféle (történelmi, társadal‑
mi) kérdések vették át: Kinek az igazsága? Kinek a természete? 
Kinek a történelme? Kinek a hagyománya?”19

Az ilyenfajta kérdésfeltevést, amely az oly méltóságteljes fo‑
galmak mint az ész és az igazság, valamint ezek megtestesítője, 
a tudomány gen der   által való meghatározottságának, legalább‑
is befolyásoltságának a felismeréséhez vezetett, a feminizmus 
indította el. Jóval a fentebb említett európai politikai kezdemé‑
nyezéseket megelőzően, a 20. század 70‑es éveiben keletkeztek 
azok az elméleti, filozófiai vizsgálódások, amelyek – a feminis‑
ta nőmozgalom második hullámából kinőve és arra támasz‑
kodva – nem csak, pontosabban nem elsősorban a „nők a tu‑
dományban” kérdésre irányultak, hanem a tudomány és a fe‑
minizmus kapcsolatának kérdéskörére fókuszáltak.

A  tudomány feminista nézőpontú megközelítése így jutott 
el – Sandra Harding után, szabadon – a nők a tudományban 
kérdéskörétől a  feminizmus a  tudományban problematikájá‑
ig.20 Tanulmányom első részében a  második témához teszek 
pár megjegyzést, míg a második részben az ellenkező irányú 
kérdésfeltevésre fókuszálok, arra teszek kísérletet, hogy meg‑
világítsam a  feminista tudománykritika szerepét és fontos‑
ságát akkor, amikor a  nők tudományban betöltött szerepére, 
helyzetére kérdezünk rá, ill. ilyen irányultságú kutatást terve‑
zünk vagy végzünk21.

Feminista tudománykritikák

Ha a  tudomány problematikájára reflektáló, gen der  szem‑
pontú feminista episztemológiát, tudományfelfogást kíván‑
juk körvonalazni, mindenekeklőtt azt kell kiemelni, hogy az 
alcímben szereplő többes szám használata korántsem vélet‑
len – az elmúlt évtizedek alatt ugyanis a feminista tudomány‑
felfogás és tudománykritika rendkívül sokrétűvé vált, több‑
fajta szellemi‑filozófiai forrásból táplálkozik és a  kritikusság 
különböző mértékével fordul a  tudomány, ill. a  tudományos‑
ság (fogalma) felé.22 Ezen heterogenitás ellenére a különböző 
irányzatok megegyeznek abban, hogy a tudományt mint gen‑
der  által befolyásolt tudásrendszert, egyúttal mint gen der  ál‑
tal befolyásolt társadalmi intézményt értelmezik. A tudomány 
(mint tudásrendszer, s mint társadalmi intézmény) gen der  ál‑
tal való befolyásoltsága elsősorban annak férfiközpontúságá‑
ban, androcentrizmusában nyilvánul meg. Ha a  tudomány 

19 Bordo, S.: Feminizmus, postmodernizmus a  rodový skepticizmus. In: Apekt, 
1998, 1 .sz. (magyarul megjelent Séllei Nóra (szerk., ford., bev.): A feminizmus 
ta lálkozásai a (poszt)modernnel. c. kötetében. Debrecen, Csokonai Kiadó 2006).

20 V. ö.: Harding, S. The Science Question in Feminism. Ithaca and London: 
Cornell University Press, 1986., bővebben szintén Szapuová, M.: Otázky femi‑
nistickej teórie a kritiky vedy: na ceste k problematike žien vo vede. In: Hecz‑
ková, L. a kol (eds.): Vztahy, Jazyky, Těla. Texty z 1. konference českých a slo‑
venských feministických studií. Praha 2007.

21 Azért tartom fontosnak ezt hangsúlyozni, mert a fentebb említett európai po‑
litikai megközelítésben a probléma feminista töltete gyakran háttérbe kerül, 
vagy kiveszni látszik. 

22 A legismertebb és a feminista ismeretelmélet berkeiban legi kább elterjedt ti‑
pológia Sandra Harding munkásságához fűződik, aki a The Science Question 
in Feminism c., mára már klasszikussá vált munkájában három típusú meg‑
közelítést különít el: a feminista empirizmust, a feminista nézőpontelméletet 
és a  posztmodern megközelítést. V. ö.: Harding, S. The Science Question in 
Feminism. Ithaca and London: Cornell University Press, 1986. A feminista em‑
pirizmus újabb, Harding álláspontját újraértékelő megközelítésről bővebben 
lásd Szapuová, M.: Otázky feministickej teórie a kritiky vedy: na ceste k prob‑
lematike žien vo vede. In: Heczková, L. a kol (eds.): Vztahy, Jazyky, Těla. Texty 
z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha, 2007.

androcentrizmusáról szóló tézist szeretnénk konkretizálni, el‑
sősorban a  következő négy momentumot kell kiemelni (ter‑
mészetesen a teljesség igénye nélkül):

Először is, ha a tudományt (s itt a modern, intézményesült 
európai természettudományra gondolok elsősorban) annak 
történelmi fejlődése szemszögéből közelítjük meg, könnyen 
észrevesszük, hogy a tudományos tudást a férfiak hozták létre, 
a tudományos megismerés szférájában a múltban a férfiak do‑
mináltak (s dominálnak ma is), ill. azok a nők, akik hozzájá‑
rultak a tudomány fejlődéséhez, többnyire feledésbe merültek 
vagy munkásságuk marginalizálódott. A feminista tudomány‑
történet több feltárt példán dokumentálta, hogyan zárták ki 
egyes történelmi korokban a nőket a tudományból,23 s amint 
jól tudjuk, a tudomány és a kutatás terültén a nők a mai napig 
alulreprezentáltak. Amint azt Louise O. Vasvári is megjegyzi, 
a tudásnak és racionalitásnak ez a történelmi azonosítása a fér‑
fi nemmel a mai napig is erőteljes, és hátrányt jelent azon nők 
számára, akik megpróbálnak betörni az tudomány világába24.

Másodsorban megfigyelhetjük azt is, hogy a nők, ill. a női 
léthez és a női tapasztalathoz kacsolódó kérdések bizonyos tu‑
dományos elméletekben háttérbe kerültek, ha ezen elmélete‑
ket tartalmi szempontból vizsgáljuk. Ez elsősorban az evolú‑
ciós biológia, antropológia, biológia és orvostudomány terü‑
letén végzett kutatásokra érvényes. Sokak által idézett példa 
pl. a vadászó férfi elmélete – ez az elmélet az emberi evolúció 
motorjának az eszközhasználatot tartja, amely a férfiak vadá‑
szó tevékenységének köszönhetően alakult ki hasonlóképpen, 
mint a  vadászathoz szükséges kooperáció által kialakult em‑
beri nyelv. Androcentrikus mivolta abban jelenik meg, hogy 
kizárólag a férfiak által végzett tevékenységhez köti, ill. azzal 
magyarázza az emberi faj fejlődését, a homo sapiens kialaku‑
lását. Említésre érdemes az a (szociológiában és gazdaságtan‑
ban még ma is használatos) fogalompár, amely az emberi te‑
vékenységeket két nagy csoportra, a munkatevékenységek és 
a szabadidős tevékenységek csoportjára osztja, amely szintén 
főleg a férfiak által végzett tevékenységet moddelezi, minek kö‑
vetkeztében ebben a fogalmi rendszerben nem tematizálható 
a többnyire nők által végzett, nem fizetett házimunka.

Harmadszor, a tudomány számos területén nemegy nyíltan 
nőellenes, szexista elmélet keletkezett, nemegyszer olyan tudo‑
mányos elméletek terjedtek el, amelyek a nők ala cso nyabb ren‑
dű ségét állítják, magyarázzák és legitimizálják. Az európai filo‑
zófia kimagasló alkotói, mint. pl. Arisztotelész, Rousseau, Kant 
(aki szerint a  tudomány és bármifajta absztrakt gondolkodás 
idegen a női nem lényegétől), vagy Hegel műveiben nem egy 
példát találunk a nő alacsonyabbrendőségének legitimizálására, 
gondoljunk csak Arisztotelész felfogására, aki szerint a nő kez‑
detleges lény, a férfi tökéletlen változata, illetve az ő emberi rep‑
rodukciós koncepciójára, melyben a nőt passzív anyagként ér‑
telmezi; vagy J. J. Rousseau‑ra, különösen nevelési filozófiájára, 
mely abból a meggyőződésből indul ki, miszerint a nő szellemi 
képességei a férfiénál alacsonyabb szintűek.

Végül pedig, a tudományosság meghatározó normarendsze‑
re, amelyben az objektivitás, az értéksemlegesség, a raciona li‑
tás és az autonómia játssza a főszerepet, megegyezik a masz ku‑

23 Tán a  legismertebb női tudóst, Marie Curie‑t 1911‑ben a  francia akadémia 
nem vette fel a tagjai közé (a Nobel‑díj ellenére sem), amikor pedig az Akadé‑
mia a jelöltről szavazott, őt magát be sem engedték az épületbe, mert oda nő 
nem léphetett be.

24 Vasvári, L. O. A nők helyzete a tudományos életben az Egyesült Államokban. 
Nők a tudományban konferencia 2006. nov. 16., Budapest
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li nitáshoz kötődő társadalmi normarendszerrel. Ilyen értelem‑
ben mondhatjuk azt, hogy a tudományosság szimbolikus érte‑
lemben is a férfiassággal kapcsolódik össze25.

A  tudományos megismerés és a  tudományos tudás 
androcentrikus jellege a  fentebb vázolt értelmezésben a  fe‑
minista tudománykritika többféle irányzatának vált tárgyává; 
ezen irányzatokat most nincs módomban részletesen bemu‑
tatni, azt azonban hangsúlyozni szeretném, hogy ezen kritikák 
perspektívájában mutatkozik meg világosan – legalábbis az én 
értelmezésemben – „nők a tudományban” és a „feminiszmus 
a  tudományban” kérdésköreinek összefonódása. Más szóval, 

„hogy előmozdíthassuk a nőknek a tudományban betöltött sze‑
repét, a tudományról alkotott képünket is meg kell változtas‑
suk”26, pontosabban, magát a tudományt , a tudományos meg‑
ismerést és annak intézményesült szerkezetét, valamint a  tu‑
dományos tevékenységhez kötődő képzeteket kellene megvál‑
toztatni.

Mielőtt arra kérdezünk rá, miképpen módosítja a „nők a tu‑
dományban” témakörre irányuló gondolkodás perspektíváját 
a feminista tudománykritika, az esetleges – Bordo szavaival él‑
ve – gen der szkepticizmust27 elkerülendő, arra mutatok rá, mi‑
ből következik a tudomány problémája a feminizmus számá‑
ra. Ezt három pontban foglalom össze: Először is, a filozófiá‑
ban mára már szinte közhelynek számít az a tézis, miszerint 

– legalábbis a  modernkori, a  felvilágosodás eszmei örökségé‑
re épülő társadalmakban – a  tudomány jeleníti meg a domi‑
náns világmagyarázatot28, a „tudományos” jelző pozitív érték‑
tartalmat hordoz magában ; továbbá, a  tudomány a modern 
társadalmakban nemcsak a  tudásszerzés kitüntetett formája, 
hanem a tudás legitimizációs eszköze is; harmadsorban pedig 
azt kell kiemelni, hogy a tudás, , amint az Francis Bacon óta 
tudjuk, s  amit Foucault után már semmiképp sem negligál‑
hatunk, a hatalom, tudomány, és a belőle táplálkozó technika 
hatékony eszköze a körülöttünk lévő világ – a  társadalmi vi‑
szonyokat beleértve – berendezésének és alakításának. A  tu‑
domány férfiközponúsága így semmiképpen sem marginális 
kérdés, s nem csak filozófiai, ismeretelméleti szempontból, hi‑
szen a tudomány androcentrikus mivolta komoly hátráltató té‑
nyezőt jelenhet a nemek közti esélyegyenlőség megteremtésé‑
ben ebben a szférában.

Térjünk most azonban vissza a  „nők a  tudományban” kér‑
désköréhez, pontosabban ahhoz a kérdéshez, hogy mily mó‑
don lehet összekapcsolni az esélyegyenlőségi szempontú meg‑
közelítést az androcentrizmus‑kritika szempontú megköze‑
lítéssel. Itt elsősorban Helen Longino amerikai feminista tu‑
dományfilozófus koncepcióját emelném ki, az ún. kontex‑
tuális empirizmust,29 amely a  tudományos megismerés tár‑

25 V. ö. Kournay, J.A.: A New program for Philosophy of Science, in Many Voic‑
es. In: Kournay, J.A. (ed): Philosophy in a Feminist Voice. Critiques and Recon‑
structions. Princeton University Press, 1998.

26 Lásd Elfecsérelt tehetségek: Egyéni sorsok társadalmi megközelítésben. Nők és 
a tudomány az ENWISE országokban. European Communities, 2004. jelentés, 
15.o . Az ENWISE‑jelentés arra is rámutat, hogy ugyan a közép‑ és kelet‑euró‑
pai, valamint a balti országokban a tudományos munkaerő 38 %‑át nők adják, 
a valóságban a női tudósok nagy részét azokon a területeken alkalmazzák, ahol 
a kutatás‑fejlesztésre fordított kiadások a legalacsonyabbak.

27 Bordo, S.: Feminizmus, postmodernizmus a rodový skepticizmus. In: Apekt, 
1998, 1 .sz. 

28 V.ö. Heller, Á.: Elmélkedések a  hiszékenységről. Magyar Tudomány, 1997/8, 
Elérhetőség: http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/hisz/heller.html. 

29 A kontextuális empirizmus koncepcióját Helen Longino a Science as Social 
Knowledge. Values and Objectivity in Scientific Inquiry c. mukájában dol‑
gozta ki, (Princeton: Princeton University Press, 1990), lásd továbbá: Longino, 
Helen E.: Essential Tensions – Phase Two: Feminist, Philosophical, and So‑

sadalmiságát, a  társadalmi és kulturális kontextusba való 
beágyazódottságát emeli ki, s  amely véleményem szerint jó 
elméleti kiindulópontként szolgálhat a  nők a  tudományban 
c. téma empirikus kutatásához. Különösen igaz ez abban az 
esetben, amikor nem csak a nők reprezentáltságának mutató‑
ira kérdezünk rá, tehát nem csak azt vizsgáljuk, milyen mér‑
tékben vesznek részt a tudományos kutatásban, hanem a miér‑
tekre irányítjuk figyelmünket, tehát azt kutatjuk, milyen okok‑
ra vezethető vissza a nők alulreprezentáltsága a tudomány te‑
rületén, s ezt a kérdést annak szélesebb társadalmi kontextu‑
sában vizsgáljuk. Longino kontextuális empirizmusa egy olyan 
perspektívát kínál, amelyben világossá válik, hogy a „nemek 
számlálása”, csupán a „részvételi arány”, a reprezentáltság mér‑
tékének kimutatása nem lehet kielégítő, hiszen figyelmen kí‑
vül hagyja azokat az okokat, amelyek magában a  tudomány‑
ban (annak szerkezetében, s a hozzá kötődő képzetekben, nor‑
mákban és elvárásokban) jelennek meg. Longino egyik alap‑
tézise szerint a tudomány alapvetőleg társadalmi/szociális jel‑
legű, a  tudományos megismerés szubjektuma nem az egyén, 
hanem az „episztemikus” közösség. A nemek közötti viszony‑
rendszer, amint az a tudományon belül megjelenik, szerkeze‑
tileg meghatározott, tehát nem vezethető vissza kizárólag sze‑
mélyi adottságokra vagy személyiségi jegyekre (mint amint 
annak gyakran tanúi vagyunk, amikor is a nők alulreprezen‑
táltságát különösen a kimagasló tudományos eredmények te‑
rületén személyes/női jegyeikkel, beállítódottságukkal, eltérő 
értékpreferenciájukkal magyarázzák30).

Ha abból a Longino által hangsúlyozott megállapításból in‑
dulunk ki, miszerint a  tudományos tudás kialakítása episz te‑
mi kus közösségekben, ill. ezek által történik, amelyek nemcsak 
kognitív, de társadalmi és kulturális normákat vallanak magu‑
kénak, könnyebben észrevesszük, hogy ezen közösségek isme‑
retalkotó tevékenysége bizonyos nemi normák és elvárások ál‑
tal (is) befolyásolt. Amint azt már említettem, a tudás konst‑
ruálásába olyan értékek és normák is közrejátszanak, amelyek‑
ben nemi/gen der  elvárások, normák és sztereotípiák fejeződ‑
nek ki. Ilyenek például a  tudás birtokosára irányuló elvárá‑
sok, továbbá az olyan elképzelések és elvárások, amelyekben 
az fejeződik ki, mit is jelent tudósnak, kutatónak lenni, kit il‑
let meg a tudományos/episztemikus autoritás. Ha tehát a nők 
helyzete felől érdeklődünk a  tudomány berkeiben, arra is rá 
kell kérdeznünk, hogy miképp fogalmazódik meg a tudomány, 
ill. a tudományosság episztemikus autoritása, milyen mérték‑
ben imerjük el a  nők tudományos autoritását, milyen szere‑
pet játszik a nők irányában tanúsított episztemikus bizalom – 
vagy annak hiánya. A tudomány mint modern társadalmi in‑
tézmény gen der  által való befolyásoltsága ugyanis nemcsak 

cial Studies of Science. In: Louise M. Antony, Charlotte Witt (Eds.): A Mind 
of One’s Own. Feminist Essays on Reason and Objectivity. Boulder: Westview 
Press, 1993, Longino, Helen E. (1998): Hodnoty a objektivita. In: Aspekt 1998, 
č.1. Longino, Helen: The Fate of Knowledge. Princeton: Princeton University 
Press, 2002.

30 Pl. mint azt Summers Lawrence, a Harvard egyetem volt rektora elhíresült be‑
szédében tette. 2005 januárjában Lawrence H. Summers, a Harvard Univer‑
sity akkori elnöke egy kongresszuson, melynek témája pont a  nők helyzete 
a  tudományos munka világában volt, azt állította, hogy tudomásul kell ven‑
nünk azt a  lehetőséget, miszerint a nőknek egyszerűen nincs adottságuk ah‑
hoz, hogy a kemény tudományokban úgy tudjanak teljesíteni, mint a férfiak. 

„Vagyis, Summers nem óhajtotta tudomásul venni, hogy a nemi diszkrimináci‑
ónak bármilyen szerepe lenne abban, hogy a nők nincsenek kellően képvisel‑
ve az egyetemeken, és nem is tartotta kötelességének, hogy figyelembe vegye 
a számos tanulmányt, ami vagy a nők matematikai kapacitását vagy az egyete‑
mi kultúra légkörét vizsgálja” (Vasvári, L.: A nők helyzete a tudományos élet‑
ben az Egyesült Államokban”). 
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S Z A P U  M A R I A N N A  N Ő K  A   T U D O M Á N Y BA N  –  FE M I N IS TA  T U D O M Á N Y FI LOZÓ FI A I  M E G KÖZ E L Í T É SB E N

a  megismerés és a  kutatás meghatározásában, de a  tudomá‑
nyos pályán tevékenykedő nők önmeghatározásában is meg‑
mutatkozik. Megállapítható az is, hogy a  tudomány világába 
beszűrődik, s egyúttal benne újratermelődik a szélesebb társa‑
dalmi szférában jelen lévő nemek közötti munkamegosztás is. 
A következőkben e két kérdére fókuszálok, mégpedig egy em‑
pirikus kutatás – az akadémiai szférában31 tevékenykedő ku‑
tatónőkkel készített mélyinterjúk eredményeinek tükrében.32

Nők a tudományban

Nem véletlen, hogy az akadémiai pályán dolgozó, tudomá‑
nyos kutatómunkát folytató nőkkel folytatott beszélgetésekben 
többször is felmerült a nők akadémiai/tudományos karrierjé‑
nek „lelassultsága” férfi kollégáikhoz képest, s ebben a kontex‑
tusban merült fel az önbizalom, önértékelés kérdése is. Az ön‑
bizalom tematikája felmerült továbbá azzal kapcsolatban, mi‑
lyen mértékben vállalnak, ill. nem vállalnak a nők vezető sze‑
repet az akadémiai döntéshozatalban. Amint a kutatás egyik 
résztvevője fogalmazott: A férfiakkal ellentétben, akik „úgy ál‑
talában meg vannak elégedve saját magukkal, a saját teljesítmé‑
nyükkel… a nők inkább elégedetlenek önmagukkal, mindig min‑
dent jobban akarnak csinálni”… a  nők ,,kritikusabbak önma‑
gukkal szemben … az önbecsülésük kisebb … de ez a férfiak mű‑
ve, mert ők alakítják ki azt az elképzelést, hogy egy nő nem lehet 
elég jó … és néhány nő ezt el is hiszi nekik, néha a nők maguk is 
úgy gondolják, a férfiak mégiscsak ügyesebbek. …különben meg 
lehet, hogy egyáltalán nem ügyesebbek, csak egyszerűen tágab‑
bak a lehetőségeik” (Zsuzsanna, 52 éves, docens)

A nők korlátozott – legalábbis a férfiakéhoz képest korláto‑
zottabb – lehetőségeit több interjúalany is említette, s  szinte 
kivétel nélkül a nők kettős szerepvállalásával hozta összefüg‑
gésbe. A nők azok, akik „esténként”, szabadidejükben építge‑
tik tudományos karrierjüket, amint egyikük fogalmazott, „ál‑
momban sem gondoltam a docensi fokozat megszerzésére … ku‑
tatómunkát végeztem, valamennyit publikáltam, egy monográ‑
fiát is megírtam … amire a család és a háztartás ellátása mellett 
az időmből futotta” (Erzsébet, 59 éves docens). A tudomány vi‑
lágában tevékenykedő nők esetében tapasztalható kisebb mér‑
tékű önbizalmat a kutatás interjúalanyai  egyrészt a nők „túl‑
zottan kifejlett” önkritikájával magyarázták, másrészt rámu‑
tattak arra a férfiak által gerjesztett általános képzetre, misze‑
rint a nő nem a  tudományra született. Amint egyikük fogal‑
mazott: „…talán egy kicsit kevésbé bízunk (mi, nők – a  szer‑
ző megjegyzése) önmagunkban, saját képességeinkben, hiány‑
zik belőlünk az olyan férfias öntudat, hogy én vagyok a  leg‑
jobb… …úgy vélem, mi nők inkább önkritikusak vagyunk, mert 
mi van, ha esetleg valamit nem tudok, esetleg kinevetnek vagy 
lesöpörnek az asztalról.”(Mária, 62 éves docens). Ha a fentebb 
idézett narratívák interpetációjához a feminista szemléletű tu‑
dományfelfogást hívjuk segítségül, könnyen beláthatjuk, hogy 
az „önbizalomhiány”, a  magabiztosság hiánya (a tudomány‑
ban) nem úgy jelenik meg, mint valami elemi női jelleg, ha‑
nem a tudomány gen der  által meghatározott mivoltának kon‑
textusában jut értelmezésre. A  tudomány férfi mivoltának, 
androcentrizmusának a  lecsapódása, annak az attitűdnek, 

31 Félreértést elkerülendő, az akadémiai szférán nem a tudományos akadémiát, 
hanem az egyetemi oktatás és tudományos kutatómunka szféráját értem

32 A  kutatás eredményeiről lásd bővebben: Szapuová, M., Kiczková, Z., Zezu‑
lová, J.: Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v akademickom prostredí, Bra‑
tislava, Iris, 2009. 

amely a  tudományos megismerést eleve a  maszkulinitáshoz 
kapcsolódónak értelmezi.

A másik narratíva, ami a beszélgetésekben ismételten meg‑
jelent, a tudományos akadémiai karrier és/vagy család kérdé‑
se volt, mind a „ kettős teher” mind a „családi háttér, ill. tá‑
mogatás” toposza formájában. Ne felejtsük el, hogy a tudomá‑
nyos kutatómunka mind a köztudatban, mind kutatói berkek‑
ben nem egyszerű fogalkozásnak, hanem hivatásnak számít – 
amint erre Max Weber híres esszéjének a címe is utal33, a tu‑
domány művelése olyan tevékenység, amely önfeláldozó oda‑
adást, „egész embert” kíván meg. Namármost ez a  tudomá‑
nyos ethos csaknem teljességgel, mintegy per definitionem ki‑
zárja az „esténként”, mintegy mellékesen végzett tudományos 
munka lehetőségét, valódi tudományosságát, értékét. Köny‑
nyen észrevehetjük azt is, hogy a nyugati kultúrkörben és esz‑
merendszerben hasonló tulajdonságokkal felruházott anya‑
kép terjedt el, az anya önfeláldozó, odaadó. Így a tudományos 
szférában tevékenykedő nők többségge ellentétes elvárások‑
kal szembesül – kétszeresen kellene „egész” embernek lennie.34

Ami a (támogató) családi háttér kérdését illeti, a kutatásban 
részt vevő egyetemi kutatónők elbeszéléseiben gyakran került 
előtérbe a családi háttér fontosságának hagsúlyozása, ez azon‑
ban nemegyszer ambivalens jelentéstartalommal bírt, mint pl. 
annak a  kutatónőnek a  narratívájában, aki a  következőkép‑
pen fogalmazott: „valóban számíthattam arra, hogy otthon se‑
gítségre találok … a szakmai kérdéseket megbeszélhettem, meg‑
vitathattam a férjemmel, így nem kellett a férfi kollégákat kér‑
deznem, ha valamit nem tudtam, s nem kellett aggódnom ami‑
att, hogy esetleg kinevetnek, ironikus megjegyzésekkel illetnek…” 
Majd így folytatja: „Igaz ugyan, hogy támaszkodhattam a  fér‑
jemre, másrészt viszont ami a gyerekeket és a háztartást illeti, 
nem volt senkim, aki segített volna.” (Erzsébet, 59 éves, docens).

Úgy vélem, egyáltalán nem meglepő, hogy a  családról va‑
ló gondoskodás témája kerül előtérbe csaknem mindig, ami‑
kor az akadémiai karriert építő nők „nehéz helyzete” kerül szó‑
ba. „talán épp ez az a dolog, ami fékezi a nők karrierjét. …nehéz 
dolog ez, ha a egy nőnek gyerekei is vannak, és a fejét is szereti 
használni…”(Petra, 59 éves docens), mutatott rá egyikük az el‑
térő normákkal való szembesülés kérdésére. A  mindennapi 
akadémiai gyakorlat normáinak való megfelelés kényszere gya‑
korta jelent súlyos dilemmát: „nézzük csak, nemegyszer külföl‑
di tanulmányútra kell menni, utazni, konferenciákon részt venni, 
publikálni.. ha úgy vesszük, az ember nem szakadhat csak úgy el 
a családtól, hogy na jó, törődjön veletek az apukátok…” (Jana, 48 
éves, professzor) – világít rá a női tudományos/akadémiai kar‑
riert hátráltató tényezőkre egy másik interjúalany. Szeretném 
megjegyezni, hogy a kutatás során olyan véleményekkel is talál‑
koztunk, amelyek szerint a „kettős teher” bizonyos értelemben 
pozitív kihívást is jelenthet az akadémiai nők számára; az a tény 
ugyanis, hogy az akadémiai karrier építése mellett gyermekeik‑
ről is gondoskodnak, racionálisabb időbeosztásra készteti őket.

Amint már fentebb rámutattam, a tudományról, ill. a tudo‑
mányos munkáról alkotott kép magába foglalja azt az elképze‑
lést, miszerint a tudományos kutatómunka „egész embert” kí‑
ván, tehát az anyai/családi kötelezettségekkel bíró ember/„asz‑

33 Lásd: Weber, M.: A tudomány mint hivatás. In: Tanulmányok. Budapest: Osiris, 
1998. 

34 Több kutatás is kimutatta, hogy a gyerekszülés mennyire beszűkíti, akár meg‑
semmisíti a nők karrierlehetőségeit a tudományos világban, lásd: Ádám, Sz., 
Győrffi Zs., Kopp, M.: A nők helyzete a tudományos pályán: kihívások és lehe‑
tőségek.In: Magyar Tudomány, 167. Évfolyam, 2007/2.
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szony” nem igazán felel ennek a képnek, ennek az elvárásnak. 
Így aztán nem nehéz interiorizálni azt a közfelfogást, miszerint 
a nő nem tudományos pályára való.

Zárszó

Amint arra igyekeztem rámutatni, a tudományos pályán tevé‑
kenykedő nők helyzetének, lehetőségeinek vizsgálatában nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a  tudomány (mint intézménye‑
sült tudáskialakítás, intérményesült foglalkozás és mint mint 
tudásrendszer) gen der  által való befolyásoltságát, ami sokkal 
összetettebb képet mutat, mintsem hogy megatározható len‑
ne a nők és férfiak „részvételi arányával”. Ezért azok a – külön‑
ben igencsak dícséretes – kezdeményezések, amelyek a a nemi 
esélyegyenlőség elvét, ill. gyakorlatát hivatottak bevezetni a tu‑
domány világába, nem vezethetnek teljes sikerre, ha ezt a be‑
folyásoltságot figyelmen kívül hagyjuk, ha a gen der t mint ana‑
litikus kategóriát figyelmen kívül hagyjuk. A már fentebb idé‑
zett gondolat, miszerint „hogy előmozdíthassuk a nőknek a tu‑
dományban betöltött szerepét, a tudományról alkotott képün‑
ket is meg kell változtassuk” így folytatódik: „A kulcs a valós el‑
kötelezettség és a képzelőerő”. Gondolom, a tudományos pályán 
tevékenykedő nők ezek egyikének sincsenek hiányában. 
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Apa olvas, anya főz…
Alsó tagozatos tankönyvek nőképe Szlovákiában

The father reads, the mother cooks…
Women image in Primary School Books in Slovakia

 Bárczi Zsófia, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra | Constantine the Philosopher University in Nitra

Abstract School books play an important role in gen der  socialization and in creating gen der  stereotypes. Society values in school 
and in cultural life have influence not only in a explicit way, but also in the „hidden Study Plan”, ‑‑playing a role as strong identi‑
ty‑maker‑‑, causing that society can see itself reflected and identified with. For this reason it is important, which model family, which 
images, pictures or drawings of men or women appear in school books and in study plan and what are the rules that guide the con‑
tent on them. In this paper the author focuses on the question how is this used in the primary schools in Slovakia in the reading books; 
which image of a family and of a women are more attractive, and moreover how are reflected gen der  and society stereotypes. In the 
study is used the content analysis method to find out which is the women image in reading books and school literature books.

Keywords School, Culture, School Books, Study Plan, content analysis method, Women Image.

Vázlat A nemi szocializációban és a nemi sztereotípiák kialakulásában a tankönyv fontos szerepet tölt be. A társadalom értékei az 
iskolában és az oktatásban nemcsak explicit módon érvényesülnek, hanem az ún. rejtett tanterven keresztül is, amelynek erős identi‑
tásformáló szerepe van, s amely képes a társadalmi egyenlőtlenségek újrateremtésére is. Ezért fontos, hogy milyen családmodell, mi‑
lyen férfi‑ és nőkép jelenik meg a tankönyvekben, s a rejtett tanterv milyen, a társadalomra vonatkozó tudást közvetít. Az itt követke‑
ző szöveg arra a kérdésre fókuszál, hogy a szlovákiai magyar iskolák alsó tagozatán használt olvasókönyvekben milyen nő‑ és család‑
kép bontakozik ki, illetve a nemi és társadalmi sztereotípiák hogy jelennek meg. A vizsgálat a tartalomelemzés módszerével közelíti 
meg az olvasókönyvek és az irodalom tankönyvek nőképét.

Kulcsszavak Iskola, oktatás, tankönyv, rejtett tanterv, tartalomelemzés, nőkép.

Az oktatásügy a társadalomnak összetett és a gyakori változá‑
soknak fokozottan kiszolgáltatott területe. Működését a szak‑
pedagógiai és gazdasági tényezőkön kívül az állami szabá‑
lyozás is befolyásolja. A  tankönyvek minősége nem pusztán 
a  szerzők szakmai ismeretein és tankönyvírói képességein 
múlik, hanem azon a jogi környezeten is, amely a tankönyvek 
megjelenését szabályozza.

Szlovákiában a  tankönyvkiadásra közvetve vagy közvetet‑
ten több törvény és előírás is vonatkozik. A  Szlovák Köztár‑
saság Oktatás‑, Tudomány‑, Kutatás‑ és Sportügyi Minisztéri‑
umának 2011/10 irányelve a tankönyvek kiválasztására és jó‑
váhagyására vonatkozó eljárásokat és szabályokat foglalja ösz‑
sze.35 A tankönyvírásra és a tankönyv kiválasztására az irány‑
elv 3. cikkelye vonatkozik. A  cikkely értelmében a  Miniszté‑
rium tisztje a  tankönyvíró pályázat meghirdetése, a  beérke‑
zett pályamunkákat elbíráló pályázati bizottság és az új tan‑
könyvet értékelő bírálók kinevezése (részletesebben a  2. láb‑

35 Smernica č. 10/2011, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky a priamo riadených organizácií pri vý‑
bere a  schvaľovaní učebníc. https://www.minedu.sk/smernica‑c‑102011‑kto‑
rou‑sa‑upravuje‑postup‑ministerstva‑skolstva‑vedy‑vyskumu‑a‑sportu‑slo‑
venskej‑republiky‑a‑priamo‑riadenych‑organizacii‑pri‑vybere‑a‑schvalova‑
ni‑ucebnic/ [2015.10.15]

jegyzetben).36 A tankönyv jóváhagyására az irányelv 4. cikke‑
lye vonatkozik. A  cikkely értelmében a  tankönyv jóváhagyá‑
sához a  tankönyvet, a két tankönyvbírálatot és a  szerzőknek 
a bírálatokra vonatkozó állásfoglalását is csatolni kell a jóváha‑
gyási kérelemhez, amit az Állami Pedagógiai Intézethez vagy 

36 Tvorba a výber novej učebnice
 (1) Ministerstvo
  a)  na základe Plánu vyhlasuje výberové konanie na tvorbu novej učebnice. 

Predkladateľ môže do výberového konania predložiť aj hotovú učebnicu,
  b)  v súťažných podkladoch určí podrobné vymedzenie predmetu zákazky, 

lehoty a obsah súťažných návrhov,
  c)  na posúdenie návrhov predkladateľov učebnice menuje výberovú ko‑

misiu,
  d)  na odborné posúdenie novej učebnice menuje dvoch recenzentov z re‑

gistra recenzentov.
 (2)  Výsledkom výberového konania je výber najvýhodnejšej ponuky z hľadis‑

ka kvality a ceny vyhodnotenej podľa kritérií stanovených pre danú súťaž 
a uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Po vydaní schvaľovacej 
doložky ministerstvo uzatvorí Kúpnu zmluvu na dodanie učebnice.

 V  prípade, že ministerstvo nevydá schvaľovaciu doložku na vybranú učeb‑
nicu, vyhlási nové výberové konanie. https://www.minedu.sk/smerni‑
ca‑c‑102011‑ktorou‑sa‑upravuje‑postup‑ministerstva‑skolstva‑vedy‑vysku‑
mu‑a‑sportu‑slovenskej‑republiky‑a‑priamo‑riadenych‑organizacii‑pri‑vybe 
re‑a‑schvalovani‑ucebnic/ [2015.10.15]
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az Álla mi Szakképzési Intézethez lehet benyújtani, a tankönyv 
tartalmi irányultságától függően.37

A  tankönyvbírálat kritériumai szintén szabályozottak. Az 
egyes tankönyvtípusokra vonatkozó kritériumok hozzáférhe‑
tőek az Állami Pedagógiai Intézet38 és az Állami Szakképzési 
Intézet honlapján39.

Az általános műveltségi tárgyak körében megjelenő tan köny‑
vek (köztük a magyar olvasókönyvek, nyelvtan és irodalom tan‑
könyvek) elbírálására vonatkozó rendszer nem túl szofisz ti kált. 
Három fő kategória mentén teszi megítélhetővé a tan könyvek 
minőségét. Az első kritérium az Állami mű ve lő dé si program‑
mal (ÁMP) való összhang40. A második a  tan könyv alapvető 
funkcióit és szerkezeti elemeit értékeli. Mivel a  tankönyv kü‑
lönböző funkciókat tölt be és különböző szer kezeti egységekből 
áll, ez a kritérium három alpontot tartalmaz: 1. a tartalomköz‑
vetítés prezentációja, 2. a tanulást és tanítást irányító funkció és 
3. a  tankönyv strukturáltsága (szó szerinti fordításban: a  tan‑
könyv szervezettségének funkciója). Az utolsó kritérium a szer‑
zők korrektségére vonatkozik. (Megjegyzésként: a magyar Tan‑
könyvkutató Intézet 2006‑os munkaanyaga a jelenleg érvényes 
szlovák kritériumrendszernél sokkal árnyaltabb, a tankönyvet 
jóval több szempontból megközelítő javaslat volt.)41

Azok a  tankönyvek tehát, amelyeket jelenleg iskoláinkban 
használnak, eleget kellett, hogy tegyenek a  fent nagy vona‑
lakban bemutatott kritériumrendszernek, melynek bizonyos 
pontjai a társadalmi korrektség kérdésére vonatkoznak. Jelen 
tanulmány szempontjából különösen fontos az első kritérium 

37 Predkladateľ, ktorý na základe výsledkov výberového konania zabezpečuje 
tvorbu a vydanie učebnice,  

  a)  písomne  požiada ŠPÚ alebo ŠIOV, podľa obsahového zamerania učeb‑
nice, o vypracovanie schvaľovacieho protokolu a súčasne písomne po‑
žiada ministerstvo o vydanie schvaľovacej doložky,

  b)  k  žiadosti o vypracovanie schvaľovacieho protokolu predloží hotovú 
učebnicu, recenzné posudky recenzentov menovaných ministrom z re‑
gistra recenzentov a stanovisko autorov k recenzným posudkom.

 (4)  Náklady spojené s  vypracovaním recenzných posudkov hradí minis‑
terstvo.  

 (5)  Ak sú splnené predpoklady na vydanie schvaľovacieho protokolu, ŠPÚ ale‑
bo ŠIOV vypracuje schvaľovací protokol na učebnicu s návrhom určenia 
lehoty platnosti schvaľovacej doložky a zašle ho ministerstvu do 14 dní od 
doručenia žiadosti podľa ods. 1 písm. b) spolu s hotovou učebnicou, re‑
cenznými posudkami recenzentov menovaných ministrom z  registra re‑
cenzentov a stanoviskom autorov k recenzným posudkom.

 (6)  Schvaľovací protokol môže minister preskúmať aj vypracovaním ďalších 
recenzných posudkov recenzentmi z registra recenzentov.

 (7)  Ministerstvo 
  a)  schvaľuje učebnicu vydaním schvaľovacej doložky na základe schvaľo‑

vacieho protokolu,
  b)  po vydaní schvaľovacej doložky, uzatvorí s  predkladateľom Kúpnu 

zmluvu a  zaradí schválenú učebnicu do národného registra učebníc, 
ktorý aktualizuje mesačne.

 (8)  Ak ŠPÚ alebo ŠIOV neodporučí ministerstvu vydať schvaľovaciu doložku 
podľa ods. 3, ministerstvo túto skutočnosť písomne oznámi predkladateľo‑
vi. Ak v lehote do 15 dní predkladateľ písomne požiada ministerstvo o pre‑
skúmanie odborného stanoviska ŠPÚ alebo ŠIOV, ministerstvo môže dať 
vypracovať ďalšie recenzné posudky recenzentov z registra recenzentov.

 https://www.minedu.sk/smernica‑c‑102011‑ktorou‑sa‑upravuje‑postup‑mi‑
nisterstva‑skolstva‑vedy‑vyskumu‑a‑sportu‑slovenskej‑republiky‑a‑pria‑
mo‑riadenych‑organizacii‑pri‑vybere‑a‑schvalovani‑ucebnic/ [2015.10.15]

38 Kritériá na hodnotenie kvality učebníc pre všeobecno‑vzdelávacie predmety: 
http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice‑metodiky‑publikacie‑odborne‑in‑
formacie/kriteria‑na‑hodnotenie‑kvality‑ucebnic‑na [2015.10.15]

39 Kritériá na hodnotenie učebníc: http://siov.cmsromboid.sk/kriteria‑na‑hod‑
notenie‑ucebnic/9457s [2015.10.8]

40 Ez a kritérium törvényileg is szabályozott: ZÁKON č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 
2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, druhá časť, § 6:

 https://www.minedu.sk/data/att/8684.pdf [2015.10.12]
41 file:///C:/Users/PC01/Downloads/ertekelesi_kriteriumrendszer_a_

tankonyvek_pedagogiai_biralatahoz.pdf [2015.10.12]

9. pontja, amely a tankönyv képi elemeinek bírálati szempont‑
jait foglalja össze. Kimondja, hogy a  képi elemek nem pusz‑
tán illusztrációs szereppel bírnak, illetve nem pusztán a  szö‑
veg értelmezéséhez nyújtanak segítséget (szó szerinti fordítás‑
ban: a szöveg konkretizációjának funkcióját töltik be), hanem 

– mint mélyebb jelentés hordozói – további információk for‑
rásául is szolgálnak.42 Vagyis a  tankönyvben szereplő képek 
a verbálisan megfogalmazott tartalmakat nem verbális eszkö‑
zökkel árnyalják tovább, esetenként nagyon markáns értelme‑
zéseket hozva létre. A  3. kritériumba, a  szerzők korrektségé‑
nek kritériumába beleértődik a  társadalmi korrektség kérdé‑
se is: más nemzetek és kultúrák bemutatásának megfelelő vol‑
ta, az előítélet‑ és ideológiamentesség stb. A harmadik kritéri‑
umból számunkra az 5. alpont a legfontosabb: a sztereotípiák 
és előítéletek eliminálásával kapcsolatos elvárás.43

Bár a  tankönyvminősítés megítélése mindig társadalom‑
függő, bizonyos alapelvek mára nemzetközi szinten is kikris‑
tályosodtak. 1989‑ben a braunschweigi konferencián44, majd 
1991‑ben a brisbane‑i konferenciákon került megfogalmazás‑
ra az az öt alapelv, amely a tankönyvmegítélés konszenzusos 
minimumát határozza meg, melyek a következők:

1. tudományos megfelelés
2. didaktikai standardok
3. előítélet‑mentesség
4. transzparencia
5. megfelelő képretorika.45

Ezeket az alapelveket szem előtt tartva készült el a tankönyv‑
megítélés szlovák kritériumrendszere is. Míg azonban a  tan‑
könyv szaktudományos megfelelését aránylag egyszerű megál‑
lapítani,46 úgy tűnik, a társadalmi korrektség, az előítélet‑men‑
tesség kérdésének az értelmezése jóval nagyobb kihívást jelent. 
Kérdés például, hogy a nemek reprezentáltsága, a nemi szere‑
pek korrekt megjelenítésének kérdése felmerül‑e a  tankönyv 
előítélet‑mentességét vizsgáló bírálóban akár a  sztereotípiák 
eliminálásának igénye, akár a könyv képi információi kapcsán.

Az iskola és a tankönyv szocializációban – többek között a ne‑
mi szocializációban – betöltött szerepét számos kutató vizsgál‑
ta az elmúlt három évtizedben. Ezen vizsgálatok egy része a csa‑
lád, az iskola és a tankönyv viszonyának és a nemi sztereotípi‑
ák továbbadásában betöltött szerepének felmérésére tett kísér‑
letet, egy másik része pedig arra a módra kérdezett rá, ahogy 
a sztereotípiák újrateremtése megtörténik. „A tankönyvek fon‑
tos szerepet töltenek be a nemi szocializációban, a nemi sztere‑
otípiák kialakulásában is.” – írja Horváth Futó Hargita, Žarko 

42 „Obrazové komponenty neplnia len funkciu ilustrácie a konkretizácie textu, 
ale aj funkciu zdroja ďalších informácií v zmysle nositeľa hlbších významov 
(ikonický – obrazový text)” http://www.statpedu.sk/sites/default/files/doku‑
menty/ucebnice‑metodikypublikacie/Kriteria_vseobecno_vzdelavacie_pred‑
mety.pdf [2015. 10. 12]

43 Kritériá na hodnotenie kvality učebníc pre všeobecno‑vzdelávacie predme‑
ty: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/ucebnice‑metodiky‑
pub likacie/Kriteria_vseobecno_vzdelavacie_predmety.pdf [2015.10.12]

44 Karlovitz János, Tankönyv – elmélet és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó. 
Budapest, 2001, 23–25.

45 Fischerné Dárdai Ágnes, A  tankönyvek megítélésének minőségi paraméte‑
rei = Karlovitz János (szerk.) Tankönyvelméleti tanácskozás 2001. Budapest: 
TANOSZ, 2002, 56–61.

46 A  kritériumrendszer pontozási normájában ennek a  feltételnek a  teljesülé‑
se 5  pontot jelent a  maximálisan adható 185 pontból. Az Állami művelődé‑
si programmal való összhang újabb 15 pontot jelent. Ha feltételezzük, hogy 
az Állami művelődési program a tárgytudományosság szempontjából kifogás‑
talan, úgy a két feltétel együttes teljesülése szakmai garanciát nyújt arra, hogy 
a tankönyv az adott tudományterületen releváns információkat közvetít. 
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Trebješaninra hivatkozva. – „A családi nevelés és a szülői auto‑
ritás hatására, a tapasztalathiányból származó általánosítások és 
a többség nézeteinek felülbírálás nélküli elfogadása eredménye‑
ként a sztereotípiák már kisgyermekkorban kialakulnak.”47 Ha 
tehát elfogadjuk azt az axiomatikus megállapítást, hogy a család 
után az iskoláé a legnagyobb felelősség a nemi szerepek, a ne‑
mi identitás elsajátításában, úgy nyilvánvalónak tekinthetjük azt 
is, hogy az üzenet, amit a nemi szerepekről közvetítenek a tan‑
könyvek, korántsem lényegtelen eleme az oktatásnak.

A gen der  szempontú tankönyvelemzések általános végkö‑
vetkeztetése, hogy a tankönyveink „gen der ‑vakságban” szen‑
vednek. Írónők szövegei csak ritkán jelennek meg a tanköny‑
vek lapjain, az olvasmányok pedig elsősorban a fiúk tapasz‑
talatait közvetítik. Cs. Czachesz Erzsébet, Lesznyák Már‑
ta és Molnár Edit tankönyvekre és kötelező olvasmányokra 
vonatkozó, a  kilencvenes évek derekán született elemzésük‑
ben olyan problémák összefüggéseiben vizsgálták az oktatás‑
ban használatos szövegek gen der ‑érzékenységét, amelyek ma 
is a kompetencia alapú oktatás fókuszában állnak. A szerzők 
a jól megválasztott szövegekre a szociális kompetencia, a ref‑
lektív gondolkodás és a  különböző diskurzus‑stratégiák ki‑
alakítása eszközeként tekintettek. Rámutatnak arra is, hogy 
egymás és magunk megismerésében azért nem tudnak a ha‑
gyományos, nemi elfogultsággal terhelt iskolai szövegek valós 
segítséget nyújtani, mert nem vesznek tudomást arról, hogy 
az egyén viszonyaiban és csoportokkal azonosulva létezik, 
s a nemi elfogultságot közvetítő szövegek így aláássák a meg‑
ismerés lehetőségét.48

Thun Éva a nemi szocializáció folyamatában különös jelen‑
tőséget tulajdonít az alsó tagozatos tankönyveknek, amelyek 
alapvető készségeket fejlesztenek, és alapvető ismeretanyagot 
közvetítenek, mivel ezek a tankönyvek lényegileg befolyásolják 
a gyerekek világképének alakulását, „és fontos befolyásuk van 
a gyerek nemi szocializációjára, a nemi sztereotípiák és egyen‑
lőtlenségek reprodukálására. Mindezeken kívül a  nyelvtan‑
könyvek az anyanyelvi nevelés fontos részét képezik, az iroda‑
lomkönyvekkel együtt”.49 A  magam részéről ehhez hozzáten‑
ném azt is, hogy pl. a család kérdéskörével az alsó tagozatos 
tankönyvek foglalkoznak a legbehatóbban, így a családmodel‑
lek és a családi munkamegosztás kérdése különösen nagy ki‑
hívást (kellene, hogy) jelent(sen) a szerzők számára, mivel itt 
a legnagyobb a tér a nemi sztereotípiák megjelenítésére. Hogy 
ezzel a lehetőséggel egy adott tankönyv milyen mértékben tud 
élni, az a  társadalom értékrendjének a  függvénye is, hiszen 
a tananyagok tartalma tükrözi az adott társadalom nemi szte‑
reotípiákon alapuló értékrendjét.50

A  társadalmi egyenlőtlenségek újrateremtődését szolgálja 
általában a rejtett tanterv érvényesülése is az oktatásban. Sza‑
bó László Tamás tkp. a „hidden curriculum” megfelelőjeként 
vezette be a kifejezést, a nem leírt, nem szabályos tantervbe 
rögzített, ám az iskolában mégis szervezetten, implicit módon 
elsajátított ismeretek rendszerét értve alatta.51

47 lásd: Horváth‑Futó Hargita, A  tankönyv mint szocializációs faktor, Létünk, 
2009/2, 51. 

48 Czachesz Erzsébet, Cs. – Lesznyák Márta – Molnár Edit, Lányok és nők a kö‑
telező olvasmányokban, tankönyvekben. Kísérlet egy probléma megnevezésé‑
re, Educatio, 1996/3, 422.

49 Kereszty Orsolya, A társadalmi nemek reprezentációjának vizsgálata tanköny‑
vekben http://www.tanszertar.hu/eken/2005_03/kereszty.htm [2015.10.12]

50 Thun Éva H. Sas Judit adataira támaszkodva jutott erre a következtetésre. Thun 
Éva: „Hagyományos pedagógia” – feminista pedagógia, Educatio, 1996/3, 408.

51 Szabó László Tamás, A rejtett tanterv, Magvető Kiadó, Budapest, 1988, 16–17.

A rejtett tantervek közvetítésére kiválóan alkalmasak a  tan‑
könyv szépirodalmi szövegei is, így egyáltalán nem elhanya‑
golható kérdés, hogy a tankönyvszerzők pl. az irodalmi hagyo‑
mányt mennyire szélesen és nyitottan értelmezik, mely társa‑
dalmi rétegek és mely csoportok tapasztalatait közvetítik a tan‑
könyvben megjelenő szövegek, s a közvetített tapasztalatok mi‑
lyen szerepekkel való azonosulás lehetőségét kínálják fel a  ta‑
nulóknak. De nem elhanyagolható a  tankönyvek képi világa 
sem, hiszen – bár más eszközökkel él – épp olyan fontos ele‑
me az információ átadásának, mint a szöveg. A tankönyv gra‑
fikai kivitelezésére vonatkozó tankönyvbírálati kritérium az al‑
só tagozatos tankönyvek elbírálásának különösen fontos eleme, 
mivel a 6–10 éves korosztály számára készülő tankönyveknél 

– a színességre, meseszerűségre való törekvés miatt – fokozott 
a  veszélye a  funkciótlan vagy rossz társadalmi beidegződése‑
ket közvetítő illusztrációk megjelenésének, illetve annak, hogy 
a bírálók figyelme ezek fölött átsiklik. Ez pedig komoly veszé‑
lyeket rejt magában, hiszen a rejtett tantervnek identitásformá‑
ló funkciója van, s ahogy pár bekezdéssel feljebb utaltunk rá, ki‑
válóan alkalmas a társadalmi egyenlőtlenségek újrateremtésére.

A szlovákiai magyar iskolák alsó tagozatán jelenleg két érvé‑
nyes olvasókönyv‑család van használatban: az egyik a Szlovák 
Pedagógiai Kiadó gondozásában jelent meg, egy szerzőpáros: 
Drozdík Katalin és Kremmer Júlia tollából, a másik a Szivár‑
vány‑sorozat részeként a Terra Kiadó gondozásában. A továb‑
biakban a második tankönyvcsalád másodikos olvasókönyvé‑
vel foglalkozom a  nemi sztereotípiák kérdése felől közelítve 
meg a tankönyv szépirodalmi szövegeit és képi világát.

A  tankönyvcsalád egyes részei először az 1990‑es években 
jelentek meg az Apáczai Kiadó gondozásában Magyarorszá‑
gon, majd adaptált tankönyvként gyorsan bekerültek a szlová‑
kiai magyar oktatásba is. Közkedveltségüket nemcsak a Tan‑
könyvi tetszésdíj bizonyítja, hanem az is, hogy az iskolák részé‑
ről máig nagy a kereslet ez iránt a tankönyvcsalád iránt. A ki‑
adó és a  szerzők pedagógiai elkötelezettségét mutatja, hogy 
az újrakiadások nem egyszerűen az előző kiadás újranyomá‑
sai, a  tankönyvek (és a hozzájuk tartozó munkafüzetek) szö‑
vegeinek és képi anyagának egy része folyamatosan cserélődik. 
Ezért fontos leszögezni, hogy jelen írás a Hétszínvarázs (2. osz‑
tály számára készült olvasókönyv) 2003‑as első kiadására vo‑
natkozik, amelyet a 2012‑es kiadással hasonlít össze.52 Az ol‑
vasókönyv számos erénye mellett a rejtett tanterv működésé‑
ből kifolyólag olyan tartalmakat is közvetít, amelyek negatívan 
befolyásolják a nemi szocializációt és az alsó tagozatos tanulók 
világképének kialakítását.

A  tankönyvcsaládon belül megjelent olvasókönyvek témakö‑
rökre tagolódnak, s a témakörök évente – kisebb eltérésekkel – 
ismétlődnek. Az alábbi táblázat azt szemlélteti, hogy a máso‑
dikos (2003), harmadikos (2004) és negyedikes (2005) olvasó‑
könyvekben milyen témakörök jelennek meg.

A 2012‑es, második osztályosoknak szóló olvasókönyv feje‑
zetei hasonlóan épülnek fel, mint a  2003‑ban megjelent tan‑
könyvé53, ám a tankönyv kevesebb szöveget és képet tartalmaz.

52 Hétszínvarázs. Olvasókönyv, 2. osztály, szerzők: Nyiri Istvánné összeállítását 
felhasználva átdolgozta Burai Lászlóné és Dr. Faragó Attiláné. Adaptálta: Me‑
zei Adél, Mezzei Elza, illusztrálta: Kurucz Krisztina. Terra, Bratislava, 2003.

 Olvasókönyv a magyar tanítási nyelvű alapiskola 2. osztálya számára, szerzők: 
Burai Lászlóné, dr. Faragó Attiláné, Mgr. Mezzei Elza, Mgr. Mezei Adél, il‑
lusztrálta: B. Farkas Beáta, Javorniczky Nóra, Juhász Fruzsina, Nyírő Erzsébet. 
Terra, 2012. 

53 Fejezetek: Gyertek elő, irka, táska, 2. Barátunk a természet – ősz, 3. Otthon, csa‑
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A  tartalomjegyzék tanúsága szerint a  Hétszínvarázsban 
(2003) alacsony a  női szerzők aránya (40:15), s  egy‑egy író‑
nőtől a  tankönyvszerzők eleve csak néhány szöveget válogat‑
tak be az olvasókönyvbe. Míg a legtöbb férfi szerzőtől (Gárdo‑
nyi Géza, Kányádi Sándor, Móra Ferenc, Weöres Sándor) 9‑10 
vers, szövegrészlet is megjelenik a  tankönyvben, addig a  leg‑
gyakrabban felbukkanó női szerzők (Janikovszky Éva és Fehér 
Klára) csak 3‑3 írással szerepelnek. Jobb a helyzet a 2012‑ben 
megjelent olvasókönyv esetében, amelyben ugyan eleve keve‑
sebb szöveg, viszont jóval magasabb a női szerzők aránya.

Az arány azonban viszonyítás kérdése, s  a  két szám pusz‑
tán egymáshoz hasonlítva nem értelmezhető, hiszen kérdés‑
ként fogalmazható meg az is, mihez képest érezzük alacsony‑
nak vagy magasnak a női szerzők jelenlétét. A magyar iroda‑
lomban nagyon hosszú időn keresztül eleve kevesebb tér jutott 
az írónőknek. A nagyobb arányú jelenlét túlreprezentálásként 
is értelmezhető lenne. Az írónők alacsony száma a magyar iro‑
dalomban összefügg az irodalmi kánonban hosszú időn ke‑
resztül erősen érvényesülő nemzeti jelleggel és a közösségi irá‑
nyultsággal, ami bizonyos témákat eleve másodosztályúként, 
érdektelenként jelenített meg. Csakhogy az alsó tagozatos tan‑
könyvnek nem az irodalomtörténeti kánon áthagyományozá‑
sa a célja. Ennek ellenére a tankönyv egy elég pontosan körvo‑
nalazható, a  népies irodalom hagyományaiból kinövő iroda‑
lomképet közvetít, ami erősen beszűkíti az olvasóvá nevelés‑
ben rejlő lehetőségeket is.

A szövegekben a női tapasztalat alig kap teret. A szövegek 
szereplői többnyire kisfiúk vagy férfiak, a női szerepkör a taní‑
tó néni és az anya szerepére korlátozódik, itt‑ott jelenik meg 
egy‑egy kislány a szövegekben. Ezt az arányt tovább torzítják 
az olvasókönyv szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeinek 
illusztrációi, amelyek azokon a szöveghelyeken is egyértelmű‑
sítik a nemet, ahol a szöveg ezt nem írja elő. Erre az illusztrá‑
ciós eljárásra jó példa Móra Ferenc: A cinege cipője című ver‑
séhez készült illusztráció, amely az antropomorfizált állatokat 
férfi ruházatban jeleníti meg.

lád, szeretet, 4. Barátunk, a természet – tál, 5. A mesék birodalma, 6. Barátunk 
a természet – tavasz, 7. Szülőföldünk, környezetünk, 8. Barátunk, a természet – 
nyár, 9. Olvasmányajánló a vakációra.

19. oldal

Az illusztrációk a nőket és a lányokat általában valamilyen ház‑
tartási vagy kerti munka végzése közben ábrázolják, esetleg csa‑
ládi körben, illetve népi játékokat játszva, virágot szedve.

83. oldal

Hétszínvarázs Hétszínvirág Hétszínvilág
Szól a csengő, kezdődik az iskola Ha élet zengi be az iskolát Szeptemberi csengetés
Barátunk a természet Barátunk a természet Mesevár
A mesék birodalma Egyszer volt – hol nem volt A. A szeretet az élet

B. A szeretet az Élet: a család
Otthon, család, szeretet A szeretet – az élet A. A haza minden előtt

B. Művészek, tudósok, örökfényű csillagok
C. Jeles napok, magyar ünnepek

Szülőföldünk, környezetünk Haza csak egy van Szülőföldem szép határa
Jeles napok, ünnepek Jeles napok – magyar ünnepek Barátunk a természet
Vakáció A mi világunk Színes mozaikok
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82. oldal

Az öltözékük régies, a környezet, amiben megjelennek vagy vi‑
déki környezet vagy idejét múlt.

Hasonlóan sztereotipikusak a férfi szereplők ábrázolásai is. 
Az illusztrációk szinte kizárólagosan csak vidéken, falusi kör‑
nyezetben végezhető cselekvéseket ábrázolnak, a  belső terek 
a parasztházak konyháit és tiszta szobáit idézik fel, a fiúk nép‑
viseletben vagy ahhoz hasonló ruházatban jelennek meg a ké‑
peken. Az apa figurája viszont szinte teljesen hiányzik a kisfi‑
úk, tanító bácsik és falusi nagyapák világából.

 

99. oldal

A 2012‑es olvasókönyv képi világa számos vonásában rokonít‑
ható a korábbi kiadással, ám a túlnyomóan továbbra is domi‑
náns idealizált falusi környezet mellett ebben a könyvben már 
felvillannak a városi élet képei is. A nemi sztereotípiák azon‑

ban továbbra is megmaradnak. Véletlenül sem találunk női so‑
főrt, mosogató‑ebédet főző apukát vagy e‑mailt író nagyma‑
mát – holott a  gyerekek mindennapjainak valóságában sok‑
kal inkább jelen vannak, mint mondjuk egy kakas a  tulipá‑
nos ládán (31. oldal). Ez valószínűleg összefügg azzal is, hogy 
a szerzők az új kiadásban is ragaszkodtak a falusi életet, a ha‑
gyományos családmodellt és hagyományos nemi szerepeket 
tematizáló irodalmi szövegekhez, s az ezen szövegekben meg‑
jelenített tartalmakhoz alkalmazkodnak az illusztrációk is. 
Holott a kortárs magyar gyermekirodalomban szép számmal 
jelennek meg éppen ezeket a hagyományos modelleket felülíró, 
a nemi sztereotípiáktól megszabadulni igyekvő művek. Ezek 
beemelése a  tankönyvi szövegekbe már csak azért is szeren‑
csés lenne, hogy a 6–10 éves korosztály az irodalomnak olyan 
szegmensével is találkozzon, amelyekben az őt környező való‑
ságra ismer, s olyan társadalmi szerepmodellekkel is szembe‑
süljön, amelyek nem a nemi sztereotípiákon alapulnak. 

25. oldal

11. oldal
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A tanterv, a tankönyv  
és a tudásszintmérés gen der  szempontjai

Gen der  viewpoints of the curriculum, the textbook 
and the knowledge level measurement

 Lilla Bolemant, Szabványosított Oktatásügyi Mérések Nemzeti Intézete54, Pozsony 
 National Institute for Certified Educational Measurements Bratislava

Abstract Basic condition of the gen der  sensitive education is that the person giving knowledge should have appropriate competen‑
ces and sensitivity. To achieve this, there is a need of systematic changes and the need of introducing gen der  mainstreaming at each 
level of education. The curriculum, the textbook and the methods and quality of education should be based on this principle. The fact 
that gen der  sensitivity and gender perspective are absent in education, can be very exactly seen on the results of knowledge measuring 
tests. The presented study tries to reveal relations among the curriculum, the textbook and knowledge measuring tests in the gen der  
labyrinth of the Slovak education system.

Keywords Gen der  sensitive education, curriculum, textbook, knowledge level measurement.

Vázlat A  gen der érzékeny oktatás és nevelés legalapvetőbb feltétele, hogy a  tudást átadó személy rendelkezzen a  megfelelő kom‑
petenciákkal és érzékenységgel. Ahhoz, hogy ezeket minden oktató elsajátítsa, rendszerszerű változásokra van szükség, a  gen der  
mainstreaming bevezetésére az oktatásügy minden szintjén. A tantervnek, a tankönyvnek és az oktatás módszereinek és minőségének 
is ebből az alapelvből kell kiindulnia. Az a tény, hogy a gen der érzékenység és a gen der  szempontok mennyire hiányoznak az oktatás‑
ból, pontosan megmutatkozik például a tudásszintmérő tesztek eredményeiben. Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy a feltárja 
a tanterv, a tankönyv és a tudásszintmérő tesztek összefüggéseit.

Kulcsszavak Gen der érzékeny oktatás, tanterv, tankönyv, tudásszintmérés.

Bevezetés54

Egy sok évszázados kulturális hagyományok által létrehozott 
jelentésrendszer határozza meg a nőiség és a férfiség fogalmát, 
amely sztereotip normaként működik és meghatározó mó‑
don jelen van a társadalom minden területén, így az oktatás‑
ban is. A nőség és férfiség leegyszerűsített, idealizált normái 
szerint a férfiak a világ aktív formálói, a nők pedig a passzív 
elfogadók. Ez a  felfogás mindkét nemet megakadályozza ab‑
ban, hogy egyéni elképzelései szerint, korlátok nélkül, szaba‑
don, a társadalom elítélő véleményétől nem tartva valósíthas‑
sa meg önmagát, választhassa meg életútját.

A nemi szocializáció és a nemi szerepek elsajátításához a tan‑
terv és a tankönyvek is hozzájárulnak. A tankönyvek mindkét 
nem számára közvetítik a specifikus elvárásokat, és így hozzá‑
járulnak a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásához.

A  rejtett tanterv55 fogalmához kapcsolható a  feminista pe‑
dagógia azon fontos alapkérdése, amely a tudást nem tekinti 
semlegesnek, és elismeri a  személyes tapasztalatokat és érzé‑
seket, mint a  létrehozandó tudás lehetséges forrásait. (A  rej‑

54 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava
55 SZABÓ László Tamás, A rejtett tanterv, MELEG Csilla: Iskola és társadalom. II. 

Pécs, 1999.

tett tanterv olyan élmények és tapasztalatok sajátos együttese, 
amelyet a gyermek az iskolában eltöltött évek során spontán 
tanulás révén sajátít el.)

A következőkben a tantervben, a tankönyvben előírt tudás‑
anyag gen der  szempontjait és a tudásszintet mérő tesztek ered‑
ményeit elemzem a lányok és a fiúk szempontjából.

Eltérő tanulmányi eredmények és okaik

A fiúk és a lányok tanulmányi eredményeiben viszonylag stabil 
nemi eltéréseket találni annak ellenére, hogy a kognitív képes‑
ség terén nem vagy alig jelenik meg ilyen különbség.56

Az eltérések okait a  téma kutatói több tényezőben látják: 
Az attribúciós torzításokban – a lányok sikereit, jobb eredmé‑
nyeit a tanárok, szülők, s ebből kifolyólag maguk a lányok is 
hajlamosak a  nagyobb szorgalomnak betudni, nem a  tehet‑
ségnek vagy a  jó képességeknek. A tudományszorongásban 

– a  lányoknál önbizalomhiány és szorongás lép fel az adott 
tantárggyal szemben, amely független a valós tudástól és ké‑
pességektől. Ez abból az elvárásból alakul ki, amely a valódi 

56 THUN Éva, Hagyományos pedagógia – feminista pedagógia. Educatio 1996/3. 
404–416. o.
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tudományosságot az ún. tipikus férfitulajdonságokhoz köti 
(érzelemmentesség, objektivitás…) A szexuális érés és az in‑
tim kapcsolatok felértékelődése azt eredményezi, hogy a kis‑
iskoláskorú lányok változatosabb és magasabb szintű karri‑
er‑elképzelései a felső tagozatra és a középiskolára leszűkül‑
nek. A lányok arra a meggyőződésre jutnak, hogy a karrier és 
a családi élet nem egyeztethető össze, és az előbbit feláldoz‑
zák. A sikertől való félelem pedig annak a hiedelemnek a meg‑
élése, hogy a túlzott hozzáértés és sikeresség elutasítást vált ki 
a kortársakban és a lehetséges partnerekben. Ezért a lányok 
tehetségüket elrejtik, és ambícióikat alábbadják.

A tanítók a lányok sikertelenségét a felkészületlenségnek, de 
képességeik korlátozottságának is tekintik. A  rosszabb ered‑
ményt elérő lányt nagy valószínűséggel kisebb képességűnek 
tekintik, kevésbé intelligensnek, a rosszabb eredményt elért fi‑
út pedig hanyagnak. Az alapiskola felső tagozatában a lányok 
eredménye részben leromlik, a  lányok a  munkaeredményes‑
séget a közösségben való eredményességgel váltják fel. Fonto‑
sabb lesz számukra a külső és a népszerűség, mint a jó jegyek.

A fiúkat a tanítóik nem tartják szorgalmasnak, de feltételezik, 
hogy a  valóságban jobb képességűek, mint amit teljesítenek. 
A fiúk eredményeit képességeiknek tulajdonítják, ami erősíti 
az önbizalmukat. A  fiúk sikertelenségét a  motiváció hiányá‑
nak vagy a szorgalom hiányának tudják be. Ezért ők maguk is 
hajlamosak a rossz eredményeikért a körülményeket, a feladat 
nehézségét vagy az igazságtalan értékelést okolni. Rossz ered‑
ményeiket ezen felül a férfi magasabb társadalmi státuszával is 
kompenzálhatják.

A magyar tanítási nyelvű iskolák Szlovákiában

A  szlovák iskolarendszer szerves részét képezi a  nemzetisé‑
gi oktatási rendszer, amelybe a szlováktól eltérő tanítási nyel‑
vű iskolák tartoznak. Ezek legnagyobb része a magyar tanítá‑
si nyelvű alap‑ és középfokú, valamint felsőfokú oktatási intéz‑
ményeket jelenti. Az alábbiakban egy általános bevezetés után 
a magyar tanítási nyelvű gimnáziumok magyar nyelv és iroda‑
lom tantárgyával foglalkozom.

A kutatást az Állami Művelődési Program (AMP) tartalmi 
elemzésével érdemes kezdeni, ez a  dokumentum írja ugyan‑
is elő, hogy a tanulóknak milyen tudást kell elsajátítaniuk az 
egyes tanévek és képzési szintek folyamán. A tanterv feltérké‑
pezése után a tankönyvek kerülhetnek górcső alá, mint a tudás 
átadásának eszközei. A tudásszint mérésének egyik módszere 
az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete te‑
vékenységéhez köthető, amely évente teszteli az alapiskola és 
a  középiskola tanulóinak tudásszintjét a  végzős évfolyamok‑
ban. Az alapiskolában ez a  kilencedik évfolyamban történik 
meg, a középiskolában pedig a negyedik évfolyamban érettsé‑
gi vizsga formájában.

Jelen esetben a  gimnáziumok és középiskolák magyar iro‑
dalom tantárgyát kutattam a gen der  szempontú oktatás szem‑
szögéből. Az elvárásoktól (a tanterv felől) indulva, a tanköny‑
vön keresztül a tesztekkel bezárólag próbálom meg felvázolni 
az oktatás egy lehetséges képét.

Az állami alaptantervben, néhány magyar irodalom tan‑
könyvben és a tudásszintmérő tesztek feladataiban és értékelé‑
sében néztem meg, érvényesül‑e a gen der  szempontú oktatás 
valamilyen szinten. Arra is kerestem a választ, hogy a sztereo‑
tip megjelenítés mellett az utóbbi 25 év tankönyvpiacán talál‑
hatunk‑e olyan sztereotípia‑mentes képeket, amelyek a társa‑
dalmi megítélés változásáról tanúskodnak. Magyarországi és 

szlovákiai magyar irodalom tankönyveket is vizsgáltam azzal 
a céllal is, hogy felismerhető‑e (gen der )szemléletbeli különb‑
ség a  többségi és kisebbségi helyzetben megalkotott oktatási 
szövegek között.

Az Állami Művelődési Program a szlovákiai 
magyar iskolákban

A szlovák ÁMP‑n belül a magyar tannyelvű iskolák olyan in‑
tegrált rendszert képeznek, amelyben a  magyar nyelv és iro‑
dalom tantárgyon kívül minden más tantárgy ugyanazon tan‑
terv szerint, sőt ugyanazon tankönyv szlovákból magyarra for‑
dított változatával működik, mint a szlovák tanítási nyelvű is‑
kolákban. Mivel szabad tankönyvpiac nem létezik, ezért a ma‑
gyar iskoláknak sincs lehetőségük a szabad választásra az eset‑
leges magyarországi tankönyvek kínálatából sem.

A Szlovák Állami Alaptanterv bevezető fejezetében leszöge‑
zi, hogy az oktatás céljait úgy állították fel, hogy biztosítva le‑
gyen a  tanulók kiegyensúlyozott személyiségfejlődése.57 En‑
nek a részletezésére azonban nem kerül sor, így a  továbbiak‑
ban nem derül ki, pontosan milyen kiegyensúlyozott személyi‑
ségfejlődésre gondoltak az alaptanterv alkotói. Abban azonban 
biztosak lehetünk, hogy az egyház, pontosabban a katolikus 
egyház nagy befolyással bír a tanulók személyiségfejlődésére. 
A Szlovák Köztársaság 2000‑ben a Vatikánnal olyan egyolda‑
lú szerződést kötött58, amelyben a katolikus egyház az oktatás‑
ügy minden szintjén lehetőséget és jogokat kapott tanai ter‑
jesztésére, az állam pedig kötelezte magát mindezek finanszí‑
rozásra. A katolikus hittan is kötelezően választható tantárgy‑
gyá vált. Emellett az evangélikus és a református hittan is je‑
len van az iskolákban, de korántsem olyan támogatással, mint 
a  katolikus. Mivel a  legutóbbi népszámláláskor Szlovákia la‑
kosságának több mint 60%‑a római katolikus vallásúnak val‑
lotta magát, a katolikus egyház és a politikai pártok is szíve‑
sen hangoztatják, hogy katolikus ország vagyunk. Ezt azonban 
már többször is megcáfolta a „nép”, amikor kenyértörésre ke‑
rült sor, például a 2014‑es referendumon való nem részvétellel, 
amellyel a katolikus egyház és a hozzá közel álló, magát család‑
védőnek tituláló szervezet homofób és a nemek közötti egyen‑
rangúságot elutasító népszavazást szervezett.

Ebben a közegben, amikor a vezető politikai pártok és a ka‑
tolikus egyház kölcsönösen erősíteni próbálják egymást, és ezt 
nem a haladó eszmék és szellemi értékek mentén teszik, na‑
gyon nehéz gen der pedagógiáról beszélni.

Erre a  legjobb példa egy szlovák ábécéskönyv, amely 
az alapiskolák elsőseinek készült. Egy nagyon népszerű 
gyermekkönyvírónő egyik szövege is belekerült az olvasó‑
könyvbe. A  szöveg egy rövid történetet ír le arról, hogy egy 
hatéves kisfiú hogyan éli meg, hogy hétvégén találkozik az el‑
vált apukájával, hét közben pedig a  szomszéd bácsi segít az 
anyukájának, aki hamarosan feleségül veszi az anyukáját, hoz‑
zájuk költözik, és akkor két apukája lesz neki, egy hét közben, 
egy másik pedig hétvégén.

Ez a kis történet óriási felháborodást keltett a szülők és taní‑
tók körében és egy politikai párt is részt vett ebben, tiltakoztak 
a miniszternél, aki végül engedett a nyomásnak, és a tanköny‑

57 Állami alaptanterv, Állami Pedagógiai Intézet (Štátny pedagogický ústav), Be‑
vezetés, 2009 http://www.statpedu.sk/clanky/statny‑vzdelavaci‑program

58 Alapszerződés a  Szlovák Köztársaság és a  Szentszék között, 326/2001 sz., 
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_cla‑
nok1.asp?kotva=k3&skupina=1
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vet átíratta. A  kiadó annak érdekében, hogy a  tankönyv ne 
kerüljön ki a forgalomból, kijavította az inkriminált szöveget. 
Zsigmond anyukája pedig a  helyesbített szöveg szerint egye‑
dül marad a kisfiával. A politikai hatalom és a katolikus egyház 
nem engedte meg neki, hogy boldog életet éljen egy másik fér‑
fi oldalán, és a kisgyermeknek sem adta meg a lehetőséget ar‑
ra, hogy teljes családban éljen. A minisztérium a tiltakozás ha‑
tására azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy: „A szülők 
panaszát a miniszter természetesen megvizsgálja, és bizottsá‑
got alakít a vizsgálathoz, de elsősorban az egyház képviselőivel 
fogja a problémát megtárgyalni!”

Aki a kötelezően választható hitta és erkölcstan közül az er‑
kölcstant választja, azt többek között az alábbi szellemben kel‑
lene, hogy tanítsák az iskolában: elfogadja az emberek külön‑
bözőségét, eltérő véleményét, és hajlandó elfogadható komp‑
romisszumot kötni, amely nincs ellentétben az általános em‑
beri értékekkel59

Azt azonban nehéz a dokumentumból megállapítani, hogy 
mit ért általános emberi értékeken. Megtudhatjuk viszont 
a  hittan tantárgy alapszövegéből, hogy „az ember pszicho‑
lógiai és szociológiai szempontból természettől adottan val‑
lásos lény.”60

A  nyelv és kommunikáció fejezet bevezetőjében, ahová 
a magyar nyelv és irodalom tantárgy is tartozik, megtudhatjuk, 
hogy „a tanuló tudatosítja saját identitását, respektálja a más‑
ságot, értékeli más kultúra hagyományait, saját etikai és eszté‑
tikai értékrendszert alakít ki.61

Az általános bevezető szövegekből kiindulva azt gondolhat‑
nánk, hogy az egyenrangúság, a  másság elismerése kiemel‑
ten jelen van az ÁMP‑ben, és ennek megfelelően megjelenik 
a  tankönyvekben és a  többi pedagógiai dokumentációban is, 
így gyerekeink ebben a szellemben nőhetnek fel. Nézzük hát 
meg a tankönyveket, hogy ez így van‑e.

Állami program és női szerepek

Az ÁMP előírja az elsajátítandó tananyagot, amelyet ebből 
kiindulva a  tankönyvírók fogalmaznak meg a  tankönyvben. 
A bevezető rész alapján elvárható lenne tehát a másság elisme‑
rése annak ellenére, hogy külön a női esélyegyenlőséget nem 
írja elő. A tananyag nem túl sok lehetőséget ad a női tapaszta‑
lat megfogalmazására, és a női szövegek megismerésére.62 Nő‑
írók szinte nincsenek is a kötelező tananyagban. Az alsó és fel‑
ső tagozat ajánlott olvasmányai között 37:5 és 98:31 arányban 
fordulnak elő női szerzők, azok is nagyrészt a mai és 20. száza‑
di, elsősorban ifjúsági és gyermekkönyvek szerzői. Ez a szám 
is nagyon dicséretes az eddigiekhez képest, továbbra is figyel‑
men kívül hagyja azonban a klasszikus magyar irodalom nő‑
íróit és a női tapasztalatot. Tanulmányom egyik további fejeze‑

59 Az erkölcstan oktatási céljai, Állami Alaptanterv, Állami Pedagógiai Intézet, 2009
 http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny‑vzdelavaci ‑

prog ram/eticka_vychova_isced1.pdf
60 Tanterv a katolikus hittan tantárgyra – az alapiskolák, középiskolák és gimná‑

ziumok számára
 http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny‑vzdelavaci‑

program/katolicke_nabozenstvo_isced_1.pdf
61 Állami Alaptanterv az ISCED 1 képzési szint számára, Nyelv és kommunikáció, 

magyar nyelv és irodalom tantárgy, Štátny pedagogický ústav, Bratislava, 2011
 http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany‑statny‑vzde  

lavaci‑program/mjl_pv_2014.pdf
62 Az alapiskola olvasókönyveinek gen der  szempontú elemzését e kötetben Bár‑

czi Zsófia tollából olvashatják.

tében külön kitérek majd egyes korszakok képviselőire, akik‑
nek nem lenne szabad hiányozniuk a tananyagból.

Magyar irodalom és olvasás, ajánlott szerzők:  
1–5. évfolyam (a nőírókat dőlt betűvel szedtük)

Ady Endre, Arany János, Barak László, Bálint Ágnes, Benedek 
Elek, Berg Judit, Békés Pál, Csukás István, Dénes György, 
Fekete István, Gyárfás Endre, Gyurkovics Tibor, Janikovszky 
Éva, Jókai Mór, József Attila, Karinthy Frigyes, Kányádi Sándor, 
Kästner Erich, Krúdy Gyula, Kulcsár Ferenc, Lackfi János, La 
Fontaine, Lászlóffy Aladár, Lázár Ervin, Lofting Hugh, Molnár 
Ferenc, Móra Ferenc, N. Tóth Anikó, Petőfi Sándor, Ransome 
Arthur, Rowling, Joanne Kathleen, Slovenské a  maďarské 
ľudové povesti, Slovenské a  maďarské ľudové rozprávky, 
Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán, Zs. Nagy Lajos, Tóth Elemér, Varró 
Dániel, Weöres Sándor

Felső tagozat – 5. évfolyam:

Mesék: Tündérszép Ilona és Árgyélus, Fehérlófia, A büszke 
lány, Hazudós mese, A kakas és a pipe, Mikkó és a makaróni, 
A tülökvár, Az igazmondó juhász, Bolond Mihók, Grimm 
testvérek összegyűjtött meséi, Hans Christian Andersen 
meséi, Az Ezeregyéjszaka meséi
Benedek E.: Többsincs királyfi és más mesék, A csodalámpa
Alan Alexander Milne: Micimackó
Antoine de Saint‑Exupéry.: A kis herceg
Frank Baum: Óz, a nagy varázsló
Lewis Carrol: Alice Csodaországban
Darvasi László: Trapiti
Carlo Collodi:Pinokkió
Péterfy György: Misikönyv
Molnár Ferenc:A Pál utcai fiúk
Boldizsár Ildikó: A vakond meséje, Boszorkányos mesék
Eric Knight: Lassie hazatér
Berg Judit: Rumini
Parti Nagy Lajos.: A pecsenyehattyúk és más mesék
Jacqueline Wilson: A kofferes kislány
Arthur Ransome: Fecskék és fruskák
Janikovszky Éva: Már megint…, Velem mindig történik 
valami…, Az úgy volt…
Finy Petra: Gréta garbója

Magyar és vilagirodalom 6. évfolyam 
(a nőírókat dőlt betűvel szedtük)

Kádár Kata, Kőmíves Kelemen, Ferenc‑legenda, 
Gellért‑legenda, Margit‑legenda
Vármondák, Csodaszarvas‑monda, Fehér ló 
mondája,Turul‑monda, Botond‑monda, Lehel kürtje
Ronne Randall: Mítoszok és legendák gyerekeknek
Selma Lagerlöf: Nils Horgerson csodálatos utazása 
a vadludakkal
Jókai Mór: Lehel kürtje
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Charles Dickens: Twist Oliver
Mark Twain: Tom Sawyer
Gyurkovics Tibor: Nem akarok felnőni
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Fekete István: Tüskevár
Karl May: Winnetou
Rudyard Kipling: A dzsungel könyve
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Gertrud Fussenegger: Erzsébet
Nógrádi Gábor: Petepite
Janikovszky Éva: A tükör előtt
Varró Dani: Túl a Maszat‑hegyen
Michael Ende: Momo, Végtelen történet
Lakatos István: Dobozváros
N. Tóth Anikó: Tükörkönyv
Lackfi János: A részeg elefánt, Apám kakasa
Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók
Kiss Ottó: Visszafelé hull a hó,
Ami a szívedet nyomja – kortárs svéd gyerekversek

Magyar és vilagirodalom 7. évfolyam 
(a nőírókat dőlt betűvel szedtük)

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
Balassi Bálint: Adj már csendességet
Kazinczy Ferenc: Írói érdem
Csokonai Vitéz Mihály: Még egyszer Lillához
Kölcsey Ferenc: Emléklapra
Vörösmarty Mihály: A búvár Kund, A merengőhöz
Petőfi Sándor: A borozó, Szabadság, szerelem, A XIX. század 
költői, Egy gondolat bánt engemet
Arany János: Szondi két apródja, Ágnes asszony, V. László
Jókai Mór: Szegény gazdagok, A kőszívű ember fiai
G. Szabó Judit: A macskát visszafelé simogatják
J. R. R Tolkien: A gyűrűk ura
Alexandre Dumas: A három testőr
Bálint Ágnes:Szeleburdi család
Rowling, J. K.: Harry Potter
Timothée Fombelle: Ágrólszakadt Tóbiás
Jules Verne: 80 nap alatt a Föld körül, Kétévi vakáció
Brunella Gasperini: Mi és ők
Jacqueline Wilson: Ki mer többet?
Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi, Piros házi történetek
Ágai Ágnes:A titkomat az ujjaimnak mondom el
Nógrádi Gábor: Hogyan neveljünk…? Az anyu én vagyok

Magyar és vilagirodalom 8. évfolyam 
(a nőírókat dőlt betűvel szedtük)

Mikszáth Kálmán: A bágyi csoda, Bede Anna tartozása
Ady Endre: Nekünk Mohács kell, Fölszállotta páva, Páris az én 
Bakonyom, Az Úr érkezése
Juhász Gyula: Anna örök
Babits Mihály: Új leoninusok, Jónás könyve
Kosztolányi Dezső: Üllői‑úti fák, Szegény kisgyermek panasza
Tóth Árpád: Meddő órán, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!
József Attila: Ars poetica, Flóra, Tudod, hogy nincs bocsánat
Radnóti Miklós: Levél a hitveshez, Naptár
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány, A kulcs, Fürdés
Krúdy Gyula: Régi magyar író ebédje
Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel,  
Tanár úr, kérem
Tóth Eszter: Apu
Patricia Schröder: Juli és a nagybetűs szerelem
Somogyi Tóth Sándor: A gyerekek kétszer születnek
Rideg Sándor: Indul a bakterház
Sohonyai Edit: Mocsok Csillag
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi
Terry Farley: Musztángszív
Sue Towsend: A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos naplója
David Miller: Cápa‑sziget, Tengeri farkas, A leopárd karma

Magyar és vilagirodalom 9. évfolyam 
(a nőírókat dőlt betűvel szedtük)

Márai Sándor: Zendülők
Örkény István.: Válogatott egyperces novellák, Tóték
Szabó Magda: Abigél
Simone de Beauvoir: Egy jó házból való úrilány emlékei
George Orwell:Állatfarm
Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó
Meg Cabot: A fiú a házból
Francine Ohmen: Hogyan éljük túl önmagunkat?
Gergely Márta: Szöszi
Michael Morpurgo: Hadak útján
Gombos Péter: Vándorok
Carolyn Jourdan: Ha helyén van a szíved
Maros Edit: Hűvösvölgyi suli
Leiner Laura: Bábel
Robert Williams: Luke és Jon
John Boyne: A csíkos pizsamás fiú
Kalapos Éva: Egy új élet, Rázós út

A tankönyv szerepe a sztereotípiák 
fenntartásában

A tankönyvekben bemutatott világ, a szituációk, szerepek és 
modellek fontos példákat szolgáltatnak a  tanulók számára 
a személyiségformálás és az identitástudat kialakítása szem‑
pontjából, és jelentősen hozzájárulhatnak a  sztereotip gon‑
dolkodási formák (és itt nemcsak a nemi sztereotípiákra gon‑
dolok) kialakításához és megerősítéséhez. A tankönyv mind‑
két nem számára közvetíti a specifikus elvárásokat és a társa‑
dalom elfogadott értékrendjét, és így hozzájárul a társadalmi 
egyenlőtlenségek kialakulásához. A kérdés viszont az, hogy 
mennyiben mutat be valós, az életben előforduló modelleket, 
szerepeket.

Magyar, szlovák és osztrák kutatások alapján elmondha‑
tó (ezek a kutatások elsősorban az alapfokú képzésben, és ki‑
emelten az olvasókönyvekben előforduló jelenségeket tárgyal‑
ják), hogy a lányok és nők a tananyagban vagy nem jelennek 
meg, vagy ha igen, nagyon kis százalékban, és szinte kizáró‑
lag a hagyományos, sztereotip szerepeikben.63 Kereszty Orso‑
lya összefoglalása szerint a nők elsősorban, sőt szinte kizáró‑
lag a privát szférában jelennek meg, míg a férfiak általában iz‑
galmasabb, érdekesebb, mozgalmasabb munkát végeznek, és 
a közszférában jelennek meg.

A kötelező olvasmányok vizsgálata után ugyanezekre a kö‑
vetkeztetésekre jutottak a  kutatók, például Czachesz Erzsé‑
bet, Lesznyák Márta és Molnár Katalin. A kötelező olvasmá‑
nyok és a tankönyvek elsősorban a fiúk és férfiak élettapasz‑
talatait mutatják be, azok jelentik a normát, a lányok gondol‑
kodásmódja és tapasztalatai ehhez képest az eltérőt jelentik. 

„Nem építenek a  lányok valós tapasztalataira, valamint ke‑
vés, elenyésző számban fordulnak elő női írók vagy művészek 
a tankönyvekben.”64

63 HÁBER Judit – H. SAS Judit, Tankönyvszagú világ. Akadémiai, Bp., 1980. 
DÁLNOKYNÉ PÉCSI Klára, Családkép a kisiskolások tankönyveiben. Új Pe‑
dagógiai Szemle, Bp., 2001. Ružový a modrý svet (szerk. Cviková, Juráňová), 
Aspekt, Bratislava, 2005. SCHNEIDER, Claudia, Die Schule ist männlich? Zur 
geschlechtssensiblen Schulentwichlung, SWS‑Rundschsau, Wien, 4/2002, 
468–488.

64 KERESZTY Orsolya, A  társadalmi nemek reprezentációjának vizsgálata tan‑
köny vek ben. Könyv és nevelés. 2005/3. 56–67. o., CS. CZACHESZ Erzsébet, 
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Az általános iskolai házi olvasmányok listáján kizárólag csak 
férfi írók művei szerepelnek, ennek megfelelően a hősök fiúk/fér‑
fiak. A nők, ha megjelennek, gyakran passzívak vagy negatívak, 
vagy tragikusak: szeretik és várják a főhőst, nem értik meg vagy 
aggódnak érte, elveszejtik vagy megőrülnek és/vagy meghalnak 
miatta. Tetteiknek az ad létjogosultságot a művekben, hogy a fő‑
hőshöz kötődnek, vagy érte, vagy ellene hatnak, és igen ritkán 
tesznek valamit saját magukért.”65

A magyar irodalom gimnáziumi és középiskolai tankönyvei 
sokfélék. Különféle ideológiai, filozófiai, pedagógiai célkitűzé‑
seknek, elvárásoknak felelnek meg. Ami közös bennük, és az 
eddig elmondottaknak megfelel, a nők, a női szerepek, tapasz‑
talatok, a női szereplők és a női írók egyformán láthatatlanok, 
vagy nagyon kis arányban vannak jelen a  tankönyvek hasáb‑
jain, és ha megjelennek is, a női tapasztalat, a nő mint szerep‑
lő, és a nő mint író is az esetek túlnyomó részében sztereotip 
megítélésben részesül.

Magyarországi és szlovákiai tankönyveket választottam 
elemzésem tárgyául több kiadó műhelyéből, több szerzőtől, 
hogy az áttekintés minél szélesebb legyen.

A vizsgált tankönyvek

Szlovákia
Kováts Miklós – Párkány Antal – Szeberényiné Z. Judit, 
Irodalom a középiskolák 2. osztálya számára. 2. rész.  
Szlovák Tankönyvkiadó, Bratislava, 2006
Bolemant Lilla – Csanda Gábor, Irodalom a középiskolák 
3. osztálya számára. 2. rész. Szlovák Tankönyvkiadó, 
Bratislava, 2005.
Kulcsárné Sz. Zsuzsanna – Kulcsár Mónika, Irodalom 
a középiskolák 2. osztálya számára. 1–2. rész, Terra, 
Bratislava, 2006
Bolemant Lilla – Kulcsár Mónika – Kulcsár Zsuzsanna: 
Irodalom. Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 
II. osztálya számára I.–II. rész, Terra, Bratislava, 2010
Kulcsárné Sz. Zsuzsanna – Kulcsár Mónika: Irodalom 
a középiskolák 3. osztálya számára, 1.–2. rész. Terra, 
Bratislava, 2007

Magyarország
Mohácsy Károly: Irodalom a középiskolák 10. évfolyama 
számára. Krónika Nova, 2004.
Szegedy‑Maszák Mihály: Irodalom a gimnázium II. osztálya 
számára. Krónika Nova, Bp., 2000.
Eisemann, György – H. Nagy Péter – Kulcsár‑Szabó Zoltán: 
Irodalom. Tankönyv 16–17 éveseknek. Korona, Bp., 1999.
Somos Béla – Hódi Gyuláné: Irodalmi atlaszkönyvek. 
10. évfolyam, tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2007.
Pethőné Nagy Csilla: Irodalom. Tankönyv a szakközépiskolák 
10. évfolyama számára. Korona, Bp., 2007.
Magyar nyelv és irodalom. 10. osztály. Pedellus Tankönyvkiadó, 
Debrecen, 2008.
Fűzfa Balázs: Irodalom 11. Krónika Nova Kiadó, 
Budapest, 2009

A tankönyvek, mivel bizonyos alaptantervnek meg kell felelni‑
ük, előírt tananyaggal rendelkeznek. Ha megnézzük a tanterv‑
ben tárgyalt szerzőket, rögtön világos lesz számunkra, hogy 

LESZNYÁK Márta, MOLNÁR Katalin Edit, Lányok és nők a kötelező olvasmá‑
nyokban és a tankönyvekben. Educatio 1996/3, 417–430. o. 

65 CZACHESZ, LESZNYÁK, MOLNÁR, i.m.

miért nem kerültek be a  női szerzők a  tankönyvekbe. Csak 
a tankönyvszerzőn múlhat tehát a  jelenlegi helyzetben, hogy 
a  tananyagba bekerülnek‑e a  nők, és kizárólag a  tanáron/ta‑
nárnőn, hogy megtanítja‑e őket a diákjainak. Hiszen, ha a kö‑
vetelményrendszerben sem fordulnak elő, csak kiegészítő tan‑
anyagként foghatjuk fel őket, ha egyáltalán előfordulnak a tan‑
könyvben néhány szélesebb látókörű szerzőnek köszönhetően.

Ugyanez érvényes az egyes művek elemzésén belül kialakí‑
tott nő‑ és férfiképre a tanóra keretében. A hagyományos szte‑
reotip nőkép és férfikép erősítését szolgáló tankönyvek van‑
nak többségben. A tanterven és a tananyagon belül azonban 
mindig van lehetőség arra, hogy a  tankönyvíró megfeleljen 
a legújabb kihívásoknak, és a szakirodalmat ismerve, modern 
tankönyvet hozzon létre, és a modern tankönyv része kellene, 
hogy legyen a gen der specifikus eltérések figyelembe vétele is.

Nőírók és nőirodalom?66

Az egyes tankönyvekben a magyar felvilágosodás és a magyar 
romantika korszakának áttekintésével a nők, a női tapasztalat, 
a női írók megjelenését, és megjelenésük interpretálását vizs‑
gáltam. Néhány helyen kitértem a női szereplők elemzésére is.

A magyar felvilágosodás korszakát öt tankönyvben tekintet‑
tem át, melyek közül csak egy reflektál bizonyos mértékben 
az utóbbi évtizedekben a korszak feldolgozásában bekövetke‑
zett változásokra, a  felvilágosodás kánonjának átértékelésére, 
amelynek fontos részévé vált a társalkodás, az irodalmi levele‑
zés feldolgozása, és ebben nagy szerepe volt a nőíróknak, akik 
számára ez a lehetőség olyan szereplési módot jelentett, amely 
addig nem volt meg számukra. Minden tankönyv röviden tár‑
gyalja Gvadányi József életművét, de a Molnár Borbálával kö‑
zösen kiadott kötetéről nem tesznek említést. Fábián Julianná‑
val és Újfalvi Krisztinával együtt ők azok, akik levelezésükben, 
verseikben összefoglalták mindazt, ami fontos lenne a diáklá‑
nyok számára, mint azonosulási pont, mint női tapasztalat, és 
annak a bizonyítása, hogy a nők is jelen voltak a társadalom és 
az irodalom életében.

A nők helyzetével a  felvilágosodás korában Kármán József 
is foglalkozott, Uránia című folyóiratát kimondottan női ol‑
vasóknak szánta. Erről csak egy félmondatot találunk az egyik 
tankönyvben. Kármánnal kapcsolatban a  női tapasztalatok 
szempontjából fontos lenne a  Fanni hagyományai megfelelő 
elemzése.

Berzsenyivel kapcsolatban – nem önálló alkotóként – emlí‑
tésre kerül Dukay Takách Judit, akit az első költőnőként mutat‑
nak be. Berzsenyi Dukay Takách Judithoz címzett versével pe‑
dig szintén a nők, a női életforma lehetőségeiről lehetne szól‑
ni a korszakon belül.

A  költő‑ írófeleségeknek a  hagyományos sztereotip jellem‑
zés jut: „Kazinczy 45 évesen feleségül vette a nála húsz évvel fi‑
atalabb és szegény Török Sophiet, aki mindvégig hű társa ma‑
radt” (Mohácsy), vagy: „Feleségül vette az angyali természetű 
Török Sophiet. Hét gyermekük született.” (Somos)

Amint önálló személyiségű feleségről vagy partnerről van 
szó, kevésbé megértő és nyájas a szöveg. Áttérve a romantika 
korába Szendrey Júlia esetében például a szeszélyességet eme‑
li ki ahelyett, hogy megemlítené aktív részvételét a forradalom 
szellemi előkészítésében, mézesheteikről írt naplóját, amely‑

66 A fejezet Bolemant Lilla: A gen der érzékeny oktatás és a nőírók helye és szerepe 
a középiskolai irodalomtankönyvekben című tanulmány átdolgozása, megj. Tu‑
domány az oktatásért – Oktatás a tudományért, FSŠ UKF Nitra, 2011.
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ben őszintén tárja fel érzéseit, és kiemelhető lenne műveltsége, 
irodalmi szerzősége és fordításai is.

A  romantika korában érdemes lenne külön megvizsgál‑
ni a világirodalom bemutatását, ahol szintén egyik tankönyv 
sem veszi tekintetbe azt, hogy az utóbbi néhány évtized‑
ben az irodalmi kánonok részévé vált a  nők által írt iroda‑
lom (például a  francia és az angol irodalomban: Mary Shel‑
ley, a Brontë‑nővérek, Jean Austen, Mme de Stäel, George Sand, 
George Elliot munkássága).

A magyar társadalmi élethez és irodalomhoz visszatérve új‑
fent leszögezhetjük, hogy a  19. század fordulójától kezdődő 
nyilvános viták a nők helyéről az irodalomban és a  társadal‑
mi életben szintén kimaradtak a tankönyvekből, mint ahogy 
a nőnevelés kérdése is, amely pedig különösen érdekes lehetne 
a tanulási folyamatban. Takács Éva, a század legnagyobb nőpe‑
dagógusa, Brunszvik Teréz, a magyarországi óvodák alapítója, 
Bezerédj Amália, az első magyar gyermekkönyv szerzője, vagy 
például Wesselényi Polixéna, az első magyar útirajzíró nő neve 
ott kell, hogy legyen a tankönyvekben.

A romantika kora csak és kizárólag a férfiakra koncentrál. 
A vizsgált tankönyvekben a nők csak a múzsa, a feleség sze‑
repében fordulnak elő, a női foglalkozást pedig a színésznő 
képviseli.

Két további, a hagyományostól eltérő tankönyvet vizsgáltam 
meg a gen der érzékenység szempontjából.

Az egyik Schleicher Imréné szerkesztésében jelent meg, 
több szerző tollából a Pedellus Tankönyvkiadó kft. gondozásá‑
ban. A könyv szemlélete a szerzők szerint „radikálisan új. Egy‑
részt azért, mert az irodalmi nevelést szorosabban kapcsolja az 
anyanyelvi fejlesztéshez, valamint a mozgókép‑ és médiaisme‑
retekhez. Másrészt azért, mert az irodalmi tananyag felépítése 
teljesen eltér az eddig megszokott kronologikus rendszer ha‑
gyományaitól. Az irodalomtörténeti helyett tematikus felépí‑
tésű. A kiválasztott szövegek egy‑egy életproblémához (példá‑
ul: erőszak és kiszolgáltatottság) vagy esztétikai jelenségekhez 
(például: konfliktus) kapcsolódnak.”67

A  szemlélet valóban sok mindenben új, általában véve el‑
mondható a könyvről, hogy több női tapasztalattal dolgozik, 
mint a  többi tankönyv, női szerzők, főként költőnők műve‑
it hozza, sőt egy eddig egyetlen tankönyvben sem előforduló, 
sőt a pedagógiai és pszichológiai szakirodalomban is ritkán 
jelenlévő témát, a női kiszolgáltatottságot, a nők elleni erősza‑
kot is tematizálja.

Katona Bánk bánja és Arany Zách Klára című balladájá‑
nak segítségével mutatja be a  női kiszolgáltatottságot, és rá‑
kérdez a gyerekek ismereteire a nők elleni szexuális és fizikai 
erőszakkal kapcsolatban. Óriási előrelépés ez, főként összeha‑
sonlítva a többi tankönyvvel, amelyekben Melinda szinte bűn‑
részessé válik saját elcsábításában, és Bánk összeomlásában, 
hiszen a  megbecstelenített nő kategóriájába kerül, aki a  bib‑
liai történetektől kezdve értéktelenné, tisztátalanná válik, te‑
hát a  legjobb megoldás további sorsa megoldására, ha meg‑
hal vagy megölik. Ezt a hagyományos felfogást sugallja a leg‑
több tankönyv elemzése, sőt az egyik ki is mondja, egy táblá‑
zatban felsorolva a  szereplők tulajdonságait: „Melinda patri‑
archális szemléletű, eredendően jóhiszemű. Bár passzív, lété‑
vel a tettek egyik oka.”(Somos, 2007). Ez viszont már jócskán 
továbbmegy, a nő létezésével veszélyezteti a férfiak világának 
működését, tehát eredendően bűnös.

67 Magyar nyelv és irodalom 10. osztály. Szerk. SCHLEICHER Imréné. Pedellus 
Tankönyvkiadó , Debrecen 2008.

A  másik új típusú tankönyvet Fűzfa Balázs írta, a  szer‑
ző szerint: „tankönyvünk felépítését, szemléletét és beszéd‑
módját az irodalom tantárgy tekintetében újszerűnek szán‑
juk. A  megszokott, egyenes vonalú – irodalomtörténetekre 
alapozott – szerkezet helyett koncentrikus körökben szervez‑
tük meg a tananyagot. Ez alapvetően azt jelenti, hogy egy‑egy 
téma, szerző vagy mű, probléma többször is előkerülhet, akár 
más‑más vonatkozásban is. Elsődleges szempontnak az iro‑
dalom „egyben” és mindig egyszerre való létezését tekintjük, 
ezért mindenekelőtt a különböző jelenségek mögötti összefüg‑
géseket szeretnénk megragadni.”68

Valóban többféle szempontból újszerű a tankönyv, s joggal 
nyerte el az év könyvének címét a tavalyi évben. Minden elő‑
nye és értéke mellett azonban legalább annyira, helyenként 
még sokkal nagyobb mértékben mellőzi a női szempontot, női 
tapasztalatot és a női szerzőket.

Lássuk például a  legnagyobbnak mondott magyar nőíró, 
Kaffka Margit bemutatását:

Fűzfa Balázs összesen egy oldalt szentel neki, „az első igazán 
jelentős magyar írónőnek” nevezi, az impresszionista stílus és 
a szabad függő beszéd technikáját emeli ki, műveiből összesen 
egyet említ meg: „Leghíresebb könyve a Hangyaboly”.

Kaffka bemutatását tovább elemezve lássuk a többi tanköny‑
vet: A Kulcsár Szabó Ernő és szerzőtársai által írt könyv nem 
egészen egy oldalon elemzi – „Proust előtt alkalmazza – ha 
nem is olyan következetességgel és formagazdagsággal – a mo‑
dern emlékezéstechnikát.”, tehát elismeri ugyan, mégis fenn‑
tartásokkal kezeli.

Kulcsár Zsuzsanna és Kulcsár Mónika könyve négyoldalnyi 
terjedelemben elemzi Kaffka munkásságát – „irodalomtörté‑
netünk legnagyobb írónője”‑ként említve, és a nőkérdés, a női 
témát emeli ki, az elemzés azonban sematikus, és nem reflektál 
az utóbbi évtizedek kutatási, elemzési eredményeire.

Madocsai László mindössze hat sorban említi, miközben az 
ún. kisebb férfi prózaírók Krúdy, Füst Milán 6‑7 oldal terjede‑
lemben vannak jelen a könyvben.

Mohácsy Károly 3 és fél oldalon elemzi félre, lekezelő mó‑
don az írónőt: ‑ „jellegzetes asszonyregény, elődjeik bájos dilet‑
tantizmusa nélkül. A szecessziós impresszionista stílus is asz‑
szonyregényre vall.” Az asszonyregény kategóriájával minden 
szerző a második vonalba sorolja Kaffkát.

Meg kell említenem még az általam társzerzőként jegyzett 
tankönyvet, amelyben az eddig elmondottak miatt is 18 oldal‑
nyi terjedelemben foglaltam össze Kaffka munkásságát, kibő‑
vítve a könyvet még további öt oldallal, amelyben a két harma‑
dik osztályos könyvből addig kimaradt és jelentős XX. század 
eleji nőírókat tárgyalom a világirodalomban és a magyar iro‑
dalomban is, mivel addig sehol sem jelentek meg, és ezt pró‑
báltam pótolni a könyvben, és reflektálni az újabb elemzések‑
re. A  szlovák iskola‑ és tankönyvreform eredményeképpen 
ez a  tankönyv is kikerül az iskolai használatból, mivel szin‑
te az összes tankönyvet – minden tantárgyban ‑ újraíratta 
a „reform”. Ezen új tankönyvek gen der szempontú elemzésére 
a közeljövőben szintén érdemes lenne sort keríteni.

A szlovákiai oktatási reform során megjelent könyvek sem‑
miben sem különböznek az előbbiektől, csupán abban, hogy 
lehetőségem volt egy‑egy évfolyam tankönyvének alkotásá‑
ban részt venni, ahol a  felvilágosodás és a  romantika nőíró‑
it és női vonatkozásait is feldolgoztam. Az egyik tankönyvhöz 

68 Fűzfa Balázs, Irodalom 11., Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2009
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szöveggyűjteményt is készíthettünk szerzőtársammal, Csanda 
Gáborral, és ebben a  lehető legtöbb nőírót megjelentettük, 
akik mindaddig kimaradtak a tananyagból. Sajnálatos módon 
azonban a könyv kiadása után „bekövetkezett” oktatásügyi re‑
form új pályázatokat írt ki, amely után a mi könyvünk és szö‑
veggyűjteményünk szinte feledésbe merült. Az új tankönyv‑
csomag második évfolyamának készült irodalom tankönyv al‑
kotásában részt vettem ebben szerepelnek a felvilágosodás és 
a romantika nőírói, de sajnos a többi évfolyam tankönyveinek 
szerzői erre nem fektettek hangsúlyt.

A rendszerváltás óta egyre újabb és egyre modernebb, a leg‑
újabb irodalomtudományi, módszertani elméleteknek megfe‑
lelő és a fiatalok világához közelítő tankönyvek jelennek meg, 
a gen der specifikus eltérések és a sztereotip ábrázolási módok 
tekintetében azonban szinte alig érzékelhető valamilyen vál‑
tozás. Az általam vizsgált 11 különféle, legújabb kiadású ma‑
gyarországi és szlovákiai tankönyv közül csupán 3 mutatja be 
a nőket a hagyományostól eltérő szerepben, és reflektál a női 
tapasztalatokra, vagy szerepeltet női szerzőket.

Gen der specifikus eltérések a nemzetközi 
és nemzeti tudásszint‑mérések eredményeiben

Az iskolai tanulmányok folyamán elért objektívnek tartott 
eredményeket a  bizonyítványban megjelenő érdemjegyek je‑
lentik. Nem tarthatjuk azonban teljesen objektívnek az érté‑
kelést, amíg az értékelőt és az értékeltet is befolyásolják a ne‑
mi sztereotípiák, amelyek a rejtett tanterv részét képezik. Az 
iskolai érdemjegyeken kívül objektívként ismerik el a nemzet‑
közi és nemzeti tudásszintmérő teszteket is. A következőkben 
a nemzetközi és a szlovákiai országos tesztelések eredményei‑
nek néhány összefüggését mutatom be.

A  nemzetközi tesztelések közül Szlovákia főként a  PISA, 
a PIRLS és a TIMSS69 mérésekbe kapcsolódik be, az országos 
tudásszint‑mérést pedig az Oktatásügyi Szabványosított Méré‑
sek Nemzeti Intézete70 végzi. Jelen tanulmány kitér a nemzet‑
közi mérések néhány eredményének értékelésére, és az orszá‑
gos mérések teszteredményeit elemzi.

Eredmény és attitűd összefüggései – 
matematika

A PISA és a TIMSS mérések legfrissebb szlovákiai eredményei‑
vel Mrva Marianna foglalkozott egyik tanulmányában, a mate‑
matika eredményeket elemezve71. A lányok és a fiúk tesztben el‑
ért eredményeinek összefoglalásából kiderül, hogy a 2007‑ben 
és 2011‑ben elvégzett TIMSS mérések az alapiskolák negyedi‑
keseinek reprezentatív mintáját bekapcsolva hasonló eredmé‑
nyeket kaptak: a lányok jelentős mértékben lemaradtak a fiúk 
mögött (6 és 8 ponttal). Már itt, az alsó tagozaton is érzékelhető 
a fiúk nagyobb önbizalma matematikát illetően – tűnik ki a ta‑
nulók által kitöltött háttérkérdőívek válaszaiból.

69 PISA – Programme for International Student Assentment (Nemzetközi Diák‑
tel jesítmény‑mérési Program), PIRLS – Progress in International Reading Lit‑
eracy Study (Nemzetközi Szövegértési Előmenetelvizsgálat), TIMSS – Trends 
in International Matematics and Science Study (Nemzetközi Matematikai és 
Természettudományi Trendvizsgálat).

70 NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.
71 MRVA  Marianna, BOLEMANT, Lilla, Lányok és fiúk az iskolában. A  lá‑

nyok és a fiúk iskolai teljesítménye és a gen der pedagógia lehetőségei. In: Szerk. 
Bolemant Lilla, Nőképek kisebbségben. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő 
nőkről, Phoenix Polgári Társulás, Pozsony, 2013.

A  PISA  2012‑es alkalmazott matematikai műveltség teszt‑
jében, amely a 15‑évesek, vagyis a kilencedikesek és a nyolc‑
osztályos gimnáziumok negyedikesei tudását méri, szintén 8 
ponttal maradtak le a  lányok, ami statisztikailag jelentősnek 
bizonyult. Az ehhez a  méréshez tartozó háttérkérdőív diák‑
válaszait elemezte Mrva Marianna. A  kérdőív a  diákok mo‑
tivációját, attitűdjét próbálta feltérképezni. A  szerző leszöge‑
zi, hogy a lányokkal kapcsolatos sztereotípia, miszerint kevés‑
bé jók matematikából, az eredményekben önbeteljesítő jóslat‑
ként működik. „A PISA elemzése arra is rámutat, hogy a részt‑
vevő országok többségéhez hasonlóan a  szlovákiai fiúk és lá‑
nyok közti attitűd‑béli különbségek hátterében sem elsősor‑
ban a valós teljesítménybeli különbségek állnak: azoknak a lá‑
nyoknak is kisebb az önbizalma, kevésbé motiváltak és jobban 
szoronganak, mint a fiúk, akiknek a tesztben nyújtott teljesít‑
ménye nem különbözik a fiúk teljesítményétől. Ez a jelenség 
már az alapiskolák első osztályosainál is megfigyelhető, a  lá‑
nyok már ekkor kevésbé bíznak a saját matematikai képessége‑
ikben, mint a fiúk még akkor is, ha a teljesítményük nem ma‑
rad el a fiúk teljesítményétől.72 Hasonló teljesítményhez tehát 
a lányoknál alacsonyabb önbizalom és motiváció és több szo‑
rongás társul, mint a  fiúknál. De hogyan teljesítenének a  lá‑
nyok, ha nem az eredményeik, hanem az attitűdjeik lennének 
hasonlóak a fiúkéhoz? – teszi fel a kérdést Mrva Marianna.

A  PISA  tanulmányból elemzése szerint kiderül, hogy az 
addig szignifikáns különbség a lányok és a fiúk eredményei 
között nem szignifikánssá, azaz statisztikailag nem jelentős‑
sé csökkenne mind az OECD átlag szintjén, mint Szlováki‑
ában. A legjobban teljesítő lányok és a  legjobban teljesítő fi‑
úk között mért 19 pontos különbség Szlovákiában 6 pontos‑
ra csökkenne, ha a lányok hasonló attitűdökkel rendelkezné‑
nek, mint a fiúk.73

Szövegértési kompetencia

A 2009‑es PISA mérés szlovákiai eredményeit tekintve, amely 
a szövegértési kompetenciára vonatkozott, újra beigazolódott, 
hogy a  lányok minden mutatóban megelőzték a fiúkat (a kü‑
lönbség 41 és 57 pont között mozog, amely a tanulók 8 szintbe 
való besorolásán belül majdnem egy egész szintnyi különbsé‑
get jelent. Az eredményekről 2013‑ban elkészült egy szlováki‑
ai jelentés is74, amelyből egy példán azt szeretném bemutatni, 
hogyan jelenik meg az értékelők szemléletében is a nemi sze‑
repekről való sztereotip gondolkodás, és hogyan igazolódik be 
a tanulmány elején bemutatott kétpólusú, diszkrimináló érté‑
kelés és önértékelés a lányok és a fiúk eredményeiben.

A  feminista pedagógia kutatói szerint ugyanis a  két nem 
ugyanazt a  történetet különbözőképpen olvassa, másként ér‑
telmezi, és más és más következtetéseket von le belőle.75

Lássuk hát a feladatot.

72 FREDERIKS, J. A., ECCLES, J. A., Children´s competence and value beliefs 
from childhood through adolescence: growt trajektories in two male‑sex‑type 
domains. Developmental psychology Vol. 38 No. 4., idézi: MRVA Marianna, 
BOLEMANT, Lilla, Lányok és fiúk az iskolában. A lányok és a fiúk iskolai telje‑
sítménye és a gen der pedagógia lehetőségei. In: Szerk. Bolemant Lilla, Nőképek 
kisebbségben. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről, Phoenix Polgári 
Társulás, Pozsony, 2013.

73 MRVA Marianna, BOLEMANT, Lilla, Lányok és fiúk az iskolában.
74 HELDOVÁ, Daniela, KOVÁČOVÁ, Jana, GALÁDOVÁ, Andrea, Výsledky štú‑

die OECD PISA  2009 zaostrené na čitateľskú gramotnosť. Tematická správa, 
NÚCEM, Bratislava, 2013,

75 THUN Éva, Hagyományos pedagógia – feminista pedagógia. Educatio 1996/3. 
404–416. o.
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A feladat Molnár Ferenc Játék a kastélyban című vígjátéka 
kezdő jelenetének szövegére vonatkozott. A kérdés így hangzott:

Az egyik olvasó azt mondta: „Ádám a három szereplő közül 
valószínűleg a legizgatottabb amiatt, hogy a kastélyban van.”
Mit mondhatna az olvasó ennek az állításnak a megerősíté‑
sére? A szöveg alapján válaszolj, és válaszodat indokold meg!

Ez a  feladat a szlovákiai tanulók (42,7 %) számára nehezebb 
volt, mint az OECD országainak tanulói számára (49,7 %). Az 
OECD országainak tanulóihoz hasonlóan ebben az esetben is 
a lányok voltak eredményesebbek. A fiúk 40,1 %‑a a kérdésre 
egyáltalán nem válaszolt.

1. tábl.: Az OECD országok tanulóinak eredményessége %‑ban

0 1 9

OECD 24,5 49,7 25,9

Lányok 57,0

Fiúk 42,4

2. tábl.: Szlovákia tanulóinak eredményessége %‑ban

0 1 9 Különbség az SZK  
és az OECD között

Szlovákia 21,8 42,7 35,5 ‑6,9
Lányok 21,0 57,0 28,4 ‑6,5
Fiúk 25,5 42,4 40,1 ‑8,0

A  helytelen válaszok elemzése során bizonyos tendenciákat 
véltek felfedezni az elemzők a lányok és a fiúk feladatértelme‑
zésében.

A fiúk helytelen válaszainak jellemzése:
A  helytelenül válaszoló fiúk több mint egyharmada (az ösz‑
szes fiú 4,2 %‑a) az elemzők szerint nem értette meg a felada‑
tot, vagy a következő irreleváns válaszokat adta: Nem tudom, 
Semmit, Nincs kedvem válaszolni, Bocs, de álmos vagyok, Éhes 
vagyok, Csak!

Ez az elemzők szerint azt jelenti, hogy a fiúk számára a kiin‑
duló szöveg hosszú és főként unalmas volt. A fiúk több esetben 
a kérdésben feltett izgatottság okainak felsorolása helyett an‑
nak jellemzőit sorolták fel (2,5 %), a lányok ezt valamivel na‑
gyobb arányban tették (3,7 %).

Egy másik csoport a  szót hasonló hangalakja miatt egy 
másik szóval cserélte fel (szl. najrozrušenejší – legizgatottabb, 
najrozumnejší ‑ legértelmesebb), vagy pedig rosszul olvas‑
ta el, és nem a kérdésre válaszolt. A helytelenül válaszoló fi‑
úk utolsó jelentősebb csoportja válaszában nem Ádámra, ha‑
nem a színészre vonatkoztatta a kérdést és a válaszát is (1,9 %).

A lányok válaszainak jellemzése:
A helytelenül válaszolók egyik csoportja a kérdésben feltett iz‑
gatottság okainak felsorolása helyett annak jellemzőit sorolta 
fel (3,7 %), 3,3 %‑uk olyan értelemben válaszolt, hogy Ádám 
szerelmes az énekesnőbe, ami viszont a  szöveg szerint nem 
magyarázza az izgatottságát.

Gyakran említik azt a tényt (a lányok 2,7 %‑a), hogy Ádám 
árva, magányos stb.

Az elemzők zárójelben megjegyzik, hogy ez azért van, mert 
a  lányok együttéreznek a fiatal férfivel annak szomorú sorsa 
miatt. Az utolsó jelentősebb csoport (3 %) valószínűleg nem 
értette meg a  kérdést. Olyan válaszok jelennek meg náluk, 
amelyek nem Ádámra, hanem más szereplőkre vonatkoznak 
(a fiúknál ez 1,9% volt).

Az elemzők szerint a helytelen válaszok csoportosítása vilá‑
gosan megmutatja a fiúk és a  lányok felfogás‑ és értelmezés‑
beli különbségeit. A fiúk helytelen válaszai a  szerzők szerint 
azt jelentik, hogy a szöveg túl hosszú és unalmas volt számuk‑
ra, ezért nem értették meg a kérdést. A lányok ezzel ellentét‑
ben nagy figyelemmel és érzelmi átéléssel fordultak a szöveg 
felé. „Megérintette őket Ádám sorsa, és érzékenyen átélték azt 
is, hogy árva és magányos. Ugyanígy hatott rájuk Ádám viszo‑
nya az énekesnőhöz, és többet foglalkoztak izgatottsága kifeje‑
zőeszközeivel, mint az okok keresésével. A szöveg emocioná‑
lis átélése megakadályozta őket abban, hogy racionálisan kö‑
zeledjenek a feladat megoldásához.”76

A  fentiekben megfigyelhetjük, hogyan működnek a  sztere‑
otip értékítéletek. A  fiúk esetében megszoktuk, hogy hanya‑
gok és racionálisak, tehát a  szemtelen és oda nem illő vála‑
szaikat egyszerűen azzal magyarázzuk, hogy nem érdekelte 
őket a  szöveg. Ők tehát megengedhetik maguknak, hogy ne 
válaszoljanak, vagy szemtelen megjegyzéseket fűzzenek hozzá 
megoldás helyett. A lányok a hagyományos felfogás szerint ér‑
zelmes lények, és nem igazán képesek a racionális gondolko‑
dásra. Ezért helytelen válaszaikat ezzel a rájuk vonatkoztatott 
tulajdonságukkal magyarázzuk.

Nem szabad azonban elfelejtenünk, visszatérve a  mérés 
eredményeire, hogy a lányok több ponttal jobban teljesítettek, 
tehát az érzéseik valószínűleg mégsem teljesen győzték le őket, 
hiszen a  feladatok megoldásához racionális, logikus gondol‑
kodásra, következtetésekre volt szükségük. A fiúkat ellenben 
megijeszthette a szöveg azzal, hogy érzelmekről is szól, amik‑
hez nekik a tanult minták alapján elutasítóan, higgadtan kell 
viszonyulniuk, nem élhetik át őket, mert akkor férfiatlanok‑
nak, puhánynak látszhatnak.

Országos tudásszint‑mérés Szlovákiában

A nemzetközi mérések néhány jellemzőjének kiragadása után 
térjünk át az országos mérések eredményeinek vizsgálatára. 
A  NÚCEM 2008‑tól végez évente tesztelést az alapiskolák 9. 
és 5. évfolyamaiban, valamint az érettségi vizsgateszt megal‑
kotása és kiértékelése is a hivatal jogkörébe tartozik. A továb‑
biakban az alapiskolák kilencedikeseinek mérési eredménye‑
it mutatjuk be, összehasonlítva a diákok és diáklányok félévi 
érdemjegyeivel az egyes tantárgyakból. A hagyományos papír 
alapú tesztelésben tesztelt tantárgyak a  szlovák tannyelvű is‑
kolákban: szlovák nyelv és irodalom és matematika, a magyar 
tannyelvű iskolákban ez kiegészül a magyar nyelvi és irodal‑
mi teszttel. A magyar tannyelvű iskolákban a szlovák nyelv és 
irodalom oktatása a szlovák tannyelvűtől eltérő módon és más 
tanterv és elvárások alapján történik. A kilencedikesek tesztjei 
feleletválasztó feladatokból állnak, amelyekben a  tanuló 4 le‑
hetőség közül kell, hogy kiválasztja a megfelelőt.

76 HELDOVÁ, Daniela, KOVÁČOVÁ, Jana, GALÁDOVÁ, Andrea, Výsledky štú‑
die OECD PISA  2009 zaostrené na čitateľskú gramotnosť. Tematická správa, 
NÚCEM, Bratislava, 2013
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És most lássuk a 2014‑es tesztelés eredményeit, összehason‑
lítva a tanulók érdemjegyeivel a bizonyítványban. Ez az össze‑
hasonlítás azért fontos, mert a kétféle, objektívnek tartott ér‑
tékelés közti eltérések és hasonlóságok alapján tovább elemez‑
hetjük, hogy a lányok és a fiúk kompetenciái és képességei mi‑
lyen mértékben függenek nemüktől.

Az alábbiakban az egyes tantárgyak mérési eredményeit mu‑
tatjuk be a  kilencedik osztályosok teszteredményein grafiko‑
nokba foglalva77, amelyekben a  lányok és a  fiúk közötti elté‑
rések ugyan statisztikailag nem, vagy csak kis mértékben je‑
lentősek, ismétlődésük folytán azonban mégis egy állandó kü‑
lönbség jelenlétét bizonyítják.

Magyar nyelv és irodalom

A fiúk és a lányok aránya százalékban kifejezve az egyes érdem‑
jegyek szerint

67,9%&
54,1%&

41,6%& 34,1%& 38,0%&

0%&

10%&

20%&

30%&

40%&

50%&

60%&

70%&

80%&

90%&

100%&

1& 2& 3& 4& 5&

Sz
áz
al
ék
ar
án

y+

Érdemjegy+

Lányok&

Fiúk&

 

A magyar nyelvi és irodalmi tesztben míg az egyes és kettes 
tanulók legtöbbje lány, a hármas, négyes, ötös tanulók között 
több a fiú.

A fiúk és a lányok tesztben elért eredménye százalékban kifejezve
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Nincsenek jelentős eltérések a fiúk és a lányok eredményei között.

77 MRVA, Marianna Správa zo štatistického spracovania testu zo slovenského jazy‑
ka a slovenskej literatúry, Testovanie 9, Núcem, Bratislava 2014, KOSTOLAN‑
SKÁ, Jana, Správa zo štatistického spracovania testu zo slovenského jazyka a li‑
teratúry, Testovanie 9, Núcem, Bratislava 2014, Ivan ILLAVSKÝ, Správa zo šta‑
tistického spracovania testu z maďarského jazyka a literatúry, Núcem, Bratisla‑
va 2014, FICEK, Tomáš, Správa zo štatistického spracovania testu z matematiky, 
Testovanie 9, 2914, Núcem, Bratislava 2014

Matematika

A fiúk és a lányok százalékban kifejezett aránya az egyes érdem‑
jegyek szerint
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A lányok és a fiúk érdemjegyei között nem fordul meg az el‑
térés a matematika esetében sem. Az egyes és kettes tanulók 
nagy része lány: az egyesek 61,1%‑a, a kettesek 52,6%‑a. A hár‑
mas, négyes, ötös tanulók között több a fiú.

A fiúk és a lányok tesztben elért eredménye százalékban kifejezve
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A  matematika tesztben elért eredmények eltérnek a  magyar 
nyelvi teszt eredményeitől. Az egyes érdemjegyek szerinti 
minden csoportban a fiúk több pontot szereztek, enyhén sta‑
tisztikailag szignifikáns különbséggel. Az egyes és kettes lá‑
nyok csoportja heterogénebb eredményesség szempontjából, 
mint az egyes és kettes fiúké. Ebben az esetben ez azt jelenti, 
hogy a kevésbé eredményes lányoknak is egyesük vagy kette‑
sük volt a félévi bizonyítványban. Fordított jelenséget figyelhe‑
tünk meg a hármas tanulóknál, ahol a fiúk csoportja eredmé‑
nyesség szempontjából heterogénebb.

A matematika‑teszteknek azt az eredményét, hogy a fiúk job‑
bak, mint a lányok, annak ellenére, hogy az iskolai érdemjegyük 
rosszabb, mint a lányoké, a fiúk diszkriminatív osztályzásaként 
is értékelik. Itt érdemes elgondolkozni a tanulmány elején felve‑
tett kérdéseken az iskolai értékelési stratégiákkal kapcsolatban: 
a lányok szorgalmasabbak? A fiúk jobb képességűek? Vagy csak 
ilyennek szeretnék őket látni tanáraik? Szorgalmuk miatt kap‑
nak jobb jegyet a lányok, vagy tényleg jobb a tudásuk a tanév fo‑
lyamán? Azt a kérdést is feltehetjük, vajon megfelelő formában 
mértük‑e a tudásukat az osztályban és a tesztekben.

A  tudásszint‑mérések tapasztalatai azt mutatják, hogy a fi‑
úk és a lányok eredményei és teljesítményei közötti eltérések 
ismétlődő jelleggel bírnak, és egyértelműen megmutatkozik 
bennük a kétpólusú nevelés eredménye. A nemzetközi méré‑
sek kérdőíves vizsgálatából az is kiderül, hogy a nemek közöt‑
ti attitűdbéli egyenlőtlenségek nagyobbak a  teljesítményben 
mért különbségeknél.
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Zárszó

Az, hogy mi számít legitim tudásnak, különböző identitású 
csoportok közötti komplex erőviszonyok és hatalmi viszonyok 
és harcok eredménye.78 A legitim tudás nem foglalja magában 
azoknak a csoportoknak a történelmi és kulturális tapasztala‑
tait, amelyek nem voltak hatalmi pozícióban a történelem fo‑
lyamán.79 A tanítási‑tanulási folyamatban a tanár nem a tudás 
semleges átadója, a  diák nem passzív, és a  létrehozandó tu‑
dás nem állandó, nem semleges, és nem megváltozhatatlan.80 
A feminista pedagógia egy olyan tudás létrehozására törekszik, 
amely nem fogadja el a  történelem maszkulin szubjektumát, 
mint minden igazság alapját.

A nemi szerepek és sztereotípiák ismeretével rendelkező ta‑
nítási kompetencia segítségével elérhető, hogy a lányok és a fi‑
úk megtarthassák és erősíthessék individuális képességeiket. 
Egyszerűbben szólva: a  tanár megtanulja felismerni a  nemi 
sztereotípiákat, és erre megtanítja a  tanulót is, és így felszá‑
molhatják az iskolában ezek káros következményeit.

Nagyon fontos az interakció és a  pedagógus viselkedése, 
vagyis mivel a  lányok a  tanítási órák folyamán gyakran hát‑
térbe szorulnak, a pedagógus fordítson figyelmet ennek elke‑
rülésére, és arra, hogy a fiúk és a lányok az iskolai munka so‑
rán kölcsönösen támogassák egymást. A  tanítás megszerve‑
zésén belüli változások is nagymértékben befolyásolhatják az 
eredményt. Fontos lenne például az, hogy bizonyos témák és 
egyes tantárgyak tanítása időközönként történjen azonos ne‑
mű csoportokban. Ilyen módon a fiúk és a  lányok elkülönít‑
ve, a nemi szerepek sztereotip hatása alól felszabadultan, nyíl‑
tabban, és közlékenyebben fordulhatnak olyan tantárgyak fe‑
lé, amelyekben a másik nemmel szemben hátrányban érezhe‑
tik magukat. A lányok például a vita, a konkurenciaharc, a ha‑
talomérvényesítés terén, a  fiúk pedig eltitkolt érzelmeiket él‑
hetik meg. Szükség van a tananyag tartalmi változására, hogy 
a lányok és a fiúk azonosulni tudjanak a tananyagban előfor‑
duló férfi‑ és nőképekkel, amelyek saját igényeiknek és elkép‑
zeléseiknek megfelelnek.

A helyes önkép kialakítása elhanyagolt terület, pedig okkal 
feltételezhetjük, hogy fejlesztése hozzájárulhat az iskolai ered‑
mények javulásához, elsősorban a lányok, de mindkét nem ese‑
tében is. Az eddig felsorolt megoldási javaslatokat és lehetősé‑
geket figyelembe véve valósulhat meg egy olyan tanulási – kép‑
zési – nevelési folyamat, amely az egyenlő esély és az egyenlő 
eredmény irányelveit követve jelenthet továbblépést.81 

78 KERESZTY Orsolya, Társadalmi nem az oktatásban – Kezdeményezések Ma‑
gyarországon. In szerk. KENDE Anna: Pszichológia és feminizmus: Hogyan ala‑
kította át a pszichológia elméleteit, kutatási kérdéseit és módszereit a társadalmi 
nem kutatás. Budapest: L’Harmattan, 2006. 301.

79 APPLE, M. W., & CHRISTIAN‑SMITH, L. K. (szerk.). The Politics of the Text‑
book, New York and London, Routledge, 1991

80 WEINER, G., Learning from Feminism: Education, Pedagogy and Praktice, 
idézi: KERESZTY Orsolya, Társadalmi nem az oktatásban – Kezdeményezések 
Magyarországon. In szerk. Kende Anna: Pszichológia és feminizmus: Hogyan 
alakította át a pszichológia elméleteit, kutatási kérdéseit és módszereit a társa‑
dalmi nem kutatás. Budapest: L’Harmattan, 2006. 297–313, 300., KERESZTY 
Orsolya, A  társadalmi nem (gen der ), mint a kutatás tárgya a pedagógiában. 
Educatio 2007/4. 637–649. o.

81 A tanulmány két zárófejezet a Lányok és fiúk tudásszintje. Gen der specifikus 
eltérések az alapiskolai  tudásszint‑mérések eredményeiben című tanulmány 
átdolgozása. Megjelent, e‑kötet, Nemzetközi tudományos konferencia, Selye 
János Egyetem, Komárom, 2014.

Felhasznált irodalom
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Gen der ‑ideológia kontra feminista ideológiakritika

Gen der ‑ideology versus Feminist Ideology Critique

 Barát Erzsébet, Szegedi Tudományegyetem | University of Szeged, Hungary

Abstract In my paper I contextualize the recent discreditation of feminism in Hungarian public discourses by calling it a gen der‑
‑ideology. I shall explore the three major points of meaning making of the concept in political media discourses since the system change 
in 1989. The first one developing over the 1990s defines feminism as a deviant attempt by a few terrorist lesbians at the intersection 
of anti‑US discourses, anti‑communism and women’s ways of knowing. The second one, predominantly authorized by the outgoing 
and incoming Governments in the context of the 2005 election defines feminism as a movement that promotes gen der ‑ideology there‑
fore, depending on the liberal versus conservative stances of the two sides, seeing it either one that is to be tolerated or one that is to be 
eliminated. Finally as of 2014, with the emergence of the Women against Feminism blog in the country, from an allegedly post‑femi‑
nist stance, feminism is discredited as an outdated and dangerous ideology, trying to oppress men. My ultimate concern is to argue for 
a meaning of the category that may escape the assumption that all meaning is necessarily ideological. Without such a move, there is 
no chance for us to mobilize gen der  as the key category of criticism of hetero‑patriarchal relations of power.

Vázlat 2010 tavasza óta a  feminista társadalom‑ és kultúrakritika legfontosabb fogalmának, a  „gen der ”‑nek egyre intenzívebb 
stigmatizálása folyik Magyarországon és az Európai Unió más országaiban egyaránt. A feminizmust „gen der ‑ideológiaként” lejárató 
közbeszédről 2010‑ben írtam először, annak magyarországi megjelenésekor, amit az óvodapedagógiai elvek gen der ‑sztereotípiákat ki‑
szűrő közpolitikai kísérlete indított útjára. Engem azonban nem annyira a konkrét politikai, közpolitikai események elemzése foglal‑
koztat, sokkal inkább annak újragondolása, hogy mit tegyünk a neoliberalizmus általános támadása láttán, mikor is egyre‑másra for‑
dítják a kritikai gondolkodás fogalmait önmaguk visszájára. Ehhez Butlernek (2007) az „univerzális” jelentésének konstituáltságára 
vonatkozó gondolatmenetét veszem alapul és vetem egybe Beverly Skeggs legutóbb (2015) egy leedsi konferencián megfogalmazott kri‑
tikájával, mely az „egyenlőség” neoliberális beágyazódottságát feszegette.

A gen der ‑ideológiára hivatkozás  
magyarországi közege

2010 tavasza óta a  feminista társadalom‑ és kultúrakriti‑
ka legfontosabb fogalmának, a  gen der nek egyre intenzívebb 
stigmatizálása folyik Magyarországon és ezzel egy időben az 
Európai Unió más országaiban is. Az utóbbi történetét, első‑
sorban Franciaországra fókuszálva, Soós Eszter Petronella és 
Kováts Eszter tekinti át a TNTeF folyóirat 2014. őszi számában 
megjelent tanulmányában (http://tntefjournal.hu/vol4/iss2/
kovats_soos.pdf). Ugyanakkor a tanulmány, éppen mert a tör‑
téneti áttekintés igényével lép fel, pontosításra szorul két te‑
kintetben is. Egyrészt, amikor a szerzők azt állítják, hogy a ki‑
fejezés a magyar közbeszédben „a nemi sztereotípiák óvodai 
nevelésben való megjelenéséről szóló [2010‑es] törvény vitá‑
ja nyomán” (ibid., 107) jelent meg és terjedt el szélesebb kör‑
ben, de ennek a folyamatnak a reflexiója még hiányzik a tudo‑
mányos közbeszédből, akkor tévesen datálják az első, a jelen‑
séget elemző (feminista) tanulmányok megjelenését 2014‑re. 
A  feminizmust „gen der ‑ideológiaként” lejáratni igyekvő köz‑
beszédről én magam 2012‑ben írtam először. Éppen az általuk 
is döntő momentumként említett 2010‑es óvodapedagógiai el‑
vek gen der ‑sztereotípiákat kiszűrni igyekvő közpolitikai kísér‑
let kapcsán igyekeztem a  döntéshozó egyébként üdvözlendő 
célját ellehetetlenítő logikáját kritizálni (Barát 2012). Mi több, 

a tanulmány egy konferenciakötetben jelent meg, ami közvet‑
lenül a rendelet megjelenésének évében, a 2010‑ben Egerben 
megrendezett konferencián elhangzott előadásomra épül. Az 
Eszterházy Károly Főiskola Mi/Más Konferencia: Gondolatok 
a másságról címmel indított 2008‑ban, terveik szerint minden 
második évben megrendezendő, konferenciasorozatot. En‑
nek második – és mindmáig sajnos utolsó – konferenciáján 
hívtam fel a  figyelmet a  politikai diszkurzusban a  közpoliti‑
kai határozat kapcsán jelentkező feminizmus fogalom „gen‑
der ‑ideológiaként” történő definiálására. Azaz a tudományos 
élet, pontosabban azon belül a feminista kritika, azonnal ref‑
lektált a jelenségre. A kérdés innen nézve tehát nem az, hogy 
miért maradt adós a tudományos kutatás a jelenség vizsgálatá‑
val; sokkal inkább az, miért marginális ez a kritikai hang, ho‑
lott a feminista mozgalom és tudományos írás alapvető érdeke 
az ’ideológia’ vádjával szembenézni.

Másrészt, mint arra majd később kitérek, a  feminizmus 
jelentésének ideológiaként történő jelenleg zajló intenzív 
stigmatizálására tett kísérlet megértéséhez sokkal korábbra 
kell visszatekintenünk. A rendszerváltozást követően azonnal 
megkezdődött a lejáratás a politikai médiában. Igaz, az 1990‑es 
években még közvetlenül a feminizmus fogalmához társítják 
az ideológiát és nem annak központi, a társadalmi viszonyok 
sajátosságát megragadni és leleplezni hivatott elemzési kate‑
góriájához, a ’gen der ’‑hez, illetve a lejáratás csak a nyomtatott, 
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s alapvetően a korabeli jobboldali pártpolitikai körök holdud‑
varához tartozó politikai sajtóban fedezhető fel és – szemben 
az elmúlt öt év gyakorlatával – még nincs jelen a kormányzati 
politika hivatalos diszkurzusaiban.

Engem azonban, mint a  diszkurzusok kritikai szempontú 
elemzésével foglalkozó kutatót, nem a konkrét politikai, köz‑
politikai események elemzése foglalkoztatott akkor sem, és ma 
sem. Sokkal inkább annak felvetése, hogy miként beszélünk, 
illetve beszéljünk a feminizmusról, mi magunk, feminista ku‑
tatók; s  ezenközben a  fogalomnak milyen jelentéseit hozzuk 
létre. A tét ugyanis magas: Hogyan tarthatjuk meg a fogalom 
kritikai élét a neoliberális és a neokonzervatív keresztény ide‑
ológiák feminizmus ellen indított felfokozott támadása köze‑
pette? Illetve, hogyan viszonyuljunk ahhoz a közbeszédben és 
a  tudományos diszkurzusban 2010 óta megfigyelhető általá‑
nos stratégiához, ami a  kritikai gondolkodás fogalmait, köz‑
tük a ’gen der ’‑t, önmaguk visszájára fordító domináns retori‑
kává változtatja?82

A lejárató feminizmus‑diszkurzusok logikájának 
átírására tett gondolatkísérlet

Az egri Mi/Más konferencia alapján készült tanulmányomban 
(Barát 2012) azt a látszólag önellentmondásos helyzetet kíván‑
tam leleplezni, melynek nyomán a politikai korrektség gyakor‑
latára történő hivatkozás – akár a kormány javaslatát átható to‑
lerancia, akár az azt ellenző lejáratás, a feminizmussal szembe‑
ni nyílt ellenségesség jegyében történik – egyaránt a feminiz‑
mus ellehetetlenítéséhez vezet. Amikor ugyanis a magát tole‑
ránsnak nevező (politikai) kultúra képviselői az óvodai neve‑
lésben a  nemi sztereotípiák megszüntetése irányába tett vál‑
toztatások mellett a politikailag korrekt eljárás nevében érvel‑
nek, a feminizmusnak ugyanazt a jelentését termelik ki, még 
ha közvetetten is, mint a feminizmus kapcsán a gyűlölködő be‑
szédmód hangján megszólalók, akik tudatosan, a nyílt lejáratás 
eszközeivel igyekeznek elejét venni a (női) „másság” bármifé‑
le elfogadásának. A két, látszólag szöges ellentétben álló politi‑
kai oldal a feminizmust egyaránt egyfajta gen der ‑ideológiaként 
definiálja, gondolja el. Ha valami, jelen esetben a feminizmus, 
’ideológia’‑ként definiálódik, akkor „a toleráns beszédmód lo‑
gikája értelmében kerülendő, mert az egyedinek elgondolt kü‑
lönbségek nivellálására törekszik. A gyűlöletkeltő konzervatív 
beszédmód logikája értelmében pedig minden, ami ideológi‑
ának minősül, irtandó, mert, az ideológiák intranzigens tulaj‑
donságából adódóan, saját értékrendjének egyeduralkodóvá 
tételére törekszik” (ibid.; 66. old. kiemelés a szerzőtől). Vagy‑
is a toleráns pozíciónak a „multikulturális”‑nak mondott rend 
védelmében elhangzó érvei, illetve a ’természet rendjére’ hivat‑
kozó homofób, nőgyűlölő neo‑konzervatív keresztény pozíció 
érvelése egyaránt ideologikus beágyazódottságúak, noha ezt 
csak az ellenfelük érvelésében vélik felfedezni, mégis közösen 
vezetnek a „feminizmus” lejáratásához, függetlenül attól, hogy 
a  tolerancia nevében szólók épp ennek ellenkezőjét igyekez‑
nének szándékaik szerint elérni, mikor a gen der ‑sztereotípiák 
ellen küzdenek.

A kérdés tehát az, hogy lehetséges‑e a „feminizmus” jelenté‑

82 A kiüresítés retorikájának logikájáról lásd Farkas Zita 2012‑ben megjelent „Az 
abortusz szigorítása, mint nemzeti »emancipáció«” című tanulmányát, mely 
a 2011‑es magyarországi abortuszvita kapcsán tárja fel ennek a kritikai gon‑
dolkodás fogalmait kiüresítő, önmaga jelentését visszájára fordító retorikának 
a logikáját. (http://tntefjournal.hu/vol2/iss2/08_farkas.pdf)

sét kiemelni ebből az ideologikus jelentésmezőből, miként le‑
het a feminizmust, s annak legfontosabb elemzési kategóriáját, 
a ’gen der ’‑t leválasztani az elmúlt öt évben megszilárdult „gen‑
der ‑ideológia” jelentésről. Ez egyben felveti a  jelentés ideolo‑
gikusságának általános problematikáját is. Van‑e, elgondolha‑
tó‑e a jelentés ideológia nélkül?

Két irányba indulhatunk el. Az első esetében abból indu‑
lunk ki, hogy a jelentés, amennyiben pozicionált, annyiban ’el‑
fogult’, s ezért szükségképp ideologikus. Ugyanakkor, az elfo‑
gultság azt az előfeltevést is magában hordja, hogy akkor van 
olyan jelentés is, ami elfogulatlan lenne, s mint ilyen nem köt‑
hető partikuláris érdekekhez, túllép az érdekek szabta korlá‑
tokon. E logika értelmében a vitázók által használt kategóriák, 
amelyekkel értelmezik a világot, az elfogult ideológiák és az el‑
fogulatlan tudás folytonos és szükségszerű konfliktusa men‑
tén rendeződnek el. E logikának egyik végső pontjaként jele‑
nik meg az a küzdelem, ami mindig a „másik”, a vitapartner 
jelentéskitermelő gyakorlatait látja és láttatja ideologikusnak, 
s  mint ilyet, legitim módon üldözendőnek az ideológia‑kri‑
tika vádját hangoztató védelmében, aki így mindig ’érdekek‑
től és ideológiáktól mentes’, s ezért egyetemes érvényű, úgyne‑
vezett ’objektív’, elfogulatlan jelentés jegyében szólalhat meg. 
Másik lehetőségünk, hogy elfogadjuk, a jelentés mindig eleve 
pozicionált. Azt állítani azonban, hogy ezért minden jelentés 
eleve ideologikus is lenne, nem szükségszerű. A pozicionált és 
ideologikus nem feltétlenül szinonimák. Ez esetben továbbra 
is járható út marad, hogy az egyes jelentések között értékkü‑
lönbséget tételezzünk fel – anélkül, hogy a vitapartnert meg‑
semmisíteni akarnánk. Ez utóbbi út szolgálhatja célkitűzésün‑
ket, a ’gen der ’ kategória ideológiákhoz nem köthető jelentésé‑
nek/értelemmel bírásának lehetőségét.

Ennek érdekében első lépésként arra kell rámutatnunk, 
hogy az egymással ádáz (politikai) harcot vívó szembenálló 
felek ugyanannak a  logikának a  foglyai. Különbségük abból 
adódik, hogy a két felfogást az objektív, azaz értéksemleges és 
ezért ideológia‑mentes, illetve az elfogult, értéktelített, mert 
pozicionált egymást kizáró bináris ellentétes pontját tüntetik 
ki követendő felfogásként, s artikulálják ezzel szükségképp el‑
vetendő, értelmetlen ’másnak’ a vitapartner immáron ’ellensé‑
ges’ retorikáját. Ennek a felfogásnak a képtelenségét, épp a ké‑
ső‑modern brit és észak‑amerikai parlamenti és elnökválasz‑
tások politikai csatározásainak médaimegnyilvánulásait ele‑
mezve, Liesbet van Zoonen (2005) mutatta meg Entertaining 
the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge (Az 
állampolgár szórakoztatása: A politika és a populáris kultúra 
metszéspontjai) című könyvében. Van Zoonen azonban csak 
a két pozíció hasonlóságára, a kettőjük közötti határvonal el‑
mosódottságára mutat rá, s ássa alá a közbeszédet (is) uraló 
domináns „másító” stratégiát. Abból a megállapításából kiin‑
dulva azonban, hogy a szembenálló felek mindig csak a  ’má‑
sik’ felet látják, illetve láttatják ideológiák foglyának, vagy akár 
szándékos terjesztőjének, hogy aztán önmagukat ettől mentes‑
nek gondolhassák el, véleményem szerint eredményesebb ar‑
ra felhívni a figyelmet, hogy egymás lejáratásának nagyon is 
szisztematikus és árulkodó korlátja van. A „másikat” illető köl‑
csönös kritika ugyanis a  ’női’‑ként elgondolt jelenségek társí‑
tása révén működhet magától értetődő ’igazság’‑ként. A poli‑
tikát ’szappanoperává’ – ahol a szappanopera műfaja a nőiség 
fogalmával társítandó –, explicit módon megnevezve, mindig 
a másik silányítja, miközben, indirekt módon, mindkét fél véd‑ 
és dacszövetsége rendíthetetlen azt illetően, hogy a  ’női’‑ség 
hasznosságának elismerése önnön tevékenységükben – ese‑
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tükben a  mélységesen lenézett/lenézendő fogyasztói társa‑
dalom ’tömegkultúrájának’ eme szimbolikus termékét – csak 
árthat a politikának. Annak a nyílt vagy indirekt ’beismerése’, 
hogy saját maguk is élnek a  szappanopera műfajának struk‑
turális sajátosságaival (elsősorban azzal, hogy a  műfaj az ér‑
zelmi és nem a racionális azonosulásán keresztül ragadja meg 
a nézőt) egyet jelentene a (hetero)patriarchális társadalmi be‑
rendezkedés megkérdőjelezésével, a  „férfielvűnek” elgondolt 
hivatalos politikai intézményrendszer felforgatásával. Ez az, 
amit egyik fél sem engedhet meg magának, ez az a hatalmi ér‑
dek, amit mindkét fél betart: értelmes, logikailag nem önel‑
lentmondó elvárásnak láttatni a ’minden állampolgár érdeke‑
it hitelesen képviselő, mert elfogulatlan’ politika intézményét. 
Ezen az úton elindulva jutottam el ahhoz a felvetéshez: Lehet‑
séges‑e olyan jelentésmező, amit nem hierarchikus hatalmi vi‑
szonyok strukturálnak? Ahol a  jelentés adott perspektívából 
artikulálódik és mégsem kirekesztő, „másító”. Ha igen, akkor 
lehetséges az is, hogy adott fogalom, jelen esetben a ’nő/i’, vagy 
a ’gen der ’ ne legyen szükségképp ideologikus is.

A  fent vázolt kétféle pozíció látszólagos szembenállásnak 
tarthatatlanságára, illetve lehetséges meghaladásukra, az „alul‑
ról látni” stratégiájára Donna Haraway (1988) esszéje ad lehe‑
tőséget. Haraway érvelésének lényege, hogy valójában egyazon 
logika két, egymást kölcsönösen kizárónak és hierarchikusan 
elgondolt felfogása uralja a  modernitás óta a  nyugati kultú‑
rák ismeretelméletét. Az egyik pólus az egyetlen, mert (embe‑
ri lényegénél vagy isteni eredeténél fogva) mindenkit ugyan‑
abban a ’pozícióban’ elgondoló felfogás. Ez a ’pozíció’ az azo‑
nos lényegűnek elgondolt ’emberi tudat’, ami ’helyes’ működé‑
se révén azonos, és végső soron teljes mértékben megismerhe‑
tő, és ezért elfogulatlan „egyetlen” tudást (jelentést) eredmé‑
nyez, ami aztán éppen ezért morálisan is elvárható, belátan‑
dó. Valójában ez a  felfogás hatja át a konzervatív, nyíltan ki‑
rekesztő érveket erőteljesebben vagy visszafogottabban han‑
goztatókat a  rendszerváltozástól napjainkig terjedő időszak‑
ban. A másik pólus, az előbbi inverzeként, a  toleranciára hi‑
vatkozók logikája, ami minden egyes ember különös, csak rá 
jellemző pozicionáltságát tételezi, így a megismerendőt is en‑
nek az individualizált perspektívának eredményeként gondol‑
hatja el. Következésképp mindenhonnan ’igazság’ látható, ami 
az akárcsak részlegesen közös pozíció hiányában összehason‑
líthatatlan. Haraway azonban azt mondja, hogy, az egyetemes/
különleges bináris hierarchikus viszonyába rendezett distink‑
ció valójában mindkét oldalról ugyanazt teszi lehetővé: megta‑
gadni a másik elgondolásától az ’érvényességet’ – éppúgy, mint 
van Zoonen pédájában az elit politika egymással versengő 
diszkurzusai. A ’mindenhol’ lenni ugyanis, mondja Haraway, 
nem engedi meg, hogy valamilyen konkrét pozícióban le‑
gyünk, így az semmivel sem jelent megragadhatóbb – s egyút‑
tal megítélhetőbb – tudást, mint az ’isteni’, teljes belátást/meg‑
ismerést tételező egyetemes kvázi pozíció (1988:191)83. Ezért 
jut arra a következtetésre, hogy fogadjuk el a tudás, azaz a je‑
lentés pozicionáltságát, de a pozicionáltságot ne elvont logikai 
lehetőségként, hanem konkrét társadalmi erőviszonyok háló‑
jában, adott társadalmi struktúrában elfoglalt helyként gon‑

83 „Relativism is a way of being nowhere while claiming to be everywhere equal‑
ly. The ’equality’ of positioning is a denial of responsibility and critical enquiry.
Relativism is the perfect mirror twin of totalization in the ideologies of objec‑
tivity; both deny the stakes in location, embodiment, and partial perspective; 
both make it impossible to see well. […] But it is precisely in the politics and 
epistemology of partial perspectives that the possibility of sustained, rational, 
objective enquiry rests.”

doljuk el. Ez teszi lehetővé az egyes tudások közötti egybeve‑
tést, ahol a kritérium az adott felfogásból, tudásból (potenciáli‑
san) következő kevésbé hierarchikus elrendeződés. Ez utóbbit 
pedig a hierarchiában „alulra” kerültek pozíciójából könnyebb 
belátni és átrendezni. Ezt a  gondolatmenetet továbbgondol‑
va lesz érthető aztán Denise Thompsonnak (2001:27) az a ki‑
jelentése, hogy mindig valamilyen jelentésben élünk, ponto‑
sabban többféle jelentés metszéspontjában, de ezek a  jelenté‑
sek nem szükségképp ideologikusak, amennyiben nem törek‑
szenek hierarchikus hatalmi viszonyok fenntartására – akár 
úgy, hogy idealizálják azt, akár úgy, hogy magától értetődőnek, 
vagy megváltoztathatatlannak is gondolják el. Vagyis, a  ’gen‑
der ’ fogalom jelentése is aszerint változik, hogy milyen hatal‑
mi viszonyok „kereszttüzében” telítődik, melynek következté‑
ben akár önmaga visszájára is fordítható.

A feminizmust lejárató diszkurzusok végpontja: 
„Nők a modern feminizmus ellen”

A  rendszerváltozás nyomán megjelenő közbeszéd feminiz‑
mus fogalmának jelentését vizsgáló kutatásaimat a fenti felfo‑
gás jegyében újragondolva, három fordulópontot jelölhetek ki 
a „gen der ‑ideológia” explicit és harsány megjelenéséhez veze‑
tő úton. Az első pontot az 1990‑es évek nyomtatott politikai 
sajtójában a  korábbi elhallgatáshoz képest váratlanul megje‑
lenő fogalom értelmezési kíséretei jelentik: a rendszerváltozás 
következtében, illetve részeként, megjelenik a ’feminizmus’ ki‑
fejezés a közbeszédben. „A kilencvenes években inkább az in‑
dividualizáló, s  ennyiben inkább liberális politikai perspektí‑
vából láttatva a helyzetet felmérni sem tudó „terrorista leszbi‑
kus” figurájának megidézésével igyekezett a napi politikai sajtó 
lejáratni a feministának mondott kritikát” – azon ritka alkal‑
makkor, mikor a fogalom egyáltalán tematizálódik a sajtóban 
(Barát et al. 2004:50). Ennek szemléltetésére álljon itt a legag‑
resszívabban, leghangosabban lejárató felfogás szemléltetésé‑
re egy idézet, amely a Hitel 1992.június 24. számában jelent 
meg, „Osztályharc helyett a nemek harca?” címmel az azóta 
megszűnt politikai hetilap egyik újságírója tollából, s  amely 
együtt jelent meg olyan cikkek társaságában, mint a Magyar 
Nemzet 1994. február 14‑i számában „Az agresszívan önmeg‑
valósító nők – Önként és dalolva?” című férfi olvasótól közölt 
publicisztikája, aki magát külföldi ösztöndíjon résztvevő tár‑
sadalomtudósként definiálja. Választásomat mindenekelőtt az 
motiválta, hogy az idézetben szinte minden dimenziója jelen 
van már a 2010 óta ismét felhangzó gen der ‑ideológia feminiz‑
must lejárató kampánynak – ám ekkor még ez a hang szélsősé‑
gesnek hangzik, tud hangozni a többszólamú közegben.

1. idézet. Hitel 1992. június 24.
Nyilvánvaló, hogy a modern feminizmusban nem a századfor‑
dulós suffragette mozgalomról beszélünk […] Inkább egy so‑
kadik ideológiáról van szó, mely éppen olyan intoleráns, bru‑
tális és abszolútumra törő, mint a marxizmus, a szcientizmus, 
a  guruk által prédikált buddhista és hinduista terápia, a  ká‑
bítószerek használata és a New Age. A  radikális feminizmus, 
mely a phallokráciát kárhoztatja a világ minden bajáért, ilyen‑
formán megérdemli a vaginokrácia nevet – bocsánat a csúnya 
neologizmusért –, mert szintén, mint a  többi ideológia, egy‑
öntetű filozófiai diagnózisra és politikai egyeduralomra tör. 
Mint a  többi soft ideologie […] a  neofeminizmus is az Egye‑
sült Államok társadalmának egyik bozontos, ugyanakkor gro‑
teszk terméke. […] Előbb mindent elkövetnek, hogy egy em‑
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beri bikát tenyésszenek, aztán megkövetelik a  felajzott biká‑
tól a jámbor borjú magatartását. Nem csoda, ha tucatjával szá‑
molják ma a nőket (Mike Tyson boxbajnok, Clarence Thomas 
bíró, a  Kennedy unaköccs stb. esete), akik milliókat kaszál‑
nak, miután megvádolnak nemi erőszak címén valamely pro‑
minens férfit. […] A határeset, ma ijesztően terjedve, a leszbo‑
szi szerelem és a gyermek elleni nemi merényletek óriási száma. 
[…] Amit az amerikai tudósok, akik mindig készen állnak, hogy 
az aberrációt törvényesítsék, a »család új megfogalmazásának« 
hívnak. […] Az osztályharcot a nemi harc váltotta fel, de sem 
osztályegyenlőség, sem nemi egyenlőség nincs. A feminista moz‑
galmak élén brutális, maszkulin amazonok állnak, akik meg‑
félemlítik nőtársaikat és pederasztiába kergetik a másik nemet” 
(Kiemelés a szerzőtől.)

A  kilencvenes éveket tehát az Amerika‑ellenes, kommuniz‑
mus‑ellenes és nőellenes beszédmódok metszéspontjára el‑
helyezett feminizmus‑jelentés uralja – de a megsemmisítés el‑
szántsága nélkül. (Barát et. al. 2004:45)

A  kilencvenes évek mérsékelt érdeklődését követően84 az‑
tán, a 2000‑es évek első évtizedének nyilvános beszédmódjá‑
ból, legalábbis a nyomtatott politikai sajtót illetően, gyakor‑
latilag kiszorul a  feminizmus jelentését meghatározni óhaj‑
tó igyekezet. Ezt a perifériára szorultságot töri meg a drámai 
hirtelenséggel felbukkanó és hatalmas erővel immáron a po‑
litikai beszédmód középpontjába emelt feminizmus képe az 
óvodai nevelés tartalmának megváltoztatására tett kísérlet 
nyomán 2010 tavaszán. A szóban forgó vitát a magyar Kor‑
mány 255/2009. (XI. 20.) számú rendelete váltotta ki, ami az 
’Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról’ szóló 
137/1996. (VIII. 28.) számú kormányrendelet módosítása. Ezt 
aztán 2010 júniusában első dolga volt a hatalomra került poli‑
tikai erőknek megváltoztatni – hogy ezzel idejében megaka‑
dályozza a rendelet bevezetését a 2010 szeptemberében indu‑
ló oktatási évben. Véleményem szerint a változtatást nem csu‑
pán a  kormányváltozást kísérő markáns értékrendváltozás 
miatt volt olyan könnyű egyetlen tollvonással kivezetni, ha‑
nem azért is, mert a két szembenálló politikai fél beszédmód‑
ja a vita során ugyannak a ’gen der ’‑t fetisizáló logikának volt 
a  foglya. „Ebben a  vitában ugyan – végre – szellemi áram‑
latként rajzolódik meg a  feminizmus, s  nem mint egyes el‑
szigetelt „terroristák” kényszerképzete, de a változás nem lé‑
nyegi. A feminizmus jóllehet nem redukálódik konkrét femi‑
nisták személyére, ám inkább csak azért értelmeződik tár‑
sadalmi, s mint ilyen politikai tevékenységként, mozgalom‑
ként, hogy annál nagyobb lehessen az immáron mozgalom‑
ként stigmatizált85 feminizmus fogalom használatának elret‑
tentő ereje.” (Barát 2012: 67.)

A második csomópontban „a feminizmus nem csak „olyan 
retrográd felfogásként értelmeződik, ami pusztán ódivatú, 

84 A 2004‑es tanulmány adatbázisául az Országgyűlési Könyvtár által 1990 óta 
folyamatosan összeállított sajtófigyelő CD‑ROM szolgált, mely eredetileg 
a parlamenti képviselők napi politikai sajtóban való tájékozottságát volt hivat‑
va biztosítani. Az 1990 és 2001 között összeállított hatalmas sajtószemlében 
mindösszesen 52 találatot jelzett a kereső a „feminizmus” szóra. (Barát et. al. 
2004:43)

85 A stigmatizálást Erving Goffman (1963) nyomán használom. Segítségével sze‑
retném megkülönböztetni azokat a  megnevezési, kategorizálási gyakorlato‑
kat, melyek a megnevezett megbélyegzésére, kirekesztésére irányulnak azoktól 
a nyelvi aktusoktól, melyek a megnevezést egyenlő erőviszonyok mentén te‑
szik meg, s ezért azok nem tekinthetők kirekesztés eredményeként előálló ka‑
tegóriáknak. A kettő megkülönböztetésének szükségességére vonatkozó rész‑
letes kifejtést lásd Barát, 2011.

aminek hangoztatása idejét múlt ostobaság lenne [mint azt 
a kilencvenes éveket domináló konzervatív beszédmód tette], 
sokkal inkább veszélyes, mert a hivatalos kurzus politikai tö‑
rekvéseinek útjában álló „gen der  ideológia” jelentésmezejében 
termelődik újjá.” (ibid., 67).

A nemi neveléssel kapcsolatos új, a nemek közötti egyenlő 
esély alapelvének beemelésére vonatkozó szövegrész az Óvo‑
dai Alapprogram II. fejezete (Gyermekkép, óvodakép) részé‑
nek utolsó mondata:

2. idézet:
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek meg‑
felelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, 
biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, 
tudatosan kerüli a  nemi sztereotípiák erősítését, elősegí-
ti a  nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéle-
tek lebontását. (Tájékoztató; a 2010‑ben törölt rész kiemelve.)

Az új kormány oktatási államtitkára a következőket nyilatkoz‑
ta azon a sajtótájékoztatón, melyen az inkriminált rész eltörlé‑
sének okára kérdeztek rá az újságírók:

3.idézet:
 …az úgynevezett gen der ‑ideológia alapjait vetették vol‑
na meg, mely az egyenlőség jegyében értelmetlennek tartja 
a nemek megkülönböztetését, és azt sugallták volna, „hogy 
a  nemi meghatározottság tudatosítása hiba lenne az óvo‑
dai nevelésben”, ami viszont „vitatható irányba befolyásol‑
hatta volna a gyermekek erkölcsi, szellemi fejlődését. (http://
www.eduline.hu/kozoktatas/20100830_gen der _nemi_
sztereotipiak_ovoda.aspx)

Értelmezésben mindkét idézet perspektívája hozzájárul a  fe‑
minizmus lejáratáshoz, amennyiben mindkettő sztereotipi‑
zál. Amikor az óvodapedagógiai változások mellett a  gen‑
der  mainstreaming követelményére hivatkozva érvelünk, il‑
letve amikor ellene a  gen der ‑ideológiára hivatkozva lé‑
pünk fel, akkor tulajdonképpen mindkét logika fetisizálja, 
dekontextualizálja a  feminista kritika által bevezetett gen der  
fogalmat. „Ennek eredményeként aztán bármilyen konkrét ér‑
téket is tekintsen a vitában résztvevő két pozíció a ’korrektség’ 
mércéjének, az mindkettő nézőpontjából éppen attól lesz ér‑
ték, hogy megkérdőjelezhetetlen – [mert] időtlen. Eme logika 
eredményeként, közvetve, magát az érték fogalmát fetisizáljuk, 
s vesszük ki a változás fogalmának hatóköréből.” (ibid, 67‑68.) 
Azaz a  két csoport közös tevékenységének eredményeként 
egyfajta fundamentalista beszédmód áll elő, ami a beszédmód 
hangoztatói számára azzal az előnnyel jár, hogy az érték fogal‑
ma maga sohasem definiálódik konkrét társadalmi és kultu‑
rális gyakorlatok, beszédmódok termékeként. Bármit nevez‑
zenek is meg értéknek, az szükségszerű alapként tételeződik, 
amivel kapcsolatban legitim elvárás, hogy a józan ész birtoká‑
ban (mint azt a toleráns beszédmód feltételezi), vagy a hagyo‑
mánytisztelet jegyében (ahogyan azt a konzervatív oldal gon‑
dolja) előbb vagy utóbb mindenki más is képes belátni, illetve 
feltétel nélkül elfogadni.

A 2014 nyarán jelentkező Nők a feminizmus ellen Facebook 
csoport hazai megjelenése értelmezésemben a harmadik for‑
dulópont a feminizmus jelentés‑értelmezésében. A körülötte 
kialakult médiavita szempontjából különösen fontos kiemelni, 
hogy ebben a vitában végre maguk a feminista aktivisták, ku‑
tatók is megszólalnak, saját jogon definiálhatják feminizmus 
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fogalmukat. Ugyanakkor ma is érvényes az a 2012‑es megálla‑
pításom, hogy a feminizmus szempontjából az 1990‑es évektől 
kezdődően a  fogalom mindvégig egy dominánsan konzerva‑
tív jelentésmezőben mozog a magyar közbeszédben: horizont‑
ja a magányos terrorista figurájától a terrorizmus mozgalmáig 
ível. Ami azonban az elmúlt három év hozadéka, az a nők tu‑
dásának fontosságát hangoztató feminista diszkurzus visszájá‑
ra fordulása, egyfajta posztfeminizmus erőszakos megjelenése 

– egy olyan társadalmi közegben, ahol a feminizmus sohasem 
volt abban az értelemben domináns, mint azt az érveiket alá‑
támasztani igyekvő nők az USA‑val vagy egy közelebbről meg 
nem határozott fejlett, sőt civilizált világra hivatkozva állíta‑
ni igyekeznek. Ennek a lejárató folyamatnak érkeztünk el leg‑
újabb fordulatához, a 2014 nyarán a közösségi média lehető‑
ségeit kihasználó Facebook‑os mozgalom, a Nők a feminizmus 
ellen! jelentkezésével. A csoport, melynek a  tanulmány írásá‑
nak napján (2015. szeptember 16.) 1334 like‑olója van, a kö‑
vetkezőképp definiálja magát:

4. idézet:
Nők a  radikális feminizmus mérgező kultúrája ellen. Nem 
a szótári definícióját ítéljük el a feminizmusnak, hanem a tet‑
teket, melyeket a nevében elkövetnek. (https://www.facebook.
com/feminizmusellen/info?tab=page_info)

Mindenekelőtt szeretném felhívni a  figyelmet arra, hogy ha‑
sonlóan az 1990‑es évek konzervatív nyíltan lejárató kampá‑
nyához, itt is a radikális feminizmus az, amitől látszólag elha‑
tárolódik a beszélő, ezzel indirekt módon elismerve, hogy sok‑
féle feminista megközelítési mód létezik, további logikai lépés‑
ként, ami a többféle jelentésű gen der  kategóriával operál. Ám 
a második mondat a szótári definícióra való hivatkozással, ami 
eleve dekontextualizálja a  feminista mozgalmakat és (ön)ref‑
lexiókat, máris eltünteti ezt az indirekt hivatkozást, egymásba 
mos minden feminista felfogást. Immáron, visszafelé tekint‑
ve, nem csak az egyébként elsősorban a szexualitás felől köze‑
lítő radikális feminista mozgalomról és kritikáról lesz szó, ha‑
nem indirekt módon, mindenféle feminista vagy annak vélt 
felfogás láttatódik radikálisnak. Hogy közelebbről mit jelent 
aztán a radikalizmus, miféle „bűnöket” követnének el a nevé‑
ben, az a Heti Válasz 2015. aug. 27‑én közölt interjújában defi‑
niálódik. Az interjú szövege a két meghívott vitázó fél gondo‑
latainak szerkesztett változata, akiket – a magyar újságírásban 
szokatlan módon, alighanem a Lauren Berlant (1997:243) által 
a  hatalom megosztó gyakorlatát „látványos harci küzdelem‑
nek” (spectator sports)86 nevezett eljárás elvárásaitól vezérelve 

– egyszerre, egymás jelenlétében kérdez az újságíró. A  részt‑
vevők, akik a  szöveg fontosságát aláhúzandó, a  hetilap cím‑
lapfotóján is láthatók, Kiss Heléna, a Facebookon szerveződő 
mozgalom egyik alapítója, és a cikkben magát baloldali újság‑
író‑aktivistaként definiáló Papp Réka Kinga, kinek ismertsé‑
ge, elkötelezett aktivista múltja össze sem mérhető a nyilvános 
térben épp hogy megjelent Kiss Helénával. A Heti Válasz szer‑
kesztői döntése nyomán a cikk főcíme azonban, jelezve az or‑
gánum állásfoglalását a vitában, Kiss Heléna értékítéletét idé‑

86 Berlant a hatalomnak, a mi esetünkben a macsó nyomtatott médiának a pat‑
riarchátus következtében más‑más pozícióban ugyan, de ott egyként leérté‑
kelt, kiszorított nő‑hangokat egymással ’látványosan’ szembefordító, őket ver‑
sengésre kényszerítő/késztető gyakorlatát eredetiben a  következőképp fogal‑
mazza meg: ”This competition among harmed collectives remains of the ma‑
jor spectator sports of the American public sphere”. (243)

zi a feminizmusról „Frászt kapni a feminizmustól”. Az alcím 
pedig, „Papp Réka Kinga és Kiss Heléna vitája a modern női 
szerepekről” műfaji sajátosságának megfelelően, rögvest ér‑
telmezni igyekszik a  fogalmat. A  ’feminizmus’ és a  ’modern 
női szerepek’ előálló ekvivalenciája nyomán tudhatjuk, a cikk‑
ben annak bizonyítási kísérlete következik, hogy jogos lenne 
a „frász”. Az újságíró kérdései által behatárolt térben a követ‑
kezőt mondja a hetilap jóvoltából immáron hatalmas nyilvá‑
nosságot kapott Facebookon indított pár hónapos, alig másfél‑
ezer like‑olót magáénak mondható mozgalom nevében a  fe‑
minizmus meghaladását, illetve elvetését célzó felfogásának le‑
gitimitásáról, Kiss Heléna:

5. idézet:
A  feminizmus főbb törekvései a  civilizált országokban (sic) 
mára megvalósultak, így a mozgalom működése ezeken a he‑
lyeken okafogyottá vált. De hogy fenntartsák a harci készült‑
séget és igazolják létüket, a  feministák egyre mondvacsinál‑
tabb ügyekben indítanak offenzívát. Abszurd, hogy miközben 
már rég nem a startvonal előtt toporgunk, hanem feljutottunk 
a dobogó tetejére, még mindig esélyegyenlőséget követelünk 
magunknak.

[…]
A bolti eladóból egyetlen feminista sem tud professzort csi‑

nálni; az illetőt szegénysége miatt érheti hátrány, de nem a ne‑
me miatt. (HV, XV. évf. 35. szám, 2015. aug. 27. 19. old.)

Vagyis a feminizmus „bűne”, immáron a magát sikeresnek (a 
dobogó tetejére saját erejéből feljutott versenyzőnek láttató) fi‑
atal (joghallgató) nő szemében az, hogy nem veszi észre állí‑
tólagos győzelmét. Márpedig, ha továbbra is küzdeni akarnak, 
az azt implikálja – bár nyíltan ki nem mondatik –, hogy egyed‑
uralomra törekszik.

Mi változott a  kilencvenes évek eleje óta? Mindenekelőtt 
az, hogy immáron nem csak arról van szó, hogy férfiak hivat‑
koznak – indirekt módon – a feminizmus által fontosnak ki‑
kiáltott „női” tudás figyelembe vételére, hanem maguk a nők, 
pontosabban azok „fiatal” generációja állításai állnak szem‑
ben a  vita logikájából adódóan a  Papp Réka Kinga megtes‑
tesítette ’feminista anyáik’ nem csupán vakságával, hanem 

– a  szándékosságot, azaz a hataloméhséget implikáló – elva‑
kultságával. Az 1990‑es években még, mint azt korábban ír‑
tam „A  felszabadítandó nők feminizmussal szembeni ellen‑
séges viszonyára való hivatkozás indirekt módon van jelen 
a  média érvrendszerében. A  feminista nők harcos amazon‑
ként történő leírása, az ő erőszakos és harcias viselkedésük 
hivatott megidézni az egyetlen „hiteles” érzelmi reakciót, 
a  félelemmel vegyes elutasítást, a ki nem mondott legitimá‑
ló érvet: a nők tudják, mi jó nekik. Tudják, hogy boldogabbak 
a biztonságos otthon falai között… Az egyetlen kérdés, ame‑
lyet mégis bátorkodik feltenni az olvasó: akkor mégis miért e 
hangos, fenyegető riogatás? Mi végre a média össztüze?” (Ba‑
rát et. al. 2004:50) Mára, a feminizmust gen der ‑ideológiaként 
láttató beszédmód a  részben épp a  feminizmus eredménye‑
ként is szóhoz jutó fiatal, a társadalmi normák szerint (is?) si‑
keres nők szájából zeng. Ez a fajta stigmatizáció sokkal ártóbb 
tud lenni, éppen a beszédmód, a pozíció és a megszólaló azo‑
nosságát feltételező totalizáló logika következtében. Ugyan‑
akkor, szeretném azt is aláhúzni, hogy ez az elmozdulás indi‑
rekt módon annak a sikerét is jelzi, hogy a feminista kritika 
mára nem egy‑egy magányos kutatóra, s nem csupán a tudo‑
mány területére szorult/beszorított beszédmódra korlátozó‑
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dik csupán. Sőt, a felfogások sokszínűsége is átírta a kilenc‑
venes évek döntően liberális (általam inkább reform feminiz‑
musnak nevezett áramlatát)87.

A  helyzet sokatmondó, bántó iróniája, hogy ezt a  sokszí‑
nűséget mégis átírja, hogy maga a gen der  fogalom a feminis‑
ta kutatás által a nőt, a nőiséget szisztematikusan másodla‑
gos nemnek lát(at)ott és pozicionált patriarchális társadalmi 
berendezkedés kritikai leleplezésére bevezetett kategória ön‑
maga visszájára fordult, mintegy zárványként, szellemi gettó‑
ba zárva a feminista öndefiníciókra tett kísérleteket. Ma már 
nem arról van szó, hogy „a fogalom méltatlankodó haszná‑
lói az általános nyelvtisztogatás hevében igyekeznek legalább 
ortográfiájában magyarítani” a kifejezést és dzsendernek ír‑
ják. Sokkal inkább arról van szó, hogy alig van esélye éppen 
a  radikális feminista hagyományokra építve annak a  felfo‑
gásnak teret juttatni, amit Imogen Tyler (2015) az osztály fo‑
galmának kiüresítése ellen javasolt a fogalom újragondolása 
érdekében a Sociological Review (Vol. 63, No. 2, pp. 493–511) 
májusi számában „Classificatory struggles: class, culture and 
inequality in neoliberal times” címmmel megjelent cikkében:

Jacques Ranciere‑re támaszkodva, gondolatmenetem lényege, 
hogy az osztály szociológiában használatos fogalma nem az ele‑
ve adott, egyes osztályidentitások automatikus használatát kel‑
lene, hogy jelentse, hanem az adott osztálydefinícók ellen folyta‑
tott küzdelmet. Ezen az úton a szociológia sikeresen hozzájárul‑
hatna a neoliberális kormányzásra jellemző, a biopolitikát nél‑
külözhetőnek elgondoló felfogással szemben kidolgozandó al‑
ternatív társadalom képhez. (A szerző nyersfordítása)88

Azaz a fentiek jegyében a francia radikális marxista femi‑
nizmus jeles képviselőjéhez, Christine Delphyhez (1993:6‑8) 
lenne érdemes visszanyúlni. „Rethinking Sex and Gen der ” 
című tanulmányában a gen der  fogalmát, jóval megelőzve Ty‑
ler hasonlóan dinamikus felfogását, a különböző társadalmi 
élethelyzetek részeként a  helyzetét szükségképp elgondoló, 
tehát reflektáló ember gen der  mentén történő meg‑, illetve el‑
különböztetési gyakorlatának elveként, differencia specifiku‑
maként definiálja, mely mindig adott intézményi keretek kö‑
zött, konkrét hatalmi viszonyok erőterében, mátrixában telí‑
tődik jelentéssel. Napjaink magyar közbeszédében így telítő‑
dik a gen der  az ideológia, s mint ilyen „természetesen” üldö‑
zendő jelentéssel. (Women’s Studies International Forum, Vol. 
16, No. 1, pp. 1–9.) 

87 Lásd az elnevezés kifejtését: Barát et al. 2004: 51–55. 
88 A szöveg eredetiben: „Taking a cue from Jacques Ranciere, the central argument 

is that the sociology of class should be grounded not in the assumption and 
valorization of class identities but in an understanding of class as struggles 
against classification. In this way, sociology can contribute to the development 
of alternative social and political imaginaries to the biopolitics of disposability 
symptomatic of neoliberal governmentality.”
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Progresszív nők kisebbségben?
A Feministák Szegedi Egyesületének alakulása, kezdeti működése és a feminizmussal kapcsolatos  
korabeli attitűdök a helyi sajtó tükrében

Progressive women in minority? 
The birth and intitial work of Feminist Alliance of Szeged, in comparison to attitudes concerning feminism 
in the local press

 Antoni Rita, Nőkért Egyesület | Association for women

Abstract After 1989, the regime change in Hungary, research on the national history of feminism began, but it was focused on the 
main branch of Feminist Alliance located in the capital, where the 1913 congress of the International Woman Suffrage Alliance took 
place. One of the leading figures was Rosika Schwimmer, who later emigrated to the USA and gained international fame. Until the 
past few years, less attention has been paid to local branches. In this paper my objective is to trace the history of the branch of the Fem‑
inist Alliance in my hometown, Szeged, located in the South‑East of Hungary. The foundation of the branch was inspired by lectures 
delivered by Aletta Jacobs in 1909 in Tátralomnic (one leader of the Szeged branch attended), Rosika Schwimmer’s and Cicely Cor‑
bett’s visits to Szeged as well as the lack of a local secondary grammar school for girls. The Szeged branch enjoyed a great deal of sup‑
port from the local press (which, usually, gave voice to opposing views, as well), and the foundation ceremony was held on the 11th Jan‑
uary 1914. However, the movement got stuck in voluntary activity, and this tendency was further reinforced by the outbreak of WW1.

Vázlat A Feministák Egyesülete az 1897 augusztusában alakult Nőtisztviselők Országos Egyesületéből vált ki 1904 végén. A két 
egyesület a továbbiakban is szorosan együttműködött, és 1907‑től megjelenő lapjuk, A Nő és a Társadalom is közös volt. A vidéki fiók‑
szervezetek gyakorlatilag mindkét egyesület céljait képviselték, függetlenül attól, hogy névleg melyikhez csatlakoztak. 1907‑ben gyors 
egymásutánban alakult meg a pécsi, a nagyváradi és a szombathelyi nőtisztviselők fiókegyesülete, melyet 1908‑ban és 1909‑ben továb‑
biak követtek. Az egyik kérdés, amire a kutatásomban a választ kerestem, hogy Szeged miért nem csatlakozott már ekkor – a szegedi 
fiókegyletre ugyanis további öt évet kellett várni. Ha csak az kezdetekről, az alapításról szóló sajtóbeszámolókat olvassuk el, és egybe‑
vetjük a pesti egyesület alakulásának korabeli leírásaival, olyan ideális kép rajzolódik ki előttünk, miszerint a feminizmus a 20. szá‑
zad eleji Magyarországon teljes társadalmi elismertségnek örvendett, nem sújtották előítéletek, és nyoma sem volt a „feminista” szó‑
hoz tapadt mai negatív konnotációnak. Kutatásom második kérdése az, hogy a helyzet valóban ilyen idilli volt‑e; a harmadik pedig, 
hogy a szegedi feministák mennyiben tudták meghaladni – ha egyáltalán – a háború által diktált jótékonysági irányt. Elsődleges for‑
rásként A Nő és a Társadalom, A Nő, a Szegedi Napló és a Délmagyarország korabeli számait használtam.

 „Szegeden nem nagyon hemzsegnek (…) a  feministák 
(…) A modern, merész kulturtörekvések nehezen férkőz‑
nek a szegedi bennszülött szívéhez; nincs ott hely ilyesmi‑
re, tele van az konzervativizmussal, faji büszkeséggel, úr‑
hatnám és ihatnám vággyal. (…) Ide ugyan jöhet prédikál‑
ni a bájos ms. Corbet, a bőszoknyájú Bédyné Schwimmer 
Rózsa, a mézes‑mázos Glücklich Vilma; a feminizmusnak 
nehéz tért hódítani Szegeden; a geologusok szerint mife‑
lénk nagyon alkalmatlan erre a talaj: homokos és népes.”89

1. A hazai feminizmus kutatása – források

Az első magyar nőegyesületek a 19. század második évtizedé‑
nek végén, a nyomor enyhítésére jöttek létre.90 Az 1817‑ben 

89 h. i., „Egy ultra‑feminista a szegedi kávéházban,” Délmagyarország 1913. má‑
jus 27., 5. 

90 Pál József, „A Szegedi Izraelita Nőegylet szociálpolitikai tevékenysége 1835–

alakuló Budai Jótékony Nőegylet tevékenysége például a sze‑
gény nők foglalkoztatása, betegápolás, szegény gyermekek is‑
koláztatása, valamint élelmiszer‑adományok elosztása köré 
szerveződött, és az ő székházukban működött Brunszvik Te‑
réz első óvodája is. A  kiegyezést követő modernizációs fo‑
lyamattal új lendületet kapott a társadalmi önszerveződés, és 
a millennium idejére már mintegy 800 nőegyesület működött 

– többségük továbbra is jótékonysági céllal.91

Noha az emancipációnak egyéni hívei korábban is akadtak 
a magyar nők között (pl. Karacs Ferencné Takács Éva, Tele‑

1918‑ig,” A  Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1/6., Történeti ta nul má nyok = 
Studia historica (Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2003), 73.

91 Elekes Irén Borbála, „A  magyar nő egyenjogúsítása minden téren – hazai 
feminizmus a  20. század elején,” Nőkért.hu – A  Nőkért Egyesület Honlap‑
ja, 2013. aug. 6. Online elérés: http://www.nokert.hu/index.php/ntoertenet‑ 
feminizmustoertenet/feminizmustoertenet/1221‑qa‑magyar‑n‑egyenjogusita
sa‑minden‑terenq‑hazai‑feminizmus‑a‑xx‑szazad‑elejen Utolsó letöltés: 2015. 
szept. 25. 
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ki Blanka), kollektíve, a nőegyesületek történetében az érdek‑
képviseleti szempont akkor merült fel, amikor lehetővé vált 
a nők számára, hogy szellemi pályákon is dolgozzanak mint 
tanítónők és tisztviselők. Előbbiek érdekképviseletét látta el 
az 1885‑ben alakult Mária Dorothea Egyesület, 1896‑ban pe‑
dig – egy évvel azután, hogy a nők bebocsátást nyertek né‑
hány egyetemi szakra – megalakult a Nőtisztviselők Orszá‑
gos Egyesülete (NOE). Ezek a  képzett, felkészült, így kellő‑
képpen öntudatos nők már fel tudták vállalni a nőjogok ál‑
talános követelését, és 1904 végére Glücklich Vilma elnök‑
kel és Schwimmer Rózsa ügyvezetővel életre hívták a Femi‑
nisták Egyesületét. A két egyesület a továbbiakban is szoro‑
san együttműködött, és 1907‑től megjelenő lapjuk, A Nő és 
a Társadalom (amely hírt adott az 1910‑ben a nők választójo‑
ga érdekében alakult Férfiliga tevékenységéről is) szintén kö‑
zös volt.

A  vidéki fiókszervezetek gyakorlatilag mindkét egyesü‑
let céljait képviselték, függetlenül attól, hogy névleg melyik‑
hez csatlakoztak. 1907‑ben gyors egymásutánban alakult meg 
a  pécsi, a  nagyváradi és a  szombathelyi nőtisztviselők fiók‑
egyesülete (okt. 6., 20., nov. 10.). Ezeket 1908 áprilisában az 
addig Európában is példátlan, parasztasszonyok által szerve‑
zett feminista mozgalom követte, azaz a Balmazújvárosi Sza‑
bad Nőszervezet. Ugyanezen év szeptemberében alakult a te‑
mesvári, majd az aradi nőtisztviselő‑egylet, egy évvel később, 
1909 októberében pedig a  Feministák Egyesületének felvidé‑
ki fiókegylete. Az egyik kérdés, amire a  kutatásomban a  vá‑
laszt kerestem, hogy Szeged miért nem csatlakozott már ek‑
kor. Az itteni fiókegyletre ugyanis további öt évet kellett várni: 
1914‑ben alakultak, történelmi szempontból nem éppen ked‑
vező időben, azaz a tagoknak nem sok idejük maradt a nők jo‑
gaiért harcolni. Másik, ezzel összefüggő kérdésem, hogy va‑
jon mennyiben tudták a rendszerkritika és jogkövetelés javá‑
ra meghaladni – ha egyáltalán – a háború által diktált nemze‑
ti, illetve jótékonysági irányt.

Ha csak az kezdetekről, az alapításról szóló sajtóbeszámo‑
lókat olvassuk el, és egybevetjük ezeket a pesti anyaegyesület 
alakulásának korabeli leírásaival92, olyan ideális kép rajzolódik 
ki előttünk, miszerint a feminizmus a 20. század eleji Magyar‑
országon teljes társadalmi elismertségnek és nagy sajtóérdek‑
lődésnek örvendett, nem sújtották előítéletek, nyoma sem volt 
a feminista szóhoz tapadt mai negatív konnotációnak. Ahogy 
Elekes Irén Borbála fogalmaz, az újságíró feminizmussal kap‑
csolatos érzelmei „lehetnek kritikusak vagy türelmesek, ironi‑
kusak vagy vigyázók, de tagadhatatlanul azt bizonyítják, hogy 
a téma a közgondolkodásban jelen volt”.93 A Szegedi Feminis‑
ta Egylet a  Városháza dísztermében tarthatta alakuló gyűlé‑
sét, értekezleteikről hírt adott a helyi sajtó, és az általuk ven‑
dégül látott országos hírű, illetve külföldi feministák előadása‑
in megjelentek és aktívan részt vettek a város vezetői és egyéb, 
presztízzsel bíró személyei – ismét az újságírók társaságában: 
például Schwimmer Rózsa előadásáról a Szegedi Napló a cím‑
lapon (!) számolt be94. Kutatásom harmadik kérdése az, hogy 
a helyzet valóban annyira idilli volt‑e, amilyennek mindezek 
alapján gondolhatjuk.

92 Lásd pl. Acsády Judit, „A hazai feminizmus fénykora” in Csapó Ida és Török 
Mónika szerk. Feminista Almanach, Budapest: MiNők Egyesülete és NőTárs 
Alapítvány, 2005, 60‑1.

93 Elekes Irén Borbála, „Feminizmus országszerte,” Nőszemély VII. évf. 1. 1997, 29.
94 „A nőapostol Szegeden. Schwimmer Rózsa előadása a házasságról és a hiva‑

tásról,” Szegedi Napló 1908. jan. 7., 1.

Kifejezetten a  szegedi fiók történetét illetően szinte sem‑
milyen szakirodalomra nem támaszkodhattam. A  rendszer‑
váltás után, elsőként Horváth Ágnes, Acsády Judit és Elekes 
Irén Borbála jóvoltából megindult ugyan a Feministák Egye‑
sületének kutatása, ám jórészt a  budapesti anyaegyesület‑
re korlátozódva. A  szegedi egyesület történetét tudomásom 
szerint rajtam kívül eddig csak Csizmadia Edit, a szegedi So‑
mogyi Könyvtár munkatársa kutatta – ő is csak a közelmúlt‑
ban, és egyelőre a  Nagy Háború blogon publikálta eredmé‑
nyeit. Csupán nemrégiben fordult néhány kutató érdeklődé‑
se az országszerte létrejött fiókok felé: a szombathelyi nőtiszt‑
viselő‑egyesület történetéről és annak vezetőjéről, Greisinger 
Ottóné Kerecsényi Ilonáról Kelbert Krisztina írt tanulmányt, 
illetve monográfiát (2013), a nyíregyházi fiókszervezetről Ta‑
kács Zsolt Gusztáv (2012), a Nagyváradi Feminista Egyesület‑
ről Mészáros Zsolt tartott előadást (2013), a Pécsi Nőtisztvise‑
lők Egyesületének rövidre sikeredett történetéről pedig Árvai 
Tünde történész blogjából tájékozódhatunk (2012). A balmaz‑
újvárosi földművesasszonyok feminista szervezetével a kilenc‑
venes években a Nőszemély szerkesztősége, különösen Acsády 
Judit foglalkozott (1996), a közelmúltban pedig Alföldi And‑
rea (2011). Nagybecskereken és Marosvásárhelyen is műkö‑
dött fiókszervezet – ezekkel kapcsolatban egyáltalán nem tu‑
dok kutatásról, ahogy eddig nem volt a  szegediről sem. Leg‑
utóbb Czeferner Dóra kutatása (2015) érintette a vidéki fiók‑
egyesületek megszervezését.

Pál József több helytörténeti munkát publikált a szegedi Mó‑
ra Ferenc Múzeum évkönyveiben és egyéb kiadványaiban, ta‑
nulmányt jegyzett a Szegedi Katholikus Nővédő Egylet (2001) 
és a Szegedi Izraelita Nőegylet (2003) munkájáról, és könyvet 
írt Szegedi Protestáns Nőegyletek címmel (2005) a Szegedi Jó‑
tékony Protestáns Nőegylet és a Szegedi Lórántffy Zsuzsanna 
Egyesület tevékenységéről – a Feministák Szegedi Egyesületé‑
vel azonban tudomásom szerint nem foglalkozott. Utóbbinak 
a több vaskos kötetet kitevő Szeged története (1991) mindössze 
néhány apró utalást szentel. A Feministák Szegedi Egyesületé‑
nek egyik alapító tagja, Erdélyi Jenőné Lengyel Vilma egyéb 
helytörténeti művekben mint újságíró és zenekritikus jelenik 
meg, az ezt megelőző feminista ténykedéséről legtöbbször kó‑
sza említést sem lehet találni.

Mindezek miatt forrásként elsősorban A Nő – feminista fo‑
lyóirat, a  Délmagyarország és a  Szegedi Napló korabeli szá‑
mai álltak rendelkezésemre. A  Nő – feminista folyóirat gróf 
Teleki Sándorné „Szikra” és Pogány Paula szerkesztésében, 
Schwimmer Rózsa felelős szerkesztésével A Nő és a Társada‑
lom utóda volt, és elődjéhez hasonlóan az „Egyletek” rovatban 
rendszeresen hírt adott a tagszervezetek munkájáról. A szege‑
di fiók munkájáról általában Dr. Apor Anna könyvtáros kül‑
dött értesítést. A Nő és a Társadalomban is található néhány 
kisebb utalás az egyesület – meglehetősen nehézkes – szerve‑
ződésére. A Szegedi Napló a kezdeti ígéretével ellentétben csak 
rendszertelen időközönként adott hírt a fiók aktuális tevékeny‑
ségeiről, ahogy tette az 1910‑től megjelenő Délmagyarország 
regionális lap is.

2. Alkalmatlan talaj? Az alakulás előzményei

A rendelkezésre álló források alapján a szegedi fiókegylet meg‑
alapításának fő inspirációi a következők lehettek:

– rendszeres sajtóhírek a fővárosi és nemzetközi nőmozga‑
lomról,

– a helyi nőtisztviselők hiányos érdekképviselete,
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– a lánygimnázium hiánya,
– az anyaegyesület vezetőinek előadásai: Schwimmer Rózsa 

(1907. jan. 6.), Glücklich Vilma (1911. ápr. 9., 10., 1913. 
márc. 16.),

– Aletta Jacobs holland orvosnő, feminista előadása 1909 
augusztusában Tátralomnicon (amelyen Engel Gizella 
részt vett),

– Cicely Corbett angol feminista látogatása Szegeden (1912. 
nov. 25.),

– az 1913‑as budapesti Női Választójogi Világkongresszus 
delegációjának szegedi látogatása Szirmay Oszkárné ve‑
zetésével.

A következőkben ezeket tekintem át részletesebben.
A  feministák, expanzív törekvéseik keretében, ahol csak tud‑
tak, előadásokat tartottak. „Elsődleges célpontjaikká a gazda‑
ságilag fejlettebb központok mellett a felső‑magyarországi, va‑
lamint az erdélyi patinás fürdővárosok, majd a későbbiekben 
fokozatosan a Balaton‑parti üdülők váltak. Ez természetesen 
azzal magyarázható, hogy a  feministák haladó eszméire nyi‑
tott közép‑ és felsőbb rétegekhez tartozó hölgyek a nyári hóna‑
pokat többnyire ott töltötték.”95 Láthatjuk, hogy nem az elsők 
közt, de Szegedet is sorra kerítették. Schwimmer 1908. január 
6‑án a szegedi nőtisztviselők meghívására érkezett, akik ekkor 
már négy éve működtek – egy férfi tisztviselő, Szmollény Nán‑
dor elnökletével (aki a Szegedi Nőiparegyletnek is titkára volt) 

– egyesületként, ám az ernyőszervezettől, a Nőtisztviselők Or‑
szágos Egyesületétől függetlenül és sikertelenül. Mint A Nő és 
a  Társadalom 1907 októberi számában olvasható, Budapes‑
ten kívül elsőként Szegeden szerveződött nőtisztviselő‑egylet, 
azonban „nem felel meg nagy céljának. Izoláltan áll, nem függ 
össze az Országos Egyesülettel, s  így nélkülözi azt az erköl‑
csi támaszt, amelyet a kar nagy közösségével való összefüggés 
nyújt”.96 Az 1907‑re vonatkozó éves jelentés így ír:

Abból az alkalomból, hogy az egyesületünkkel kapcsolat‑
ban nem álló Szegedi Nőtisztviselők Egyesülete elnökünket 
felkérte egy előadás megtartására, kísérletet tettünk arra néz‑
ve, hogy a Szegedi Nőtisztviselők Egyesületét, amely fennállá‑
sának negyedik évében is teljesen sikertelenül működik, mint 
a  központ fiókját hozzuk kapcsolatba egyesületünkkel, hogy 
így módot nyerjünk a  szegedi egyesület munkáját eredmé‑
nyesebbé tenni. Elnökünkön kívül titkárunk is Szegeden töl‑
tött szabadságideje alatt buzgólkodott a  reform megvalósítá‑
sán. Egyelőre azonban sikertelenül. Ebből is láthatjuk, hogy 
egy helytelen alapon induló szervezet mint a  szegedi tisztvi‑
selőnők izolált szervezkedése volt sokkal nehezebben terelhe‑
tő a helyes irányba, mint helyes irányelvvel induló szervezke‑
dés ha az szűkebb alapon is létesül. A szegedi kartársaink síny‑
lik legjobban a helyzetet, mert sem állásközvetítőjük, sem tan‑
folyamaik nincsenek, amint ezt panaszaikból tudjuk. Az ottani 
egyesületnek néhány lelkes vezető embere azon munkálkodik 
most, hogy az általunk indítványozott kapcsolatot létrehozza.97

A folyóirat több helyütt Juhász Erzsit és Fürst Rózsit említi, 
mint szegedi tagokat, akik pl. az aradi nőtisztviselő‑egylet ala‑
kuló gyűlésén is ott voltak, és nevük rendszeresen szerepel az 

95 Czeferner Dóra, „Feminista szervezkedés vidéken az első világháború előtt,” 
Új kor.hu, 2015. 02. 01. Online elérés: http://ujkor.hu/content/feminista‑szerve
zkedes‑videken‑az‑elso‑vilaghaboru‑elott Utolsó letöltés: 2015. szept. 25. 

96 „A magyar nőtisztviselők szervezkedése”, A Nő és a Társadalom 1907/10., 
165–6.

97 „A Nőtisztviselők Országos Egyesületének jelentése a X. rendes közgyűlésen,” 
A Nő és a Társadalom 1908/5., 89–90. 

adományozók között. (Juhász Erzsié később a tagok közt is; ő 
lesz a pénztáros. Fürst Rózsi üzletasszony volt, még ,43‑ban is 
működött a kozmetikai intézete.)

Két további szegedi feminista, Turcsányi (Turchányi) Imré‑
né Engel Gizella és Kárászné Szivessy Mariska 1912‑ben tű‑
nik fel a  lapban – az ő nevükkel majd a fiókegylet alakulása‑
kor is találkozunk. Juhász és Fürst, együttműködve az anya‑
egyesülettel, megpróbálták megszervezni a csatlakozást a Nő‑
tisztviselők Országos Egyesületéhez, de az többször meghiú‑
sult. „A szegedi egyesület továbbra is csak névleg létezik, a kar‑
társak érdekében semmiféle tevékenységet nem fejt ki és tel‑
jes tétlenségben vesztegel”98 – írja 1909‑ben az ügy kapcsán 
a feministák lapja, melynek szerkesztősége ismét szorgalmaz‑
ta, hogy az új egyesületek kerüljék el ezt a rögös tévutat, és már 
a megalakuláskor csatlakozzanak az országos ernyőhöz. Ezzel 
már meg is van az egyik ok, hogy miért alakult a szegedi fiók 
a többinél később, és hozzájárult‑e ehhez valamiféle regionális 
ellenszenv a feminizmus irányába?

Ha a helyi sajtóból akarjuk megállapítani, hogy milyen esz‑
mei környezetben jött létre a fiókegylet, meglepve vagy nem, 
de rögtön észrevesszük, hogy az alakuló ünnepségek vagy 
a  külföldi vendégek érkezése alkalmával megütött tisztelet‑
teljes hangnem egyáltalán nem volt állandó. Sőt, nem győz‑
zük a fejünket kapkodni: sokszor egyazon lapban is, akár két 
egymást követő oldalon olvashatunk a  feminizmust gúnyoló, 
majd tisztelő véleményt. E kettősséget tükrözi pl. az is, hogy 
Schwimmer Rózsa előadásáról a Szegedi Napló a címlapon szá‑
mol be, ám az újságíró itt‑ott cinikus megjegyzéseket szúr a tu‑
dósításba. Rögtön az elején megtudjuk, hogy „a markáns arcú, 
36‑38 éves nőapostol missziójához híven (sic!) nem ad valami 
sokat a toalettre, sőt mondhatnánk, tulegyszerű köntösben je‑
lent meg.”99 Schwimmer, aki valójában 31 éves volt 1908‑ban, 
az első magyar nők közé tartozott, akik botrányos módon el‑
dobták a fűzőt, és egyenes szabású, kényelmes, a kor divatjá‑
hoz képest valóban egyszerű, ún. reformruhát viseltek, ame‑
lyeket Hedwig Buschmann német divattervező ötletei inspirál‑
tak100. Ami az előadása tartalmát illeti, Schwimmer olyan, még 
ma is igen radikálisnak számító nézetekkel állt elő (és ezektől 
a tudósító is jelzi az idegenkedését), hogy a háztartási munkát 
vagy meg kellene osztani a nő és a férfi között, vagy a közpon‑
tosítás a megoldás, mert ahogy a férfinak sem, a házasság a nő‑
nek sem hivatása.

Természetesen akkor is megjelentek az aggódó hangok. 
Például egy Mányiné Friegl Olga nevű szerző a  nők képzé‑
se és kenyérkereső munkája helyett azt javasolja, hogy a  fia‑
tal férfiak ne ódzkodjanak ennyire attól, hogy „nyilatkozza‑
nak” – méghozzá nagyvilági hölgyekkel való léha mulatozás 
helyett – „kartonruhás iskoláskori ideáljuknak”, akinek az éle‑
tét feleségként a háztartás és a gyermeknevelés majd teljesen 
kitölti. A  vendégszerző ugyanis meg van róla győződve ar‑
ról, hogy a  lányok a  férjhez menetel nehézségei miatt lesz‑

98 „A  Nőtisztviselők Országos Egyesülete választmányának évi jelentése. 
A XI. rendes közgyűlés elé terjesztve 1909 évi április 25‑én,” A Nő és a Társa‑
dalom 1909/6., 106.

99 „A nőapostol Szegeden. Schwimmer Rózsa előadása a házasságról és a hiva‑
tásról,” Szegedi Napló 1908. jan. 7., 1.

100 Kelbert Krisztina, „»Halljuk Greisingernét!« Hagyományos és formabontó női 
szerepek egy szombathelyi értelmiségi nő 19–20. századi élettörténete alap‑
ján,” Savaria – A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 36. (2013), 371. Lásd még: 
Hrotkó Larissza, „A  feminizmus helye a  magyar társadalmi párbeszédben,” 
MTA OR‑ZSE Zsidó Kultúratudományi csoport honlapja, é. n. Online elérés: 
http://www.or‑zse.hu/kutat/tanulmanyok/hrotko_feminizmus.htm Utolsó le‑
töltés: 2015. szept. 25.
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nek „csakazértis” a nőemancipáció hívei: „kutyabőr diplomá‑
ra vágyik és minden ízében feminista, de fogadni mernék rá, 
hogy titkon lepréseli bonctani könyvében azt az egy szál ibo‑
lyát, amit „véletlenül” elcsent a professzorától”101 – vélekedik 
Mányiné egy egyetemista lányról.

Két héttel később viszont ugyanebben a lapban jelenik meg 
a már említett szegedi feminista, Turcsányi Imréné Engel Gi‑
zella átfogó írása a nők választójogáról, az addigi külföldi és ha‑
zai erőfeszítésekről102; megemlítve Aletta Jacobs tátralomnici 
előadásait, melyekben a  holland orvosnő „a feminista moz‑
galomnak anyaság‑értékelési és védelmi célzatát”103 ismertette. 
Az itt hallott eszmék nagy hatással voltak Engelre, és visszakö‑
szönnek majd a későbbi egyesületi munkájában. A következő 
hónapban pedig egy férfi ír ekképpen:

Az önállóságra, keresetre, pályára nevelt leány hamarabb ta‑
lál magához illő párt, jobban válogathat… Aki nem becsüli 
meg, azt elhagyja, hiszen megteheti, mert meg tud élni a két 
keze munkájából. És rövidesen talál egy más embert, aki mel‑
lett megtalálhatja azt a nagy boldogságot, amelyet éppen úgy 
joga van megkövetelni az élettől, akár egy férfinek.104

Még ugyanazon a  nyáron a  Délmagyarország beszámol az 
első magyar órásnőről, Milhoffer Vilmáról, ráadásul kifejezet‑
ten elismerő hangnemben. Ausländer Béla, a derék órásmes‑
ter, nem törődve az előítéletekkel, két év előtt ipari pályára adta 
(…) unokahugát, aki most mint ipari munkás bizonyítja a fe‑
ministák igazát, hogy a nő minden téren tud érvényesülni. (…) 
Említésre és dicséretre méltó az eset, s azt bizonyítja, hogy a ré‑
gi előítéletekkel teli polgári társadalmat fokozatosan, nap nap 
utáni előrehaladással hódítja meg egy új, modern szociális tár‑
sadalom.105

Mielőtt azonban a haladó szellemű olvasók elbíznák magu‑
kat, novemberben kapnak egy velős kioktatást: a lap „három 
országosan ismert, nagyműveltségű asszony” véleményét közli 
az „igazi feminizmusról”106, amely természetesen a feleség‑ és 
anyaszerepben való kiteljesedés. Jellegzetes vonása az interjúk‑
nak, és ez észlelhető mindhárom, a feminizmust elvben ellen‑
ző nő nyilatkozatában, hogy a problémákat látják: szeretnék, 
hogy a nők munkája el legyen ismerve, vagy azt, hogy a  fér‑
fiak jobban tiszteljék, becsüljék, ne tárgyként kezeljék a  nő‑
ket – egyikük még azt is tudja, hogy ez a skandináv országok‑
ban, amelyek előbbre járnak a  nőemancipáció terén, jellem‑
zően meg is valósul! – a feminizmust mégis a férfi elleni harc‑
nak, a szavazati jogért való küzdelmet pedig üres követelésnek 
lát(tat)ják. Meglehet, hogy e hölgyek műveltek, de a feminiz‑
mus mibenlétével nincsenek tisztában, önmagukkal is ellent‑
mondásba keverednek. A maguk privilegizált helyzetén nem 
látnak túl, számukra az egyesületi munka csak hóbort.

A  jótékonyság ügyével is különösen vagyok – vallja egyi‑
kük. – Van talán száz különböző egyesület Budapesten, mind‑
egyiknek tagja vagyok, egyik‑másiknál tisztségre is érdemesí‑
tettek. De hát miképpen feleljek meg ennyi rengeteg föladat‑
nak? Még az anyagi rész csak hagyján. Az uram gavallér ebben 
a dologban, s mindenüvé jut valami. De már a magam mun‑
kássága lehetetlen. Hogy mindenütt megfeleljek, hajnali négy 

101 Mányiné Friegl Olga, „Elmélkedés a feminizmusról,” Délmagyarország, 1910. 
május 29., 14–5.

102 Turcsányi Imréné, „A női választójog,” Délmagyarország 1910. június 12., 17–8. 
103 „Múlt havi krónika,” A Nő – feminista folyóirat 1909/9., 160.
104 Gallovich Jenő, „Asszonyokról – asszonyoknak,” Délmagyarország 1910. júni‑

us 24., 17–19.
105 „Nőórássegéd Szegeden,” Délmagyarország, 1910. aug. 31., 10.
106 „Az igazi feminizmus,” Délmagyarország, 1910. nov. 13., 17.

órakor kellene mennem az első gyűlésre és éjfél után jönnék el 
az utolsóról. Enfin? Nem megyek egyre sem. Szakítani kelle‑
ne azzal a szokással, hogy ha valaki elnöknő, alelnöknő óhajt 
lenni, nyomban összecsődít néhány asszonyt, s már meg is van 
az uj egyesület.107

Ekkoriban szerte az országban valóban sok egyesület műkö‑
dött, és Szegeden különösen élénk volt a csoportosulási kedv: 
a Szegedi Napló egy újságírója városát az „egyesületek város‑
ának” nevezi. „Ha az ember körülnéz az utcán vagy a kávéház‑
ban, csupa elnököt és titkárt lát, meg választmányi tagokat”108 

– jegyzi meg epésen, majd kifejti, hogy a legtöbb egyesület ko‑
molytalan, ráadásul a  fenntartás költségei miatt még eltökélt 
szándék esetén is csekély összeg jut a valódi jótékony célokra.

A  feministák kifejezetten károsnak látták az előkelő kö‑
rök alamizsnaosztó buzgalmát, amely „egyrészt a  szegénysé‑
get a társadalmi élet normális velejárójává állandósította, más‑
részt gyorsan enyhítette a gazdagoknál esetleg előforduló lel‑
kiismereti furdalásokat.”109 Glücklich Vilma ostorozta a  gya‑
korlat hierarchikus jellegét: az adakozó „úgyszólván gyámsá‑
got gyakorol védence fölött, akit alig ismer; de viszont külső‑
leg is feltűnően megnyilvánuló hálára tarthat ennek fejében 
számot”.110Arra, hogy miként is zajlott ez a bizonyos jótékony‑
kodás, szemléletes példát találunk Gárdos Mariska önéletraj‑
zában, miáltal megértjük Glücklich kifogásait is. Gárdos egy 
iskolai élményét írja le, amikor, mivel a családja nagyon sze‑
gény volt, élt a lehetőséggel és jelentkezett azon tanulók közé, 
akik ruhaadományt kértek karácsonyra.

Előkelő társaság – az iskolaszéki bizottság tagjai, oldalukon 
az adakozó jószívűekkel – gyülekezett az igazgató szobájában. 
Behívtak valamennyiünket, és a  szomszéd szobában ránk is 
adták az ajándék ruhát. Mindegyikünknek megpaskolták az 
arcát, nekünk pedig a legmélyebb hajbókkal és kézcsókkal kel‑
lett viszonoznunk a  jótékony úrinők szíves készségét. Előze‑
tes tanítónői előkészítés alapján egyik társnőnk alázatos hangú 
verset is mondott, amelyben mi örök fogadalmat tettünk, hogy 
a kapott ruháért cserébe egész életünkön át jók, szófogadók, 
szorgalmasak, erkölcsösek és vallásosak leszünk.111

Glücklich a jótékonyságról vallott nézeteit 1911. áprilisában 
a  szegedi közönség előtt is kifejtette: „az alamizsna, amelyet 
a szűkölködőnek juttatnak, csak pillanatnyi segély, amely eset‑
leg megtöri a segélyezett önérzetét”112, ugyanakkor lehet, hogy 
nem érte el a  kellő hatást, mert két évvel később, a  fiókegy‑
let megalakulása előtt az egyik leendő tagnak, Apor Annának 
a  legfőbb aggálya az volt, hogy a szegedi feministák képesek 
lesznek‑e meghaladni a jótékonyság szintjét.

Kérdés azonban a  mozgalom jelen stádiumában, hogy 
a  megújuló mozgalmat valóban feminista mozgalomnak mi‑
nősíthetjük‑e? Véleményem szerint még nem, mert a  szerve‑
ző hölgyek nemeslelkűsége és altruista gondolkozásmódja túl‑
ságosan előtérbe állítja az emberbaráti és közjóléti eszméket, 
amely pedig bármelyik jótékony nőegyesületnek is célja lehet. 
Ellenben nem hangsúlyozta és domborította ki – eddig – elég 
határozottan egy par excellence feminista egyesület speciális 
föladatát és programját: a  tulajdonképpeni nőmozgalom kér‑
dését, mely a nőknek minden téren való egyenjogúsításáért, el‑

107 Uo.
108 „Egyesületek,” Szegedi Napló, 1914. jan. 6., 1.
109 Hrotkó, i. m.
110 Glücklich Vilma, „Egyén és társadalom,” A Nő és a Társadalom 1907/1., 2–5.
111 Gárdos Mariska, Százarcú élet (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 

1975), 15–6.
112 „Társadalom és jótékonyság,” Délmagyarország, 1911. április 11., 5. 
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nyomott helyzetéből való fölszabadításáért az egyenlő köteles‑
ségeknek megfelelő egyenlő jogok biztosításáért s  mindezek 
elérésére elsősorban a  választójogért küzd. Nézetem szerint 
ezt a hatalmas, nemzetközi, az emberiség felét a lehető legkö‑
zelebbről érintő kérdést illeti egy feminista egyesületben a ve‑
zérszerep. A szociális tevékenységek kifejtése (mindannyiunk 
emberi kötelessége!) itt secundär jelentőségű, míg a fő célt el 
nem értük.113

1912‑ben a város egy jeles külföldi vendéget fogadott, Cicely 
Corbett angol feministát, kinek mondandóját Schwimmer Ró‑
zsa tolmácsolta a közönségnek. Corbettet kiemelt lelkesedés‑
sel fogadták, előzetes interjút közöltek vele. Szépsége összeza‑
varta azokat, akiknek csak előítéleteik voltak a feminizmusról: 
az újságíró sem tudta eldönteni, hogy flörtölni kezdjen vele, 
vagy sarokba szorítsa: „Zavarban állok ennyi harmónia és tö‑
kély előtt. Vajjon udvarolni kell‑e neki, vagy vitázni, kérdések‑
kel gyötörni?”114 Végül, ha nem is gyötrő módon, de az utóbbi 
mellett dönt, Miss Corbett pedig higgadtan állja a sarat. „Meg‑
indító az a finomságában is fanatikus hit, amellyel a nemzetkö‑
zi mozgalom jövő kilátásait festegette”, mondja végül a tudósí‑
tó.115 Az előadás utáni vita leírásából kiderül, hogy a város pro‑
minens férfi polgárai is megjelentek az „előkelő és figyelmes 
közönség” soraiban és kifejtették támogató vagy ellenző véle‑
ményüket. Egyikük például a feministákat türelemre intette.116

1913 nyarán nagy városi szenzáció volt a Budapesten ren‑
dezett Nemzetközi Női Választójogi Kongresszus negyvenfős 
küldöttségének szegedi látogatása, mely valószínűleg a végső 
lökést adta a szegedi fiók megalakulásának. Az előkelő ven‑
dégek a Szirmay Oszkárné vezette gyermekvédelmi körút ke‑
retében látogattak Szegedre, és az őket fogadó dr. Gál József 
tanácsnok azt állította, hogy a „modern Szeged mindenkor 
hivatalosan is feminista érzelmű volt”.117 Ezt azzal indokol‑
ta, hogy már harminc éve is alkalmaztak nőtisztviselőket, to‑
vábbá azzal, hogy a tantestületek szervezetének elnöke akkor 
nő volt. A feminista küldöttség ezt, hozzávéve a polgármes‑
ter igyekezetét a leánygimnázium felállítására, örömmel el is 
hitte: „a rövidesen megalakítandó Szegedi Feministák Egye‑
sülete egészséges talajon épül fel”118 – vélték. A beszédet hall‑
gató helyiek viszont lehet, hogy némileg meglepődtek, mert 
alig két héttel korábban homlokegyenest az ellenkezője jelent 
meg a  Délmagyarországban: „Szegeden nem nagyon hem‑
zsegnek (…) a feministák. (…) mifelénk nagyon alkalmatlan 
erre a talaj,…”119 A jelen tanulmány mottójában is idézett cikk 
végül egy, a szerző által „ultra‑feministának” titulált nőre fut 
ki, aki nem átall, sokak megrökönyödésére, hetente két‑há‑
rom alkalommal egy kávézóba egyedül beülni, ott külföldi 
lapokat olvasni, és eközben egy egész üveg pezsgőt elfogyasz‑
tani! Az, hogy ebből hír lett, talán felfed valamit a bizonyos 
alkalmatlan talajból, ahogyan az is, hogy a Délmagyarország 
képes volt gúnyversikét leközölni Schwimmerékről, továb‑
bá – egy egyébként a nők ügyével rokonszenvező cikkben – 
a címlapon ócsárolni Glücklich Vilmát, mint a szerző szerint 
az ellenszenvességével (aminek okát nem tudjuk meg!) a nők 
ügyét hátráltató alakot.

113 „Feminista élet Szegeden. Nyilatkozatok a  programról,” Délmagyarország 
1913. december 25., 5–6. 

114 „Beszélgetés. Cicely Dean Corbett,” Délmagyarország 1912. november 17. , 9. 
115 „Miss Corbett előadása,” Délmagyarország 1912. november 26., 7–8. 
116 Uo.
117 „A feminista Szeged,” A Nő és a Társadalom 1913/7–8., 133–4.
118 Uo.
119 h. i., i. m.

Ha az ember barátja a  nők választói jogának, nem kell 
szükségképpen a Glücklich Vilma barátjának is lenni. Mert 
ez az öncsinálta apostol, ez a kellemetlen néni nem használ 
a  nők választójogának, ellenben nevetségessé teszi a  férfiak 
küzdelmét is.120

Lineáris tendencia a  sajtó rokonszenvét vagy ellenszenvét 
illetően egyáltalán nem fedezhető fel; a  tiszteletteljes tudósí‑
tásokat gyakorta követik gúnyolódó vagy félreértéseken ala‑
puló vélemények. Ezekkel azonban valószínűleg nem dicseke‑
dett el a világkongresszus hajbókolva fogadott nemzetközi kül‑
döttségének a modern feminista Szeged, ahol mégiscsak ösz‑
szejött annyi progresszív ember, hogy a helyi fiókegylet meg‑
alakulhasson.

Ekkorra számos nőszervezet működött a  városban, volt 
népkonyhát fenntartó Szegedi Leány‑Egylet, Zsidó Nőegye‑
sület, (protestáns) Jótékony Nőegyesület és annak Leányosz‑
tálya, továbbá a Szegedi Katolikus Nővédő Egylet. Az utób‑
bi 1909‑ben alakult – többek közt Giesswein Sándor kano‑
nok javaslatára121, aki a  Feministák Egyesületével is együtt‑
működött, ám ilyen jellegű hatás nem látszik a Szegedi Ka‑
tolikus Nővédő Egylet munkáján: „nővédelem” alatt nem 
női érdekvédelem értendő. „A tanítónők elsősorban a serdü‑
lő leányok védelmének szükségességét érezték. Látták ugyan‑
is, hogy mindaz a  szép és jó, amit az iskola a  leányokba ol‑
tott, semmivé válik, mivel nincs olyan intézmény, mely az is‑
kolából kikerült leányok üres idejének alkalmas elfoglalására 
és nemes szórakoztatására rendelkezésre állna.”122 Az Egylet 
hamarosan csatlakozott az országos szervezethez, amelynek 
akkori ügyvezető elnöke Farkas Edit (Edith) volt, aki szintén 
nem idegenkedett a  feminizmustól, Szegeden is tartott elő‑
adást a „nőkérdésről” 1910. január 20‑án.123 (1912. jan. 14‑én 
pedig a  „keresztény feminizmust” képviselő Slachta Margi‑
tot látták vendégül.) A  „lelki gyakorlatok”, a  hazafias/vallá‑
sos iránymutatás, illetve a kézimunkakörök alapítása mellett 
sok esetben gyakorlati segítséget is nyújtottak célcsoportjuk‑
nak, a 12‑20 éves lányoknak, pl. azokkal, akiknek a  tudása 
hiányos volt, gyakorolták az írást, olvasást, számolást. Leg‑
nagyobb eredményükként dolgozó szülők 2‑6 éves gyerme‑
kei számára 1912‑ben létrehoztak egy napközi otthont.124 Fo‑
lyamatosan adakoztak anya‑ és csecsemővédelmi célokra, jó‑
tékonysági bálokat, gyűjtéseket szerveztek. Az egyesület ke‑
retein belül azonban a női jogokért való küzdelemre nem sok 
esély mutatkozott, már csak azért sem, mert az alapszabály 
értelmében a valláserkölcsi szempont érvényesülését „három 
egyházi férfiú” volt hivatott ellenőrizni.125 A  szellemiséggel 
a  prostitúció („leánykereskedés”) áldozatainak – az ő meg‑
fogalmazásuk szerint: „bűnös leányoknak”126 – megmenté‑
se még összefért: leányotthont hoztak létre a „beteg lelkek”127 
számára. Ezek az elnevezések már megvilágítják az egyolda‑
lú megközelítését: az egyesület nem magát a prostitúció jelen‑
ségét kritizálta, nem ejtett szót a kliensekről, hanem a pros‑
tituáltakat vélte eltévelyedett, nevelésre szoruló bűnözőknek 
(a lányokat a  fiatalkorúak bírósága, a  rendőrség vagy az ár‑

120 „Fehér kezek, tört kezek,” Délmagyarország, 1911. június 29., 1.
121 Pál József, „A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület (1909–18),” A Móra Fe‑

renc Múzeum évkönyve 2001/4. (Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2001), 155.
122 Uo. 
123 Pál, i. m., 195. 
124 Pál i. m., 177–181.
125 Lásd Pál i. m. 
126 Pál, i. m., 183.
127 Uo.
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vaszék utalta az otthonba), akik számára megoldásnak a val‑
lásos iránymutatást és a „munkára szoktatást”128 (sic!) tekin‑
tették. 1914‑ben az akkori elnöknő, Raskó Istvánné – noha 
ugyanezen nyilatkozata szerint a híresztelésekkel ellentétben 
nem ellenezte a  feminizmust – némileg értetlenül állt az új 
egyesület alakulása előtt.

…igazán nem tudom, mit végezhet Szegeden a  feminis‑
ták egyesülete. Nővédelemre itt van a  Katholikus Nő vé‑
dő‑Egyesület, gyermekvédelemre a  Kisdedóvó‑ és Jótékony 
Nőegyesület, jótékonykodásra a  nőegyesületek, nevelésre az 
ipari iskola. Az urinők otthona hiányzik még és a ha a  femi‑
nisták egyesülete ennek megteremtését tűzi ki céljául, nagyon 
helyesen cselekszik.129

Lássuk, mivel tudták mégis a szegedi feministák elfoglalni 
magukat!

3. Tulajdonképpeni nőmozgalom?  
– Az egyesület tevékenysége

A fiókegylet tevékenysége az alábbiak mentén csoportosítható:
– anya‑ és gyermekvédelmi bizottság (Turcsányi Imréné),
– pedagógiai szakosztály (Domokos Lászlóné),
– leánygimnázium felállításának szorgalmazása,
– gyakorlati tanácsadó (Turcsányi Imréné),
– nőtisztviselők bizottsága (Vajda Béláné, Juhász Erzsébet, 

Berger Vilma, elnök: Szivessy Lehelné),
– cselédügyi bizottság (Horváth Mórné).
– politikai bizottság,
– béke‑szakosztály (elnök: Reök Ivánné),
– előadók meghívása: Wilhelm Szidónia a vasár‑ és ünnep‑

napi munkaszünetről szóló törvényjavaslat előadói ter‑
vezetéről130 – 1914. márc. 24., Anna Lindemann – 1914. 
ápr. 30., Spády Adél – 1914. május 1., Giesswein Sándor 

– 1914. május 30., Gergely Janka – 1915. jan. 3., Groák 
Ödönné, Mellerné Miskolczy Eugénia, Szirmay Oszkárné, 
Schwimmer Rózsa – 1915, Pogány Paula – 1916. novem‑
ber 26., stb.),

– könyvtár fenntartása (könyvtáros: Apor Anna)
– mesedélutánok szervezése.
A  megalakulás hivatalos ünnepségét 1914. január 11‑én 

tartották meg a  városháza nagytermében, a  város promi‑
nens személyiségeinek jelenlétében. Az egyesületet a városi 
kultúrtanácsnok üdvözölte. Elnöknek a  jótékony nőegyesü‑
letekben is aktív Jóny (Jóni) Lászlónét, ügyvezető társelnök‑
nek a  már említett Turcsányi Imréné Engel Gizellát válasz‑
tották. Belépett az egyesületbe és a gyermekvédelem szerve‑
zését vállalta magára utóbbinak férje, dr. Turcsányi Imre is, 
aki az állami gyermekmenhely igazgató főorvosa volt. (Va‑
lószínűleg ennek köszönhető, hogy a  vaskos, ám a  nők tör‑
ténetét illetően igen szűkszavú várostörténeti monográfia 
egyáltalán megemlíti az egyesületet.131) A két alelnök Bödő‑
né Trinksz Paula és Domokos Lászlóné lett. Előbbi leányis‑
kolai igazgató, korábbi önkormányzati képviselő, 1910‑ben 

128 Pál, i. m., 185.
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131 Lásd Tóth Ede, „A  szabadelvű politika megújulási kísérletei (1907–1914)” 

in Gaál Endre szerk. Szeged története 3/2. (1849–1919) (Szeged: Somogyi 
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a Délmagyarország karizmatikus agitátorként említi132, a Ka‑
tolikus Nővédő Egyletnek is tagja volt, a  későbbiekben leg‑
többször mint tánckoreográfus, tánctanár tűnik fel a  sajtó‑
ban; utóbbi (Löllbach Emma, „Emmi asszony”) pedig elis‑
mert reformpedagógus, pszichológus. 1908‑as írása szerint 
úgy képzelte, hogy „a jövő asszonya komoly szellemi életet 
fog élni, a jövő asszonyát a lelki szépség fogja érdekelni, a jö‑
vő asszonyát csak büszke, diadalmas szerelmi hódítással lehet 
meghódítani.”133 1910‑ben a Jövendő című hódmezővásárhe‑
lyi lap július 15‑i számában továbbfejleszti e gondolatait: „a 
mai asszony megvásárolt, eltartott, élvezeti cikk, a jövő asz‑
szonya azonban önálló akar lenni.”134 

A  titkár a  már említett Kárászné Szivessy Mariska (Ká‑
rász Józsefné) lett, a  jegyző Erdélyi Jenőné Lengyel Vilma, 
a könyvtáros pedig Apor Anna. A jogtanácsosi szerepet Dr. 
Pap Róbert vállalta – a férfi jogász felkérése nem stratégiai lé‑
pés volt a korabeli feminista egyesületek részéről, hanem az 
volt az oka, hogy 1928‑ig nem volt Magyarországon ügyvéd‑
nő, mert nők nem járhattak a  jogi karra. A tudósító a femi‑
nizmust „szép mozgalomként” említi, és elismeréssel nyilat‑
kozza, hogy a tagok „komoly munkával akarják előbbrevinni 
a női társadalom ügyét.”135 Az egyesületekkel szembeni bizal‑
matlanságra ebben az egyébként támogató hangvételű beszá‑
molóban is van célzás: „ezek a tagok nemcsak egyesületesdit 
akarnak játszani.”136

Toborzással kezdték, ennek érdekében felhívást intéz‑
tek a magyar nőkhöz, melyben elsősorban a kiszolgáltatott‑
ságban élő nők reménytelen helyzetét ecsetelték, és jogkö‑
vetelés helyett a  társadalom együttérzését próbálták felkel‑
teni és a  nők empátiájára igyekeztek hatni. Ezt a  felhívást 
a  Délmagyarország még az alakuló gyűlés előtti napokban 
megjelentette.

Ezer és ezer nő él a világban, kinek életéből hiányzik a meg‑
elégedésnek és a boldogságnak a leghalványabb árnyalata is, 
mert az a sok nő nem tud kenyeret keresni, nem bír a  férfi‑
munkával üzleti versenyre kelni, vagy olyan hagyományok‑
ba, törvényekbe, előítéletekbe ütközik, melyek a tisztességes 
megélhetést lehetetlenné téve számára, a  társadalom kifosz‑
tottját cselédsorba, vagy a prostitució karjai közé kergeti.137

Figyelmeztették nőtársaikat, hogy férjük halála esetén ők is 
kerülhetnek ilyen helyzetbe, ez alapon próbálták a közös ér‑
dekre ráébreszteni a különböző vagyoni helyzetű nőket.

Mindnyájan ki vagyunk szolgáltatva a társadalom mai rend‑
jének, mely passziv türésre és arra kényszerít bennünket, hogy 
összetett kézzel, félelemtől reszketve várjuk a hatalom birtoko‑
sainak reánkmosolygását. (…) Ez a megismerés vezet rá min‑
ket arra, hogy szövetkeznünk kell a nőiségünkkel összefüggő 
érdekek védelmére.138

„Új közmorált szeretnénk létesíteni” – írták, aktuális rossz 
példaként felhozva az érdekből, gazdasági kényszerből kö‑
tött házasságokat, vagy a  törvénytelen gyerekekkel való bá‑
násmódot.

132 „A második gyermeknap. Felültették a rendőrséget,” Délmagyarország, 1910. 
május 28., 5.

133 Giday Kálmán, „Domokos Lászlóné szegedi évei (1907–1914)” in A Móra Fe‑
renc Múzeum Évkönyve 1986/1., 230. 

134 Giday, i. m., 232.
135 „Feminista élet Szegeden. Megalakult a Feministák Egyesülete,” Dél ma gyar‑

or szág, 1914. január 13., 6. 
136 Uo.
137 Feministák Szegedi Egyesülete, „Felhivás a magyar nőkhöz!” Délmagyarország, 

1914. január 11., 4. 
138 Uo.
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A toborzás meghozta az eredményt: már az alakuló gyűlé‑
sen 130 taggal rendelkeztek, februárra pedig 200‑ra emelke‑
dett a létszám.139

Az anya‑ és gyermekvédelmi bizottságban külön figyelmet 
fordítottak a  házasságon kívül született és/vagy magándajka‑
ságba helyezett gyerekek védelmére és a  gyermekmenhelyek 
felügyeletére, valamint az onnan kikerült 15 év feletti gyere‑
kek pártfogolására.140 Anyavédelmi tevékenységük keretében 
felhívták a szegénységben élő nőket arra, hogy milyen támo‑
gatásokra jogosultak, továbbá „Anyák iskolája” címmel elő‑
adássorozatot indítottak különböző egészségvédelmi és cse‑
csemőgondozási témákról. Emellett törekedtek leányanya‑ott‑
hon létrehozására.141

A  pedagógiai szakosztály célja az oktatás fejlesztése volt 
egy átfogó iskola‑egészségügyi reform által, melynek kereté‑
ben szorgalmazták például az egészséges, higiénikus tanulá‑
si körülményeket, óraközi szünetek betartatását és a  testne‑
velés oktatását.142 A  leánygimnázium hiánya régóta problé‑
ma volt a városban, a létrehozás megsürgetésére tett lépéseket 
a lakosság üdvözölte. 1916 szeptemberére az intézmény meg‑
nyitotta kapuit. A feministák figyelme a későbbiekben a fel‑
nőttoktatásra is kiterjedt; több sikeres tanfolyamot bonyolí‑
tottak le analfabéták (nők és férfiak) számára.143 A nők mű‑
velődése és a nőmozgalom megismertetése érdekében „tudo‑
mányos tanfolyamokat” szerveztek, elsőként August Bebel 
A nő és a  szocializmus, valamint Charlotte Perkins Gilman 
(Schwimmer Rózsa által fordított) A  nő gazdasági helyze‑
te című munkáit vették sorra.144 Rendszeresen hívtak elő‑
adókat, járt náluk a Nőtisztviselők Országos Egyletétől Wil‑
helm Szidónia és Gergely Janka, a feminista anyaegyesülettől 
Szirmay Oszkárné, és eljött még Szegedre a Nők Választójogi 
Világszövetségének alelnöke, Anna Lindemann. Terjesztették 
A Nő című folyóiratot.

A szegedi feministák továbbá, csak úgy, mint az anyaegye‑
sület, gyakorlati tanácsadót tartottak fenn, ahová álláskeresési 
igénnyel, valamint anya‑és gyermekvédelmi kérdésekben for‑
dulhattak a lakosok.145 A nőtisztviselők szakosztálya az érintet‑
teket működő közösségbe szervezte és számukra állásközvetí‑
tést biztosított, valamint kedvezményes gépírás‑ és nyelvtan‑
folyamokat szervezett.1461914 júliusában cselédügyi bizottságot 
is alakítottak.147

Politikai bizottság is alakult, ennek célja a sajtóanyagok alap‑
ján kissé ellentmondásos. Figyelemmel kíséri „az aktuális po‑
litikai eseményeket, arról és azzal kapcsolatban a jogról is elő‑
adást tartanak, mert ezt ismerik a  nők legkevésbé. A  bizott‑
ság azonban nem fog aktiv részt követelni a nőknek a politiká‑
ban”148 – írta a Délmagyarország az előzetes tervek között. Ké‑
sőbb azonban a bizottság egyértelműen kiállt a nők szavazati 
jogáért. A Nő tanúsága szerint rendszeresen megjelentek (sok 
esetben kifejezett hívásra) a Szegeden működő pártok, külö‑

139 „Egyletek,” A Nő. Feminista folyóirat. 1914/3., 58.
140 „Nőmozgalom. Hírek a  feminizmus köréből,” Szegedi Napló, 1914. február 

28., 3–4. 
141 Uo.
142 Uo.
143 Kárászné Szivessy Mariska, „A Feministák Szegedi Egyesületének titkári je‑

lentése az 1916–17.évről,” A Nő. Feminista folyóirat. 1917/6., 97.
144 Uo.
145 Uo.
146 Uo.
147 „A szegedi feministák munkássága,” Délmagyarország 1914. július 21., 7. 
148 „Megalakul a szegedi feministák egyesülete,” Délmagyarország 1913. decem‑

ber 20., 6. 

nösen a szociáldemokraták és a radikálisok gyűlésein, hangsú‑
lyozva, hogy „általánosnak csakis a nőkre is kiterjedő válasz‑
tójogot” ismerik el.149

Ami az egyesület életében lejátszódó konfliktusokat ille‑
ti, ezek közül viszonylag gyorsan elsimult egy, mai szemmel 
konzervatív vs. liberális ellentét: még az alakuló értekezleten 
felmerült az a kulturális indítvány, hogy legyen „mozi‑bizott‑
ság is, amely a mozi cenzuráját fogja követelni, mert a mozi 
mostani működésének keretében nem felel meg a nevelés cél‑
jainak.”150 Turcsányi Imréné Engel Gizella ellenezte ennek be‑
illesztését a programba, és mások is inkább olvasókört, vala‑
mint könyvtárat javasoltak a művelődési lehetőségek bővítésé‑
re – végül ebben maradtak, és ezek meg is valósultak.

Ennél az incidensnél jóval nagyobb vihart kavart az az eset, 
amikor alig fél évvel az alakulás után a  tagoknak Jóny Lász‑
lóné elköltözése miatt új elnököt kellett választaniuk, és töb‑
ben Reök Ivánnéra gondoltak, aki egyébként a Felebaráti Sze‑
retet Szövetség elnöke volt. Reökné nem hárította el a felkérést, 
ám elképedést kiváltó javaslattal állt elő: felvetette az eszmét, 
hogy az egyesület alakuljon át a Katolikus Háziaszszonyok Or‑
szágos Szövetségének Szegedi Feminista Szakosztalyává, mert 
csak igy hárithatja el az istentelenség és erkölcstelenség vád‑
ját, amellyel most illetik, ami azonban sokakat visszatart attól, 
hogy az egyesület kötelékébe belépjen. Glücklich Vilmának ez 
a furcsa ötlet szárnyakat adott egy felejthetetlenül szép beszéd‑
re, amelynek hatása alatt végkép tisztázódott, hogy a feminis‑
ták egyesülete a vallást szigorúan magánügynek tekinti. A ha‑
tározat következtében többen kiváltak az egyesületből, amely 
ezután az egészen rövid válság után megerősödve folytatta agi‑
tációs és felvilágosító munkáját.151

Láthatjuk tehát, hogy a  maihoz képest kedvezőbb körül‑
mények ellenére ők is küzdöttek a  feminizmus körül kiala‑
kult sztereotípiákkal. Azonban ezek cáfolása érdekében arány‑
talan áldozatot nem hoztak; az pedig, hogy miattuk elvessék 
a „feminista” szó használatát, a források alapján fel sem merült 
(még Reökné részéről sem!). Végül az új elnök Turcsányi Im‑
réné Engel Gizella lett, Reöknét pedig az egyesület béke szak‑
osztályának vezetőjévé választották.

Egyáltalán nem oldódott meg viszont a feministák és a mun‑
kásnők közt feszülő ellentét, annak ellenére sem, hogy a sze‑
gedi progresszív nők kezdettől fogva igen markánsan hangsú‑
lyozták a szegény sorsú asszonyok érdekképviseletét. „A nők 
társadalma egy nagy proletár‑társadalom” – írták már a tobor‑
zó felhívásukban. Első terveik közt kezdeményezték „szopta‑
tó‑szobák” és bölcsődék létrehozását munkásasszonyok gyer‑
mekei számára.152 Domokos Lászlóné, „bár a  feministák pol‑
gári szervezetének volt a vezető egyénisége, maga is úgy nyi‑
latkozott, hogy a proletárság képviseli a jövőt.153 „Ma még van 
polgári és proletár női mozgalom, de a két mozgalomnak egye‑
sülnie kell” – hangsúlyozta. Sajnos ez, ahogy országos szinten 
sem, Szegeden sem valósult meg; a munkásasszonyok előíté‑
lettel viseltettek a  szerencsésebb sorsú polgári feministákkal 
szemben, ahogy ez az alábbi beszámolóból is kitűnik:

149 Apor Anna, „Feministák Szegedi Egyesülete,” A  Nő. Feminista folyóirat 
1914/13., 268.

150 „Megalakul a szegedi feministák egyesülete,” Délmagyarország 1913. decem‑
ber 20., 6.

151 „Amikor Glücklich Vilma Szegeden dolgozott a feministák közt,” Dél ma gyar‑
or szág 1927. augusztus 25., 5. 

152 „Nőmozgalom. Hírek a  feminizmus köréből,” Szegedi Napló, 1914. február 
28., 3–4.

153 Giday, i. m., 228.
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A  március 8‑iki nők napján egyesületünk is képviseltette 
magát a  munkásnők gyűlésén és kiosztásra kerültek a  Femi‑
nisták Egyesülete röpiratai s  nyomtatványai. Sajnos, a  párt‑
vezetőség és pártsajtó rágalmaitól félrevezetett proletárasszo‑
nyok bennünk még mindig az »úri nőt« látják s nem a bajtár‑
sat; a  hangulat és fogadtatás ennek folytán bizalmatlan, gya‑
nakvó (hogy ne mondjam, ellenséges) volt. 154

A háború kitörése jelentősen korlátozta és a károk enyhíté‑
se felé terelte az egyesület működését. „A férfi munkaerő hi‑
ányának pótlására 1915. január l‑jén a Feminista Egylet tan‑
folyamokat hirdetett.”155 A gyakorlati tanácsadó immár a had‑
ba vonultak családtagjait segítette levelezéssel és hadifoglyok 
után kutatással. A feministák e körülmények közt is részben 
tudták tartani magukat a mozgalom elveihez, és a szegényeket 
alamizsna helyett munkalehetőséggel segítették: varróüzemet 
létesítettek, mely a frontra gyártotta a megrendeléseket.156 Így 
munkát adtak a  szegény sorsú nőknek, akik közül a kisgyer‑
mekesek otthon dolgozhattak. Az események által traumatizált 
gyerekek szenvedéseit testileg ingyentej‑programmal, lelkileg 
mesedélutánokkal igyekeztek enyhíteni.157

 

4. Most nem dolgozunk  
– Az egyesület megszűnése

1917‑től újra foglalkoztak a jogérvényesítéssel is: csatlakoztak 
a Választójogi Blokkhoz158, ugyanakkor 1918 volt az utolsó ak‑
tív évük; a történelem viharai 1919‑ben elmosták a fiókot. Tur‑
csányi Imréné Engel Gizella a ’20‑as években még bízott az új‑
jáalakulásban, de a Horthy‑korszak nem kedvezett a progresz‑
szív iránynak.

Szegeden nőmozgalom most — talán egyáltalán nincs. …Szin‑
te automatice szűntünk meg, egyetlen sor irás sem bizonyítja 
ezt és a forradalmi időkben mégis megszűnt a Feministák Sze‑
gedi Egyesülete. A  politikai emancipáció, amiért annyit küz‑
döttünk, meglett, de ennek még sem szabadna azt jelenteni, 
hogy nem kell tovább dolgozni. Sok, nagyon sok olyan do‑
log van, amiért még ma is nagyon is kellene küzdeni… A nőt 
még ma a legtöbben másodrendű embernek mondják… Hogy 
most nem dolgozunk, ez azért nem jelenti azt, hogy örökre el‑
aludt a feminista mozgalom.159

A rendelkezésre álló szűkös forrásokból annyi még kiderül, 
hogy Erdélyi Jenőné Lengyel Vilma a  ’30‑as években is tar‑
tott feminista témájú előadásokat160, 1946‑ban pedig, az anya‑

154 Apor Anna, „Feministák Szegedi Egyesülete,” A  Nő. Feminista folyóirat. 
1914/6–7., 117. A polgári feministák és a munkásnő‑mozgalom közti ellenté‑
teket bővebben lásd Simándi Irén, Küzdelem a nők parkamenti választójogá‑
ért Magyarországon 1848–1938 (Budapest: Gondolat, 2009).

155 Tóth Ede – Gaál Endre, „Szeged a világháborúban. A politikai viszonyok. Az 
őszirózsás forradalom győzelme” in Gaál Endre szerk. Szeged története 3/2. 
(1849–1919) (Szeged: Somogyi Könyvtár, 1991), 844.

156 „A Feministák Szegedi Egyesülete,” A Nő. Feminista folyóirat 1915/1., 12.
157 Lásd Csizmadia Edit, „»A  háború, a  borzalmak borzalma, szolgálatába lé‑

pett a nőmozgalomnak« – A Feministák Szegedi Egyesületének tevékenysé‑
ge a Nagy Háború első éveiben,” A Nagy Háború írásban és képben 2015. má‑
jus 13. Online elérés: http://nagyhaboru.blog.hu/2015/05/13/_a_haboru_a_
borzalmak_borzalma_szolgalataba_lepett_a_nomozgalomnak Utolsó letöl‑
tés: 2015. szept. 21. 

158 „A Választójogi Blokk 1917. augusztus 12‑i szegedi hivatalos alakuló gyűlé‑
sén az 1916‑ban alakult Károlyi‑pártot Becsey dr., az Apponyi‑pártot Kószó 
dr., a Polgári Radikális Pártot Hollós dr., a Feminista Egyletet dr. Erdélyi Je‑
nőné képviselték.” Tóth Ede – Gaál Endre, i. m., 852.

159 „Nőmozgalmak – nőegyletek,” Szeged 1923. december 25., 25. 
160 Újszászi Ilona, „Időutazás a  Délmagyarral: világválság előtti kesergők,” 

Délmagyar.hu 2008. okt. 15. Online elérés: http://www.delmagyar.hu/sze‑

egyesülethez hasonlóan, megkísérelték az újraalakulást (en‑
nek a helyi sajtóban semmi nyoma), ám a fiókba nem sikerült 
újra életet lehelni: „érzékenykedések és sértődések miatt ha‑
mar megszűnt”.161 
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Abstract The word „womenomics” is in fact not a new term in scholarly writings, but the phenomenon introduced by Japan’s prime 
minister Abe Shinzo in 2014 as one of his policies to revigorate Japan’s economy has come as a surprise not only to his government and 
politicians but also to the Japanese society. Gen der  and gen der  issues have long been a seemingly untouchable topic in Japan’s public 
discourse in spite of the significant changes that the society has undergone in recent decades: family crisis, changing values, growing 
number of singles, decreasing child‑birth rates, aging society, increasing number of carreer women. Womenomics is a top‑down gov‑
ernment policy in Japan to increase female participation in the labour‑market, to raise the number of women in management posi‑
tions, to activate the female potential in order to push up economy by better utilizing hidden human resources. This policy seems to 
contradict to traditional gen der  values and expectations – and hence whether it succeeds or not is still to be seen.

Vázlat Ha valahol, akkor Japánban nagyon sajátos a gen der ‑kérdés megítélése. Azonban nem csak a női szerepek megítélése, hanem 
a tényleges helyzet is számos olyan jellemzővel bír, ami karakteresen eltér a világ más országaiban látottaktól, hallottaktól és tapasz‑
taltaktól. Figyelembe véve azt, hogy számos mutató tekintetében a japán nők férfitársaikhoz képest hátrányos megkülönböztetés „ál‑
dozatai”, a nők tényleges szerepe és feladatköre jócskán eltér attól, mint amit a nyugati kultúrákban normának tekintünk. Ilyen körül‑
mények között sokak számára még inkább meglepetésként hatott Abe Shinzo kormányfőtől a „womenomics” program bejelentése, ami 
a gazdasági életben a női szerepvállalás fokozását, intenzifikálását és innovatív erejének érvényesülését tűzi ki az elkövetkezendő év‑
tizedek fő feladatának. Az előadás ezt a programot mutatja be – néhány gyakorlati alkalmazás és buktató ismertetésével illusztrálva.

A női munkavállalás, női foglalkoztatás  
rövid kultúrtörténete

A nők foglalkoztatása és bevonása a munkaerőpiacra már az 
első világháború idején a világ számos országában szükséges‑
sé vált – tulajdoníthatóan annak, hogy a  munkaképes férfi‑
ak nagy számban vagy a háború áldozataivá váltak, vagy oda‑
vesztek, vagy tartós sérülésekkel tértek haza. A második világ‑
háború utáni újjáépítés és gazdasági növekedés igénye ennek 
a folyamatnak újabb lökést adott. Sokáig ugyanakkor bizonyos 
szektorokban a  női munkavállalók szignifikánsan alul‑repre‑
zentáltak voltak férfitársaikhoz képest – horizontális szegregá‑
ció – mivel számos foglalkozást (elsősorban mérnöki, műsza‑
ki, de sokáig még akár az orvosi pályát is) a férfiak privilégiu‑
maként tartattak számon. Nem is beszélve az úgynevezett ver‑
tikális szegregációról, ami azt jelentette, hogy azonos szekto‑
ron belül is a nők a munkahelyeken betöltött és elérhető po‑
zíciókat tekintve hátrányt szenvedtek, előrehaladásuk a rang‑
létrán lassabb volt a férfiakénál. Bizonyos munkahelyeken és 
bizonyos vállalat‑típusoknál érvényesült az üvegplafon‑ha‑
tás (glass‑ceiling effect) ‑ azaz magasabb vezetői posztokra nők 
nem, vagy csak ritkán juthattak fel.

Történt ez világszerte annak ellenére, hogy párhuzamosan 
ezekkel a fejleményekkel a nők részvétele az oktatásban a fej‑
lett világ országaiban egyre növekedett, mígnem manapság azt 
tapasztaljuk, hogy a nők részaránya a  felsőoktatási képzések‑
ben és felsőfokú végzettség tekintetében már jócskán meg is 
haladja a  férfiakét. Vagyis az a  sokat hangoztatott érv, hogy 

a nők alacsonyabb képzettsége, vagy szektorálisan nem meg‑
felelő képzettsége lenne az oka a női karrierek kiteljesedésének, 
egyszerűen nem áll meg.

Elképzelhető, hogy ha ezek a  jelenségek és összefüggések 
a világ számos fejlett demokratikus országában – igaz, hogy 
országonként más és más módon, valamint más és más in‑
tenzitással – ilyen képet mutatnak, akkor a helyzet Japán ese‑
tében hatványozottan kritikus. Kritikus, mert a japán társa‑
dalom és a  japán kultúra a társadalmi nemi szerepek tekin‑
tetében – köszönhetően az erős konfuciánus erkölcsi hagyo‑
mányok mindmáig élő befolyásának – szigorú elvek szerint 
működött egészen a  legutóbbi időkig. Ezek a hagyományok 
a nő szerepét elsősorban a családban, a családszervezésben 
és gyermeknevelésben látták, továbbá a  férfihez képest – le‑
gyen az apa, férj, de még a felnőttkorú fiúgyermek is – a nő 
alárendelt, azaz engedelmes viszonyulását tartották követen‑
dő elvnek. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a felnőtt le‑
ány – még ha a  legjobb oktatást és képzést kapta is – férj‑
hezmenetel esetén ideális esetben lemondott a  saját karrier‑
ről és teljes figyelmét és erejét az otthonteremtésnek szentelte. 
A munka világában a magasan kvalifikált nővel mint potenci‑
ális szakemberrel nem számoltak, ezért eleve a kvalifikációjá‑
nál alacsonyabb munkakörökben alkalmazták őket – hiszen 
férjhezmenetelkor, de legkésőbb az első gyermek megérkezé‑
sekor úgyis megszűnik a munkaviszonya és bizonytalan idő‑
re kiesik a termelésből, az alkalmazásból. Ez a modell jól szol‑
gálta a második világháború utáni Japán gazdasági felemel‑
kedésének az erőltetett munkatempóját – a férfiak erejükön 
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felül, az egyéni és családi érdekeik rovására is a munkába ve‑
tették magukat, az asszonyok pedig ehhez a biztos és feltétel 
nélküli odaadást és családi hátteret biztosították.

Japán: a gazdasági csoda  
és a társadalmi válság összefüggései

A japán gazdaság és társadalom a 20. század második felében 
a háborús veszteségek és pusztítások ellenére szinte hihetetlen 
gyorsasággal talpra állt, és pár évtizeden belül olyan gazdasá‑
gi növekedést produkált, amelynek elemzők a  csodájára jár‑
tak. A csoda annál is inkább látványos volt, mert a felfutás egy‑
részt rendkívül rövid időszak alatt zajlott le, másrészt egy ásvá‑
nyi kincsekben és természeti erőforrásokban kifejezetten sze‑
gény ország nyújtott olyan gazdasági teljesítményt, amely a vi‑
lág vezető gazdaságai közé röpítette, harmadrészt a  gazdasá‑
gi felemelkedés olyan technológiai fejlődéssel párosult, amely 
önmagában is páratlan minőségi eredményeket hozott létre. 
Az 1980‑as évekre Japán lett a „bezzeg‑ország” (Morita, 1986), 
ahová a világ minden részéből özönlöttek az elemzők és meg‑
figyelők, hogy eltanulják a japánok titkát (Vogel, 1979). Csak‑
hogy már akkoriban is sokakban felmerültek a kétségek, hogy 
ez a felfokozott teljesítmény‑hajszolás vajon meddig folytatha‑
tó. Az, hogy a társadalom milyen nagy árat fizetett ezekért a si‑
kerekért, csak a későbbi évtizedekben vált nyilvánvalóvá (Hi‑
dasi, 2003).

Nakane Chie professzor asszonynak japánul 1967‑ben meg‑
jelent, a  társadalomkutatásban mérföldkőnek számító köny‑
ve az akkori társadalmi hierarchia szerkezetét és működését 
mutatta be (Nakane, 1970). Ennek a  legerősebb tartópillérét 
a  cég iránt elkötelezett, a munkáért a magánéletét is feláldo‑
zó alkalmazotti réteg adta, akiket a japán nyelvben sarariman 
(az angol salary‑man japánosított változata) szóval jelölnek. 
A később „dolgozó szamuráj”‑oknak is titulált réteg ténylege‑
sen önmaga feladása árán is azonosult a kitűzött vállalati érde‑
kekkel, és szellemi és testi erejét nem kímélve áldozta fel ma‑
gát a cég sikeréért (Hidasi, 1998).

A gazdaság 1989‑ben érkezett el a csúcspontra: a látványos 
növekedés azonban az úgynevezett buborék kipattanása után 
megtorpant. Sok helyi elemző némi keserűséggel elveszett év‑
ti zed‑nek nevezte ezt az 1990‑es évektől kezdődő hosszan el‑
húzódó recessziós időszakot. A 21. század fordulójára az elbi‑
zonytalanodás, a gazdasági és a társadalmi problémák halmo‑
zódása és a politikai korrupciós botrányok szaporodása a köz‑
hangulat romlásához vezetett.

A recesszió hosszabbnak és mélyebbnek bizonyult, mint hit‑
ték, és számos súlyos következménnyel járt: az ingatlanpiaci 
buborék 1990‑es évekbeli kipukkanása miatt az ingatlanpiac 
összeomlott, a banki kölcsönök bedőltek, kialakult a pénzügyi 
válság, és jelentkeztek azok a  szerkezeti problémák, amelyek 
menthetetlenül elvezettek a foglalkoztatási filozófia és gyakor‑
lat átalakulásához, megjelent a  munkanélküliség, kiderültek 
a  társadalombiztosítási rendszer hiányosságai, és a bankkon‑
szolidációs kísérletek ellenére nyilvánvalóvá váltak a  privati‑
zációs kényszerek (Fukuyama 2000).

A dolgozó szamurájok generációja hatalmas csalódásként él‑
te meg a gazdasági recessziót: sokan úgy érezték, hogy hosz‑
szú évtizedek önfeláldozó életvitele, a  megfeszített munka – 
amelynek gyümölcseit az anyagi felemelkedés és a kialakuló‑
ban lévő jólét jelentette – hiábavaló erőfeszítésnek bizonyult. 
A megingott egzisztenciális biztonság az alkalmazotti réteget 
az elbizonytalanodás és útkeresés állapotába taszította.

A 21. századba érkezve a japán társadalomban érzékelhető 
változások és a válság jelei egyre inkább nyilvánvalóbbá váltak. 
Ez több kiváltó okkal magyarázható:

Az egyik lehetséges ok az a feszültség, amelyet a Japán gaz‑
dasági felemelkedéséből adódó életforma‑változás idézett elő. 
A társadalmi tudat nem tudta követni az anyagi gyarapodást. 
Az emberek a korábbinál anyagilag és gazdaságilag jóval ked‑
vezőbb életkörülmények közé kerültek, de ezzel egyidejűleg át‑
rendeződtek az emberi kapcsolatok. A családok ugyan kényel‑
mesebb lakásokban, házakban élnek, de elvesztették a lakóhe‑
lyi, a szomszédi közösségek emberi kapcsolatokra, együttmű‑
ködésre alapuló összetartását és biztonságát. A hatalmas lakó‑
házak lakói sokszor még látásból is alig ismerik egymást. Az el‑
idegenedés és az emberi kapcsolatok kiüresedése elmagányo‑
sítja a családokat és az embereket.

Számos hagyományos – egyébként a  konfuciánizmusban 
gyökerező érték –úgy mint a kollektivizmus, az önfeláldozás, 
az önfegyelem, a lojalitás stb. – változóban van. Egy sor, a japán 
kultúrához kötődő sztereotípia megdőlni látszik (Matsumoto, 
2002). Az új generáció már nem vallja magáénak azokat az ér‑
tékeket, amelyek ez idáig a japán társadalom és kultúra sajátos‑
ságát jelentették, és amelyek egyúttal a koherenciáját is alkot‑
ták. A csoportszellem helyett az individualista értékek nyernek 
egyre nagyobb teret.

Sok európai államhoz hasonlóan Japán is küzd azzal a prob‑
lémával, hogy noha az életkörülmények javulásának köszön‑
hetően a születéskor várható élettartam egyre magasabb, a né‑
pesség lélekszáma mégis folyamatosan csökken, mivel egyre ke‑
vesebb gyerek születik. A Gazdasági és Költségvetés‑politikai 
Tanács elemzése azt vetíti előre, hogy a jelenlegi 126 millióról 
pár évtizeden belül Japán népessége 100 millió fő alá csökken‑
het. Az idősek száma egyes becslések szerint évi 650 ezerrel 
nő: a várható átlagos élettartam 2025‑re a nőknél elérheti a 89, 
a férfiaknál pedig a 82 éves kort. A társadalom tehát nem elég, 
hogy lélekszámban drasztikusan fogy, hanem egyidejűleg ro‑
hamosan öregszik is. Japánban 2012‑ben alakult ki az a sajátos 
helyzet, hogy a felnőtteknek szánt pelenkákból immár többet 
adnak el, mint a csecsemőknek készítettekből.

A házasság intézménye ugyancsak a válság jeleit mutatja. Rész‑
ben, mert megemelkedett a válások száma, részben mert a fi‑
atalok – elsősorban a  lányok – házasságkötési hajlandósága 
alábbhagyott. Azt a gazdasági biztonságot, amelyet korábban 
a  nők számára csak a  házassági kapcsolat nyújthatott, egyre 
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több nő saját maga is elő tudja teremteni. Ráadásul a koráb‑
ban gazdasági szempontból biztos menedéknek tartott hitves‑
társi kapcsolat vesztett vonzerejéből, tekintve, hogy egyre több 
férfit fenyeget élete derekán a munkanélküliség réme. A házas‑
ság intézménye alól tehát kicsúszott az eddig legszilárdabb kö‑
tőanyag – a gazdasági biztonság. Sok fiatal nő eleve nem kíván 
egy ilyen kockázatot vállalni: inkább marad odahaza tovább‑
ra is a szülői házban, éli a maga életét, keresményének jó ré‑
szét önmagára költheti. Míg korábban a társadalmi megítélés 
szankcionálta az egyedülálló nőket, manapság egyre liberáli‑
sabb a hozzáállás. Vagyis megszűnőben van az a nőkre neheze‑
dő társadalmi nyomás is, amely korábban stigmatizálta nem‑
csak az egyedülálló nőket, hanem a családjukat is.

Cölibátus szindróma: nem csak a  házasodni vágyók szá‑
ma csökken, hanem a  párkapcsolatot magát egyre kevesebb 
fiatal keresi. A  fiatal nemzedék meglepően magas hánya‑
da dönt úgy, hogy – elsősorban kényelmi megfontolásokból 

– lemond a  szerelmi, társas kapcsolatokról, magának és ma‑
gában – sokszor inkább virtuális világban él. (Hidasi–Varga 
2014) A Japanese National Institute of Population and Social 
Security Research (Japán Népesség és Társadalombiztosítá‑
si Kutató Intézet) 2011‑es felmérése szerint a 18 és 34 év kö‑
zötti, házasulatlan férfiak 61%‑ának, míg a házasulatlan nők 
49%‑ának semmilyen szerelmi kapcsolata nem volt még éle‑
tében. A Japan Family Planning Association (JFPA) kutatása 
alapján a 16‑24 éves nők 45%‑át „nem érdekli” a testi érintke‑
zés, megvetik a szexuális kapcsolatot.

A Japánt elért változások megváltoztatták a nők munkavál‑
lalási megítélését is. Noha elfogadottá vált a női munkaerő, de 
közülük még mindig kevesen jutnak vezető pozícióba, és a fi‑
zetésük is kevesebb, mint férfi kollégáiké. A nők közül egyre 
többen lépnek a házasság helyett a karrierépítés útjára. Diva‑
tossá vált a szingli életmód is, ami egy „izgalmasabb élet” re‑
ményét és az érvényesülés vágyát tükrözi.

A japán önkép átalakulóban van, a fiatal japánok érintkezési 
szokásai megváltoztak, és egyre inkább törekszenek hasonlítani 
a nyugati, elsősorban az amerikai mintákhoz. Érzelmeiket sem 
kívánják többé elrejteni olyannyira, mint ahogyan ezt a  társa‑
dalmi etikett mindezidáig megkívánta. A  fiatal japán vállala‑
ti alkalmazott már nem annyira elkötelezett, mint elődei. Igaz, 
a vállalatok sem garantálják már azt a védőhálót, amely alatt az 
alkalmazott nyugdíjba vonulásáig biztonságban érezheti magát.

Az értékrendben bekövetkező változásokban a  generációs 
elválasztó vonalak majdhogynem tisztán meghúzhatók. Nem 
a  társadalom egészében, hanem a  társadalom egy rétegében 

– a fiatalok között – indult el a változás, ami azt eredményez‑
te, hogy akár ugyanazon a családon belül is gyökeresen ellen‑
tétes viselkedésminták figyelhetők meg: például a  cégért ön‑
magát és családja érdekeit feláldozó szorgos apa és sem tanul‑
ni, sem dolgozni nem akaró fia; a családért otthonában szor‑
goskodó anya és a minden keresetét önmagára költő, vígan élő 
lánya. (Kingston 2004)

Japán belátta, hogy le kell számolnia azzal az utópiával, hogy 
a gazdasági növekedés folyamatos és töretlen, hogy a teljesít‑
mények tovább fokozhatók, és hogy az emberi teljesítőképes‑
ség vég nélkül növelhető. Az emberi teljesítőképességnek a to‑
vábbi kizsákmányolása csak a társadalmi és emberi kapcsola‑
tokat érintő áldozatok révén lehetséges, ami nem biztos, hogy 
megtérülő stratégia – elég csak a fiatal korosztály körében ér‑
zékelhető viselkedési anomáliákra gondolni (Hidasi 2011; Hi‑
dasi 2015).

Lépéskényszer

A  korábban egyszer már miniszterelnökként szerepelt Abe 
Shinzo LDP (Liberális Demokrata Párt) pártelnök 2012 dec‑
emberében fényes győzelem kiséretében foglalta el ismét a mi‑
niszterelnöki széket. Ezt elsősorban – a nacionalista színeze‑
tű külpolitikai irányvonal ígérete mellett – a gazdaság élénkí‑
tését célzó gazdaságpolitikai programjának köszönhette. Ez 
alapjában három pillérre támaszkodik: fiskális reform – ami 
2013‑ban el is indult; a monetáris politika máig zajló átalakí‑
tása, és végül a strukturális gazdasági reformok. Ez utóbbinak 
egyik fontos eleme a womenomics politikája, ami tulajdonkép‑
pen nem más, mint a női munkaerő, azaz a női potenciál be‑
emelése a gazdaságot élénkítő folyamatokba. Ezt a programot 

– a japán hagyományok ismeretében – nem kis megütközéssel 
fogadta a japán társadalom és a japán munkaadók világa. Ha‑
bár a lépés nem volt előzmények nélküli.

Elemzők ugyanis már korábban is rámutattak arra, hogy 
a nők munkavállalása fontosabb növekedési tényező a modern 
világgazdaságban, mint a  technológiai forradalom vagy Kína 
felemelkedése (Zimbardo 2015). Az utóbbi időben a lányok már 
az iskolában is jobban teljesítenek a fiúknál, és a  fejlett orszá‑
gokban nagyobb arányban jutnak be a felsőoktatásba. Ennek fé‑
nyében nem csoda, hogy a munkaerőpiacon is felzárkóznak, sőt 
átveszik a vezető szerepet a gyengébb nem képviselői. Nemcsak 
alkalmazottként állják meg a helyüket, hanem a vállalkozók kö‑
zött is egyre több sikeres nőt találunk. Számos elemző egyétért 
abban, hogy a nők, azaz a női munkavállalók jelentik a növeke‑
dés egyik forrását századunkban (Shipman – Kay 2009). Veze‑
tő befektetési bankok, mint a Goldman Sachs, kezdték el hasz‑
nálni a „womenomics” kifejezést, utalva arra, hogy a nők jelen‑
tik a növekedés egyik motorját. Kathy Matsui, a japán helyze‑
tet talán legalaposabban ismerő stratégiai elemző már 1999‑től 
foglalkozik a női munkaerőhelyzet vizsgálatával Japánban, és 
a  gazdasági stagnálásból történő kitörés egyik forrásának je‑
lölte meg a férfi és női foglalkoztatás között tátongó szakadék 
(gen der  employment gap) megszüntetését. Előrevetítései szerint 
amennyiben sikerülne a női és férfi foglalkoztatás azonos ará‑
nyát elérni, akkor ez a japán gazdaságban 13%‑os GDP növeke‑
dést jelenthetne. Emellett a vállalati teljesítmények javulását is 
eredményezné a nagyobb női részarány a vezetői posztokon. Ez 
egybevág egyébként az IMF elnökének, Christine Lagarde‑nak 
a megállapításával, hogy „when women do better, the country 
does better”. (Lagarde: 2013) ”I know this is economic jargon, 
but essentially, if you bring more women to the job market, you 
create value, it makes economic sense, and growth is improved. 
There are countries where it’s almost a no‑brainer: Korea, Japan, 
soon to be China, certainly Germany, Italy. Why? Because 
they have an aging population.” http://www.brainyquote.com/
quotes/quotes/c/christinel678477

Nos, lehet ,hogy az elemzői előrejelzések hatására, de felté‑
telezésem szerint inkább annak a  felismerésnek köszönhető‑
en, hogy a  hazai női munkaerő hadrendbe állítása társadal‑
milag még mindig kevesebb ellenállásba ütközik, mint a  hi‑
ányzó munkaerő migránsokkal történő pótlása, Abe mi‑
niszterelnök erre a sokak által kétkedéssel fogadott program 
meghírdetésére ( v.ö.ENSZ közgyűlés 2013 szeptemberében 
tartott beszéde; a Világgazdasági Fórumon 2014 januárjában 
tartott beszéde) és annak könyörtelen megvalósítására szánta 
el magát. A helyzet ugyanis súlyos – méghozzá több ok miatt: 
a hanyatló születésszámok (a születésszámoknak a fenntartha‑
tóságot jelentő páronkénti gyerekszám 2,1 –ről 1,25‑re történő 
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esése), a szigorú bevándorlási korlátok és a csökkenő és elöre‑
gedő népesség együttes hatása nemcsak a  gazdaság élénkíté‑
sét, hanem már‑már a fenntarthatóságát is hátráltató tényezők.

Japánban egyébként az úgynevezett gen der ‑gap‑index, azaz 
a  nemek nem egyenlő esélyeiből és lehetőségeiből adódó el‑
térési mutató a fejlett világ országai között az egyik legmaga‑
sabb. A Világgazdasági Fórum éves jelentéséből kiderül, (Glo‑
bal Gen der  Gap Report 2014), hogy a vizsgált 142 ország kö‑
zött a nemi egyenlőség tekintetében Japán a 103 helyen áll, az‑
az gyakorlatilag az utolsó harmadban végzett. Nem nagy di‑
csőség hazánkra nézve, hogy Magyarország sem teljesít sokkal 
jobban a maga 93. helyével – előttünk Swáziroszág, utánunk 
Azerbajdzsán a sorban…

Japánban abból a  négy fő indikátorból, amelynek alapján 
meghatározzák a helyezést (egészség, oktatás, gazdaság/mun‑
kavállalás, közéleti/politikai szerepvállalás) kettő esetében 
nincs probléma: az egészségügyi ellátás és az egészségi mu‑
tatók tekintetében a  nők nem diszkrimináltak. Ugyanez el‑
mondható az oktatásról is: a  japán lányok jól teljesítenek, és 
férfitársaiknál nagyobb számban vesznek részt felsőfokú kép‑
zésben. A probléma a két másik mutató tekintetében jelentke‑
zik: a női munkavállalás arányai, a fizetési különbségek; vala‑
mint a politikai‑közéleti szerepvállalás.

Jelenleg a japán nők 63%‑a vesz részt valamilyen formában 
a munkaerőpiacon (szemben a férfiak 85%‑os arányával), ami 
az OECD országok vonatkozásában szembeötlően alacsony 
szám. Ebben benne van a  részmunkaidős foglalkoztatás is – 
ami jelenthet akár csak néhány órát hetente. A különféle alkal‑
mazotti típusokat a Japán Statisztikai Hivatal adatközléseiben 
az alábbiak szerint különböztetik meg:

Reguláris alkalmazottak
Irreguláris alkalmazottak
1.  részmunkaidős;
2.  ideiglenes „részmunkaidős”;
3.  munkaközvetítők által ideiglenesen kiközvetített foglal‑

koztatottak
4.  szerződéses vagy megbízott alkalmazottak
Az irreguláris munkaerő helyzete bizonytalan: ez a réteg ál‑

talában a  nőket vagy a  fiatal munkavállalókat foglalja magá‑
ba, akik hajlandóak alacsony bérekért (juttatások és intézmé‑
nyes érdekvédelem nélkül) is dolgozni. A nők gyermekválla‑
lás esetén rendszerint (70%) feladják munkájukat és tipikusan 
a gyermekneveléssel foglalkoznak hosszú éveken vagy évtize‑
deken át. Ez az előmenetelnél behozhatatlan hátrányokat je‑
lent férfikollégáikkal szemben.

Szignifikáns az eltérés a férfiak és a nők jövedelme között: az 
éves átlagjövedelem nőknél 2013‑ban 22.727 USA dollár volt 
szemben a  férfiak éves 40.000 USA dolláros átlagkeresetével. 
Ezt a  nagy különbséget részben magyarázza az a  tény, hogy 
a nők eleve alacsonyabb presztízsű és jövedelmi kategóriát je‑
lentő állásokban tudnak csak elhelyezkedni. Csakhogy azonos 
pozícióban dolgozók esetében is jelentékeny a jövedelemszint 
eltérése a férfiak javára.

Magasvezetői posztokon Japánban a nők részaránya mind‑
össze 9%, szemben például az Egyesült Államokban tapasztalt 
43%‑kal.

A japán womenomics sajátosságai

Az Abe miniszterelnök által meghirdetett womenomics akció‑
terv több pontból áll. Célkitűzés, hogy mennél több nőt buz‑
dítsanak

– általánosságban munkavállalásra;
– arra, hogy gyermekszülés után se adja fel munkáját;
– hogy törekedjék magasabb posztok elvállalására;
Elvárás, hogy a munkahelyek, vállalatok, a magánszektor fel‑

adva az előítéleteket és legyőzve a bizonytalansági‑kiszámítha‑
tatlansági faktor megnövekedésétől való félelmet legyen kész

– a nők foglalkoztatására;
– a női munkavállalók arányának növelésére magasabb po‑

zíciókban is.
A japán womenomics politika sajátosságát az adja, hogy ez 

egy top‑down stratégia. Azaz nem civil, vagy alulról jött kezde‑
ményezés hatására nőne a női foglalkoztatás – mint ahogyan 
ez a fejlett nyugati demokráciákban lezajlott, – hanem felülről 
jövő, kvóta jellegű utasítások formájában kénytelen‑kelletlen 
lát hozzá a gazdaság és a társadalom a megvalósításhoz. Ezek 
a következők:

– a 25 és 44 év között korosztályból a női munkvállalás ará‑
nyát 2020‑ig 73%‑ra emelni (a 2012‑es 68%‑ról);

– a vezetői posztokon a nők számarányát 10%‑ról 30%‑ra 
emelni 2020‑ig;

– az óvodák‑bölcsődék befogadó kapacitását 2017‑re 400 
ezerrel növelni: a végső cél az, hogy ne legyen senki vá‑
rólistán az óvodai helyekért. Ennek érdekében különféle 
könnyítéseket léptetnek életbe az óvodai férőhelyek növe‑
lése érdekében: friss személyzet munkába állítása és kör‑
zetenként állami földterületek, illetve ingatlanok biztosí‑
tása, valamint munkahelyi – üzemi óvodák‑bölcsődék lét‑
rehozása révén;

– növelik az iskolai napközik férőhelyeit is;
– a magánszférától elváratik adatszolgáltatási kötelezettség 

mellett emelni a női vezetők számát és minden vállalatnál 
elvárás, hogy legalább egy felső vezető legyen nő;

– kormányoldalról adó‑ és családtámogatási kedvezmé‑
nyekkel támogatják a női munkavállalás elősegítését;

– növelni a kormányzati szférában alkalmazott nők számát;
– azon belül is növelni a magas kormányzati tisztségekben 

dolgozó nők számát;
– 2014 áprilisától a  kormány a  gyermekgondozási segélyt 

az első 6 hónapban az addigi családi jövedelem 50%‑áról 
67%‑ra emelte: a második 6 hónapban marad az 50%.

– biztatják az apákat arra, hogy vegyék igénybe a  gyes‑t, 
és kívánatos, hogy ez az arány a  2011‑ben regisztrált 
2,6%‑ról 2020‑ig 13%‑ra emelkedjék;

– átdolgozzák az adószabályokat a családi kedvezménynek 
vonatkozásában;

– lazítják a  bevándorlási korlátozásokat, amelyek eddig 
megakadályozták azt, hogy külföldi ápolókat, gyermek‑ 
vagy idősfelügyelőket alkalmazzanak a  japán családok: 
a szabályozás még kidolgozás alatt van.

Mint látható, a  kormányzati szabályozásoknak és intézke‑
déseknek se szeri, se száma: valamennyi terv és irányszám na‑
gyon ambiciózus határidőt jelöl meg.

Perspektívák

A womenomics program megvalósítása ellenében ható ténye‑
zők és érvek is kétségtelenül számosak:

– a hagyományos nemi szerepekhez kötődő társadalmi el‑
várás ezt a folyamatot nem támogatja;

– a munkahelyeken uralkodó férfi‑dominancia és tekintély‑
elvűség feladására nem szívesen vállalkoznak a hagyomá‑
nyokhoz mereven ragaszkodó munkaadók;
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– a legfontosabb ellenérv azonban az, hogy a nők aktívabb 
munkavállalói szerepvállalásával még tovább csökken‑
het a  születések száma. Erre az érvre társadalomkuta‑
tók azoknak a  fejlett orzságoknak az ellenpéldáját hoz‑
zák fel (Dánia, Svédország, Egyesült Államok, stb.), ahol 
a termékenység magas annak ellenére, hogy a nők mun‑
kavállalási aránya is magas. Ellentétben azokkal az or‑
szágokkal, ahol a  nők jelentékeny hányada nem dolgo‑
zik (Dél‑Korea, Olaszország, stb.), és mégis az egyik leg‑
alacsonyabb a születések száma. Vagyis a korreláció nem 
úgy működik, ahogy a józan észmenetet követve azt el‑
várnánk.

A  japán közembereket meghallgatva és megkérdezve, so‑
kan szkeptikusak a  womenomics politikájának a  sikerét ille‑
tően. Azt még elképzelhetőnek tartják, hogy kormányhivata‑
lokban, az állami szférában határidőre teljesíteni tudják és fog‑
ják a megjelölt kvótákat és irányszámokat. A privát szférában 
azonban ez a központosított intézkedéscsomag aligha tud ma‑
gának hiánytalanul utat törni – megbukik a munkaadók szán‑
dékos körülményeskedésein, az adminisztratív akadályok állí‑
tásán. Azt ugyanis a kutatói‑elemzői kimutatások ellenére sem 
sikerült még a munkaadók körében elfogadtatni, hogy a nők 
fokozottabb munkába állításával maguk a vállalatok is tényle‑
gesen profitálhatnának.

Szükség lenne a nők tudati‑lelki hozzáállásának a formálá‑
sára is. Ebben a nevelési folyamatban az iskoláknak és a médi‑
ának lenne nagy szerepe. Az önbizalom hiánya, a saját képessé‑
gek alábecsülése és a meghurcolástól való félelem sok nőt visz‑
szatart attól, hogy felvállalja a küzdelmet és a harcot azokért 
a jogokért és lehetőségekért, amelyek képességeik, tudásuk és 
kvalifikációik alapján megilletnék őket.

Végül fel kell hagyni a politikai közéletben azokkal a meg‑
nyilvánulásokkal, amelyek a nőket diszkvalifikálnák,  amelyek 
a  nőkre nézve diszkriminatívak. Az olyan bekiabálások női 
parlamenti képviselők interpellációjánál, hogy „ideje már férj‑
hez menni” vagy „szülne inkább gyereket” se nem méltóak, se 
nem jogosak egy demokratikusnak aposztrofált társadalom‑
ban. Ezen ugyancsak változtatni kell – hiszen az ilyen hozzá‑
állás a közvéleményt és közhangulatot jelentékenyen befolyá‑
soló erővel bír.

A lecke tehát fel van adva – kérdés, hogy mikor és milyen 
mélységben sikerül a  tervezett fealadatokat végrehajtani. Ke‑
tyeg ugyanis az időbomba: újabb politikai választások jövőre 
váhatók. Ha addig nem sikerülne eredményeket elérni a wo‑
me nomics programban, akkor félő, hogy egy esetleges kor‑
mányváltásnak maga a program is áldozatává válik. 
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Női önkifejezés és az újrafogalmazott falvédők

Women’s self‑expression and redefined wall hangings

 Molnár Csilla, Nyugat‑magyarországi Egyetem, Sopron | University of West Hungary

Abstract At the beginning of the 20th century embroidered wall‑hangings were the schematic and creative expressions of women 
touched by modernisation. Contemporary artists (Zsófia Pittmann and Eszter Ágnes Szabó) turn to this disputed form of visual me‑
dium, they provide it with a content from today’s culture and they critically re‑interpret them through quotation. The naivety and cli‑
che of the former wall‑hangings make you smile, just like the ironic nature of today’s wall‑hangings. It is common in both of them that 
in both ages they can be recognised as a means of expressing female conscience.

Keywords wall‑hanging, visual medium, critically re‑interpret, female conscience

Vázlat A falvédők hímzése Magyarországon a 20. század elején a modernizáció által megérintett nők egyszerre sematikus és krea‑
tív kifejezőeszköze volt. Kortárs magyar művészek (Pittmann Zsófia és Szabó Eszter Ágnes) fordulnak ehhez a vitatott esztétikai érté‑
kű vizuális médiumhoz, napjaink populáris kultúrájából vett tartalmakkal látják el, és kritikailag újraértelmezik az idézés révén. Míg 
az egykori falvédő naivitása, közhelye kelt mosolyt, napjaink falvédője iróniát hordozó mivoltában késztet ugyanerre. Közös bennük, 
hogy mindkét korban a női önkifejezés és öntudat eszközeként tekinthetünk a feliratos falvédőkre.

Gen der  és antropológia

A 20. század során folyamatosan szembekerülünk a kora mo‑
dern elvont, de hallgatólagosan a  férfi eszményét implikáló 
emberkép tarthatatlanságával. Helyette figyelembe vehetjük 
a  történeti‑társadalmi összefüggésekben képződő, állandóan 
alakuló, egyszerre érzéki és intellektuális tapasztalatként adott, 
de folyton a megértésre utalt női és férfi mivoltot, a gen der  ant‑
ropológia alapját.

A  kulturális és a  fizikai antropológia gen der  vonatkozása‑
it a  feminista tudományos törekvések megjelenésének kez‑
deteitől, az 1970‑es évek elejétől kezdték vizsgálni. Némileg 
megkönnyítette az új teoretikusok dolgát, hogy a  természet‑ 
és humántudományok az előző években estek át egy olyas‑
féle paradigmaváltáson, amely megkérdőjelezte a monolit el‑
veket, a  zárt felosztási rendszereket, mint civilizált‑primitív, 
ősi‑művi stb. és általában a  férfiközpontú tudomány magá‑
tól értetődőnek vett előfeltevéseit. Itt említhető új paradigma‑
ként a strukturalizmus (Claude Lévi‑Strauss), a kognitív ant‑
ropológia (Stephen Tyler), a szimbolikus antropológia (Victor 
Turner), az interpretatív vagy narratív antropológia (Clifford 
Geertz) és így tovább.

Jellemzi a  gen der  szempontú antropológiai kutatások ak‑
kori állapotát, hogy képviselőinek komoly küzdelmet kellett 
folytatniuk azért, hogy a nemi szempontok egyáltalán helyet 
kapjanak az antropológiában, hiszen az ember fogalmát ad‑
dig egyszerűen és magától értetődően azonosították a férfival. 
Emellett olyan alapvetőnek tekintett összefüggéseket vizsgál‑
tak felül, mint például, hogy az emberiség kezdeti fejlődését 
nem a vadászat (férfitevékenység), hanem a gyűjtögetés (női 
tevékenység) tette lehetővé, illetve hogy a természet és kultú‑
ra nem magától értetődően azonosítható a nővel és férfival. Az 

első női szerzők többek között Claude Lévi‑Strauss kutatásaira 
alapoztak, mert a  strukturalizmus univerzális elve jó eszköz‑
nek bizonyult az egypólusú, férfielvű gondolkodás bírálatára 
(Slocum 1975, Ortner 1974).

Ezek a kritikai vizsgálatok még számos hiányossággal jelle‑
mezhetőek. Ilyennek tekinthető, hogy miközben joggal hada‑
koznak bizonyos férfiprioritások ellen, szem elől tévesztik ma‑
gának a  kérdéskörnek a  történetileg konstruált mivoltát. To‑
vábbá nem veszik figyelembe a szemantikai jelleget, a kulturá‑
lis tárgyak jelentésbeli szükségszerűségét és e jelentés időbeli 
módosulását. Egy újabb hiányzó szempont a  jelentések kom‑
munikatív igénye, amely a múltra vonatkoztatva nem választ‑
ható el az emlékezettől, illetve annak differenciált változataitól. 
Az utolsó pedig a hermeneutikai szempont, tehát annak a be‑
látása, hogy csak az rendelkezik jelentéssel és csak az kommu‑
nikatív, amit megértettünk, magunkévá tettünk.

Ebben az összefüggésben nem sok csodálkoznivaló van 
azon, hogy még az elit művészet körében sem igazán lehet 
a 19. század előtt női alkotókat említeni, hiszen, ha voltak is, 
alig tartották őket számon. Ritka kivétel Artemisia Gentileschi 
(1593‑1653) római festőművész(nő) példája, aki a 17. század 
elejének, a barokk képzőművészet születésének egyik megha‑
tározó szerzője volt.162

A nők által folytatott kézműves és háziipari tevékenység az 
előzőeknél is kisebb figyelmet keltett korábban a  kultúra te‑
rületén folytatott kutatásokban. Az érdeklődés megjelené‑
se – ahogy azt a továbbiakban részletesebben is kifejtem – az 
1970‑es évek végétől számítható hazai és nemzetközi viszony‑

162 Napjainkban nevét Michelangelo Caravaggio mellett emlegetik a művészet‑
történészek, életéről 1997‑ben játékfilm is készült (rendezője Agnès Merlet, 
főszereplője Valentina Cervi).
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latban egyaránt. A  szemléletváltáshoz úgy gondolom, az is 
hozzájárult, hogy az 1960‑as évek végétől kerültek be az egye‑
temekre, kutatóhelyekre nagyobb számban nők, akik jelenlé‑
tükkel, súlyukkal is érdemben és tartósabban tudták befolyá‑
solni a kutatások, a publikációk irányát, tematikáját.163

A feliratos falvédők eredete

A fentebb vázolt összefüggésben nyert jelentőséget a hímzett, 
képes‑feliratos konyhai falvédők világa is. Ezek eredetét és 
sorsát első ízben Eva Stille német néprajzkutató követte vé‑
gig az 1970‑es évek második felében (Stille, 1979). „Ő mutat‑
ta ki, hogy mint annyi más, az idők folyamán népivé lett la‑
kásdíszítménynek, ezeknek a jellegzetes rajzú, kísérőszöveges 
19‑20. századi textíliáknak az ősei is előbb az úri‑polgári ott‑
honokban jelentek meg.” (K. Csilléry. 1987. 12.) Eva Stille ku‑
tatásaiból kiderült, hogy a feliratos falvédők német nyelvterü‑
leten jelentek meg az 1870‑es években, az iparművészeti mú‑
zeumok létesítésével párhuzamosan, és közös céljuk az ízlés‑
nevelés volt. A korabeli művészettörténészek javasolták, hogy 
a  háziasszonyok vizuális alkotószenvedélyüket a  festmények 
képeit utánzó házi hímzések helyett a kora reneszánsz rajzos, 
lapos öltéseket alkalmazó vászonhímzéseinek stílusában éljék 
ki. A  folyóiratok, művészeti kiadványok hamarosan megtel‑
tek példákkal és mintákkal, melyeket gyorsan átvettek a városi 
vagyonos, művelt polgárasszonyok.164 Azonban a  divat mo‑
dern társadalmakból ismert logikájának megfelelően, amikor 
a hímzett vásznak szélesebb körben is terjedni kezdtek, a felső 
középosztály otthonaiból gyorsan el is tűntek.

A feliratos falvédők azonban tartósan gyökeret vertek a sze‑
rényebb jövedelmű és iskolázottságú rétegek körében, miköz‑
ben a képek és feliratok témája, tartalma is lassan megváltozott. 
A reneszánszra utaló motívumok és a műveltséget tükröző idé‑
zetek helyét átvették a korabeli életből, elsősorban a háztartás‑
ból, a férfi‑nő kapcsolatból vett jelenetek, és a népszerű kultú‑
rából származó idézetek, szentenciák. A 20. század elejére a la‑

163 Például hazai viszonylatban az 1970‑es évek elejétől léptek színre olyan szoci‑
ológusnők, mint Losonczi Ágnes, S. Nagy Katalin, Hoffmann Istvánné (utób‑
bi, harmadik szerző férjezett nevén publikált), akik már tudták alakítani pél‑
dául a  lakáskultúra‑kutatásokat, sőt mintegy megteremtették a  diszciplína 
magyar nyelvű kereteit. Ezen belül jelentek meg (például S. Nagy Katalin ku‑
tatásainak keretében) a mindennapi élet vizuális kultúráját, így a falvédők vi‑
lágát elemző írások (S. Nagy, 1986).

164 Szemléletesen érzékelteti a kínálatot a Bérczi D. Sándor‑féle budapesti kézi‑
munkaüzletnek 1915‑ös képes árjegyzéke (K. Csilléry, 1987. 16.)

kásdíszítésnek ez az olcsó és egyszerű módja elterjedt a mun‑
kások és parasztok lakásaiban az angolok, hollandok, svédek 
körében, és megjelent az Osztrák‑Magyar Monarchia országa‑
iban is. K. Csilléry Klára kutatásai szerint a városi és vidéki kis‑
iparos, munkás és földművescsaládok otthonaiban élők ezeket 
a tárgyakat faliképként értékelték, és előnyomott változataikat 
a század elejétől az 1960‑as évekig a városi piacokon vásárolták 
meg. A feliratos falvédőket a paraszti otthonokban az 1970‑es 
évekig meg lehetett találni a tisztaszobában, a szentsarokban 
az addig szabadon hagyott falfelületeken elhelyezve, beilleszt‑
ve őket a középkori hagyományokban gyökerező szokásrend‑
be. Ezzel párhuzamosan a  falvédők a  korabeli konyhában is 
megjelentek, annak függvényében, ahogyan vidéken terjedni 
kezdtek a füstmentes, takaréktűzhellyel felszerelt, fehérre me‑
szelt konyhák, ahol ezek a textíliák egyszerre töltöttek be vé‑
dő és díszítő funkciót.

A feliratos falvédők tehát kettős jelleget mutatnak: egyik ol‑
dalról tagadhatatlan modern, városi eredetük és tudatos ter‑
jesztésük. Másfelől nézve viszont hamar kikoptak a  jól szitu‑
ált városi otthonokból, tartósan a vidéki, falusi háztartásokban 
maradtak meg, és a köztudat is a 20. századi egyszerű emberek 
lakberendezési kellékeként tartja számon ezeket a tárgyakat.

A falvédők képi és szövegvilága

A  falvédők képi világának kutatása sokáig kiesett a  tudomá‑
nyok látószögéből, és csak a  fentebb említett szemléletváltás 
nyomán kezdtek el velük behatóbban foglalkozni. Gyűjtésük 
Magyarországon az 1970‑es évek végétől kezdődött, elsősor‑
ban a Hatvan városában található Hatvany Lajos Múzeum ke‑
retében, az intézmény akkori vezetőjének, Kovács Ákosnak 
a  jóvoltából. Az 1980‑as évek elején Hatvanban, Egerben és 
Budapesten is több kiállítást rendeztek a gyűjtemény anyagá‑
ból, azonban az akkori közízlés és hivatalos álláspont olyany‑
nyira elutasítóan viszonyult mindehhez, hogy a bemutatókat 
leállították, és a gyűjtemény anyagát is a raktárba száműzték. 
A fő indok e tárgyak giccses és közhelyes kifejezésmódja volt. 
Ám a kutatások tovább folytak, ahogyan a szakemberek figyel‑
me itthon is a mindennapi élet felé fordult az 1980‑as években. 
Ezen belül azonban csak szórványosan vetődött fel a gen der  
szempontja. Ennek egyik oka az lehet, hogy nálunk a hatalmi 
viszonyok révén az uralkodó tudományos pozíciók birtoko‑
sai nem érdekeltek olyan kutatók térnyerésében, akik a gen der , 
illetve a  feminizmus nézőpontjából vizsgálnak antropológiai 
kérdéseket. További fejlemény, hogy a politikai hatalom ellen‑
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ségesen viszonyul az antropológia tudományához, és 2016‑tól 
megszünteti az antropológia képzéseket Magyarországon.165

Sinkó Katalin álláspontja szerint a  falvédő leginkább azok 
körében terjedt el, akiket már megérintett a városi modernizá‑
ció, de még nem integrálódtak az új, urbánus életformába. En‑
nek megfelelően mintegy a  városi kultúra perifériáján virág‑
zott ki ez a sajátos műfaj, „írás és kép különös ötvözete, a fel‑
iratos falvédő. Képeikből, szövegeikből ezekenek a rétegeknek 
értékei, eszményei – verbalizált és képben kifejezett normatí‑
vái – tárulnak elénk.” (Sinkó, 1987. 25.)

Sinkó kutatásai szerint a falvédők szövegei több csoportba 
oszthatók eredetük szerint. A „szentenciázó” tartalmak erede‑
te a református egyházi, templomi hímzésekre vezethető visz‑
sza, bár létezik ennek katolikus változata is, ez utóbbiaknál Jé‑
zus, Mária és a szentek képi ábrázolásai is megjelennek.

A  világi szövegek egyszerű szerkezetű mondatainak erede‑
te a  korabeli slágerek, nóták, műdalok vidékéhez vezet. Kö‑
zös jellemzőjük a sztereotíp szövegezés, a kisvárosias elvárások 
hangsúlyozása, ahol a nő dolga a háztartás, a konyha, a férfié 
a pénzkeresés (1‑2. kép).

A történelem nyomait őrzik azok a falvédők, amelyek az el‑
ső világhábrú idején, vagy az azt követő években keletkez‑
tek, és többnyire a búcsúzó vagy hazatérő katona témáját va‑
riálják. Ahogy Sinkó Katalin írja, a háború a városiasodó pa‑
rasztságot érintette leginkább létszámában, így ők kerestek 
olyan reprodukciókat, képeslapokat, melyekről azután átvet‑
ték és a maguk ízléséhez igazították a szükséges figurákat és 
motívumokat. Itt tetten érhetjük a történetiségben testet öl‑
tő kulturális és kommunikatív emlékezet működését (Ass‑
mann 1989).166

165 http://eduline.hu/felsooktatas/2015/6/10/alapszakok_megszunese_felsook‑
ta tas_WUJ0ZN

166 Jan Assmann, amikor megkísérli átfogni az emlékezet problematikáját, az 
emlékezet négy módja között tesz különbséget. Ezek: a mimetikus emlékezet, 
mint a  múlt gyakorlati tudásának átadása, az anyagi emlékezet, mint a  tár‑
gyakba foglalt történelem, a kommunikatív emlékezet, mint a múlt maradvá‑
nyai a nyelvben és a kommunikációban (beleértve magát a nyelvi kommuni‑
káció képességét) és a kulturális emlékezet, amely múltbeli jelentések átadá‑
sa, vagyis a kimondott történelmi utalások és a történelmi tudat. A kulturá‑
lis vagy ’ünnepi’ emlékezethez viszonyítva a kommunikatív emlékezet jellem‑
zői: tartalma az egyéni életút keretei között szerveződő történelmi tapasztala‑
tok, formája a személyközi érintkezésben alakul ki, közvetítőcsatornái a sze‑
mélyes tapasztalás és szájhagyomány, illetve az eleven emlékezés az organi‑
kus emlékezőképesség révén, időhorizontja három‑négy nemzedék (nyolc‑
van‑száz év), mely a jelennel együtt halad tova, és hordozója az aspecifikus 
kortársi emlékezetközösség (Assmann 1989, 56.)

Témánkat illetően a  történeti traumák feldolgozásának 
szüksége mellett Sinkó kutatásai során arra a  következtetés‑
re jut, hogy e sajátos műfaj, a  feliratos falvédő sajátos értéke 
a családi élet normáit hangsúlyozó „szentenciázás” és a házila‑
gos kivitelezés során megvalósult önálló formai invenció (Sin‑
kó, 1987. 32.). Ezt az álláspontot erősíti Kriston Vizi József is, 
aki a Gyöngyös közeli Nagyrédén, a Mátraalján kutatott a té‑
mában, és számos egyéb invenció mellett olyan falvédőket is 
talált, melyeken a  20. század második feléből való technikai 
eszközök, pl. modern hangszerek és mikrofon vagy politikai 
szimbólumok, pl. úttörőviselet, 50‑es évekből származó film 
címe (2x2 = néha 5) jelennek meg.

Kép és szöveg viszonyára jellemző a  variabilitás, vagyis 
ugyanaz a felirat többféleképpen kombinálódhat más‑más ké‑
pekkel és fordítva (3‑4. kép). Ezt a nagymértékben leegyszerű‑
sített, stilizált, közhelyes kifejezésmód teszi lehetővé. Ugyan‑
akkor sajátos térszemlélet jellemzi őket, amelyen eltűnik a ké‑
pi tér, a figurák és a keret motívumai ugyanabban a kétdimen‑
ziós síkban helyezkednek el. Ez akkor a  leginkább szembetű‑
nő, amikor az európai képzőművészetből ismert téma átfogal‑
mazásával találkozunk, mint például az Utolsó vacsora vagy 
Krisztus feltámadása. Itt tehát nem az ábrázolás megoldásán 
van a hangsúly, hanem az eredeti tartalom sémaszerű reduk‑
cióján, amelynek révén a  képek emblematikus jelleget ölte‑
nek, amely esztétikai szempontból vizsgálva a  téma legsema‑
tikusabb kifejezését testesíti meg. Azonban használói számára 
nem a képi kidolgozottság és invenció megőrzése volt a fontos, 
hanem az adott motívum felidézése, emlékeztető jellege. Eb‑
ben az összefüggésben a feliratos falvédők képi és szövegvilá‑
ga azonos törekvésre utal és egyezést mutat.

Ebből a szempontból a  falvédők szövegei az epigráfia köré‑
be tartoznak, melynek az ókorig visszanyúló folyamatos ha‑
gyománya a mai napig tart. Mindössze annyi történt, hogy az 
ókori, kőbe vésett feliratok helyét átvették a textíliák – ahogy 
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ez a  falvédő esetében történt – vagy napjainkban az ajándék‑
ba szánt emléktárgyak, szöveggel díszített ajándéktárgyak, üd‑
vözlőlapok, csomagolások, vagy újabban a szellemesnek szánt 
szöveggel ellátott rendszámtábla‑utánzatok az autók hátsó szél‑
védőjén (pl. Smart autókban: „Egy Kinder‑tojásban találtam.” 
Vagy „Suzuki: a ti autótok.” Vagy: „Vigyázz: minden apró álla‑
tért fékezek!” stb.) Ezek esetében valóban másodlagosak a ki‑
dolgozás, vagy a  technika szempontjai (például a „rendszám‑
tábla” lehet matrica, műanyag tábla, fémtábla, lehet szitázva, 
akrilfestékkel nyomva stb.), a  hangsúly az üzenet tartalmán 
van, ami az epigrafikus szemiotikának megfelelően általában 
kötött, vagy csak csekély mértékben variálódó szövegtípusokat 
jelent, és főbb céljaik az üdvözlés, az emlékeztetés, a köszöntés, 
a dicsekvés, a panaszkodás, a gúnyolódás. Vagyis lényegükben 
nem különböznek azoktól a beszédformáktól, melyeket Mihail 
Bahtyin tipologizált, mint a népi beszéd alakzatait.

Hankiss Elemér az eddig elmondottakhoz azt az érdekes kö‑
vetkeztetést kapcsolja, hogy mivel a falvédők többsége a polgá‑
ri, városi környezetet ábrázolja, ezért nem beszélhetünk a ha‑
gyományok őrzéséről vagy az ősi háziasszonyi szerephez való 
ragaszkodásról. „Ellenkezőleg. A  falvédőkultúra felvirágzása 
Magyaroszágon a 20. század első felében a női öntudatosulás 
első széles körű társadalmi megnyilvánulása volt. Még ha oly‑
kor félénk, esetlenkedő és rejtőzködő, de egyre határozottabb 
formában.” Hankiss szerint ezt a tárgyvilágot az teszi különö‑
sen érdekessé, hogy egyébként nagyon ritkák azok a ránk ma‑
radt egykori kifejezésmódok, melyek a társadalom alsó rétege‑
iből tudósítanak az emberi tudatok, történések, vágyak alaku‑
lásáról (Hankiss, 1987. 71.)

A  technológiai fejlődésnek köszönhető fehér konyha egyre 
nagyobb mértékben a  nyilvánosságnak szóló színtérré is vá‑
lik vidéken és városban egyaránt. Női térként a korábbi füstös, 
dohos konyhalyuk helyett kitüntetett kommunikációs színtér 
is, ahol a konyhai feliratoknak is fontos szerep jut üzenetként 
a külvilág felé. A konyha tisztasága metaforikusan azonosítódik 
a nő erkölcsi tisztességével (Tisztaság‑tisztesség/ Tisztaság ékesí‑
ti a konyhát/ Sem pompa, sem cifraság, Rend van itt és tisztaság) 
(5‑6. kép). A tendencia egyébként töretlennek látszik napjain‑
kig: a konyha olyan vonzó, esztétikailag kiemelt színtér a tech‑
nikai fejlődésnek köszönhetően, ahol az élelemtárolás, a nyers‑
anyag‑előkészítés, a főzés, a mosogatás terheit halkan zümmö‑
gő gépek veszik át, eltűnik a füst, majd az ételszag is, és napja‑
inkra a konyha és a lakás többi része közti merev határ is eltűnik.

Mindez persze jogosan veti fel a kérdést, hogy milyen gen‑
der ‑vonatkozásai vannak az előbb vázolt folyamatnak. Véle‑
ményem szerint a  régi társadalmi minták alapján kialakult 

alapvető munkamegosztási funkciók, szerepkörök nem tűn‑
nek el, csak a korábbi merev határok válnak kevésbé látható‑
vá. De mindez nem szünteti meg a nők kultúrában elfoglalt 
felemás helyét. Hiszen egyik részről nélkülözhetetlen felada‑
tuk van a domesztikációban, a természetinek kultúrává alakí‑
tásában, melyre példa a főzés, a nyers főtté alakítása a konyha 
helyszínével. Másik részről viszont a  kulturális gondolkodás 
logikája a  nőket és a  hozzájuk kapcsolódó funkciókat rend‑
re a csekélyebb értékű oldalon helyezi el (Ortner, 1974). Úgy 
vélem, hogy a Hankiss által megfogalmazott női öntudatoso‑
dás illúzió, mert a nő – bár kedvezőbb körülmények között – 
továbbra is a  konyha foglya marad. A  falvédők szövegei ezt 
a prediszponáltságot tükrözik vissza, ahol az egyénnek nincs 
lehetősége választani és dönteni, mert a kulturális logika eleve 
kijelöli számára a helyét, „a nő helye otthon van”.

Ma is a konyha női színtér, és a korai polgárosodás idején 
megjelenő falvédők üzenő funkciója is megmarad, csak más‑
fajta vizuális felületek veszik át a közhelyes, előre gyártott köz‑
lemények hordozásának a szerepét. Napjaink mondén fogyasz‑
tói mentalitásának megfelelően többek között világvárosokra, 
elit üdülőhelyekre utaló képek és szövegek, valamint a kultú‑
ra széles konszenzussal elfogadott alkotásaiból vett részletek, 
reprodukciók jelennek meg (pl. Marilyn Monroe, James Dean, 
Elvis Presley, Audrey Hapburn és mások képei, valamint to‑
vábbi ikonikus fotók a huszadik század első feléből, stb.), vala‑
mint a fentebb már említett epigráfiák mai, beltérbe, konyhába 
készített változatai mindenféle használati eszközön és dísztár‑
gyon (pl. feliratos kötények, bögrék, fakanalak, személyre szó‑
lóan címzett szövegű díszüvegek stb.).

Feliratos falvédők a kortárs képzőművészetben

Az eddigiek alapján azt a  következtetést vonhatjuk le, hogy 
a feliratos falvédők az urbanizáció és a divat változásai miatt 
az 1970‑es évektől gyorsan kezdtek eltűnni utolsó színterükről, 
a  vidéki otthonokból. Éppen akkor, amikor a  kulturális ant‑
ropológia kutatói felfedezték maguknak a területet. Az azóta 
eltelt három‑négy évtized miatt joggal vélhetik sokan, hogy 
a kultúrakutatás történetének lezárt fejezetéről beszélhetünk‑

 

Azonban napjaink művészeti törekvéseinek képviselői a fal‑
védő formai kellékeit fedezik fel maguknak, és saját művészi 
invenciójuk közegévé teszik. A primér falvédővel szemben itt 
egyedi jelentések, eredeti alkotások jönnek létre. Ezt példáz‑
za a kortárs művészetből Pittmann Zsófia és Szabó Eszter Ág‑
nes tevékenysége, akik a  feliratos falvédők világának kortár‑
si újrafogalmazásával foglalkoznak. Munkáik egyik meghatá‑
rozó vonása a  kontraszt, amely a  hagyományos falvédők stí‑
lusában napjaink populáris kultúrájából vett idézetekkel, is‑
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mert és népszerű vagy vitatott előadók ábrázolásaival dolgozik. 
Pittmann Zsófia művein idézetek olvashatók az Európa Kiadó‑
tól, Zámbó Jimmytől, Deák Bill Gyulától vagy a Beatricétől, de 
találkozunk reklámszövegekkel, és napjaink magyar valóságá‑
nak számos egyéb jelenségével is (7‑8. kép). Rátalálunk krisnás 
mantrára vagy Hamvas Béla szállóigévé lett mondatára (Végül 
is ketten maradnak: Isten és a  bor.”) komponált feliratos fal‑
védőt is. „Humoros, a mai popkultúrához megértő szeretettel 
forduló művek születtek meg az iparművész kezei között. Sőt, 
az Ikea is felfigyelt rá, így a cég magyarországi tartózkodásának 
15. évfordulójára is hímzett egy darabot (9. kép). A magyar esz‑
szenciát vizuálisan egy másik multi, a McDonald’s is a  falvé‑
dőben látta jónak megragadni, amikor a kétes sikerű ’Magya‑
ros Ízeit’ reklámozta. Így kerülhetett az ezredforduló után az 
ódivatúnak vélt, elfeledett műfaj citylightokra és bannerekre.”167

Szabó Eszter Ágnes munkái hasonló módon jellemzhetők, 
azzal a különbséggel, hogy nála a kontraszt nemcsak a műfaj 
és az ábrázolás között, hanem a falvédő képi és szövegvilágán 
belül is megvan, tehát az egy képsíkba került alakok is lehe‑
tetlen találkozások groteszk helyzeteit jelenítik meg (10. kép). 
Ezek közül talán legismertebb a „Nagymamám, Zalai Imréné 
talákozása David Bowie‑val” című alkotás, amely New Yorkba 
is eljutott, és szerepelt egy ottani kiállításon (11. kép).

Azonban Pittmann és Szabó művészete sok hasonlóságot 
mutat, ezért nem véletlen, hogy Szabó több munkáját tévesen 
Pittmann‑nak tulajdonították, amely tévedésre mindkét érin‑
tett művész felhívta már a nyilvánosság előtt a figyelmet.

Az a gesztus, hogy képzőművészként végzett kortárs művé‑
szek egy ilyen kétes esztétikai értékkel felruházott vizuális mé‑
diumhoz fordulnak, és annak formavilágát, stiláris eszközeit in‑
venciózus módon újrafogalmazzák napjaink hétköznapi kultú‑
rájából vett tartalmakkal, a  posztmodern képzőművészet jel‑
lemző példájaként értelmezhető. Ugyanis a posztmodern nem 
megtagadja a modernitást, nem hirdet visszatérést a modern 
előtti világba, ahogy azt jellegzetesen modern hittel és gesztus‑
sal a 19. századi angol iparművészek, a preraffaeliták hirdették. 
Nem is valami teljesen újat akar a semmiből teremteni, mint 
a 20. századi avanatgarde mozgalmak szintén tipikusan a mo‑
dern eszméjét megtestesítő művészei. A  posztmodern a  mo‑
dernség egy jelenségét ironikus szemlélettel, a kölcsönzés, az 
idézés, a  rekontextualizálás eljárásmódjaival kritikailag értel‑
mezi újra. Azok a szervezőelvek, melyekkel ezek a műveletek 

167 Oláh Zsófia: Elfejtett tárgyaink: a falvédő Elfelejtett%20t%C3%A1rgyaink%20
a%20falv%C3%A9d%C5%91%20%20Pittmann%20Zs%C3%B3fi.htm 

végrehajthatók – csakúgy, mint az eredeti, oprettekből, nóták‑
ból stb. építkező szövegfoszlányok – White szerint egy véges 
kombinatorika (modell, jel, szintaktikai viszony, figurativitás: 
metafora, metonímia, szinekdoché, irónia, illetve a kontraszt) 
eszközkészletéből építkeznek (White, 1997.). Úgy vélem, vizs‑
gált példám igazolja azt, hogy White‑féle megközelítést a szű‑
kebben értett szövegszerűn túl a vizualitásra alkalmazzam, kü‑
lönösen, mivel ez a képiség szövegekkel kapcsolódik, és lép in‑
terakcióba. Valamint azt is megerősíti, hogy az így összeálló 
kép‑szöveg együtteseknek a narratíváját gen der  összefüggésben, 
azaz (Susan Lansertől kölcsönzött terminussal) feminin narra‑
tívaként értelmezzem, olyan jegyek alapján, melyek szintén tör‑
téneti képződmények, de szemiotikailag összetartozó csoportot 
alkotnak. Esetünkben a narratív irónia és a pretextualitás olyan 
módozataira épülnek, melyet csak a  női társadalmi nemi ta‑
pasztalat tesz lehetővé (Lanser, 1995, 528‑531.).

Trencsényi Zoltán írta cikkében Pittmann Zsófiáról: „Egy‑
szer azt kérdezte tőle egy rajztanár, hogyan lehet ilyen gyer‑
meteg rajzokat készíteni szándékosan. Azt mondja: nem egy‑
szerű. Egy normálisan megrajzolt arc fölé papírt kell helyez‑
ni, az arcot át kell kopírozni, a  műveletet aztán négyszer‑öt‑
ször meg kell ismételni, hogy az alkotás, a korabeli falvédők 
naivművészeti színvonalára butuljon. A  szöveggel némileg 
egyszerűbb a helyzet, mert a gondolat sokszor az idő múlásá‑
val együtt fakul, módosul, alakul át vicces, kifacsart közhellyé, 
hogy aztán befészkelje magát az alkotó fejébe, és addig mo‑
toszkáljon ott, míg egy mű része nem lesz.”168

Az sem véletlen, hogy Szabó Eszter Ágnes leghíresebb mű‑
vét egy időben tudta és hozzájárulása nélkül másolták és ter‑
jesztették. Ahogy ő beszélt erről egy vele készített interjúban: 

„Ezt a  hímzést 1998‑ban készítettem, és tényleg érdekes volt, 

168 http://falvedok.blogspot.hu/2011/02/pittmann‑zsofi‑falvedoi.html 
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amikor vidéki pizzériában találkoztam vele, szórólapon vagy 
fénymásoló szalonban, ahol azt demonstrálták rajta, milyen 
jól másol a gép. Mivel név nélkül terjedt, előfordult, hogy té‑
véműsorban mutatták, és arról beszélgettek mellette, hogy lé‑
tezik‑e városi folklór, és ha igen, tényleg ilyen lehet‑e. Baráta‑
im betelefonáltak, el akarták mondani, hogy ez nem népmű‑
vészet, hanem egy képzőművész alkotása, de nem kapcsolták 
be őket a műsorba. Ezeken én ugyanolyan jót mulattam, mint 
amikor a falvédőt készítettem. Komolyan, vártam már, mikor 
látom meg egy céllövöldében, pálcikán.”169

Összefoglalás

Az egykori falvédők naivitása, sutasága, közhelyei mosolyra 
fakasztanak, napjaink művészeinek újrafogalmazott falvédői 
viszont iróniát hordozó mivoltukban késztetnek bennünket 
ugyanerre. Hegel egyik híres mondatát parafrazeálva, a törté‑
nelemben – esetünkben a művészetben – minden kétszer ját‑
szódik le: először komolyan, másodszor pedig komikusan. Vá‑
lasztott témánk bemutatásakor mintha ennek igazolását lát‑
nánk viszont, ahol számtalan kontrasztpár keresztezi egymást. 
Például a régi falvédők alkotóinak névtelensége, naivsága, kép‑
zetlensége és a mai művész individuális, képzett, reflektált vol‑
ta, vagy a régi komolysága és a mai humora. Ami viszont közös 
bennük, hogy mindkét korban a női önkifejezés sajátos, korra 
jellemző eszközeként tekinthetünk a műfajra.

A  társadalmi térben is elhelyezhetők ezek az alkotások és 
a hozzájuk fűződő létrehozó és befogadó tevékenység. Ez sem 
zárt és egyirányú, hiszen a  régi falvédők korabeli közönsége 
eltűnt, az egykori alkotások azonban egy másik időben, má‑
sik társadalmi dimenzióban újabb jelentésre, sőt jelentőségre 
tesznek szert. Ez tehát kognitív és szemantikai többletet horoz. 
Kognitívat azért, mert – utalva Hegelre – egy adott időben lét‑
rejött alkotást szükségszerűen későbbi időbeli tapasztalata‑
ink fénytörésén keresztül szemlélünk. Csak történetileg va‑
gyunk képesek szemlélni bármit is, és ez a történeti szemlélet 
formálja gen der  természetű meghatározottságainkat. Ezen túl 
szemantikai többlet is keletkezik, mert maga a mű jelentése is 
időben érintkezik, interferál más jelentésekkel, és így mindig 
mást, többet is jelent, mint egy korábbi időpillanatban.

169 http://librarius.hu/2011/02/24/zalai‑imrene‑az‑en‑nagymamaam‑interju‑sz
abo‑eszter‑agnes‑kepzmvesszel/ 

Úgy gondolom, ez a három vonatkozás – a történeti, a sze‑
mantikai és a  kommunikatív összefüggés – szorosan össze‑
kapcsolódik és egymást feltételezi. Olyan jelenségről van szó, 
amelynél az eredeti alkotásmód történetileg kora modern, sze‑
mantikailag kötött és sablonos, denotatív jelentésű, társadalmi 
kommunikatív szempontból pedig az adott időben a  női vi‑
zuális önkifejezés egyetlen formája. A másodlagos alkotásmód 
Pittmann és Szabó részéről történetileg posztmodern, ahol 
a szemantikailag kötött forma invenciózus, konnotatív jelentés‑
sel társul, kommunikatív szempontból pedig a női vizuális ön‑
kifejezés egyik lehetséges formája.

Véleményem szerint a  két fentebbi kortárs alkotó műve‑
it szemlélve a jelentéstöbblet – éppen történeti mivoltából fa‑
kadóan – időben ugyanakkor meglehetősen behatárolt érvé‑
nyességű. Hiszen a régi és az új falvédő közötti kontraszt csak 
annak jelenik meg, aki – akár csupán kisgyermekkori emlék‑
ként – még az eredeti használatból ismeri a régit, rendelkezik 
személyes vizuális élménnyel, például e sorok szerzője. Annak 
számára, aki már csak múzeumban, galériában látja kiállítva 
mindkettőt, a fentebb sorra vett szemantikai többlet nagy ré‑
sze nem áll rendelkezésre.

A  témával kapcsolatban szeretném kiemelni: a  gen der nek 
nemcsak egy adott területre (például antropológia, művészet, 
művészetszociológia) van relevanciája – ahogy azt az 1970‑es 
évektől kezdve vallották kutatónők – hanem létezik egy ed‑
dig kevéssé preferált összefüggés is, a gen der  történeti‑szeman‑
tikai világa, melyet ezen dolgozatban vizsgáltam egy konkrét 
területen. Ennek diszciplináris összfüggései részben Reinhart 
Koselleck történeti‑szemantikai vizsgálódásán alapulnak, ki‑
bővítve mindezt a gen der  dimenziójával. De elképzelhető az 
is, hogy fentebbi összefüggést összekapcsoljuk a Jan Assman 
által vett kulturális és kommunikatív emlékezetkutatás lehe‑
tőségeivel.

További összefüggés, hogy napjainkban a  nők elleni erő‑
szak visszaszorításáért küzdő társadalmi mozgalmak is fel‑
használják a  falvédő vizuális világát mozgalmi logóként. Hi‑
szen az eredeti képi üzenetet (a család mint domesztikus egy‑
ség, illetve a  férfi‑női kapcsolat békessége, a  természetesnek 
tartott mindennapos főzés) a családon belüli erőszak problé‑
májának nyilvánossá válása egyre inkább megkérdőjelezi. Az 
ilyen mozgalmak üzenete mintegy hatványozottan fejeződik 
ki a hagymányos falvédők suta és naiv ábrázolásmódjainak fel‑
használásával.

Minden eddigi következtetés, még ez utóbbi, extrém pél‑
da is, a(z esztétikai) tapasztalat, illetve ennek hermeneutikai 
természete felé utal bennünket, afelé a többlet felé, amely által 
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mi magunk is mások leszünk, mint voltunk a megértés előtt 
(Marquard 2001). Kirajzolódhat ezáltal egy új diszciplína lehe‑
tősége, a gen der  hermeneutikája. Ez remélhetőleg több lesz in‑
tellektuális erőfeszítésnél, mert az így megérteni kívánt jelen‑
ségek is többek ennél. Hiszen nem vonatkoztathatunk el szem‑
lélésük közben a hozzájuk kötődő sajátos érzelmi töltettől sem. 
Kosztolányi írja: „Kopog‑kopog a rossz, vidéki valcer/ és fáj és 
mély, mint egy Chopin‑keringő.” 
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Transznacionális feminista gyakorlatok
Határátlépő diszkurzusok elmélete, geopolitikája, pedagógiája

Transnational feminist practices
Theory, geopolitics and pedagogy of border crossing discourses

 Jablonczay Tímea, Zsigmond Király Főiskola | King Sigismundus College

Abstract In my essay I deal with the intersection area of transnational feminism and new comparative literature, how can these two 
dimensions of literary field inspire each other, what kind of trends, research issues can support the conditions of further connections of 
these fields? The principal ways and concepts of transnational women’s writing and feminist criticism are clearly connected to the re‑
consideration of locality, which can open up the rearrangements of the positions of hegemony for women. These researches as interpre‑
tative strategies focus on subject positions within the hegemony, spaces and texts and they can be emerged as political acts by seeking 
the opportunity for displacing the fixed positions of the power‑relations. Another topic that appeared in these researching is related to 
the more equal relations and solidarity among groups of women and interconnected female identities within hybrid zones.

Vázlat Dolgozatomban a transznacionális feminizmus és komparatisztikai kutatások határterületét, kereszteződési pontjait kere‑
sem, hogyan tud a két terület egymás számára termékeny szempontokat adni, milyen irányok, kutatási kérdések tudják megalapozni 
a további kapcsolódás lehetőségfeltételét. A transznacionális női írás és feminista kritika alapvető területe, fogalma a lokalitás újraér‑
telmezéséhez rendelődik, amely a nők számára megnyithatja a hatalmi pozíciók átrendeződését is. A kutatások nemcsak hatalmi vi‑
szonyokban megképződő identitásokra, terekre, szövegekre vonatkozó értelmező eljárásokként jelennek meg, hanem egyben politikai 
tettnek is minősülnek: azt keresik, hogyan lehetne kimozdítani a hatalmi tér meghatározott viszonyait, a nyitott és hibrid zónákban 
létrejövő kereszteződő identitások és a nők csoportjai közötti hálózatok kialakítása hogyan tud hozzájárulni a szolidaritáshoz, egyen‑
lőbb viszonyok létrejöttéhez.

Az utóbbi másfél‑két évtized nemzetközi irodalomtudomá‑
nyi átalakítása transznacionális keretben zajlik, amely hatás‑
sal van a feminista megközelítések alakulására is. A transzna‑
cionális irodalomtudomány és a feminista kritika találkozási 
pontjainak kérdése kerül dolgozatomban a fókuszba: hogyan 
tud(ott) mindkét terület számára gyümölcsöző lenni az adott 
diszciplína perspektívájának integrálása, a  tudományterüle‑
tek történetisége hogyan járul hozzá a sajátos kapcsolódási le‑
hetőségek újraértéséhez. Ahhoz, hogy a  két terület kereszte‑
ződéseit keressük, érdemes röviden összefoglalni a  transzna‑
cionális irodalomtudományos perspektíva kontextusát, alap‑
vetéseit, majd kitérni az irányaiban, nézőpontjában átalakított 
komparatisztikai kutatások főbb kérdésfelvetéseire is.

A transznacionalizmus – ahogy nevében is utal rá – a nem‑
zet határainak lebontását, átlépését sürgeti, és a globalizáció 
jelenti legfőbb vonatkoztatási pontját.170 A  transznacionaliz‑
mus térhódítása a  társadalom‑ és bölcsésztudományok terü‑
letén a 20. század végétől kezdődött és egyfelől kortárs értel‑
mezési keretünket befolyásolja, másfelől lehetőséget ad koráb‑
bi irodalomtörténeti jelenségek felülvizsgálatára is. A  transz‑

170 Ehhez lásd a  Helikon (2015/2) bevezető tanulmányát, melyben részletesen 
foglalkozom a transznacionális irodalomtudomány hátterével, praxisaival. = 
Transznacionalizmus a  gyakorlatban: migrációs praxisok a  könyvek, az írás‑
módok, a műfajok és a fordítási stratégiák geográfiájában. In: Helikon 2015. 2, 
138–156.)

nacionális perspektíva egyik kitüntetett területe a határok, ha‑
tármezsgyék újragondolására vonatkozik: materiális, szimbo‑
likus vagy figuratív potenciáljait a  társadalom és humán tu‑
dományok saját értelmezési tartományukban ütköztetik. A ha‑
tárok átlépése aktuálisan gazdasági, kulturális javak és embe‑
rek nemzeti határokon való mozgását, migrálását jelenti, mely 
kortárs alaptapasztalat. Saskia Sassen úgy fogalmaz, hogy az 
emberek világszerte „transnationalizmus in situ” vannak. 
A migránsok, akikkel a munkahelyen, szomszédban, de az ut‑
cán is találkozunk – az illegális migránst is ideértve –, új poli‑
tikai szubjektumokká válnak.171 A transznacionalizmus ugyan 
globális modellekkel foglalkozik, de mindezt úgy teszi, hogy 
közben figyel a lokalizációkra is, azaz a globális és lokális össz‑
játékából indul ki, határzónák jelentik a legfőbb kiindulási ala‑
pot az identitások kereszteződéséhez és annak vizsgálatához. 
Az egyéni és kollektív kapcsolódások, megnyilatkozások, az 
ágencia és demokrácia, a  társadalmi felelősségvállalás, a cso‑
portok közötti szolidaritás hangsúlyosan merül fel a transzna‑
cionális politikai, esztétikai és etikai dimenziójában. Ha utalni 
kellene azokra a legfontosabb fogalmakra, szerzőkre, melyek‑
re a  transznacionális megközelítés támaszkodik, mindenkép‑
pen a posztkoloniális és dekonstruktív belátásokra kellene rá‑

171 Saskia Sassen: Globalization and Its Discontents. Essays on the new mobility of 
people and money. New York, New Press, 1998. 
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mutatni, az identitással és szubjektivitással kapcsolatban pe‑
dig hasznosíthatónak bizonyul Rosi Briadotti nomadikusság, 
Homi Bhabha hibriditás, harmadik tér, paródia, Carole Boyce 
Davies migráló szubjektuma172, vagy Gloria Anzaldua határ‑
tudatosság fogalma. Anzaldua „határtudatosság” fogalma 
a  szubjektum‑objektum kettősségét megbontó kereszteződé‑
sét veszi adottnak: a szubjektivitás sokféle összetevőből – gen‑
der , osztály, szexualitás, ellenkező tagságok versenyző kultúrá‑
ban és faji identitások – a forgáspont vagy metszéspont harma‑
dik helyén, a köztes, határ helyen (mestizaje, vagy hibriditás) 
artikulálódik.173 Ez azért is fontos, mert a homogenitások he‑
lyett a heterogenitások, a hibriditások, a kontaktzónák jelen‑
tik a vizsgálódások meghatározó minőségét, irányultságát, ku‑
tatási területeit.

Komparatisztikai kutatások

A  transznacionális irodalomtudomány egyik fő területe a  vi‑
lág‑ és összehasonlító irodalom fogalmi keretének újragondo‑
lása. A nemzeti határok átértelmezése mint határmunkára va‑
ló reflexió már a 90‑es években úgy fogalmazódik meg, hogy 
a (főként angolszász) irodalmi tanulmányok egész intézményi 
keretét is érinti: a műfajok, nemzeti irodalom, kritika területe, 
maga az irodalmiság kerül a fókuszba. Ugyanis a határátlépés, 
a migrálás megjelenik a szubjektumok, identitások, szövegek 
és könyvek vonatkozásában is.

A hagyományos komparatív kutatások, tudományterület fel‑
tételrendszerének átértékelése, kikérdezése, ki mond va‑ki  mon‑
dat la nul, hangsúlyossá válik feminista perspektívából is. Gon‑
doljunk arra, hogy Gayatri Spivak a Death of a Discipline‑ben 
(2003) arra hívja fel a  figyelmet, hogy a  globalizáció kontex‑
tusában hagyományos komparatív irodalomértés nem tartha‑
tó tovább, és az eurocentrizmustól való elmozdulás szükségét 
hirdeti meg, és bejelenti a kultúratudományok transznacioná‑
lis keretben való pozicionálását. Az így felfogott tudománynak 
a nyelvre, fordításra, történetiségre két értelemben is koncent‑
rálnia kell: arra a  történelemre, mely a  status quót legitimál‑
ja, és arra, amelyben a hatalom nélküli, szubaltern hangja igen 
kevéssé hallható. A világirodalmi olvasásnak így magában kell 
foglalnia a politikai dimenziót is: mit jelent a hegemónia és el‑
lenállás, közösségért való kiállás, felelősségvállalás, demokráci‑
áért, ágenciáért való küzdelem, a szolidaritás.174

Az esztétikai alapú komparatisztika kritikája rámutat a tudo‑
mány politikusságára is: Sharon Marcus egyenesen azt mond‑
ja, hogy a komparatív irodalomtudomány olyan művekre kon‑
centrált, amely művek aszimmetrikus hegemón viszonyokat 
hoztak létre, egymáshoz képest pedig szimmetrikus hatalmi 
viszonyokba rendeződtek. Azaz egy olyan eurocentrikus rend‑
szer jött így létre, amely az amúgy is meglévő hatalmi pozíci‑
ókat erősítette: a kolonizáló nyelvek és kultúrák dominanciá‑
ját (francia, angol taxonómia). A posztkoloniális elméletek és 
irodalmak elkezdték átalakítani a naturalizált hegemón viszo‑
nyokat, és a komparatív kutatások a korábban kiszorult, néma 
csoportok képviselőinek nyelvét, reprezentációját is bevonták 
a vizsgálatokba.

172 Ehhez lásd: Carol Boyce Davies: Black Women, Writing and Identity. Migra‑
tions of the Subject. London, Routledge, 1994.

173 Anzaldua: Borderlands/La frontera. New Mestiza. US, Aunt Lute Books, 
1987, 80.

174 Gayatri Chakravorty Spivak: Death of a  Discipline. Columbia UP. New 
York, 2003.

A  transznacionális irodalmi esztétika úgy foglalkozik 
a nemzeti határokon való átlépés kérdésével, hogy legfőbb el‑
járása a komparatív megközelítés és a világirodalom mint be‑
szédmód lesz. De a komparatisztika nem a hagyományos ér‑
telemben vett összehasonlítást jelenti, hanem irodalmi szöve‑
gek létrehozásával, cirkulálásával, fordításával, azok recepci‑
ójával foglalkozik – egy globális és lokális összejátékát képze‑
li el: ahol az irodalmi termelés szereplői megsokszorozódnak, 
az alkotó pozíciójába nem csak egy szerző, hanem sok szer‑
ző lép – beleértve a kiadót, a szerkesztőt, a fordítót, a kritikust, 
a könyv tervezőjét, kivitelezőjét is. Hogy hol jön létre az iro‑
dalom ‑ az is kérdésessé válik: nem lehet lerögzíteni egy konk‑
rét helyre: és a nyelv is fordítások összjátékában alakul – hiszen 
általában többnyelvűségen keresztül jön létre az adott szöveg 
nyelve. De a szövegre vonatkozóan is bajban vagyunk: sokkal 
inkább migráló könyvekről beszélnek – hiszen nem a szöveg 
önmagában vesz részt az irodalmi rendszerek közötti cirkulá‑
cióban. A  transznacionális írásmű irodalmi hatások dinami‑
kus cseréjében és fordításában vesz részt (fordítás: a szó szerin‑
ti nyelvi fordítástól a kulturális transzferekig értendő), a mű‑
vek (könyvek), írók nemzetközi irodalmi rendszerek hálóza‑
tosságába vannak ágyazva, amelyek között vándorolnak. (ván‑
dorlás az eredeti és a másolat közötti megkülönböztetést is ér‑
vényteleníti). Írásmódon belüli és rendszerek közötti határát‑
lépések, belső mobilitások olvasása történik az irodalomtudo‑
mányos praxisokban.

Komparatív feminista kritika

A transznacionális feminizmus egyik legkorábbi, és leginkább 
hivatkozott kötete, Inderpal Grewal és Caren Kaplan szerkesz‑
tette Scattered Hegemonies, mely a  kilenvenes évek közepén 
jelent meg, ezzel a tanulmánykötettel fektették le a kutatások 
alapvető irányait. A szerzők megfogalmazzák a nemzet hatá‑
rain való túllépés tétjét: a szolidaritás diszkurzusainak és tár‑
sadalmi praxisainak kontextusában értelmezett kollektív pro‑
jektekkel lehetővé tenni a nők közötti kooperációt, hálózatok 
és szövetségek kiépítését.175

A transznacionális feminizmus, transznacionális női írásra 
vonatkozó megközelítések, elemzések viszonylag nagy szám‑
mal jelennek meg az irodalomkritikai diszkurzusban (pl: Adele 
Parker, Stephenie Young 2013‑as kötete a  Transnationalism 
and Resistance. Experience and Experiment in Women’s 
Writing, vagy Jamil Khader: Cartographies of Transnationalism 
in Postcolonial Feminism. Geography, Culture, Identity, Politics, 
2013), és a komparatív irodalomtudomány is átrendezte a ma‑
ga diszcliplináris keretrendszerét, mégis a  feminista kom‑
paratív megközelítések mintha kevésbé lennének láthatóak. 
A  komparatív irodalomtudomány feminista szempontú meg‑
közelítése azonban két kötetben biztosan hangsúlyos: Mar‑
garet Higonnet Borderwork (1994) és Aleina Heitlinger szer‑
kesztette Émigré Feminism. Transnational perspectives (1999) 
kötetek ennek a  területnek fontos hozzájárulásai. Az előbbi 
kötetben megjelenő Compared to What? című írásban, me‑
lyet Susan S. Lanser jegyzett, a szerző rámutat arra, hogy sem 
a  komparatív tudomány nem integrálta a  feminista perspek‑
tívát kellőképpen, sem a  feminsta tanulmányok nem aknáz‑
zák ki a  komparatisztika transznacionális perspektíváját.176 

175 Vö: Györke Ágnes: A transznacionális feminizmus elméletei: Empátia, affektus 
és a transzlokális tér = Helikon 2015. 2. 221–232.

176 Susan Sniader Lanser: Compared to What? Global Feminism, Comparatism, 
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A komparatisztika hagyományos modellje főként nyugati iro‑
dalmakkal foglakozik, mondja Lanser, miközben a  diszciplí‑
nát úgy kell átalakítani, hogy alkalmas legyen olyan szövegek 
elemzésére, amelyekben a  globális és nemzeti, gen der  és faj, 
irodalom és kultúra, különbözőség és uralom kérdései hang‑
súlyosan jelennek meg. Lanser is arra utal, hogy a  diszciplí‑
na azért nem foglalkozott a feminista praxissal, mert az éppen 
a diszciplína alapjait rengetette volna meg, amellyel az azonos‑
ság diszkurzusa tudott maradni akkor is, ha éppen a különbsé‑
geket akarta kutatni. A feminista irodalomkritika előszeretettel 
vizsgálódik olyan eljárások körül, amelyek rámutatnak a férfi‑
ak által kialakított normák, értékrendek, kánonok kialakításá‑
nak önkényességére. Így a nemzetközi összehasonlító kapcso‑
latok, hálózatok, hagyományok ügyéről is kiderül, hogy férfiak 
által létrehozott kánonokból építkeznek, melyekből azok a női 
szövegek történetesen hiányozni fognak, amelyek nem akar‑
nak a férfiak által kialakított esztétikainak megfelelni.

Az említett munkákban nagyon sok olyan szempont jele‑
nik meg, melyek az új, komparáló irodalomtudomány alap‑
vetéseit tartalmazzák. Lanser például hangsúlyozza a  lokali‑
tás fontosságát, a műfajokra vonatkozó újrarendezést, koráb‑
ban elutasított műfajok, irodalmi formák befolyásának vizsgá‑
latát, a hagyományok újraértését, azaz felhívja a figyelmet arra, 
hogy a világirodalmat valóban határmunkaként kell értenünk. 
A komparatív feminista megközelítések is – ahogy a nem fe‑
ministák is – olyan nyelvi identitásokkal számolnak, amelyek 
a korábbi nyelvi tisztaság és koherencia fogalmait lebontva bi‑ 
vagy multikulturális nyelvi praxisokon keresztül kettős (töb‑
bes) hangú írást hoznak létre. A komparatív módszer alapve‑
tően a homogenizáló tendenciáknak való ellenállásból indul 
ki, az interkulturális cserék és transzferek természetét kutat‑
ja, és hangsúlyozza az identitások, műnemek, műfajok, ma‑
gas és populáris kulturális formák nyelvi és esztétikai kifeje‑
ződéseinek kereszteződését. Csakhogy a  transznacionális fe‑
minista perspektíva számára a hatalmi pozíciókra való rákér‑
dezés alapvetően fontos: amikor a  nyitott és hibrid kultúrák 
határmezsgyéin létrejövő határpontokkal foglalkozik, akkor 
is olyan diszkurzív viszonyokra kérdez rá, melyek a  hatalmi 
térben kereszteződő identitásalakzatokat hoznak létre. Fontos 
szempontja az alá‑fölérendeltségi viszonyok vizsgálata és meg‑
szüntetése, az ellenállási stratégiák kidolgozása, a peremen le‑
vő pozíciók politikai szerepének értelmezése. Így egy kompa‑
ratív feminista kritika az osztály, faj, gen der  kereszteződésekre 
is fókuszál, de minthogy a posztkoloniális tapasztalat alapvető, 
a nyugati‑nem nyugati binaritás, eurocentrikus hatalmi logi‑
ka mentén konstruálódó centrum‑periféria viszony lebontását, 
arra való állandó rákérdezést elsődlegesnek tartja.

A  komparatív feminista vizsgálatok és a  transznacionális 
feminista kutatások is rámutatnak arra, hogy az elemzőnek 
szükségszerűen először az alapfogalmak demaszkulinizálását 
kell az végrehajtania. Az utazás, exile (száműzetés), de a  lo‑
káció fogalmainak a gen der  (politikai és esztétikai) szempon‑
tú újraértelmezése az újraértelmezésekben alapvetőnek számít.

Az utóbbi fogalomból próbáljunk kiindulni, hiszen a lokáció 
jelenti a  feminista transznacionális gyakorlatok alapvető kér‑
déskörét. A transznacionális feminista praxisok felől újragon‑
dolt lokáció politikája több szempontból is felmerül. Az egyik 
kérdéskör magához az akadémiai feminista diszciplína hatal‑

and the Master’s Tools = Margaret R. Higonnet: Borderwork. Feminist En‑
gagements with Comparative Literature. Cornell UP, Ithaca és London, 1994. 
 280–300.

mi stratégiáihoz kapcsolódik. Adrien Rich volt az első, aki ar‑
ról beszélt, hogy az amerikai női mozgalmakban nagyon is je‑
len van a rasszizmus és homofóbia, és szükséges a nők viszo‑
nyait a koloniális és posztkoloniális periódusban újragondolni. 
Ugyanakkor transznacionális feminista nézőpontból felemlít‑
hető, hogy Rich jóllehet először elemzi az affiliáció fontosságát 
a lokalizáció politikájában, mégis a saját lokalizációját (fehér – 
nyugati feminista) adottnak véve arra nem kérdez rá, és meg‑
marad a  nyugati – nem‑nyugati, globális – lokális ellentété‑
nél.177 A transznacionális kutatásokban alapvető, hogy a kultú‑
rák és hatalmi viszonyok asszimetriájával és a lokációk kitün‑
tetettségével számolnak, és hatalmi viszonyrendszerek részle‑
tes, történeti elemzésére tesznek kísérletet. Chandra Mohanty 
hangsúlyozza, hogy a feminista elméleteken belül a termelés 
és befogadás diszkurzusainak különbségeire kell koncentrál‑
ni, és a feminista kultúraközi munkákban alapvetően kell a lo‑
kációra kitérni, és arra rákérdezni, hogy a differencia hogyan 
jön létre. Hiszen a lokáció olyan társadalmi konstrukció, mely 
a beszéd helyét jelöli ki: hol és milyen hangok tudnak beszél‑
ni, milyen hangokat szankcionálnak. A  lokáció transznacio‑
nális kontextusbeli politikájában sokszoros lokációkkal érde‑
mes foglalkoznunk: ahol a kimozdítás, helyváltoztatás és lete‑
lepedés együtt van jelen. A lokalizáció azért is kitüntetett ezek‑
ben a kutatásokban, mert a hatalmi struktúrák és viszonyok le‑
bontásának egy kézenfekvő lehetőségére mutat rá: a különbö‑
ző földrajzi helyeken élő nők éppen a  szolidaritás, közösség‑
építés aktusain keresztül az etnikai, vallási, nemi egyenlőtlen‑
ségek felszámolását tudják elérni.

Ebben a kontextusban lesz érdekes a száműzetés (exile) fo‑
galmának feminista újraértelmezése, melyet szintén az eu‑
ro cent riz mus tól való elmozdulásban látjuk érvényesülni, hi‑
szen a globalizációval létrejövő új földrajzi lokációkkal együtt 
tud létrejönni és hatni. A  száműzetés mint trópus ugyanis 
olyan szemantikai tartományba illeszkedik, mely hagyomá‑
nyosan a  nacionalista, patriarchális diszkurzusból eredeztet‑
hető: olyan negatív tartalmú fogalmakat hív elő, mint az el‑
válás, a  veszteség, a  megfosztás, a  diszkontinuitás,az otthon‑
talanság, a gyökértelenség, a halál vagy a gyász. Edward Said, 
aki ugyan a  nomadikus mozgást, és migráns tudatot ünnep‑
li, mégis a  nosztalgikus, melankólikus otthon‑, identitás‑, 
eredetvesztést teszi meg a  száműzetés alapjának. A  gen der‑
szempontú értelmezések rámutatnak arra, hogy az exile ilyen 
módon totalizáló fogalomként jelenik meg, mellyel története‑
sen Said sem tesz mást, mint a független, szabad én férfi fan‑
táziáját teszi meg kiindulópontnak. Az exile feminista interp‑
retációja viszont csak úgy tud szubverzív lenni, ha elmozdítja 
a marginalitást a stigma alól, a passzív állapotot egy dinami‑
kusra változtatja, és a mozgás, határátlépés, kimozdítás fogal‑
mait pozitív tartalommal tölti meg.178

Azt látjuk, hogy az 90‑es évek összehasonlító (feminista) 
kutatásai is már elmozdulnak az interszekcionalitás felé, azaz 
a  gen der ‑nemzeti‑csoportidentitások kereszteződéseire kér‑
deznek rá, kutatják az ellenhagyományokat, nemzeti, diaszpó‑
ra és egyéni identitások kapcsolódásait. A komparatív kutatá‑

177 Caren Kaplan: The Politics of Location as Transnational Feminist Practice = 
Inderpal Grewal, Caren Kaplan (Eds): Scattered Hegemonies. Postmodernity 
and Transnational Feminist Practices. University of Minnesota Press, Minne‑
apolis, 139–140.

178 Ehhez lásd: Eva C. Karpinski: Choosing Feminsm, Choosing Exile: Towards the 
Development of a Transnational Feminist Consciousness = Aleina Heitlinger: 
Émigré Feminism. Transnational perspectives, University of Toronto Press, 
Toronto, 1999. 17–29.
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sok előszeretettel fordulnak a csoportidentitások irányába, de 
nem csak a szerző vonatkozásában, hanem a műfajok, perió‑
dus, kultúra hagyományai és normái vonatkozásában is.179

A transznacionális női tapasztalat és határírás

Nézzük meg, hogy a transznacionális praxisok hogyan hatnak 
a női irodalmi termelésre és formáikra, mit jelent a feminista 
transznacionális tudatosság az identitások és történetek konst‑
rukciójában, és „a nők hogyan írhatják be magukat az új vi‑
lágrendbe?”180

A hely, a lokalizáció, akár a feminista kritika gyakorlatában, 
úgy a  transznacionális feminista irodalmi szövegekben is ki‑
tüntetett fontosságú. A  kísérleti női írásra vonatkozó lokali‑
tás viszont kétféle módon problematizálódik: egyfelől artiku‑
lálódik a határok lebontási szándéka, vagy a határok eltűnése, 
ugyanabban a pillanatban új határképződéssel is lehet számol‑
ni. Ennek a kettősségnek a vizsgálata ugyancsak fontos szem‑
pont: hogyan, kik számára jelent lehetőséget az önkifejezés, 
hol és hogyan történik határátlépés, hol és hogyan képződnek 
új határok. Általánosságban elmondható, hogy a nők számára 
az önkifejezés lehetősége megsokszorozódott, de a világ nagy 
részén még egyáltalán nem.

Noha nem minden transznacionális írás kísérleti, de azok 
a narratívák, melyek a határok kérdését nem csak témájukat 
tekintve problematizálják, a magas önreflexív potenciál követ‑
kezményeként a műfajok, médiumok, szövegek határain való 
átlépést is megjelenítik.181 A határ a feminista aktivitás számá‑
ra egy alapvető trópus, amelyet nem mint demarkációs vona‑
lat, margót, áthatolhatatlan falat értjük, hanem sokkal inkább 
kontakt zónaként, ahol a megszakítás és összeköttetés, transz‑
misszió és átalakítás történik. Minthogy a  kontakt zónában 
történő kulturális átvitel ideiglenes és interaktív, az irodalom‑
kritikának is túl kell lépnie az egyirányú kérdéseken és az átvi‑
tel eljárását kell működtetnie.182

A  kritika által hangsúlyosnak tekintett hatalmi viszonyok‑
kal való foglalkozás megjelenik a  regények világában is, hi‑
szen a  transznacionális női tapasztalat és annak cselekmé‑
nyesítése, identitásképző stratégiája – hatalmi térbe ágya‑
zódik. A  posztnacionális (női) identitás és a  határátlépő, ki‑

179 Higonnet, Borderwork, 9.
180 Adele Parker – Stephanie Young: Transnationalism and Resistance. Experi‑

ence and Experiment in Women’s Writing. Amsterdam, Rodopi B. V., 2013, 5.
181 Ehhez lásd: Susan Stanford Fridman: Migrations, Diasporas, and Borders. In: 

David Nicholls (Ed.): Intro duction to Scholarship in Modern Languages and 
Literatures. New York, MLA, 2006 és Parker – Young, I.m.

182 Margaret R. Higonnet: Introduction = Uő: Borderwork, I.m. 2‑3.

mozdított narratívák „határtudatos” szubjektumai a  hege‑
món struktúra hatalmi pozícióinak a  kimozdításával együtt 
jönnek létre. Az elágazások, sokirányú utak komplexitása, 
a  transzgressziók figurális reprezentációi – mint ahogy arra 
Anzaldua Borderlands/La Frontiera című alapszövege is rá‑
mutat – a  különbségek cseréjeként előálló kreolizációk a  ha‑
talom aszimmetrikus működésére is hatással vannak: az el‑
mozdulásos katakrézisben tud az ágencia mindkét oldalra ke‑
rülni.183 Gayatri Spivak katakrézisről, Audre Lorde „sister out‑
sider”‑ekről beszél a  gen der  és nemzet összefüggésében, de 
a domináns hatalmi struktúrákban működő belső és külső kö‑
zötti dialektikus viszonyt tételezi fel. A  transznacionális nar‑
ratívákban pedig olyan szubjektivitás szervezi a szövegmozgá‑
sokat, amely szubjektivitás az egymásba fordulásokkal – ahol 
a külső belsővé válik és fordítva – a „belsődleges külsőség” he‑
lyein, az állandó úton levés, otthontalanság tapasztalában, ala‑
kulásban levő transznacionális kapcsolatokon keresztül konst‑
ruálódik. A  posztkoloniális/posztnacionális nők szempont‑
jából a  hatalmi térben elfoglalt pozíció ennek a  logikának 
mentén értelmezhető: belső/külső forgópontján artikulálódó 
szubjetktivitással tudnak (korábban elnyomott helyzetben le‑
vő) a nők egyszerre a hatalmi struktúrán kívülre és belülre ke‑
rülni.184

A  transznacionális írásokra általában jellemző, hogy a  ha‑
talmi struktúrák (politikai, esztétikai) rögzült viszonyait ki‑
mozdítják, a  határátlépés pedig egyszerre geográfiai‑geopoli‑
tikai és figuratív. A nemzeti határain való túllépés, a múlt ér‑
telmezése, a határok átlépése (és az arra való képtelenség), il‑
letve az azokat megidéző és megelevenítő narratív és figura‑
tív eljárások a  transznacionális műfajok meghatározó jegyé‑
nek bizonyulnak. A sokszerzős terekben íródó transznacioná‑
lis (globális) szövegek, könyvek a globalizáció és a lokalizáció 
párbeszédének eredményeként jönnek létre. A transznacioná‑
lis feminista tudatosság a női csoportok, kapcsolatok, szövet‑
ségek létrehozását keresi, mely a nemzetek határain kívüli há‑
lózatosságban tud megvalósulni. A transznacionális kapcsola‑
tokon keresztül kiépülő csoportidentitások – melyek a csopor‑
tokon belüli és kívüli szolidaritásra törekszenek – nem akarnak 
homogenizálni, hanem a globális és lokális elnyomásokat, ha‑
talmi pozíciókat akarják megérteni és azokat lebontani. 

183 Lásd. Friedman, I.m. 273.
184 Parker – Young, I.m.
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Female Motives in Contemporary Tales
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Abstract The roles of woman in traditional tales according to suje and usual roles have shaped them into evil roles ‑ witches or step‑
mothers, who have inhibitor roles – unwitting helpers or princess roles, who are the prize for fighting something. In fairy tales, woman 
get active roles when they have inhibitor roles, actively inhibiting the protagonist. Active woman protagonists in short stories are more 
often than not sly or smart, but these types of tales are less dominant, than traditional fairy tales. The novels foundations come from 
the traditional folktales, but the character roles are looser, it rearranges the relations between the characters which helps to overwrite 
the patriarchal order of the old times. The tales purposly written for children –escpecially contemporary literature‑ are mostly inhab‑
ited by children, who are above the gen der  stereotypes. This is the reason why many consider these types of corpus androgenic. How‑
ever, in a gen der  sensitive interpetation we can see how colourful the contemporary children literature is, when it comes to the roles of 
women: there are passive women, who are unable to act, then there are active, dominating women. In my presentetion I would like to 
present these different types of characters.

Keywords Contemporary literature, female motives, androgenic protagonist, active protagonist, passive protagonist.

Vázlat A mesei tradícióban kialakult szerepkörök és szüzsé értelmében a nőszereplők a gonosz mostoha vagy boszorkány akadá‑
lyozó szerepkörében, az akaratlanul segítők funkciójában, illetve királykisasszonyi szerepkörben, a harc jutalmaként mutatkoznak. 
A tündérmesei hagyományban a nők elsősorban akkor kapnak aktív, cselekvő szerepet a mesében, ha negatív szerepkört töltenek be, 
tehát akadályozzák a hős tevékenységét. A cselekvő hősként ábrázolt nő legdominánsabban a novellamesék ravasz lányok/fiatalasz‑
szonyok (lásd „okos lány típusa”) szerepkörében figyelhető meg, azonban ez a mesetípus kevésbé domináns a tündérmesei tradíció‑
hoz képest. A műmese a mesei tradícióból merít, azonban szereplőábrázolása fellazítja a népmesei szerepköröket, átrendezi a szerep‑
lők közti viszonyokat, ennek köszönhetően felülírja a patriarchális világrend emlékeit is a szövegben. A szándékoltan gyermekeknek 
írt műmeséket – főleg a kortárs műveket – elsősorban gyermekszereplők népesítik be, akiknek az ábrázolása kívül áll a nemi sztereo‑
típiák előítéletein, ezért számos elméletíró angdrogün irodalomnak tartja ezt a korpuszt. Azonban egy gen der érzékeny értelmezés so‑
rán megfigyelhető, milyen sokszínű nőképpel rendelkezik a kortárs gyermekirodalom: a passzív, cselekvésre képtelen lány ábrázolásá‑
tól kezdődően az aktív, domináns nőig sokféle nőkép feltárul a szövegekben. Előadásomban néhány kortárs mesén keresztül kívánom 
ezeket a karaktertípusokat bemutatni.

Kulcsszavak Kortárs mese, női szerepkörök, androgün mesehős, cselekvő hős, passzív hős.

Bevezetés

A népmesei tradíció egyik sarkkövét a szerepkörök állandósá‑
ga képezi. Propp meghatározásában ez az jelenti, hogy a tün‑
dérmesékben mindig ugyanazok a  szereplőtípusok jelennek 
meg, és olyan tevékenységet folytatnak, ami a  szerepkörük‑
ből adódik, vagyis amire rendeltetnek.185 A  szerepkörök mö‑
gött azonban többféle személy megbújhat, amennyiben alkal‑
mas az adott funkciók elvégzésére – a hős szerepkörét betölt‑
heti például egy szegény legény vagy egy okos leány, az ellenfél 
attribútumaival rendelkezhet egy ördög vagy egy ármánykodó 
boszorkány is. Nem semleges tehát, hogy az állandósult sze‑
repköröket mely személyek töltik be, hiszen tőlük függ a me‑
se mintázatának kirajzolódása: ha az ellenfél mostoha képében 

185 Vlagyimir Jakovlevics Propp: A mese morfológiája. Osiris‑Századvég, Buda‑
pest, 1995, 28.

mutatkozik, egészen más irányt vesz a mese szüzséje, mintha 
egy sárkánnyal kellene megküzdenie a hősnek.

A  szerepkörökön belüli eltéréseket nemi alapon is megfi‑
gyelhetjük, hiszen a  mesei tradíció értelmében gyakran elő‑
fordul, hogy a férfi és női szereplők eltérő módon válogatnak 
a szerepkörükhöz társuló funkciók tárházából, vagyis egy‑egy 
szerepkörön belül másféle tevékenységet végeznek, illetve 
másféle probléma‑megoldó stratégiát alkalmaznak a céljuk el‑
éréséhez. Az eltérő férfi‑női viselkedésmódok hátterében a ha‑
gyományos patriarchális nemi sztereotípiák húzódnak, melyek 
egymástól markánsan leválasztható, „nőies” és „férfias” sze‑
repmintákat sugalmaznak. Számos mesepszichológus – példá‑
ul Marie‑Louise von Franz186, Boldizsár Ildikó187 vagy Pápes 

186 Marie‑Louise von Franz: Női mesealakok. Európa, Budapest, 1992.
187 Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Didakt, Debrecen, 2005.; Boldizsár 

Ildikó: Meseterápia. Magvető, Budapest, 2013.
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Éva188 – ezeket a  viselkedésmintákat normatív nemi modell‑
ként értelmezi, vagyis a népmesékben olyan archetípusokat lát 
körvonalazódni, amelyek jellegzetes „férfias”/„nőies” sorsokat 
reprezentálnak, és a  férfi/női szubsztancia lényegét ragadják 
meg. Az említett értelmezők kiemelten foglalkoznak a nő ősi 
szerepeivel. Marie‑Louise von Franz olyan modelleknek neve‑
zi a  mesehősnőket, akik minden nőnek „példaképül szolgál‑
nak, hogy segítsenek az embernek megbirkózni bizonyos visz‑
sza‑visszatérő belső nyomorúságunkkal”189, a „női tudás” hor‑
dozói, és magatartásmódjuk egyfajta életvezetési útmutató‑
ként funkcionál. Boldizsár Ildikó a nőt elsősorban a hét szép‑
ség – gyöngédség, szépség, támasz, teremtés, befogadás, elfo‑
gadás, összetartó erő, bölcsesség – szimbólumaként értelmezi, 
és megszerzendő kincsnek minősíti190, ezáltal a hagyományos 
női szerepek felöltésére buzdítja a mese befogadóit. Pápes Éva 
szintén feminin sztereotípiákban gondolkodik, amikor „tipi‑
kus női hibákról”191, a „női tudás áthagyományozódásáról”192 
beszél elemzései során. Őrlősy Dorottya rámutat, hogy ezek 
a mesepszichológiai értelmezések úgy artikulálják a nőiesség 
és férfiasság archetípusait, hogy figyelmen kívül hagyják a tár‑
sadalmikonstrukció‑elméleteket.193 Egy gen der érzékeny értel‑
mezés azonban a  népmesei szerepmodelleket normatív min‑
ta helyett a társadalmi rend termékeként, kulturális hozadék‑
ként vizsgálja.

Tanulmányomban normatív minta helyett konstrukcióként 
tekintek a népmese nemi sztereotípiáira, és azt vizsgálom, ho‑
gyan tükröződnek ezek a kortárs irodalmi mesékben és mese‑
regényekben: az archaikus szövegekben fellelhető magatartás‑
mintákhoz képest a mai szövegek milyen sztereotípiákat alakí‑
tanak ki, hogyan viszonyulnak a hagyományos modellekhez, 
követik, újraírják vagy felülírják‑e azokat. Először röviden át‑
tekintem a népmesékben megjelenő hagyományos nőábrázo‑
lási módokat, majd néhány kortárs mese elemzésén keresztül 
betekintést kínálok abba, korunk meseirodalma milyen nőké‑
peket közvetít.

1. A népmesék nőszereplői

A népmesei tradícióban kialakult szerepkörök és szüzsé értel‑
mében a nőszereplők a hősnő, királykisasszonyi/mátka, az ado‑
mányozó tündér, a gonosz mostoha vagy boszorkány akadályo‑
zó, illetve az akaratlanul segítők funkcióit öltik magukra. Ezek 
a szerepkörök különböző női szerepmodelleket alakítanak ki.

A  mátka és a  hősnő szerepkörébe helyezkedve a  női ka‑
rakterek elsősorban passzív szereplők, akik csupán elszenve‑
dik az eseményeket. Jellemző rájuk, hogy tárgyiasított, „né‑
zett és vágyott” minőségben, megszerzendő célként konstru‑
álódnak meg a  történetben. A  tündérmesék hősének szerep‑
körét betöltő hősnők többnyire a  bajba jutott hős funkcióit 
teljesítik, a  kereső hős típusa jellemzőbb a  férfihősökre. Bol‑
dizsár Ildikó a  Grimm‑mesék vizsgálata során megállapítot‑
ta, hogy a férfi és női szereplők alapvetően kezdeményezőkés‑

188 Pápes Éva: Királylányok, tündérek, boszorkányok. A nő három arca a mesében. 
L’Harmattan, Budapest, 2013.

189 Marie‑Louise von Franz: Női mesealakok. Európa, Budapest, 1992, 22–23.
190 Boldizsár Ildikó: Meseterápia. Magvető, Budapest, 2013, 80.
191 Pápes Éva: Királylányok, tündérek, boszorkányok. L’Harmattan, Budapest, 

2013, 29. 
192 Pápes Éva: Királylányok, tündérek, boszorkányok. L’Harmattan, Budapest, 

2013, 37.
193 Őrlősy Dorottya: „Reflexiók Marie‑Louise von Franz Női mesealakok című 

könyve kapcsán”. In: Magyar Pszichológiai Szemle, 1994/5–6, 403.

zségükben és a cselekményben betöltött aktivitásuk mértéké‑
ben térnek el egymástól. A tündérmesék többségében a férfi‑
ak útnak indulását a kalandvágy, a képességek megpróbálása, 
a pár‑ és kincskeresés, a világ megismerésének vágya motivál‑
ja, míg a nők nem saját döntés alapján, hanem a körülmények‑
nek köszönhetően sodródnak aktuális élethelyzetükbe; a férfi‑
ak nyílt harcban néznek szembe az ellenfelükkel, a nők azon‑
ban gyakran csupán késleltetve veszik észre a  közvetlen kö‑
zelükben megbújó veszedelmet.194 A  tündérmesék hősnői te‑
hát az aktív férfihősökkel szemben „önbeteljesítő szerepkör‑
ként” a szenvedő tűrés, a némaság és belső küzdelem elviselé‑
sét kapják feladatul. Erejük csak nagyon ritkán fizikai termé‑
szetű, inkább a megalázás, gúnyolás elviselésében rejlik. Élet‑
történetük bonyodalmai többnyire a házasság előtti napok kö‑
ré rendeződnek, és szenvedésük a házasság megszületésének 
érdekében történik. A  férfihősökhöz képest dominánsabban 
jellemző a női mesehősökre az is, hogy megpróbáltatásaik bo‑
nyodalmát valamilyen emberi gyengeség (például kíváncsiság, 
hazugság, lustaság) vagy tabutörés okozza.195 Kisebb számban 
ugyan, de léteznek olyan mesehősnők is, akik eltérnek a tün‑
dérmesei sztereotípiáktól, és a ravasz, okos vagy nagyravágyó 
lány/asszony szerepét felöltve cselekvő hősként mutatkoznak 

– őket többnyire a tündérmese‑paródiákból, novellamesékből 
vagy az ostoba házaspárokról szóló tréfás mesékből ismerjük, 
ám karakterük kevésbé járul hozzá a  mesehősnőről alkotott 
sztereotípiák kialakításához.

A szerepkörében is nőinek nevezett mátka vagy királykisasz‑
szony a hős céljaként, a küzdelmek tárgyaként artikulálódik. 
A mátka szerepköre feltételez egy aktív, cselekvő férfihőst, aki 
a veszélyeztetett, megmentésre vagy megoldásra váró áldozat 
pozícióját felöltő nőhöz képest a megmentő szerepét tölti be.196 
A királykisasszony feladatai közé tartozik a nehéz feladatok ki‑
tűzése, a hős megjelölése és felismerése, az álhős leleplezése, il‑
letve a  férjhez menés. Ezek a  funkciók azonban a  mese cse‑
lekményének kiindulópontjaként vagy végcéljaként szerepel‑
nek, így a mátka szerepköre alapvetően inaktív, az események 
zajlásán kívül álló szerepkör.197 A szerepkör sajátossága, hogy 
nem létezik férfi ekvivalense, tehát a népmesékben nincs olyan 
hősnő, aki a királyfi megkeresésére vagy megmentésére indul‑
na, ezért ennek a szerepkörnek van leginkább nemi sztereotí‑
pia‑jellege. A külső szépséggel és türelmes várakozással felvér‑
tezett királylány a hősnőhöz hasonlóan tárgyiasított nőképet 
közvetít, hiszen nem rendelkezik önálló, kezdeményező aka‑
rattal, és intuitív módon, érzelmeire, megérzéseire hagyatkoz‑
va éli az életét. Erről tanúskodik az is, hogy a királykisasszony 
rendelkezik egyfajta természetfeletti tudással, melynek segítsé‑
gével képes kiválasztani a számára rendeltetett királyfit. A tü‑
relmesen várakozó mátka toposza a  női érzelmesség és cse‑
lekvésképtelenség, férfira hagyatkozás konvencióira alapozik.

A tündérmesei hagyományban a nők elsősorban akkor kap‑
nak aktív, cselekvő szerepet, ha negatív szerepkört töltenek be, 
tehát akadályozzák a hős tevékenységét. A mesei minta értel‑
mében tehát a nő domináns pozícióba helyezkedése egybemo‑
sódik a belső romlottsággal és ártó tevékenységgel. Külön fi‑
gyelmet érdemel, hogy amennyiben a hősnő egy női ellenféllel 
áll szemben, a kettejük közti konfliktus gyakran összefonódik 
a nőiségükkel: az akadályozás okát a szépség, a párkeresésben 

194 Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Akadémiai, Budapest, 2004, 55–56.
195 Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Didakt, Debrecen, 2005, 38–42.
196 Boldizsár Ildikó: i. m., 39.
197 uo. 78.
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történő női rivalizálás képezi. A boszorkány többnyire a hős‑
nő szépségére féltékeny, és – saját lányai javára – a házasságkö‑
tésben akadályozza őt. A mostoha nemcsak a lányai párkere‑
sése céljából, hanem a saját szépség előtérbe helyezése és a férj 
kisajátítása érdekében is felléphet a hősnővel szemben. A mos‑
tohával szemben álló mesehős mindig nő, aki passzívan elvise‑
li az otthonába költöző, természetfeletti hatalommal nem bíró, 
ezért alattomosan akadályozó személyt.198 Vele szemben a bo‑
szorkány külsejében és tevékenységében is könnyen felismer‑
hető ellenfél, akit rútsága, mitikus helyszíneken tengetett ma‑
gányos élete, természetfeletti hatalma alapján azonosítunk.199

Társadalmi konstrukcióként tekintve a  kétféle női ellen‑
fél a független nő ironikus sztereotípiáját alakítja ki, és annak 

„természetellenességét”, vagyis a  kulturális hagyománytól va‑
ló eltérését sugalmazza. A  boszorkány önállósága hiába kap‑
csolódik össze természetfeletti tudással, ha mindez kitaszított‑
sággal, külső‑belső rútsággal és romlottsággal jár. A mostoha 
pedig azt a sztereotípiát teremti meg, hogy a férfira befolyás‑
sal bíró, többnyire szép asszony – femme fatale – romlott lé‑
lekkel rendelkezik.

Az utolsó jellegzetes női meseszereplő a tündér, aki egyaránt 
tartozhat a jó‑ vagy rosszindulatú adományozók közé. A tün‑
déreket légies alakoknak tartjuk, ami nemcsak metaforikus ér‑
telemben, karcsúságukból és szépségükből fakad, hanem an‑
nak köszönhető, hogy a levegőben közlekedve az égi szféra la‑
kói. Az adományozó szerepkör mellett a femme fatale, a sze‑
relmet ébresztő királykisasszony alakjával is rokoníthatók, de 
előfordul, hogy sértett vagy mellőzött szerepet kapnak, és 
rosszindulatúvá válnak, gyermek‑ vagy férfirabló gonosz lé‑
nyekként mutatkoznak, esetleg meghalt anyák lelkeiként jelen‑
nek meg.200 A  tündérek szépsége és jósága, ugyanakkor sze‑
szélyes, sértődékeny természete a femininnek minősített tulaj‑
donságok modelljeiként prezentálódnak.

2. A kortárs mesék nőképei

Az irodalmi mese és meseregény a  mesei tradícióból merít, 
azonban szereplőábrázolása fellazítja a népmesei szerepkörö‑
ket, átrendezi a szereplők közti viszonyokat,201 ezáltal számos 
esetben felülírja a patriarchális világrend emlékeit is a szöveg‑
ben. A szándékoltan gyermekeknek írt műveket – főleg a kor‑
társ meséket – elsősorban gyermekszereplők, játékok, tárgyak 
vagy állatok népesítik be, akiknek az ábrázolása kívül áll a ne‑
mi sztereotípiák sémáin, ezért számos elméletíró angdrogün 
irodalomnak tartja ezt a  korpuszt.202 Ezt a  feltételezést tá‑
masztják alá azok a mesehősök, akik fantázianévvel rendelke‑
ző, irracionális szereplők (pl. Rumini203 vagy Trapiti204), a nép‑
mesei tradícióból ismert szereplőtípusokkal csak homályo‑
san egyeztethetők össze, és nemegyszer elsősorban a  meseil‑
lusztrációk utalnak a nemükre. Ez az androgünitás feloldani 
kívánja a népmesékbe kódolt társadalmi nemi sztereotípiákat, 
és a szereplők hierarchikus elrendeződését a felnőtt‑gyermek 
oppozíciójára helyezi át.

198 uo. 55–57.
199 A magyar népmesék körében az is előfordul, hogy a boszorkány az akaratla‑

nul vagy szándékosan segítő szerepkörét ölti magára, amikor szállást ad a fő‑
hősnek vagy jó tanáccsal látja el. 

200 uo. 69–70.
201 Lovász Andrea: Jelen idejű holnemvolt. Krónika Nova, Budapest, 2007, 5–37.
202 Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Didakt, Debrecen, 2005, 47.
203 Berg Judit: Rumini. Pozsonyi Pagony, Budapest, 2013.
204 Darvasi László: Trapiti. Magvető, Budapest, 2012. 

Azonban ha figyelmesen megvizsgáljuk a  kortárs meseiro‑
dalmat, észrevesszük, hogy az androgünitás felé való törek‑
vés nem átfogó jellegzetessége a korpusznak, viszont a népme‑
se kínálta nőszerepekhez képest gazdagodást tapasztalhatunk 
a  kortárs gyermekirodalom nőábrázolásaiban: a  passzív, cse‑
lekvésre képtelen lány ábrázolásától kezdődően az aktív, domi‑
náns nőig sokféle nőkép feltárul a szövegekben. Alapvetően te‑
hát háromféle tendencia körvonalazódik: bizonyos szövegek‑
ben megjelenik az androgün ábrázolásmód; máshol jellemző‑
vé válik a hagyományos nemi szerepek elmosása, szétfeszítése, 
felcserélése; illetve továbbra is érvényesek maradnak a népme‑
sei szerepkörök hagyományos nemi szerepei. Tanulmányom‑
ban néhány kortárs mesén keresztül kívánom ezeket a karak‑
tertípusokat bemutatni – átfogó kép helyett egy‑egy példán ke‑
resztül reprezentálom a körvonalazódó nőképeket.

2. 1. A hagyományos nemi szerepek közvetítése

A  tradicionális nemi szerepek egyenes követése leginkább 
azokra az irodalmi mesékre jellemző, amelyek szorosabban 
kötődnek a  tündérmesei tradícióhoz, és a népmese imitáció‑
jaként vagy kiegészítéseként funkcionálnak. Ez a  törekvés fi‑
gyelhető meg Máté Angi Az emlékfoltozók205 című kötetében, 
melyben a  tündérek szeszélyessége és sztereotip feminin áb‑
rázolásmódja képezi a  főszereplők karakterének alapját; illet‑
ve ide sorolhatjuk Boldizsár Ildikó Királylány születik206 című 
mesekönyvét, ami a királylány szerepkör hagyományos attri‑
bútumait erősíti meg.

Ez utóbbi mesekönyv érzékenyen reagál a normatív női vi‑
selkedésmintákra és a  női szerepekre, ezáltal olyan nőké‑
pet közvetít, ami a  népmesékben megjelenített „igazi nő”207 
lényegét mutatja be. A  mű a  Csipkerózsika‑történet egyik 
szüzséelemének, a  tündérek/tudós asszonyok ajándékozásá‑
nak a kiegészítése. A Grimm‑féle előtörténetben ezt találjuk: 

„egyiküktől erényt kapott, a  másiktól szépséget, a  harmadik‑
tól gazdagságot és így tovább, mindazt megkapta tőlük, amit 
kívánni lehet e világon.”208 Míg tehát a  Csipkerózsika‑törté‑
netben a  felsorolt ajándékok az általános emberi kívánságo‑
kat elégítik ki, és rést hagynak a  befogadó számára a  kíván‑
ságok kitöltésére, a Boldizsár‑féle kiegészítés konkretizálja és 
kibővíti ezt a  szöveghelyet. A  Királylány születik című mese‑
könyvben az ajándékok címzettje szűkebbre szabott, a „min‑
denki” helyett kifejezetten „kislányokat” foglal magába. Erre 
utal az ajánlás („Lányainknak”), valamint a  mesekönyv kez‑
dő mondatai: „Amikor a Földön világra jön egy kislány, össze‑
gyűlnek odafönn az égi királylányok, hogy áldást mondjanak 
az újszülöttre… Így történik ez minden kisbaba születésénél, 
s így volt akkor is, amikor te születtél.” A szövegben megjele‑
nő általános kislány‑kép és a befogadó én‑képe ezen a ponton 
összeér, hiszen a  befogadó te‑re történő szűkítése azt sugall‑
ja, hogy a címben szereplő királylány maga az olvasó. A kis‑
lány‑kép befogadóra történő vetítése tovább gazdagodik azzal, 
hogy a Csipkerózsikában tündérekként vagy tudós asszonyok‑
ként megjelenő adományozók szintén királylányokként, égi 
királylányokként prezentálódnak. A szöveg tehát nemcsak azt 
jelenti ki, hogy minden kislány királylány, hanem egybemos‑

205 Máté Angi: Az emlékfoltozók. Magvető, Budapest, 2012. 
206 Boldizsár Ildikó: Királylány születik. Naphegy, Budapest, 2012. 
207 Boldizsár Ildikó: Meseterápia. Magvető, Budapest, 2013, 212. 
208 Jacob és Wilhelm Grimm: „Csipkerózsika”. In: uő: Családi mesék. Kalligram, 

Pozsony, 2009, 193.
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sa az égi szféra lakóit is a hétköznapiakkal, és mindkét réteget 
ugyanazzal a női princípiummal írja körül. Ennek értelmében 
minden nőben van valami ősi közös, ami a nőiségének az esz‑
szenciája: az, hogy királylánynak születik. A nő királylányként 
való értelmezése a tradicionális női sztereotípia elemeit moz‑
gósítja, mivel azt sugallja, hogy a nőiség lényege a királylány 
attribútumainak elsajátításában gyökerezik.

A szöveg „útravaló kincsnek”, a szív megtöltésének nevezi 
ezeket az attribútumokat, melyek – a népmesei királylány hét 
szépségére rímelve – hagyományos feminin értékeket közve‑
títenek: szépséget, tisztaszívűséget, egészséget, állhatatossá‑
got, jóságot, vidámságot, türelmet, igazmondóságot, kecses‑
séget. A szöveg zárlata értelmében – „az áldás csak akkor tel‑
jesedik be, ha egész életedben őrzöd kincseidet” – akkor ké‑
pes a  kislány kiteljesíteni nőiességét, ha ezek szerint az ér‑
tékek szerint vezeti az életét. A nőnek tehát az a fő feladata, 
hogy szemlélje és felfedezze magában a lényegébe rejtett, „ké‑
szen kapott” értékeket. Szembetűnő a kívánságok sorrendje 
is: a szépség kiemelése mint a nő esszenciája nemcsak a szö‑
vegben dominál, hanem az illusztrációra és a  könyv kivite‑
lezésére is érvényes, „meseszép” esztétikai kategóriát sugall. 
Külön figyelmet érdemelnek az illusztrációk közvetítette nő‑
képek, hiszen valamennyi égi királylány más‑más tájegysé‑
get, nemzetet képvisel: találunk eszkimó, arab, angol, afrikai 
nőket is köztük. A különböző nőtípusok megjelenítése a női 
sokarcúság univerzalitását vonzza a szövegbe, hiszen a kezdő 
mondatok értelmében az összes égi királylány átadja tudá‑
sát minden születendő királylánynak, ezáltal megajándékoz‑
za a személyes egzotikumával is.

A  Királylány születik című mesekönyv sajátossága, hogy 
ikerkönyvként tartjuk számon, mivel Királyfi születik209 cím‑
mel megjelent a mű párja is. A királyfi‑szöveg a  férfias attri‑
bútumok listázását tartalmazza (bátorság, összetartozás, éles‑
látás, szabadság, erő, jókedv, kitartás, nagylelkűség, hűség), és 
a  normatív maszkulin sztereotípiák értelmében szervezi szö‑
vegét. A királylányos szöveggel szemben azonban a főszereplő 
itt nem passzív ajándékbefogadó, hanem cselekvő karakter, aki 
útnak indul annak érdekében, hogy megfejtse az élete titkait. 
A két szövegben fellelhető különböző tulajdonságsor nemcsak 
arra utal, hogy a nőiesség és férfiasság egymástól markánsan 
eltérő kategóriák alapján artikulálódik, hanem – a népmesei 
tradíció folytatása értelmében – kezdeményezőkészség és cse‑
lekvőképesség terén maszkulin dominanciát közvetít.

2. 2. A negatív szerepkör megbélyegzésének 
feszegetése

A népmesei szerepkörök normatív és a nemi szerepek sztere‑
otip közvetítése mellett jellemző tendenciaként mutatkozik 
a  kortárs meseirodalom karakterábrázolásában, hogy a  sze‑
replők kilépnek a  tradicionális szerepkörükből, ám megőr‑
zik a nemi identitásukhoz tapadó kliséiket. A női karakterek 
gyakran éppen azáltal feszítik szét az általuk betöltött szerep‑
kör jellegzetes funkcióit, hogy nőiességükkel, sőt tipikus femi‑
ninnek tartott tulajdonságaikkal telítik meg azt. Ez a szerepjá‑
ték szerepkör‑összemosódásokat eredményez, mivel többnyi‑
re a legtipikusabbnak tartott női szerepkört, a királylányt ülte‑
tik át más szerepkörökbe, vagyis a nőiesség kidomborításával 
új arcot kölcsönöznek az adott szerepkörnek.

209 Boldizsár Ildikó: Királyfi születik. Naphegy, Budapest, 2011.

Az ellenfél dominánsan feminin jegyekkel való felruházá‑
sa a boszorkány esetében a leglátványosabb, hiszen a karakter 
tradicionális népmesei ábrázolása markánsan eltér a tipikusan 
nőinek – szépnek és jónak – tartott sztereotípiáktól. Így szü‑
letnek meg a kortárs meseirodalomban a  jó vagy megjavuló 
boszorkányok, akik felülírják a tradicionális boszorkány funk‑
cióit: a  főhős akadályozása helyett szerelemkereséssel foglal‑
koznak, így leginkább a férjhez menni vágyó királylány karak‑
teréhez közelítenek, és a szerelmes boszorkány típusát terem‑
tik meg. Ezek a szereplők még nem feltétlenül aktív hősök: fő 
fegyverük a szépségük és szerelmük, ezek segítségével kíván‑
ják a  történet egyik szereplőjét megnyerni maguknak, azon‑
ban alávetett pozíciót vállalnak magukra, mivel a párkapcsolat 
megszületése vagy kibontakozása felől a  férfi dönt. Karakter‑
váltásuknak köszönhetően ők is a „hét szépség” hordozói, hi‑
szen mind külső, mind belső jegyeiket tekintve szembemen‑
nek a népmesei sztereotípiával. Passzivitásuk és személyes tra‑
gédiájuk abban gyökerezik, hogy a  többi szereplő hagyomá‑
nyos ellenfélként tekint rájuk, így nem nyílik lehetőségük va‑
lódi személyiségük feltárására.

Ezt a típust képviseli például Darvasi László Trapiti és a bor‑
zasztó nyúl210 meseregényében fellépő Vén Nyanya Csúf‑
ság, Boldizsár Ildikó Boszorkányos mesék211 kötetének Amá‑
liája vagy Nyulász Péter Helka212 című meseregényének Rezi 
nevű boszorkánya. Az áttetsző szomorúsággal körülfont, ba‑
nya‑külsőt nélkülöző Amália és Rezi alakja a Lázár Ervin te‑
remtette szerelmes boszorkány213 finom karakterével rokon, 
Vén Nyanya Csúfság azonban a  szerelmes nő paródiáját tes‑
tesíti meg. Beszélő neve elárulja, hogy a  szerelem hatására 
ugyan elhagyja az ellenfél károkozó tevékenységét és jó útra 
tér, azonban öreg és rút boszorkányként keresi a kiszemelt fér‑
fi kegyeit, vagyis megőrzi a  tradicionális boszorkánykülsejét. 
A szerepkörök összemosása nála nem történik meg maradék‑
talanul: nem tudatosítja, hogy az epekedő királylány karakte‑
rének felöltéséhez nem elég a lelki megszépülés útjára lépnie, 
hanem – a pozitív megítélés érdekében – külsőt is kellene vál‑
tania. A boszorkánykülső megőrzése ugyanis ellenszenvet vált 
ki a férfiban, aki csúnyasága, vénsége miatt elveti őt. A pozitív 
irányú karakterváltozás nem pótolja a szépség hiányát, vagyis 
a sztereotípiák értelmében egy boszorkány akkor léphet ki tel‑
jesen az ellenfél szerepköréből, ha képes teljesen, kívülről‑be‑
lülről királylánnyá változni.

Vén Nyanya Csúfság keserűen ismeri fel az elutasítás okát, 
és egy durva szembesítést követően – „Legalább egy újságot 
tegyen az arca elé, hölgyem!”214 – úgy dönt, hogy nem a jelle‑
mével, hanem a külsejével fogja lefegyverezni a kiszemelt fér‑
fit. Elvégez egy tanfolyamot, ami gyönyörűvé változtatja őt. Ez 
a fordulat karikatúra‑jelleget kölcsönöz a szerelmes nő önké‑
pének, illetve a szerelem fogalmának paródiájaként is funkci‑
onál, hiszen a  szépség kizárólagosságába vetett hitével a  bo‑
szorkány önmagát tárgyiasítja. A sztereotip feminin jegyek ki‑
domborítása azonban az idáig aktív, csábításra kész boszor‑
kány elerőtlenedését eredményezi, mivel „gyönyörű Vén Nya‑
nya Csúfságként” sem képes a kiszemelt férfi szerelmét elnyer‑
ni, és kudarcát tudatosítva végzetes, ólmos fáradtság, beletörő‑
dés vesz rajta erőt – végül mély álomba süllyed. Külsőleg is ki‑

210 Darvasi László: Trapiti és a borzasztó nyúl. Magvető, Budapest, 2005.
211 Boldizsár Ildikó: Boszorkányos mesék. Móra, Budapest, 2011.
212 Nyulász Péter: Helka. Betűtészta, Budapest, 2011.
213 Lázár Ervin: „Hapci király”. In: uő: A legkisebb boszorkány. Osiris, Budapest, 2006.
214 Darvasi László: Trapiti és a borzasztó nyúl. Magvető, Budapest, 2005, 62. 
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rálylánnyá válva már nincsenek olyan eszközei, amik a férfi be‑
hálózására szolgálnának, ezért passzív megoldásként a  Csip‑
kerózsika‑szerep felöltése vár rá. Az eltúlzott epekedés, a sze‑
mélyes identitás feltétel nélküli levetkőzése, az egyéniség férfi‑
nak történő alárendelése a szerelmes nő ön‑megalázását ered‑
ményezi, és a minden áron férjhez menni akaró nő paródiá‑
ját teremti meg.

A  kortárs meseirodalomban megjelenő szerelmes boszor‑
kány karaktere tehát olyan nőképet közvetít a befogadók szá‑
mára, ami alapvetően háromféle tapasztalatot sugall: a gonosz 
nő pozitív karakterré történő változása a  nő meghunyászko‑
dását, aktív szerepből passzivitásba való visszahúzódását ered‑
ményezi; a nő elsődleges vágya, élete fő küldetése a párkeresés, 
a férfi kegyeinek keresése; a nőt az érzelmei irányítják, hiszen 
a  szerelem megtalálása felülír minden egyéb tevékenységet, 
megszünteti a  károkozás szándékát is, még a  gonosz karak‑
terből is érző (paródia esetén: érzelgő) személyiséget varázsol.

2. 3. A hősnő csendes tűrésének feltörése

A  hagyományos mesebeli nemi sztereotípiától való eltávolo‑
dás következő fázisát azok a női karakterek képezik, akik nem‑
csak a mesében betöltött szerepkörükből, hanem a tipikusan 
femininnek tartott passzív tűrésből is megpróbálnak kitörni. 
Ezek a szereplők többnyire öntudatos, magabiztos és harsány 
lányok, akiknek a megnyilatkozásait és döntéseit a szókimon‑
dás, az öntörvényűség és indulatosság vezérli.

A cserfes szájú hősnő karaktere Harisnyás Pippivel költözött 
a gyermekirodalomba215, azonban már a novellamesék és os‑
toba házaspárokról szóló tréfás mesék szereplőiben is megfi‑
gyelhetjük a típus elődjét. Ez a szereplőtípus képviseli a legjel‑
lemzőbb módon a kortárs mese és meseregény női karaktere‑
it, itt figyelhető meg leginkább a feminista törekvések hatása, 
a normatív társadalmi nemi szerepek fellazítása. Az önmaga 
sorsát irányító, emancipálódó hősnő azonban magán hordoz‑
za a  népmese elkényeztetett királykisasszonyának jellemzőit 
is, hiszen a  csendes, szenvedő, kiváró hősnőből türelmetlen, 
gyakran házsártos és hisztis nő lesz – ami a női sztereotípiák 
más dimenzióit vonzza a kortárs meseirodalomba. Ebbe a ka‑
tegóriába soroljuk például Nyulász Péter Helka216 című mese‑
regényének főhősét, Berg Judit Rumini Zúzmaragyarmaton217 
című meseregényéből Dorinilla Szimonetta Hódkristályt vagy 
Scheer Katalin A bonbonkirálykisasszony218 című irodalmi me‑
séjének Mimi királykisasszonyát.

Nyulász Péter Helka című meseregényében – az előző típu‑
sokhoz hasonlóan – szintén Csipkerózsika‑áthallások jelennek 
meg. Itt azonban nem kiegészítés vagy imitáció, hanem a két 
főszereplő sorsa közti párhuzamok képezik a szüzsé lényegét. 
Egyik hősnőt sem avatják be a születése körülményeibe, így el‑
veszik tőlük a felelősségteljes döntések meghozásának lehető‑
ségét. A tiltásokkal kibélelt mindennapjaik ellen természetes 
reakcióként lázadnak, elszöknek a védelmet nyújtó kastélyból, 
ami elindítja a károkozások sorozatát. Azonban amíg Csipke‑
rózsika aktivitása ezen a ponton megreked, Helkával épp en‑
nek a fordítottja történik: az egész királyi udvar a kiszolgálta‑

215 Komáromi Gabriella (szerk): Gyermekirodalom. Helikon, Budapest, 1999, 
142–145.

216 Nyulász Péter: Helka. Betűtészta, Budapest, 2011.
217 Berg Judit: Rumini Zúzmaragyarmaton. Pozsonyi Pagony, Budapest, 2013.
218 Scheer Katalin: „A bonbonkirálykisasszony.” In: Lovász Andrea (szerk.): Tej‑

begríz. 2014, 35–39.

tott mélyálom állapotába süllyed, Helka azonban – épp az en‑
gedetlenségének köszönhetően – megmenekül az átok alól, és 
ő válik a többiek reményévé, az egyetlen kompetens megmen‑
tővé. Míg Csipkerózsika esetében tehát a szülők és a királyi ud‑
var óvintézkedéseinek megszegése végzetes következmények‑
kel jár, Helka történetében a szabályszegés, Helka ellenállása 
teremti meg a megmenekülés esélyeit.

Ekkor tapasztalja meg a hősnő, hogy a rá osztott passzív ki‑
rálykisasszony‑szerep zsákutcához vezet, és úgy talál rá iga‑
zi személyiségére, ha kiszakad a  királykisasszony‑burokból. 
Kiskorától kezdve lázad az udvari szertartások merevsége és 
egységesítése, a  fodros királylány‑ruhák viselése ellen, azon‑
ban kelletlenül elfogadja a  szerepével járó kényelmetlensége‑
ket. A hagyományos királylány‑szerepből akkor lép ki először, 
amikor a  testőrével, Cipriánnal játékból ruhát cserél. A  férfi‑
ruhával együtt magára ölti a  maszkulin viselkedés sztereotí‑
piáit is: az udvar elvarázsolása idején éppen álruhában van, és 
a megmentő szerepkörének felvállalását, az útnak indulás és 
próbatételek kiállása alatt már meg sem válik a kényelmes ap‑
ródruhától. A  fiúruha felöltése szimbolikus gesztus a  király‑
lány életében – a  habos királykisasszony‑ruhák levetkőzésé‑
vel a királykisasszony‑sztereotípiákat is maga mögött hagyja, 
és az események irányítójaként, ösztönös megoldójaként lép 
fel a történetben.

Külön figyelmet érdemel Helka környezetének viszonyulása 
a lányhoz. Amíg a királyi udvar féltése között él, természetes‑
nek veszi a  „hét szépség” tulajdonságainak gyakorlását, a ki‑
rálykisasszony‑képhez való, több‑kevesebb sikerrel járó alkal‑
mazkodását. Verbálisan ugyan ellenáll a  szerepének – nem‑
csak nagyszájú, hanem hisztis is –, viselkedésében azonban 
mégis aláveti magát a  környezete elvárásainak. Az udvar el‑
alvását követően azonban Helka mintha mély álomból térne 
magához: ekkor van szükség életében először arra, hogy önál‑
ló döntéseket hozzon, hogy cselekvő szereplőjévé, alakítójává 
váljon az életének, és saját maga is meglepődik, milyen termé‑
szetes erőforrásokat fedez fel önmagában. Az örökös féltés ál‑
tal leszűkült élettérbe beletörődő királylányból nagyon gyor‑
san önálló, határozott hérosz válik, akinek többé nincs szük‑
sége mások óvására – hanem ő válik mások megmentőjévé. 
A hősnő tradicionális némaságának és inaktivitásának feltöré‑
se tehát a személyes identitás lényegének megtalálásához vezet, 
és a környezet javára válik.

2. 4. Ellenszegülés a normatív  
nemi sztereotípiáknak

Izgalmas kategóriát képeznek azok a szövegek, amik szándékol‑
tan reagálnak a tradicionális női szerepekre, és ezeknek ellenál‑
ló, a mintákra tudatosan reflektáló karaktereket alkotnak. Ezek‑
ben a mesékben és meseregényekben a nőszereplők elszakad‑
nak a femininnek tartott sztereotípiáktól, és kliséromboló szán‑
dékkal maszkulinnak tartott tevékenységeket végeznek, vagyis 
a  20. század eleji szüfrazsett‑mozgalmak aktivistáihoz hason‑
lóan a női mesehősök emancipálódását képviselik. Maszkulin 
magatartásuk magára vonzza a  hagyományos szerepköröket 
beteljesítő szereplők figyelmét is. A „lázadó nő” többnyire a ki‑
rálylány szerepkörét feszegeti, és egyfajta anti‑királylányként 
funkcionál: lötyög rajta a „hét szépség” attribútumával körül‑
rajzolt női szerep, azonban nem csupán kényelmetlennek érzi 
a nőiesnek tartott személyiségjegyek hordozását, hanem kriti‑
kával is illeti, programszerűen szembemegy velük.
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Ezt a  nőtípust látjuk színre lépni Lakatos István Óra ver‑
zum219 című meseregényének egyik szereplőjében, Szaffi né‑
niben. Szaffi néni egy atipikus királylány, aki helyzetéből 
adódóan másodlagos pozíciót tölt be a  királyi udvar életé‑
ben – azonban ez a másodlagosság csak látszat, hiszen gyen‑
gekezű bátyja helyett a háttérben ő és a komornyik irányítják 
az országot, illetve bátyja félárva fiát is ő neveli. A karakter 
ambivalens pozíciójáról tanúskodik, hogy bizonytalan ma‑
rad, pontosan ki a mű főhőse, mivel a fókuszba helyezett öt‑
éves Mirkóval párhuzamosan Szaffi néni tevékenységeit is 
hűen nyomon követi a textus. A főszereplőkettőzés és a cse‑
lekmény‑előmozdító funkció női szereplőre való áthelyezé‑
se a hagyományos mesében betöltött női jelenlét hangsúlyos‑
ságát problematizálja: a  két domináns szerepkört, a  király 
és a  királyfi szerepét olyan karakterek töltik be, akik érzel‑
mi gyengeségük vagy életkoruk folytán képtelenek teljesíteni 
a népmesei tradíció által megszabott funkcióikat, ezért a ki‑
rálylány veszi át ezeket a  feladatokat. A szöveg a nemi szte‑
reotípiákra reagálva a  tipikus nő és tipikus férfi paródiáját 
(anti‑nőt és anti‑férfit) alkotja meg, ahol a depressziós király 
hordozza magán a  népmesei királylány attribútumait (aka‑
ratgyenge, érzelgős, döntésképtelen, bárminemű cselekvés‑
re képtelen), a királylány viszont igazi heroikus személyiség: 
vezető készségekkel megáldott, lendületes, racionális, kézben 
tartja az események irányítását. Szaffi néni heroikusságában 
a szuperhős‑kultusz elemeit véljük felfedezni: a királylány ál‑
ruhájában, a háttérbe húzódva, különleges gépeket feltalálva, 
terveket és titkos találkozókat szervezve azon dolgozik, hogy 
megmentse a birodalmat. Az előkelő ruhákat felöltött király‑
lány‑maszk kényelmes álca a szereplő számára, ami – az ön‑
magát a  külvilág számára reprezentálni nem kívánó karak‑
ternek – megfelelő módon biztosítja a társadalmi konvenciók 
kínálta komfortérzetet.

Mégsem a funkcióátvételek a leglátványosabbak Szaffi né‑
ni karakterében, hanem az a viselkedésmód, ahogy a király‑
lány‑sztereotípiával szemben artikulálja önmagát a  szerep‑
lő – és ironikusan újrafogalmazza a királynő mesében betöl‑
tött funkcióját. Az olvasó azonnal felfigyel a karakter nevé‑
re, ami egybecseng a  Szaffi220 című közismert magyar rajz‑
film címszereplőjének nevével. Az Óraverzum szereplőjé‑
nek azonban a  személyneve mellett szerepel egy névkiegé‑
szítő elem is, ami azonnal eltolja egymástól a  két karak‑
tert: Szaffi királylány‑pozíciójával szemben Szaffi néni eseté‑
ben nem a nőiesség, hanem a nagynéni‑létmód kerül előtér‑
be. A két szereplő egymás tökéletes ellentéte: míg A cigány‑
báró221 című Jókai‑regény alapján készült mese címszerep‑
lője a tradicionális mátka szerepét tölti be – türelmesen ki‑
várja, míg a  párja rátalál, megszereti őt, és a  történet bete‑
tőzéseként összeházasodnak –, Szaffi néni „ki nem állhatta, 
amikor gőgös grófocskák, piperkőc kalandorok és fátyolos 
szemű költők udvarolgattak neki – jaj, a költőket a búbána‑
tos képük és temetéshez illő siralmaik miatt különösen nem 
szívlelte.”222 Két figyelemre méltó kalandba kerekedik az ud‑
varlással kapcsolatban: egy alkalommal a  racionális, érzel‑
mi megnyilvánulásoktól tartózkodó nőt úgy felbosszantja az 
egyik szenvelgő, tizedrangú költő kliséáradata, hogy alapo‑

219 Lakatos István: Óraverzum. Magvető, Budapest, 2014.
220 Szaffi. Rendezte: Dargay Attila. Forgatókönyv: Dargay Attila – Nepp József – 

Romhányi József. Pannónia Filmstúdió, 1985.
221 Jókai Móra: A cigánybáró. Szépirodalmi, Budapest, 1975.
222 Lakatos István: Óraverzum. Magvető, Budapest, 2014, 78.

san megveri a hódolóját, egy másik alkalommal pedig egy‑
éjszakás kalandba keveredik, hogy „pusztán természettudo‑
mányos érdeklődésből” megtudja, az Arbor (a Világgép al‑
ja – a pokol) „miként változtatja meg ezeket a férfiakat a vas‑
tag ruhájuk alatt”.223 A  hagyományos királylány szépségé‑
vel szemben Szaffi néni arcát egy óriási heg csúfítja, így szar‑
kasztikusan viszonyul minden udvarláshoz, és a hataloméh‑
séget látja a hódolóiban.

Szaffi anti‑királylánysága egyéb jelekben is megmutatko‑
zik: például az életterének kialakításában – tiszteletre méltó 
rendetlenség uralja a szobáját, furcsa találmányok hevernek 
mindenütt –, pálinkaivásában, sofőrködésében, röfögő neve‑
tésében („Szaffi felröhögött. Mi tagadás, nem afféle csilingelő 
női kacaj volt.”224). Érdemes megjegyeznünk, hogy az egyéb‑
ként femininnek tartott tevékenységeket is felforgatja és új‑
raértelmezi: Mirkóval, az unokaöccsével cinkos a szabálysze‑
gésekben, a kötelezően elsajátítandó kivarrást pedig tervraj‑
zok hímzésére használja fel. Szaffi néni olyan királylánytípust 
képvisel a kortárs meseirodalomban, ami leginkább a veze‑
tő pozícióba került nő sztereotípiáit jeleníti meg, és nem csu‑
pán a maszkulin kliséket mossa a karakterébe, hanem a tra‑
dicionális feminin jegyeket leépíti, vagy ironikus módon új‑
ragondolja.

3. Összefoglalás

A  kortárs meseirodalom korpuszába betekintve megállapít‑
hatjuk, hogy a  hagyományos népmesei nőszereplők szerep‑
körének sokszínűsége a  háttérbe szorul, és elsősorban a  ki‑
rálylány szerepkörének átemelése figyelhető meg a művekben. 
A  segítő, az adományozó, a  hősnő és az ellenfél feloldódik 
a királylány‑szerep dominanciájában, és a királylány attribú‑
tumaiból építi fel karakterét. Ez a királylány‑szerep azonban 
lényegesen árnyaltabb a népmesei sztereotípiánál: a kortárs 
irodalmi mesék és meseregények nőszereplői olyan királylá‑
nyok, akik a  betagozódáson túl szerepösszevonással újraér‑
telmezik, felülírják vagy ellenképét alkotják meg a népmesei 
mintának. Ennek köszönhetően ezek a női szereplők kevésbé 
viselik el a nemi alapú hierarchikus elrendeződéseket, vagyis 
egyre jellemzőbb a cselekvő, heroikus női főszereplő megje‑
lenése, ugyanakkor markánsan jelen van a korpuszban a tra‑
dicionális női szerepkörök közvetítésének az igénye is. A kor‑
társ meseirodalom közvetítette nőkép színesedése, sokarcú‑
vá válása szerencsés előmozdulásnak minősíthető, ami hosz‑
szútávon hozzájárulhat a nemi sztereotípiákban való gondol‑
kodás fellazításához. 
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Újragondolt kollektív női identitás Paula Vogel  
Desdemona: Színmű egy zsebkendőről című drámájában

Collective Female Identity Reconsidered in Paula Vogel’s 
Desdemona: A Play About a Handkerchief

 Puskás Andrea, Selye János Egyetem, Komárom | J. Selye University

Abstract Feminist adaptations of Shakespeare are based on and are interconnected with feminist interpretations of Shakespeare. In 
several cases, the depiction of female identity in feminist adaptations of Shakespeare is based on a feminist reinterpretation of concepts 
such as sin, sexuality, death, marriage, language, power and family structure. The plays of Paula Vogel, an American dramatist and 
university lecturer, reflect the various understandings of collective female identity as well as the modes of feminist re‑interpretations 
of the Shakespearean heritage. The paper shows that in Desdemona: A Play About a Handkerchief the formation of female identity is 
given a central focus of attention. By the exclusion of male characters, the deliberate preference of female characters and the mystifi‑
cation of external factors female identity is highlighted from a really peculiar angle.Vogel’s adaptation of Shakespeare’s Othello and its 
depiction of female identity is motivated by offering women the opportunity to rethink their own Shakespeare and the questions of‑
fered by Shakespeare with independent, self‑conscious and active female protagonists who also reflect the social and political issues of 
contemporary feminist debates in the late 20th and 21st century. The paper points out that one of the basic messages of Vogel’s play is 
that it is crucial to distinguish between collective and individual female identity.

Key words Shakespeare, adaptation, feminism, female identity, collectivism, individualism.

Vázlat A  feminista Shakespeare adaptációk a  feminista Shakespeare interpretáción alapulnak, szervesen kapcsolódnak hoz‑
zá. Számos esetben a feminista Shakespeare adaptációk nőábrázolása olyan fogalmak feminista újraértelmezésén alapszik, mint 
például a bűn, szexualitás, halál, házasság, nyelv, hatalom és család. Paula Vogel, amerikai drámaíró és egyetemi tanár színda‑
rabja tökéletesen szemlélteti a kollektív női identitás és a Shakespeare örökség feminista újraértelmezésének módozatait. A ta‑
nulmány bemutatja, hogy a Desdemona: Színmű egy zsebkendőről című dráma‑adaptációban központi szerepet kap a női iden‑
titás kialakulása és formálódása. A férfi szereplők elhagyása és a női szereplők nem titkolt preferálása, valamint a külső tényezők 
misztifikálása segítségével új megvilágításba kerül a női identitás. Vogel Othello‑adaptációja és a benne bemutatott női szerep‑
lők legfőbb motivációja, hogy lehetővé tegye mind a férfi, mind pedig a nő olvasónak, hogy megalkossa, újragondolja saját Shakes‑
peare‑ét, a Shakespeare által felkínált kérdéseket, olyan nőalakok létrehozásával, akik önálló, öntudatos és aktív jellemükön ke‑
resztül tükrözik a 20. és 21. századi feminista témakörök társadalmi és politikai kérdéseit. A tanulmány rámutat, hogy Vogel fe‑
minista Shakespeare‑adaptációjának egyik alapvető üzenete, hogy határozott megkülönböztetésre van szükség kollektív és egyé‑
ni női identitás között.

Kulcsszavak Shakespeare, adaptáció, feminizmus, női identitás, kollektivizmus, individualizmus.

Bevezetés

A feminista Shakespeare‑kritika egy rendkívül különleges te‑
rülete a  feminista irodalomkritikának. Shakespeare az iroda‑
lomtudomány egyik mérföldköve, az egyik legkiemelkedőbb 
és legkülönlegesebb drámaíró. Ha a feminista irodalomkritika 
tiszteletre méltó, megbízható és méltóságteljes kritikai törek‑
véssé kíván válni, nem engedheti meg magának, hogy ne ref‑
lektáljon az irodalom egyik legnagyobb ikonjára.

A  női és feminista Shakespeare értelmezések hagyománya 
a 18. századi „Hölgy klubokhoz” vezethető vissza, amelyeket 
a  bárd dicséretére és tiszteletére hoztak létre. A  Restauráció 
korától fogva, amikor a nők lehetőséget kaptak, hogy színpa‑
don játszanak Angliában, Shakespeare nemcsak a női közön‑

ség figyelmének központjává vált (mint fizető vendégek), ha‑
nem az új színházi gárda, a színésznők, női stábtagok és női 
kritikusok figyelmének központjába is került egyben.

Kezdetben, egészen a  feminizmus első hullámának meg‑
jelenéséig, Shakespeare‑t, mint géniuszt ünnepelték, aki ké‑
pes belopni magát a női elmékbe és szívekbe, és kifejezni azok 
legmélyebb érzelmeit. Mary Cowden Clarke, Shakespeare el‑
ső női szerkesztője szerint a  drámaíró „a női jogok legjobb 
hangadója” (In: Rackin 2005: 72). Marianne Novy arról szá‑
mol be, hogy a 17. századtól kezdődően a női írók mint példá‑
ul Aphra Behn, Margaret Cavendish, Jane Austen, Charlotte 
Brontë, Gerorge Eliot és további, kevésbé ismert női szerzők 
egyfajta párbeszédet folytattak Shakespeare‑rel. Nagyon gyak‑
ran ezen írók interpretációi alapján Shakespeare‑t a  nők tá‑
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mogatójának és szövetségesének kiáltották ki (Novy 1999: 2). 
Bár néhány női Shakespeare‑tanulmány már ebben az időben 
észlel bizonyos hiányosságot a női szerepekben, megbocsáta‑
nak Shakespeare‑nek, s ezen pontatlanságot a korabeli társa‑
dalmi gyakorlat rovására írják. Mrs. Launch Macluarin, példá‑
ul, a Dallas Shakespeare Club összejövetelén tartott előadásá‑
ban 1897‑ben az üzletasszony karakterét kereste Shakespeare 
műveiben, kutatását pedig végül egy kérdéssel foglalta össze: 

„…hogyan is tudhatta volna megjeleníteni azt az a nagyszerű 
ember, ugyanúgy, ahogy az írógépet és a fonográfot és más kel‑
lemes és meglepő, ma létező dolgot sem?”225

Nők generációi fordultak Shakespeare‑hez, hogy értelmez‑
zék, elemezzék darabjait, hogy általa igazolják, helyük van 
a kulturális univerzumban. Stratégiájuk kezdetben az volt, hogy 
Shakespeare‑t – a kulturális ikont – szövetségesükké tették.

A  feminizmus a  19. század végén és a  20. század elején 
megjelenő első hulláma viszont már megkérdőjelezte a  lel‑
kes Shakespeare rajongók hitelességét. 1910‑ben Dorothy Ri‑
chardson rámutatott, hogy „Shakespeare egyetlen nőalakja 
sem valós. A férfiaknak kedveskednek, mivel úgy mutatják be 
a nőket, ahogyan a férfiak látják őket.”226 Virginia Woolf, „Saját 
szoba” című művében szintén reflektál Shakespeare‑re, s bár 
csodálatát fejezi ki a drámaíró iránt, rámutat arra, hogy női ka‑
raktereit főleg a férfiakkal való viszonyukon keresztül ábrázol‑
ja. A feminizmus második hulláma, amely az 1960‑as években 
vette kezdetét, továbbra is Shakespeare egyetemességének hi‑
ányaira hívja fel a figyelmet, míg a harmadik hullám áthelyezi 
a hangsúlyt és kiterjeszti az elemzés körét, beemelve olyan kér‑
désköröket, mint a faj, a nem, a kultúra, s egyéb alapvető kate‑
góriák újradefiniálása, mint például a reprezentáció, a kisebb‑
ség, a kánon, a nőiség, stb.

Ahhoz, hogy meghatározzuk, pontosan mit is jelent a femi‑
nista Shakespeare‑kritika, mindenképp tisztázni kell, milyen 
területet vizsgál, s  milyen terminológiát használ. A  feminis‑
ta Shakespeare‑kritika jellemzően múlt és jelen között ingázik, 
azon elkötelezettségtől vezérelve, hogy beavatkozzon a kortárs 
kultúrpolitikába és irodalmi gyakorlatba, s hogy Shakespeare 
darabjait új perspektívából értelmezze. Egy olyan perspektívá‑
ból, amely számol a gen der  (társadalmi nem) nemiség, faj, tár‑
sadalmi osztály és kultúra kategóriák jelenlétével annak érde‑
kében, hogy egy újfajta irodalmi örökséget tárjon fel. A femi‑
nista Shakespeare‑kritika egyik fontos kutatási területe a nők 
ábrázolása Shakespeare színpadán, a reneszánsz korabeli Ang‑
liában betöltött női pozíciók történelmi elemzése alapján, va‑
lamint ezen ábrázolás hatásának megfigyelése a kulturális és 
társadalmi pozíciókra, privilégiumokra. A  feminista iroda‑
lomkritika ezen területe azt az álláspontot képviseli, hogy kul‑
turális és irodalmi szerepek kortárs történelmi források elem‑
zésén keresztül megérthetőek; ez az irányzat tehát a történel‑
mi megközelítés által kínált feltevésekre és eszközökre támasz‑
kodik. Ezen a területen a  feminista irodalomkritika gyakran 
alkalmazza az újhistorizmus módszereit és gyakorlatát. Olyan 
témákat vizsgál, mint például a  reneszánsz családstruktúra, 
a  házasság intézménye, társadalmi pozíciók, vagyon, a  nők 
foglalkoztatása, jogi eljárások, foglalkozások, a státusz és rang 
hierarchiája, ruhaviselet, a nőkkel szembeni attitűdök, a nők 
ábrázolása az irodalomban, kortárs színházi gyakorlat, a  szí‑
nésznők hiánya és a „cross‑dressing” jelensége.

225 In: Juliet Fleming: The Ladies’ Shakespeare, 1999: 5
226 Richardson, 1910. In: Novy 1999: 3

A feminista Shakespeare‑kritika második típusát azok a meg‑
közelítések alkotják, amelyek sokkal inkább szövegköz pon túak, 
hanyagolják a történelmet és a reneszánsz kor történelmi hát‑
terét, vagy legalábbis nem tulajdonítanak túlzott jelentőséget 
a történelemnek, mint olyannak, a történelmi és társadalmi je‑
lenségek feltárása irodalmi szövegekre gyakorolt hatásának. Ez 
a megközelítés a női valóságot a Shakespeare szövegeken be‑
lül kívánja felfedezni. Célkitűzései: feltárni, milyen lehetősége‑
ket nyújt a szöveg, valamint megvizsgálni a Shakespeare‑kriti‑
ka hagyományát, pontosabban, a feminista Shakespeare‑kriti‑
kai hagyományt különös hangsúlyt fektetve arra, hogy a femi‑
nizmus történelmének és a feminizmus öntudatának változá‑
sával hogyan változtak meg a női Shakespeare olvasatok és kri‑
tikai vélemények. A legfőbb hangsúly tehát a szövegelemzésen, 
szereplőelemzésen és a kritikai hagyomány értelmezésén van.

A  feminista Shakespeare‑kritika harmadik kutatási terü‑
letét a rendkívül sokszínű, összetett és szerteágazó feminista 
Shakespeare‑adaptációk adják. Ez a terület feminista szövege‑
ket tartalmaz, amelyek átgondolják, feldolgozzák és újraírják 
Shakespeare‑t, a női szereplőket és a  feminista elméletet elő‑
térbe helyezve, lehetővé téve ezzel, hogy Shakespeare női ka‑
rakterei elmeséljék saját történetüket. Egy feminista Shakes‑
peare adaptáció, egy önálló, új szöveg megalkotása egy össze‑
tett folyamat végeredménye, szorosan összefonódik a Shakes‑
peare interpretációval és recepcióval és a  Shakespeare‑i tár‑
sadalmi és kulturális kontextus megítélésével, valamint nem 
más, mint egy bizonyos politikai meggyőződés és kritikai ál‑
láspont manifesztációja, egy politikailag terhelt irodalmi arti‑
kuláció szemléltetése.

1. Shakespeare‑adaptáció

Feminista Shakespeare‑adaptációk alapvetően két területen 
születnek. Shakespeare feminista újraértelmezésének egyik 
helyszíne a színpad, tehát egy konkrét Shakespeare darab elő‑
adásán keresztül. Ugyanakkor feminista Shakespeare‑adaptá‑
ció születik egy olyan önálló, új drámamű megalkotásával is, 
amely Shakespeare szereplőit vagy azok cselekményét adap‑
tálja, hozzá igazítva őket egy új, immáron feminista kontex‑
tushoz. Az első módszer a „nő, mint olvasó” jelenséget szem‑
lélteti: a nő, aki olvas, interpretál és egy kreatív kimenetet al‑
kot. A másik módszer a „nő mint író” jelenségre világít rá: egy 
független művész megalkotja saját cselekményét, s az interpre‑
táción túl képes olyan irodalmi szöveget alkotni, amely továb‑
bi interpretációt és diskurzust generál(‑hat).

Lizbeth Goodman tanulmányának címe, „Női alternatív 
Shakespeare‑ek és Shakespeare női alternatívái a  kortárs brit 
színházban” világosan jelzi a Shakespeare feminista színpadra 
állítása és Shakespeare feminista „átiratai” közti különbséget. 
A „női alternatív Shakespeare‑ek” kifejezés Shakespeare alter‑
natív előadásaira vonatkozik, amíg a „Shakespeare női alterna‑
tívái” megnevezés, Shakespeare karaktereinek és cselekménye‑
inek női – feminista adaptálására utal új darabokban, amelyek 
megkérdőjelezik a Shakespeare kánon hegemóniáját, és több 
teret biztosítanak kortárs témáknak, ezzel lehetővé téve, hogy 
a nők újra felfedezzék és újragondolják saját Shakespeare‑üket, 
valamint, hogy megéljék, kiteljesítsék saját identitásukat, és 
beépítsék azt a kánon képeibe és szerkezetébe. Másrészt, a fe‑
minista irodalomkritika egy liberálisabb hulláma elutasítja az 

„alternatív” jelző használatát a  feminista Shakespeare adaptá‑
ciók diskurzusában. Tilda Swinton azzal indokolja ezt, hogy 
az „alternatív” kifejezés gyengeséget sugall, s a mainstream és 
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alternatív színház kapcsolatában mindig az alternatív a kevés‑
bé befolyásos.

A feminista szövegadaptációk feltűnése és az új, női dráma‑
írók megjelenése egy űrt tölt ki mind az amerikai, mind pedig 
a brit drámaírás palettáján. Sue Parrish és Sue Dunderdale ku‑
tatási eredményei rámutatnak, hogy 1982 és 1983 között a brit 
repertoárban szereplő 620 színpadra vitt színdarab közül csu‑
pán 42 darab (kevesebb, mint 6,8%) született női drámaíró tol‑
lából. Ebből 22‑t Agatha Christie írt. A 42‑ből 14‑et kamara‑
színházban adtak elő (egyik sem Agatha Christie). Parrish és 
Dunderdale tehát rámutat, hogy Agatha Christie‑n kívül 6 da‑
rab (kevesebb, mint a főszínpadokon előadott darabok 1 %‑a) 
származik női drámaírótól.227 Lizbeth Goodman egy 1990‑es 
felmérésre hivatkozik, melyet a  Channel Four televíziós csa‑
torna kutatói végeztek, amely rámutat, hogy a  brit Nemze‑
ti Színház által előadott 435 darab közül csupán tizet írt nő 
(Goodman 1999: 72).

Bár szinte minden Shakespeare darab a feminista irodalom‑
kritika és számos 20. és 21. századi feminista drámaíró és ren‑
dező figyelmébe és érdeklődési körébe esik, bizonyos különb‑
séget lehet felfedezni az érdeklődés intenzitásában, már ami 
a darabok műfaját illeti. Shakespeare vígjátékait sokáig azért 
ünnepelték, mivel bennük a nők láthatóbbak és erősebbek, kü‑
lönösen azokat a komédiákat tartották izgalmasnak, amelyek‑
ben álöltözet, illetve beszédes, erős női karakterek találhatók.

Általánosan elmondható, hogy Shakespeare feminista újra‑
írói és a  feminista Shakespeare kritika a  legkevésbé Shakes‑
peare történelmi drámái iránt tanúsított érdeklődést. „Shakes‑
peare átalakítása: Kortárs nők re‑víziói az irodalomban és az 
előadásban”228 című antológiájának bevezetőjében Marianne 
Novy azt állítja, hogy a  legismertebb történelmi drámákban 
kevés nagy női szerep van. Ennek ellenére, ellentmondásosan, 
pont arra mutat rá, hogy a történelmi drámák, talán pontosan 
amiatt, hogy nem túlságosan ismertek, nagy lehetőséget jelen‑
tettek jónéhány női rendezőnek (Novy 1999: 4).

Minden kétséget kizáróan Shakespeare tragédiái jelentették 
és jelentik a legnagyobb kihívást a női átíróknak és „újragon‑
dolóknak”, nőknek és férfiaknak egyaránt. A tragédia‑átiratok 
alkotják a feminista Shakespeare adaptációk zömét. Marianne 
Novy kifejti, hogy a női írók múlttal való kapcsolata gyakran 
apa‑lánya kérdésként fogalmazódik meg, s  az ismert „nagy‑
szerű apák” és „hiányzó anyák” metaforával jellemzik az iro‑
dalomban uralkodó patriarchális gyakorlatot és a kultúrát és 
társadalmat jellemző „férfi dominanciát”. Novy szerint épp 
ezért nem meglepő, hogy a Lear király az elmúlt évek egyik 
legvitatottabb darabja a női kritikusok körében (Novy 1999: 
5). Nem csupán drámaadaptációk születnek, hiszen Jane Smi‑
ley Ezer hold (A Thousand Acres) című Pulitzer díjas regénye 
1992‑ből például ugyancsak a Lear király cselekményét követi, 
vagy Margaret Atwood Cat’s Eye (Macskaszem) című regénye 
is voltaképp a Lear király újraolvasata.

A  Shakespeare tragédiák legismertebb feminista dráma‑
adaptációi közé tartoznak a  következők: Melissa Murray: 
Ophelia, Elaine Feinstein és a  Women’s Theatre Group kö‑
zös projektjéből született Lear’s Daughters (Lear lányai), Ali‑
son Lyssa: Pinball, Paula Vogel: Desdemona: A  Play about 

227 A fenti statisztikát Sue Dunderdale állította össze a Női színházi rendezők és 
adminisztrátorok konferenciájára (Conference of Women Theatre Directors 
and Administrators), az adatok a Drama‑ban jelentek meg, 152 (1984)

228 Saját fordítás – az eredeti: „Contemporary Women’s Re‑Visions in Literature 
and Performance”

a Handkerchief (Desdemona: Színmű egy zsebkendőről229), va‑
lamint Ann‑Marie MacDonald adaptációja, a  Goodnight 
Desdemona (Good morning Juliet) (Jóéjt, Desdemona (Jó 
reggelt, Júlia)230. A  listára mindenképpen felkívánkozik még 
Bryony Lavery brit drámaíró Ophelia című darabja is.

Ezek az adaptációk számolnak az olvasó, illetve a közönség 
Shakespeare‑tudásával, ismereteivel. Ezt az ismeretet ugyan‑
akkor nem megerősíteni, sokkal inkább megkérdőjelezni sze‑
retnék. Az ilyen ismeret a korábbi kultúrák, kulturális örök‑
ség adatainak megőrzésén alapszik, ahogy egy számítógép 
őrzi meg a betáplált adatokat. Ugyanakkor ezeket az adato‑
kat az adaptáció új dimenzióba helyezi, megvágja, kitörli, át‑
helyezi, formatálja, kombinálja, másolja, beilleszti, és termé‑
szetesen naprakésszé teszi.

A feminista adaptációban gyakori jelenség, hogy a Shakes‑
peare darab női mellékszereplője a  feminista adaptáció fő‑
szereplőjévé válik, s a korábbi főszereplők mellékszerepekbe 
kényszerülnek. Ennek eredménye képpen előtérbe kerülnek 
a „női kérdések”, hangsúlyosabbá, láthatóbbá válnak, számos 
konvenciót fogalmaznak újra és kérdéseket vetnek fel.

A  feminista Shakespeare adaptációk nőábrázolásának fő 
motivációja, hogy lehetővé tegye mind a  férfi, mind pedig 
a nő olvasónak, hogy megalkossa, újragondolja saját Shakes‑
peare‑ét, a Shakespeare által felkínált kérdéseket, olyan nő‑
alakok létrehozásával, akik önálló, öntudatos és aktív jelle‑
mükön keresztül tükrözik a  20. és 21. századi feminista té‑
makörök társadalmi és politikai kérdéseit. Az adaptációkban 
bemutatott nőalakok ugyanakkor kiválóan bemutatják a női 
identitásban rejlő lehetőséget a mindenkori változásra, érzé‑
keltetik a társadalmi és személyes motiváció kettősségét.

2. Paula Vogel: újraértelmezett Desdemona

Paula Vogel, az amerikai feminista irodalom kiemelkedő 
alakja, drámaíró és egyetemi tanár, számos tudományos díj 
tulajdonosa, 1998‑ban Pulitzer díjat kapott, köztudottan szí‑
vesen jelenít meg olyan témákat műveiben, mint a  társadal‑
mi dinamika és hatalmi erőviszonyok a közéletben. Vogel fe‑
minizmusát néhány kritikus előszeretettel köti össze sokszí‑
nű családi hátterével, többek között kevert vallási gyökerei‑
vel – apja zsidó, anyja római katolikus, homoszexuális báty‑
ja AIDS‑ben vesztette életét, valamint saját leszbikusságának 
hangsúlyozása, amellyel 17 éves kora körül szembesült. Vogel 
saját maga is gyakran foglalkozik azzal a  kérdéssel, hogy 
a  vallási hovatartozás és szexuális orientáció milyen mér‑
tékben befolyásolják az irodalmi alkotást. Számos interjú‑
ban azonban elutasít olyan megfogalmazást, miszerint ő egy 
leszbikus drámaíró lenne, tehát nem szereti, ha elsősorban 
leszbikusnak, s csak másodsorban drámaírónak tartják. Azt 
hangsúlyozza, hogy úgy szeretne a köztudatba jutni, mint egy 
drámaíró, aki leszbikus. Azt állítja, hogy leszbikussága csu‑
pán egy új perspektívát ad, amely empatikusabbá teheti a nők 
marginalizálódásának megértéséhez, de semmiképpen sem 
tekinti közvetlenül befolyásoló tényezőnek, nem tartja fon‑
tosabbnak, mint azt, hogy valaki alacsony (Bigsby 2000:291).

Vogel azon feministák csoportjába tartozik, akik nem úgy 
válaszolnak az igazságtalanságra és diszkriminációra, hogy 
műveikben, írásaikban a  nőket szentként, emberjogi akti‑
vistaként vagy a  férfi dominancia áldozataiként ábrázolják. 

229 Saját fordítás
230 Saját fordítás
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Vogel még azt is elutasítja, hogy a nőket csoportként, univer‑
zális tényezőként kellene ábrázolni, ehelyett azt próbálja fel‑
tárni, hogy a gen der ‑alapú felvetések milyen módon konstru‑
álódnak, és hogy a művészet hogyan reflektál, ill. reagál ezek‑
re a felvetésekre. Egyik legismertebb művében, a Desdemona: 
Színmű egy zsebkendőről című darabjában a  női identitást, 
mint konstrukciót jeleníti meg, egy színes egészet, amely szá‑
mos apró részből tevődik össze, mint például a  társadalmi 
osztály, a  nem vagy a  nyelv. Vogel számára nem létezik az 

„univerzális” kategóriája, úgy vélekedik, a színházban a szín‑
házi pillanatot osztjuk meg, s nem pedig egyetemes tényeket 
közvetítünk (Vogel In Bigsby 2000: 296). Nincs tehát egyete‑
mes női identitás, annak ellenére, hogy a gen der , az identitás 
egyik összetevő eleme egyfajta közösséghez való tartozás, ill. 
összetartozás érzését eredményezheti. A gen der  ill. a szexuá‑
lis orientáció viszont „a kívülálló” szerepébe helyezhet, amely 
pozícióból a  társadalmi hierarchiák és beidegződések meg‑
kérdőjelezhetőek.

A biológiai nem és a gen der  irodalmi alkotásra gyakorolt 
hatása politikai jelentőséget kap Vogel darabjában. Bár azt 
vallja, hogy célja nem csupán politikai, valamint, hogy női és 
leszbikus mivolta nem szükségszerűen késztette arra, hogy 
azonnal a  feminizmus és a  homoszexualitás szószólója le‑
gyen, vagy akár női jogi aktivistává váljon (Bigsby 2000: 296), 
a  Desdemona kétségtelenül és egyértelműen visszhangozza 
a feminizmus központi társadalmi és politikai kérdéseit és té‑
máit, mint például a családon belüli erőszak, az azonos mun‑
káért járó azonos fizetés témája, a nők társadalmi szerepvál‑
lalása, férfi dominancia és a nők szabadságának korlátozása. 
Másrészt viszont Vogel elismeri, hogy a  színháznak rendkí‑
vül hatalmas ereje és kapacitása van abban, hogy az embere‑
ket ráébressze olyan gondolatokra, amelyeknek sajátos politi‑
kai következményei lehetnek. Így nyilatkozik:

 „Hogy a színház politizálna? Nagyon is. És ez veszélyes 
lenne? Nagyon is veszélyes. […] 8 órakor bemegyünk, 
mint egymástól eltérő, önálló emberek. Két órával ké‑
sőbb egy olyan közösségként jövünk ki, akik közösen vet‑
tek részt egy utazáson. A politikában az oszd meg és ural‑
kodj módszerrel választanak meg. A színház az ellenkező‑
jét teszi – olyan helyen kovácsol közösséget, ahol koráb‑
ban nem volt.” (Vogel In Bigsby 2000:290)231

A  Desdemona: Színmű egy zsebkendőről jelentős mérték‑
ben függ Shakespeare Othellojának történetétől, gyakorlati‑
lag arra épít, és azzal számol, hogy a közönség/olvasó isme‑
ri a Shakespeare‑i Othello cselekményét és szereplőit. Ellent‑
mondásos módon, ugyanakkor azt is várja a közönségtől/ol‑
vasótól, hogy a Shakespeare‑i darab bizonyos részeit elfelejt‑
se, akárcsak a  szereplők kritikai interpretációját, hagyomá‑
nyát is, s hogy nyitott legyen egy egészen új Desdemona, új 
Emilia és egy új Bianca befogadására, akik olyan tulajdonsá‑
gokkal lettek felruházva, amelyek merő ellentétben állhatnak 
a Shakespeare‑i darabban megjelenő társaikkal.

A  Desdemona Othello ciprusi kastélyának mocskos pad‑
lójú hátsó mosókonyhájában játszódik, s  a  Prológust leszá‑
mítva, amely egy héttel korábban történik, az egész darab 
Desdemona Cipruson töltött legutolsó napján zajlik. Az utol‑
só jelenetben Emilia szomorúan fésüli úrnője haját, mielőtt 

231 A tanulmány szerzőjének saját fordítása

az nyugovóra térne a hitvesi ágyba – az egész jelenet arra épít, 
hogy a közönség/olvasó természetesen ismeri a Shakespeare‑i 
Othello fatális tettét, a hálószobai jelenetet, Desdemona meg‑
fojtását a hitvesi ágyban. Vogel darabja összevágott filmjele‑
netekre hasonlít, amely a rendezőnek lehetővé teszi, hogy le‑
fagyott képekkel (frozen image) vagy a pontmegvilágítás vál‑
takozásával variálja a  „kameraállást”, így kihangsúlyozva 
a mozaikszerű képvilágot. Bár a darab jelenetei között nincs 
elsötétítés, a cselekmény folyását állandóan félbeszakítja egy 
bevágás, ismétlés vagy állókép, amelynek köszönhetően már 
nem az egészre figyelünk, hanem az egészet alkotó apró ré‑
szekre, s az egész darab a kisebb összetevők szabad kombiná‑
ciójának érzését kelti.

A darab három szereplője mind nő. Egyikük Desdemona, 
egy unatkozó, kicsapongó arisztokrata, aki hetente egy‑
szer helyettesíti a  helyi prostituáltat, Biancát. Úgy tűnik, 
Desdemona férje helyőrségének minden tagjával lefeküdt, 
kivéve Cassio‑t, aki miatt Othello féltékenységre lobbant. 
A második női szereplő Emilia, Desdemona erős ír akcentus‑
sal beszélő szolgálója, aki véres nászlepedőket mos, krump‑
lit pucol és arra vár, hogy végre‑valahára gazdag özvegy le‑
gyen belőle. Végül pedig ott van Bianca, a cockney dialektus‑
ban232 beszélő kurtizán, egy bordélyház tulajdonosa és Cassio 
szeretője, aki Desdemona számára az önálló nő ideálját tes‑
tesíti meg.

Bár Vogel darabja nagymértékben a Shakespeare‑i szerep‑
lőkből és azok kritikai értelmezéséből indul ki, Vogel átírt 
Shakespeare szereplői és azok módosított személyisége egy 
teljesen új színpadi dinamikát hoznak létre, amely teljesen 
különbözik az Othello‑étól. Az Othello‑i Desdemona inkább 
a  tisztaság és ártatlanság szimbóluma, Vogel Desdemonája 
viszont inkább játékos, evilági, erkölcstelen nő, aki azon vic‑
celődik, hogy vesz egy kis csirke vért, hogy a nászéjszakán be‑
maszatolja a lepedőt vele, s így színlelje a szüzességet. Olyan 
tabunak minősített kérdéskörökkel viccelődik, mint példá‑
ul a szexualitás, a hím nemi szervek mérete, a zárdában töl‑
tött évei során folytatott szexuális viszonyai, és szexuális ét‑
vágyát mint teljesen természetes emberi ösztönt és jelensé‑
get kezeli. Ez a kép szöges ellentétben áll Shakespeare ártat‑
lan és rendkívül naiv Desdemonájával, akinek tisztasága és 
erkölcsössége megszenteli a  darab végén bekövetkezett ha‑
lálát, és az áldozat szerepébe helyezi őt. Vogel erkölcstelen 
Desdemonájával szemben éles kontrasztot ad az erős ír ak‑
centussal beszélő Emilia, aki vallási fanatikusként tárul elénk. 
Minden alkalommal megszidja úrnőjét, amikor az férfi‑trófe‑
áiról beszél, és összehasonlítja azok méreteit. Annak ellenére, 
hogy Emilia gyűlöli szexuálisan és érzelmileg egyaránt alkal‑
matlan férjét, nem szándékozik elhagyni, és hűségesen kitart 
mellette. Biancát, a helyi prostituáltat Vogel erkölcstelen ösz‑
tönlényként ábrázolja, aki gyakran gyerekesen és naivan vi‑
selkedik, s olyan álmokat kerget, amelyekben „rendes” csalá‑
di életet él egy szeretett férjjel és egy fiúgyermekkel.

Vogel politikailag motivált reakciója Shakespeare Othel‑
lo jára és a  női szereplők hagyományos értelmezésére, vala‑
mint irodalomkritikai hagyományára evidens. Desdemona, 
Emilia és Bianca jellemformálásakor figyelmen kívül hagyja 
azon női sztereotípiákat, amelyek a nőket alázatos, engedel‑
mes, ártatlan tényezőként és már‑már a szent szerepében tün‑
tetik fel. Egymás mellé állítja az ártatlan, angyali Desdemona 

232 A cockney dialektus kelet‑London híres‑hírhedt akcentusa, jellemzően a leg‑
szegényebb, alsóbb társadalmi osztály nyelve. 
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képét az Othello‑ból és a saját kicsapongó, intrikus és önző 
Desdemonáját. Kifigurázza a Shakespeare‑i Emilia lojalitását 
férje iránt, a tőle való függést, rávilágít a gonosz és szeretet 
nélküli férj iránt gyakorolt vak odaadás és szolgálat abszur‑
ditására. Ugyanakkor szembeállítja a  Shakespeare darab‑
ban szereplő ciprusi prostituált képét egy olyan Bianca ké‑
pével, aki harmonikus, tradicionális értelemben vett csalá‑
di életről, barátságról és rendről álmodik. Vogel felhasznál‑
ja Shakespeare nőalakjait és azok kritikai hírnevét, fizikai‑
lag izolálja őket a  férfi szereplőktől és olyan tulajdonságok‑
kal látja el őket, amelyekkel korábban a  férfi szereplők ren‑
delkeztek, illetve amelyeket korábban férfi karaktereket asz‑
szociáltak. Ezek az újonnan értelmezett és kialakított női sze‑
replők immár kevésbé elvont női szereplők, olyan karakterek, 
amelyekkel egy 20. illetve 21. századi olvasó/néző könnyeb‑
ben azonosul.

Desdemona libidójának és Emilia prűdségének már‑már 
eltúlzása komikus hatást is elérhet, s a darab végén érezzük, 
mintha nehéz lenne visszaterelni a kedélyeket a tragikus me‑
derbe – Desdemona utolsó jelenete és hitvesi ágyban elszen‑
vedett halála vészesen közeledik. A gyilkosság – Othello meg‑
fojtja feleségét – szándékosan hiányzik a Vogel darabból. He‑
lyette egy teljesen más jellegű tragikus dimenzióba evezünk: 
kiderül, hogy Iago, Emilia férje egyike volt azon férfiaknak, 
akikkel Desdemona hált, míg Biancát helyettesítette egy kedd 
éjszaka. Ez a felismerés annyira sokkolja Emiliát, hogy beis‑
meri, ő vette el a zsebkendőt és adta oda Iago‑nak. Mindkét 
nő (Desdemona és Emilia) tudatosítja, hogy játékaik és vic‑
celődéseik immár komoly, tragikus következményekkel jár‑
hatnak, semmi más nem marad számukra, mint remélni a jó 
szerencsét.

EMILIA Hát, most mit csináljunk?
DESDEMONA Ki kell bírnunk reggelig.
(…)
DESDEMONA Egy alvó nőt biztosan nem bánt…233

(Desdemona, 27. jelenet, 253. old.)

3. A nőtestvériség sikerei és kudarcai

A  férfi szereplők teljes mellőzése Vogel Desdemona‑jában 
többféleképpen értelmezhető. Először is a darab jogos kriti‑
kák célpontjává válhat, például, hogy a nők világát nem teljes 
egészként, hanem izolált térként ábrázolja, a férfiak jelenléte 
nélkül kevésbé tűnik valósnak és hitelesnek. Másképp vizs‑
gálva viszont azt az igyekezetet tükrözheti, miszerint a nők 
identitáskeresését és saját identitásának megfogalmazását 
a férfi rendszer – férfiak által megadott terminusokon – kívül 
igyekszik megragadni és bemutatni, azáltal, hogy azokat fizi‑
kailag kizárja az identitáskeresés folyamatából. A  darab to‑
vábbá magába foglalja azt a  fontos mozzanatot, amely min‑
den feminista irányzat egyik legfontosabb kérdése: mégpe‑
dig az egyén alapvető igénye, hogy identitását másik egyénen 
keresztül is kifejezze, s az önálló identitásokat összekapcsol‑
ja, közösséget hozzon létre, közösségben éljen, hogy elkerülje 
a magányt és elszigeteltséget.

Tish Dace így fogalmaz: „Vogel megmutatja nekünk, hogy 
a társadalmi rendszert kell okolnunk, amely implicit módon 
felelős azért, hogy megfosztja a nőket a közös ügyért vállalt 

233 A tanulmány szerzőjének saját fordítása

nőtestvériségtől, s arra kényszeríti őket, hogy destruktív fér‑
fiaktól tegyék magukat függővé, akik élet és halál hatalmát 
gyakorolják felettük” (Dace 1994: 253). Vogel darabja előtér‑
be helyezi a nők közötti szolidaritás nehézségeit és a nők közti 
szövetség és barátság igényét. Ugyanúgy megjelenik a darab‑
ban a „destruktív férfiaktól” való függés, mégpedig Othello 
személyében. Amikor Othello hazaérkezik, Desdemona kiro‑
han a szobából, hogy tettetett mosollyal és lelkesedéssel üd‑
vözölje férjét, a meleg üdvözlésért cserébe viszont egy nagyon 
hangos pofont hallunk csattanni a kulisszák mögött. Bár a je‑
lenet nem látható – csupán hallható, mint a családon belüli 
erőszak a legtöbb esetében – pontos képet ad házasságuk üres 
és kegyetlen mindennapjairól. A  házastársak közti erőszak 
tovább misztifikálja a nő‑férfi kapcsolatot a darabban, s még 
inkább a nők közti kapcsolat elemzésére helyezi a hangsúlyt.

A nők közti szövetség és női barátságok igénye a darab köz‑
ponti témájává válik. Számos feminista kritikussal (pl. Elaine 
Showalter) ellentétben viszont Vogel nem becsüli túl a  női 
testvériség erejét és potenciálját. Azon kívül, hogy aláhúzza 
szükségszerűségét, a gyenge pontjait is bemutatja, s egyben 
megkérdőjelezi a „közös női tapasztalat”234 terminus hiteles‑
ségét. A  darabban szereplő nők különböző társadalmi hát‑
térrel, vallási meggyőződéssel és világnézettel rendelkeznek, 
s ezáltal a darab a női világ sokszínűségét hangsúlyozza. Rá‑
mutat arra is, hogy a  női nem csupán egy az identitást al‑
kotó tényezők közül, nem jelentéktelenebb, de nem is fonto‑
sabb más összetevőknél mint például a faji hovatartozás, val‑
lás, társadalmi osztály, kultúra, nyelv stb. Társadalmi és nyel‑
vi különbségek összeköthetik a nőket, ugyanakkor szét is vá‑
laszthatják, akárcsak a női nemiség. Ezt a gondolatot szemlél‑
teti Desdemona és Emilia viszonya Vogel darabjában, a köz‑
tük lévő viszony gyakorlatilag a közeledés – távolodás elvén 
alapszik. Emilia Desdemona szolgálója, viszont beszélgeté‑
sük során olykor szinte már intim viszony alakul ki, feltár‑
ják egymásnak belső titkaikat, érzésekről beszélnek. Azon‑
ban mielőtt ez a nagyon intim közelség kialakulna, azonnal 
felülemelkedik a  úrnő – szolgáló kapcsolat és elkezdi ural‑
ni a légkört. Desdemona tudatos szerepjátszása és hangulat‑
változásai meghatározzák a két nő kapcsolatát, hiszen ő a fe‑
lettes, a ház asszonya és úrnője, akinek a szolga engedelmes‑
séggel tartozik, így Emiliának már csak egy alárendelt pozí‑
ció jut.

DESDEMONA  (Durván) Tudod, itt hagyhatlak megro‑
hadni Cipruson. Tedd, amit mondtam. 
Pucold a  krumplit, figyelj oda és tere‑
gess ki, mire visszajövök. Világosan fe‑
jeztem ki magam?

EMILIA Igen, asszonyom.
DESDEMONA  (Édesen) És Emilia, drága, ha Bianca 

megjön, míg távol vagyok, azonnal tu‑
dasd velem – a szobámban leszek.

EMILIA Rendben, Miss Desdemona.

(Desdemona, 12. jelenet, 243. old.)

Emilia rövid és keserű válaszai azt a frusztrációt jelzik, amely 
alárendeltségéből, másodrendű pozíciójából ered. Bár vannak 

234 Elaine Showalter „közös női tapasztalatról” kifejtett gondolatai „‘Toward 
a Feminist Poetics’ Women Writing and Writing About Women” (1996) c. ta‑
nulmányában különösen hangsúlyosak.
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pillanatok, amikor őszintén úgy érzi, Desdemona és ő barátok, 
szövetségesek lehetnek, hogy Desdemona valóban segíthet ne‑
ki megváltoztatni az életét, szinte mindig csalódik, úrnője fel‑
sőbbrendűsége és önzése mindig felülkerekedik. A szolga és 
az úr sosem lehetnek a legjobb barátok, különböző társadalmi 
osztályból származó nők sosem egyenlőek, Emilia „női tapasz‑
talata” különbözik Desdemona „női tapasztalatától”, ugyanúgy, 
ahogy Bianca „női tapasztalata” is más.

4. Identitáskeresés

Daniel Fischlin és Mark Fortier rámutatnak, hogy a Des de‑
mo na azt nyújtja, amit Shakespeare kihagyott: három asz‑
szony összetett portréját (Fischlin – Fortier 2000: 234). Ami 
kimaradt a Shakespeare darabból, Vogel elénk tárja: három 
nő próbál értelmet adni életének egy olyan világban, amely 
megtagadja tőlük azt, amiről álmodnak. Identitáskeresésü‑
ket Vogel társadalmi kontextusban szemlélteti, ezzel hangsú‑
lyozva a tényt, mekkora hatással bír a társadalmi rendszer és 
a társadalmi sztereotípiák az egyén identitásának formálódá‑
sára. Az identitás‑formálódás egyéni, személyes jelenség, de 
elkülöníthetetlen a  külső tényezőktől, egy sokkal szélesebb, 
nyilvánosabb tényezőtől.

Vogel identitás‑ábrázolása és identitás‑krízise az abszurd 
színház képviselőit juttatja eszünkbe. Akárcsak az abszurd 
drámaírók, Vogel is egy zárt térbe helyezi szereplőit – mind‑
össze hármat, s ebben a zárt térben, mintegy nyomon köve‑
ti játékaikat, beszélgetéseiket és egzisztenciális problémái‑
kat. Mintegy megragadja a külső és belső tényezőket, bezár‑
ja őket egy kis szobába, elszigetelve a külvilág zajától és úgy 
veszi az egyes összetevő elemeket górcső alá, megvizsgálva az 
egyes elemeket. Vogel azonban lényegesen különbözik az ab‑
szurd drámaíróktól olyan tekintetben, hogy az egyéni identi‑
tás elemeinek vizsgálatát, a női identitás elemzését összeköti 
lényeges politikai és társadalmi kérdéskörökkel, mint példá‑
ul a nők szabad munkavállalása, esélyegyenlőség, egyenlő le‑
hetőségek, hatalmi rendszer és autoritás.

A „beltér” és a külvilág éles szembeállítását támasztja alá 
a hátsó szoba, a jelenetek egyedüli színtere, ahol a szereplők 
az „itt és most” kérdéseinek megvitatásával kezdik a beszél‑
getést, valamint a külvilág szembeállítása, a kastélyon kívü‑
li események, amelyekre a három nő folyamatosan reflektál. 
Szemben áll egymással múlt és jelen is. Desdemona gyermek‑
korára emlékezik, Emilia történeteket mesél a múltból, mind‑
ez rámutat a gyermekkor és a család fontosságára, s hogy e té‑
nyezők jelentősen befolyásolják az egyén identitásának for‑
málódását – az identitás pszichoanalitikus értelmezésének 
fényében. Emilia mesél Desdemona gazdag családjáról, ap‑
járól, a  szenátorról, az időszakról, amikor Desdemonát ko‑
lostorba küldték, hogy ott apácák neveljék és tanítsák, mesél 
a sok szolgáról, akik minden szavát lesték és engedelmesked‑
tek minden parancsának – minden történet az identitás ki‑
alakulását befolyásoló külső tényezőkről, társadalmi körül‑
ményekről számol be, s azt hangsúlyozza, az úr és a  szolga 
identitása különbözik.

A  Desdemona az etnikai hovatartozás helyett a  nyelv és 
a társadalmi osztály kategóriákat emeli ki az identitásformá‑
lódás folyamatában, s nem törekszik az összes, identitást be‑
folyásoló tényező feltárására. A  női identitás mint társadal‑
mi konstrukció, a társadalmi hatás és az egyén belső vágyai, 
ambíciói közti ellentmondás leginkább a darabban megjele‑
nített házastársi viszonyban manifesztálódik. Desdemona és 

Othello házassága a fogvatartó és korlátozó intézmény képét 
közvetíti. Desdemona szabadságra vágyik, önmegvalósításra, 
önálló vállalkozásra, anyagi függetlenségére, ehelyett „urát 
és parancsolóját” szolgálja, teljesíti parancsait, s  némán tű‑
ri a fizikai bántalmazást is. A családon belüli erőszak szintén 
megjelenik a darabban. Desdemona örömmel szalad a haza‑
érkező férje elé, s a színfalak mögött lejátszódó találkozásból 
csak az elcsattanó pofon hallatszik, ezzel utalva arra a tény‑
re, hogy a családon belüli erőszak legtöbbször csak „hallatja” 
magát, a bántalmazás zaja kihallatszik, de a  tett maga nem 
látszik, a nyilvánosság háta mögött történik, zárt ajtók mö‑
gött, sokszor évekig titokban. Desdemona legfőbb motiváci‑
ója a házasság megkötésére a társadalmi beidegződések, szte‑
reotípiáktól való szabadulás vágya volt, egy olyan idegen kul‑
túrájú, titokzatos férfi által, aki az új lehetőség és szabadság 
vágyának reményét adta. Ehelyett azonban Desdemona rá‑
jön, a férfin keresztül történő boldogulás ugyanolyan kötött‑
séggel és bebörtönzéssel jár, mint amit annak idején apja há‑
zában tapasztalt. Ennek a fordulatnak, illetve felismerésnek 
legfontosabb üzenete, hogy a  személyes ambíció és vágyak 
sosem válhatnak valóra igazságtalan társadalmi gyakorlat, 
konvenciók gyűrűjében.

Befejezés

A  feminista Shakespeare adaptációk egyik alapvető üzene‑
te, hogy határozott megkülönböztetésre van szükség kollek‑
tív és egyéni női identitás között, továbbá, hogy a kollektív 
női identitás számos buktatót rejt magában. Értelmetlen vál‑
lalkozás egységes, uniformizált női identitásról beszélni, hi‑
szen a  női nemiség csupán egyetlen elem az identitás alko‑
tórészei közül, lehetetlen azonos érdekekkel és szükségletek‑
kel rendelkező egységes női társadalomról beszélni. A hang‑
súly a sokszínűség és individualitás előtérbe helyezésén van, 
az egyén alapvető képességén választani, gondolkodni, értel‑
mezni, alkotni és újraalkotni.

Paula Vogel Desdemona: Színmű egy zsebkendőről című 
drámájának elemzéséből kitűnik, hogy a szerző nőábrázolá‑
sa olyan fogalmak feminista újraértelmezésén alapszik, mint 
például a bűn, a szexualitás, a halál, a házasság, a nyelv, a ha‑
talom és a család. A dráma‑adaptációban központi szerepet 
kap a női identitás kialakulása és formálódása, a férfi szerep‑
lők elhagyása és a női szereplők nem titkolt preferálása, va‑
lamint a külső tényezők misztifikálása segítségével pedig új 
megvilágításba kerül a női identitás kialakulása.

Vogel olyan társadalmi konstrukcióként ábrázolja a  női 
identitást, amely a társadalmi hatások célpontja, ugyanakkor 
a külső – szociális – és belső – önreflexív folyamatok közjá‑
tékának eredményeképpen jön létre. A  női identitás‑konst‑
rukció legfőbb jellemzője a  sokrétűség, amelynek következ‑
tében az egyén nemcsak a konstruktív összetevő elemek szé‑
les skálájával kell, hogy szembenézzen, hanem időről‑időre 
azok változásával, bővülésével, esetleges szétesésével, azaz fo‑
lyamatos transzformációjával is. Az adaptáció nőalakjai sta‑
bil, állandó identitás helyett inkább „énkereső” utat járnak 
be, sokszor szembesülnek az identitás multiplikálódásával, 
hiszen a szubjektum‑pozíciók végtelen hálójában több olyan 
szerepet töltenek be, amely olykor személyes választás, olykor 
pedig társadalmi elvárás, illetve kényszer eredménye. 
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„Don Juan lánya”. A nő szerepe a Don Juan művekben

The daughter of Don Juan.  
The role of women in the Don Juan works

 Mészáros András, Comenius Egyetem Pozsony | Comenius University Bratislava

Abstract The lecture deals with the above topic from two viewpoints. The first one: is of structuralist intention through which it can 
be demonstrated that there is a link among all three constant compositional elements – unpredictable conquest, group of conquerred 
women and death – of the Don Juan works. This link is Donna Anna, daughter of the commander. The first part of the lecture intro‑
duces the changes of Anna´s role from the ancient Don Juan to the 21st century Don Juan adaptations. The second viewpoint: is from 
the history of ideas. In this part I investigate the following facts: what kind of females join the three Don Juan types (depending on his‑
tory) also presented in specific literature of this field on one hand and how is the hierarchy of the man – woman relationship reorgan‑
ized along these types on the other one. The final conclusion here is the fact that the original, unrestrictedly conquesting and women 
subduing Don Juan in the third era loses his status of the almighty subject and gets to the women´s side. This change can be demon‑
strated in case of the other literary archetype of the modern literature: Robinson goes through the same way in the frames of the sys‑
tem of relations of the individual vs. nature (society). The ”point” of the lecture is the explanation of its title.

Vázlat Az előadás a témát két szempontból járja körül. Az első: strukturalista indíttatású, amelyen keresztül kimutatható, hogy 
a Don Juan művek három állandó kompozíciós eleme – a kiszámíthatatlan hódítás, a meghódított nők csoportja és a halál – között 
van egy összekötő kapocs. Ez pedig Donna Anna, a komtur lánya. Az előadás első része azt mutatja be, hogyan változik Anna szere‑
pe az ős‑Don Juantól a 21. századi Don Juan‑feldolgozásokig. A második szempont: eszmetörténeti. Itt azt veszem szemügyre, hogy 
a szakirodalom által is kimutatott (és történelemfüggő) három Don Juan‑típushoz milyen női szereplők társulnak, illetve, hogyan 
rendeződik át a férfi – nő viszony hierarchiája e típusok mentén. A végkövetkeztetés itt az, hogy az eredeti, korlátlanul hódító és nő‑
ket leigázó Don Juan a harmadik korszakban elveszíti a mindenható szubjektum státuszát, és ezt átkerül a nők oldalára. Ez a válto‑
zás egyébként kimutatható a modernitás irodalmának másik irodalmi archetípusa esetében is: Robinson ugyanezt az utat járja be az 
egyén versus természet (társadalom) viszonyrendszerén belül. Az előadás „poénja” a címválasztás megokolása.

A tanulmány témafelvetése a következő: A 17. századdal kez‑
dődően az irodalom kialakította azokat az archetípusokat, 
amelyek a  modernitás szubjektumát voltak hivatottak meg‑
jeleníteni. Ennek a szubjektumnak a jellemzői nem engedték 
meg, hogy azok egyetlen típusban egyesülhessenek, ezért pél‑
dául az antikvitással szemben, ahol a kalandra, a megismerés‑
re és a nőre irányuló vágy Odüsszeusz személyén keresztül nyi‑
latkozott meg, a modernitás – a specializációra összpontosul‑
va – ezeket szétválasztotta, és egy‑egy típussal azonosította. Így 
aztán a  társadalomszervezés képességei – a  társadalmi szer‑
ződés elméletének tételeivel összhangban – Robinson alakjá‑
ban fejeződtek ki. A teljes igazságra törő vágy – amely kizár‑
ja magából az érzelmeket, a misztikát, és a matematikai pon‑
tosságra törekszik – Faustban testesült meg. A transzcenden‑
ciát minden áron megőrizni kívánó, és a valóságot végtelen re‑
zignáltsággal szemlélő, de az iróniát mégsem megvető hozzá‑
állás Don Quijote‑ban találta meg a maga szereplőjét. Monda‑
ni sem kell, hogy ezeknek az irodalmi archetípusoknak a cse‑
lekvése mindig egy sajátságos tárgyra irányul. Robinsoné a bir‑
tokba veendő és átalakítandó természetre valamint a célként 
tételezett és racionálisan megszervezett társadalomra, Fausté 
az instrumentálisan értelmezett tudományra, Don Quijote‑é 
pedig annak a  metafizikának a  megmentésére, amelyik a  li‑

neáris idővel szemben az ismételhetőség lehetőségét tétele‑
zi. Ilyen szempontból Don Quijote a  modernitással szembe 
megy, hiszen míg Robinson és Faust világszemléletét és cse‑
lekvését a racionalitás és az idő ökonómiájának elve vezérli, ő 
ezeket megkérdőjelezi. Egyvalami azonban összeköti őket: ez 
pedig a szubjektivitás elve, vagyis az, hogy az egyén a moder‑
nitás minden szférájának alapköve és kiinduló pontja. Ilyen 
diadalmas egyén Don Juan is, aki minden gondolatát, cselek‑
vését egyetlen tárgyra, a nőre irányítja. És őt is a hideg számí‑
tás és az idő ökonómiája vezeti. Ebben az alakban válnak lát‑
hatóvá azok a modernitásra jellemző mozzanatok, amelyekre 
a huszadik században a feminizmus irányította rá a figyelmet: 
az aktív szubjektum versus passzív objektum; racionalitás ver‑
sus emocionalitás; társadalmi lény versus természeti lény stb.

Az irodalomtörténet, irodalomtudomány, de a  filozófia is 
többször és visszatérően tematizálta Don Juan alakját. Az elő‑
adásban most nem fogok kitérni azokra a distinkci ók ra, ame‑
lyek ezekben az elemzésekben megjelennek, és amelyek különb‑
séget tesznek Don Juan mint szimbólum és a donjuanizmus 
mint viselkedésforma, az ún. ösztönös és a reflektált Don Ju‑
an között, ahogyan az ún. déli (konkrétan spanyol) valamint 
az ún. északi (főként német és a  romantika által megkreált) 
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Don Juan közti különbség sem fog itt megjelenni.235 És, ter‑
mészetesen, nem bonyolódunk bele a  mítoszkritika fókuszá‑
ba került Don Juan irodalmi és művészeti megjelenéseinek 
felsorolásába sem.236 Ebből a tekintetből csupán azt emelném 
ki, hogy a mitizált Don Juan birtokolja mindazokat a vonáso‑
kat, amelyekkel a  modern mítoszok szereplői rendelkeznek: 
fiktív, de névvel beazonosított egyénről van szó. Ha végigol‑
vassuk az európai irodalom Don Juan‑témát feldolgozó repre‑
zentatív műveit, akkor abba is beleütközünk, hogy – akárcsak 
a Don Quijote‑regény második részében – a főszereplő már is‑
meri saját történetének különböző variánsait és az ezeket a va‑
riánsokat értelmező elemzéseket. Ezek az intertextuális utalá‑
sok valamint az utalások révén megformálódó fiktív világok 
rendkívül izgalmas kérdéseket vetnek fel egy irodalomtudós 
számára, de ezeket most szintén félretesszük. Mi marad szá‑
munkra, ami érdeklődésre tarthat számot akkor, amikor nem 
annyira Don Juan, mint inkább az őt körülvevő nők státusza 
érdekel bennünket? Hiszen az irodalmi komparatisztika már 
kimutatta, hogy az elmúlt több mint háromszáz évben (amió‑
ta Don Juan irodalmi alakként létezik) Don Juan státusza meg‑
változott, és többszörös alakváltozáson ment keresztül. Mini‑
málisan három korszakot szokás megkülönböztetni Don Juan 
irodalomtörténeti „karrierjén” belül. Ez alatt az omnipotens 
férfitól a romantika önmaga elvárásait kivetítő és az abszolú‑
tumot kergető szenvelgőjén keresztül eljutott a kiábrándult és 
a nő iránt már nem is érdeklődő egyénhez. Ebben a hanyatlás‑
ban teljesen párhuzamos képet mutat Robinsonnal, aki a kez‑
detekben szintén képes egyedül domesztikálni a  természetet 
és társadalmat létrehozni, a végén (a huszadik században) pe‑
dig már vagy nem tartja saját objektumának a természetet (és 
azonosul vele), vagy pedig a természet alakítja át (illetve pusz‑
títja el) Robinsont.237

Tegyük fel tehát még egyszer a  kérdést, amely ebben az 
esetben kettős. Először a  filozófiait: ha Don Juan fokozato‑
san feladta és elveszítette szubjektum‑szerepét az objektum‑
ként megjelenő nővel szemben, akkor ebben a  történetben 
a  nő vált a  szubjektummá, és Don Juan vált objektummá? 
Ez valójában eszmetörténeti probléma. Másodsorban az iro‑
dalmit: kimutatható szövegszinten a női szereplőknek az az 
alak‑ és funkcióváltása, amelyik megalapozza a fenti kérdés‑
ben megfogalmazott filozófiai konklúziót? Ez pedig anyagát 
tekintve textuális, a  módszer szempontjából pedig struktu‑
ralista probléma.

Ha megalapozottan akarunk eljárni, akkor ez utóbbi kérdés‑
sel kell kezdenünk, és az itt megfogalmazott konklúziókból vo‑
natkoztathatjuk el az eszmetörténeti állításunkat. Jean Rousset 
mutatta ki,238 hogy a Don Juan‑művek szinte áttekinthetetlen 
variabilitása és a  szereplők funkcióváltásai ellenére egyetlen 
mű sem tér el attól az alapstruktúrától, amely három kompo‑
nensre épül: a csábító ingatag jellemére, a csábítás tárgyát ké‑
pező nők csoportjára valamint a halálra. Ebből a háromból az 
első és a harmadik változatlan, a nők státusza és mennyisége 

235 Ehhez lásd: Pekár Gyula: Don Juan, Budapest 1917; Brigitte Wittmann 
(Hrsg.): Don Juan. Darstellung und Deutung, Darmstadt 1976; Ramiro de 
Maeztu: Don Quijote, Don Juan és Celestina, Bukarest 1988; Vajda György 
Mihály: Don Juan vándorútja, Budapest 1993

236 Pierre Brunei (szerk.): Dictionnaire de Don Juan, Paris 1999
237 Robinson alak‑ és funkcióváltásaihoz lásd: Mészáros András: A Robinson‑pa‑

radigma változásai, avagy a modernitás szubjektumának eschatológiája. In: 
uő: Idő által homályosan, Pozsony 1999, 96–113.

238 Jean Rousset: Don Juan und die Metamorphosen einer Struktur. In: Don  Juan. 
Darstellung und Deutung, 273–286.

viszont variálható. Egyetlen nő van a drámában, akinek a sze‑
repe érinti a  csábító létezését és a  halál funkcióját is. Ez pe‑
dig Donna Anna, a komtur lánya.239 Ő a játék központi alak‑
ja. Vagyis az ő alakváltozásait kell szemügyre vennünk akkor, 
amikor a nő státuszát firtatjuk a Don Juan‑művekben. Termé‑
szetesen ez nem azt jelenti, hogy bemutatjuk az összes, szá‑
munkra hozzáférhető mű Donna Annáját, hanem azt, hogy 
a fent említett három korszakból kiemelünk néhány reprezen‑
tatív darabot, és rajtuk keresztül demonstráljuk a feltételezett 
funkcióváltást.

Az első időszakból – amikor még Don Juan a  csapodár 
csábító – két drámát érdemes elemezni. Az első, az ősminta, 
Tirso de Molina A sevillai szédelgő és a kővendég című drá‑
mája 1624‑ből még magán hordozza a középkori moralitás‑
drámák jegyeit. Ennek egyik bizonyítéka, hogy maga Don Ju‑
an is, amikor Donna Isabela rájön, hogy nem Don Octavio 
van nála, a kérdésre, hogy ki ő, így válaszol: „Férfi, kinek ne‑
ve nincsen.”240 Mintha csak az Akárki című moralitás fősze‑
replője szavai hallatszanának át egy koron keresztül. Vagy‑
is már a mű elején előre jeleződik, hogy – mint Akárkiért – 
Don Juanért is eljön a halál. De a név nélküli férfi nem is válo‑
gat. Ezért minden nő, akivel kapcsolatba kerül, áldozattá vá‑
lik. Hiába szegezik vele szemben a naivitást (Donna Isabela), 
a  szerelmet a  hazugságnélküliséggel és a  megcsalás eltávo‑
lításával azonosító elvárást (Tisbea), a  házasság szentségét 
(Aminta) vagy a máshoz fűző szerelmet (Donna Anna). Ha‑
bár Catalinón, a  szolga tanúságtétele szerint Donna Annát 
nem sikerült Don Juannak megszereznie, mert Don Gonzalo 
de Ulloa időben meghallotta lánya segélykérő kiáltozását, és 
párbajban próbálta megvédeni lánya becsületét. Don Juan le‑
szúrta őt, és az ő síremléke az a nevezetes kőszobor, amelyik 
a darab végén a pokolba rántja Juant. Itt tehát nem a női bosz‑
szú hozza meg Juan bűnhődését, hanem az isteni igazságszol‑
gáltatás, mivelhogy Juan megsértette az egyik egyházi szent‑
séget, a  házasság szentségét. A  darab egyik jellegzetessége, 
hogy a megnevezett női szereplők közül a legkevesebbet Don‑
na Anna árulja el saját magáról. Az a kevés azonban árulkodó. 
A levélből, amelyet De la Mota őrgrófnak küld, kiderül, hogy 
a  feje felett kialkudott házasságnak úgy próbál ellenszegül‑
ni, hogy titokban légyottot és „boldog kéjt” ígér az őrgrófnak. 
Ezt a találkát keresztezi Juan, akinek a király eredetileg An‑
nát szánta. Anna a saját csapdájába esne, ha az édesapa nem 
áldozná fel magát. Anna epizódja úgy válik a történet jelen‑
tésének a hordozójává, hogy a kőszoborrá vált apa lehetett az 
isteni igazságszolgáltatás eszköze. Tehát valóban összeköti az 
alaptörténet három összetevőjét.

A másik mű Molière Don Juan‑ja 1665‑ből. Molière már in‑
dividualizálja Juant és női ellenlábasát, Donna Elvirát, aki‑
vel eleve Juan feleségeként találkozunk. Juan itt egy ateista 
libertiniánus főúr, aki keresztülgázol mindenen és minden‑
kin, és akit talán a  leginkább lehet a  valaha élt Casanovával 
egy szintre helyezni. A hűséget ugyanúgy lekezeli, mint a kö‑
vetkező évszázadban De Sade, és hozzá hasonlóan a  pillana‑
tot tartja az idő legfontosabb dimenziójának. Ezzel összefüg‑
gően a szerelem individualitását, tehát a változatosságot tart‑
ja a  legnagyobb értéknek. Mintha előre olvasta volna Laclos 

239 Ne tévesszen meg bennünket az, hogy Molière Donna Anna szerepében 
Donna Elvirát lépteti fel, és Don Juan feleségeként mutatja be. A darab struk‑
túrája ezzel nem bomlik meg.

240 Tirso de Molina: A sevillai szédelgő és a kővendég. Klasszikus spanyol drámák, 
Budapest 1986, 213.
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Valmontjának vallomását a  hódításról. Molière elénk tár‑
ja a kor francia irodalmát meghatározó alapdilemmát, amely 
a  szenvedély és a  moralitás között feszült. Ezért nem vélet‑
len, hogy Donna Elvira a précieux mozgalomból ismert véle‑
ménnyel jelenítődik meg. (Csupán zárójelben: Molière ezt a fi‑
nomkodást gúnyolta ki a Kényeskedők című darabjában hat év‑
vel a Don Juan előtt.) Madelaine de Scudéry, a 17. század is‑
mert regényírónője, a précieux‑mozgalom jelentős képviselője 
Clélie című regényében ilyen szavakat ad az egyik női szerep‑
lő szájába: „Azt akarom, hogy amikor már nincs hajlandósá‑
ga szeretni, nagylelkűségből szeressen, és amikor már egyálta‑
lán nem tud szeretni, tegyen erőszakot magán mégis, és tegyen 
úgy, mintha szeretne: mert csak ebben az egyetlen esetben en‑
gedhető meg, hogy ártatlanul csaljon, és ráadásul szép is, ha 
megteszi.” És mit mond Donna Elvira Don Juannak, amikor 
számon kéri rajta szánalmas kimagyarázkodását? „Udvari em‑
ber létére jártasabb lehetne az ilyen dolgokban (…) Vértezze 
fel magát nemes arcátlansággal, esküdözzön, hogy még min‑
dig imád, hogy semmihez sem mérhető lánggal lobog irántam, 
hogy csak a halál választhatja el tőlem. Mondja azt, hogy ha‑
laszthatatlan ügyek kényszerítették elutazni, hogy akarata el‑
lenére kénytelen még egy kis ideig itt maradni, én pedig tér‑
jek csak nyugodtan haza, mert biztosíthat, hogy a lehető leg‑
hamarabb mellettem lesz, mert úgy szenved, ha távol van tő‑
lem, miként a test, ha elválasztják a lélektől. Látja, így kellene 
védekeznie…”241 A „finomkodók” a 17. században az előretörő 
libertinianizmussal és a szenvedélyt kihangsúlyozó álláspont‑
tal szemben próbálták megvédeni a szerelemnek a „jólnevelt‑
ségre”, azaz a korábbi udvari kultúrára épülő szertartásosságát. 
Ugyanakkor behódoltak a  „hivatásos képmutatásnak”, amit 
a korabeli gondolkodók ironizáltak, és ebben a műben Don 
Juan is kifiguráz: „A képmutatás divatos bűn, és a bűn, ha di‑
vatos, erénynek számít.”242 Donna Elvira ugyanakkor nem eny‑
nyire szertartásos és egysíkú személy. Az idézett „finomkodó” 
megnyilvánulását alighanem csak iróniának és provokációnak 
szánta, mert miután Juan nem enged könyörtelen őszinteségé‑
ből, fenyegetni kezdi Juant. Látván, hogy Juant nem lehet meg‑
ijeszteni az égi büntetéssel, a Thomas de Bretagne‑féle Trisz‑
tán és Izolda történetből ismert fordulattal él: „S ha nem ret‑
tegsz az Égtől, akkor rettegj egy megsértett nő bosszújától.”243 
A tragédia kicsúcsosodása előtt pedig még egyszer visszatér Ju‑
anhoz, hogy elmondja neki, már túl van a szerelmi szenvedé‑
lyen, és már nem érez földi szerelmet iránta. Ha eltekintünk az 
ájtatos vallomástól, amelyben megbocsát, és Juan számára az 
üdvösséget kívánja, akkor azt lehet megállapítani, hogy Don‑
na Elvira képes volt megszabadulni Juan delejes hatásától. Ő 
már nem azonos a többi nővel, akik elkábulnak Juan házassá‑
gi ajánlatától, és saját akaratukat alárendelik Juan szeszélyessé‑
gének. De ez a változás Elvira esetében még nem jelenti a nő 
autonóm és személyes döntését, mert nem arra irányul, hogy 
Juannal szemben a saját individualitását fejezze ki, hanem ar‑
ra, hogy Juant megmentse. Vagyis a női főszereplő még min‑
dig alárendelt szerepet játszik a drámában.

A  romantika Don Juan‑történeteit tudva tudatlanul meg‑
határozza a  romantikus filozófia (főként Fichte) egyik alap‑
elvének, a projekciónak, azaz a kivetítésnek a beemelése a nő 
képének a  megkreálásába. Ez a  probléma végigkíséri nem‑
csak az irodalmi művekben szereplő Don Juanok cselekvését, 

241 Molière: Drámák (ford. Petri György), Pécs 1999, 85.
242 Uo., 131.
243 Uo., 87.

hanem a Don Juan‑lét filozófiai értelmezését is. Az utóbbinak 
a  legpregnánsabb kifejeződése Kierkegaard eszmefuttatása 
a sóvárgás fogalmáról. „A sóvárgás csak a tárggyal együtt lé‑
tezik, a tárgy csak a sóvárgással együtt; a sóvárgás és a tárgy 
ikerpár, egyik sem jött a másiknál egyetlen másodperc töre‑
dékével sem előbb a világra. De eltekintve attól, hogy ilyen 
módon teljesen egyszerre jönnek világra (…) ennek a  létre‑
jövetelnek nem az az értelme, hogy egyesülnek, hanem ép‑
pen ellenkezőleg, hogy különválnak.”244 Vagyis a sóvárgás és 
a vágy tárgyának, a nőnek önmagában véve nincs ontikus és 
apriori létezése, mert teljesen egyidejű a vággyal, a vágy ál‑
tal meghatározott. Ugyanakkor a vágy is a tárggyal szemben 
alakítja ki önazonosságát. Ebből adódik, hogy az állandó ke‑
resés és az állandó mélabús kiábrándultság uralja el a roman‑
tika Don Juan‑értelmezését.

Ehhez a kierkegaardi felfogáshoz Christian Grabbe 1829‑ben 
megjelent Don Juan és Faust című műve áll a legközelebb. Fa‑
ust ugyanis, miután megöli Annát, rádöbben, hogy:

 „Hát odavan. – Mi a világ? – Sok minden
van, volt, amit szerethetünk. – De mi
a vágy, ha tárgya nincsen? – Semmi, semmi.”245

A Don Juan és Faust közötti elhírhedt vita az abszolútum és 
a transzcendencia helyéről az ember életében, amelyben Faust 
úgy véli, hogy nem lehet emberi az, ami nem tör az emberfe‑
lettire, Don Juan pedig ennek ellenében azt állítja, az emberfe‑
letti az emberiről való megfeledkezést jelenti, Juan konklúzió‑
jával zárul. Ez pedig oda irányul, hogy az emberfeletti magá‑
ra ölthet bármilyen formát, idegen marad a női vágy számára. 
Faust ezek után elismeri, hogy:

 „…Ma van csak, a jövő, öröklét,
csupán a jelenben felfogható.
Ezt mondja egy pillantás Donna Anna
arcára. Hogyha boldog voltam egyszer,
az maradok már kín s pokol dacára.”246

Ez a  jelen, ez a pillanat azonban már nem a 17. és 18. száza‑
di szolipszista pillanat, amely az érzékeléshez és a gyönyörhöz 
kapcsolódik, hanem Kierkegaard „örök pillanata”, amelyben 
a „teljes örökkévalóság” jelenítődik meg. Ezért van az, hogy 
a  csábítás elveszíti eredeti, ösztönösen nemi jellegét, amely 
a birtoklásra irányul, és Don Juant arra utalja, hogy az örökké‑
valóságon belül próbálja meg elérni célját.

A romantikus Don Juan némi hangsúlybeli eltolódásokkal 
hasonló tulajdonságokkal bír minden korabeli műben. Nem 
így Donna Anna. Ha Grabbe Annájánál maradunk, akkor 
megállapítható, hogy ő a Clèves hercegné247 című regényből is‑
mert séma szerint jár el. Ahogyan Clèves hercegné a Nemours 
iránt érzett szenvedélyes szerelmét a  meghalt férje iránti kö‑
telességérzetből fakadó hűségnek rendeli alá, Donna An‑
na is oda jut, hogy a  szenvedélyt az erkölccsel lehet legyőz‑
ni. Octavióhoz fűződő kapcsolatát (az eljövendő házasságot) 
így kommentálja:

244 Sören Kierkegaard: Mozart Don Juanja, Budapest 1972, 51‑52.
245 Christian Grabbe: Don Juan és Faust (ford. Molnár Imre) In: Az örök Don 

 Juan. Négy évszázad drámái, Budapest 1968, 274.
246 Uo., 255.
247 Madame de Lafayette: La princesse Clèves. In: Klasszikus francia kisregények, 

Budapest 1988, 5‑160.
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 „Octavio, én híved maradok!
Birod szavam! Téged kell hát szeretnem,
s ha így kell megtanulnom szívemet
megtörni – a becsület becsesebb
a vágynál!”248

Ugyanezt a dilemmát Don Juannal szemben (akit szeret) így 
fejezi ki:

 „Egyikünk meghal, esküszöm. Szerelmem
nem tilthatom, hát mentem erényem!”249

És végezetül:

 „Örök a hűség, szerelmünk mulandó –
az örök győzzön!”250

Anna halála után Don Juan nem adja fel az életet úgy, mint 
Faust. És ezt nemcsak azért teszi, mert számára az emberi 
ittlét fontosabb mindenfajta abszolútumnál, hanem azért is, 
mert Anna dilemmáját sajátos módon magáévá teszi, és vég‑
eredményben nem az Istent, hanem annak legkönyörtele‑
nebb szolgáját hívja ki maga ellen:

  „Hogy szerettem,
azzal mutatom meg, hogy a haláltól
nem borzadok, így állva bosszút érte!
Te ölted meg, bizonnyal, őt. Rád vall,
ki mindig önkezeddel zúztad össze
saját eged!”251

Ennek utána Don Juant nem a kőszobor viszi el, hanem a lo‑
vag (Mefisztó), mert ő tudja, hogy Juan és Faust összetartoz‑
nak. Mindketten az abszolútumot keresték, csak eltérő mó‑
don. Anna példája azonban rákényszeríti Don Juant és Faus‑
tot is, hogy tisztázzák a léthez fűződő viszonyukat.

Ehhez képest Puskin, a Don Juan kővendége252 című, rövid 
művében Juant nem kényszeríti filozófiai eszmefuttatásokra, 
és Donna Anna is csak a vágy objektumaként jelenik meg. Az 
ős Don Juannal szemben annyi a változás, hogy Anna nem 
a lánya, hanem a felesége a Juan által leszúrt komturnak, aki‑
nek a síremléke előtt találkozik a barátcsuhába öltözött Juan‑
nal. Felfedi Anna előtt a kilétét, aki a történtek ellenére sze‑
relmes lesz Juanba. De azért felmerül benne a kérdés, hogy 
nem csak áldozat‑e ő is? Mire Juan azzal érvel, hogy felfedte 
előtte az inkognitóját. Annát azonban izgatja Juan vakmerő‑
sége, hogy eljött a találkára annak ellenére, hogy az könnyen 
az életébe kerülhet. Juan a megszokott replikával él: semmi‑
be veszi a  halált. Újdonság viszont, hogy ez már nem pök‑
hendiség és a  jövő eltávolítása, hanem az, hogy „egy pilla‑
nat csak édes közeledben” többet nyom a latban, mint a túl‑
világ. A „pillanat” ismét egy szintre kerül az örökkévalóság‑
gal. Nem is csoda, hogy amikor a kőszobor lerántja őt az al‑
világba, nem Mozart Don Giovannijának halálüvöltését hall‑
juk, hanem egy romantikus sóhajt: „Óh, Donna Anna.”

248 Christian Grabbe: Don Juan és Faust, 224.
249 Uo., 227.
250 Uo., 229.
251 Uo., 281‑282.
252 Alekszandr Puskin: Don Juan kővendége (ford. Gáspár Endre) In: Az örök 
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Puskin művében van egy másik nő is, akire érdemes oda‑
figyelni a  lehetséges és az irodalomban csaknem száz évvel 
később megjelenő Donna Juana szemszögéből. Juan első út‑
ja Madridba való visszatérésekor Laurához, a  kurtizánhoz 
vezet. Beszélgetésükből kiderül, hogy lelkileg azonos hul‑
lámhosszon működnek, azaz egyenrangúként kezelik a má‑
sikat. Laura mondja ki Don Carlosnak azt, amit a  leggyak‑
rabban Don Juan szájába szoktak adni, hogy tudniillik nem 
is érti, amikor hűtlenséggel vádolják, hiszen egy adott pilla‑
natban mindig csak egy embert szeret. Vagyis abban a  pil‑
lanatban abszolút hű. A közbeeső idő nem számít, hiszen az 
nem az adott személyhez köt bennünket. Itt ismét feltámad 
a  libertinizmus szelleme, azaz Puskin Don Juanjában jelen 
van mind a 18. század szabados szerelemfelfogása, mind pe‑
dig a romantika „örök pillanata”.

Anna romantikus apoteózisával E. T. A. Hoffmannál talál‑
kozunk. Ehhez tudni kell, hogy a Don Juan című rövid novel‑
la cselekménye Mozart Don Giovannijának színházi előadásá‑
hoz és a Donna Anna szerepét éneklő színésznőhöz kötődik. 
Vagyis Hoffmann rövid írását akár Kierkegaard hasonló mű‑
vének appendixeként is olvashatnánk. De nem. Hoffmann más 
eredményre jut, mint Kierkegaard. Még ha a  kiinduló pont‑
juk azonos is. Hoffmann az opera központi figurájának nem 
a címadó Don Juant, hanem Annát tartja. „Donna Anna, mint 
a természet legfőbb kedvezményezettje áll szemben Don Juan‑
nal. Miként Don Juan eredetileg csodálatos, erős, pompás fér‑
fiú volt, úgy most Donna Anna az isteni nő, kinek lelkét az ör‑
dög meg sem érinthette. A pokol minden műve is csak a földi 
életben tudott rontást hozni rá.”253 És Hoffmann azt is bevallja, 
hogy az opera szövegétől függetlenül a zenében egymással har‑
coló két természetet lát Don Juan és Donna Anna személyében. 
Anna lehetett volna az a nő, aki a szerelem révén rádöbbentet‑
te volna Juant a benne rejlő isteni természetre, és kiszakíthat‑
ta volna őt kétségbeesett életéből. Sajnos, már későn találkoz‑
tak, és akkor már Anna nem tudott menekülni. „Amikor Ju‑
an megmenekült, Anna elveszett. Emberfölötti érzékiség, po‑
koli tűz járta át legbensőbb bensejét, mely megtört minden el‑
lenállást. Csakis ő, csakis Don Juan tudta fellobbantani benne 
a kéjmámor őrületét, mellyel a férfiba kapaszkodott…”254 Hoff‑
mann ugyan ezt expressis verbis nem fogalmazza meg, de le‑
írásából az derül ki, hogy Anna volt az egyedüli nő, aki teljes 
egészében felfogta és átérezte Don Juan valódi létét, és ezért 
mindkettejük számára ez a találkozás végzetes lett. Az, hogy az 
operában Anna unszolja Don Ottaviót, hogy bosszulja meg Ju‑
an tettét, és csak akkor nyugszik meg valamelyest, mikor Juan 
már a pokolban van, nem sokat jelent, hiszen utána halogatja 
a menyegzőt Don Ottavióval, aki nem jut el oda, ahova eljutott 
Don Juan. Anna – akárcsak Don Juan – nem mérhető köznapi 
mércével. Az ő viszonyuk célja nem a házasság. Az ő viszonyuk 
túl van ezen. De ehhez a viszonyhoz szükséges volt Donna An‑
na. Egészen eddig Juan csak gyűjtögette a nőket, de itt saját ma‑
gával egyenrangú partnerre talált. Hoffmann Donna Annájá‑
val kezdődik el azoknak a nőknek a sora, akik ugyan végzete‑
sen szerelmesek Juanba, de már nem lesznek Juan függelékei.

Az átmenetet a huszadik századi Don Juanokra és Donna 
Annákra G. B. Shaw színműve jelenti.255 Itt most nem fogunk 

253 E. T. A. Hoffmann: Fantáziadarabok Callot modorában 1. (ford. Horváth Gé‑
za), Budapest 2007, 95.

254 Uo., 95.
255 G. B. Shaw: Ember és felsőbbrendű ember (ford. Hevesi Sándor), Budapest, év 

nélkül
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kitérni arra, milyen mértékben határozta meg Shaw nézeteit 
Schopenhauer filozófiája. Elegendő legyen annyit megjegyez‑
ni, hogy a  Maya‑fátyol fellebbentése a  jelenségvilágról jele‑
nik meg abban az alapállásban, amely Shaw John Tannerének 
(alias, Don Juanjának) filozófusi eltökéltségében mutatkozik 
meg. Vagyis Juan itt már átlátja nemcsak a  rá leselkedő ve‑
szélyeket, hanem el is akar fordulni a köznapi élettől. Ezért ő 
az első Don Juan, aki menekül a nő elől. És ő az első, aki már 
reflektál saját előtörténetére, és amikor a pokolbeli jelenetben 
Lucifer szinte idézi Grabbe drámájának azt a részét, melyben 
Don Juan és Faust vitatkoznak az abszolútumról – „A világért 
se hajszolja soha az Emberfölöttit, mert odavisz, hogy váloga‑
tás nélkül megvesse az Emberit.”256 – Juan visszautasítja a jó 
tanácsot, mert számára ez már túlságosan szentimentális. És 
ha egy „cinikus ördögtől sokat lehet is tanulni, a szentimen‑
tális ördögöt igazán nem bírom elviselni”257 – veti oda Luci‑
fernek. Gondoljunk csak bele: itt már az ördög az, aki a ro‑
mantikus Don Juan hitvallását teszi magáévá, viszont Don 
Juan már más idődimenzióban él. Amiből akár azt a követ‑
keztetést is levonhatnánk, hogy az alvilág mindig valamilyen 
megelőző, és már idejétmúlt eszmények alapján ítélkezik Don 
Juan felett. Nem csoda, hogy Juan nemcsak nem érti, miért fi‑
gyelmeztetik őt lépten‑nyomon a büntetésre, hanem nem is 
érdekli az. Hiszen mi közünk lehet a múlthoz akkor, amikor 
a  jelenben élünk? Egyáltalán: van‑e szerepe a  meghaladott 
múlt értékeinek a szuverén egyén cselekvése számára? Eléggé 
egyértelmű Nietzsche jelenléte Shaw gondolkodásában.

De nemcsak Juan az, aki már unja a  szerelem idealizálá‑
sát, hanem Anna is szemére veti Juannak filozófiai követke‑
zetlenségét. Don Juannak azzal az állításával szemben, hogy 
a nőktől mindig azért szökött meg, mert ki akarták sajátítani 
őt, és mert nem találta meg bennük az eszményit, keményen 
szembeszögezi a női álláspontot, azt, hogy az eszményi nőt, 
mivel nem létezik, nem lehet feleségül venni. „És ha a hús‑vér 
asszony nem elég jó nekik, akkor hát ne vegyék el, és ezzel vé‑
ge. Az asszonynak kell, hogy beérje a húsból‑vérből való férj‑
jel – és sokszor elég kevés hússal és vérrel – hát a  férfiak is 
szenvedjék el a húsból‑vérből való asszonyokat.”258 Erre jön 
Juan riposztja, miszerint Anna nézete teljesen megegyezik az 
ő romantika‑ellenességével, amely a  következőben foglalha‑
tó össze: „A szépség imádata, a boldogság keresése s a nő ide‑
alizálása, mint életfilozófia egy hajítófát sem ér.”259 Persze, itt 
el kell mondani, hogy a pokolbeli jelenetben az eredeti Don‑
na Anna szerepel, aki – ez tanulságos – akkor döbben rá a nő 
helyzetére, és akkor fogalmazza meg belátásait, amikor a po‑
kolba kerül. És ennek az Annának vallja be Juan, hogy csá‑
bító korszakában sosem volt boldog. És beismeri azt is, ami 
most már meghatározóvá fog válni a huszadik századi Don 
Juanok számára, hogy „nem a szerelem szolgáltatott ki engem 
a Nőnek, hanem a fáradtság, a kimerültség.”260 A kimerültsé‑
get szó szerinti értelemben, de főként átvitt, allegorikus érte‑
lemben kell vennünk.

Az alaptörténet Annája, aki végigkergette John Tannert 
fél Európán, hogy feleségül kéresse magát vele, ezt a  kime‑
rültséget használja ki, hogy célját elérje. Kiderül azonban, 
hogy ez nem vezet a boldogsághoz. Itt még csak sikert jelent. 

256 Uo., 268.
257 Uo., 267.
258 Uo., 240.
259 Uo., 241.
260 Uo., 258.

John Tanner kinyilatkoztatja, hogy „nem vagyok boldog em‑
ber. Anna boldognak látszik, de ő is csak győzelmes, szeren‑
csés, diadalmas. Ez nem boldogság, hanem az az ár, amelyért 
az erős emberek eladják a boldogságukat. Mi ketten ma dél‑
után azt tettük, hogy lemondtunk a  boldogságról, lemond‑
tunk a szabadságról, lemondtunk a nyugalomról, sőt mi több, 
lemondtunk az ismeretlen jövőnek romantikus lehetőségei‑
ről a háztartás és a család kedvéért.”261 Amikor a többiek ezt 
a véleményt gorombaságnak titulálják, Anna csak mosolyog, 
és azt mondja Johnnak: „Ne törődj vele, drágám. Csak be‑
szélj tovább.”262 Aligha túlértelmezése Anna szavainak az, 
hogy Don Juan a cselekvés mezejéről szép lassan átevickélt 
az elmélet területére.

A  Shaw által említett kimerültség van a  hátterében an‑
nak, hogy Don Juan a huszadik század elejére már elfáradt, 
és már nem az a hódító, aki korábban volt. A passzivitás és 
a  hírnév meghatározta elvárások rezignált elfogadása vá‑
lik a huszadik századi Don Juan alaptulajdonságává. A ma‑
gyar irodalomból példaként Deák Tamás és Gerelyes Endre 
Don Juanját említsük. Gerelyes művében, a Don Juan, avagy 
a hivatástudat‑ban263 a főhős dilemmája az, hogy a nők már 
nem őt akarták személyesen, hanem a legendát vágyták, mert 
a  legendába való bekerülés révén saját rangjuk emelkedett. 
Tudatossá vált legenda‑szerepből pedig közvetlenül adódott, 
hogy meg kellett felelni a legendának.264 Gerelyes Juanja ezek 
után azt a nőt keresi, aki nem a testét és a legendát akarja, ha‑
nem őt, mint személyt. És ezt a nőt egyedül Donna Elvirában, 
a feleségében találja meg, aki Juan mellé áll a Más Akarat el‑
leni harcában. Juan a nő segítségével tud csak győzni ebben 
a küzdelemben. Deák Tamás kisregény‑kettősében, a Don Ju‑
an – Don Juan halála címűben is megjelenik ez a rezignált‑
ság, mert Don Juan rádöbben, hogy hiába volt minden bűne 
és provokációja, azaz hiába hitte, hogy abszolút szabadságá‑
val és a Gonosz nevében csábított, hiszen a nők csupán a fér‑
fiasságát vágyták. Pedig ő az eszmével akart hódítani. Csak‑
hogy ez az eszmevilág már nem Faust érdeknélküli ismeret‑
szerzése, hanem valami más. „Hiszen ha csak az igazság érde‑
kelt volna a gondolatokban! Engem azonban az eszmék szép‑
sége bűvölt; a megértésnek nem a tisztasága, hanem a mámo‑
ra.”265 A megismerés esztétikuma révén szinte egy posztmo‑
dern Don Juan áll előttünk – de ez csak egy utólagos interpre‑
táció. Mert az adott műben Juan igazi tragédiája abban rejlik, 
hogy a  magányával, és főként MÁS rendképzetével az ink‑
vizíciót – azaz a mindenkori hatalmat – hívja ki maga ellen.

Gerelyes és Deák Don Juanját a magyar irodalomban azon‑
ban megelőzi egy század eleji regény, Biró Lajos, az emigrá‑
ciója után híressé vált filmforgatókönyv‑író műve,266 amely‑
ben Anna/Ninette önállósul Juannal/Jánossal szemben. Ara‑
di János operaénekes, aki a nőket csak időlegesen tartja maga 
mellett, de aki Don Giovannit nem szívesen énekli, mert ami‑
kor a háború alatt Budapesten fellép az Operában, meg is bu‑
kik. Ahogy ő mondja: „Don Juant én a színpadon se játszom 

261 Uo., 325.
262 Uo., 326.
263 Gerelyes Endre: Don Juan, avagy a hivatástudat. Új Írás, 1975. május 
264 Márai Sándor Vendégjáték Bolzanóban című regényében Casanova kerül eb‑

be a  léthelyzetbe. Amikor a  megérkezése utáni reggelen a  szolgálólányok 
meglesik őt a kulcslyukon keresztül, és Luciát megkérdezik a többiek, mit lá‑
tott, azt felelte: „Egy férfit”. A határozatlan névelő itt félrevezető, mert a nők 
utólagos megjegyzései arra engednek következtetni, hogy „a” férfit látták, te‑
hát a legendát.

265 Deák Tamás: Don Juan – Don Juan halála, Budapest 1986, 144.
266 Biró Lajos: Don Juan három éjszakája, Budapest 1917
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kedvvel. A színpadi Don Juan nevetséges és ostoba fickó. Há‑
zasságszédelgő. Aki mindenkinek házasságot ígér, az nem csá‑
bít, hanem csal. Én a legenda Don Juanját szeretem (…) Aki is 
olyan tökéletesen meghódítja a nőket, akiket szeret, hogy azok 
életre és halálra kiszolgáltatják neki magukat. Hogy boldogan 
ajándékozzák oda magukat, mert semmi más akaratuk és vá‑
gyuk nincs többé, csak az, hogy magukat odaadhassák. Akár‑
mi jön is később.”267 Itt egy pillanatra beemelődik a történetbe 
Shaw Pygmalionja is abban a formában, hogy János közvetle‑
nül és közvetve is kiveszi részét Ninette képzéséből, akit telje‑
sen „magának nevel”, és aki ezután csak azt akarja, amit János. 
Ez odáig fajul, hogy Ninette férjhez megy Elekhez, akiről Já‑
nos azt mondta, hogy megérdemel egy olyan nőt, mint Ninette. 
Ezután már Ninette visszautasítja Jánost, és már nem azt teszi, 
mit János akar. Hozott egy döntést, és ehhez a döntéshez mé‑
ri minden későbbi cselekedetét. Vagyis – a korban elhírhedt 
Weininger‑féle elmélettel268 szemben – létezésében összekap‑
csolja az idődimenziókat, és ezzel alapozza meg saját mora‑
litását, amely már nem a  másik akaratának követésében, ha‑
nem saját elhatározásának a megvalósításában rejlik. „Azt hi‑
szem (…) én egészen a magamé vagyok. Ezért úgy kell élnem 
s azt kell tennem”269 – mondja. És ezt még meg is erősíti: „Mert 
az életemmel tartozom magamnak.”270 Ninette már az emanci‑
pált nő, akinek az önállóságából nem von le semmit az, hogy 
az önmagának való tartozást kiegészíti a férjhez való tartozás 
is, hiszen a férj is odaadta az életét Ninette‑nek. János beismeri, 
hogy mint Don Juan „meghalt”. A regény zárómondata azon‑
ban még erre is rátesz egy lapáttal, mert amikor János meg‑
kérdezi Ninette‑t, hogy eljövendő gyermekei hogyan fogják őt 
szólítani, Ninette nevetve mondja: „Nagyapának.”

Vagyis Don Juan fáradságához társul az öregség is. Juan 
már kimerült ahhoz, hogy korábbi játszmáit játssza, és meg‑
öregedett ahhoz, hogy érdekelje az, amire korábban feltet‑
te az életét. A  huszadik századi Don Juan fáradt és öreg. 
Ez a  fáradtság még akkor is előtör, amikor Juan 66 évesen 
még mindig udvarol, mert ebben látja a halál eltávoztatásá‑
nak lehetőségét. Ez az öreg Don Juan a  főszereplője Henry 
de Montherlant művének.271 Montherlant Juanja – akárcsak 
Biró Lajosé – elutasítja az eredeti Don Juan házasságszédelgő 
voltát, és a „tiszta”, pénzen alapuló kapcsolatot helyezi előtér‑
be. De mégsem tud menekülni a halál elől, mert az nem kí‑
vülről támad, hanem Juanban érlelődik. A végkifejlet egy az 
egyben azonos az Onibaba című híres japán film befejezésé‑
vel: az álarc, amely halálfejet ábrázol, hozzátapad Juan arcá‑
hoz. Utolsó mondata – „Halálfej? Oda se neki! Előre! Vágtá‑
ban Sevillába!”272 – kettős értelmezést is kaphat. Jelentheti azt, 
hogy Don Juan megveti és semmibe veszi a halált, de jelent‑
heti azt is, hogy alávetette magát neki, mert tudja, hogy Sevil‑
lában a végzet vár rá. Don Juan fatalistává is vált.

267 Uo., 28–29.
268 Otto Weininger: Geschlecht und Charakter: eine prinzipielle Untersuchung 

(Wien 1902) című művében a nő „erkölcsnélküliségét” arra alapozza, hogy az 
nem tudja cselekedeteiben összekapcsolni az idődimenziókat, minek révén 
nincs is felelősségérzete. Ezzel kapcsolatos a második tézise is, amely a logika 
alaptörvényeinek hiányát rója fel a nők gondolkodásában. – Ennek a műnek 
két magyar fordítása is létezik. Mindkettő a Nem és jellem címet viseli. Az el‑
ső 1913‑ban jelent meg Budapesten, a másik (az olasz fordítást is figyelembe 
véve) 2010‑ben Debrecenben.

269 Biró Lajos: id. mű, 169.
270 Ugyanott, 171.
271 Henry de Montherlant: Don Juan (ford. Benyhe János), in: Az örök Don Juan, 

Budapest 1968
272 Uo., 521.

A huszadik századi cseh irodalom is kitermelte a maga Don 
Juan‑képét.273 Mégpedig Karel Čapek és Milan Kundera révén. 
Čapek novellájából274, mégpedig a párbajban halálos sebet ka‑
pott Juan furcsa, mert néma gyónásából az derül ki, hogy 
egész életében csak megjátszotta a férfiasságot, és a nőktől va‑
ló menekülése nem a csapodárságot jelentette, hanem a kínos 
valóságot leplezte. Don Juan az impotens. A 17. századi om‑
nipotens Don Juantól eljutottunk a tehetetlen és férfiatlan Ju‑
anhoz. Kundera nem megy ennyire messzire. Az ő Don Juan‑
ja275 bizonyos szempontból Gerelyes Juanjához hasonlít, mert 
ő is – mármint a Don Juannak tartott Havel doktor – tudja, őt 
a nők csakis a róla kialakult legenda hatására keresik. (Ez ak‑
kor lepleződik le, amikor Havel egy fürdővárosi gyógykezelé‑
sen rádöbben arra, hogy – mivel nem tudják, kiről van szó – 
a nők nemcsak elkerülik őt, hanem egyszerűen semmibe ve‑
szik.) Havel doktor meg is fogalmazza az eredeti Don Juan és 
a huszadik századi Don Juanok közötti különbséget: az erede‑
ti Juan még győzedelmes úr és tragikus alak volt, míg a husza‑
dik századi replikák csupán Nagy Gyűjtögetők, akik csupán 
rabszolgák. Saját legendájuk rabszolgái. Nem véletlen, hogy 
a Symposion főorvosa a legnagyobb sikerének azt tartja, ami‑
kor egy nő visszautasította őt. Vagyis azzal tüntette ki, hogy 
nem a  szexus révén viszonyult hozzá. Havel doktor pedig – 
habár először a morális elvek szintjén ellenkezik – végezetül 
egyszerűen a  főorvos barátnőjének szexuális tárgyává válik. 
És amikor a doktornő átveszi a kezdeményezést, Havel doktor 
mit csinált? Adjuk át a szót Kunderának: „Óh, ez is kérdés?”276

Ezek után lássuk a  huszadik század három olyan Don Ju‑
an‑művét, amelyben a nő nemcsak Don Juan fölé nő, hanem 
a  történet cselekményének a  bonyolítójává is válik. Időrend‑
ben az első ezek közül Edmond Rostand misztériumjátéka.277 
A darab előjátéka ott folytatja a történetet, ahol Molière abba‑
hagyta, de Juan visszafordul a pokolba vezető útról, hogy meg‑
adja Sganarelle bérét. Utána pedig megegyezik Marokkal (az 
ördöggel), hogy kap még tíz évet. Az első rész a kiegyezett tíz 
év utáni éjszakával kezdődik Velencében, ahol megjelenik egy 
bábjátékos, és előadja darabját, amelyben szerepel Polichinelle, 
az Ördög és maga Don Juan is bábuként. A jelenet végén ki‑
bújnak a bábszínházból, és így folytatódik a darab. Az Ördög 
vinni akarja Juant, aki – az Akárki című középkori misztéri‑
umjáték mintájára – egyezkedni kezd vele, és felsorolja kivé‑
teles tulajdonságait. Előveszi az 1003 nő nevét tartalmazó lis‑
tát is, amelyet az Ördöggel együtt széttépnek, hiszen azt már 
Montherlant‑tól is tudjuk, hogy Juant a  saját múltja nem ér‑
dekli, mert az állandó jelenben él. Juan többek között utal arra 
a számtalan műre és elméleti elemzésre, amely őt tette meg tár‑
gyául, de ezt az Ördög elüti egy rövid megjegyzéssel: „Úgy lá‑
tom, olvasod buzgón, mit rólad írnak.”278 Megjelennek a szét‑
tépett listán szereplő nők, akiken álarc van, és Juan egyiküket 
sem ismeri fel, bizonyítva ezzel azt, hogy a klasszikus Don Ju‑
annak semmi köze sem volt a  nők személyiségéhez, csupán 
a mennyiséget hajszolta. Az álarcos nők, az Árnyak megcáfol‑

273 Itt és most eltekintek Josef Toman: Don Juan, život a  smrt Dona Miguela 
z Mañary, Praha 1944, 1955 című művétől, amelyik Ladislav Klíma gondola‑
tait is visszatükrözi, de főként a Don Juan‑mítosz másik összetevőjének. Mi‑
guel de Mañarának az élettörténetét dolgozza fel. 

274 Karel Čapek: Zpověď dona Juana. In: Apokryfy, Praha 2009, 115–124.
275 Milan Kundera: Symposion. In: Směšné lásky, Brno 1968, 83–116.
276 Uo., 112.
277 Edmond Rostand: Don Juan utolsó éjszakája (ford. Kállay Miklós), Budapest 

1921
278 Ugyanott, 68.



103

N Ő K É PE K  K ISE B BSÉ G B E N  I I I . M É S Z Á R O S  A N D R Á S  „ D O N  J UA N  L Á N YA”.  A   N Ő  SZ E R E PE  A   D O N  J UA N  M Ű V E K B E N

ják Juan bizonyosságát, hogy ő csábította el a nőket, és a fejére 
olvassák, hogy valójában végig a nők irányítottak:

 „Ha nem szemellek én ki, meg se láttál volna.”279

 „Mi voltunk kedvesem a szellő, s te a nádszál,
Pókháló volt bizony a hágcsó, melyre másztál.”280

 „Te nőknek az vagy ám, mi férfinak a céda.”281

Ez egy olyan erős érv, aminek a hatására Juan kezd összerop‑
panni, hiszen ha az utcalány a szexualitás lecsupaszított tár‑
gya, akkor Juan – cédává válva – elveszíti szubjektivitásának, 
szabad akaratának és szabadgondolkodásának utolsó mor‑
zsáit is. De az Árnyaknak van még egy ütőlapjuk. Juannal 
szemben, aki a férfiak közötti különlegességét és kiválasztott‑
ságát azzal demonstrálja, hogy könnyű szívvel rabolta el más 
férfiak asszonyait, és egy férfitól sem rettent meg, rábizonyít‑
ják, hogy van két férfi, akitől ő is fél: Trisztán és Rómeó, akik 
valódi szeretők voltak.

 „Nevük súlyától nyög híred,
Csak bírtad mind a nőt – de egy sem volt tied.”282

Ez a kijelentés nemcsak arra vonatkozik, hogy Juan mindig 
csupán időlegesen viszonyult a nőkhöz – vagyis nem alakí‑
tott ki a tartós kapcsolatot, és ezért nem jutott el a kontinui‑
táson alapuló valódi létezésig – hanem azt is, hogy a saját ma‑
gába, mint a nőkkel szembeni viszonyulás szubjektumába ve‑
tett hite agyaglábakon áll. A  szubjektum nemcsak birtokol‑
ja objektumát, hanem viszonykapcsolat is fennáll közöttük. 
A szubjektum és az objektum kategóriái ún. viszonykategóri‑
ák. Hasonlóképpen kapcsolódnak egymáshoz, mint Kierke‑
gaard elméletében a sóvárgás és a sóvárgás tárgya. Egyikről 
sem tételezhető fel apriori létezés a másikkal szemben.

Az Ördög rájön, hogy ez után a döbbenetes felismerés után 
Juan számára a pokol megmentés lenne, ezért sátáni iróniá‑
val más sorsot szán neki. Míg az eredeti Don Juan sorsa tra‑
gikus volt, mert egyéniségének vállalásával dacolt minden‑
nel és mindenkivel szemben, a huszadik századi Don Juan 
komikussá vált (lásd: Kundera), tehát a  történet befejezésé‑
nek is ilyennek kell lennie. Az Ördög a  bábszínházba tusz‑
kolja Don Juant, hogy ott eljátssza saját paródiáját. „A híres 
Burlador… itt… áll…” ‑ ezek Juan utolsó szavai, már dróton 
lógó bábként. Amire következik a Fehér Árny (az a nő, aki 
megmenthette volna Juant, ha Juan őt, mint személyt felvál‑
lalta volna) zárómondata: „De nagy kár érte.”

Egy nő mondja ki ezt a szentenciát Don Juanról, a moder‑
nitás egyik archetípusáról. Aminek csak egyetlen értelmezé‑
se lehet: Don Juan eljátszotta a  lehetőségét, ami többre pre‑
desztinálta őt annál, mintsem hogy saját paródiájává váljon.

A  legismertebb huszadik századi Don Juan‑darab Max 
Frisch műve.283 Frisch Don Juanja magában sűríti a huszadik 
századi Juanok sok tulajdonságát. Első sorban kiábrándult 
a nőkből, és tudja, hogy a saját magáról való tudása semmis‑
sé válik a köztudatban levő legendával szemben. Másodsor‑
ban – akárcsak Shaw John Tannere – valami többre vágyik, 

279 Uo., 62.
280 Uo., 64.
281 Uo., 67.
282 Uo., 73.
283 Max Frisch: Don Juan, avagy a geometria szerelmese (ford. Bányay Geyza) In: 

uő: Drámák, Budapest 1978

mint a nőre. Tanner esetében ez a filozófia, Frisch Juanja ese‑
tében pedig a geometria: „Ő Istennek nevezi, én geometriá‑
nak. Minden férfi szemében van valami, amit a nőnél többre 
tart – amint sikerül kijózanodnia.”284 Juan menekül a házas‑
ságkötés elől, de ez a menekülés egy fatális félreértéssel kap‑
csolódik össze. Titokban vágyik Annára, a  menyasszonyá‑
ra, akit már régen látott, de éjszaka a parkban, ahol a szintén 
kételkedő, de szintén vágyakozó és türelmetlen Annával ta‑
lálkozik, egymás számára ismeretlenekként szeretkeznek, és 
egymásba szeretnek. Amikor másnap meglátja, hogy meny‑
asszonya az a nő, akit ismeretlenként kapott meg, megrémül 
és elbizonytalanodik: „Képtelenség, nem esküdhetek. Hon‑
nét tudom, hogy kit szeretek? Mikor látom, mi minden meg‑
történhet – vele, az én menyasszonyommal is, pedig ő csak 
engem várt, csak engem, senki mást, aztán megelégedett az 
első jöttmenttel, aki véletlenül szintén én magam vagyok…”285 
Ezt a Juant már nem érdeklik az anonim nők, és ő maga sem 
kíván arcnélküli – mert mindig álarcot viselő – csábítóként 
sikeres lenni. Anna azonban szerelmes marad, mert ő a vé‑
letlent a sors, azaz a szükségszerűség eszközének tartja. Ezért 
nem érdekli a házasság kudarcba fulladása, és Juannal más‑
nap is találkozni akar ugyanazon a helyen, ahol először egy‑
másba botlottak. Juan azonban már megszökött, Anna pe‑
dig, nem tudván elviselni Juan távollétét, a tóba öli magát. Ju‑
an sorsát ezután nem Anna, hanem egy másik nő, az eredeti‑
leg kurtizán Miranda teljesíti be, aki halálosan és feltétel nél‑
kül szerelmes Juanba. Évek után, amikor Juan már teljesen 
megcsömörlött a legendája kikényszerítette kalandoktól, Mi‑
randa pedig meggazdagodott özvegyként él, szövetségre lép‑
nek. Juan megrendezi és megjátssza saját a  pokolra jutását, 
Miranda pedig befogadja őt a palotájába. Itt szabadon foglal‑
kozhat a geometriával. A helyi püspökkel folytatott beszélge‑
tés során azonban előtör belőle legnagyobb dilemmája: „Ko‑
molyan, most jobban lázongok a teremtés ellen, mint valaha. 
Hogy miért kellett bennünket szétválasztani – férfira és nőre! 
(…) Szörnyűség, hogy nem teljes az ember egymaga! S minél 
inkább vágyik, hogy önmagban legyen egész, annál nyomo‑
rultabb: utolsó csöpp vérével is a másiknak kell engedelmes‑
kednie. Mivel érdemeltük ezt? És én méghozzá csak hálás le‑
hetek ezért a paradicsom‑kertekbéli börtönért!”286

Don Juan Miranda függelékévé válik, mert létezése áll 
vagy bukik azon, hogy ott marad‑e a  palotában. Nagy fin‑
tora a történetnek az, hogy az a Don Juan, aki mindig is az 
érzelemmentes és a  pénzre redukálható kapcsolatot részesí‑
tette előnyben, most annak a  nőnek a  kezes bárányává vá‑
lik, akinek az eredeti foglalkozása a pénzen vehető szerelem 
volt. De ez még nem a vég. Szintén a püspöknek vallja meg 
félelmét, hogy mi fog történni akkor, ha Miranda a  nyaká‑
ba veti „a végső hurkot”. A püspök kérdésére, hogy mi lenne 
az, Juan azt válaszolja: „Hogy még apává is legyek. Mit csiná‑
lok akkor? Ővele pörlekedjek? Nem. Asztalhoz ülünk ugyan‑
úgy, mint bármikor, s egymásnak illedelmesen jó étvágyat kí‑
vánunk.”287 Ami meg is történik, miközben „lassan leeresz‑
kedik a függöny”. Szinte halljuk Rostand darabjának utolsó 
mondatát. És közben képzeljük el azt a blaszfémiát, ahogyan 
Don Juan megjelenik a korábbi 1003 nő előtt, kézenfogva kis‑
fiával és gügyögve vele.

284 Uo., 89.
285 Uo., 91.
286 Uo., 134.
287 Uo., 135.
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Utolsóként hadd álljon itt még egy, magát történelmi re‑
génynek nevező mű, amelyben a  női szereplők határozzák 
meg Don Juan sorsát.288 Obermeier – felismerve, hogy a mo‑
dern Don Juan‑történetek már nem építhetőek fel egyetlen 
női főszereplő, Donna Anna személyére – három nőt is sze‑
repeltet a  regényben, akik valódi partnerként, azaz Juannal 
egyenrangúként a másik oldalról mutatják meg Juant. Az el‑
ső, Catalina – akárcsak Puskin Laurája vagy Frisch Mirandája 

– a legősibb női foglalkozást űzi, és ezért lelkileg ő kerül a leg‑
közelebb Juanhoz. Catalinával szemben Juannak nem kell bi‑
zonyítania férfiasságát (mert hát tiszta pénzügyi kapcsolatról 
van szó), ezért valódi partnerként tiszteli, sőt, szereti Catalinát. 
Catalina pedig a vele született női bölcsesség nyomán kimond‑
ja: te vagy az örök kereső és soha meg nem nyugvó, a szere‑
lem világának Ahasvérusa. A másik nő Manuela, a kolostor‑
ból megszökött lány, akiben Don Juan magára ismer, és mint 
androgün‑voltának újra megtalált felébe beleszeret, magáévá 
teszi, feleségül akarja venni, csakhogy kiderül: Manuela a  lá‑
nya. (Ebben a történetben megkapjuk Frisch Juanjának kérdé‑
sére a választ: Önmagunkban nem lehetünk egészek, és ami‑
kor úgy tűnik, hogy a Másik nem idegen, akkor ennek tragi‑
kus vége lesz.) Don Juan elveszíti az életösztönét. Meghasonlik 
önmagával. De azért nem járja végig Oidipusz útját. Más, vá‑
ratlan, de a megelőző tragikus esemény után mégiscsak logi‑
kus tettre szánja el magát: feleségül veszi a harmadik nőt, a fér‑
figyűlölő Diana de Ulloát. Ez már csakugyan a vég előszele. És 
valóban: Miután megölte Diana férjét, és Diana elutazna Juan‑
nal, még búcsúlátogatást tesz az újdonsült pár de Ulloa sírjánál, 
ahol a meggyilkolt férj síremléke rázuhan Juanra, aki így hal 
meg. Ez nem más, mint egy tragikomikus végkifejlet.

A fáradtság, a rezignáltság, az öregség és az elméletbe mene‑
külés mind olyan tulajdonsága a modern Don Juannak, amely 
ellentéte az eredeti legenda szereplőjét jellemző vonásoknak. 
Ha ezek után még mindig csábítóként lép fel Don Juan, ak‑
kor az már komédiába, paródiába, vagy gyilkos iróniába csap 
át. Ezzel párhuzamosan a nők veszik át az irányító szerepet, és 
valójában ők döntik el, milyen irányban is haladhat Don Ju‑
an élete. A szövegelemzések tehát oda mutatnak, hogy az iro‑
dalomban kialakult archetípus fokozatosan elveszítette diadal‑
mas és omnipotens szubjektum jellegét, és a történések objek‑
tumává vált. Ezt a vázlatos képet még árnyalhatják azok az in‑
tertextualitást valamint a narratív technikákat megcélzó elem‑
zések, amelyek kimutatnák a  különböző korokból származó 
szövegek egymásba játszását és ezért többértelműséget ered‑
ményező funkcióját, de az alapképleten ez aligha változtatna.

288 Siegfried Obermeier: Don Juan, der Mann, den die Frauen liebten, Schwarz 
Verlag 2000 (cseh fordításban: Don Juan, Praha 2002)

És végezetül: miért kapta az írás a „Don Juan lánya” címet? 
Nem Casanova adta az ihletet, aki szerint a könyv címének 
olyannak kell lennie, mint a kacér nő öltözékének. Vagyis fel 
kell hívnia a figyelmet arra, ami mögötte van, vagy lehet. Az 
ok nagyon prózai, és a véletlenen alapul. Az OSZK katalógu‑
saiban keresgélve akadt a kezembe egy cédula, rajta a biblio‑
gráfiai adatokkal: Gellért Mária: Don Juan lánya, Budapest: 
Pallas, 1922. Egy ilyen cím eléggé provokatív ahhoz, hogy el‑
olvassuk magát a könyvet is, főként akkor, ha nem ismerjük 
a  szerzőt. Ma is csak annyi tudható róla, amit a  Gulyás‑fé‑
le Nagyar írók élete és munkái X. kötetében (616‑617. hasáb) 
található. Vagyis az, hogy 1894‑ben született, hogy a Gellért 
írói név (az eredeti Gell), és hogy a  két világháború között 
publikált katolikus irányultságú folyóiratokban, főként az 
Élet című irodalmi hetilapban. Természetesen, a regényben 
szó sincs az eredeti Don Juanról. Csupán a főhősnő édesapját 
nevezik így titokban. Ő beszélgetett lányával, Erzsébettel az 
életről, és ezekből a „tanításokból” egy kiábrándult, a nőkben 
nem hívő ember mutatkozik meg. Erzsébet képtelen is a sze‑
relemre, és egyetlen vőlegényét is elküldi magától. A regény 
Erzsébet sziruposan patetikus elmélkedésével zárul, amely‑
ben azt fogalmazza meg, hogy ami eltávolította egymástól 
kettejüket, az „a dolgok titka”, és ezért majd találkozni is fog‑
nak „a dolgok titkán való tépelődésben. Az életen.”289 Vagy‑
is ez a történet nem elegendő alap arra, hogy a jelen írás cím‑
adójává váljon. Az ok más. A regény utolsó lapjain megjele‑
nik egy motívum, amelyik korábban Czóbel Minka versei‑
ben, és a Donna Juanna című „regényes költeményében” ját‑
szik fontos szerepet.290 Ez pedig a „hó” és a hóval együtt já‑
ró „fehérség” motívuma. Erzsébet története hóhullással feje‑
ződik be, és a hópelyhek „nem voltak már pehely parányok, 
hanem eggyé simította őket az a nagy tisztelet és nagy meg‑
értés, amellyel az életük eszméjét szolgálták: hó voltak már. 
A HÓ.”291 A Donna Juanna nyolcadik jelenete, amelyik az „Ir‑
galom” címet viseli, hó borította hegységek és fenyvesek kö‑
zött játszódik, ahol a főszereplő haját fehér fátyol takarja, és 
ahol Donna Juanna minden jel szerint otthon van, és ezt az 
otthonát úgy védi meg, hogy a  felé közelítő idegent tőrével 
megsebzi, utána pedig ráteríti a köpenyét. A testi kapcsolatot 
elutasítja, de a caritas követelményét teljesíti. A fehérség Czó‑
bel Minka esetében „a vágytalan boldogság szituációs szim‑
bólumává lesz”.292 A vágy kihunyása az, ami Donna Juannát 
és Erzsébetet távolról összeköti, és Erzsébet esetében az irga‑
lomhoz vezeti. Na de ez lenne Don Juan női leszármazottai‑
nak alaptulajdonsága? 

289 Gellért Mária: Don Juan leánya, Budapest 1922, 207.
290 Czóbel Minka: Donna Juanna (regényes költemény), Budapest 1900
291 Gellért Mária: id. mű, 204.
292 Danyi Magdolna: Czóbel Minka, Újvidék 1980, 41.
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Szerzőink

Antoni Rita (sz. 1980) a Szegedi Tudományegyetemen végzett 
angol (Gen der  Studies speciális képzéssel) és filozófia szako‑
kon. Jelenleg az SZTE Irodalom‑ és Kultúratudományi Dokto‑
ri Iskola doktorjelöltje. 2009 óta szerkeszti a Nőkért.hu (www.
nokert.hu) feminista honlapot, és a 2013‑ban alakult Nőkért 
Egyesület elnökeként számos nőjogi akcióban részt vett, sze‑
repet vállalt a családon belüli erőszak önálló törvényi tényál‑
lásáért folytatott küzdelemben is. Az egyesület a jelentős tel‑
jesítményt nyújtó, de nemük miatt marginalizált nők megis‑
mertetése mellett a  nőkkel szembeni erőszak és az áldozat‑
hibáztatás, valamint a  médiában észlelhető szexizmus ellen 
küzd, célja az ezekkel kapcsolatos társadalmi tudatformálás.

Barát Erzsébet a  Szegedi Tudományegyetem Angol Tan‑
székének docense, valamint a Közép‑európai Egyetem visz‑
szatérő óraadó tanára 2000 óta. A  nagy‑britanniai Lancas‑
ter Egyetemen szerzett PhD. fokozatot nyelvészetből. A Sze‑
gedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Ku‑
tatócsoportjának igazgatója (http://gen der .ieas‑szeged.hu/). 
A  TNTeF,  Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszcipliná‑
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ós modelljei, a nyelv, hatalom és ideológia közötti kapcsolat, 
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ban történő alkalmazására fókuszál. Tanulmányai elsősor‑
ban az Irodalmi Szemlében, az Opusban, a Partitúrában és 
az Ambroosiában jelennek meg.

Puskás Andrea (puskas.andrea@selyeuni.sk) irodalmár, 
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