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BoleMAnT lIllA

Amagyarságésanemiségmetszetei
(Atársadalminemiszerepekintézményesülése)

A2005ótaéventemegrendezésrekerülőNyelv, ideológia, média elnevezésűkonfe-
renciaszervezőiaSzegediTudományegyetemAngol–amerikaiIntézetemellettműködő
Társadalminemkutatócsoport(TnT)alapítótagjai,BaráterzsébetésSándorklára.

Az első két év előadásai konferenciakötetben olvashatók, a többihez– anyagiak
hiányábannemjelenhettekmeg–sajnosnehezenjuthathozzá,haegyáltalánhozzá-
juthatazérdeklődő.Megtalálhatjaazonbanlegalábbarövidösszefoglalókatakutató-
csoporthonlapján,sajövőévtőle-folyóiratbanjelennekmegfolyamatosanatovábbi
négyévanyagai.

Akonferenciaegymásutánkövetkezőhatévfolyamaaztbizonyítja,hogyatéma:a
társadalmi nemi szerepek meghatározása, meghatározottsága, változásai, változási
lehetőségei,sazebbőladódótovábbikérdésekatársadalomtudományokszintemin-
denszakterületénfontostémakéntmerülnekfel,solyanállandófórumotigényelnek,
aholrendszereseneszmétcserélhetnekatémakutatói.

Anyelvtudományikutatásicélokatkitűzőkonferenciaazéveksorántúlnőttmegha-
tározottcélján,hiszenanyelvtudományonkívülazirodalomtudomány,afilozófia,aszo-
ciológia, a pszichológia, a pedagógia, amédiatudomány, a kommunikációelmélet, a
politológia,aművészettörténetsegyébszakterületekképviselőijárultakhozzákutatá-
sieredményeikkelatársadalminemiszerepeketelemződiskurzushoz.

Amagyarországiszakemberekenkívülahatárontúlimagyarnyelvterületkutatóiis
résztvesznekatudományoseszmecserében.

Azelsőkonferencia(2005)elnevezéseA nő helye a magyar nyelvhasználatban volt,
saszervezőkaszexizmusideológiájánakfeltárásárairányulókutatómunkahazaiered-
ményeinekszámbavételéttűztékkicélul.Sajátmegfogalmazásukszerint:„Aszámba-
vételközpontitémájáulmagáta»nem«,illetvea»nő«szavakatkívántákállítani,azelő-
adások pedig azt vizsgálták, miként alakul ezen szavak jelentése egyrészt a nyelvi
elemzéseink »nyersanyagául« szolgáló, az élet különféle területeiről származó szöve-
gekben,illetveezzelpárhuzamosan,sajáttudományosnyelvhasználatunkban.”

Akonferenciákonkialakultdiskurzusokbólkövetkezőenhatároztákmegzárszóként
arésztvevőkmindenévbenakövetkezőtalálkozófő témáját.Asorrendbenmásodik
tudományostanácskozásmeghatározóvonalaígylettA nő és a női(es)ség sztereotípiái
elnevezésűtémakör,amelyazéletkülönbözőterületeirőlszármazószövegekbenésa
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textuális/vizuálisreprezentációkegymásrahatásábanasztereotipikusábrázolássajá-
tosságainakvizsgálatávalforglakozott.

A2007-esévbenA nő/férfi identitás és tapasztalat címszóalattaszervezőkésa
résztvevők közös nevezőként a „nő” és a „férfi” kategória jelentése és tényleges
tapasztalataközöttfennállókonfliktusosviszonyértelmezésénekkörüljárásáthatároz-
tákmeg.Fontosnaktartottákazonbankiemelniazt is,hogyszükségesséváltafemi-
nistaigényűelemzésesetlegeskorlátainakfeltárásais.Akonferenciaegyikfontoskér-
désevolt,hogymikéntlehetségesaszemélyeshitelességésatudományosigényűálta-
lánosításközöttfeszülőellentmondásfeloldása.

A nő és a test/iség címmelmegrendezett2008-astudományostanácskozásössze-
foglalásakéntérdemesaszervezőketidézni,hiszenpontosabbannemlehetneleírnia
témalényegét:„anőésatestiségviszonyáttaglalvakétkérdésmerülfel:anőrőlmint
azimmanensmásikrólszóló,adominánskulturálisgyakorlatokésreprezentációkkri-
tikája,elemzése,valamintannakkörbenjárása,mikéntlehetezta»magátólértetődő«
testiséget felforgatni.Milyenmódonszámolhatófelasemlegesnekhitt »emberi« test
illúziója,sugyanígyazanyaságésaszépségideálmintanői test illúziója.lehet-ea
»nemzetanyja«ésa»férfibecsületénekmegtestesítője«pozíciójántúlmás»jelentős«
testiség?”

A szexualitás terei volta2009-esév témája,amelyazelőzőkonferencia témáját
továbbvívesbővítve,folytatvaanemnormatívnaktekintettszexualitásközösségitere-
inekkutatásátvállaltafel.„Milyenerkölcsiéspolitikaimegfontolásokatvetfeléstesz
megkerülhetetlennéaszexualitásszempontjábólelgondoltkutatás?Mennyiresikerült
azállamszocializmus1980-aséveibőlmegörökölt»nőiszexualitás« jelentéseitátírni?
Milyentendenciákrólárulkodnaka»magas«és»populáris«kultúraszétválasztásakörü-
livitákésküzdelmek,mikéntalakulaz»új«nőideál/okszexualitása?Mennyibenragadt
anőkvárandóságaésanyaságaaheteronormativepatriarchálisérdekekhálójában?”

AzideiévtudományoskutatásitémájaA társadalmi nemi viszonyok intézményesülé-
se volt,azzalacéllal,hogyanemimegkülönböztetéstársadalmigyakorlatjellegéremutat-
hassonráakonferencia.Azelőadásokafeministaszempontúirodalmi,kulturális,peda-
gógiai,történettudományi,szociológiaiésnyelvészetikutatásokeredményeirőladtakszá-
mot,sközéppontjukbananemiségésamagyarságösszefüggéseiállnak.Azelőadások
amagyarságésanemiségmetszetét,kölcsönösmeghatározottságátkutatták.

Mostpediglássukazelőadásokrövidösszefoglalását.

nyelvészet
A konferencia címébenmeghatározott szakterület, a nyelvkutatás kevés előadásban
fordult elő, az egyik aktuális téma nyelvészeti megközelítésével MISAd kATAlIn, a
PozsonyicomeniusegyetemMagyarnyelvésIrodalomTanszékénekoktatójapróbál-
kozottmegA magyar nemzetiségű nők/asszonyok névhasználatának jellegzetességei
Szlovákiában címűelőadásában,amelybenaSzlovákiábanésMagyarországonhivata-
losanválaszthatónévformákatvizsgáltatágabbösszefüggésben.

Pedagógia
BIró zSuzSAnnA HAnnA (elTePPk)Pedagógiai diskurzusok, nemi szeparáció a dualista
Magyarországon címűtanulmányaaztmutattabe,hogyapedagógusszakmák„elnőie-
sedése”mennyibenjárulthozzáanemiszeparációújratermelődéséhez.
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Szociológia
BocSI veronIkA (debreceni Tudományegyetem, Társadalomtudományi Tanszék) a sza-
badidőszociológiájánakgender-szempontúmegközelítésévelfoglalkozott.

konczoSné dr. SzoMBATHelyI MárTA (Széchenyi I. egyetem, Győr) Innováció és női
menedzsment címűelőadásábankétaktuálisterületetkapcsoltössze.

Irodalom
BoleMAnT lIllA (comenius egyetem, Pozsony)Az emigráció „nembeli” jellege címmel
Földes Jolán A halászómacska utcája és zilahy lajos A lélek kialszik című regénye
egyeskiadásaikapcsánaszerzőésaszövegértelmezésének,aszövegértékelésének
változásátmutattabe.Anemiidentitásésanemzetiidentitásösszefonódásainakfel-
tárásávalmindkétműbenkimutathatókbizonyossztereotípiák.

vIrGInáS AndreA (SapientiaeMTe,kolozsvár):Kisebbségi magyar hősnők prózában
és filmen, avagy a posztkommunista interpretáció útvesztői.Afeministairodalom-és
kultúraértelmezésegyikalapgondolataszerintanőialakallegóriakéntisértelmezhető.
ezenelgondolásalapjánmutatbeaszerzőnéhánysérült,traumatizáltnőifőhősnőtaz
„erdélyimagyarfikció”példáiban.

kércHy AnnA (SzegediTudományegyetem,TnT)előadása–Az elme-baj, a szerzőség,
és a nem/iség (v)iszonyai egy Csáth-mítosz-adaptációban –lovasIldikóSpanyolmeny-
asszonycíműregényétvettegórcsőalá,amelynekegyikvonalacsáthfelesége,Jónás
olgaéleténekutolsóidőszakátmutatjabe.Aztapopulár-pszichopatológiaiálláspontot
vetifelatanulmányszerzője,melyösszefüggésbehozzaazelmeésazérzelmekkiszá-
míthatatlan,érthetetlen,változékonyműködésétésanői(es)séget;samelyanőnemű-
kéntdevalválthiszterizáltságotszembeállítjaaférfiúi,kreatívőrülettel.

SzűcS TerI (elTe BTk) Teiresziász-játékok a kortárs magyar prózában – Takács
Zsuzsa, Darabos Enikő és Ambrus Judit írásairól címmelakortársmagyarprózahárom
szövegévelfoglalkozott.

TóTHová AndreA előadásában – Szorításban szövegek és határok között – Alta
vášovászlovákírónőSzorításbancíműregényételemezve,kétnőtalálkozásánkeresz-
tül körvonalazódikamagyarságésanemiségkülsőésbelső tereinek,helyeinekés
nyelveinekösszefonódásaésújrafogalmazása.

várnAGyI MárTA ésSoMoGyI BoGlárkA:A női irodalom és a feminista irodalomkritika
megítélése Magyarországon – hangok és visszhangok.Azelőadásbemutattaanőiiro-
dalomlététtagadóéstámadóelméletivitacikkekfajtáit,agenderszempontútudomá-
nyoskutatásoklétjogosultságáttagadópublicisztikákérvelésénekproblémáitazelmúlt
tízévnőiirodalmahelyzeténektükrében.

Politika,média
Sándor klárA (SzegediTudományegyetem,TnT):Emlékezetzavar és vulgárfeminizmus
– a nő a mai magyar politikai diskurzusban.A2006-tól2010-igtartóparlamenticik-
lusbananőktársadalmiszerepévelfoglalkozópolitikaidiskurzusformálásánaklegfon-
tosabbfordulópontjaitelemziaszerző,smegállapítja:„mindakonzervatív,mindabal-
liberálisdiskurzusmegpróbáltakihasználniaztamédiaérdeklődéstés-felületet,ame-
lyetatémamegteremtett,esszencialistaérveléstalkalmazott,vagyisazokraasztereo-
típiákraépítvehasználjaanőkesélyegyenlőségének témáját, amelyeketa feminista
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kritika szerint meg kell szüntetni ahhoz, hogy egyáltalán közelebb kerülhessünk a
nemekesélyegyenlőségéhez.”

TóTH eSzTer zSóFIA (elTe):Munkásnő országgyűlési képviselők élettörténetei.Azélet-
útinterjúk alapján történeti perspektívába helyezett ma is aktuális kérdés, hogy a
magyarmunkásnőországgyűlésiképviselőkmelyintézményekhezkötöttékidentitása-
ikatésmilyenszerepetjátszottéletútjukkonstruálásábanmagyarságuk.

eklIcS kATA (PécsiTudományegyetem):Nőiség a magyar politikai interjúvezetésben.
Azelőadásegyátfogókutatásrészekéntarrakeresteaválaszt,hogyazinterakcióban
levő felek (nőműsorvezetők és férfi politikusmeghívottak) társadalmi nememilyen
mértékbenbefolyásoljaazalkalmazottkommunikációsstílust.

vASvárI louISe:Társadalmi nemi munka a politikai diszkurzusokban: A magyar álla-
mi szocializmustól a Clinton–Obama elnökválasztási kampányig.Atársadalminemhez
kötődősztereotípiákmélyengyökereznekavoltszocialistakultúrában,sanyugatilibe-
rálisdemokráciábanis.Aszerzőalegutóbbiamerikaiválasztásokatelemezveérdekes
következtetésre jut:„különösena legutolsóelnökválasztásbizonyultegyfajtanépsza-
vazásnaka nemi-politikával kapcsolatban,mikor is »Hillary«-t egy valószínűsíthetően
leszbikus’dögnek’ábrázolták,míg»obamaszenátort«érzékenyembernek,akiképes
felülemelkednifajiéstársadalminemikérdéseken.”

vallás
HuSzár áGneS:A lelkésznő lelke. Magyar református női papok identitáskonstrukciója.A
protestánsfelekezetekbensemmiféleelőírásnemkorlátozzaanőkbekapcsolódásáta
teológiaiképzésbeésagyülekezetiszolgálatba,ennekellenérecsakahierarchiaala-
csonyabbszintjeire jutnakel.Aszerzőolyanadatokkalszolgált,amelyekbőlegyértel-
műenkiderül:alelkésznőketkörnyezetük–gyakransajátmagukis–nemteljesérté-
kűpapkéntkezeli.

Filozófia
Joó MárIA (elTe):A saját, poszt-szocialista (közép-európai) diskurzus szüksége és lehe-
tőségei – a poszt-szocialista androgün.Anemzetközifeministakonferenciákéstanul-
mánykötetekrészvevőjekéntamegélttapasztalatbólkiindulvaaszerzősajátkutatási
témája,SimonedeBeauvoirparadigmatikuseseténmutattabeaproblémátésameg-
oldásegyiklehetőségét.

csoport,kisebbség,szexualitás
láBAdI MárIA (SzTe):Metroszexualitás – avagy egy harmadik nem intézményesülése
Magyarországon. Amagyar társadalminemi szerepekviszonyrendszerébenametro-
szexualitásatársadalmikirekesztettséghorizontjánjelenikmeg.

AnTonI TITA:Gender-attitűdök a magyarországi goth színtéren.Afeminizmussalkap-
csolatosnegatívsztereotípiákebbenazintellektualitásrakülönöshangsúlytfektető,a
nemekkapcsánalapvetőenazegyenlőségszellemébengondolkodóközegbenisjelen
vannak.

Atudományostanácskozáskétszekcióbanfolyt,ezértezabeszámolócsakazáltalam
meghallgatottelőadásokrövid ismertetésévelfoglalkozik.Azegyeselőadásokpontos
szövegétatavaszratervezettelektronikusfolyóiratbanolvashatjamajdazérdeklődő.
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