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A 2005 óta évente megrendezésre kerülő Nyelv, ideológia, média elnevezésű konferenciaszervezőiaSzegediTudományegyetemAngol–amerikaiIntézetemellettműködő
Társadalminemkutatócsoport(TnT)alapítótagjai,BaráterzsébetésSándorklára.
Az első két év előadásai konferenciakötetben olvashatók, a többihez – anyagiak
hiányábannemjelenhettekmeg–sajnosnehezenjuthathozzá,haegyáltalánhozzájuthatazérdeklődő.Megtalálhatjaazonbanlegalábbarövidösszefoglalókatakutatócsoporthonlapján,sajövőévtőle-folyóiratbanjelennekmegfolyamatosanatovábbi
négyévanyagai.
Akonferenciaegymásutánkövetkezőhatévfolyamaaztbizonyítja,hogyatéma:a
társadalmi nemi szerepek meghatározása, meghatározottsága, változásai, változási
lehetőségei,sazebbőladódótovábbikérdésekatársadalomtudományokszintemindenszakterületénfontostémakéntmerülnekfel,solyanállandófórumotigényelnek,
aholrendszereseneszmétcserélhetnekatémakutatói.
Anyelvtudományikutatásicélokatkitűzőkonferenciaazéveksorántúlnőttmeghatározottcélján,hiszenanyelvtudományonkívülazirodalomtudomány,afilozófia,aszociológia, a pszichológia, a pedagógia, a médiatudomány, a kommunikációelmélet, a
politológia,aművészettörténetsegyébszakterületekképviselőijárultakhozzákutatásieredményeikkelatársadalminemiszerepeketelemződiskurzushoz.
Amagyarországiszakemberekenkívülahatárontúlimagyarnyelvterületkutatóiis
résztvesznekatudományoseszmecserében.
Azelsőkonferencia(2005)elnevezéseA nő helye a magyar nyelvhasználatban volt,
saszervezőkaszexizmusideológiájánakfeltárásárairányulókutatómunkahazaieredményeinekszámbavételéttűztékkicélul.Sajátmegfogalmazásukszerint:„Aszámbavételközpontitémájáulmagáta»nem«,illetvea»nő«szavakatkívántákállítani,azelőadások pedig azt vizsgálták, miként alakul ezen szavak jelentése egyrészt a nyelvi
elemzéseink »nyersanyagául« szolgáló, az élet különféle területeiről származó szövegekben,illetveezzelpárhuzamosan,sajáttudományosnyelvhasználatunkban.”
Akonferenciákonkialakultdiskurzusokbólkövetkezőenhatároztákmegzárszóként
arésztvevőkmindenévbenakövetkezőtalálkozófőtémáját.Asorrendbenmásodik
tudományostanácskozásmeghatározóvonalaígylettA nő és a női(es)ség sztereotípiái
elnevezésűtémakör,amelyazéletkülönbözőterületeirőlszármazószövegekbenésa
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textuális/vizuálisreprezentációkegymásrahatásábanasztereotipikusábrázolássajátosságainakvizsgálatávalforglakozott.
A2007-esévbenA nő/férfi identitás és tapasztalat címszóalattaszervezőkésa
résztvevők közös nevezőként a „nő” és a „férfi” kategória jelentése és tényleges
tapasztalataközöttfennállókonfliktusosviszonyértelmezésénekkörüljárásáthatároztákmeg.Fontosnaktartottákazonbankiemelniaztis,hogyszükségesséváltafeministaigényűelemzésesetlegeskorlátainakfeltárásais.Akonferenciaegyikfontoskérdésevolt,hogymikéntlehetségesaszemélyeshitelességésatudományosigényűáltalánosításközöttfeszülőellentmondásfeloldása.
A nő és a test/iség címmelmegrendezett2008-astudományostanácskozásösszefoglalásakéntérdemesaszervezőketidézni,hiszenpontosabbannemlehetneleírnia
témalényegét:„anőésatestiségviszonyáttaglalvakétkérdésmerülfel:anőrőlmint
azimmanensmásikrólszóló,adominánskulturálisgyakorlatokésreprezentációkkritikája,elemzése,valamintannakkörbenjárása,mikéntlehetezta»magátólértetődő«
testiségetfelforgatni.Milyenmódonszámolhatófelasemlegesnekhitt»emberi«test
illúziója, s ugyanígy az anyaság és a szépségideál mint a női test illúziója. lehet-e a
»nemzetanyja«ésa»férfibecsületénekmegtestesítője«pozíciójántúlmás»jelentős«
testiség?”
A szexualitás terei volt a 2009-es év témája, amely az előző konferencia témáját
továbbvívesbővítve,folytatvaanemnormatívnaktekintettszexualitásközösségitereinekkutatásátvállaltafel.„Milyenerkölcsiéspolitikaimegfontolásokatvetfeléstesz
megkerülhetetlennéaszexualitásszempontjábólelgondoltkutatás?Mennyiresikerült
azállamszocializmus1980-aséveibőlmegörökölt»nőiszexualitás«jelentéseitátírni?
Milyentendenciákrólárulkodnaka»magas«és»populáris«kultúraszétválasztásakörülivitákésküzdelmek,mikéntalakulaz»új«nőideál/okszexualitása?Mennyibenragadt
anőkvárandóságaésanyaságaaheteronormativepatriarchálisérdekekhálójában?”
AzideiévtudományoskutatásitémájaA társadalmi nemi viszonyok intézményesülése volt,azzalacéllal,hogyanemimegkülönböztetéstársadalmigyakorlatjellegéremutathassonráakonferencia.Azelőadásokafeministaszempontúirodalmi,kulturális,pedagógiai,történettudományi,szociológiaiésnyelvészetikutatásokeredményeirőladtakszámot,sközéppontjukbananemiségésamagyarságösszefüggéseiállnak.Azelőadások
amagyarságésanemiségmetszetét,kölcsönösmeghatározottságátkutatták.
Mostpediglássukazelőadásokrövidösszefoglalását.

nyelvészet
A konferencia címében meghatározott szakterület, a nyelvkutatás kevés előadásban
fordult elő, az egyik aktuális téma nyelvészeti megközelítésével MISAd kATAlIn, a
PozsonyicomeniusegyetemMagyarnyelvésIrodalomTanszékénekoktatójapróbálkozottmegA magyar nemzetiségű nők/asszonyok névhasználatának jellegzetességei
Szlovákiában címűelőadásában,amelybenaSzlovákiábanésMagyarországonhivatalosanválaszthatónévformákatvizsgáltatágabbösszefüggésben.

Pedagógia
BIró zSuzSAnnA HAnnA (elTePPk)Pedagógiai diskurzusok, nemi szeparáció a dualista
Magyarországon címűtanulmányaaztmutattabe,hogyapedagógusszakmák„elnőiesedése”mennyibenjárulthozzáanemiszeparációújratermelődéséhez.

a magyarság és a nemiség metszetei
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Szociológia
BocSI veronIkA (debreceni Tudományegyetem, Társadalomtudományi Tanszék) a szabadidőszociológiájánakgender-szempontúmegközelítésévelfoglalkozott.
konczoSné dr. SzoMBATHelyI MárTA (Széchenyi I. egyetem, Győr) Innováció és női
menedzsment címűelőadásábankétaktuálisterületetkapcsoltössze.

Irodalom

Politika,média
Sándor klárA (SzegediTudományegyetem,TnT):Emlékezetzavar és vulgárfeminizmus
– a nő a mai magyar politikai diskurzusban.A2006-tól2010-igtartóparlamenticiklusbananőktársadalmiszerepévelfoglalkozópolitikaidiskurzusformálásánaklegfontosabbfordulópontjaitelemziaszerző,smegállapítja:„mindakonzervatív,mindaballiberálisdiskurzusmegpróbáltakihasználniaztamédiaérdeklődéstés-felületet,amelyetatémamegteremtett,esszencialistaérveléstalkalmazott,vagyisazokraasztereotípiákra építve használja a nők esélyegyenlőségének témáját, amelyeket a feminista
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BoleMAnT lIllA (comenius egyetem, Pozsony) Az emigráció „nembeli” jellege címmel
Földes Jolán A halászó macska utcája és zilahy lajos A lélek kialszik című regénye
egyeskiadásaikapcsánaszerzőésaszövegértelmezésének,aszövegértékelésének
változásátmutattabe.Anemiidentitásésanemzetiidentitásösszefonódásainakfeltárásávalmindkétműbenkimutathatókbizonyossztereotípiák.
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 –lovasIldikóSpanyolmenyasszonycíműregényétvettegórcsőalá,amelynekegyikvonalacsáthfelesége,Jónás
olgaéleténekutolsóidőszakátmutatjabe.Aztapopulár-pszichopatológiaiálláspontot
vetifelatanulmányszerzője,melyösszefüggésbehozzaazelmeésazérzelmekkiszámíthatatlan,érthetetlen,változékonyműködésétésanői(es)séget;samelyanőneműkéntdevalválthiszterizáltságotszembeállítjaaférfiúi,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,kétnőtalálkozásánkeresztül körvonalazódik a magyarság és a nemiség külső és belső tereinek, helyeinek és
nyelveinekösszefonódásaésújrafogalmazása.
várnAGyI MárTA és SoMoGyI BoGlárkA: A női irodalom és a feminista irodalomkritika
megítélése Magyarországon – hangok és visszhangok.Azelőadásbemutattaanőiirodalomlététtagadóéstámadóelméletivitacikkekfajtáit,agenderszempontútudományoskutatásoklétjogosultságáttagadópublicisztikákérvelésénekproblémáitazelmúlt
tízévnőiirodalmahelyzeténektükrében.
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kritika szerint meg kell szüntetni ahhoz, hogy egyáltalán közelebb kerülhessünk a
nemekesélyegyenlőségéhez.”
TóTH eSzTer zSóFIA (elTe):Munkásnő országgyűlési képviselők élettörténetei.Azéletútinterjúk alapján történeti perspektívába helyezett ma is aktuális kérdés, hogy a
magyarmunkásnőországgyűlésiképviselőkmelyintézményekhezkötöttékidentitásaikatésmilyenszerepetjátszottéletútjukkonstruálásábanmagyarságuk.
eklIcS kATA (PécsiTudományegyetem):Nőiség a magyar politikai interjúvezetésben.
Azelőadásegyátfogókutatásrészekéntarrakeresteaválaszt,hogyazinterakcióban
levő felek (nő műsorvezetők és férfi politikus meghívottak) társadalmi neme milyen
mértékbenbefolyásoljaazalkalmazottkommunikációsstílust.
vASvárI louISe:Társadalmi nemi munka a politikai diszkurzusokban: A magyar állami szocializmustól a Clinton–Obama elnökválasztási kampányig.Atársadalminemhez
kötődősztereotípiákmélyengyökereznekavoltszocialistakultúrában,sanyugatiliberálisdemokráciábanis.Aszerzőalegutóbbiamerikaiválasztásokatelemezveérdekes
következtetésrejut:„különösenalegutolsóelnökválasztásbizonyultegyfajtanépszavazásnak a 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,ennekellenérecsakahierarchiaalacsonyabbszintjeirejutnakel.Aszerzőolyanadatokkalszolgált,amelyekbőlegyértelműenkiderül:alelkésznőketkörnyezetük–gyakransajátmagukis–nemteljesértékűpapkéntkezeli.

Filozófia
Joó MárIA (elTe):A saját, poszt-szocialista (közép-európai) diskurzus szüksége és lehetőségei – a poszt-szocialista androgün.Anemzetközifeministakonferenciákéstanulmánykötetekrészvevőjekéntamegélttapasztalatbólkiindulvaaszerzősajátkutatási
témája,SimonedeBeauvoirparadigmatikuseseténmutattabeaproblémátésamegoldásegyiklehetőségét.

csoport,kisebbség,szexualitás
láBAdI MárIA (SzTe): Metroszexualitás – avagy egy harmadik nem intézményesülése
Magyarországon. A magyar társadalmi nemi szerepek viszonyrendszerében a metroszexualitásatársadalmikirekesztettséghorizontjánjelenikmeg.
AnTonI TITA:Gender-attitűdök a magyarországi goth színtéren.Afeminizmussalkapcsolatosnegatívsztereotípiákebbenazintellektualitásrakülönöshangsúlytfektető,a
nemekkapcsánalapvetőenazegyenlőségszellemébengondolkodóközegbenisjelen
vannak.
Atudományostanácskozáskétszekcióbanfolyt,ezértezabeszámolócsakazáltalam
meghallgatottelőadásokrövidismertetésévelfoglalkozik.Azegyeselőadásokpontos
szövegétatavaszratervezettelektronikusfolyóiratbanolvashatjamajdazérdeklődő.

