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1. AZ ELNYOMÁS ÖT ARCA: KIZSÁKMÁNYOLÁS, 
MARGINALIZÁCIÓ, HATALOMNÉLKÜLISÉG, KULTURÁLIS 

IMPERIALIZMUS, ERŐSZAK 
 

 

Elöljáróban fontos tisztázni a különbséget a hagyományos értelemben vett 

elnyomás és az alábbiakban tárgyalt strukturális elnyomás között. Előbbin egy 

(uralkodó) csoport által egy másik (elnyomott) csoport felett gyakorolt 

(önkény)uralmat, zsarnokságot értjük. Az elnyomók és elnyomottak ebben az 

esetben könnyen azonosíthatóak, mi több, az elnyomók többnyire külső 

gonosz erőket jelölnek, akik vagy ténylegesen kívül állnak az elnyomottak 

társadalmához képest vagy azon belül ugyan, de nagyon markánsan 

elkülönülve uralkodnak a többiek felett. Ha elnyomást mondunk, 

hagyományosan olyan esetekre gondolunk, mint a gyarmati országok 

leigázása a gyarmatosítók által, a dél-afrikai apartheid, a kelet-európai 

országok kommunista diktatúrái, stb.  

 

A strukturális elnyomás ennél sokkal kevésbé direkt és látványos. 

Elkövetője nem azonosítható; nem tudunk egyszerűen ujjal rámutatni egy 

konkrét véreskezű diktátorra, idegen megszálló csapatokra vagy bármilyen 

más, az elnyomást közvetlenül gyakorló hatalomra. Az elnyomás 

mechanizmusai a mindennapi élet normalitásának keretei között folynak, 

mintegy rutinból. Éltetői a megkérdőjelezetlen normákban, szokásokban, 

egyébként jószándékú emberek hétköznapi interakcióiban, intézményi 

működésekben, a média által terjesztett és újratermelt sztereotípiákban, a 

piaci folyamatok strukturális sajátosságaiban, stb. megbújó reflektálatlan 

feltételezések és reakciók. Azaz a magukra korántsem mint elnyomókra 

gondoló emberek egyszerűen teszik, amit szoktak; a hétköznapok 

banalitásában elmerülve végzik a dolgukat, de mindeközben – 

és éppen ezáltal – hozzájárulnak egy elnyomó rendszer működtetéséhez és 

újratermeléséhez. Ebben az értelemben a strukturális elnyomás 

meghatározott társadalmi csoportokat ért igazságtalanságok leírására szolgál: 

olyan társadalmi igazságtalanságokat jelöl, amelyeket nem egy önkényes 

elnyomó hatalom kényszerít a társadalom egyes csoportjaira, hanem 

amelyeket a mindennapok szintjén szenvednek el az adott csoport tagjai 
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annak következtében, hogy a gazdasági, politikai és kulturális intézmények 

ezeket az igazságtalanságokat folyamatosan újratermelik. 

 

A strukturális elnyomás tehát csoportokhoz kötődő fogalom; az 

igazságtalanságot, méltánytalanságot elszenvedő személy nem alanyi jogon 

van elnyomva mint egyén, hanem egy adott csoporthoz tartozása okán. Iris 

Marion Young az amerikai társadalomban a hatvanas évek óta kibontakozó 

társadalmi mozgalmak fogalomhasználatát vizsgálva rendszerezte az 

elnyomás fogalmának különböző értelmezéseit. A Young által vizsgált 

csoportok nagyon sokfélék, beletartoznak többek között a nők, afro-

amerikaiak, mexikói, puerto ricó-i és más spanyol ajkú amerikaiak, amerikai 

indiánok, zsidók, leszbikusok, meleg férfiak, arabok, ázsiaiak, idősek, 

munkások és a testi és értelmi fogyatékosok. Mivel a felsorolt csoportokat 

nyilvánvalóan más módon és mértékben nyomják el, olyan átfogó definíciót, 

egységes és minden csoportra érvényes kritériumrendszert nem lehet – és 

nem is érdemes – alkotni, amely a bármely egyes csoportot ért 

igazságtalanságok megragadására egyformán alkalmas lenne. Csak egy 

nagyon absztrakt szinten lehet úgymond egy kalap alá venni az elnyomás 

áldozatait; mondhatjuk például, hogy az elnyomás „emberek egy csoportjának 

vagy kategóriájának redukciója vagy immobilizációja felé ható erők és 

akadályok bezáruló struktúrája.”1 Vagy egyszerűbben mondhatjuk úgy is, 

hogy minden elnyomott „képességei fejlesztésének és gyakorlásának, 

valamint szükségletei, gondolatai és érzelmei kifejezésének valamilyen 

korlátozását szenvedi el.” (Young 2001:12). Ennél konkrétabban vizsgálva 

azonban az elnyomás már csoport-specifikus jelleget ölt, ezért Young az 

elnyomást mint gyűjtőfogalmat kezeli, mely alatt öt különálló kategóriát 

különböztet meg:  

 

 gazdasági kizsákmányolás,  

 társadalmi-gazdasági marginalizáció,  

 az érdekérvényesítési erő hiányából fakadó hatalomnélküliség,  

 kulturális imperializmus, és  

 rendszerszerű erőszak2.  

                                                        
1 Frye, Marilyn (1983). "Oppression." In: The Politics of Reality. Trumansburg, N.Y.: 
Crossing. p. 11. Idézi Young, 2001,13. 
2 Exploitation, marginalization, powerlessness, cultural imperialism, violence. 
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Az első három az elnyomást alapvetően a társadalmi munkamegosztás 

összefüggéseiben vizsgálja: ki dolgozik kinek, ki nem dolgozik, ki hoz 

döntéseket; az utolsó kettő, a kulturális imperializmus és az erőszak 

jelensége már túllép a gazdaság dimenzióján. 

 

A csoport-specifikus elnyomás megértéséhez szükséges annak tisztázása, 

hogy mi is a csoport. A társadalmi csoport (pl. faji és etnikai csoportok, nők 

és férfiak csoportja, korosztályok csoportjai) több mint emberek 

csoportosulása, hiszen alapvető módon részét képezi a csoporthoz tartozó 

egyén magáról (és másokról) kialakított képének (identitásának). A társadalmi 

csoport relatív kategória: „A csoport társadalmi viszonyok kifejeződése; egy 

csoport csak legalább egy másik csoporttal vett viszonyában létezik. A 

csoportazonosítás tehát olyan azonos társadalomhoz tartozó társadalmi 

kollektívák találkozásakor és interakciójakor jelentkezik, amelyek különbséget 

tapasztalnak életmódjuk és kapcsolódási formáik között. “ (Young  2001:14) 

 

A társadalmi csoportok strukturális elnyomását mindig bonyolítja, hogy a 

különböző csoportok átfedésben vannak egymással, egy adott személy 

egyszerre több csoporthoz is tartozik/hat. Valaki tehát csoporttagsága 

következtében egyszerre élvezhet bizonyos kiváltságokat  – egy másik 

csoport kárára – és lehet ugyanakkor, egy másik csoporthoz tartozása okán, 

igazságtalanságok elszenvedője is. 

 

Az alábbiakban a Young által az elnyomás öt manifesztációjaként azonosított 

jelenség tárgyalása következik, példákkal illusztrálva. 

 

1. KIZSÁKMÁNYOLÁS 

 

A kizsákmányolás konyhanyelven megfogalmazva: valaki hasznot húz valaki 

másból, akinek nincs lehetősége, hogy ezen a helyzeten lényegileg 

változtasson. „ A kizsákmányolás igazságtalansága az energiák egyik 

csoporttól a másik felé történő átruházását, és az egyenlőtlen elosztást 

létrehozó társadalmi folyamatokban és a felhalmozást keveseknek lehetővé, 

míg másokat ebben súlyosan korlátozó társadalmi intézményekben ragadható 

meg. A kizsákmányolás igazságtalanságait nem lehet a javak 
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újraelosztásával megszüntetni, mert ameddig az intézményesített gyakorlatok 

és a strukturális viszonyok változatlanok maradnak, addig az átruházás 

folyamata újra fogja termelni az előnyök egyenlőtlen elosztását.” (Young 

2001:22). A fennálló uralmi viszony újratermelése a kizsákmányolás lényegi 

eleme; hiszen ha egy csoport munkájából, energiabefektetéséből egy másik 

csoport húz hasznot, a köztük fennálló asszimetrikus viszony minden egyes 

pillanatban, amikor a kizsákmányolás megvalósul, újfent megszilárdul. 

 

Különböző társadalmi csoportokat más-más módon érint a kizsákmányolás.  

 

 

1.1 Kizsákmányolás osztályszinten 

 

Prekapitalista társadalmakban az uralkodó osztályok – szokásokban és 

törvényekben is rögzített – természetes felsőbbrendűségének ideológiája 

legitimálta a társadalom többi része feletti hatalmat, beleértve a megtermelt 

javak elsajátításának jogát. A kapitalista társadalmak lényeges újítása a jogi 

egyenlőség megteremtésével a formálisan rögzített osztálykülönbségek 

megszüntetése és a szabadság fogalmának bevezetése: munkás és 

munkaadó elvben szabadon létesít szerződéses megállapodást, valójában ez 

azonban nem egyenlő felek megállapodása. A képlet leegyszerűsítve: a 

termelőeszközök tulajdonlásán keresztül az uralkodó osztály szabja meg a 

piaci feltételeket, a munkaerő és a munkaerő által létrehozott termék értékét, 

magának tulajdonítva a kettő különbözetéből előálló profitot, miközben a 

munkások (átruházzák) elvesztik hatalmuk saját életük irányítása felett. A 

rendszer ennél persze lényegesen bonyolultabban és számos variációban 

létezik. (A munkásosztályt ma inkább munkavállalóknak, bérből és fizetésből 

élőknek neveznénk.) A rendszerbe kódolt igazságtalanságok, a 

kizsákmányolás fokát jelezheti például a társadalmi osztályok közti szakadék 

mélysége.  

 

 

1.2 Faji alapú kizsákmányolás.  

 

Mind globális szinten, mind pedig egy adott  társadalmon belül megfigyelhető 

a fajinak beállított csoportok kizsákmányolása, azaz a kizsákmányolás faj-
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specifikus formái. A kizsákmányolásnak ez a speciális esete az „alantas 

munka” (menial work) fogalmán keresztül értelmezhető: a rasszizmus azon 

feltételezésén alapul, hogy az alacsonyabb rendűnek tartott, elnyomott 

csoportok tagjainak a magasabb rendűnek tartott, kiváltságos csoport tagjait 

valamilyen módon szolgálniuk kell. Mégpedig olyan feladatok elvégzésén 

keresztül, ami másoknak már „rangon aluli.”  (Young 2001:21) 

 

A gyarmati rendszer formális megszűnésével kialakult új világrendben is  

továbbélnek a faji kizsákmányolás történelmi formái;  globális szinten az 

erőviszonyok ebben a tekintetben lényegileg nem sokat változtak. Az ún. 

nyugati világ fogyasztói társadalmainak gazdasági prosperitása, relatíve 

magas életszínvonala nem értelmezhető az olcsó munkaerőt biztosító 

harmadik világ figyelmen kívül hagyásával (sweatshop labour). 

 

 

A heterogén (fehér/nem-fehér) társadalmakban változatlanul jellemző, hogy 

az alapvető szükségleteket kiszolgáló és gondozási feladatokat mint például a 

takarítást, mosást, vagy a gyermekek gondozását ellátó alkalmazottak – mind 

a magánháztartásokban mint pedig a szolgáltató szektorban – „színesebbek” 

munkaadóiknál illetve a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóknál: a 

bejárónők, takarítók, dadák, a szállodai hordárok, a portások, stb. jellemzően 

feketék, barnák, sárgák. Az alantas munka kategóriájába tartoznak – a 

közvetlen szolgai/cselédmunkák mellett – a minden képzettséget nélkülöző, 

alacsonyan fizetett és megbecsülést, elismerést nem kapó munkák is, pl. 

segédmunkások. Az oktatási rendszer és a munkaerőpiac diszkriminációs 

mechanizmusai hozzájárulnak, hogy az említett csoportok a ranglétra alján 

ragadjanak, rosszul fizetett, kitörési lehetőséget nem biztosító 

munkakörökben.  

 

  

1.3 Nemek szerinti kizsákmányolás 

 

A nők mint csoport kizsákmányolása nem csak a nők által végzett 

munkából, hanem a női gondoskodás, törődés összehasonlítható 

viszontszolgáltatás nélküli igénybevételéből való „haszonszerzést” is jelenti.  

A másokról való gondoskodás, az odafigyelés, a támogatás – akár önfeladás, 
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áldozatok árán is – a női szerepre való szocializáció kitüntetett eleme.  

 

A nők, Young szavaival, a „kizsákmányolás speciális formáinak vannak 

kitéve, amelyek során energiájuk és hatalmuk, gyakran észrevétlenül és 

elismerés nélkül, a férfiak javára használódik el, akik így fontosabb és 

kreatívabb munkát végezhetnek, növelhetik státuszukat vagy környezetük 

minőségét, és élvezhetik a nők által biztosított szexuális vagy érzelmi 

szolgáltatásokat.” Ebben az értelemben a nemek szerinti elnyomás nem 

pusztán azt jelenti, hogy a férfiakhoz képest a nők alacsonyabb, kevesebb 

hatalommal járó pozíciókat töltenek be, vagy hogy kisebb mértékben 

rendelkeznek vagyonnal. Arról van szó, hogy a férfiak hatalma, státusza, 

szabadságuk, hogy miket tehetnek meg „pontosan azért lehetséges, mert a 

nők dolgoznak nekik.” (Young 2001:20).  

 

A dolgozásba, a fenti definíció értelmében, nem csak az alább részletesebben 

tárgyalt vacsorakészítés és mosogatás tartozik bele, hanem az a szigorúan 

nem munkaként meghatározott, nehezebben megfogható valami is, amit 

gondoskodásnak, támasznak nevezünk. Egy fonák, és némiképp morbid 

példán keresztül: a fentiek fényében nem teljesen meglepő, ahogy azt több 

követéses vizsgálat3 is kimutatta, hogy a családban, házastársi kapcsolatban 

élő férfiak védettebbek a korai elhalálozással szemben, mint azok, akik 

házastárs nélkül élnek. A magyar férfiak kiugróan rossz halálozási mutatói – 

akár a magyar nőkhöz képest, akár más európai országokkal való 

összehasonlításban – a magyar nők gyatra életminőségével párosulnak. 

Sommásan fogalmazva: nálunk „a nők többet szenvednek és tovább élnek” 

(Kopp és Skrabski 2009:117). A férfiak esetében a korai halálozásnak 

számos olyan előrejelzője mutatható ki, amelyek a nők esetében nem 

játszanak szerepet, például az alacsony iskolázottság, a biztos munka hiánya, 

az alacsony társadalmi helyzet és jövedelem, valamint a házastársi (és 

gyermeki) támogatás hiánya. „Nemzetközi követéses vizsgálatok szintén azt 

az eredményt mutatják, hogy a házastárs hiánya a férfiak számára fontosabb 

veszélyeztető faktor, mint a nők esetében.” (Kopp és Skrabski 2009:126)  

 

 

 

                                                        
3 Lásd pl. Hungarostudy 2002 és 2006. 
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Munka és társas stressz és a korai halálozás kockázata az életkor, az 

iskolázottság, a dohányzás, az alkohol abúzus és az elhízás szerinti kontroll 

után a 40–69 évesek körében, 2002 (esélyhányadosok). 

 

Forrás: Kopp és Skrabski, 2009, 122. 

 

 

Házimunka mint női munka: 

 

A családi munkamegosztást vizsgáló nemzetközi kutatásokból kiderül, hogy 

amikor és amennyit kivesznek a férfiak az otthoni tennivalókból, akkor 

általában a relatíve kellemesebb feladatokat vállalják. A férfiak által ráfordított 

idő és a kiszemezgetett feladattípusok fényében nem véletlen, hogy a 

köznyelv nem is munkamegosztásról beszél, hanem arról, hogy besegít-e a 

férj a házi munkába vagy sem. Ahol mindkét szülő teljes állásban dolgozik, a 

gyerekekkel való foglalkozás már lényegesen kiegyenlítettebb, mint ahol csak 

a férfi mint családfenntartó rendelkezik fizetett munkával. (Takács 2008:51)  

 

A háztartási munkát illetően azonban kevésbé kiegyenlített a nemek közti 

feladatmegosztás. A 20-40 éves, teljes munkaidőben dolgozó magyar nők 

45%-a egyedül marad a házimunkával, míg az osztrákoknál ez az arány csak 

22%. (Pongráczné 2005:81). Egy 2006-os EUROSTAT felmérésből az derül 

ki, hogy a magyar nők lényegesen többet házimunkát végeznek mint a férfiak: 
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majd kétszer annyi időben dolgoznak a “ház körül”, míg szabadidőre és 

fizetett munkavégzésre kevesebb jut. A háztartási munkára fordított 

időmennyiséget összehasonlítva a magyar nők – Szlovéniával holtversenyben 

– a harmadik helyen állnak. 

 

 

A 20–74 éves nõk és férfiak napi átlagos idõbeosztása (óra és perc) 

 

Ország Fizetett 
munka/tanulás 

Háztartási 
munka 

Összes 
munka 

Szabadidő 

 Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak 

Belgium 2:07 3:30 4:32 2:38 6:39 6:08 4:50 5:22 

Németország 2:05 3:35 4:11 2:21 6:16 5:56 5:24 5:52 

Észtország 2:33 3:40 5:02 2:48 7:35 6:28 4:36 5:28 

Spanyolország 2:26 4:39 4:55 1:37 7:21 6:16 4:29 5:17 

Franciaország 2:31 4:03 4:30 2:22 7:01 6:25 4:08 4:46 

Olaszország 2:06 4:26 5:20 1:35 7:26 6:01 4:08 5:08 

Lettország 3:41 5:09 3:56 1:50 7:37 6:59 4:09 4:48 

Litvánia 3:41 4:55 4:29 2:09 8:10 7:04 3:49 4:50 

Magyarország 2:32 3:46 4:58 2:40 7:30 6:26 4:38 5:29 

Lengyelország 2:29 4:15 4:45 2:22 7:14 6:37 4:36 5:25 

Szlovénia 2:59 4:07 4:58 2:40 7:57 6:47 4:29 5:34 

Finnország 2:49 4:01 3:56 2:16 6:45 6:17 5:30 6:08 

Svédország 3:12 4:25 3:42 2:29 6:54 6:54 5:04 5:24 

Nagy-Britannia 2:33 4:18 4:15 2:18 6:48 6:36 5:04 5:32 

Norvégia 2:53 4:16 3:47 2:22 6:40 6:38 5:51 6:03 

Forrás: Takács  2008:52 

 

Egy, csak a magyar állapotokat felmérő kutatás is hasonló eredményt talált, a 

házimunka 73%-a a nőkre hárul (Blaskó 2006:37). A mosatlan edény és a 

lázas gyerek döntően még mindig női gondoskodásra vár. Nem meglepő, 

hogy míg a férfiak házimunkával (pontosabban: az összes házimunka 

negyedével) kapcsolatban inkább a monotóniára panaszkodnak, a nők arra, 

hogy nincs idejük mindenre. 

 

Egy 4 országra (Magyarország, Oroszország, Franciaország, Németország: 

kelet-német és nyugat-német területek bontásában) kiterjedő 2004-es 

vizsgálat nemcsak hogy azt erősítette meg, hogy a kérdéses országokat 

összehasonlítva a házimunka leginkább a magyar nőket terheli (3,3-szer 

nagyobb részben), a házimunka differenciált vizsgálata még nagyobb 

aránytalanságot mutat. Azaz a rendszeresség szempontját is figyelembe 

véve, azaz csak a családi rutin részét képező, el nem halasztható munkákra 
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szűkítve (főzés, mosogatás, takarítás) az egyenlőtlenség még szembetűnőbb: 

a magyar férfiak részvétele ezekben a tevékenységekben alig látható, a nők 

feladatvállalása a férfiakéhoz képest 36-szoros (nyugat-németeknél ez az 

arány 15-szörös, az oroszoknál11-szeres, a franciáknál és keletnémeteknél 7-

szeres. (Pongrácz és Murinkó 2010:36).  

 

Lehet persze másként is. A gondoskodással összefüggő feladatok (care 

work) ellátására Nancy Fraser (1994, 1997) három elméleti modellt 

különböztet meg, amelyek a posztindusztriális kapitalizmus keretei között, így 

vagy úgy, a nemi egyenlőtlenségek csökkentésére, felszámolására 

irányulhatnának: 

 

 „univerzális kereső” (universal breadwinner): az állam támogatja a 

nőket, munkahelyteremtéssel és a női szerep újradefiniálást megcélzó, 

szemléletformáló reformokon keresztül, hogy – a férfiakhoz hasonlóan – 

fizetett munkát vállaljanak el és ezáltal el tudják tartani magukat; 

 „gondozás-kiegyenlítés” (caregiver parity): meghagyja a 

hagyományosnak tartott nemek szerinti munkamegosztást, melynek 

értelmében a fizetett munka inkább a férfi, a háztartási-gondoskodó 

feladatok ellátása a női szerep része, de felszámolná az így értelmezett 

női munka hátrányait a nők kereső és gondozási tevékenységei egy 

szintre hozásával (pl. gondoskodó tevékenységek állami támogatásával, 

részmunkaidős foglalkoztatás terjesztésével); 

 „univerzális gondoskodó” (universal caregiver): a Fraser által preferált 

modell mindenkit, nem csak a nőket, arra ösztönözne, hogy egyaránt 

vegye ki a részét a fizetett és gondoskodó munkából; ez lényegében a 

férfiak felé fogalmaz meg elsődleges változási-változtatási kényszert, 

hiszen a férfiszerepek újradefiniálást a férfi szerepeknek és elvárásoknak 

a nőihez társított közelítésével képzeli el. 

 

A három modell egyike sem valóságosan működő rendszert ír le; inkább 

ideális feltételek között elképzelhető elméleti-utópisztikus rendszerekről van 

szó, melyek megvalósulása nem fenyeget reális veszéllyel. Mi több, Fraser az 

első két modellel kapcsolatban is határozott kritikát fogalmaz meg, nem tartja 

őket eléggé utópisztikusnak. Hiányosságaik és kompromisszumaik okán sem 

az univerzális kereső, sem a gondozás-kiegyenlítő modell nem jelent valódi 
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egyenlőségen alapuló munkamegosztást. Előbbi érintetlenül hagyja egy 

hagyományosan férfiak által és számára kialakított berendezkedés 

alapvetéseit, pusztán annyi engedményt tesz, hogy a kapukat a nők számára 

is kinyitja. A szabályok, elvárások, és az ezekkel járó, a rendszerbe kódolt 

megkülönböztetések és egyenlőtlenségek azonban nem tűnnek el. Utóbbi 

lényegében megőrzi a nemi szerepek szétválasztására alapuló kettős mércét 

anélkül, hogy biztosítaná, hogy a férfi és női feladatok egyforma elismertséget 

és megbecsülést élvezzenek. Fraser sarkos konklúziója szerint egyik 

rendszer sem értékeli ahhoz eléggé a nőkkel, a női szereppel társított 

tevékenységeket, hogy a férfiaktól is azt kérje, vegyenek ők is részt ezekben 

feladatokban, „egyik sem kéri a férfiaktól, hogy megváltozzanak.” (Fraser 

1994:610)  

 

Kutatási eredmények azt mutatják, hogy a fentebb vázolt három modell 

bizonyos elemei egyelőre az észak-nyugat-európai, skandináv országokban 

jelennek meg. A posztszocialista országokban, így Magyarországon is, éppen 

ezzel ellentétes folyamat indult meg a rendszerváltást követő években: a férfi-

női munkamegosztás egyenlőtlenségeinek mérséklése helyett, egyfajta 

újkonzervatív restauráció jegyében, a tradicionálisabbnak szerepekhez való 

visszatérés, ezáltal a nők aránytalan terheltségének növekedése figyelhető 

meg (Takács 2008:71).  

 

 

Nők a munkahelyen: 

 

A háztartás (patriarchális családszerkezet) mellett a női munkaerőt egyre 

nagyobb mértékben foglalkoztató munkahelyek jelentik a nők mint csoport 

strukturális kizsákmányolásának másik területét. A munka világában 

megfigyelhető nemek szerinti szegregáció világszerte általános jelenség,4  

lehet horizontális vagy vertikális.  

 

Horizontális szegregáció akkor beszélünk, amikor bizonyos 

foglalkozásokban, foglalkozáscsoportokban dominánsan egyik vagy másik 

nem képviselőit találjuk meg. A tradicionális nemi munkamegosztásból 

                                                        
4 Részletesen ld. Koncz 2011. 
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következően nőies munkakörnek számít szinte minden olyan tevékenység, 

amely során a munkavégző másokról gondoskodik: ápol, gondoz, nevel, 

szükségleteket elégít ki, jellemzően az oktatási, szociális és egészségügyi 

szektorokban.  A nők tömeges megjelenése a munkaerőpiacon ugyanakkor 

maga után vonta, hogy bizonyos, korábban férfiak által ellátott területek 

feminizálódtak. A kékgalléros (fizikai) és fehérgalléros (szellemi) munka 

analógiájára született meg a rózsaszín galléros munka fogalma (pink collar 

work): azokat a munkaköröket takarja, ahol nők vannak többségben, mint 

például a hivatali adminisztratív munkák (irodistalányok), bizonyos 

kereskedelmi cikkek eladása, egyes szolgáltatások. 

 

Laboratóriumi körülmények között ez az elkülönülés önmagában nem lenne 

feltétlenül rossz (ahogy jó sem), azonban a valóság szisztematikusan 

beárazza a jellemzően női munkaköröket, mégpedig a férfiak által végzett 

munkákhoz képest alacsonyabb értéken. Statisztikai felmérések, tanulmányok 

tömkelege támasztja alá, hogy a tipikusan nőiesnek tekintett munkakörök 

illetve az elnőiesedett szakmák relatíve alacsonyabb fizetéssel és presztízzsel 

járnak. A rózsaszín bevonat alatt a pirula keserű; ezeket a munkakörök az 

alulfizetettség, a kevesebb előrelépési lehetőség, a viszonylag kevés 

önállóságot igénylő és csekély változatossággal járó feladatok elvégzése 

jellemzi.  

 

A vertikális szegregáció azt jelöli, hogy a nők és férfiak milyen pozíciókat 

töltenek be a munkahelyi hierarchiában. Általánosságban elmondható, hogy a 

nők többsége alacsonyabb, míg a férfiak többsége magasabb pozícióban 

található. A női foglalkoztatás tehát piramis szerkezetű, felfelé haladva egyre 

csökken a nők a száma. A hierarchikus különbségek természetesen komoly 

bérkülönbséggel járnak.  

 

Az ún. női-férfi kereseti rés (Gender Pay Gap, GPG): “a női-férfi keresetek 

különbségének a legfontosabb indikátora az EU-ban. A mutató a 16 évnél 

idősebb női és férfi alkalmazottak átlagos órabérét hasonlítja össze adott 

országon belül. Az adatok forrása általában a nemzeti statisztikai hivatal 

valamely felvétele, a skandináv országokban pedig adminisztratív adatok. A 

kereseti adatokat azért vonatkoztatják munkaórára, hogy a részmunkaidőben 

dolgozók átlagkeresetét is figyelembe lehessen venni. Magyarországon a 
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teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi átlagkeresetét használják a mutató 

kiszámítására, s az öt főnél kevesebb létszámot foglalkoztató gazdasági 

szervezetek nem tartoznak a megfigyelés körébe”. (Frey 2009:47) 

 

Magyarországon a horizontális és a vertikális szegregáció is a férfiaknak 

kedvez, a nők tömegével alsóbb beosztásokban dolgoznak kevesebb bérért 

(ami a későbbiekben alacsonyabb nyugdíjakhoz vezet). A nők 

felülreprezentáltak az alulkompenzált feminizált munkakörökben, és 

alulreprezentáltak a magasan kompenzált felső pozíciókban.  

 



 

 

16 

A foglalkoztatott nők és férfiak megoszlása foglalkozási főcsoportok 

szerint, és a nők aránya a foglalkozási csoportokon belül, 2004–2007 (%) 

 

 Nők megoszlása Férfiak megoszlása Nők aránya 

Foglalkozási főcsoportok 2004 2007 2004 2007 2004 2007 

Törvényhozók, igazgatási, 
érdekképviseletim vezetők, 
gazdasági vezetők 

5,6 5,6 9,1 8,6 33,9 35,3 

Felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozások 

16,7 16,7 10,6 10,8 56,9 56,2 

Egyéb felsőfokú vagy középfokú 
képzettséget igénylő foglalkozások 

20,4 20,4 9,1 9,4 65,3 64,3 

Irodai és ügyviteli foglalkozások 12,3 13,2 0,8 0,9 92,8 92,9 
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Forrás: Frey 2009:43, 15. Táblázat ( KSH munkaerő-felmérés megfelelő évi adatai 

alapján) 

 

 

Az EUROSTAT számait összehasonlítva azt látjuk, hogy1995-ben, amikor az 

Európai Unióban a nők bruttó átlagkeresete 83%-a volt a férfiakénak, a 

magyar női munkavállalók elmaradása ennél rosszabb volt, 19%. Az 

elmaradás, a kereseti rés még öt évvel később is 20% volt (EU:16%), tehát 

kicsit nőtt is, de 2006-ban már csak 11% (EU: 2005-ben 15%). A kereseti rés 

hirtelen zsugorodása részben a 2001-ben a költségvetési szférában 

kezdődött keresetkiigazításnak köszönhető, hiszen a közalkalmazottak, 

köztisztviselőket foglalkoztató szférában dominálnak a női alkalmazottak 

(68%). (“A közalkalmazotti státusban lévő nők 23%-os kereseti hátránya 

2001–2006 között 15%-osra olvadt. A köztisztviselő nők férfiakhoz 

viszonyított elmaradása ugyanezen idő alatt 4 százalékponttal javult, de még 

így is 29%-os volt 2006-ban.” Frey 2009:47) 

 

Másrészt azonban egy statisztikai illúzióról van szó: a számok megszépítik a 

valóságot. Ha külön-külön nézzük, mind a fizikai mind pedig a szellemi 

foglalkozású nők bérelmaradása nagyobb, mint együttesen számolva. Ennek 

oka, hogy a szellemi foglalkozásúak keresetszínvonala magasabb, és az ilyen 

munkakörben foglalkoztatott nők száma nagyobb a fizikai munkát végző 

nőkhöz képest.  

 

Szellemi foglalkozásúak összesen 55,0 55,9 29,6 29,7 61,0 61,0 

Szolgáltatási jellegű foglalkozások 19,4 20,2 12,2 13,0 57,3 56,5 

Mezőgazdasági és erdőgazdasági 
foglalkozások 

1,7 1,5 4,1 3,5 25,7 26,9 

Ipari és építőipari foglalkozások 6,6 5,9 30,7 30,3 15,4 13,9 

Gépkezelő, összeszerelők, 
járművezetők 

7,5 7,2 15,5 16,2 28,9 26,9 

Szakképzettséget nem igénylő 
foglalkozások 

9,4 8,9 6,1 5,8 56,3 56,1 

Fegyveres testületek foglalkozásai 0,4 0,4 1,8 1,5 16,9 16,4 

Fizikai foglalkozásúak összesen 45,0 44,1 70,4 70,3 35,3 34,6 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 45,7 45,4 
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Alacsonyabb iskolai végzettséggel Magyarországon már régen nem lehet a 

nők alacsonyabb bérezését magyarázni. (A 30-34 éves korosztályban például 

a nők ötödének van felsőfokú végzettsége, szemben a férfiak hatodával-

hetedével). A kereseti rés elsősorban a horizontális szegregációból adódik, ti. 

hogy nők és férfiak más munkaköröket töltenek be, és a női foglalkozások 

általában alulkompenzáltak. Sőt, még az abszolút női dominanciájú 

foglalkozásokban is, ahol a nők aránya 90% felett van (és a nők több mint 

harmada ezek valamelyikében dolgozik), az esetek többségében a férfiak 

keresnek többet: egy férfi eladó 14%-kal, egy gyártósornál dolgozó 

összeszerelő 22%-kal, egy pénzügyi előadó pedig 35%-kal keres többet az 

ugyanolyan foglalkozású nőhöz képest. (Frey 2009:47-48) 

 

A vezető pozícióban a férfiak túlsúlya szektortól függetlenül általánosnak 

mondható. A versenyszférában és a közszférában a férfi vezetők aránya 

közel kétszeres (1,8-szoros), míg a non-profit szektorban több mint kétszeres. 

(Vanicsek és Borbély 2008:19 ) A kereseti rés nettó bérek esetében a vezető 

beosztásban dolgozó férfiak és nők között a legkisebb (vezetői bérrés: 15%), 

ezen a szinten a problémát inkább a női vezetők alacsony száma jelenti. Míg 

vannak olyan ágazatok, ahol a női vezetők, bár kevesebben vannak, de 

ténylegesen többet keresnek a férfiaknál (bőr- és cipőipar, papíripar, vegyipar, 

egyéb nem fém ásványi termékek gyártása, gépipar, villamos gép- és műszer 

gyártása, kereskedelem, szállítás), a női vezetők feltűnően kevesebbet 

keresnek kifejezetten női területnek számító textiliparban (17%) és az 

oktatásban (26%)! (Vanicsek és Borbély 2008: 38-39) 

 

 

1.4 A kizsákmányolás kombinált formái 

 

A társadalmi csoportok bonyolult viszonyrendszerében a faji, nemi és 

osztályalapú kizsákmányolás sajátos módokon tud kombinálódni. 

 

Az anyai gondoskodás megjelenése mint a globális piacon 

megvásárolható szolgáltatás jó példa erre . A munkaerő migrációja a világ 

gazdaságilag fejlettebb és fejletlenebb régiói között nem új jelenség, ahogy az 

sem, hogy a felsőbb osztályok gyermekeinek gondozásában és nevelésében 

mindig is részt vettek alsóbb osztályokhoz tartozó nők mint dajkák, dadák, 
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pesztonkák, nevelőnők, nörszök stb . Azonban az, hogy az ún. fejlett világ 

életvitelét jelentős részben „a feleség hagyományos szerepéhez társított 

szolgáltatásoknak – gyermekgondozás, házimunka, szex – a szegény 

régiókból a gazdag országokba való globális exportálása teszi lehetővé,” azaz 

hogy harmadik világbeli nők százezrei dolgoznak a fejlett világ országainak 

közép-, felső-középosztálybeli háztartásaiban és gondozzák például fehér 

családok gyerekeit, egy olyan új formája a multi-dimenzionális 

kizsákmányolásnak, amely nem redukálható le a strukturális igazságtalanság 

egyik vagy másik faktorára (Ehrenreich és Hochschild 2002:4). 

 

Ahogy azt kutatások tucatjai támasztják alá, a transznacionális női 

migránsok jelentékeny módon hozzájárulnak mind a befogadó, mind a küldő 

ország gazdaságához (Pyle 2006:287-289). Az alacsony bérért foglalkoztatott 

háztartási alkalmazottak lehetővé teszik, hogy a célország női lakossága 

fizetett munkát vállalhasson vagy a háztartási, gyermekgondozási feladatok 

átruházása következtében felszabadult idejében egyéb (karitatív, rekreációs) 

tevékenységeket végezhessen anélkül, hogy a munkavállaló nőknek 

férjükkel/élettársukkal lényegesen át kellene szervezni a családon belüli 

munkamegosztást. A bevándorló munkaerő ugyanakkor az államot is felmenti 

abbéli kötelezettsége alól, hogy megfelelő számú és minőségű 

gyermekgondozásra szakosodott intézmény (bölcsőde, óvoda) biztosításával 

támogassa a nők – választáson alapuló vagy gazdasági kényszer hatására 

vállalt – munkába állását. Hasonlóképp tehermentesítő funkciót töltenek be a 

migráns ápolónők és egyéb alacsonyan képzett egészségügyi dolgozók, akik 

a célországokban az egyre növekvő  ellátási-gondozási feladatot jelentő idős- 

és beteggondozás területén fellépő hiányt töltik be. Mivel a gyermek- és 

idősellátás feladatainak ellátására a célországokba áramló külföldi munkaerő 

döntően a magánszektorban kerül foglalkoztatásra, az államra (a mindenkori 

kormányokra) kisebb nyomás hárul, hogy ezeket a feladatokat a közellátás 

keretein belül biztosítsa. Emellett az állam, nem elhanyagolható mértékben, 

mentesül a munkaerő képzésének költségei alól is. Mind a háztartások, mind 

pedig a társadalom szintjén a rendszerbe kívülről bekerülő munkaerő 

gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy a rendszer saját működése során 

kitermelt –  például a kétkeresős modell általánossá válása következtében 

felszínre került – problémák megoldottnak, vagy legalábbis elodázhatónak, 

tűnjenek.  
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A kibocsátó országokból kiáramló munkaerő jelentősen csökkenti a 

munkanélküliségi illetve alulfoglalkoztatási mutatókat, s ezáltal tompítja az 

ezek következtében esetlegesen fellépő társadalmi elégedetlenséget. A 

transznacionális migráció hatalmas pénzek mozgásáért felelős: 2005-ben a 

külföldön dolgozó migránsok csak legálisan körülbelül 232 milliárd dollárt 

küldtek haza (ebből 167 milliárdot a fejlődő országokba), míg a nem hivatalos 

csatornákon keresztül visszajuttatott pénz összege 348 milliárd dollárra 

becsülhető. A fejlődő országokba a külföldön dolgozó családtagok által 

hazautalt pénz mennyisége meghaladja a hivatalos fejlesztési támogatások 

összegét (Pyle 2006:288). Az átutalások nem csak a közvetlen családtagokat 

támogatják, hanem mindenhol jelentős mértékben növelik a küldő ország 

devizatartalékait, annak minden kedvező nemzetgazdasági 

következményével. A transznacionális munkaerőpiaci migráció pozitív 

hatással van az emberek és pénzek mozgatásában érintett iparágakra is 

(munkaközvetítő ügynökségek, közlekedés, telekommunikáció, bank szektor, 

stb.). 

 

Nem meglepő tehát, hogy a kibocsátó és a befogadó országok kormányai 

egyaránt kedvezően viszonyulnak a munkaerő globális mozgásához. A 

mindkét oldalon számokban is kimutatható pozitív hozadékoknak azonban 

ára is van, és ezt leginkább a közvetlenül érintettek fizetik meg.  

 

A gondozási funkciók transznacionális exportja és az ehhez kapcsolódó 

migráció kutatása területén a Fülöp-szigetek a legtöbbet tanulmányozott 

ország5. A becslések szerint 4,2-6,4 millió filipina él és dolgozik külföldön a 

szórakoztatóiparban, az egészségügyben vagy mint háztartási alkalmazott 

(Pyle 2006:285). 

 

 

Az időszakos kivándorló migránsok éves száma (1000 fő) 2002 körül 

                                                        
5 Ld. például Cheever 2002, Hochschild 2002, Parrenas 2002, Parrenas 2010, Pyle 
2006. 
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Forrás: Pyle 2006:285. 

 

 

 

A fülöp-szigeteki gyerekek megközelítőleg 30%-a (kb. 8 millió gyerek) él olyan 

családban, ahol a szülők egyike, az esetek többségében az anya, külföldön 

dolgozik. A jellemzően Hong Kongban vagy az Egyesült Államokban 

háztartási alkalmazottként, gyermekgondozóként dolgozó nők túlnyomó része 

azért él távol családjától, hogy az így megkeresett pénzt hazaküldve családját 

támogassa. Gazdaságilag egy jól működő modellről van szó: a sok esetben 

felsőfokú végzettséggel wc-t súroló, más gyerekét pelenkázó filippino nők 

által megtermelt és hazaküldött jövedelem biztosítja a hátrahagyott család 

túlélését, beleértve a saját gyerekek élelmezését, iskoláztatását, stb. Ennek 

azonban súlyos ára van: ezek a nők több éven keresztül a saját gyerekeikkel 

való közvetlen törődésről mondanak le. A hétvégi telefonos, skype-os 

kapcsolattartás nyilvánvalóan nem ugyanaz. Azok, akik nem a globális dadus 

kereskedelemből (nanny trade) hasznot húzó munkaerő-közvetítő 

ügynökségeken keresztül helyezkednek el, hanem illegálisan mennek 

külföldre, évekig hazalátogatni sem tudnak.  

 

Az okok, amelyek ennek a helyzetnek a kialakulásához vezettek, túl 

összetettek ahhoz, hogy kizárólag egyik vagy másik tényezőt vagy szereplőt 

lehetne a rossz eredőjeként azonosítani. Mivel mindkét oldalon anyai-

gondoskodó funkciók jelennek meg (kerülnek átadásra illetve átvállalásra), 

csábító lehet az a fajta leegyszerűsítés, amely a fehér középosztálybeli anyák 

kényelmében-önzésében találja meg az okot: hiszen miért is nem bírnak 

otthon maradni és ellátni a gyerekeket és a háztartást?. Itt azonban többről 

van szó mint nők nők általi kizsákmányolásáról. A helyzetet tovább bonyolítja 

a nyugati társadalmakban sokszor megfogalmazott értetlenség vagy akár a 
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filippinó médiában is megjelenő vádaskodás és stigmatizáció, mely a saját 

gyermeküket hátrahagyó anyákat ítéli el.  

 

 A karriert is vállaló fehér nő mint bűnbak visszatuszkolása a hagyományos 

patriarchális családmodellbe azonban nem oldaná meg a problémát, ahogy a 

családfenntartóvá vált filippinó anyák visszafordítása a családi keretek közé 

sem. Utóbbiak esetében a kényszer egyértelműbb és sokkal nagyobb, és 

vitathatatlan, hogy előbbiek összehasonlíthatatlanul nagyobb választási 

lehetőséggel, döntési szabadsággal – megkockáztatva: morális felelősséggel 

– rendelkeznek. Azonban a fejlett (posztindusztriális, nyugati) országokban a 

korlátozottan rendelkezésre álló jóléti ellátások szolgáltatások (bölcsőde, 

óvoda) mellett jelenik meg középosztálybeli női munkavállalási kényszere 

és/vagy igénye (és vívmánya). Az adott társadalmon belül ez, megtoldva a 

gyakran mindkét szülőt terhelő munkaidő növekedéssel, nyilván problémákat 

vet fel, amire a harmadik világbeli női “segítség” importálása csak egy válasz, 

bár nagyon rossz válasz. A fejlettnek nevezett világ, a helyi strukturális 

(munkaerőpiaci, munkamegosztási, jóléti ellátások rendszerében megjelenő) 

problémák megoldása helyett, a globális piacról szerzi be a tüneti kezelésre 

alkalmas azonnali gyógyírt, mert megteheti.  Megteheti, mert például a 

globális Észak-Dél viszonylatában megvalósuló egyenlőtlenségi viszonyok az 

egyik oldalon előjogokkal, a másikon pedig kiszolgáltatottsággal társulnak.  

 

A fülöp-szigeteki példánál maradva: egy számtalan történelmi, politikai okból 

kifolyólag gazdaságilag megrokkant agrártársadalom nyilvánvalóan nem 

kedvezményezettje az Egyesült Államok által intenzíven támogatott 

szabadkereskedelmi gyakorlatnak. Az országba nagy tömegbe beáramló 

mezőgazdasági termékekkel a helyi, már eleve elszegényedett, vidéki 

termelők nem bírják a versenyt, a lenyomott árak következtében az 

elszegényedés tovább fokozódik. Ez és az ehhez hasonló egyenlőtlenségi 

viszonyok vezetnek oda, hogy egy ponton megjelenik, tömegessé és 

szervezetté válik az anyai-szülői gondozói funkciók exportja, nem mellesleg 

jelentős állami-kormányzati promócióval, hiszen a külföldön dolgozó nők által 

hazaküldött pénz az ország gazdaságában már nem elhanyagolható tényező. 

A gondoskodó filipináknak munkát és értékes jövedelmet adó ország tehát 

részben okozója annak a helyzetnek, amiért ezek a nők migrációra 

kényszerültek. 
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A szülő gondoskodás globális transzferálásának hosszútávú hatásai is az 

egyenlőtlenségi viszonyok bebetonozódásához járulnak hozzá: a filippinó 

“segítség” mellett felcseperedő középosztálybeli fehér gyerek szocializációja 

során a világnak egy hierarchizált és színkódolt elrendezését tanulja meg: a 

mások kiszolgálásának funkciója a színesbőrű nőkkel kapcsolódik össze. A 

harmadik világbeli gyerekek pedig megtanulják, hogy anya nélkül is lehet élni, 

miközben másoknak nemcsak anya és apa jut, hanem dadus is. 

 

 

2. MARGINALIZÁCIÓ  

 

A marginalizáció azokat a csoportokat érinti, akiket a munkaerőpiac nem tud 

vagy nem akar foglalkoztatni. Ide tartozhatnak például a tartósan 

munkanélküliek, vagy a bizonyos életkoron túl, de nyugdíjtól még messze 

lévő elbocsátottak, akik nem találnak új munkát, a faji/etnikai csoportok tagjai 

ha integrációjukat diszkrimináció nehezíti, az idősek, az értelmi vagy testi 

fogyatékosok, az iskolázatlan vagy alacsonyan iskolázott emberek, a 

leszakadó, gazdaságilag elmaradott térségek lakói, a GYES-ről munkába 

visszatérni próbáló nők, gyermeküket egyedül nevelő anyák, a hosszabb 

börtönbüntetés után szabadultak, stb. 

 

A munkaerőpiacról kirekesztett csoportok, azon túl, hogy elesnek a 

munkajövedelem és a társadalmilag hasznos, értékkel bíró tevékenységek 

lehetőségétől, gyakran másodrendű állampolgárrá fokozódnak le: kolonccá 

válnak a társadalom nyakán, akiket ennek megfelelően kezelnek a 

szerencsésebbek. 

 

 

Marginalizáció következményei: 

 

Anyagi depriváció 

A jóléti államok elvben elismerik a marginalizáció által okozott anyagi 

depriváció igazságtalanságát, és különböző redisztribúciós szociálpolitikai 

intézkedésekkel (jóléti juttatások, szolgáltatások) tenni is próbálnak ellene. 
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Azonban a jóléti állam folyamatossága nem garantált. Többnyire még a 

gazdasági szempontból prosperáló időszakokban sem képes az állam 

semlegesíteni a marginalizáció következtében fellépő nyomort, szenvedést és 

kilátástalanságot. Gazdaságilag nehezebb periódusokban a jóléti kiadások 

rendszerint az elsők között kerülnek beáldozásra (költségvetési 

csökkentéseken keresztül), mellyel párhuzamosan megindul és erősödik  – 

mintegy legitimálva a megvonásokat – a marginalizáltak retorikai kiszorítása. 

A társadalmi-politikai közbeszédben a szociális juttatások kedvezményezettjei 

munkakerülő élősködőként kerülnek újradefiniálásra. 

 

Az a szociálpolitika eszközeivel hol így, hol úgy kezelt anyagi depriváció csak 

egy a marginalizáció negatív következményei közül. Emellett a téma 

szakirodalma két másik fontos igazságtalanságra is felhívja a figyelmet: 

 

Függőség mint csökkent érték 

Maga a jóléti juttatások, ellátások rendszere – a gondoskodással 

párhuzamosan – újabb egyenlőtlenségeket hoz létre. A segélyben, 

támogatásban részesülők ugyanis függőségbe kerülnek (az állami 

gondoskodásért cserébe), ezáltal autonómiájuk, jogaik csökkenek. 

 

A függő helyzetű emberek állampolgári jogainak korlátozása az alá- és 

fölérendeltségi viszonyból fakad, amit a jóléti állam szociális 

intézményrendszere közvetít. Aki segítségre szoruló, az nem önálló: ez a 

segítségnyújtónak – az intézményrendszernek és a benne dolgozó 

hivatalnokoknak és segítőknek – felhatalmazást teremt, hogy kevesebbnek 

tekintse a másikat. A szociális ellátásban részesülők infantilizálása („amíg az 

én kenyeremet eszed, azt csinálod, amit én mondok”) nem csak metaforikus. 

A jóléti ellátórendszer programjai, az ezek végrehajtásában rész vevő 

emberek felülről kezelik a rászorultakat. Számos esetben a lekezelés, az 

infantilizálás, a paternalista leereszkedés reflektálatlan; a hivatali bürokrata 

akár a legőszintébben meg lehet győződve arról, hogy az adott  körülmények 

között legjobbat teszi a hozzá fordulóval – hiszen ő tudja, hogy mi a jó a 

másiknak.  

 

Más esetekben a rászorultság legitim alávetettségként kerül definiálására: a 

jogfosztás már a szabályozásban megjelenik, olyan feltételeket szab a 
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segítségnyújtásért cserébe, amit a teljes jogú állampolgároktól nem kíván 

meg. Olyan szabályokat állítanak fel, olyan kitételeket fogalmaznak meg, ami 

a „rendes” (szociális ellátásra nem szoruló) emberek esetében sokszor 

elképzelhetetlen és vállalhatatlan lenne. A szélsőséges esetek alkalmanként 

nyilvánosságot kapnak, mint például a szociális törvény önkormányzatokat 

rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezése, mely az önkormányzati 

hivatalnoknak jogot ad a bérpótló juttatásért folyamodó személy fehérneműje 

tisztaságának ellenőrzésére. A magánszféra ilyen súlyos csorbítása fel sem 

merülhetne, ha nem függő helyzetben levő emberekről lenne szó.6 

 

Bárhogyan is, mindkét esetre érvényes, hogy a segítségre, támogatásra 

szoruló ügyfél nincs abban az értelemben emberszámba véve ami a 

társadalom többi (önmagáról úgy-ahogy gondoskodni tudó, másoktól nem 

függő) tagjának kijár. A függő helyzetben levő rászorulónak nincs módja 

beleszólni a szabályok alakításába, nem fogalmazhatja meg saját véleményét 

és érdekeit, ezt mások teszik meg helyette, és nemteljesítés esetén 

szankcionálják (csökkentik, megszüntetik a támogatást). A függés “magával 

hozza a magánélethez, a méltósághoz, és az egyéni választáshoz fűződő 

alapvető jogok felfüggesztését.” (Young 2001:23) 

 

A függőség önmagában nem kell, hogy szükségszerűen alávetettséget 

jelentsen. Ami azzá teszi, az már a függőség egy speciális értelmezése, 

amely egyenlőségjelet tesz a független, önálló egyén és a teljes jogú, morális 

cselekvőképességgel bíró állampolgár között. Azonban függőknek és 

függetleneknek ugyanúgy  kijár a tisztelet és a döntéshozatalban való 

részvétel joga.  

 

Képességek, lehetőségek korlátozása:  

A marginalizáció egy másik káros következménye, hogy gátolja az érintett 

csoportok tagjait abban, hogy társadalmilag definiált és elfogadott módon 

használják képességeiket. (Young 2001:22-24) 

 

Az alapvető szükségletek kielégítése (van mit enni, van hol aludni) 

önmagában nem szünteti meg a marginalizációt. Ha egy csoport tagjai nem 

                                                        
6 http://www.ekint.org/ekint/ekint.news.page?nodeid=461  

http://www.ekint.org/ekint/ekint.news.page?nodeid=461
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tudnak részt venni a társadalom életében, azokban folyamatokban, amelyek 

társadalmilag szervezett keretek között valamilyen érték létrehozásával 

járulnak hozzá a társadalom (együtt)működéséhez, marginalizáltak 

maradnak. A képességek kibontakoztatásának korlátozottsága a 

haszontalanság és céltalanság érzését alakítja ki, unalomba süppedt,  

önértékelési problémákkal küzdő embereket termel ki. 

 

 

Néhány példa a marginalizációra: 

 

Fogyatékosok választójogának korlátozása: 

 

Az ENSZ 2006. december 13-án, New Yorkban elfogadott, a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét a Magyar 

Köztársaság Országgyűlése a 2007. évi XCII. törvénnyel hirdetett ki. Az 

Egyezmény 2008. május 3-án lépett hatályba. Az ENSZ egyezmény minden 

fogyatékos személyre egyaránt vonatkozik, különbségtétel nélkül. 

A 29. cikk (“A politikai életben és közéletben való részvétel”) kimondja, hogy 

“A részes államok másokkal azonos alapon garantálják a fogyatékossággal 

élő személyek számára politikai jogaik élvezetét, és vállalják, hogy 

a) biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos 

alapon, hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a politikai életben és a 

közéletben, közvetlenül vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, 

beleértve a fogyatékossággal élő személyek jogát és lehetőségét a 

szavazásra és választhatóságra, többek között [..] azáltal, hogy védik a 

fogyatékossággal élő személyeknek azon jogát, hogy a választásokon és 

népszavazásokon megfélemlítés nélkül, titkosan szavazhassanak, és hogy 

szabadon megválaszthatók legyenek, hogy ténylegesen tisztséget, 

kormányszintű közhivatalt viselhessenek, és hogy szükség esetén lehetővé 

teszik a segítő és új technológiák igénybevételét.”7 

 

A 2011. december 31-ig hatályos alkotmány (70. § (5) bekezdés) értelmében 

a gondnokság alatt álló és a fogva tartott személyek azonban 

automatikusan elveszítették választójogukat, ezzel megsértve az idézett 

                                                        
7 http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700092.TV 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700092.TV
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ENSZ egyezményt. A gondnokság alá helyezettek száma 2010-ben a KSH 

adatai szerint 52 317 fő volt.8 Megjegyzendő, hogy ahogy az egyezmény 

szövegében megjelenő fogyatékos kategória sincs egyik vagy másik 

csoporthoz kötve, úgy a gondokság alá helyezés is többféle fogyatékosság 

esetében is fennálló gyakorlat. Azaz nem csak az értelmi fogyatékosokra 

vonatkozik, mielőtt bárki azzal érvelne, hogy a “hülyéknek” minek szavazati 

jog. Nem mellesleg több tízezer9 értelmi fogyatékos él az országban, akik 

nem állnak gondnokság alatt – ők minden további élhetnek választójogukkal. 

A következetlenség nyilvánvaló. A megkülönböztetés természetesen nem úgy 

szüntethető meg, hogy őket is megfosztjuk szavazati joguktól arra hivatkozva, 

hogy nincsenek kellő értelmi képességek birtokában ahhoz, hogy felelős 

döntést hozzanak és ezen keresztül beleszóljanak az ország sorsába. Ennek 

az elvnek a gyakorlatban egyébként kivitelezhetetlen érvényesítése. Ha 

bevezetnénk, hogy csak az alapos tájékozódást követő, pro és kontra érveket 

mérlegelő, megfontolt és racionális döntéshozatal alapján megejtett voksolás 

számít érvényes választópolgári magatartásnak, ez a gyakorlatban a 

szavazásra jogosultak jelentős tömegeit zárná ki demokratikus jogaik 

gyakorlásából (Borza és Lux 2010). A 2012. január 1-től hatályba lépett új 

alkotmány némi előrelépést sejtet, a gondnokoltság mint kizáró feltétel helyett 

a bíróságok kezébe teszi az eseti elbírálás jogát. Ennek értelmében az az 

állampolgár nem szavazhat, akit a “belátási képességeinek korlátozottsága 

miatt a bíróság kizárt” (XXIII. (6) cikk). Nemzetközi vizsgálatok azonban azt 

támasztják alá, hogy az egyéni bírói megítélésen alapuló választójog nem 

csak elvben problematikus, a gyakorlatban sem érdemi döntéseket takar: jobb 

esetben rutinból születnek a döntések, rosszabb esetben részrehajlástól sem 

mentesen, a kérdéses bíró politikai preferenciáit követve (Uitz 2011).  

 

 

Fogyatékosok önrendelkezésének, véleményszabadságának 

korlátozása: 

 

A szanizmus (sanism), azaz „épelméjűségizmus” Michael L. Perlin , a 

definíció megalkotója szerint a mentális és pszichés fogyatékkal élőkkel 

szemben táplált előítéletesség, s mint ilyen a rasszizmushoz, 

                                                        
8 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg004.html 
9 http://ataszjelenti.blog.hu/2010/11/15/egyezmenyt_sert_a_magyar_valasztojog 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg004.html
http://ataszjelenti.blog.hu/2010/11/15/egyezmenyt_sert_a_magyar_valasztojog
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szexizmushoz, homofóbiához hasonlóan irracionális attitűd. Sztereotípiákon, 

mítoszokon, tévhiteken és babonákon alapul, és széles társadalmi 

támogatást élvez; nemcsak a mindennapi életben, de a jogalkotásban és az 

igazságszolgáltatásban is folyamatosan jelen van (Perlin és Douard 2008/09). 

 

Míg szomatikus betegeknek törvényadta joguk az orvos által javasolt, akár 

életmentőnek ítélt, kezelés visszautasítása, pszichiátriai betegek esetében 

egészen szélsőséges méreteket ölt az önrendelkezés és a 

véleményszabadság korlátozása: ma Magyarországon, ha valakit 

cselekvőképtelennek nyilvánítanak, beleegyezése nélkül – akár kifejezett 

tiltakozása ellenére is – súlyosan intruzív, memóriakárosodást okozó 

elektrokonvulzív terápiának (ECT, közkeletű nevén: elektrosokk) vethető alá. 

Pedig az intellektust nem befolyásoló pszichiátriai zavarban szenvedő beteg 

ugyanúgy képes mérlegelni, döntéseket hozni mint bárki más; ún. belátási 

képessége nem nevezhető csökkentnek. A beteg például dönthet(ne) a 

gyógyszeres kezelés ellen, azon az alapon, hogy az annak eredményeképp 

kialakuló, és akár munkaképtelenséget eredményező mellékhatások (pl. 

cukorbetegség, akaratlan grimaszolással és végtagrángással járó tardív 

diszkinézia, fejfájás, elhízás, stb.) komolyabb problémát jelentenek számára, 

mint maga az alapbetegség (amit a gyógyszer egyébként jól kezel). Mégis, a 

jelenlegi magyar jog szerint ha a hatóságok elrendelik egy beteg pszichiátriai 

intézménybe való (nem önkéntes) felvételét, attól a pillanattól kezdve a 

páciens minden további, saját személyét érintő döntési jogát is elveszti. 

Akarata ellenére kezelésben lehet részesíteni, nincs beleszólása sem az 

egyébként komoly mellékhatásokkal járó antipszichotikus gyógyszeres 

kezelésbe, sem az elektrosokk alkalmazásába. (Elvben még az ECT-hez sem 

kell sem a beteg, de még képviselője/hozzátartozója beleegyezése sem. 

Utóbbitól azért kérik mégis ki, mert az elektrosokkot altatásban végzik, és 

ahhoz már szükséges az aláírással dokumentált beleegyezés.)  (Kovács 

2004:40) 

 

 

 

3. ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI ERŐ HIÁNYÁBÓL FAKADÓ 

HATALOMNÉLKÜLISÉG  
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Young a hatalomnélküliség fogalmán keresztül azt a hétköznapi 

különbségtevést próbálja megragadni, ami a diplomások, felsőfokú 

végzettségűek és a diplomával nem rendelkezők között fennáll10. Előbbiek, a 

munkamegosztásban betöltött helyük, az ebből következő társadalmi 

státuszuk miatt vitathatatlan előnyben vannak az utóbbiakkal szemben. A 

magasabb pozíció és státusz magasabb megbecsüléssel jár.    

 

A modern társadalmakban az emberek többsége nem vesz részt közvetlenül 

az életkörülményeikre, lehetőségeikre és cselekedeteikre hatással bíró 

döntések meghozatalában. Azonban „az uralom a modern társadalomban a 

többiek döntéseit befolyásoló szétszórt hatalommal rendelkező cselekvőkön 

keresztül valósul meg. Ebben az értelemben sok embernek még akkor is 

hatalma van a másikat illetően, ha egyébként az elvekre és eredményekre 

vonatkozó döntésekben nem vesznek részt. A hatalomnélküliek azok, akik 

még ilyen közvetett értelemben is híján vannak a tekintélynek és a 

hatalomnak, azok, akik felett hatalmat gyakorolnak, anélkül, hogy ők ezt 

másokkal megtehetnék.” (Young 2001:24) 

 

A képzési rendszerben elfoglalt helyük következtében a hatalomnélküliek 

ilyen módon értelmezett csoportjai a munkamegosztásban és a társadalmi 

hierarchiában olyan pozíciókat tölthetnek be, melyek nem igazán igénylik 

képességeik fejlesztését:  nincs szükség különösebb önállóságra, 

kreativitásra, kezdeményezésre; érdekeik, véleményük kifejezésének 

képessége, mivel kevés súllyal esik latba, nem polírozódik a hétköznapok 

gyakorlatában. Következésképp, a felsőfokú végzettségűekkel 

összehasonlítva, lényegesen kisebb érdekérvényesítési potenciállal 

rendelkeznek. A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező csoportok 

hatalomnélkülisége negatívan definiálható: nem rendelkeznek a diplomásokat 

jellemző tekintéllyel, státusszal és öntudatossággal.   

 

A diplomások státusz-elsőbbsége 

 

Young három aspektust emel ki, melyek hiánya a nem-diplomások 

hatalomnélküliségét okozza (Young 2001:25): 

                                                        
10 Angolul ezt a professional / non-professional szópár jelöli. 
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1. Felsőfokú tanulmányok elvégzése, legalábbis elvben, speciális 

tudásfajták (absztrakt fogalmakkal operáló, analitikus, reflexív, stb.) 

elsajátítását jelenti. A folyamat maga, ahogy később a képzettség révén 

betöltött munkakör ellátása és a kapcsolódó szakmai előmenetel (és a vele 

párhuzamosan növekvő státusz), progresszív és expanzív.  

 

2. Még beosztotti-alkalmazotti státuszban dolgozók esetében is a diplomához 

kapcsolódó munkakörök lényegesen több önállóságot követelnek és 

engednek meg, mint a felsőfokú végzettséget nem igénylő pozíciók. A 

diplomások, a munkamegosztásban betöltött helyzetükből kifolyólag, napi 

szinten fejlesztik olyan képességeiket és készségeiket, melyek alacsonyabb 

fokú munkakörökben nem szükségesek, és amelyek természetesen az élet 

más területein is az egyén hasznára vannak. 

 

3. A felsőfokú végzettséghez és az azon keresztül megszerezhető 

munkaerőpiaci pozícióhoz társuló presztízs a munkahely szűken vett világán 

túl az élet más területeire is kiterjed. Ezt nevezi Young 

tiszteletreméltóságnak.  

 

A beszédben, ízlésben, öltözködésben, viselkedésben, stb. megnyilvánuló 

státusz-specifikus jellemzők tekintetében a magasan kvalifikált rétegek 

kultúrája jelenti azt a normát, amihez képest az, ahogy mások nyilvános 

helyeken megjelennek és megjelenítik magukat, megítélésre kerül. Az, hogy 

valaki mennyire tudja érdekeit megfogalmazni, véleményét másokkal 

elfogadtatni, nagymértékben függ attól, hogy milyen a fellépése. Minél 

iskolázottabb, annál inkább kapja meg másoktól a tiszteletet, vagy akár csak 

az odafigyelést. A társasházi lakógyűlésen vagy a települési lakóhelyi 

fórumon általában nagyobb súllyal esik latba az öltönyös, gondolatait 

szabatosan megfogalmazó „doktor úr”, „mérnök úr” stb. javaslata, mint egy 

bolti eladóé, még akkor is, ha az többség ellenébe megy. (Erre a felismerésre 

alapulnak a pontokba szedett tanácsok és szabályok, amelyek a sikeres 

fellépés könnyen reprodukálható receptjét ígérik. Pl. munkakeresés, banki 

hitellel kapcsolatos ügyintézés, stb. során hogyan öltözzünk a helyzethez, 

milyen legyen a fellépésünk. A sablon az iskolázott középosztály kultúrájából 

kölcsönözhető, de a másolaton mindig látszani fog, hogy csak másolat.) 
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A jó érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportokkal kontrasztban a 

hatalomnélküliség konkrét számokban is megfogható elosztási 

különbségekhez vezet. Különösen éles az ellentét, amikor kevésen kell 

osztozkodni.  

 

Magyarországon a középfokú iskolatípusok között a rendszerváltás óta 

bekövetkezett átrendeződés jól példázza, hogy hogyan képes egy teljes ellátó 

rendszer (közoktatás) viszonylag rövid időn belül úgy változni, hogy a 

vitathatatlanul jobb érdekérvényesítési képességgel rendelkező, magasabb 

társadalmi státuszú felső és középrétegek relatíve nyertesei legyenek a 

folyamatnak.  

 

Az érettségit nem adó szakiskolai képzésben tanulók aránya 1990 és 2007 

között a felére csökkent, ez a képzési forma egyre inkább a hátrányos 

helyzetű tanulók gyűjtőhelyévé vált. Azaz – a gazdasági átalakulás 

következtében bizonytalan státuszúvá vált – szakmunkás, alacsonyan 

iskolázott, leszakadó térségekben élő, szegény illetve munkanélküli szülők 

gyereki járnak ide. A felső és középrétegek számára az érettségit adó, tehát a 

felsőfokú továbbtanulást lehetővé tévő – azaz jövőbeni munkaerőpiaci 

előnyökkel járó – iskolatípusok (szakközépiskola, gimnázium) váltak 

népszerűvé. A szülők iskolázottsági és foglalkoztatási adatai egyértelműen 

azt mutatják, hogy a középiskolai beiskolázás arányaiban végbement változás 

erősen szelektív jellegű volt, a jelenlegi középfokú iskolarendszer a társadalmi 

rétegződés rigid hierarchiáját képezi le. Ahogy Liskó Ilona fogalmaz: “Az 

oktatásirányítás az elmúlt évtizedekben a meglehetősen szűkös fejlesztési 

forrásokat a közoktatáson belül elsősorban a középrétegek iskolájának 

számító szakközépiskolák és gimnáziumok fejlesztésére koncentrálta, miköz-

ben az alsó rétegek iskolájának számító szakiskolai képzés meglehetősen el-

hanyagolt területté vált. A szerkezetváltó gimnáziumi képzés, a két tannyelvű 

képzés, a nyelvi előkészítő osztályok és a kétszintű érettségi bevezetése a 

gimnáziumokban és a szakközépiskolákban a középosztálybeli családok 

gyermekei számára az átlagosnál sokkal színvonalasabb szolgáltatásokat 

tettek elérhetővé. Az egyházi vagy alapítványi fenntartásba került 

intézmények legtöbbje is érettségit adó középiskola volt, ami ugyancsak az 

oktatási kínálat bővítését és a színvonal emelését segítette elő. A főként 
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hátrányos helyzetű gyermekeket oktató szakiskolai képzésben azonban nem 

került sor hasonló, az oktatás minőségét és hatékonyságát jelentősen javító 

fejlesztésekre.” (Liskó 2008:97)  

 

A tiszteletreméltóság, Young gondolatmenetét kiterjesztve, természetesen 

nem csak az iskolázottság függvénye. Az egyén identitásának egyéb 

dimenziói (nem, faji és etnikai hovatartozás, stb.) metszetében a relatív 

hatalomnélküliség újabb fokozatai-formái jönnek létre.  

 

Magasan kvalifikált körökön belül is létezik differenciálás. Egyetemi, kutatói 

előmenetel esetén még akkor is létezik megkülönböztetés nők és férfiak 

között, természetesen az utóbbiak javára, ha a közeg maga nyíltan nem 

diszkriminatív. Számos kutatás támasztja alá például, hogy adott pozícióra 

jelentkező, egyformán felkészült pályázók esetében a döntést hozó 

bírálóbizottság ugyanazt a szakmai önéletrajzot hajlamos kevésbé 

meggyőzőnek ítélni, ha női név szerepel a dosszié tetején. Egy kísérletben 

például több, mint 100 egyetemen oktató pszichológust kértek fel, hogy két 

fiktív jelentkező álláspályázatát és önéletrajzát értékelje. Az állítólagos Dr. 

Miller szakmai önéletrajza mindkét esetben azonos volt. Attól függően 

azonban, hogy Briant vagy Karent kellett értékelni, a bírálók – férfiak és nők 

vegyesen – háromnegyede találta felkészültnek és a pozíció betöltésére 

alkalmasnak a férfi keresztnévvel futó „jelentkezőt”, míg a női névvel beadott 

pályázati anyag csak a bizottság felét győzte meg. Egy újabb fordulóban az 

értékelésre felkért kollégák kikezdhetetlenül erős, színvonalát tekintve 

visszautasíthatatlan pályázatokat kaptak Dr. Karen illetve Dr. Brian Millertől. 

Ebben az esetben is hajlamos volt a bizottság a női név alatt futó anyagot 

további megfontolás tárgyává tenni. Összességében négyszer gyakrabban 

fogalmazódott meg valamilyen fenntartás Dr. Karen önéletrajzával 

kapcsolatban. Akár úgy, hogy az értékelők újabb feltételeket szabtak, vagy 

úgy, hogy óvatoskodva ugyan, de megkérdőjelezték az önéletrajzban 

hivatkozott publikációs és kutatási teljesítmények valódiságát illetve 

önállóságát, és azok ellenőrzését írták elő. A női versenyzővel szemben tehát 

gyakrabban merül fel a megalapozatlan gyanú; szavahihetősége, szakmai 

munkájának hitelessége kapcsán is kérdések fogalmazódhatnak meg, míg a 

férfi kolléga esetében ilyen hátsó gondolatok lényegesen ritkábban 

bukkannak fel az értékelésekben. (Fine 2010:55) 
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4. KULTURÁLIS IMPERIALIZMUS  

 

A kulturális imperializmus a “domináns csoport tapasztalatainak és 

kultúrájának univerzalizálása és normaként való beállítása.” (Young 

2001:26) Azaz a társadalom többségi csoportja saját kultúráját tekinti 

általánosnak – nem ritkán kisajátítva magának az “egyetemes emberi” 

pozícióját – és minden más tapasztalatot, kultúrát a magáéhoz képest 

alsóbbrendűnek vagy akár devianciának tekint. Mivel a kommunikáció, a 

jelentésalkotás, értelmezés és terjesztés eszközei felett döntően a társadalom 

domináns csoportja rendelkezik, ezért ennek a csoportnak a világképét, 

értékeit, ízlését, teljesítményeit, stb. megjelenítő kulturális termékek terjednek 

el nagy számban és széles körben. Az élet dolgai a domináns csoport 

hangján keresztül szólaltatnak meg, már eleve úgy interpretálva, ahogy ők 

látják a világot. A domináns csoport, helyzetéből adódóan, a maga kultúráját 

és kulturális reprezentációját tekinti normának és – nem ritkán – normálisnak. 

Más csoportok ebben a világban úgy jelennek meg, ahogy a domináns 

csoport látja és láttatja őket: az eltérések, különbségek nem neutrálisak, 

hanem a domináns csoport jellemzőinek hiányaként vagy tagadásaként 

jelennek meg. A domináns csoporthoz képest a Másságot jelentik. 

 

A másságként tételezett, kulturálisan dominált csoport tagjai vagy 

láthatatlanok a domináns csoport által létrehozott és fenntartott értelmezési 

mezőben, vagy sztereotípiákra redukálva – azaz nem individuumként – 

jelennek meg. Ezek a csoportsztereotípiák olyan széles körben elterjedtek és 

olyan megkérdőjelezetlenek, hogy gyakorlatilag nem hagynak mozgásteret a 

kisebbségi csoporthoz tartozó személyek egyénként és egyéniségként való 

megmutatkozására. A homoszexuálisok mind promiszkuid életvitelt folytatnak, 

a cigányok nem akarnak dolgozni, a nők egyetlen és igazi hivatása a 

családról való gondoskodás, stb. Ha valaki egy kisebbségi csoporthoz 

tartozik, akkor szavai és tettei sokszor úgy értelmeződnek, mintha az egész 

csoportot képviselné; ezzel szemben a domináns kultúra egy tagja 

megnyilvánulásaival önmagáról, és nem az egész csoportról, állít ki ilyen vagy 

olyan bizonyítványt. 
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A kulturális imperializmus által kívülről, a domináns csoport jelentésalkotása 

révén meghatározott kisebbségi csoportok jellemzője az ún. “kettős tudat” 

(double consciousness) kialakulása. Az afro-amerikai történész-szociológus 

és polgárjogi aktivista W.E.B. Du Bois (1868–1963) által bevezetett fogalom 

azt az állapotot írja le, amikor egy kisebbségi csoport tagjainak „mindig mások 

szemein keresztül kell magukra nézniük, egy olyan világ mércéjét használva, 

amely lenézi és szánalommal tekint rájuk.”11  A kisebbségi csoporthoz 

tartozók egyszerre kétféleképpen néznek magukra: egyrészt ahogy a 

domináns csoport meghatározza  őket, másrészt ahogy ők látják saját 

magukat. Előbbitől nem függetleníthetik magukat, hiszen a domináns kultúra 

által befolyásolt emberek ezen a szemüvegen keresztül látják őket, 

viszonyulnak hozzájuk, tehát amikor a domináns kultúra által kijelölt 

koordináták között mozognak, akkor megkerülhetetlenül tudatában kell 

lenniük, hogy kinek-minek számítanak.  

 

Ezzel párhuzamosan a gyakran szegregátumokban élő, a 

munkamegosztásban sajátosan elkülönült pozíciókat betöltő kisebbségi, 

kulturálisan alárendelt csoportok létrehozzák és fenntartják saját kultúrájukat 

is: ahogy ők látják magukat és a világot. Egyszerre két világban 

egyensúlyozni – ahol az egyik kultúra jelentős hatalommal rendelkezik az 

alsóbbrendűnek tartott másik felett – azonban komoly (belső) konfliktusok 

forrása. „Ez a kulturális imperializmus igazságtalansága: az elnyomott csoport 

társadalmi tapasztalatai és társadalmi életről alkotott elképzelései nem érik el 

a domináns kultúrát, ugyanez a kultúra viszont ráerőlteti az elnyomott 

csoportra saját tapasztalatait és elképzeléseit.” (Young 2001:27)  

 

A média hatása, legyen az nyomtatott sajtó, televízió vagy internet, roppant 

bonyolult, és egy évszázadnyi szisztematikus kutatás és elméletalkotás után 

is nagyjából csak annyit lehet róla biztosan állítani, hogy létezik és működik. 

Azonban pontos hatásmechanizmusai, befolyásoló ereje a befogadókra, vagy 

akár az olvasók/nézők passzív kiszolgáltatottságának mértéke illetőleg aktív 

részvétele a jelentésalkotási folyamatokban mind vita tárgyát képezik, és ez 

valószínűleg így is marad. Azonban a különböző modellek, eltérő 

                                                        
11 Du Bois, 1903/2006:9: “It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this 
sense of always looking at one’s self through the eyes of others, of measuring one’s 
soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity.” 
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diszciplináris megközelítési módok olykor egymással kibékíthetetlen, máskor 

egymást kiegészítő sokfélesége ellenére nyilvánvaló, hogy a média által 

gyártott tartalmak szerves részét képezik egy társadalom kultúrájának. 

Nemcsak visszaadják – mintegy tükörképet mutatva – hogy egy társadalom 

hogyan látja önmagát, hanem alakítják is azt a képet, amit a társadalom 

magáról kialakít. Ebből a szempontból fontos, hogy a médiát a domináns 

csoport reprezentációs és ideológiai preferenciái uralják-e, vagy pedig más 

csoportok is lehetőséget és teret kapnak arra hogy a maguk módján 

megmutatkozzanak – azaz nem úgy, ahogy a domináns csoport látja és 

láttatja őket.  

 

 

Szegények és kisebbségek a médiában 

 

Egy, a televíziós szórakoztató tényműfajok elemzésére vállalkozó kutatás azt 

találta, hogy a műsorok, az ún. infotainment szegénység-ábrázolása “aktív 

módon járul hozzá a hátrányos helyzetben lévő csoportok társadalmi 

kirekesztéséhez” (Hammer 2002:3). A magyarországi vizsgálat12 részben 

megerősítette, részben más megvilágításba helyezte a vonatkozó nemzetközi 

kutatások és elméletek megállapításait, miszerint a média által teremtett 

világban a szegények: 

 

 Láthatatlanok: a társadalom a valóságosnál jómódúbbnak és 

“középosztálybelibbnek” tűnnek a valóságosnál; 

 Elpárolognak: egyes kutatók szerint a szegénység mint téma és mint kép 

ritka megjelenése a televízióban azt eredményezi, hogy a nézők 

alulbecsülik a valódi szegények arányát a társadalomban; 

 Deviánsak: főleg észak-amerikai médián végzett kutatások a szegénység 

és bűnözés illetve más negatív jellemzők (iszákosság, lustaság, 

erkölcstelen viselkedés) összekapcsolását mutatták ki;  

 “Jók” vagy “rosszak”: azaz a szegények segítséget érdemlő és 

segítségre méltatlan típusokra különülnek el, előbbiekkel a jótékonykodó 

szervezetek, utóbbiakkal a rendőrség foglalkozik; 

 Némák: a szegények magukról, magukért nem szólalnak meg, képi 

                                                        
12 A kutatás az RTL Klub, Fókusz 89 adását, összesen 304 riportot elemzett 2001-
ben. 
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illusztrációt szolgáltatnak a “szegénység-szakértők” (szociálpolitikai 

szakértők, szociális munkások, jótékonysági szervezetek dolgozói) 

megnyilatkozásaihoz (Hammer 2002:5). 

 

A magyar vizsgálat a fentebb említett láthatatlansággal szemben azt találta, 

hogy a szegénység mint téma viszonylag gyakran (37-szer) jelenik a vizsgált 

műsor riportjai között. A szegényekkel foglalkozó híradások döntő többsége 

(34 db) a szenvedésről, betegségről, nyomorúságról vagy valamilyen 

konfliktusról szólt. Ugyanakkor a bemutatott magyarországi szegények akár a 

Holdon is élhetnének, bemutatásuk olyan mértékben a szélesebb társadalmi 

kontextusból kiragadott. A riportok csak a közvetlen problémára fókuszálnak, 

ennek sem tágabb értelemben vett okai, sem belátható társadalmi 

következményei nem kapnak említést; a bemutatott társadalmi problémák 

személyes történetté redukálva jelennek meg, azaz az érintett személy 

valamiféle egyéni balsorsnak (balszerencse, kudarc, cselekvésre való 

képtelenség) köszönheti nyomorúságos helyzetét. A szegénység képi 

ábrázolása, a vizuálisan megjeleníthető tünetek dominálnak a probléma 

bemutatásában, mintegy helyettesítve és kiszorítva az okokat, az elemzést, 

az érveket. A szegénység önmaga oka és magyarázata, magába zárva 

létezik. A szegénység és a néző világa közti távolságot, átjárhatatlanságot 

húzza alá az a szerkesztési elv is, hogy az infotainment típusú műsorokban a 

szegénység és az ahhoz hasonló komolyabb riportok szenzációs, extrém, 

egzotikus, deviáns témák közé ékelődnek be. A napi szegény-riport a kétfejű 

papagáj és valamelyik aktuális celeb legújabb plasztikai műtétjéről szóló 

beszámolókkal kerül egy sorba, mintha nem a “normális” társadalom 

mindennapjainak része lenne. Noha a riport szereplője látható és hallható is 

hosszabb-rövidebb ideig, a történet egyértelmű és megfelelő értelmezését a 

láthatatlan narrátor adja a nézőknek. Ezt tovább erősíti a riportot keretező 

felvezetőszöveg és zárókommentár, ezzel is bebiztosítva, hogy a bemutatott 

történet ne adjon lehetőséget két-vagy többértelműségre vagy a promotált 

helyzetértelmezéssel ellentétes interpretációkra. (Hammer 2002:5-7) 

 

A Hammer-féle kutatás által igazolt hatásmechanizmusok közül még két 

továbbit érdemes itt kiemelni: 

 

Az Eurostat 1995 óta használ egy olyan mérési eszközt, amely olyan 
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változókra kérdez rá, amelyek nem fejezhetők ki pénzben, s mint ilyen 

kiegészíti a szegénységet és kirekesztettséget jövedelmen és vagyonon 

keresztül mérő módszertant. A szimbolikus referenciák olyan fogalmakhoz 

kapcsolódnak mint az “identitás, a társadalmi láthatóság, az önbizalom, 

alapvető képességek, érdeklődések, motivációk és jövőbeli kilátások“.  

A szegénység nem pénzben megfogható indikátorai közül számos a 

vizsgált infotaintment program szegénységábrázolásában is fontos szerepet 

játszanak (pl. ínséges lakáskörülmények, családi problémák, bizonyos 

viselkedéstípusok, elszigeteltség, stb.). Ezeknek a motívumoknak a 

rendszeres, következetes és gyakori használatával a műsor megerősíti a 

szegénységgel kapcsolatos sztereotípiákat, és aláhúzza a távolságot a 

többség és a szegénység között. (Hammer 2002:9) 

 

A médiahatás-kutatásban használt fogalom az ún. keretezés vagy framing. 

Annyit tesz, hogy a körítés, ti. hogy az információ milyen formában, milyen 

módon van tálalva, más-más értelmezéseket indít meg a nézőben. Shanto 

Iyengar, a framing-kutatások úttörője kétféle témabemutatást különböztet 

meg: az epizodikus keretezés egy egyéni élettörténeten keresztül mutatja be 

a témát, míg a tematikus keretezés a témát szélesebb kontextusában 

vizsgálva az okokat és a következményeket is firtató, elemző riportot 

eredményez. Attól függően, hogy epizodikus vagy tematikus keretben kerül 

bemutatásra egy konkrét téma, a nézők máshol vélik megtalálni a probléma 

felelőseit. Számos kutatás igazolta (Hammer 2002:10-11), hogy a csak egyéni 

sorsra, az egyéni élethelyzet bemutatására szorítkozó (epizodikus) 

megjelenítés, noha kelthet például részvétet a médiában megjelenő 

szegények iránt, végső soron inkább negatív következményekkel jár, hiszen 

pont a szélesebb összefüggések megértését zárja ki eleve. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az egyedire, a személyesre leszűkített fókusz 

alkalmazását nem feltétlenül ártó szándékok vezérlik, sőt. A műfaji 

sajátosságokból adódó szerkesztési-reprezentációs technikák mechanikus 

alkalmazása gyakran éppen valamiféle jószándékú, ámde naiv, intencióval 

párosul – vagy találja meg abban saját igazolását –, amikor a szegénység 

bemutatása hangsúlyozottan egy személyes történetté redukálódik. Az 

elképzelés roppant egyszerű: ha a szegénységhez arcot, egyéni sorsot 

rendelünk, nagyobb valószínűséggel fogja felkelteni a nézők érdeklődését. 

Való igaz, hogy egy megrázó történet bemutatása sokkal inkább tud az 
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érzelmekre hatni, tehát szimpátiát kelteni. Az azonnali és közvetlen hatás 

kétségkívül erőteljesebb, de nagy valószínűséggel nem járul hozzá egy 

árnyaltabb problémaértelmezés kialakulásához. Az egyéni szolidaritást, az 

eseti alapon segítséget nyújtó kezet, a riportot hatására telefonon kisebb-

nagyobb felajánlással a szerkesztőségbe telefonáló nézőt nem szabad 

lebecsülni, de túlértékelni sem.    

 

A szegényekkel szemben a menekültek mint téma meglehetősen 

alulreprezentált. Két országos napilap (Népszabadság, Magyar Nemzet) 

2005-ös és 2006-os számaiban megjelent írások tartalomelemzése azt találta, 

hogy menekültekről igen ritkán esik szó a sajtóban. Amikor mégis, akkor 

vagy politikai-jogi szempontból foglalkoznak vele, vagy éppen a 

menekültekhez kapcsolható illegális cselekedetre fókuszálnak. A téma 

humanitárius szempontú tárgyalása, például azoknak az okoknak a 

bemutatása, amelyek miatt valakik menekültté válnak, nem jellemző. 

Általában véve a menekültekkel foglalkozó cikkek konfliktus- és probléma-

orientáltak. Az esetek döntő többségében a magukat a menekülteket nem 

kérdezik meg, róluk és helyettük beszélnek. (Vicsek et al 2008). 

 

 

5. RENDSZERSZERŰ ERŐSZAK 

 

Sok csoport szenved a rendszerszerű erőszak elnyomásától, beleértve a 

fizikai támadást, a zaklatást, a megfélemlítést, a megalázást és a 

gúnyolást. A lényeg itt is a csoporton, a csoporttagságon van: bár az 

erőszakot egyes embereken követik el, nem csupán egyedi, morálisan – 

és/vagy büntetőjogilag – elítélhető tettekről van szó. Ezekben az esetekben 

ugyanis rendszerszerű erőszakról, a strukturális elnyomás egy fajtájáról, van 

szó; ezeket a erőszakos cselekedeteket a társadalmi kontextus teszi 

lehetővé, sőt akár elfogadhatóvá. Az erőszak ezen formái az általános 

társadalmi gyakorlat részét képezik, a társadalom „normális” működésének 

része, hogy az ilyen és ehhez hasonló cselekedetek egyáltalán 

elgondolgatóak és elkövethetőek. A rendszerszerű erőszak által fenyegetett 

csoport tagját nem azért bántalmazzák, mert valamit tett vagy valamilyen 

konfliktusba keveredett volna (nem mintha az elfogadhatóvá tenné az 

erőszakot), hanem azért, mert egy bizonyos csoport tagja.  
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Egy valószínűleg mindenki által ismert, és a többség által támogatott nézet, 

hogy egy nő sötétedés után ne mászkáljon egyedül (úgymond védtelenül), 

mert fenn áll a veszélye, hogy támadás érheti mint nőt. Azaz a nemi erőszak 

lehetősége mint fenyegetettség – csakúgy mint a védelemre szorultság – 

benne foglaltatik a női nemhez (mint csoporthoz) tartozás tényében.  

 

Ez a fajta erőszak, csakúgy mint az erőszak lehetőségének mint 

fenyegetettségnek a fennállása, az a tudat, hogy egy adott csoporthoz 

tartozás okán valaki úgy érzi, hogy bármikor áldozattá válhat: társadalmi 

gyakorlat. „Olyan társadalmi tény, amit mindenki ismer, s tudja, hogy újra és 

újra meg fog történni. Azok számára is a társadalmi képzelet része, akik 

maguk nem követik el. Az uralkodó társadalmi logika szerint léteznek 

helyzetek, amelyek inkább „szólítanak” erőszakra, mint mások.” (Young 

2001:28) A nemi erőszak gondolatával több stoppos nőt felvevő férfi is 

eljátszik, olyanok is, akik máskülönben nem is gondolnának semmi ilyesmire. 

 

A rendszerszerű erőszak gyakori jellemzője a csoportos elkövetés. A 

többnyire enyhe (vagy semmilyen) büntetés pedig az ilyen tettek társadalmi 

„elfogadhatóságát” jelzi. A rendszerszerű, áldozataikat csoporttagságuk okán 

kiválasztó erőszak további fontos jellemzője az irracionalitás. Míg egy 

elnyomó hatalom (állam, diktátor, stb.) által gyakorolt erőszaknak van értelme, 

amennyiben az a hatalom megtartására, az ellenkezők megsemmisítésére és 

az elnyomottak megfélemlítésére szolgál, a rasszista, szexista, homofób vagy 

xenofób erőszak nem magyarázható ilyen egyszerűen. Bár kétségtelen, hogy 

az eseti erőszakos cselekedetek által fenntartott félelem a kérdéses csoport 

tagjaiban hozzájárul alárendeltségük bebetonozásában, ezekben az 

esetekben azonban másról és többről is szó van.  

 

A rendszerszerű erőszak elkövetőit, többek magyarázata szerint, ugyanis 

legalább annyira mozgatja a célpontként kiszemelt csoporttal szemben táplált 

gyűlölet és félelem mint a puszta hatalomvágy kiélése (ti. hogy megteszik, 

mert megtehetik). A bizonyos csoportokkal szemben táplált félelem és 

gyűlölet mögött, legalábbis részben, felsejlik az erőszaktevő bizonytalansága. 

Azaz a saját identitás elvesztésétől – de legalábbis megkérdőjelezésétől – 

való félelem, belső elbizonytalanodás.  
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A homoszexuálisok sérelmére elkövetett erőszak 

A homoszexuálisok (elsősorban meleg férfiak) sérelmére elkövetett fizikai 

bántalmazás a rendszerszerű erőszak jellemző példája. A homofóbia fogalom 

közkeletű értelmezése szerint a szó a homoszexuálisoktól való félelmet, 

idegenkedést jelöli, tágabb értelemben a homoszexuális emberek hátrányos 

megkülönböztetését13 Ez azonban nem mond sokat a homofóbia belső 

dinamikájáról. A téma kutatói a normatív heteroszexualitás (mint szabály, 

előírás) felől közelítik meg a kérdést: ebben a megvilágításban a homofóbia 

olyan félelmet takar, amely nem a másféle szexuális preferenciákkal 

rendelkező emberektől tart, hanem a homoszexualitást elutasító (azt 

betegesnek, abnormálisnak, stb. bélyegző) emberek saját identitásukkal 

kapcsolatos bizonytalanságot leplezi. Michael Kimmel, a maszkulinitás 

kutatások (masculinity studies) egyik úttörője megfogalmazásában a 

homofóbia a férfiasság kulturális meghatározásának központi szervező 

elve. Azaz homofób megnyilvánulások esetén nem pusztán a heteroszexuális 

férfi melegektől való rettegéséről van szó. És nem is pusztán a 

túlkompenzáció mozgatja a homofób megnyilvánulásokat, ti. hogy nehogy a 

leghalványabb gyanú merülhessen fel “egészséges, normális” szexuális 

identitásunkat illetően. A homofóbia gyökere, Kimmel szerint, a többi férfitól 

való félelemben gyökerezik: a férfiak attól félnek, hogy a többi férfi előtt 

lelepleződnek, hogy nem bizonyulnak eléggé férfiak.  Hogy kiderül – az apa, a 

többi fiú majd férfi előtt – nem elég jók a szerepre. Félnek, hogy könnyűnek 

(nőiesnek) találtatnak. És félnek magától a félelemtől, saját maguk belső 

bizonytalanságtól, hiszen félni az jelenti, gyengének lenni, ez pedig a lehető 

legférfiatlanabb és szégyellnivaló dolog. A fiúk, mint tudjuk, nem sírnak. A 

meleg férfi megtestesíti azt, ami a heteroszexuális férfi nem lehet, ha “igazi 

férfinak” akar látszani. (Kimmel 1994)  

 

A rendszerszerű erőszak szorosan kapcsolódik a fentebb tárgyalt kulturális 

imperializmus jelenségéhez. Egy társadalomban, ahol domináns csoport 

kultúrája jelenik meg kizárólagos normaként mint az általános – olykor 

univerzális emberinek is mondott – értékek, minták, tapasztalatok hordozója, 

az alsóbbrendűnek tartott kisebbségi csoport: provokáció. Megkérdőjelezi az 

                                                        
13 Például: http://hu.wikipedia.org/wiki/Homofóbia, vagy http://idegen-
szavak.hu/homofóbia 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Homofóbia
http://idegen-szavak.hu/homofóbia
http://idegen-szavak.hu/homofóbia
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általánosnak és helyesnek tartott világrendet, és ezzel gyakran kiváltja azok 

tettlegességtől sem visszariadó dühét, akik “rosszul viselik a domináns 

kulturális jelentések megrendüléséből adódó „rendszerzavarokat” (Takács 

2007:21).  

 

Melegekkel, faji-etnikai kisebbségekkel, nőkkel szembeni erőszakos 

támadások irracionalitás voltát mi sem jelzi jobban, mint a következetlenség, 

ahogy a domináns kultúra közvéleménye hol szolidaritást vállalva, hol pedig 

közönnyel fordul egy-egy konkrét atrocitás sértettje felé.  
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2. TÁRSADALMI KIREKESZTÉS, KIREKESZTETTSÉG, 
KIREKESZTŐDÉS 
 

 

JELENTÉSÁRNYALATOK 

 

Az angol social exclusion (és párja, a social inclusion) kifejezés többrétegű 

jelentéstartalmát magyar nyelven egy szóval nem igazán lehet visszaadni. A 

hol társadalmi kirekesztésként, hol kirekesztettségként, hol pedig 

kirekesztődésként fordított fogalom mint konceptuális eszköz viszonylag 

újkeletű Magyarországon, a társadalompolitikai közbeszédben érdemben 

2002-től van jelen, amikor a kormány csatlakozott az Európai Unió által 

meghirdetett, a szegénység csökkentését és társadalmi beilleszkedés 

elősegítését célzó közösségi akcióprogramhoz. Az ebből az alkalomból az 

Európai Unió Bizottsága és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 

Minisztérium által szervezett Magyar Nemzeti Szemináriumon több előadó is 

a kifejezés magyarra fordításának nehézségein keresztül illusztrálta 

magának a fogalom használatának bonyolultságát. 

 

Hogy nincsen egy-egy frappáns szavunk az exclusion, de még inkább az 

inclusion fogalmak honosítására, Szalai Júlia szerint azért is van, mert 

hiányzik az a fajta mögöttes társadalompolitikai  gondolkodás – hívhatjuk 

akár demokratikus tradíciónak – ami kikényszerítette volna, hogy tudjunk róla 

beszélni (Szalai 2002). Hogy legyen rá szavunk. Míg ebben valószínűleg van 

igazság, arról se feledkezzünk el, hogy az efféle megállapítások hajlamosak 

azt képzetet kelteni, hogy a forrásnyelv vidékén, ahonnét az angol nyelvű 

kifejezések származnak,  egy komplex, a probléma különböző szintjeit 

egyszerre kifejezni tudó terminológia automatikusan kéz a kézben jár egy 

komplex társadalomfelfogással és szakpolitikai gondolkodással. Valószínűleg 

közelebb áll a valósághoz az a feltételezés, hogy a kérdéses szavak olyan 

sok mindent jelenthetnek, hogy már szinte nem jelentenek semmit – 

ennélfogva kiválóan alkalmasak arra, hogy mindenki által elfogadható 

jelölőként bevonuljanak az EU szakzsargonba. A „kirekesztés” például 

sikeresen érzékelteti a problémát, de nem sérti sem az EU alapokmányait 

sem az egyes tagállamok joganyagát, mivel azokban így, ebben a formában 

nem szerepel. (Ellentétben a szegénység, hátrányos helyzet, depriváció, stb. 
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fogalmakkal.) Egy sehol máshol nem használt terminus nyilvánvalóan nem 

sérti az egyes országok szuverenitását, nem avatkozik bele azok belső 

(társadalompolitikai, szociálpolitikai) ügyeibe (Krémer é.n.:5). 

 

Bár számos fordítási ötlet merült fel, hangsúlyozva a csak egy-egy képző 

hozzáadása, megváltoztatása által okozott tartalomváltozásokat, hosszú 

távon a kirekesztés és a befogadás illetve a beilleszkedés kifejezések 

maradtak fenn a szűrőn. Noha megfontolandóak azok az egyáltalán nem 

elhanyagolható különbségek, melyekre a különböző fogalommegfeleltetési 

próbálkozások elemzése rávilágít, végül talán a legkézenfekvőbb 

(legkönnyebben kimondható, a magyar nyelvbe legsúrlódásmentesebben 

illeszthető) változatok kerültek forgalomba. Ezen nem változtat, hogy 

mennyire pontosak vagy pontatlanok ezek a fogalmak, milyen implikációkkal 

bírnak, és hova (a szereplők közül kire, illetve a történés-cselekvés színterei 

közül melyikre) helyezik a hangsúlyokat. Ezzel együtt, vagy talán éppen ezért, 

nem haszontalan, ha adott társadalompolitikai stratégiák, szakpolitikai 

intézkedések esetében reflexiót gyakorlunk: megvizsgáljuk, hogy az 

exklúzió/inklúzió fogalmak, az éppen használt terminológiai választástól 

függetlenül, ténylegesen milyen problémaértelmezést, milyen 

társadalomfelfogást takarnak.  

 

A social exclusion hivatalos magyarországi debütálásának tiszteletére 

rendezett szemináriumon Szalai Júlia részletesen tárgyalta a fordítás 

nehézségeit, kiemelve az egyes fordítási változatok által implikált lényeges 

különbségeket. Ahogy Szalai hangsúlyozza, az exclusion szó egyszerre utal 

egy folyamatra, egy állapotra és egy viszonyra. Magyarul a fogalom e 

három aspektusa csak három, azonos tőből képzett de lényeges 

szempontokból különböző szóval írható le, melyek eltérő 

társadalomfelfogásból fakadnak, és következésképp eltérő társadalompolitikai 

cselekvést (mit lehet, mit kellene tenni?) implikálnak: 

 

1. kirekesztés  

Aktív, szándékolt cselekvést sejtet: valakik valaki másokat tudatosan ki 

akarnak zárni, és ezt módjukban is áll megtenni. A kirekesztők „mindent 

elkövetnek, hogy definiálják a “mi” és az “ők” egymástól többnyire térben is 

elkülönített köreit, azok között gyakorlatilag lehetetlenné tegyék az átjárást, 
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kirekesztő akcióikat pedig az “ők” csoportjába tartozók másságáról szóló 

elvekkel, illetve ideológiákkal igazolják.”  (Szalai 2002:1)  

 

Megoldás: Az ilyen értelemben vett  kirekesztés ellen a privilegizált 

helyzetben levők, azaz a kirekesztést elkövető személyek, társadalmi 

csoportok előítéletes gondolkodásának megváltoztatása, az előítéletekből 

táplálkozó diszkriminatív cselekedetek szakcionálása jöhet szóba.  

Beavatkozás területe:  nevelés, felvilágosítás és jog. 

 

A kirekesztés szó, ahogy Ferge Zsuzsa figyelmeztet, túlságosan a 

kirekesztőre és annak aktív kirekesztésre helyezi a hangsúlyt, holott a 

társadalmi folyamatok nem így, ilyen könnyen azonosíthatóan működnek 

(Ferge 2002). Talán részben ezért is vált ki komoly ellenállást, neheztelést 

minden felvilágosító program vagy a kikrekesztést szankcionáló 

törvénykezés, hiszen akikre ez irányul, nem ismerik fel, sokszor nincsenek is 

tudatában – máskor persze annál inkább – saját implikáltságuknak.  

 

 

2. kirekesztettség 

Egy állapotot, mégpedig végállapotot ír le, a passzív szenvedő deprivált 

helyzetét; „ az érintett szereplők nem egy viszony és nem is egy folyamat 

részeseiként állnak előttünk, hanem szinte fátumként rájuk szakadt 

szerencsétlen állapotukban.” (Szalai 2002:2) 

 

Megoldás: egyedi esetkezelés, melynek során az erre szakosodott-képzett 

segítő szakember segít az adott helyzeten a maga szűk hatáskörén belül. 

Azaz nem lép fel döntéshozóként, sem a kirekesztettek képviselőjeként, és a 

mögöttes, mélyebb társadalmi okokkal és összefüggésekkel sem foglalkozik. 

Ezzel a szociális területen működő szakemberek egyúttal a társadalom 

egészének is szolgálatot tesznek, amennyiben az aktuális válsághelyzet 

orvoslására koncentráló tevékenységükkel lehetővé teszik, hogy ne kelljen 

szembenézni azzal a kérdéssel, hogy hogyan is történhetett meg mindez, 

melyek azok a folyamatok, amelyek idáig vezettek? 

Beavatkozás területe: helyi szociálpolitika. 
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3. kirekesztődés 

Az előző két verzióval szemben a folyamatra helyezi a hangsúlyt. 

 

Megoldás: társadalompoltikai cselekvést kíván, mely a társadalmi 

környezetet megváltoztatását célozza meg 

Beavatkozás területe: makroszintű társadalompolitika 

 

 

A social inclusion esetében, ha lehet, még nehezebb a fogalom fordítása, 

igazán jó magyar megfelelője nincsen. Többnyire a beilleszkedés, befogadás, 

betagozódás, (társadalmi) tagság kifejezéseket szokták használni – vagy az 

inklúziót. Szalai Júlia szerint ez nem véletlen: mivel a social inclusion a 

fentebb kényszerűen három külön szóval fordított social exclusion 

meghaladása lenne, ezért egy olyan fogalmat kellene találni, ebben az 

esetben is, amely a kirekesztés-kirekesztettség-kirekesztődés 

hármasának együttesére felel. Azaz egyszerre jelöli a kirekesztettek 

jogokkal és eszközökkel felruházást (ezáltal a hatalmi viszonyok 

átstrukturálását), a kirekesztettség állapotában levők helyzetének javítását, 

valamint a társadalmi tagság fogalmának oly módon való kiterjesztését, hogy 

azok is beleférjenek, akik eddig csak a legtávolibb perifériákra – vagy még 

azon is túl – szorulva léteztek. “Azaz a ‘social inclusion’ röviden a társadalmi 

részvétel és részesedés újraszabályozását, valamint a társadalmi tagság 

terjedelmének kiszélesítését jelenti.” (Szalai 2002:4).  

 

A befogadás, a befogadó társadalom inkább a ténylegesen kívülről jövők 

(menekültek) jelölésére használatos. A befogadás, a kirekesztéshez 

hasonlóan, a gesztust gyakorló befogadó fél aktivitását (és nagyvonalúságát) 

hangsúlyozza. A beilleszkedés enyhe fokú leereszkedést implikál és nem 

mentes a paternalista, atyáskodóan elvárásokat felállító, csak a saját 

játékszabályait érvényesnek – tehát követendőnek – elismerő konnotációktól. 

Egyértelműen alá- és fölérendeltségi viszonyt tételez, asszimilációs 

irányultságú. A beilleszkedettség, a kirekesztettség ellenpárjaként, normatív 

implikációkkal bír: a kirekesztettek deviáns csoportot alkotnak, tehát a cél, 

hogy a többségi társadalom normáihoz igazodjanak. 
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KIREKESZTÉS FŐBB JELLEMZŐI 

 

A társadalmi kirekesztés fogalmát René Lenoir írta le először 1974-ben,14 

de természetesen sem a jelenség, sem az arról folyó diszkusszió nem ekkor 

kezdődött.  A francia kormány szociális ügyekkel foglalkozó államtitkára a 

kirekesztés által érintettek számát a lakosság 10%-a körül becsülte, beleértve 

például az értelmi és testi fogyatékosokat, öngyilkossági kísérletet 

elkövetőket, idős rokkantakat, bántalmazott gyermekeket, 

szenvedélybetegeket, bűnelkövetőket, egyedülálló szülőket, sok-problémás 

háztartásokat, marginális, aszociális személyeket. 

 

A kirekesztés/kirekesztettség fő jellemzői:  A kirekesztettség fogalmának, 

noha számos eltérő, olykor egymással ütköző, értelmezése van forgalomban 

(ld. alább), vannak jellemző komponensei, amelyek rendszeresen 

megjelennek a téma tárgyalásakor (Atkinson 1998:7-8)  

 

 Relativitás: Kirekesztődni, kizáródni mindig egy adott társadalomból 

lehet, meghatározott helyen és időben. Azaz csupán a kirekesztett 

csoport szintjén nem írható le a jelenség; azt az adott társadalmi keretek 

kontextusában lehet csak értelmezni.   

 

 Aktivitás, cselekvés: a kirekesztettséget mindig valamilyen cselevés idézi 

elő, beleértve azt is, amikor az emberek kizárják magukat, és azt is 

amikor mások zárják ki őket. 

 

 Dinamikusság: a kirekesztettség dinamikus folyamat, mely a jövőre is 

kihat, túlmutat a pillanatnyi helyzeten. A kirekesztettnek nem csak 

jövedelemnek, lehetőségeknek, hozzáférésnek vannak híján, 

perspektívájuk sincsen. Hiányzik saját és gyermekeik jövőjébe vetett 

hitük, így a kirekesztettség generációkon átívelhet.  

 

 

Kirekesztés főbb dimenziói  (Gordon, 2000): 

                                                        
14 Lenoir, René. Les Exclus: Un Français sur dix éd. du Seuil.1974. 
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 Kirekesztés a méltányos jövedelemből (elszegényedés) 

 Munkaerőpiacról 

 Szolgáltatásokból 

 Társadalmi kapcsolatokból 

 

 

A KIREKESZTÉS FŐBB MEGKÖZELÍTÉSEI: 

 

A társadalmi kirekesztés szerteágazó irodalmát áttekintve Krémer Balázs és 

munkatársai  (Krémer 2010) különbséget tesznek a pragmatikus és 

társadalomelméleti irányultságú megközelítések között. 

 

1. pragmatikus megközelítés:  

Fő kérdése, hogy a társadalmi kirekesztés címszó alatt milyen kezelést 

igénylő társadalmi problémák jelennek meg, és ezekre milyen 

problémamegoldási gyakorlatok alakulnak ki. Ezen belül beszélhetünk szűken 

vett pragmatikus megközelítésről illetve pragmatikus orientációjú szociológiai 

és társadalomelméleti értelmezésekről. 

 

2. társadalomelméleti megközelítés:  

Azt akarja megérteni, hogy milyen folyamatok eredményeképp jön létre a 

kirekesztés, milyen mechanizmusokon keresztül valósul meg, illetve hogy a 

megoldásra irányuló próbálkozások milyen implikációkkal bírnak (milyen 

társadalomkép van egy konkrét intézkedés, stratégia hátterében). Az említett 

tanulmány például a következő elméleteket sorolja ide: a szerepelméletet, a 

címkézés (labelling), kognitív disszonancia redukció, deviancia etnicizálása, 

szimbolikus interakcionalizmus, társadalmi kategorizációs elméletek, bio-

politika és rasszizmus elméletek, új hatalmi elméletek. (Ezekről bővebben 

más fejezetekben lesz szó.) 

 

A pragmatikus és az elméleti irányzat teljes szétválasztása természetesen 

csak papíron működőképes, és nem is tanácsos a két megközelítést 

egymástól teljesen elkülönítve kezelni. Súlyos következményekkel jár(hat), ha 

a politika csak a pragmatikus szempontokat veszi figyelembe, figyelmen kívül 

hagyva, hogy bizonyos beavatkozások milyen következményekhez 

vezethetnek. Ezt elkerülendő muszáj figyelembe venni a kérdéses 
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beavatkozás implikációit. Hasonlóképp problematikus, bár kisebb gyakorlati 

károkat okozhat a papíron működő, de a valóságban soha nem tesztelt és 

akár használhatatlan elméleti modellek gyártása is. 

 

 

1.Pragmatikus megközelítés 

A társadalmi kirekesztés fogalma a lisszaboni stratégia előkészítő munkálatai 

során került be a uniós köztudatba.  

Európa gazdasági lemaradása a világ más, fejlett és feljövőben lévő, 

térségeihez képest a 90-es években  már komoly aggodalomra adott okot. Az 

okok keresgélése közben bukkantak rá a más térségekhez képest 

kedvezőtlen foglalkoztatottsági mutatókra mint Európa gyenge pontjára. A 

lisszaboni stratégia ezért kiemelt jelentőségűnek nyilvánította a foglalkoztatás 

bővítését. Így automatikusan reflektorfénybe kerültek azok – a döntően 

gazdasági-társadalmi szempontból hátrányos helyzetű emberekből álló – 

csoportok, akik kirekesztődnek a munkaerőpiacról: döntően az aktív korú, 

szegénységben élő és rendszeres szociális ellátásban részesülő emberek 

tartoznak ide, a feladat tehát az ő visszavezetésük a munkaerőpiacra.  

A pragmatikus megközelítésben a megoldás iránya a következő: a 

munkaerőpiac dinamikusabbá, befogadóbbá tétele, a saját munkával és 

jövedelemmel rendelkező emberek számának növelése, és ezáltal a szociális 

ellátásokra szorulók számának csökkentése.  

A pragmatikus megközelítés számára a társadalmi kirekesztés mögött 

meghúzódó  okok, az értelmezési keretek, a fogalomhasználat finomságai 

teljesen érdektelenek. (Krémer 2010:5-6) 

 

 

2. Pragmatikus orientációjú szociológiai és 

társadalomelméleti megközelítések 

 

A társadalmi kirekesztést a szegénységgel összekapcsolva vizsgálja, 

hiszen a kettő a legtöbb esetben együtt jár: a kirekesztés nagy 

valószínűséggel szegénységet eredményez (a szegénység pedig a 

kirekesztettséget).  
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A pragmatikus irányultságú elméleti megközelítések központi kategóriája a 

depriváció, elsősorban a Peter Townsend által kidolgozott objektív relatív 

depriváció fogalma. A depriváció – mint valamitől megfosztottság, hiány –

többet jelent a a nem elégséges jövedelmi szintnél, emellett más típusú 

források hiányát (munkavállalás lehetősége, lakhatás, fogyasztási javak, 

egészségügyi ellátottság, stb.) is magában foglalja. A Townsend-féle 

depriváció fogalom legfontosabb ismérve a viszonylagosság, a 

megfosztottság állapota egy adott társadalomban bevett, szokásosan 

szükségesnek gondolt javak és szolgáltatások hiányából fakad: 

 

„Egyénekről, családokról és a népesség egyes csoportjairól akkor 
mondhatjuk, hogy szegényesen élnek (azaz, hogy az objektív 
relatív depriváció helyzetében vannak), ha nem rendelkeznek 
elegendő forrással ahhoz, hogy úgy táplálkozzanak, olyan 
tevékenységekben vegyenek részt, és olyan életfeltételekhez és 
javakhoz jussanak, amelyek társadalmunkban szokásosak, vagy 
legalább széles körben elfogadottak és helyeslésre találnak. Az 
átlagos egyénhez vagy családhoz képest annyival szűkösebbek a 
rendelkezésükre álló források, hogy ténylegesen kirekesztődnek az 
általánosan elterjedt életmódokból, szokásokból, 
tevékenységekből.”15  

 

Lehetséges megoldási irány: szegénységet enyhítő jövedelmi programok és 

deprivációs tényezőket csökkentő programok (foglalkoztatáspolitikai, 

esélyegyenlőtlenségeket kiegyenlítő oktatáspolitikai és pedagógia, 

egészségügyi ellátás biztosítása) kombinációja. 

 

A szegénységhez képest a kirekesztettség lényegesen dinamikusabb és 

komplexebb megközelítést igényel. A szakpolitika szemszögéből a 

szegénység azt jelenti, hogy valakinek valamiből (pénz) kevés van, tehát az 

újraelosztás révén ezt kell orvosolni. A kirekesztés felszámolását célzó 

integrációs stratégiák ennél összetettebben kell, hogy viszonyuljanak a 

problémához: a rendelkezésre álló források elköltése nem merülhet ki a 

segélyezésben, ti. oda juttatunk ahol nincs. Nem ehelyett, de „emellett 

bonyolult, sokszereplős állami programok dramaturgiáját és koreográfiáját kell 

megkomponálni, hogy be lehessen kerülni kintről. Az ’akcionista hozzáállás’ 

                                                        
15 Townsend, P. Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources 
and standards of living, Harmondsworth: Penguin Books, 1979. Idézi: Ferge Zsuzsa: 
Szegénység, szegénységpolitika Valóság, 1985. 1. 
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szerint nem is a segélyezésen túlmutató, alapvetően szolgáltatási, képzési 

elemek megjelenése az újdonság, hiszen ilyenek már régóta léteznek. Az 

igazi újdonság az egyes elemek, szeparált ellátási formák összehangolására 

irányuló törekvés. Ez azért sem könnyű feladat, mert mások működtetik a 

különféle ellátásokat, más kritériumok alapján lehet az egyes programok 

ügyfelévé válni, és más és más elvárásokat támasztanak különféle programok 

ügyfeleikkel, használóikkal szemben.” (Krémer é.n.) 

 

 

A TÁRSADALMI KIREKESZTÉSE ELMÉLETI TÁRGYALÁSA 

 

A társadalmi kirekesztés legátfogóbb elméleti tárgyalása Amartya Sen Nobel 

díjas közgazdász nevéhez fűződik. Sen értelmezésében központi szerepet 

kapnak az ún. pozitív szabadságok (lehetőségek, képességek, választások), 

melyek nélkül nincs sem fejlődés, sem demokrácia. A társadalmi 

kirekesztettség e pozitív szabadságok hiánya, s mint ilyen nem csak a 

kirekesztettségben élő csoportra nézve hátrányos, hanem a társadalom 

egészére is. A kirekesztés tehát a közösség egészének problémája, nem 

pusztán a kirekesztetteké (Krémer 2010:24). 

 

Sen is hangsúlyozza, hogy a kirekesztés fogalmának fontos előzményei 

vannak a szegénységgel, deprivációval foglalkozó társadalomtudományi 

gondolkodásban, azonban a társadalmi kirekesztés a szegénység fogalmát 

egy szélesebb kontextusban értelmezi: nem pusztán jövedelemhiányról – bár 

a jövedelem megléte vagy nem-megléte kétségtelenül alapvető feltétel – 

hanem a lehetőségektől megfosztottság állapotáról van szó. „Az 

elnyomorodott életet kell néznünk, és nemcsak az üres pénztárcát” (Sen 

2003b:5). A nyomorúságos életet élő ember nem csak minimálisan 

elégséges, tisztességes életet lehetővé tevő jövedelemhez nem jut hozzá, 

jövedelem hiányában kiszorul a „társas” élet színtereiről, korlátozódnak azon 

lehetőségei, hogy a közösség részeként a közösség többi tagjával 

kapcsolatot tartson fenn – perifériára szorul, kirekesztődik.  

 

A társas kapcsolatokból, a társadalmi tagságból való kiszorultság Adam 

Smith (1776) klasszikus megfogalmazásában a depriváltság egyik fontos 

eleme: az ember képtelennek érzi magát, hogy szégyenkezés nélkül mások 
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elé álljon, hogy mások társaságában megjelenjen. Azaz az arra való 

képtelenség, hogy másokkal szabadon kapcsolatba kerüljünk, hogy részt 

tudjunk venni a közösség életében, már önmagában is komoly 

megfosztottság. Adam Smith szavaival: 

 

„A szükségességeken nem pusztán azokat a javakat értem, melyek 
nélkülözhetetlenek a létfenntartáshoz, hanem mindent, aminek a 
hiányát akár a legalacsonyabb rangú, megbecsülésre méltó ember 
esetében az adott ország szokásai elfogadhatatlannak 
minősítenek... A szokások előírják, hogy a bőrcipő létszükséglet 
Angliában. A legszegényebb nő vagy férfi sem kerülhetné el a 
szégyent, amennyiben e nélkül jelenne meg nyilvánosan.16”  

 

A társas kapcsolatokból való kiszorultság további megfosztottságokat 

eredményez, melyek tovább korlátozzák az egyén lehetőségeit.  

 

A foglakoztatási lehetőségekből kirekesztettek viszonylag nagy 

valószínűséggel fognak gazdaságilag ellehetetlenülni (az üres pénztárca nem 

minden, de számít!), ez pedig újabb megfosztottságokat eredményez. 

(Például ha egy fogyatékos személy tartósan munkanélkülivé válik, ez 

vezethet alultápláltsághoz vagy akár hajléktalansághoz is.) A társadalmi 

kirekesztés tehát egyszerre konstitutív része a lehetőségektől való 

megfosztottságnak és instrumentális oka a különböző lehetőség-

hiányoknak” (Sen 2003b:6). Smith fentebb idézett példáját folytatva: a bőrcipő 

híján levő személy, a hajléktalan, aki nem rendelkezik megfelelő ruházattal, 

és nem tud rendszeresen tisztálkodni, jó eséllyel nem fog tudni 

be/visszakerülni a munkaerőpiacra. 

 

A társadalmi kirekesztés elméleti irodalmában a társas relációs viszonyok 

központi szerepet játszanak. Olyannyira, hogy ha hiányzik ez a viszony a 

lehetőségektől való megfosztottság és a társadalmi kirekesztés között, akkor 

nem is beszélhetünk kirekesztettségről. Például a vörösiszappal elöntött 

falvak lakói egy ipari katasztrófa következtében elvesztették otthonukat, 

mindenüket, de nem váltak a szó szoros értelmében kirekesztetté, a 

perifériára szorult hajléktalanná. Hasonlóképp, valamilyen természeti csapás 

következtében fellépő éhínség sem jelent kirekesztést, míg ha valaki, 

metaforikusan és szó szerint is, a minimumkövetelménynek számító bőrcipő 

                                                        
16 Idézi: Sen 2003b:8. 



 

 

56 

hiányában nem tud munkát vállalni, és ezért éhezik, kirekesztettnek minősül. 

Továbbá nem is minden munkanélküliségből fakadó éhezés írható le a 

kirekesztés konceptuális keretei között: egy magasan kvalfikált, felsőfokú 

végzettséggel rendelkező informatikus szakember elvesztheti állását tömeges 

leépítések miatt, és a munkanélküliség hetei, esetleg hónapjai során olykor 

éhezhet is. Ez, bár súlyos probléma, de nem kirekesztettség. 

 

 

Aktív kirekesztés és passzív kirekesztődés  

 

Ha a perifériára szorulás gazdasági-társadalmi folyamatok 

következményeként következik be, például recesszió idején: passzív 

kirekesztődésről beszélünk. Ezekben az esetekben, amikor például 

tömegessé válik a munkanélküliség bizonyos társadalmi csoportok 

(jellemzően a képzetlenek vagy alacsonyan képzettek) körében, lehet – és 

kell is – vizsgálni, hogy milyen gazdasági-társadalmi okok vagy éppen 

közvetlen politikai döntések vezetettek a negatív folyamatok (leszakadás, 

perifériára sodródás) beindulásához. Szándékos felelősség azonban nem 

állapítható meg. Magyarországi példával élve, nyilvánvalóan senki nem 

akarta, hogy a rendszerváltásnak vesztesei  legyenek, vagy hogy éppen a 

romák és a volt ipari térségek munkásai legyenek a legnagyobb vesztesek. 

Nem vitatható, hogy lehetett volna jobban is csinálni – de efféle megállapítás, 

a retrospekció bölcsességével, szinte minden történelmi helyzetre 

elmondható. Az sem kérdéses, hogy az adott időszakban döntési pozícióban 

levőknek kétségtelenül volt felelősségük. Az azonban nem állítható, hogy 

szándékosan célként tételeződött volna egyes csoportok kiszorítása. Ilyen 

értelemben beszélünk passzív kirekesztődésről. 

 

Aktív kirekesztésről beszélünk, ha tudatos (politikai) döntés eredményeként 

szorulnak ki egyes csoportok azokból a javakból, jogokból vagy 

lehetőségekből, amelyek a többségnek megadatnak. 

 

Megjegyzendő, hogy a tudatos, aktív kirekesztésnek is lehetnek előre nem 

látott, nem tervezett következményei.  Látható például, hogy Nagy-

Britanniában nincs olyan erős szervezett szélsőjobb, mint Franciaországban 

vagy Németországban. Nem azért, mert ott „rendesebb” emberek élnek. 
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Valószínűleg inkább azért, mert a Nemzetközösség országaiból érkező 

bevándorló a letelepedési engedéllyel automatikusan politikai választójogot is 

kap, míg Franciaországban és Németországban a választójog 

állampolgársághoz kötött, ez pedig sokkal hosszadalmasabb procedúra árán 

szerezhető meg. Egy harsányan szélsőjobboldali és idegengyűlölő nézeteket 

hangoztató pártnak ezekben az országokban nem igazán kell 

szavatvesztéssel kalkulálnia, hiszen a bevándorlók nem jelennek meg a 

szavazásra jogosultak között. Így egy ilyen párt felléphet szervezetten, 

kialakulhat körülötte egy számottevő támogatói bázis. Nyilvánvaló, hogy „a 

bevándorlóknak a választójogból való politikai kirekesztése nem azért jött 

létre, hogy kiváltsa az olyasféle társadalmi kirekesztést, amit a bevándorló 

ellenes szélsőségesekkel kapcsolatban látunk Németországban és 

Franciaországban, nem látszik alaptalannak az a feltételezés, hogy az aktív 

politikai kirekesztés hatásában elősegíti a társadalmi kirekesztés terjedését 

ezekben az országokban.” (Sen 2003b:16) 

 

 

A kirekesztettség mint szabadság- és lehetőség-hiány  

 

Ebbe az értelmezési vonulatba  illeszkedik Dahrendorf gondolatmenete, aki a 

kirekesztettség következményeit veszi számba (Krémer 2010:24-25). A 

kirekesztettséget megélő emberek passzívvá válnak, depresszív állapotba 

kerülnek; ha pedig aktívak, akkor képességeiket sokszor a társadalmilag 

elfogadott, legitim utak megkerülésével próbálják kiélni (ún. opt-out). Ez akár 

deviáns, akár illegális-kriminális megélhetési stratégiák követését is 

eredményezheti (fekete munka, csempészet, tiltott hazárdjáték, prostitúció, 

stb.). 

 

Ha úgy tetszik e levezetéssel Sen nyomán Dahrendorf logikailag 

összekapcsol, egymásból levezethetővé tesz számos kirekesztési koncepciót 

is:  

 A depriváció fogalma a materiális és a szokásszerű feltételekhez jutástól 

való megfosztottságon túlmutatóan a politikai részvételtől és a legitim 

boldogulás jogától és lehetőségétől való megfosztottságot is jelenti;  

 A beszorítottság, az ellehetetlenülés az elfogadott normáktól eltérő 

életformákhoz vezet,  
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 Amit a társadalom nem csupán furcsának, idegennek, normán kívülinek 

és alattinak könyvel el, és nemcsak deviánsnak bélyegez meg,  

 Hanem gyakran büntet nemcsak jogon kívüli, jogellenes eszközökkel 

(diszkriminációval), hanem a normasértéseket jogi eszközökkel 

szankcionáló és a normák betartását kényszerintézkedésekkel is,  

 Amivel csak tovább szorítja be és le a legitim lehetőségek és pozitív 

szabadságok köreit. 

 

 

A társadalmi kirekesztettség egyik további aspektusára hívja fel a figyelmet 

Ralf Dahrendorf, amikor a szegénység mellett a politikai részvételre, az 

önszerveződésre és érdekérvényesítésre való képesség hiányát emeli ki 

mint a kirekesztettek fő jellemzőjét. A kirekesztettek nemhogy semmilyen 

befolyással nem bírnak a társadalom működésére, még arra is képtelenek, 

hogy akár átmenetileg kizökkentsék a dolgokat megszokott folyásukból. Nem 

képesek egy közös cél megfogalmazására, amely mögött mint közösség fel 

tudnának sorakozni, és ha lenne is egy cél amivel azonosulnak, akkor sem 

tudnák mozgósítani, megszervezni magukat, hogy elvi és gyakorlati 

célkitűzéseiket a társadalom értésére adják, és kikényszerítsék az 

odafigyelést.  

 

Az önszerveződésre való képesség hiánya együtt jár a szolidaritás 

alacsony fokával is, mind más kirekesztett csoportok irányába, mind pedig 

olykor befelé is.  

 

Elterjedt hiedelem, hogy a periférián élő, kirekesztett csoportokat nagyfokú 

összetartás, belső kohézió jellemzi, és ez több esetben igazolhatónak is tűnik. 

Amerikai gettókban élő afro-amerikaiak túlélési stratégiáit, 

kapcsolatrendszerét vizsgáló antropológiai kutatások17 például egyértelműen 

azt találták, hogy a sűrű, erős szálakból szőtt és aktívan karbantartott, a 

kölcsönösség elvére alapuló rokoni és nem rokoni háló a túlélés egyetlen 

hatékony eszköze (Messing 2006). Ebből azonban nem lehet mindenre 

kiterjedő általánosításokat levonni, ahogy például nálunk él az a közkeletű 

nézet, miszerint a romák egymást támogató hálózata kivételesen erős és 

                                                        
17 Például:  Carol Stack: All our kin (1974) vagy Elijah Anderson: A Place on the 
Corner (1976) 



 

 

59 

hatékony. Bizonyos helyeken így van, de korántsem általános, hogy a 

kirekesztett csoportok mindegyike saját belső szociális hálót működtet, és a 

rokoni-kapcsolati hálón keresztül biztosított kölcsönös segítségre 

támaszkodva képes fennmaradását biztosítani.  

 

Az átalakuló társadalmak szegénységét kvalitatív hálózatelemzési 

módszerekkel vizsgáló Világbanki kutatássorozat18 például azt találta, hogy a 

volt szocialista országokban egyre nagyobb problémát jelentő, kilátástalan 

szegénységet a kapcsolati hálók elvékonyodása, szakadozása jól 

magyarázza. A már az állampárti időkben eróziónak indult családi-rokoni 

viszonyokon, a reciprocitás elvére alapuló hálók a társadalmi-gazdasági 

átalakulás időszakában, a piaci viszonyok betörésével gyors bomlásnak 

indultak. Korábbi fontos társadalmi funkciójukat (kölcsönös támogatás, 

biztonság) mely a megélhetés, a túlélés alapját jelentette, már nem töltik be . 

„Nem tartható tehát az a közkeletű feltevés, hogy a szegények, a formális 

gazdaságból kiszorultak kapcsolati–rokoni hálójuk segítségével képesek 

fenntartani magukat és átvészelni az időszakos kríziseket, és az sem, hogy 

ezek a hálók fenntartanák a mobilitási esélyek minimumát.”  (Messing 2006) 

 

Magyarországi szegény roma és nem roma családok körében végzett, a 

háztartások közötti támogató kapcsolatokat vizsgáló kutatás is azt találta, 

hogy a roma szegények lényegesen kapcsolatszegényebbek mint a nem 

roma szegények, valamint hogy a kapcsolatok léte függ a regionális 

elhelyezkedéstől, illetve az adott településen élő romák hátterétől. “Az adatok 

szerint a kutatásban résztvevő romák 40 százaléka egyenesen kapcsolati 

vákuumban él, tehát gazdasági, szociális problémái esetén nincs a 

környezetében olyan ember, akinek a támogatására számíthatna. Akik nem 

élnek vákuumban azokra is igaz, hogy sokkal kapcsolat-szegényebbek, mint 

a hasonlóan szegény nem romák. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a 

rendszerváltozást követő gazdasági és társadalmi átalakulások komoly 

változásokat hoztak a roma közösségek társadalmi életében is, és ezek a 

kapcsolatok már nem jelentenek az egyén számára sem védettséget, sem 

szolidaritást, és még minimális megtartó erővel sem rendelkeznek.” (Krémer 

2010:12).  

                                                        
18 Dudwick és Kuehnast (2002), Dudwick, Gomart, és Marc (2003), Cox, Eser, és 
Jimenez (1997), Narayan (1999), Rose (1998). 
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A kapcsolatok többfélék lehetnek, és ennek megfelelően más funkciót 

töltenek be.  

1. Az erős kötéseket az összetartó (bonding) kapcsolatok jelentik. Ezek 

horizontális, a társadalmi csoporton belüli kapcsolatok, alapjuk a bizalom, a 

reciprocitás, szolidaritás. A megkötő kapcsolatok viszonylag zártak, kis 

csoportokon (család, baráti tárasaág, lakóközösség) belül érvényesülnek,és a 

csoportösszetartást segítik (afféle ragasztóként). Biztonságot és támaszt 

nyújtanak.  

 

A társadalmi mobilitást a társadalmi csoportokon átnyúló kapcsolatok segítik 

elő (a horizontális bridging és a vertikális linking típusú kapcsolatok);  a 

„gyenge kötések” megfelelői: 

 

2. bridging vagy cross-cutting (hídszerű, összekötő): egy adott csoport 

tagjai hozzáférnek egy másik csoport forrásaihoz, különböző csoportok 

(különböző kapcsolathálózatok) közti átjárást tesz lehetővé 

3. linking (átívelő, összekapcsoló): a társadalmi hierarchiában felül 

elhelyezkedőkkel való kötés (kapcsolat a hatalomhoz, egyén és az 

intézmények/rendszerek/szervezetek közti átjárást teszi lehetővé).  

 

Fontos a különböző kapcsolat típusok aránya: a bonding (összetartó) 

kapcsolatok dominanciája korlátozhatja a társadalmi mobilitást lehetővé tevő 

kapcsolatok működését. És fordítva: összetartó kapcsolatok hiányában 

válsághelyzetben az egyén nem tud kire támaszkodni.   

A periférián, etnikai vagy szociális zárványokban élő háztartások esetében 

például a nagyon erős bonding típusú kapcsolatok a túlélést jelenthetik – 

ugyanakkor ezek túlsúlya negatív következményekkel is jár: az olyan kifelé 

zárt kapcsolati háló, amely a társadalmi többséggel (mainstream) szemben 

megfogalmazott csoportszolidaritásra épül, erősen korlátozó lehet a 

csoporttagok szempontjából (Messing 2011). 

 

Molnár és Messing kvalitatív kapcsolatelemzési szempontú összehasonlító 

kutatása is a „gyenge kötések” fontosságát támasztja alá, amennyiben csak 

az erős kötések nem képesek a lecsúszást és a kirekesztődést 

megakadályozni. A rendszerváltást követő brutális munkanélküliség a romák 
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körében pl. azzal is járt, hogy beszűkültek azok a terek, megfogyatkoztak 

azok a lehetőségek, ahol romák és nem romák találkozhattak, azaz ahol a 

romák a társadalmi mobilitás elősegítéséhez szükséges gyenge kötéseket 

alakíthattak ki a nem-roma közösségekkel.   

 

A viszonylag elfogadható életszínvonalon élő roma közösségeket éppen az 

jellemzi – és ez régiótól, településtípustól független – hogy egyaránt 

rendelkeznek mind erős, mind pedig gyenge (nem romákkal kialakított) 

kapcsolatokkal: „A különböző kapcsolati típusok együttes megléte teszi 

tehát lehetővé egy-egy roma család számára a társadalmi felemelkedést, de 

legalábbis a társadalmi lecsúszás elkerülését. Önmagában egyik 

kapcsolattípus sem bizonyul elégséges támasznak ahhoz, hogy a család 

hatékonyan küzdjön a szegénység ellen.” (Molnár és Messing 2011:70) 
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3. RASSZIZMUS 
 

A rasszizmus alapját képező rassz fogalma társadalmi és politikai kategória, s 

mint ilyen történeti dimenzióval rendelkezik, azaz ki van téve a változásnak. A 

rasszizmus változatai és változásai ismertetése előtt egy megjegyzés a 

szóhasználattal kapcsolatban:  

 

Az emberiség egységes fajt alkot (homo sapiens), amin belül léteznek 

különböző fajták (embertípusok), azaz rasszok. Korábban a rasszokat külön 

fajoknak tartották, ma már azonban tudományosan is igazolt, hogy minden 

ember egy fajhoz tartozik. Amikor rasszizmusról, magyarul tehát pontatlanul 

faji megkülönböztetésről, beszélünk, a fajták vagy típusok alá- és 

fölérendeltségét hirdető nézetekre gondolunk. Noha a közhasználatban a faj 

terjedt le, ezt abban a tudatban kell értelmeznünk, használnunk, hogy egy 

hibás – szószerintiségében rasszista implikációkkal bíró – formát használunk 

a fajta helyett.  

 

 

A RASSZIZMUSSAL KAPCSOLATOK NÉPI ELMÉLETEK 

 

A rassznak és a rasszizmusnak számos értelmezése, fogalmi meghatározása 

van forgalomban, mindenekelőtt azonban érdemes tisztázni a különbséget az 

emberek rasszal, rasszizmussal kapcsolatos mindennapi tudása, az ún. 

köznapi, népi elméletek (folk theory) és a tudományosan megalapozott 

értelmezések között. Előbbi azokat a naiv, tudományos szakszerűséget 

nélkülöző ismereteket és az ezekből a fejünkben összeállt elméleteket, 

modelleket jelöli, amelyeket úgymond “csak úgy” tudunk a világ dolgairól és 

eseményeiről. Ezek a fajta tudásaink nem feltétlenül alaptalanok, azonban 

sok esetben szemben állnak a természet- és társadalomtudományok által, 

meghatározott módszertanok szerint kifejlesztett tudásokkal. Mégis, ezeket a 

köznapi tudásokat, népi elméleteket széles körben osztják, nap mint 

találkozhatunk velük, vonzerejük éppen elterjedtségükben (és 

közismertségükben) rejlik: nem szükséges a megértésükkel bajlódni, 

reflektálni megalapozottságukra, belső logikájukra (vagy annak hiányára), 

hiszen ezek a dolgok így vannak. Mindenki így tudja. 
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A rasszizmussal kapcsolatok népi elméletek, azaz amit az emberek tudni 

vélnek, nem jelenti azt, hogy akik ilyen típusú állításokat fogalmaznak meg, 

rasszisták lennének vagy akár csak részben is egyetértenének a rasszizmus 

megkülönböztetéseivel, sőt. A probléma ezeknek a tudásoknak az 

alapozásával van. A rasszokkal kapcsolatos népi elméletek főbb 

komponenseit Hill (2009) a következőkben foglalja össze: 

 

 

1. Biológiai különbözőség  

 

A rassz az emberi biológiában gyökerezik, az evolúció során egymástól 

különálló, földrajzilag elkülönült rasszok alakultak ki. A népi elmélet sem 

feltétlenül tartja a rasszokat permanens, rigid kategóriáknak; a különböző 

rasszok keveredése végső soron a különbségek feloldódásához vezethet. 

Ezzel pedig maga a rasszizmus is okafogyottá válik, és egy napon 

megszűnik. 

 

Ezzel szemben mind a humánbiológusok, mind a társadalomtudomány 

emberei – legalábbis többségük –  egyetértenek abban, miszerint a “rassz” 

egy társadalmi politikai jelenséget jelölő címke; a ‘fekete” vagy a “fehér” nem 

a biológiai evolúció terméke. Ha a társadalomtudományos érveknek nem is 

hinnénk, elvégre az – ahogy a népi elméletek hajlamosak hierarchizálni – 

“csak” afféle puha tudomány, a genetikai kutatások egyértelműen azt 

támasztják alá, hogy az emberi faj genetikailag egységes. Az emberi 

géntérkép (Human Genome Project) elkészítése, azaz az emberi DNS 3,2 

milliárd nukleotidjának sorrendjének – vagyis az öröklési állomány teljes 

információtartalmának – “ismerete alapján bizton állítható, hogy az emberi 

fajon belül nem lehet genetikai megalapozottsággal különálló alfajokról vagy 

rasszokról beszélni, csak egymással közelebbi vagy távolabbi rokonságban 

álló populációkról. Minthogy aránylag fiatal fajról van szó, az egyedi 

heterogenitás mértéke (kb 0,1%) igen alacsony (csimpánznál a heterogenitás 

0,4%). Valamennyi ma élő ember tehát aránylag közeli rokon, legközelebbi 

közös ősünk nem élt régebben a Földön mint 140–170 000 éve.”  (Venetianer 

2011:608) 
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2. Rasszizmus = rasszista személyek egyéni megnyilvánulásai 

 

A rasszizmussal kapcsolatos népi elméletek másik eleme, hogy a rasszizmus 

egyéni szinten működik, egy adott személy vélekedéseiben, szándékaiban 

és cselekedeteiben. Azaz a rasszista egy olyan személy, aki a fehérek 

felsőbbrendűségét hirdeti a színesbőrűekkel szemben; a rasszizmus tehát az 

ilyen személyek tetteiből és szavaiból áll. Ezek az emberek tudatlanok, 

elvakultak, gonoszok, stb. Tehát megfelelő felvilágosító munkával 

nevelhetőek, életkörülményeik és lehetőségeik, amelyek másokkal szembeni 

gyűlölködésben megnyilvánuló frusztrációjukat okozzák, javíthatóak. És egy 

szép napon nem lesz többé rasszizmus. 

Ezzel szemben a rasszizmus jóval több, mint egyéni meggyőződések, 

attitűdök és tudatállapotok szerencsétlen vadhajtása. A rasszizmussal 

foglalkozó kritikai elmélet (szemben a népi elmélettel) éppen az egyéni 

szintről próbálja elmozdítani a rasszizmusról való diskurzust. A rasszizmus 

megjelenik a társadalmi intézményekben, rendszerekben, a társadalmi 

gyakorlatban. Egy-egy rasszista kipécézése a jószándékú tömegben ugyanis 

nem magyarázza meg a rasszizmus rendszerszerű működési 

mechanizmusait. Bár az egyes emberek szerepe nem elhanyagolható, 

társadalmi jelenségek értelmezésekor túl kell lépni az egyén szintjén, ha meg 

akarjuk érteni a nagyobb összefüggéseket. Például azt, hogy a fehérek 

felsőbbrendűségét hirdető tanokat a legőszintébben és leghatározottabban 

elutasító egyén is tehet vagy mondhat olyan dolgokat, amelyek hozzájárulnak 

a rasszizmus gépezetének működéséhez.   

 

3. Rasszizmus = emberi természet 

 

A rasszizmussal kapcsolatos népi elméletek harmadik eleme arra az állításra 

támaszkodik, hogy az előítéletesség az emberi természet része. Rasszizmus 

tehát mindig is volt, és mindig is lesz, amíg ember él a földön. Nincs mit tenni, 

az ember már csak ilyen. Azaz az emberek a saját fajtájuk társaságát 

preferálják, másokkal, más csoportokkal  szemben ellenségesek, elutasítóak, 

előítéletesek. Etnográfiai-antropológiai kutatások természetesen 

alátámasztják az ilyenfajta mi/ők megkülönböztetések gyakorlatát számtalan 

népcsoport körében. A fehérek felsőbbrendűségét hirdető rasszizmus 

azonban nem erről a fajta szembeállításról szól. A társadalomkutatókat az 
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érdekli, hogy hogyan képesek a fehérek ezeket ellenséges 

megkülönböztetéseket arra használni, hogy a maguk javára torzítsák a 

különböző embercsoportok rendelkezésére álló erőforrások elosztását.  

 

Julian Huxleyt idézve, aki 1935-ben, a “Mi, európaiak”-ban a náci rasszista 

propagandára válaszolva mondta: “A rasszizmus mítosz, egy veszélyes 

mítosz. Olyan öncélú gazdasági törekvések leple, amelyek leplezetlen 

meztelenségükben meglehetősen csúnyák.” 

 

A kritikai elméleti megközelítés emellett azt vizsgálja, hogy a népi elmélet 

ezen tézise (az előítéletesség az emberi természet része) hogyan képes feje 

tetejére állítani a rasszizmus viszonyait: úgy átalakítani a rasszizmusról való 

beszédmódot, hogy a rasszista megkülönböztetés elszenvedője kerüljön 

reflektorfénybe az elkövető helyett. Magukat nem rasszistának tartó fehérek is 

előszeretettel mutatnak rá, hogy hiszen a kisebbségi csoport tagjai (feketék, 

romák, stb.) is egymás társaságát kedvelik és keresik – ergo ők is rasszisták. 

Ebből a népi elmélet arra a következtetésre jut, hogy a két dolog ugyanaz, 

hogy a fehérek összezárása ugyanazon a szinten értelmezhető mint a 

kisebbségi csoport összetartása.  

 

Egy amerikai középiskola menzáján külön csoportokban ebédelő fehér és 

fekete diákok látványa alapján – ez lenne a népi elmélet egyik leggyakrabban 

citált példája – nem tehetünk egyenlőségjelet az amerikai társadalomban a 

fehérek által élvezett privilégiumok és a rendszerszerű, intézményes 

rasszizmus igazságtalanságait még mind a mai napig viselő feketék között. 

Egy oktatási szinttel feljebb, például egy, az ország jövőbeni gazdasági, 

politikai elitjét adó, és igencsak borsos tandíjat kivető magánegyetemen a 

feketék már nem különülnek el csoportosan az ebédlőben, lévén hogy csak 

egy-kettő akad belőlük mutatóba a hallgatók között. A takarítószemélyzet 

tagjai között ellenben láthatóan túlreprezentáltak. És feltehetőleg nem azért, 

mert a felmosóvödör mellett szeretnek csoportosulni. 

 

 

A RASSZIZMUS TÖRTÉNETI VÁLTOZATAI 

 

Etimológia: 
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A “rassz” a középfrancia razza szóból származik, melynek jelentése ‘közös 

származású emberek’ (1500 körül), mely valószínűleg az olasz razza-ból, 

illetve a spanyol raza-ból ered. A spanyol raza a megkeresztelkedett zsidókat 

és muszlimokat jelölte a “tiszta vérű” (sangre limpia) keresztényekkel 

szemben (ld. alább). Azaz a szó ebben az időben még nem kapcsolódott a 

bőrszínhez vagy az egyéb külső testi jegyekhez ami később a rassz fogalom 

meghatátozó elemévé vált (Smedley 1993:37-38). 

 

Az angol race szó eredetileg sok mindent jelentett, ami még távol áll a 

modern rassz fogalomtól: ‘jellegzetes ízű borok’ (c1520), ‘azonos foglalkozású 

emberek csoportja’ (c1500), ‘generáció’ (c1560). A ‘közös eredetű törzs, 

nemzetség, népcsoport’ 1600 körül jelenik meg. A szó ‘az emberiség 

felosztása fizikai jellemzők alapján’ jelentésben 1774-ben kerül elő.19 A 

magyarba a német Rasse közvetítésével került át az ‘emberfajtá’-t jelölő 

francia race, a szóvéget levágva. A rassz szó képzett származékai az angol 

nyelvben jöttek létre (racism, racist), innét került át a magyarba is.  

 

 

Rasszizmus kialakulása: 

 

Rasszizmus történeti képződmény: az emberiség történelme során nem 

mindig volt rasszizmus, és amikor/amióta igen, nem feltétlenül ugyanazt 

jelentette amit ma társítunk hozzá.  

 

George M. Fredrickson (2002), a rasszizmus egyik történetírója szerint, a 

rasszizmus fogalma két fő komponensből áll: különbözőség és hatalom. 

Gyökere a “mi” és az “ők” permanens és átjárhatatlan megkülönböztetésében 

ered, “ők” soha nem lehetnek olyanok mint “mi”. Ez a fajta lebontathatatlan 

különbözőség szolgáltat alapot annak, aki megfelelő hatalommal rendelkezik, 

hogy a másik csoporttal úgy bánjon, olyanokat tegyen, ahogy és amit saját 

csoportjával szemben kegyetlennek vagy igazságtalannak ítélne. A kegyetlen 

és igazságtalan bánásmód egy viszonylag széles spektrum, beletartozik a 

hivatalos (állami, politikai) szintre nem emelt, de mindent átható társadalmi 

                                                        
19 http://www.etymonline.com/index.php?search=race) 

http://www.etymonline.com/index.php?search=race
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diszkrimináció csakúgy, mint a gyarmati alávetés, az etnikai tisztogatás, a 

szegregáció, az apartheid, stb.  (Fredrickson 2002:9) 

 

Noha találhatunk olyan sporadikus jelenségeket a világ más részein is 

(Ázsiában, Afrikában), amelyek megfelelnek a fenti meghatározásnak, 

Fredrickson a rasszizmus születését és kialakulását a 15. századtól datálja, 

és azt vizsgálja, ahogy az Európából és az európai gyarmattartatók 

kolóniáiról világkörüli útjára indult. Ennek oka a következő: noha máshol 

kezdetleges formában korábban is létezhetett rasszizmus, ez Európába nem 

terjedt át; európai megjelenése és kibontakozása jól dokumentált, így jól 

tanulmányozható. Ennél fontosabb, hogy az Európában a modern kor 

kezdetén formát öltő rasszizmusnak volt az összehasonlíthatatlanul 

legnagyobb hatása a világtörténelemre (ellentétben például a koreaiakkal 

szembeni diszkriminációval Japánban). Harmadsorban pedig azért, mert itt 

lett tökélyre fejlesztve: az európai kultúrában kialakult rasszizmus az, amelyik 

a legtökéletesebben és legnagyobb alapossággal kidolgozásra került, és 

amely a legszélsőségesebb formájában lett a gyakorlatba átültetve. 

 

A rasszizmussal kapcsolatban nem érvényes az európai kultúra gyakran 

hangoztatott legitimizációs mantrája, ti. hogy már a görögök is. Korábban sem 

az ókori görögöknél és rómaiaknál, sem pedig a korai kereszténység 

időszakában nem létezett olyan megkülönböztetés, ami a mai rasszizmusnak 

megfeleltethető lenne. Működtek ugyan etnikai-vallási alapú előítéletek, de a 

kategória még nem volt zárt: a megkülönböztetés alapja még nem valamiféle 

belső, megváltoztathatatlannak vélt tulajdonság volt. A bőrszínen alapuló 

megkülönböztetés mint ideológia ismeretlen volt, egészen addig, amíg a 

portugál hajósok el nem érték Nyugat-Afrika partjait.   

 

Fredrickson a modern rasszizmus megjelenését a 15-16. századi 

spanyolországi megkeresztelkedett zsidókkal való bánásmódhoz köti. A 

megkülönböztetés ugyanis egyre gyakrabban faji (és nem vallási) alapúvá 

vált; a zsidó származás, a megkeresztelkedett zsidók esetében is, hátrányok 

hordozójává vált. Ezzel egyidőben a gyarmatosítás megindulása magával 

hozta egy másfajta különbözőséggel való találkozást. Az Újvilág  

bennszülötteivel (“indiánok”) kapcsolatban kétféle felfogás volt forgalomban 

az európai gondolkodásban: az egyik szerint a bennszülöttek nem 
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rendelkeznek a racionális gondolkodás képességével, ezért csak erőszakkal 

lehet őket jó útra, a kereszténység útjára téríteni. A másik, a hivatalos spanyol 

álláspont szerint meg kell különböztetni a pogányokat, akiknek nem volt 

módjuk Krisztusról hallani, a zsidóktól és a muszlimoktól, akik ismerik és 

elutasítják a kereszténységet. Az afrikaiak tömeges rabszolgasorsba hajtását 

a spanyolok majd a többi európai gyarmatosító nemzet által a bibliai Hám 

vagy Kánaán átka volt hivatott magyarázni: eszerint isten haragjában örök 

szolgaságra ítélte Hámot és minden leszármazottját, aminek látható, fizikai 

bizonyítéka a fekete bőrszín. Ezt tehát az sem írja felül, ha a fekete külső 

keresztény belsőt takar, a kategória innentől fogva bezárul, nem lehet belőle 

kilépni. A 18. századtól ez lesz a modern rasszizmus alapját meghatározó 

ideológia.  

 

 

A felvilágosodás paradoxona és a “tudományos” rasszizmus 

 

Az európai felvilágosodás sajátos paradoxont eredményezett, az 

egyenlőség és az egyenlőtlenség paradoxonát. Ami az európai eredetű, 

nyugati rasszizmust megkülönbözteti minden más különbözőségen alapuló 

elnyomástól az az, hogy egy olyan kontextusban alakult ki amely az emberi 

egyenlőség elvét hirdette. A kereszténység alaptézise az isten előtti 

egyenlőség minden keresztény számára. A felvilágosodás filozófiája pedig az 

evilági egyenlőség forradalmi eszméjét vezette be: minden “ember” 

egyenlőnek születik és egyenlő jogok illetik meg. Ez a fajta nagyon radikális 

gondolat szolgáltat aztán muníciót a rabszolgaság intézménye és a zsidók 

kirekesztettsége ellen fellépő emancipatorikus törekvéseknek. Ugyanakkor 

éppen az egyenlőség eszméje vezet az ún. “tudományos” rasszizmus 

ideológiájának kidolgozásához. Míg a felvilágosodás előtt az egyenlőség csak 

a túlvilágra vonatkoztatva volt érvényes, nem igényelt különösebb 

magyarázatot az evilági egyenlőtlenségek megléte: voltak, akik alsóbb 

rendekhez tartoztak és voltak a kiváltságosok. Az evilági egyenlőség elvét 

valló modern Európában azonban magyarázatra szorul, hogy egyesek 

(fehérek) miért egyenlőbbek mint mások. Az egyenlőség elvének és az 

egyenlőtlenség gyakorlati érvényesítésének ez fajta kettőssége csak a 

nyugati kultúra sajátja.  
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Ha az egyenlőség az általános norma, és mégis léteznek olyan csoportok, 

akik ebből ki vannak zárva, akkor ez csak úgy lehetséges, ha ezek az 

embercsoportok valami egészen nyilvánvaló módon híján vannak valaminek, 

amivel a többiek rendelkeznek: nem teljes értékű emberek. Van bennük 

valami alapvető, biológiai (öröklött, nem megváltoztatható) 

fogyatékosság, ami kizárja őket az egyenlő emberek köréből.  

 

Egy gyakran idézett definíció szerint: „A rasszizmus azt jelenti, hogy hamis 

okfejtéssel öröklött személyiségjegyeket, vagy viselkedési jellegzetességeket 

tulajdonítunk egy bizonyos fizikai külsővel rendelkező embercsoportnak. A 

rasszista pedig olyasvalaki, aki meggyőződéssel vallja, hogy bizonyos fizikai 

jegyekkel rendelkező emberek állítólagos felsőbb- vagy alacsonyabb-

rendűsége biológiailag magyarázható.” (Giddens 2003.).  

 

A felvilágosodás idején jelennek meg azok a tipológiák, amelyek 

tudományos igénnyel igyekeznek leírni az emberiség fajokra elkülönített 

csoportjait. Ezekben a hierarchikus rendszerezésekben a fizikai jegyek 

mellett, azokhoz kapcsolva, morális, intellektuális és esztétikai szempontok is 

megjelennek. 

 

A gyarmatosítást legitimáló, a fehér faj felsőbbrendűségét hirdető ideológia az 

európai ember terhes felelősségeként, civilizációs küldetésként indokolta a 

fehérek más, Európán kívüli népek feletti uralmát. A félig gyermeki (értsd: 

fejletlen, nem teljes jogú felnőtt) állapotban leledző népek gyarmatosítása 

ebben az átértelmezésben nem az elnyomás és a kizsákmányolás 

fogalmaival írható le, hanem a gondoskodás tárgyát képezik.  

 

 

Nyíltan rasszista rendszerek: 

 

 A 19-20.század folyamán egymással párhuzamosan a rasszista ideológia 

különböző formái jutottak érvényre. Németországban a herderi Volkgeist, 

egyfajta minden népre sajátosan jellemző, egyedi népszellem fogalma 

alapozta meg a különböző etnikai csoportok és nemzetek szembeállítását. A 

felsőbbrendű német népszellem (spirituális, intuitív, becsületes) az 

alsóbbrendű zsidó népszellemmel (materiális, racionális, gátlástalan) áll 
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szembe, egyfajta kulturálisan kódolt rasszizmus keretében. (Ami aztán a 

hitleri időszakban biológiailag értelmezett fajok közötti különbséggé válik.) 

Amerikában a fehér felsőbbrendűség ideológiáját a feketék 

gyermetegségével és inkompetenciájával támasztották alá, ez alapján zárták 

őket ki a teljes jogú állampolgárok köréből. 

 

A 20. század három nyíltan rassztista rezsimet is produkált. A náci 

Németország, az Egyesült Államok déli államai a Jim Crow törvények 

időszakában és a dél-afrikai apartheid rendszer abban tér el a rasszizmus 

korábbi formáitól, hogy racionalizálta és bürokratizálta a faji 

megkülönböztetést. A nyílt rasszizmus feltétele a modern állam és a 

modernizált társadalom kialakulása. A rasszista ideológia ezekben az 

esetekben a hivatalos állami ideológia rangjára emelkedett. A 

megkülönböztetett csoportokkal jogait törvényi szinten korlátozták, és 

ezeknek a korlátozásoknak az érvényesítést az állami bürokrácia gépezete 

volt hivatott ellátni (pl. a fajok közötti házasság tiltása, meghatározott 

hivatalok, munkakörök betöltésének tilalma, a gazdasági forrásokhoz és 

lehetőségekhez való hozzáférés korlátozása).  

 

 

Rasszizmus új ruhában: kulturális rasszizmus, avagy rasszok 

nélküli rasszizmus 

 

Az 1980-as évektől szükségessé vált a rasszizmus elméleti újragondolása, 

ekkor tűnt fel ugyanis az angol radikális jobboldali diskurzusban az a fajta 

rasszista érvelés, amely a kultúrák inkompatibilitását és a bevándorló 

kisebbségi csoportok asszimilálhatatlanságát hirdette. A rasszizmus, mint 

jelenség nem szűnt meg a 20. századi nyíltan rasszista rendszerei 

eltűnésével, sőt – de átalakult. Noha a rasszizmus nyílt formái a század 

második felében fokozatosan, de szalonképtelenné váltak, a rasszizmus 

formálisan elítélt ideológiává és gyakorlattá vált, a rasszizmus továbbra is 

jelen van. Több elnevezés is született az ún. “új rasszizmus”  jelölésére, 

megkülönböztetendő a korábbi, biológia alapú rasszizmustól, pl. laissez-faire 

rasszizmus, kulturális fundamentalizmus, jelöletlen (unmarked) rasszizmus, 

színvak rasszizmus (colour-blind), kulturális rasszizmus.  
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Ez az “új rasszizmus,” ahogy Balibar is hangsúlyozza, nem is olyan új: 

előfutára vagy prototípusa a modern antiszemitizmus, amely kulturális alapon 

tesz különbséget zsidók és nem-zsidók között (ld. fentebb: népszellem). A 

zsidóság egy kulturális-szellemi örökség, sajátos gondolkodási és 

tevékenységi formák jelölője.  

 

A kulturális rasszizmus vagy „rasszok nélküli rasszizmus” a rasszizmus egy 

olyan formája, amely az alá- és fölérendeltséget nem biológiai 

különbözőségekre alapozza, hanem kulturális különbségekre. Azaz  a 

biológia helyett a kultúra lett az új értelmezési keret, amelyben a különböző 

csoportok egyenlőtlen státuszát és az ebből fakadó megkülönböztető 

kezelését értelmezni (és racionalizálni) próbálják. Az új rasszizmus ugyan már 

nem a biológiai öröklődéssel magyarázza a “fajok” megváltoztathatlan 

különbözőségét, de a különböző etnikai csoportok kulturális különbségeit 

legalább ennyire megszüntethetetlennek tételi. 

 

Étienne Balibar a rasszizmus ezen új, 20. századvégi formáját a 

dekolonizáció diskurzusaként aposztrofálja. A gyarmati rendszer felbomlását 

követően megfordult a népek mozgása: a volt gyarmatokról települtek át nagy 

tömegben bevándorlók a hajdani anyaországokba. Az új rasszizmus által 

artikulált problémafelvetés a civilizálatlannak, alsóbbrendűnek kikiáltott etnikai 

csoportok integrációjának vagy asszimilációjának kérdését (lehetetlenségét) 

állította a középpontba. Így váltak a kulturális rasszizmus célpontjává a 

franciaországi arabok, a nagy-britanniai bevándorlók a volt birodalmi 

területekről. Az újrasszista felfogás Magyarországon a rendszerváltás után 

jelent meg, és legintenzívebben a cigányok ellen irányul. 

 

Fredrickson fentebb idézett rasszizmus definíciója túllép a tudományos vagy 

biológia értelemben vett rasszizmuson, de a kultúrán, valláson, stb. – tehát 

nem biológiai meghatározottságon – alapuló csoportos előítéleteket csak 

annyiban tekinti rasszistának, amennyiben a kulturális különbségeket belső 

eredetűnek, megváltoztathatatlannak tartják. A xenophóbia vagy 

kulturalizmus, azaz a kulturális különbségekkel szemben megnyilvánuló 

intolerancia, csak abban az esetben minősül rasszizmusnak, ha a kérdéses 

csoport számára nincs nyitva az identitásváltoztatás lehetősége, azaz még 

önkéntes alapon sem tudnak asszimilálódni, idomulni a domináns csoporthoz.  



 

 

75 

Azonban, és ezt Fredrickson is elismeri, a rasszizmus és a kulturalizmus nem 

válik egyértelműen el egymástól, inkább egy széles szürke zónáról 

beszélhetünk, amiben “a kultúrát lehet addig reifikálni és esszencializálni, 

amíg az funkcionálisan a fajjal lesz egyenlő” (Fredrickson 2002:7).  

 

 

A brit szakirodalomban is vita bontakozott ki a faji alapú és a kulturális 

rasszizmus összefüggéséről. Stuart Hall szerint mindkét logika szimultán jelen 

van, csak szituációtól, etnikai csoporttól függően más-más kombinációban; 

Tarq Modood szerint a kulturális rasszizmus a faji rasszizmusra épül, 

azonban nem feltétlenül vannak jelen egyszerre a rasszistaként értelmezett 

megnyilvánulásokban. Az amerikai szakirodalomba jóval később jelent meg a 

kulturális alapú megkülönböztetésről való gondolkodás, és Hill szerint az 

amerikai fehérek még mindig inkább a népi elmélet biológiai rasszizmus 

kategóriájában gondolkodnak (Hill 2009:11). A rasszizmus tárgya 

szemszögéből a rasszizmus elméleti dimenziója kevésbé számít; a 

rasszizmus, legyen biológia vagy kulturális, totális társadalmi jelenség ami 

számtalan formát ölthet (erőszak, intolerancia, kizsákmányolás, 

lealacsonyítás, lenézés, szegregáció, stb.). eredményeképp azok, akiket 

hátrányos érint, kénytelenek – szemben a rasszisták közösségével – magukat 

közösségként tudomásul venni.  
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4. HÍMNEM/NŐNEM – TÁRSADALMI NEM  
 

 

On ne nait pas femme, on le devient – “Az ember nem születik nőnek, hanem 

azzá válik” – Simone de Beauvoir francia egzisztencialista filozófus és 

regényíró mára szállóigévé vált mondata szinte kötelező nyitánya minden, a 

biológiai nem (sex) és a társadalmi nem (gender) fogalmak különbözőségét 

tárgyaló írásnak.  

 

Az idézet “A második nem” (1949) című könyvéből származik, “A nevelés” 

(Formation) című rész nyitómondata. A monumentális, a nők 

másodrendűségének és alávetettségének okait filozófiai és szociológiai 

megközelítésben vizsgáló társadalomelméleti munkában a gender kifejezést 

de Beauvior maga nem használta, de az általa artikulált megkülönböztetés lett 

a későbbi, a hatvanas évektől kialakuló feminista elmélet alapvetése. Az 

ember embernek születik, nem nőnek; nővé a nevelés, a társadalmi szokások 

teszik. A biológiai adottságból (XX kromoszóma, petefészek, stb.) nem 

következik szükségszerűen az, amit nőnek lenni – alkalmasint másodrangú, 

második nemnek – jelent. De Beauvoir szerint a nő nem autonóm, független 

személyiség, a többé-kevésbé körülményei determinálják, hogy mit és hogyan 

tesz. Ezek a körülmények, melyek a nő alárendelt helyzetéért felelősek, 

azonban történelmileg adottak. A történelmi meghatározottság pedig 

megváltoztatható, nincs végzetszerűen megírva a sors (biológiai) könyvében, 

azaz okai nem a biológiai adottságokban gyökereznek. Az „örök nő”, az örök 

női lényeg nem létezik. Az anatómia, minden freudi híreszteléssel ellentétben 

– mely a nőt hiányos (kasztrált) férfiként tételezi – nem végzet. 

 

 

SEX ÉS GENDER – BIOLÓGIAI ÉS TÁRSADALMI NEM 

 

A biológiai nem (sex) és a ráépülő társadalmi nem (gender) 

megkülönböztetése kulcsfontosságú a férfiak és nők közti társadalmi 

egyenlőtlenségek megértésében. A biológiai nem: a hozott anyag. Erre 

települnek rá különböző jelentés- és értékrendszerek, melyek meghatározzák 

hogy egy adott társadalomban mit jelent férfinak illetve nőnek lenni.  
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A gender nem keverendő össze a nemi szereppel. Utóbbi lényegesen 

szűkebb, döntően a család keretein belül érvényes kategória, míg a 

társadalmi nem a nőség és férfiság jelenségéhez társított jellemzőket, 

cselekvéseket, szokásokat, meggyőződéseket, intézményeket foglalja 

magában, illetőleg azt a – hierarchikus és asszimetrikus hatalmi – 

viszonyrendszert, amelyben nő és férfi egy adott társadalomban értelmeződik.  

 

A gender „társadalmi konstrukció, így olyan szimbolikus jelentés- és 

értékrendszer  hordozója, melyet a különböző kulturális hagyományok hoznak 

létre. Olyan jelrendszer, melyet csupán a társadalmi és kulturális 

konszenzusok kötnek össze a biológiai nemmel. A társadalmi nem 

szimbolikus jelentésrendszere  határozza meg és írja le azt, hogy mit 

asszociálunk a férfiság és a nőség jelenségéhez. A nem mint társadalmi 

viszonyrendszer és jelrendszer egyben meggyőződések, vélemények, hitek, 

társadalmi cselekvések-szokások, illetve intézmények összessége” (Thun 

2007:626).   

 

Más, többnyire egymást kizáró sztereotípiákat tulajdonítunk férfiaknak és 

nőknek: a kisfiúk nem sírnak (a lányok könnyebben kifejezik érzelmeiket és 

gyengébbek), a nők feladata a család összetartása (amit a hűtlenségre 

programozott férfi olykor szétrobbant), a férfiak agresszívebbek és 

kompetitívek (a nők kompromisszum- és konszenzuskeresők), stb. 

Ugyanakkor komolyabb társadalomtudományos vizsgálódás sem kell hozzá, 

hétköznapi tapasztalatainkból is megannyi példát találunk, hogy ezek a 

szerepek, viselkedésminták tanultak. Ha a kisfiú mégis elpityeredne, jó 

eséllyel rászólnak, hogy ne sírjon, ne legyen már olyan anyámasszony 

katonája, a kislányoknak babát veszünk ajándékba, és megdicsérjük őket, ha 

jól (csendesen, nyugodtan, szófogadóan) viselkednek. Nővé és férfivá 

szocializál minket a világ, amibe beleszületünk:  

 

„Mivel az egyén beleszületik bizonyos társadalomba, első lépésben 
a családon és a szülőkön keresztül, később az iskola és a kortárs-
csoport közvetítésével, majd a munkahelyen, az élettárssal 
fenntartott kapcsolatban, médián, egyházon és számos más 
intézményen keresztül tanulja meg mit jelent nőnek, illetve férfinak 
lenni, melyek a nőiességnek illetve a férfiasságnak a velejárói. 
Mindegyik társadalomra érvényes az, hogy kidolgozza a nemi 
identitásról való tudás tartalmát és szabályait, az emberek 
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rendelkezésére bocsátja az erről való gondolkodásban használatos 
szimbólumokat, sőt kötelezővé teszi számukra az általa 
elfogadhatónak tartott normatív ideológiákat. A kulturális 
reprezentációk és az ezeket értelmeződoktrínák mellett a gender 
fogalma vonatkozik mind a nemiséget szabályozó társadalmi 
intézményekre és szervezetekre, mind pedig ennek szubjektív 
megélésére is (Scott 1986).”  

 

A világ, az első időszakban elsősorban a szülők és a közvetlen család, már 

születésünk pillanatától máshogy viszonyul a kisfiúkhoz és kislányokhoz. Sőt, 

vizsgálatok kimutatták, hogy már a születés előtt is más a szülők viszonya 

leendő gyermekükhöz, ha tudják annak feltételezhető nemét. Az örömteli 

eseményt, az új jövevény érkezését is másképp reagálják le, annak 

megfelelően, hogy milyen nemű a baba. Egy meglehetősen zavarba ejtő – és 

a vizsgálatban érintett személyek számára feltehetően kínos – kanadai 

kutatás például azt találta, hogy azok a szülők, akik valamilyen helyi 

napilapban közleményt jelentetnek meg a család gyarapodásáról, más 

szavakat használnak fiúk és lányok esetében: előbbi érkezését 

„büszkeséggel” tudatják a világgal, utóbbiak esetében „boldogságuknak” 

adnak hangot (Fine 2010). 

 

A gender az egyénhez képest nem kívül áll; jelen van abban, hogy mint 

egyének hogy gondolkodunk, milyen képet alakítunk ki magunkról, illetőleg 

hogy környezetünk milyen képet tükröz vissza ránk. A társadalmi nem 

identitásunk egyik meghatározó alkotóeleme.  

 

A társadalmi nem szerinti megkülönböztetés univerzális, de – a biológiai nem 

állandóságával szemben – a gender időben és térben változó tartalmakkal 

bír, egymástól távoli kultúrák – bár hasonlóságokat és azonosságokat is 

felmutatnak – a maszkulin és feminin meglehetősen változatos képét adják. 

Etnográfiai leírások számtalan példával szolgálnak olyan preindusztriális 

társadalmakra, melyekben a miénkhez képest teljes eltérő módon 

értelmeződik a férfi és nő feladata, pozíciója, egymáshoz való viszonya, stb.  

A maszkulinitás és femininitás tartalma, s ennek következményei a 

biológiailag hímnemű illetve nőnemű egyedekre, azaz társadalmi nemnek 

tulajdonított jelentések kultúránként, történelmi korszakonként komoly 

változásokat mutatnak.  
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Továbbá: a gender soha nem önmagában, egyedüli tényezőként határozza 

meg, hogy egy illető személy hogyan, milyen módon mozog a világban mint 

férfi vagy nő. Egyéb tényezők (faji, etnikai hovatartozás, vallás, életkor, 

osztályhelyzet, stb.) ugyanúgy hatnak, ezek sajátos keresztmetszetében, 

mintegy összjátékaként, formálódik ki egy adott személy identitása és 

pozicionáltsága. A nő és férfi kategóriákon belül is hatalmas távolság vannak, 

egyazon kultúrán belül is, ezekért – az egyéni különbségeken túl – többek 

közt a felsorolt egyéb identitásképző tényezők felelősek. A normatív 

femininitás és a normatív maszkulinitás absztrakt, de nagyon valós hatással 

bíró konstrukciók. 

 

A gender állandóan változó kategória: ugyanarra a hardware-re többféle 

operációs rendszer, és még többféle software telepíthető. 

 

 

GENDER MINT HATALMI VISZONY 

 

A sex/gender megkülönböztetés megjelenése a társadalomtudományos 

gondolkodásban egy fontos új elemet hozott a az egyenlőségről-

egyenlőtlenségről való gondolkodásban. A gender, azon túl, hogy konkrét 

tartalmában állandóan változó kategória, központi jelentőséggel bír a 

társadalmi egyenlőtlenségek strukturálásában. Az, hogy valaki férfi vagy nő, 

meghatározza, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg számára, milyen 

pozíciókat érhet el, milyen funkciókat tölthet be. Társadalmi szinten a férfi-nő 

viszony hierarchikus és asszimetrikus. Kevesebb nő kerül magas státuszú, 

komoly hatalommal és pénzzel járó pozícióba, viszont gyakrabban és 

nagyobb számban lesznek a nők diszkrimináció, agresszió áldozatai, 

nagyobb mértékben fenyegeti őket az elszegényedés, a kiszolgáltatottság. 

(Belinszki 2003).  

 

A “nemek közti kapcsolatoknak mint igazságtalan hatalmi viszonyoknak a 

létezése egyértelműen kiderül azokból a statisztikákból amelyek kimutatják: a 

nők sokkal több időt fordítanak a házimunkára mint a férfiak olyan 

körülmények között is, amikor ők is jövedelmet hoznak a családba; a nők 

átlagosan kevesebb keresnek mint a férfiak, aminek egyik oka az, hogy az ún. 

feminizálódott szakmákban, illetve funkciókban dolgoznak, amelyek anyagi és 
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szimbolikus elismertsége kisebb mint az ún. férfias munkáké; a nők 

lényegesen alacsonyabb számban vannak jelen a politikai döntéshozatal 

különböző struktúráiban; az ENSZ 1980-as statisztikája szerint világszinten a 

lehetséges munkák 2/3-át a nők végzik, ehhez képest a jövedelmeknek csak 

10%-a, a tulajdonok különböző formáinak pedig csupán 1%-az övék; a 

világon az írástudatlanok 2/3-át a nők teszik ki, és az oktatáshoz való 

hozzáférés még mindig probléma a világ számos táján; a családon belüli 

erőszaknak és a nemi erőszaknak legtöbbször a nők az áldozatai.” (Magyari-

Vincze 2006:32-33) 

 

A nőket hátrányos helyzetbe hozza és a maszkulin szerepek betöltőit 

privilegizálja az ún. patriarchális rend. Egy nagyon nyilvánvaló, és a világ 

nagyobbik részén már meghaladott példával élve: a nemi hovatartozás 

(továbbá a tulajdonnal való rendelkezés) hosszú ideig eldöntötte, hogy ki 

vehet részt a politikában mint a társadalom választó és válaszható tagja. A 

női választójog kivívása már viszonylag régen meghaladott kérdés, manapság 

már csak mosolygunk és vagy elborzadunk azokon a magyarázatokon, 

amelyekkel a nők politikai jogegyenlőtlenségét hajdan indokolták. A gender, 

ne feledjük, változó kategória. Akik ma tagadják, azok döntő többsége 

számára is vállalhatatlan azoknak a hajdan tudományosnak gondolt 

szamárságoknak az érvként való használata, amivel a nők kirekesztését 

indokolták. Ugyanakkor ma is feltűnően kisebb arányban találunk a gazdasági 

és politikai élet felső régióiban nőket. Az, hogy egy nő polgármesternek, 

iskolaigazgatónak még meg tud felelni, de a komolyabb felsővezetői 

pozíciókat már kevésbé szabták rá, nem  az Y kromoszóma hiányából 

következik. Más szóval azt, hogy egy nő nem tud vagy nem is akar 

miniszterelnök, cégvezető lenni, már meg kell magyarázni – ideológiát kell 

gyártani arra, hogy kinek mi felel meg, hol a helye, mi fakad női (vagy férfi) 

mivoltából, mi a természetes – de valójában: naturalizált, természetessé tett – 

hivatása, stb.  

 

GENDER MINT NATURALIZÁLT KÜLÖNBÖZŐSÉG 

 

A társadalmi nem hatalmi kapcsolatokat jelöl, ebben áll radikalizmusa. És 

talán éppen ez a genderrel szemben tanúsított indulatos ellenállás egyik fő 

oka is, hiszen a sex/gender megkülönböztetés éppen azok az asszimetrikus 
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hatalmi viszonyokra világít rá, amelyeket a biológia különbségek hivatottak 

elmaszatolni (Bán 2004). 

 

A fentebb szereplő kitételt („az, hogy valaki férfi vagy nő”) reflektálatlan 

hétköznapi beszédünkben sokszor úgy mondjuk: az, hogy valaki férfinak vagy 

nőnek született. Ez jön automatikusan a nyelvünkre. Miközben, ahogy de 

Beauvoir figyelmeztet, azt kellene mondanunk: az hogy valaki férfiává vagy 

nővé vált. Ez viszont sután, akár kicsit erőltetetten is hangzik. A biológiai 

nemnek a társadalmi nemmel való összemosódása olyan fokú, hogy a 

kettő közötti kapcsolat organikusnak és magától értődőnek tűnik. Mintha ez 

lenne a „természetes”: a természet rendjéből fakadó norma/normalitás. Ez az 

összemosódás azonban társadalmi és kulturális konszenzusok terméke, nem 

genetikailag kódolt. Csak egyszerűbb, magától értetődőbb természetesnek 

gondolni, hiszen biológiai lénynek születünk (a biológia pedig ugye maga a 

Természet), ugyanakkor egyből kisfiúként/kislányként jelenünk meg a 

világban, így később fiúságunk/lányságunk, férfi/nő mivoltunk könnyen olybá 

tűnhet, mintha a természetből fakadna.   

 

A nemek közötti különbségek természetesnek tűnnek, mert a biológia maga a 

Természet, és mert így szoktuk meg. John Stuart Mill mondta, hogy "Minden, 

ami szokványos, természetesnek tűnik". A szokványos és természetes 

pedig láthatatlanná válik, nem merül fel mint probléma amire rá lehetne, rá 

kellene kérdezni. (Bán 2004). 

 

A két fogalom, a biológiai és a társadalmi nem közötti kapcsolat azonban 

önkényes, a biológiai tényekből nem fakad mintegy természetes módon, hogy 

egy adott kultúra mit asszociál a nőséghez, a női mivolthoz, még akkor sem, 

ha ezek a nőhöz és nőnek tulajdonított jelentéstartalmak természetesnek 

tűnnek. A nők és férfiak eltérő viselkedése, a lehetőségeikben megjelenő 

különbségek (ezt példázni) nincs ok-okozati kapcsolatban az illető egyén 

biológiai-genetikai konstitúciójával. Azaz a gender „nem a biológiai, 

természetes tények összefonódása a kultúrával, hanem abból származik, 

hogy a nemiséggel kapcsolatos uralkodó kulturális ideológiák bizonyos 

módon értelmezik a biológiai különbségeket annak érdekében, hogy 

természetesként fogadtassanak el létező vagy éppen létrejövő társadalmi 

egyenlőtlenségeket. A szexizmus, mint ideológia, mindebben fontos szerepet 
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játszik.” (Kóczé 2009) 

 

Azonban a „a férfiuralom tényleges egyetemessége gyakorlatilag lehetetlenné 

teszi a természetesség látszatának lerombolását […] hogy valójában 

önkényesek és történelmileg intézményesítettek (ex institutio) a hagyomány 

természetesnek álcázott „választásai”, amelyek a szokásban meg a 

törvényben (nomos, nomo), nem pedig a természetben (phusis, phusei) 

gyökereznek.” Bourdieu 1994:11).  

 

 

KONSTRUKCIONIZMUS ÉS ESSZENCIALIZMUS 

 

A gender mint analitikus eszköz bevezetése, a biológia nem és a társadalmi 

nem elkülönítése jellegzetesen konstrukcionista értelmezése a férfi és nő 

mibenlétének. Az esszencialista állásponttal szemben, mely a 

természetben/biologikumban gyökerező örök és lényegileg változatlan férfi és 

női lényegben gondolkodik, a konstrukcionizmus egyszerűen annyit állít, 

hogy a maszkulinitás és a femininitás emberi „csinálmány”, konstrukció, 

mesterségesen létrehozott építmény. Mi, emberek, férfiak és nők, rendelünk 

különböző jelentéseket (szerepeket, lehetőségeket, normákat, stb.) férfinak és 

nőnek látszó testekhez.  

 

Bár a gendert mint fogalmat a feminizmus második hulláma dobta be a 

társadalomtudományi köztudatba, fontos hangsúlyozni, hogy a feminista 

irányzatok nem vitatják a férfi és nő közti biológiai különbségeket, azt 

azonban igen, hogy ezek a különbözőségek legitimálnák a fennálló társadalmi 

különbségeket.  

 

A férfi, nő „természetes” szerepe, helye a világban ideológiailag motivált 

konstrukció. Szigorúan az európai kultúrkörben maradva az hogy, ma mit 

tartunk férfiasnak és nőiesnek (normatív és preskriptív értelemben), az elmúlt 

néhány száz év alatt alakult úgy, ahogy. A felvilágosodás, a kialakuló polgári 

társadalmak kultúrája vezette be azt a markánsan ellentétpárokban 

megfogalmazott gondolkodást férfiról és nőről, ami mind a mai napig jelen 

van, bár a történelmi változásoknak köszönhetően már sokkal 

problematikusabb formában, a hagyományosnak mondott férfi/nő 
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kategóriákban. Természetesen gender különbségek korábban is léteztek, és 

férfi és nő ezt megelőzően is hierarchikus viszonyban állt egymással, más 

értékkel esett latba, de a világnak az a fajta dichotómikus felosztása, a 

maszkulin  és feminin egymást kölcsönösen kizáró szembeállítása 

modernkori fejlemény. Eszerint bináris oppozíciókban rendeződnek el például: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A férfiakhoz, a férfias játékhoz kapcsolódó jellemzők mindig pozitív töltetet 

kapnak, a nők jellemzői negatív töltettel vagy alacsonyabb rendűként 

jelölődnek. Ráadásul az egyéni érvényesüléshez szükséges tulajdonságokat 

a férfiassághoz köti a közmegegyezés (versenyszellem, önállóság, ambíció, 

határozottság, stb.), így az érvényesülni próbáló nő abban a pillanatban 

kompromittálja nőiségét amint férfias utakra téved.  
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5. FEMINIZMUSOK 
 

 

Mi a feminizmus? Azon túl, hogy leginkább szitokszó a hazai közbeszédben, 

tulajdonképpen így, egyes számban, nem létezik. A feminizmusra nincs 

egységes definíció. Sokkal inkább gyűjtőfogalom, mely alá számtalan – 

olykor egymással egyet nem értő – irányzat sorolható, és melynek mára már 

markánsan szakaszolható története van. A periodizáció illetve az egyes 

irányzatok címkézése – mely szükségszerűen szelektív és egyszerűsítő – 

természetesen megannyi problémát felvet, ugyanakkor azonban hasznos 

fogódzót is jelent: láthatóvá teszik a feminista mozgalom és a feminista 

gondolkodás sokféleségét és összetettségét. Jelzései annak, hogy a 

“feminizmus nem egy monolitikus ideológia, és hogy nem minden feminista 

gondolkodik egyformán.” (Tong 2009:1) 

 

A népszerű és leggyakrabban megjelenő sztereotípiák például egy konkrét 

irányzat, az önmagában is heterogén radikális feminizmus legszélsőségesebb 

nézeteit erősítik fel, azokat is többnyire kontextusából kiragadva, torzítva és 

túlozva. Így lesz a feminizmus a családrombolás ideológiája, a feminista pedig 

zsíros hajú, ápolatlan, szexuálisan frusztrált vagy egyenesen – ó, horror! – 

leszbikus, dühös, megkeseredett, magányos és természetesen férfigyűlölő 

nő. A feminizmus, mint politikai eszme és mozgalom, nem ez. 

 

 

A SZERVEZETT FEMINIZMUS SZAKASZAI ÉS FŐBB IRÁNYZATAI: 

 

1. Első hullám: liberális feminizmus 

 

A feminizmus első hullámának is nevezett korszakot meghatározó liberális 

feminista irányzat tekinthető a női egyenjogúságért síkra szálló mozgalom 

nyitányának. A liberális feminizmus, melyet olyan klasszikus liberális 

filozófusok munkái alapoztak meg mint John Stuart Hill és Mary 

Wollstonecraft, alapvetően a jog előtti egyenlőség kivívását tekintette 

elsődleges céljának: ahhoz, hogy a nők és férfiak közti egyenlőtlenségek 

megszűnjenek, először és legfőképpen a törvények által lefedett 

játékszabályokban kell a megkülönböztetést megszüntetni. Az első hullám 
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legjellemzőbb célkitűzése a női választójog kiharcolása volt, innét ered a 

mozgalmárok közismert elnevezése: szüfrazsett (fr. suffrage, választójog).  

 

A feminizmus: válaszreakció az autonóm individuumnak a modernitás 

által létrehozott fogalmára. A felvilágosodás politikai-filozófiai diskurzusában 

jelenik meg az egyén mint központi kategória – csak éppen a szabadság, 

egyenlőség, testvériség nemes eszméje az első pillanattól kezdve a férfiak 

privilégiuma (fraternitás), a nőkre nem vonatkozik.  A választójog férfiakra 

való korlátozása, azaz a nők kirekesztése, ennek az egyenlőtlen 

egyenlőségnek az egyik legszembetűnőbb megnyilvánulása volt. “Ily módon a 

modernitásról – Bourdieu fogalmát használva – már a kezdetektől fogva 

elmondható, hogy heterodox társadalmi képződmény, azaz kódolva volt 

benne egy igen komoly, nemi alapon intézményesült, de bizonyos 

szempontból marginalizált csoport, mely az intézményrendszer működésének 

logikájából következően előbb-utóbb meg kellett, hogy kérdőjelezze a doxikus 

rendet. (Séllei 2007:25) Értelemszerű tehát, hogy a választójogért való harc 

kitüntetett szerepet kapott a feminista mozgalom indulásakor. 

 

Női választójog bevezetése: Új Zéland – 1893, Finnország – 1907, Anglia –

részeleges: 1918 (30 év felettiekre), teljes körű: 1930, USA – 1920, 

Franciaország – 1944, Svájc – 1971, Egyesült Arab Emirátusok – 2006.  

Magyarországon az 1918-as őszirózsás forradalom terjesztette ki a 

választójogot a 24 év feletti és írástudó nőkre; ez a Bethlen-kormány alatt 

(1922) leszűkült a legalább háromgyerekes eltartott nőkre, vagy 30 évnél 

idősebb, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező nőkre. Az általános 

választójogot 1945 nyerték el a nők. 

 

Emellett hasonlóan fontos vívmánynak számít a nők egyenlőségét biztosító 

egyéb jogok kiterjesztése is (tulajdonjog, öröklés, oktatáshoz való jog, stb). A 

jogi emancipáció összességében arra a nagyon egyszerű törekvésre 

fordítható le, hogy a nők, a férfiakhoz hasonló módon, önálló jogi 

személyiséggel bíró egyénként jelenhessenek meg a közszférában. 

 

A szűken vett jogegyenlőség tekintetében az első hullám célkitűzései 

tulajdonképpen megvalósultnak tekinthetőek, mindazonáltal liberálisnak 

tekinthető feminista csoportok, szervezetek, vagy akár teoretikusok mind a 
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mai napig ténykednek. Számukra továbbra is a nyilvános szféra, a jogi és 

politikai intézményrendszer, a munkaerőpiac reformja, az ott jelentkező 

anomáliák orvoslása jelenti a fő eszközt és terepet a nők egyenlőségének 

megteremtése irányába. A liberális feminizmus profilja fő elemei közé tartozik 

a munkahelyi diszkrimináció elleni harc, illetve a nyilvános szférába elvben 

bebocsátást nyert nők tényleges érvényesülési lehetősége biztosítása. 

 

 

2. Második hullám: hatvanas-hetvenes évek 

 

Némi pangás és egy világháború után, a 60-as évek turbulens politikai 

időszakában a feminista mozgalom újra lendületre kapott, összekapcsolódva 

korszak egyéb progresszív irányzataival (pl. fekete polgárjogi mozgalom, 

háborúellenes mozgalom, diáklázadások). Az ún. második hullámot döntően a 

liberális feminista hagyománnyal, annak individualista meghatározottságával 

való elégedetlenség és a markánsan más utak és más módszerek keresése 

jellemzi. Mind a radikális mind a szocialista feministák szemében liberális 

társaik célkitűzései kevésnek találtattak: pusztán csak a felszínt kapargatják, 

a status quo-t lényegében elfogadva a fennálló patriarchális rendszer 

intézményeibe akarnak belesimulni – azaz akarnak maguknak is egy szeletet 

a tortából. Hiába a kivívott jogi egyenlőség, egyre több nőben tudatosult, hogy 

továbbra is rosszul érzik magukat a bőrükben.  

 

Radikális feminizmus:  

Ellentétben a liberálisokkal, a radikális feministák számára a jogi és politikai 

berendezkedés nők számára kedvező átalakítása nem elégséges cél, magát 

a patriarchális rendszert teszik kritika tárgyává és támadják annak minden 

intézményével együtt (házasságra épülő család, egyház). A radikálisok 

értelmezésében a nők (mint csoport, mint osztály) férfiak által történő 

elnyomása minden egyenlőtlenség alapja; a nők és férfiak reprodukciós 

funkcióiban meglévő különbségek szolgáltatják az alapot a női nem 

alárendelésére. A radikális feminizmus következésképp a reprodukciót és a 

szexualitást tette meg vizsgálata tárgyává, ezzel számottevően 

újraértelmezve a feminista kritika mozgásterét: míg a liberális feminizmus arra 

összpontosított, hogy a magánszférába zárt nők is bebocsátását nyerjenek a 

nyilvánosság különböző tereire, addig a radikálisok a korábban 
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magánügyként kezelt viszonyokat tették politikai kérdéssé. Híres 

szlogenük, a “personal is political” [kb. a személyes is politikai ügy] is ezt 

foglalja össze: az, ami a privát szférában zajlik férfi és nő között, szintén 

közügy, politikai és társadalmi meghatározottsággal, relevanciával és 

implikációkkal bír. A négy fal között nem kezdődik egy új vagy más világ.  

 

Megemlítendő, hogy a radikális feministák egyes csoportjai által 

megfogalmazott, valóban szélsőséges és olykor militáns, nézetek 

szolgáltatnak muníciót a feminizmus pejoratív és dehonesztáló 

értelmezésére. Maga a radikális feminizmus is számtalan, egymással sok 

esetben ellentétes elveket valló, nézetet foglal magában, és valóban ez az 

irányzat, ami a mainstream gondolkodástól, a bevett normáktól és értékektől 

leglátványosabban távol áll. Egyes radikálisok értelmezésében például a 

heteroszexuális kapcsolat minden esetben a patriarchális elnyomással 

egyenlő, ezért a politikailag tudatos feminista elvi alapon választja a 

cölibátust, az autoeroticizmust vagy a leszbianizmust. Mások, éppen 

ellenkezőleg, úgy vélik, hogy nem elfogadható előírni egy nő számára, hogy 

szexualitását kivel és hogyan élheti meg a legjobban. Hasonlóan szélsőséges 

és egymással nem összeegyeztethető álláspontok fedezhetőek fel a 

reprodukció kérdését illetően is: míg némelyek az anyaságban vélik felfedezni 

a nők erejét és hatalmát, mások a fajfenntartás nőkre háruló részét nem az 

ünneplés tárgyának, sokkal inkább tehernek értékelik, mely fizikailag és 

mentális is leszívja a nők energiáit, megalapozza alávetettségüket, ezért 

bármilyen, a reprodukciót kontrolláló vagy asszisztáló technológiai eljárás 

szabadon igénybe vehető a terheség-szülés kiküszöbölésére, szabályozására 

vagy kiváltására.   

 

 

Szocialista és marxista feminizmus  

A szocialista feministák, nem meglepő módon, az osztály és gender 

kategóriáit kombinálva próbálták megérteni a nők alávetettségének okait is 

dinamikáját. Eszerint a nők gazdasági függősége a magántulajdon 

megjelenésével és az osztálytársadalom kialakulásával vette kezdetét, amikor 

a társadalom tagjai által megtermelt, és korábban viszonylag egyenletesen 

szétosztott javak egy (férfi) kisebbség kezébe kerültek át. A rendszer 

haszonélvezői eredetileg mind férfiak voltak, a nők pedig gazdasági függő 
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helyzetbe kerültek. Jelenkori viszonyokra alkalmazva ez az irányzat az 

egymással elválaszthatatlanul összefonódott kapitalizmus és a 

patriarchátus lebontását célozza meg, ugyanis csak ezáltal lenne 

megvalósítható a nők függetlenségének visszaadása (és újbóli egyenlősége 

férfiakkal). 

 

A szocialista és marxista feminizmus nem keverendő össze a második 

világháború után Közép- és Kelet-Európában kialakult szocialista blokk 

országaiban felülről lenyomott női egyenjogúsággal. A feminizmus szocialista 

és marxista irányzata leginkább Angliában nyert teret. Az akadémiai 

feminizmuson belül is jelentős pozíciókat mondhatott magának, pl. a CCCS-

en belül alakult Women’s Studies Group esetében. “Kiemelten a társadalmi 

nem gazdasági aspektusaira koncentráltak: a nők, mint bérmunkások és 

tartalék munkaerő kizsákmányolására, a házimunka hozzájárulására a 

kapitalista felhalmozáshoz, az állam szerepére a tradicionális család előnyben 

részesítésében. 

 

Fekete feminizmus 

A fekete (afro-amerikai) nők a kezdetektől aktívan részt vettek a 60-as évek 

progresszív társadalmi mozgalmaiban, a fekete polgárjogi mozgalom 

különböző szerveződéseiben, baloldali munkásszervezetekben csakúgy mint 

a második hullám feminista csoportjainak munkájában. Előbbiek kemény, a 

nőkkel szemben nem éppen felvilágosult, olykor durván szexista belső világa, 

utóbbi belső elitizmusa és rasszizmusa egy idő után komoly kiábrándultságot 

eredményezett. A perifériára szorultság, a belső diszkrimináció oda 

vezetett, hogy 1973-ban megalakult az első önálló fekete nőket tömörítő 

szervezet, a National Black Feminist Organization20.  

 

A fehér középosztálybeli nők által artikulált feminizmussal szemben a fekete 

nők, saját tapasztalataik és élethelyzetük alapján, több ponton is 

különvéleményt fogalmaztak meg. Megkérdőjelezték például a monolitikus, 

differenciálatlan “nő” kategóriáját, melynek konceptualizásában a 

színesbőrű nők tapasztalata egyáltalán nem jelent meg, következésképp a 

                                                        
20 A Black Feminist Statement  From The Combahee River Collective 
http://www.lilithgallery.com/feminist/modern/Black-Feminist-Statement.html  

 

http://www.lilithgallery.com/feminist/modern/Black-Feminist-Statement.html
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fehér nők jogát, hogy a maguk privilegizált pozíciójából mások (pl. 

színesbőrűek) helyett és nevében beszéljenek. Továbbá elutasították a 

család mint a patriarchális társadalom elnyomó intézménye leegyszerűsítő 

értelmezését: egy dominánsan rasszista többségi társadalom kényszerű 

keretei között számukra a család nem börtönt hanem ellenkezőleg, a 

szolidaritás, a támogatás színterét jelentette.   

 

 

Pszichoanalitikus feminizmus 

A korábbi irányzatokkal ellentétben, melyek a nők alárendeltségét a nagy 

rendszerekben (gazdaság, politika) vagy a reprodukció és szexualitás 

viszonyai közepette próbálta értelmezni, a pszichoanalitikus irányzat híveit ezt 

nem elégítette ki. Szerintük hiába valósul ugyanis meg a nők teljes körű 

törvény előtti egyenlősége, válik számukra valós lehetőséggé az oktatásban 

vagy a munka világában való részvétel, ettől még a nők státusza, hogy 

hogyan gondolunk magunkra mint nőkre, lényegileg változatlan marad. A 

probléma belül keresendő, a női pszichében. Freud, majd későbbiekben 

Lacan pszichoanalitikus elméleteire részben alapozva, részben azokkal 

vitatkozva, azokat továbbgondolva a pszichoanalitkus feminizmus teoretikusai 

szerint a gender különbözőségek, következésképp a későbbi egyenlőtlen 

gender viszonyok – a maszkulinnak a femininhez képesti fölénye – a korai 

gyerekkorban gyökereznek.  

 

3. Harmadik hullám: a kilencvenes évektől 

 

Multikulturális, globális, posztkoloniális feminizmus 

A korábbi irányzatok fő szószólói döntően fehér, középosztálybeli nők köréből 

kerültek ki, akik, könnyen belátható, mégiscsak a nők elenyésző kisebbségét 

teszik ki. Mindeközben azonban úgy beszéltek, mintha saját kicsinyke 

világukból kitekintve a világ összes nőire nézve érvényes megállapításokat 

tudnának tenni: a női nem egységes, helyzetét, érdekeit és céljait tekintve is. 

A másságot, ha észre is vették, csak saját pozíciójukhoz képest viszonyítva 

jelölték. Más szóval egy specifikus faji és osztályhelyzetű női tapasztalat 

magát naturalizált normaként definiálta – minden más csak ehhez képest 

értelmezhető.   
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Már a korábbi hullámok is felszínre dobták a domináns csoportokhoz tartozó, 

és nem elhanyagolható mértékben privilegizált pozícióban levő nők és a 

“többiek” ellentétét, de a feminizmus igazán sokszínűvé csak az 1990-es 

évektől vált. Ekkortól válik hangsúlyossá a nők közötti különbségek 

hangsúlyozása. Számos korábbi irányzat esszencializmusával szemben 

melyek a nőről, a nő alávetettségéről beszéltek mintha a nő egységes, 

differenciálatlan, univerzális képződmény lenne, a feminizmus harmadik 

hulláma az individuumot több, meghatározó jellemző egyidejű és folyamatos 

kölcsönhatásában pozicionálja. A faji, etnikai hovatartozás mellett a szexuális 

identitás, vallás, képzettség/foglalkozás, iskolázottság, életkor, jövedelmi 

helyzet, stb. azok a cseppet sem elhanyagolható különbségek, melyek egy 

adott nőt, vagy nők specifikus csoportjait meghatározzák. Azaz a gender 

soha sem önmagában vagy kizárólagosan határozza meg egy nő helyzetét, 

hanem mindig az egyenlőtlenség más dimenzióival együtthatásban. A faji-

etnikai hovatartozás, az osztályhelyzet, a szexuális irányultság, ezek 

kölcsönhatása fontos különbségeket generál a gender konstitúciójában, 

melyek akár ellentéteteket is eredményezhetnek nők és nők között (hooks 

1994).  

 

A „nőkérdés” mindig egy adott – gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai –

kontextusban értelmezhető. 

 

Míg a multikulturális feminizmus egyazon ország vagy régió határain belül 

élő nők közötti fennálló különbségekre fókuszál, a globális és 

posztkoloniális feminizmus a globálisan fennálló egyenlőtlenségi viszonyok 

közepett értelmezi a feminizmus céljait és feladatait. Némiképp 

leegyszerűsítve, a fejlett (nyugati) világ és a fejlődő vagy harmadik világ 

cimke alá besorolt, többségében a volt gyarmati országok csoportja közti 

egyenlőtlen viszonyokról van szó. Nagy általánosságban, a fejlett világban élő 

nők sok esetben a fejlődő világ lányai és asszonyai rovására, azok 

kizsákmányálosa árán élveznek bizonyos kényelmi-jóléti privilégiumokat. Ez 

persze csak nagy vonalakban érvényes, sematikus szembeállítás: a 

legfejlettebb országokban is bőven akadnak olyan helyek, ahol az 

életkörülmények az afrikai országok szintjén vannak.   

 

 



 

 

94 

 

 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK 

 

hooks, bell (1994). “Feminizmus mint transzformációs politika”. In Hadas, 

Miklós (szerk.): Férfiuralom. Budapest: Replika Kör. 98-106. 

 

Lampland, Martha (1994). “Feminizmus és társadalomkutatás” In: Hadas, 

Miklós (szerk.): Férfiuralom. Írások nőkről, férfiakról, feminizmusról. Budapest: 

Replika Kör. 

 

Séllei, Nóra (2007). „Mért félünk a farkastól? Feminista kultúrakritika és 

genderkutatás itt és most.” In: Mért félünk a farkastól? Debrecen: DEENK 

Kossuth Egyetemi Kiadója. 

 

Tong, Rosemarie (2009). Feminist Thought: A More Comprehensive 

Introduction, Third Edition. Westview Press. 

 
 



 

 

95 

6. A REJTETT TANTERV 
 

 

A gyerekek, fiatalok iskolai éveik alatt számtalan olyan dolgot is megtanulnak, 

ami a “hivatalos” tantervekben nem jelenik meg sem elsajátítandó 

ismeretanyagként vagy kompetenciaként, sem deklarált nevelési célként. 

Többségünk az idő múlásával el is felejti a manifeszt tanterv alapján tanultak 

egy jelentős hányadát – ki emlékszik már a kénsav képletére vagy hogy 

mennyi is Chile részesedése a világ réztermeléséből? Pedig valamikor tudtuk, 

megtanultuk dolgozatírása készülve ahogy azt is, hogy mikor született Petőfi 

Sándor. Azonban az ilyen és ehhez hasonló dolgok idővel elhalványulnak. 

Ehhez képest az ún. rejtett tanterv részét képező, öntudatlanul elsajátított 

tudásanyag sokak szerint lényegesen maradandóbb nyomokat hagy. 

 

A rejtett tanterv (hidden curriculum) kifejezés először Philip Jackson Life in 

Classrooms (1968) könyvében bukkan fel, bár a jelenséget máshogy 

címkézve (másodlagos tanulás: collateral learning, tanulási velejárók: 

concomitant learnings) már korábban is tárgyalták. Geoff Whitty 

oktatásszociológus meghatározása szerint a rejtett tanterv „[i]mplicit normák, 

értékek és meggyőződések átadásának folyamata, amely a tanterv 

mélystruktúrája és – különösen – az iskolai, osztálytermi interakciók révén 

valósul meg.” (Tomasz 2006:4), és mint ilyen a szocializáció egy fontos 

eleme. Általánosságban azokat a hatásokat  és folyamatokat jelenti, melyekre 

– bár a orrunk előtt zajlanak – nem történik reflektálás, és amelyek sokszor 

ellenmondásban vannak azzal, amit a hivatalos tanterv betűje és szelleme 

mond.  

 

A témával foglalkozó kutatók gyakran hangsúlyozzák a tantervek rejtett 

mivoltának sajátos jellegét. Ugyanis nem egy eldugott kincsesládáról van szó, 

aminek ugyan tudunk a létezéséről, kezünkben egy félbetépett térkép 

darabkájával, csak azt nem, hogy pontosan hol is leledzik. Ellenkezőleg, vagy 

olyan tanulási folyamatokról van szó, amelyek napi szinten zajlanak a 

szemünk láttára, csak éppen nem vesszük észre őket. Vagy tudjuk, látjuk mi 

folyik, de megtanultuk nem észrevenni. Szellemesen „Kukucs” (peekaboo) 

címmel publikált tanulmányukban Margolis és szerzőtársai (Margolis et al. 

2001) a rejtett tanterveket tanulmányozó kutatók feladatát két, az irodalomból 
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ismert példával szemléltetik. Az egyik Edgar Allan Poe „Az ellopott levél” (The 

Purloined Letter, 1844) története, melyben ellopnak egy, az udvari intrikákban 

kulcsszerepet játszó levelet. A rendőrség buzgón teszi a dolgát, hogy 

megtalálja, de hiába. Az elkövető kiléte ismert, ezért mindent átkutatnak, 

szétszednek, kifordítanak, felhajtanak a kérdéses miniszter házában, még 

mikroszkópot is használnak, de a rejtély megoldásért egy magándetektívhez 

kell fordulniuk. Pedig pofonegyszerű: a levél mindvégig a helyén volt, az 

íróasztalon hevert a többi levél mellett. Csak éppen senkinek sem jutott 

eszébe ott keresni, ami pedig nyilvánvaló lett volna. 

 

A másik, talán ismertebb, történet Andersen meséje, A császár új ruhája. 

Mindenki szemet huny az uralkodó meztelensége felett, és úgy tesz, mintha. 

Egy kivétel akad csupán, a még nem kellőképpen szocializált kisgyerek, aki 

még nincs tisztában a társadalmi játékszabályokkal, és kimondja, amit nem 

lehet vagy nem szokás: a császár (király) meztelen. 

 

A rejtett tanterv tulajdonképpen gyűjtőfogalom, hiszen számos útja és módja 

van a szándékolatlan tanulásnak. Beletartozik a társadalmi többség által 

elfogadott normák, értékek és szabályok elsajátítása, a ki nem mondott 

elvárások és játékszabályok megtanulása, az oktatás szerkezetéből 

következő implicit üzenetek, a tanulók egymás közti interakciójában létrejövő 

tudás, a tananyagokban a sorok között megbúvó információ, stb. (Tomasz 4 

és 13).  Az alábbi részletesebben ismertetett néhány vizsgálat – kettő az 

általános és középiskolai tanár-diák interakciót tanulmányozza, a harmadik az 

épített-berendezett környezetet elemzi, ahol a leendő jogászok és szociális 

munkások egyetemi tanulmányaikat folytatják, míg a negyedik a doktori 

képzésben folyó nem hivatalos professzionalizációs, a kisebbségi hallgatókat 

károsan érintő mechanizmusokat taglalja – semmiképpen sem reprezentatív, 

csupán ízelítőt kíván nyújtani.  

 

PÉLDÁK ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKON 

 

1. Professzionalizáció 

Ugyan a felsőoktatásról, azon belül is disszertációjukon dolgozó 

doktoranduszok és témavezetőik kapcsolatát vizsgálva írja Sandra Acker, 

de a metafora az oktatás egyéb szintjein is érvényes: a hivatalos tanterv csak 
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a jéghegy csúcsa, a többi (az adott intézmény, illetve a szakma belső 

játékszabályai) a víz alatt van. Ha máshonnét nem, a Titanic történetéből 

mindenki tudja, hogy milyen kevés is, ami egy jéghegyből látszik és mennyi 

galibát okozhat, ami nem. Azok a tanulók akiknek van helyismeretük, 

rendelkezik “a megfelelő műszerekkel”, a jéghegy rejtett kiterjedést is fel 

tudják mérni és biztonságosan elnavigálnak (Acker 2001:61). Ők azok, akik 

megfelelő családi, társadalmi háttérrel rendelkeznek, és jól felszerelkezve 

(megfelelő kulturális tőke birtokában) érkeznek a terepre, ami bár új de nem 

idegen számukra. Következésképp kevesebb súrlódásnak, balesetnek 

lesznek kitéve és nagyobb valószínűséggel fognak sikeresen túljutni az 

akadályokon. Akik úgymond kívülről jönnek, már nehezebben dekódolják az 

íratlan szabályokat, és több nehézségre számíthatnak.  

 

Ez gyakorlatilag minden olyan helyzetre igaz, amikor egy oktatási intézmény 

kinyitja kapuit és olyan csoportoknak is bebocsátást enged – például a jogi 

akadályok megszüntetésével vagy szándékoltan a felzárkóztatást megcélzó, 

a társadalmi mobilitást stimuláló kormányzati intézkedésekkel, ösztöndíjak 

bevezetésével, intézményi szinten működtetett mentoráló programokkal stb. – 

melyek korábban ki voltak zárva. Látható szinten, azaz a deklarált szándékok 

és legőszintébben vallott elvek szintjén, úgy tűnhet, hogy valóban tényleges 

és pozitív elmozdulás történik az esélyek kiegyenlítése irányába, a korábban 

kirekesztettek olykor még túlkompenzáltnak is tűnnek egyesek szemében, 

ezzel egyidejűleg azonban a rejtett tanterv mechanizmusai sokszor ellenük 

dolgoznak.  

 

Egy szociológia doktori tanulmányaikat folytató színesbőrű (afro-amerikai, 

spanyol anyanyelvű ún. Latina, ázsiai-amerikai, amerikai őslakos) női 

hallgatókra fókuszáló vizsgálat például azt találta, hogy még az oktatási 

rendszer legmagasabb szintjén is ugyanúgy zajlanak a rejtett tantervi 

mechanizmusok mint az oktatás alsóbb szintjein, és ugyancsak a hozott 

egyenlőtlenségek reprodukcióját eredményezik (Margolis és Romero 1998).  

A kutatók szerint a rejtett tanterv két üzemmódban is működik:  a hivatalos 

tanterv (kurzusok, vizsgák, disszertáció) teljesítése mellett jelen van egy puha 

és egy kemény rejtett tanterv is.  

 

A puha tanterv a szakma gyakorlására való szocializációs folyamatot, az ún. 
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professzionalizációt jelöli, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a doktorandusz 

tanulmányai végére “hivatásossá” váljon. Az oktatókkal való formális és 

informális kapcsolattartás keretében a leendő szociológus megtanul 

azonosulni szakmájával és lojálisnak lenni azzal a szakmai közösséggel, 

melynek tagságára aspirál, miközben a nem szakmabeliektől eltávolítja 

magát. Megtanulja továbbá az éppen aktuális szakzsargont, az absztrakt 

fogalmakra építő, a kívülállók számára sokszor nehezen érthető írásmódot, 

illetve a nagyfokú önállóságot, magabiztosságot, asszertív fellépést igénylő 

prezentációs és önpromóciós trükköket, melyek segítségével egy erősen 

kompetitív világban kompetensnek tud látszani –akkor is, ha éppen nem az.  

 

A professzionalizáció felsorolt kellékeinek e sajátos csomagja történeti 

képződmény, a normák és játékszabályok azt a világot idézik, amikor a 

tudományos tevékenységet szinte kizárólag középosztálybeli fehér férfiak 

művelték hivatásos szinten (pl. versenyhelyzetben megnyilvánuló egyéni 

teljesítményt értékeli, objektivitás és távolságtartás). Noha ez a világ mára 

már sokkal heterogénebb lett, a rendszer még hurcolja magával a régi, nem 

hivatalos szabálykönyvet. Azok a doktorjelöltek, akik korábban meg sem 

jelenhettek volna a színtéren, most ugyan már bekerülhetnek, de könnyen 

abban a helyzetben találják magukat, hogy a kimondatlan elvárásoknak való 

megfelelés olyan értékek elfogadását és olyan viselkedést jelent, melyek 

korábbi értékrendszerüktől idegenek, esetleg konfliktus nélkül nem is 

egyeztethetőek össze. Nem véletlen, hogy a társadalmi mobilitás narratívák 

feltűnően gyakori eleme az árulás és az emiatt érzett bűntudat. 

 

Az említett vizsgálatban résztvevő alanyok többsége hangsúlyozta, hogy a 

források (elérhető ösztöndíjak) szűkössége tovább fokozza az egyébként is 

kompetitív, a doktoranduszokat egymás ellen kijátszó légkört, amit tovább 

bonyolít a nem hivatalos tanszéki rangsor vezetése, illetve az informális 

csatornákon keresztül kiépülő mentorálási kapcsolatok oktatók és hallgatók 

között. Az utóbbi például közös kutatási projektekben való együttdolgozást 

jelent, ami a későbbiekben referenciát jelent a hallgató számára, és akár 

egészen konkrét támogatásra váltható be, például a tanszéki ösztöndíjak, 

tanársegédi pozíciók elosztásánál. A beszámolókban visszatérő fordulat, 

hogy a kisebbségi hallgatók ezekről a lehetőségekről mindig csak utólag 

értesülnek, nem is tudják mit és hogyan kellene tenniük, hogy ilyen típusú, 
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szakmai kooperációra épülő viszonyt alakítsanak ki oktatóikkal. 

 

A rejtett tanterv ún. kemény, a társadalmi egyenlőtlenségek újratermeléséért 

felelős formájának több eleme is kirajzolódik a szociológia doktoranduszokkal 

készített interjúkból. A nem a többségi csoportokhoz tartozó hallgatóra 

könnyen rásütik a bélyeget, hogy csak származásának (és a pozitív 

diszkriminációnak) köszönhetően jutott be, még akkor is, ha erősebb felvételi 

pontszámokkal érkezett mint számos csoporttársa. Ha a kisebbségi 

doktorandusz valamilyen rendszerszerű problémát tesz szóvá, például hogy 

furcsa módon sorozatosan kimarad az informálisan szervezett kutatási 

projektekből, akkor könnyen megkapja, hogy csak túlérzékeny és/vagy ő tehet 

róla (rasszizmust, diszkriminációt lát mindenhol, üldözési mániája van). Noha 

a programleírásokban, tanszéki katalógusokban szerepelnek faji/etnikai vagy 

gender témákkal foglalkozó kurzusok azt a benyomást keltve, hogy ezek a 

program szerves részét képezik, a valóságban több helyen ezek a tárgyak 

csak elvétve kerülnek meghirdetésre.  

 

Az a világ, azok a tapasztalatok, amelyek ezen hallgatók magukkal hoznak 

(mint hátterük, kulturális gyökereik) periferiálisnak minősül, és nem a legitim 

tudományosság (tudományosdi) része.  

 

A professzionalizáció során kialakítandó társadalomtudós identitás egyik 

legfontosabb ismérve a távolságtartás, a személyes tapasztalattól és politikai 

aktivitástól való távolságtartás. A vizsgálatban részt vett szociológusok közül 

többnek adták értésére, hogy ne akarjon “éles” kutatási témákkal (pl. 

rasszizmus) foglalkozni, illetve hogy a valóságszagú, szakpolitikai 

implikációkkal bíró alkalmazott szociológiai téma helyett válasszon valami 

elméletibbet (értsd: értékesebbet). Akiket nem sikerül eltántorítani attól, hogy 

faji/etnikai kérdésekre fókuszáló kutatást végezzenek, gyakran már 

hallgatóként ízelítőt kapnak abból, hogy mit jelent a fenyegetés, “intellektuális 

gettóba” fogják zárni magukat, amennyiben nem maradnak a szűken vett 

(objektívnek és értéksemlegesnek mondott) tradicionális szociológia keretei 

között: témavezetőjük megtagadja az együttműködést vagy egyéb módon 

nehezítik előrehaladásukat. A szociológia faji/etnikai vagy gender-szempontú 

dimenziói iránt érdeklődő doktoranduszokkal sokszor éreztetik, hogy mivel 

ezek a témák nem elég komolyak, a leendő kutató ne is álmodjon arról, hogy 
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végzés után egy rendes egyetem rendes tanszékén állást fog találni (helyette: 

community college-ok, kisebb presztízsű és intézményi súlyú 

interdiszciplináris programok felé terelik őket). Az aspirációk leszállítására 

irányuló nyomás a mainstream értelemben vett tudományosság intézményi és 

diszciplináris határait hivatott védeni. 

 

 

2. Osztálykülönbségek a tanár-diák interakcióban 

Saját szociokulturális helyzetük és az ezzel járó világkép, attitűdök, értékek, 

stb., nagymértékben befolyásolják, hogy a tanárok milyennek képzelik el az 

ideális (tanítható) tanulót. Az ehhez képest más diákokkal szemben 

működésbe lépnek a sztereotípiák, előítéletek; és egyébként felszíni jegyek 

alapján (öltözködés, beszédmód, viselkedés), melyeknek kevés köze van a 

tehetséghez, kreativitáshoz, stb. ítéletet alkotnak a kérdéses tanuló 

“taníthatóságáról”: motiváltságáról, képességeiről, továbbtanulási esélyeiről, 

negatív értelemben. Ezek az ítéletek aztán önbeteljesítő jóslattá válva 

befolyásolják, hogy hogyan segítik, mennyire ösztönzik, milyen lehetőségeket 

biztosítanak, milyen elvárásokat, követelményeket támasztanak, hogyan és 

miről kommunikálnak a szülőkkel, stb. Ha az ítélet úgysem tud, úgysem akar 

– akkor a tanuló minden “támogatást” megkap ahhoz, hogy ne is fogjon tudni, 

akarni. Bezárulnak a kapuk mielőtt még kinyílhattak volna, mobilitás esélye 

sem merülhet fel. 

 

A nem-taníthatónak, reménytelennek ítéltetett tanulókkal szemben a 

kihívások támasztása helyett a tanárok: felhígított, lecsökkentett 

követelmények írnak elő, lebutított instrukciókat adnak, összességében 

másféle interakciós stílust alkalmaznak. Éppen a követelmények hiánya vezet 

aztán oda, hogy ezeknek a tanulóknak esélyük sem lesz olyan teljesítményt 

produkálni, amivel esélyük-reményük lenne a továbbtanulásra.  

 

Ún. problémás gyerekekkel szembesülve a hangsúly a tanítás-nevelés helyett 

sokszor a tanulók “kezelésére” tevődik át, akár azért, hogy elejét vegyék a 

konfliktusoknak, akár azért, mert nem gondolják taníthatónak, képezhetőnek a 

gyereket. Öt különböző általános iskolában folyó tanítási gyakorlatot 

összevetve egy kutatás (Anyon 1980) például markáns különbségeket talált a 

tanári hozzáállásban. Abban az iskolában, ahová döntően kékgalléros szülök 
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gyerekei járnak, a tanárok instrukciói döntően egyszerűbb feladatokra, 

memorizálásra szorítkoznak, a tanulók csak nagy ritkán kapnak magyarázatot 

arra nézve, hogy mit miért csinálnak. Az értékelés sem arra irányul, hogy 

végeredményt tekintve hogyan sikerült egy feladat megoldása, hanem csak 

arra, hogy a tanuló vajon lépésről-lépésre követte-e a megadott utasításokat. 

“Az ilyeneket nem lehet semmire megtanítani. A szüleik nem foglalkoznak 

velük, őket meg nem érdekli.” (Anyon 1980:130)  

 

A heterogénebb és középosztálybeli gyerekeket befogadó iskolában a 

tanárok már lényegesen több figyelmet fordítanak a feladatok 

elmagyarázására, utasítások helyett megbeszélik a tanulókkal, hogy mit miért 

kell csinálni, olykor még választást és döntési lehetőséget is adva a 

tanulóknak. Abban az iskolában, ahová jólszituált, felső-középosztálybeli 

szülők gyerekei járnak, a tanulókat folyamatosan kreativitásra, önállóságra 

buzdítják, ösztönzik őket, hogy kifejezésre jutassák véleményüket, 

gondolataikat – ez olyannyira sikeresen működik, hogy a kontroll megőrzése 

érdekében a tanárok gyakran alkudozni kényszerülnek a tanulókkal. Az iskola 

légköre stimuláló és támogató. Végül abban az elitiskolában, ahová vállalati 

felsővezetők gyerekei járnak, a tanári instrukciók a tanulók analitikus 

képességei fejlesztésére irányulnak, folyamatosan érvelésre ösztönözve, új 

kihívások elé állítva őket. A teljesítmény-centrikusság ugyanakkor udvarias és 

tisztelettudó hangnemmel társul.  

 

 

3. Gender szerinti különbségek a tanár-diák interakcióban 

Egy másik kutatás (Sadker és Sadker 1991) azt vizsgálta, hogy a tanár-diák 

interakcióban milyen különbségek jelennek annak függvényében, hogy fiúkról 

vagy lányokról van-e szó. Azt találták, hogy a tanárok lényegesen többször 

kezdeményeznek interakciót a fiúkkal, többször szólítják fel őket vagy tesznek 

fel nekik kérdéseket (különösen a többségi családból származó fiúk és a 

kisebbségi családból származó lány tanulók között nagy az eltérés). És 

viszont, a fiú tanulók sokkal inkább igyekeznek felhívni magukra tanáraik 

figyelmét, gyakrabban provokálják ki, hogy velük foglalkozzanak – beleértve 

azt is, amikor helytelen viselkedés miatt fegyelmezni kell őket. A közkeletű 

sztereotípiákkal ellentétben a fiúk azok, akik órán többet beszélnek és akik 

dominálják a kommunikációs folyamatokat. A vizsgálatba bevont 
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osztályokban férfi és nő, kisebbségi és többségi csoporthoz tartozó 

pedagógusok egyaránt tanítottak, ez azonban nem befolyásolta a tanár-diák 

interakciót, ahogy az sem, hogy éppen milyen órán (“lányos” irodalom vagy 

“fiús” matematika) végezték a megfigyelést: a fentebb összegzett 

megállapítások egyformán megfigyelhetőek voltak itt is és ott is. 

 

Nem csupán az interakciók milyensége, hanem a tanári elvárások is 

jelentősen különbözőek a fiúkkal és a lányokkal kapcsolatosan az 

osztályteremben. A “fiúkat többet dicsérik a tudásukért és a jó válaszért, a 

lányokat pedig a jó magaviseletükért és szófogadásukért. A szidást a fiúk 

legtöbbször rossz viselkedésükért kapják, a lányok pedig a nem tudásért, 

vagy a helytelen válaszért. [..] Így a fiúk megtanulják, hogy okosak és 

értékesek, még ha néha a viselkedésükkel baj is van. A lányok pedig azt, 

hogy bár ők nem olyan okosak, mint a fiúk, de azt jó magaviseletükkel 

némileg kompenzálhatják.” (Thun 1996:408) 

 

4. Az oktatás-tanulás környezete 

Rejtett tanterv nem csak az oktatásban résztvevők (tanulók, tanárok) 

interakciójában valósul meg, maga a fizikai környezet, az oktatás materiális 

feltételei is részét képezik az iskolai szocializációs folyamatoknak. Costello 

(2001) a Berkley jogi és szociális munkásokat képző karainak otthont adó 

épületeket hasonlította össze. A jogi kar épülete pénzről és hatalomról szól; 

történeti folytonosság jelenik meg a hajdani diákokra (és adományaikra) 

emlékező emléktáblákon , plakett, teremelnevezésekben. A leendő szociális 

munkások egy valaha ugyan jobb napokat látott, de erősen felújításra szoruló 

épületben, szedett-vedett bútorok között tanulnak. A falakon megjelenő 

dekoráció is nagyon eltérő: a jogon a formális, tárgyszerű információk 

jelennek csak meg, összességében a visszafogottság a jellemző, míg a  

szociális munkások épülete teret ad a kreatív önkifejezésnek. Megjelennek a 

színek, kollázsok a tanári ajtókon és hirdetőtáblákon, politikai állásfoglalások, 

diákok prezentációi, poszterek kiállítva a folyóson. Ezek nem lennének 

„professzionálisak” a jogász miliőben. A jogi kar folyosóit komoly fehér férfiak 

képei díszítik: hajdani professzorok, diákok portréi, festmények, sokszor latin 

sokszor felirattal. A tanárok és kari vezetés folyosóin metszetek láthatóak, 19. 

századi angol jogi karikatúrák, melyek a bennfentesség aurája hivatottak 

jelezni. Kívülállók számára a belterjes jogi poén sokszor nem is érthető. 



 

 

103 

 

A joghallgatók klasszikus amfiteátrum jellegű nagy előadókban hallgatják az 

előadásokat; a professzor mindenkit lát, és felszólíthatja egy ültetési rend 

alapján a számozott helyeken ülő hallgatókat. A leendő szociális munkások 

körben ülnek, mindenki mindenkit lát, az ellenőrzés nem felülről jön, hanem 

horizontálisan szétoszlik. Ezáltal a csoporton belül fegyelmezés, a 

csoportnormák betartása és betartatása erősebben érvényesül. (ellentétben a 

hierarchikus és individuálisabb jogi elrendezésre). A jogi karon büféje inkább 

hasonlít egy elegáns kávéházra (cappuccino, croissant, stb.), a szociális 

munka épületében csak néhány kopott szék és asztal található, és egy-két 

üdítős automaták. 

Összefoglalva: ilyen környezetben a hallgatók beszívják amit a környezet, 

meglehetős hatékonysággal, nap szinten közöl velük jövőbeni szakmájuk 

társadalmi presztízséről, rangjáról, a kapcsolódó privilégiumokról, esztétikai 

és egyéb ízlésbeli normákról sugall.  

 

 

A REJTETT TANTERV KÜLÖNBÖZŐ ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEKBEN 

 

A vizsgálat tárgyának sokfélesége mellett további variációkat eredményez a a 

rejtett tanterv problematikájával foglalkozó szakemberek diszciplináris és 

világnézeti irányultsága, ennek megfelelően az iskolákban rejtve operáló 

tantervek értelmezésére több különböző elméleti modell is született. A 

teljesség igénye nélkül az alábbiakban néhány jellemző irányt tárgyalunk.  

 

A funkcionalista irányzat képviselőihez (Jackson, Talcott Parsons, Dreeben) 

köthető az ún. konszenzus elmélet kidolgozása, mely döntően az Emile 

Durkheim szociológus által bevezetett, a családi és iskolai szocializáció eltérő 

funkcióját hangsúlyozó különbségtételre, és utóbbinak a társadalmi stabilitás 

fenntartásában betöltött szerepére támaszkodik. Eszerint az inkább 

érzelemközpontú családi neveléssel szemben az iskolai szocializáció az 

olyan absztraktabb fogalmak elsajátítását hivatott levezényelni mint a 

kötelesség, a teljesítmény elve, általában a társadalmi elvárásoknak való 

megfelelés. Ennélfogva az iskola fontos szerepet játszik a társadalmi status 

quo megőrzésében, hiszen olyan állampolgárokat termel ki, akik ismerik és 

betartják a  társadalom többsége által elfogadott normákat és alapértékeket, 
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ezáltal megerősítik (újratermelik) az ezen értékeket övező közmegegyezést.  

 

A rejtett tanterven keresztül megvalósuló iskolai szocializáció, érvel például 

Parsons,21 azt tanítja a gyereknek, hogy a társadalmi különbségek az egyéni 

teljesítmény függvényében alakulnak ki. Azaz az iskolarendszerbe belépve 

mindenki egyenlő eséllyel startol, és ha a nebuló jól tanul, jól teljesít, sokra 

fogja vinni – vagy legalábbis valamire. Aki pedig nem, az a későbbiekben is 

lemarad. Egy ilyen, győztesek vs vesztesek dichotómiára épülő ideológia azt 

(az egyébként leegyszerűsítő és egyoldalú) képzetet kelti, hogy a 

társadalomban fennálló számottevő (társadalmi státuszban, jövedelemben 

megfogható) egyenlőtlenségek tulajdonképpen érhetőek és jogosak, hiszen 

mindenki azt kapja, amit megérdemel, amit – teljesítménye alapján – 

kiérdemelt. A jólteljesítők ilyetén való jutalmazása azzal az implikációval bír a 

„lúzereknek”, hogy nekik nincs jogalapjuk a panaszkodásra vagy az 

elégedetlenségre, hiszen kedvezőtlen helyzetüket maguknak köszönhetik.  

Amennyiben a rendszer jól működik, azaz mindenki, vagy legalábbis a 

többség, megtanulja és elfogadja a társadalmi közmegegyezés alaptételeit és 

szabályait, a társadalmat nem veszélyezteti az egyenlőtlenek lázadása, nem 

törnek ki konfliktusok, a társadalmi konszenzuson alapuló status quo sértetlen 

marad.  

 

A rendszer azonban nem működik sem ilyen stabilan és jól (a társadalmi 

ellentéteknek megvan az a szokásuk, hogy időről időre kiélesednek), sem 

ilyen egyszerűen. De legfőképpen nem semlegesen. A konszenzus elméletet 

már a hatvanas évektől komoly támadások érték, elsősorban marxista 

irányultságú társadalomkutatók és szociológusok részéről.  

 

A funkcionalista konszenzus-elmélet alapvetéseit megtartva a rejtett tanterv 

működési mechanizmusairól való gondolkodás egy fontos kritikai 

dimenzióval bővült ki: a társadalmi reprodukció folyamatainak korábbi 

semleges felfogása helyett a hangsúly átkerült annak vizsgálatára, hogy az 

egyenlőtlenségeket közvetítő, újratermelő és legitimáló iskolai szocializáció 

kinek kedvez, milyen domináns társadalmi csoportok és intézmények érdekeit 

                                                        
21 The school class as a social system: some of its functions in American society", 
Harvard Educational Review, 29(4):297-318. 
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szolgálja22. (Rendszerkritikai megközelítés).  

 

Az ún. korreszpondencia elmélet szerint manifeszt és rejtett tanterven 

keresztül valósul a kapitalizmus fennmaradásához és működéséhez 

szükséges társadalmi viszonyok, az egyenlőtlenségek újratermelése. Az 

iskola nem egységes üzeneteket közvetít a tanulók felé: míg a közép-, 

felsőközéposztálybeli iskolásokat a teljesítmény-elv internalizálására ösztönzi, 

addig munkásosztálybeli fiatalokat az alacsony képzettséget és csekély 

autonómiát igénylő munkavégzésre készíti fel, mintegy egy az egyben 

leképezve a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket (Margolis 2001).   

 

A korreszpondencia elmélet bírálói azt kifogásolták, hogy ez a fajta elképzelés 

az iskola működéséről leegyszerűsített, mechanikus összefüggést tételez 

gazdaság és oktatás között. Ezzel szemben az oktatás, jóllehet nagy 

mértékben függ a gazdasági viszonyoktól, nem elhanyagolható saját 

mozgástérrel, autonómiával is rendelkezik (Szabó 2006). Amennyiben az 

iskola az egyenlőtlenségek fenntartásának hatékony eszköze, a rejtett és nem 

rejtett tanterv hathatós működésének kárvallottjai is figyelmet érdemelnek 

mint korlátozott autonómiával bíró egyének és csoportok akik reagálnak a 

rendszer működésére, konkrétan: ellenszegülnek az iskolai oktatás során 

propagált normáknak és értékeknek.  

 

A szubkultúrák ellenállásának tanulmányozásával kapcsolatban a  

társadalmi egyenlőtlenségek újratermelését a figyelem középpontjába állító 

ún. kritikai kultúrakutatás (cultural studies) keretében született eredményeket 

érdemes említeni. Az interdiszciplináris, politikailag progresszív irányzatként 

számon tartott kritikai kultúrakutatás legáltalánosabb meghatározásában “a 

kultúra és a politika összefonódásának kutatása a mindennapi életben.” Egyik 

fő árama, az iskolateremtő birminghami Centre for Contemporary Cultural 

Studies által kijelölt irányt folytatva, az osztályalapú illetve különböző 

kisebbségi csoportokat sújtó egyenlőtlenségek reprodukcióját vizsgálja a 

mindennapi kulturális gyakorlatokban, beleértve az iskolarendszer működését 

is.  

                                                        
22 Az irányzat legjelentősebb munkája: Samuel Bowles és Herbert Gintis: Schooling 
in Capitalist America, 1976. 
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Paul Willis magyarul is megjelent könyve angol munkásfiatalok 

ellenszegülését vizsgálja. Többéves antropológiai kutatására támaszkodva 

Willis azt állítja, hogy a fiatalok tökéletesen értik a rendszer működését, 

tisztában vannak azzal, hogy az iskola látszatdemokráciája mögött a 

gazdasági-társadalmi hatalom érdekeinek kiszolgálása zajlik. A rejtett tanterv 

során közvetített, alapvetően individualista értékekkel szembehelyezkedve a 

maguk saját, kollektivizmusra épülő és sajátos munkáskultúrában gyökerező 

szubkultúráját alakítják ki.  A non-konformizmus stratégiája azonban csak 

rövid távon jelent győzelmet a rendszer felett, ha egyáltalán.  

 

Az efféle ellenszegülés persze nem eredményez dicsőséges forradalmat 

amely egy jobb iskolarendszer alapjait teremtené meg. A vége, már előre 

tudhatóan, több mint keserű csattanó: az iskola rejtett tantervének 

elutasításából következik a manifeszt elvárásoknak való nem megfelelés. 

Például a teljesítmény elvének elutasításból a rossz jegyek, az évismétlés, 

stb. Végső soron tehát a társadalmi mobilitás csatornái, ha lehet még jobban 

elzáródnak, az ellenállás az egyenlőtlenségek újratermeléséhez járul hozzá. 

 

Érdemei elismerése mellett Willist számtalan jogos kritika érte a 

munkásfiatalok mint kategória idealizált és kirekesztő konstrukciójáért. A 

munkásfiatalok valójában szexista és rasszista megnyilvánulásoktól sem 

mentes, fehér munkásosztálybeli fiúk voltak. Az osztályszempontok 

kizárólagossága, mégpedig az „egyéb” marginalizált csoportok kárára 

egészen a 80-as évekig uralta az oktatásszociológiai vizsgálódásokat. Csak 

ekkortól kezd elterjedni a faji, etnikai kisebbségek sajátos helyzetét illetve a 

gender különbségeket is figyelembe velő megközelítés, amely a tanulók 

identitását egyidejűleg ható, egymással kölcsönhatásban álló tényezők 

keresztmetszetében értelmezi. 

 

A rejtett tanterv vizsgálatára alkalmazott különböző modellek, a különböző 

irányzatok egyre árnyaltabbá váltak, egyre több szempontot vontak be az 

elemzésbe. Mondhatnánk, hogy a korai próbálkozások felett már eljárt az idő:  

leegyszerűsítőek, egyoldalúak, stb. Azonban hasonló gondolatok minduntalan 

visszaköszönnek politikai retorikában, társadalmi közbeszédben (egyéni 

boldogulás, aki akar tanulni az tanulhasson). 
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GENDER A MAGYAR TANKÖNYVEKBEN 

 

A tankönyvek és egyéb oktatási anyagok, a rejtett tanterv részeként, 

elsődleges közlendőjükön (explicit tartalom) túl, azzal párhuzamosan az adott 

társadalom értékrendjére, normáira, elvárásaira, szokásaira , stb. nézve is 

fontos információkat hordoznak (implicit tartalom). A tankönyvek tehát a rejtett 

tantervi mechanizmusok szó szerint kézzel fogható hordozói s mint ilyenek 

fontos szerepet töltenek be a gyerekek szocializációjában. Az alsó tagozatban 

használt tankönyvek, olvasókönyvek különösen fontosak, „mert jelentősen 

befolyásolják a gyerek világképének alakulását, és fontos befolyásuk van a 

gyerek nemi szocializációjára, a nemi sztereotípiák és egyenlőtlenségek 

reprodukálására.” (Kereszty 2006) 

 

A rejtett tanterv üzenetein keresztül kibontakozó világ afféle mindennapjaink  

valóságaként jelenik meg a tankönyvekben: ez az a világ, amiben így és így 

élünk, ez a realitásunk. A valóság (a világ amiben élünk) persze számtalan 

(végtelen számú) módon megjeleníthető, a tankönyvek világa csak egy 

lehetőség a sok közül. Azonban a tankönyveknek az iskolások 

szocializációjában betöltött kitüntetett szerepének köszönhetően, és nem 

utolsó sorban mert a tankönyvek sokasága döntően ugyanazt a fajta 

világlátást sulykolja, a tankönyvvilág nem opciókat, különböző változatok 

egymásmellettiségét jelenti hanem egy normatív világkép dominanciáját. Ez a 

világ nagyban hozzájárulhat a gyerekekben már kialakult, hozott sztereotípiák 

megerősítéséhez – vagy éppen lebontásához. Fiúk és lányok, a rejtett 

tanterven keresztül, rengeteget tanulnak a férfiakat és nőket illető eltérő 

társadalmi elvárásokról (szerepekről, értékről, tulajdonságokról). Ebben az 

értelemben az ártatlannak tűnő alsótagozatos olvasókönyv, ha indirekt módon 

is, de hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek reprodukciójához és mint 

ilyen a „társadalmi kontroll eszközeként” szolgál. (Kereszty 2005) 

 

Természetesen az iskolai szocializáció önmagában nem képes felülírni az 

élet más területén ható erőket. Nem az iskola vagy a tankönyvírók számlájára 

róható, hogy társadalom tagjai sokszor sztereotípiákra támaszkodva, 
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leegyszerűsítő módon gondolkodnak a világról és embertársaikról. Az 

iskolába belépő kisgyerekek már számtalan effajta tudást hoznak magukkal. 

A kisiskolások hozott anyagból (családi szocializáció, össztársadalmi 

kontextus) is dolgoznak, határozott elképzeléseik vannak például a gender 

alapú munkamegosztásról és a horizontális szegregációról. A tanító néni 

hiába viszi őket kórházlátogatásra, ahol női orvosok és férfi ápolók is vannak, 

a gyerekek ezt úgy illesztik be a rendszerbe (miszerint az orvosok csak férfiak 

lehetnek, míg az ápolónők értelemszerűen nők), hogy a női orvosok és a férfi 

ápolók „játszásiból” hazudtak a foglalkozásukat illetően (Sadker et al 

1986:219). Az iskola ezeket a sztereotípiákat tovább erősítheti, rögzítheti – 

vagy éppen elősegítheti lebontásukat. 

 

Myra és David Sadker valamint Richard Arends munkái alapján a két nem 

tankönyvekben és oktatási anyagokban való megjelenítésének főbb 

jellemzői a következőképpen írhatók le (Torgyik és Karlovitz 1996, 78-80):  

 

1. Sztereotipizálás: fiúk/férfiak aktívak, kompetensek, sikeresek, míg a 

lányok/nők passzívak és függő illetve gondoskodó szerepben jelennek meg. A 

nők közege az otthon falai között van kijelölve, ide kötik őket tevékenységeik 

is, a férj/apa az otthon világától elkülönülő munkahelyen végzi dolgát. 

 

2. Láthatatlanság: nők, valós számarányukhoz képest, lényegesen 

alulreprezentáltan jelennek meg az iskolai tankönyvekben: a történelem a 

nagy királyok, nagy hadvezérek, nagy államférfiak vonulatra fókuszáló 

makrotörténelmi vonalat követi, az irodalomtörténetben is döntően férfi írók és 

költők munkássága kerül bemutatásra.  

 

3. Szelektivitás és kiegyensúlyozatlanság: szorosan kapcsolódik a 

láthatatlanság jelenségéhez, azaz ha egyáltalán megjelennek nők a 

tananyagban, ez sokszor egyoldalúan, csak egy bizonyos részletet kiragadva 

történik 

 

4. Idealisztikus, a valóságtól eltávolodó ábrázolásmód: a tankönyvekre 

jellemző a kritikai vagy komplex megközelítéstől való ódzkodás. A nagy 

költők, államférfiak, történelmi események, stb. tárgyalása többnyire nélkülözi 

az árnyoldalak, negatívumok, esetleges hiányosságok vagy akár csak 



 

 

109 

ellentmondások említését. Hasonlóképpen idealisztikus a család és a családi 

élet ábrázolása például a nyelvkönyvek szituációs történeteiben vagy akár 

csak a rajzos illusztrációkban: a világ mindig kerek, miközben a házasságok 

majd fele válással végződik, a tankönyvilágban gyakorlatilag nincsenek 

gyereküket egyedül nevelő, vagy akár együtt élő, de gondokkal küszködő 

szülők. A nem-nukleáris család ábrázolásának hiánya azért is problematikus, 

mert a gyerekekben azt a képzetet erősítheti, hogy például az egyszülős 

háztartás normától való eltérése deviancia 

 

5. Fregmentáció és az izoláció: amikor mégis helyet kapnak a nők egy-egy 

tankönyv anyagában, gyakorta ez külön fejezetben vagy egy fejezeten belül 

elkülönülve, önálló részként (pl. ún. keretes írásban, más betűtípussal, kisebb 

vagy dőlt betűvel szedve) jelenik meg. Azaz afféle “kis színesként”, a 

tananyag főáramához képest súlytalan ámbár érdekes színfoltként. 

 

6. Nyelvi előítéletesség: a nyelvtani hímnemet és nőnemet megkülönböztető 

nyelvekben (pl. angol) a tananyagokban a hímnem használata dominál.  

 

+1. Kozmetikázás: látszategyenlősdi, egy-két színes, feltűnően elhelyezett 

fotó azt a benyomását keltheti, hogy egy tankönyvben számolnak másokkal, 

de a tényleges tananyagban nincs érdemi változás (Sadker és Zittleman 

2002:145) 

 

 

Női és férfi szerepek a magyar nyelvi olvasókönyvekben és a 

kötelező olvasmányokban 

 

Tankönyvek nemzetközi és hazai vizsgálata (összefoglaló a magyar 

kutatásokról: Kereszty 2005) a 70-es és 80-as években konzisztensen a 

fiú/férfi szereplők számszerű túlreprezentáltáságát mutatta ki. Ehhez képest 

az újabb kiadású magyar olvasókönyvekben az arány már-már 

kiegyenlítődöttnek mondható, sőt olyan könyv is akad, amiben a férfiak 

kisebbségekbe kerülnek. Közelebbről megnézve azonban kiderül, hogy ennek 

oka a speciális szerepkörű (tanító néni, anya) női szereplők túltengése, azaz 

a gyerekek világából kikopnak a felnőtt férfiak. Ez semmivel sem kevésbé torz 

világ mint az, amiben alig-alig akad nő.  
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Abban nincs érdemi változás, hogy a történetek főszereplői között 

változatlanul sokkal több fiú akad mint lány. Mi több, a fiúk sokkal 

árnyaltabban jellemzett szereplők, számtalan tulajdonsággal rendelkezhetnek 

míg a lányok többnyire egyszerűen csak jók és önfeláldozóak. 

 

A munka világa mint olyan nem szerepel hangsúlyosan a vizsgált 

olvasókönyvekben, amikor igen, akkor a szokásos sztereotípiákat ismételve 

találkozhatunk számszerűen több dolgozó férfival, és ráadásul többféle és 

érdekesebb munkakörben, szemben a nőkkel, akik azért mégiscsak inkább 

anyák, nagymamák vagy tanítónők és akikről többnyire nem derül ki, hogy 

van-e munkahelyül és ha igen, hol és milyen munkakörben dolgoznak. A 

családi életből viszont a férfiak hiányoznak: néhány kivételtől eltekintve,a 

mikor például valamilyen kalandban vesznek részt gyerekeikkel, a férfiak nem 

jelennek meg feleségük és gyerekeik társaságában. Házimunkát egyáltalán 

nem végeznek. (Czachesz 1996:425-8). Szembetűnő, hogy az olvasókönyvek 

rejtett tanterve lényegesen konzervatívabb képet ábrázol, mint amit a mai 

magyar valóságként feltételezünk,  

 

Míg a vizsgálatok azt mutatják, hogy a hazai tankönyvek egy nagyon 

masszívan sztereotípiákra (vagy a láthatatlanságra) épülő világ képét 

közvetítik a tanulók felé, mely sok szempontból nem felel meg annak a 

valóságnak amiben a tanulók egyébként élnek, néha persze kivételek is 

akadnak.  

 

Alsótagozatosoknak szánt nyelvtan tankönyveket vizsgálva Kereszty szintén 

a sztereotip férfi és női modell dominanciájáról számol be, de talál példát a 

differenciált, a világ sokszínűségét egy kicsit jobban visszaadó, ábrázolásra 

is. Az egyik vizsgált nyelvtankönyv (Bacsó-Vas) illusztrációiban a vadmalacok 

visszatérő szereplők, élükön Csíkossal, a könyv főszereplőjével. Az egyik 

képen Csíkos más vadmalacok társaságában látható, akik között van 

feltűnően magas és alacsony, sovány és kövér, illetve fiatal és öreg is. 

(emberek esetében ilyen eltérések már nem jelennek meg, mindenki 

„átlagos”: fehér, középosztálybeli, sem nem kövér sem nem sovány, átlagos 

magasságú, stb.). Persze Csíkos a viszonyítási pont, hozzá képest kövér 

vagy sovány, alacsony vagy magas a többi malac. Némiképp levon a 
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diverzitásra való törekvés értékéből, hogy az „átlagos eltérő” malacok, egy 

kivétellel, mind láthatóan feltűnően fancsali képet vágnak (Kereszty 2005:62).  

 

 

Forrás: Kereszty Orsolya: „Feminista pedagógia – Kezdeményezések 
Magyarországon.” (kézirat, é.n.) 

 

A tankönyvek mellett a kötelező olvasmányok is meghatároznak egy sajátos 

világot, melyben a férfiak és nők számára kínált nemi szerepek és a hozzájuk 

rendelt cselevési minták, személyiségjegyek és elvárások egy nagyon konkrét 

koordinátarendszert jelölnek ki. 

 

Hazai irodalomtanítás törzsanyagát vizsgáló oktatáskutatók azt találták, nem 

túl meglepő módon, hogy a NAT által meghatározott, a 10. osztály végére 

teljesítendő kötelező olvasmányok között egyetlen női szerző által jegyzett mű 

sincs. Ez, részben, magyarázható azzal, hogy nálunk ilyen az irodalmi kánon, 

ezek a művek, és nem holmi női szerzők irományai alkotják azt az irodalmi 

örökséget, amely a nemzeti identitás megőrzése és továbbvitele 

szempontjából értékesnek ítéltetett. Eltekintve attól, hogy a kánon is 

képezheti (képezhetné) revízió tárgyát, tegyük fel, hogy férfiszerzők művei is 

alkalmasak lennének arra, hogy – az irodalom közvetítésével – ablakot 

nyissanak a sokféleségnek azon összességére ami világunkat alkotja. Az 

olvasmányok között azonban olyan iskolai örökzöldek szerepelnek, melyek 

egyértelműen fiú/férfi történetek (A Pál utcai fiúk, Egri csillagok, Az 

aranyember, A kőszívű ember fiai). 

 

A tankönyvek világához hasonlóan az ilyen és ehhez hasonló művekből 

összességében az a benyomásunk alakul ki, hogy a férfiak mint rendesen 

teszik a dolgukat: küzdenek, vívódnak, elbuknak, hősies tettekre ragadtatják 
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magukat, maguk és a közösség érdekében. A női szereplők 

másodhegedűsként asszisztálnak a férfias játékok világában, többnyire 

passzívak, sokszor áldozatok vagy önfeláldozók – ha pedig nem,  akkor 

éppen negatív erőként próbálnak akadályt gördíteni a férfitörténet 

kibontakozása folyamatában. Akárhogy is legyen, szinte minden esetben a 

főhőshöz képest nyerik el értelmüket, sőt létjogosultságukat is. Önmagukért, 

önmagukból kiindulva nem cselekszenek.  

 

Mindez nem a kötelezővé tett olvasmányok kritikája, hiszen azok 

kétségtelenül részét képezik annak az alapműveltségnek melynek a NAT 

szerint mindenkihez el kell jutni. Azonban, ahogy a kutatók hangsúlyozzák, a 

“NAT célkitűzései között azonban szerepel az is, hogy közvetítse a 

‘demokrácia értékeit’, figyelmet fordítson az ‘emberiség előtt álló közös 

problémákra’, kibontakoztassa ‘a tanulók személyiségfejlődését’ [..] és 

fejlessze a kommunikációs kultúrát [..]. Mindehhez a szociális kompetencia és 

a reflektív gondolkodás fejlesztésére, és diskurzus-stratégiák széles 

repertoárjának kialakítására is szükség van. Ezeknek a céloknak a 

megvalósításához a kötelező olvasmányok nagymértékben hozzájárulhatnak, 

ha úgy választja ki őket az iskola, hogy legyen közöttük olyan is, amely 

ezekre fekteti a hangsúlyt, s amely lehetővé teszi a különböző nézőpontok 

megismerését, megmutatja, hogyan néz ki a világ ezeken keresztül.” 

(Czachesz 1996:422) 

 

Más szóval: a lista kritikája nem azt jelenti, hogy ki kellene dobni mindenestül, 

ami rajta van. Inkább egyfajta hiányérzet regisztrálása: hol maradnak a 

másféle történetek, a másféle nézőpontból, másféle hangsúlyokkal megrajzolt 

történetek, melyekből lányok és fiúk egyaránt profitálhatnának? Talán nem 

szükséges hangsúlyozni, hogy a választékbővítés – a viszonylag kevés 

számú történettípus más variációkban való újra és újra ismétlése helyett – 

nem kizárólag a lányok érdekét szolgálná. Nem pusztán arról van szó, hogy a 

lista mostani állapotában szűkre szabott mozgástér és szerepkör jut a 

nőknek, bár ez is kétségtelenül probléma; sokkal inkább  

 

A fentebb felsorolt reprezentációs aránytalanságok, torzítások természetesen 

nem csak a nők privilégiumai, ugyanezen jellemzőkkel írható le hogy más 

csoportok, pl. etnikai kisebbségek hogyan jelennek meg a tankönyvek által 
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tételezett világban. Esetükben is jellemző gyakorlat a sztereotípiákra alapuló, 

egyoldalú ábrázolás, illetve az apró betűs kiegészítő anyag keretei közé zárt, 

lapszélre kiszorított, mintegy gettósító helykijelölés.  
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