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* Ez a ta nul mány az OKTK tá mo ga tá sá val le foly ta tott, „A női sze rep szo ci á lis konst ruk ci ó ja – Két ge ne rá ció
női sze rep re vo nat ko zó fel fo gá sai” cí mű ku ta tás alap ján ké szült. Az idő sebbik ge ne rá ció tag ja i val ké szült in ter júk 
fel dol go zá sá ra épült Neményi Má ri á nak az Új Man dá tum Ki adó nál a kö zelmúlt ban meg je lent köny ve, a Cso port
kép nők kel. Bi zo nyos szö veg ré sze ket ab ból a ta nul mány ból emel tünk át je len, a két ge ne rá ció kö ré ben nyert 
ta pasz ta la ta in kat össze ha son lí tó cik künk be.
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Sze mé lyes elő hang

Sosem tagad tam, hogy szo ci ológiai-szociálpszichológiai kutatása im témái valami képpen 
mind ig sze mélyes érin tett ség ből szü lettek. Olyan abszt rakt tudomá nyos fogal mak, mint 
amilyen a kon verzió, a szo ci ális rep re zen tá ció, az elő ítélet, vagy olyan tár sadal mi jelen-
sé gek, mint amilyen az újra há zaso dás, a válás, a családon belüli erőviszony ok ala ku lá sa, 
mind ig úgy kerültek érdek lő dé sem hom lokteré be, hogy egyúttal ma ga mat is für készhet tem:
mi lyen mérték ben hasonlítanak élmé nyeim azokéhoz, aki ket úgymond objek tí ven vizs gál-
hatok. Kér dő ívek, kváziexperimentális vizs gá la tok vagy mély in terjúk készí té se köz ben azt
a kényelmes pozí ci ót fog lalhat tam el, hogy az önvizs gá lat nár cizmu sa helyett tár sadal mi
jelen ségeket kísérlek meg kibon ta ni, mi köz ben arra is lehetősé gem nyí lik, hogy a ma gam
helyze tén elgon dolkozzam. Így talán nem for du la tot, csak a sze mélyesség felé tett újabb
köze le dést jelen tett az a kutatás, amely a női sze rep szo ci ális konstrukció ját kívánta az
átélt életsorsok felől megvizs gálni, a nar ratív identitás fogal mát mély in terjúk ból kibon ta-
ni.

Hu szon két volt osz tály tár sa mat tol tam te hát ma gam elé, őket be szél tet tem, egy olyan tab-
lót ké szí tet tem, amely re az én fény ké pem is föl ke rül het ne, ha más állt vol na a ka me ra mö gé. 
Tá vo lí tás? Tu do má nyos ob jek ti vi tás? Fö lös le ges rej tőz kö dés? Bi zo nyos szak mai nor mák nak 
va ló meg fe le lés vá gya? Nyil ván mind ez együtt igaz, ha meg pró bá lom re konst ru ál ni a „ku ta-
tás” meg szü le té sé nek pil la na tát. Öt venéve sen, egy szim bo li kus nak tű nő élet kor ban, ami kor 
vég re le kell szá mol ni azok kal az il lú zi ók kal, hogy akár a ma gán-, akár a nyil vá nos élet 
kü lö nö seb ben új faj ta pers pek tí vá kat kí nál hat, ami kor az ad dig meg szer zett ta pasz ta la tok, 
is me re tek, el kö te le zett sé gek már nagy mér ték ben ki je lö lik az em ber moz gás te rét, de ugya-
nak kor még ere je tel jé ben van ah hoz, hogy elő ruk kol jon va la mi olyas mi vel, amit meg győ-
ző dé se sze rint ép pen ő tud a leg job ban, és azt má sok szá má ra fel kí nál ja, öt ven éve sen te hát, 
egy ide gen vá ros ut cá in sé tál va pat tant ki a gon do lat: a már sok szor ne kem sze ge zett kér-
dés re – mit tett az ál lam szo ci a liz mus a nők kel – úgy fo gok vá la szol ni, hogy a leg- 
 il le té ke seb be ket, az 1945–1946-ban szü le tet te ket, az én ge ne rá ci ó mat szó lal ta tom meg. Nő -
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ket, akik egy má ra le zá rult kor szak tel jes ér té kű hír mon dói, nő ket, akik bi o ló gi ai nő i sé gük 
– ter mé keny sé gük – le zá rult pe ri ó du sát tud hat ják a há tuk mö gött, nő ket, akik sem mi ben nem 
kü lön le ge sek, csak ab ban, hogy min den ki más nál ké zen fek vőbb ve lük in tim és bi zal mas 
be szél ge tést foly tat ni, mert leg ér zé ke nyebb élet ko runk ban, ka masz ko runk ban négy évet 
együtt töl töt tünk el. Sem mi más hoz nem ha son lít ha tó az az in ter jú hely zet, ami kor a kér de zett 
érett ar cá ban, ci ga ret tá tól meg vas ta go dott hang já ban, szü lé sek től, be teg sé gek től vagy egy-
sze rű en a kor tól meg vál to zott tes té ben hir te len a mat róz ru hás gim na zis ta lány tű nik elő, 
mert a be szél ge té sek ak kor fél be ha gyott fo na lát szö vi to vább a ké sei in ter jú. Ezu tán már 
gye rek já ték mód szer ta ni iga zo lá sát ad ni an nak, mi ért ép pen a ka masz kor az egyik fő el ru-
gasz ko dá si pont ja a be szél ge té sek nek. Ez a ka masz kor a hat va nas évek ele jé re esett, a gyer-
mek kor szűk és sö tét öt ve nes éve i hez ké pest a ká dá ri kon szo li dá ció ha mis, de né ha még is 
von zó ígé re te i nek és a felnőttkorra vo nat ko zó re mény tel jes an ti ci pá ci ók nak sa já tos kom bi-
ná ci ó ját ki ala kít va, ami kor a maj da ni női élet nem a kor lá tok ról, ha nem a ma gán élet ben is 
és a pá lyán is a sza bad vá lasz tás ról szólt. Ami azu tán tör tént, az egy szer re tár sa da lom tör-
té net és egyé ni élet tör té net, amely ből a női sze rep konst ruk ci ó já ra fó ku szá ló kér de ző bő sé-
ge sen bá nyász hat ja elő azo kat az épí tő kö ve ket, ame lye ket re le váns nak tart az adott kor szak-
ban fel épí tett női sor sok meg ér té sé hez.

Ami lyen szem be tű nő volt a kont raszt az ál ta lam meg kér de zet tek sze mé ben sa ját női éle-
tük és anyá ik nő sze re pe kö zött, olyan ké zen fek vő volt meg kér dez ni azt is anyá vá lett osz tály-
tár sa im tól, mi az, amit to váb bad tak, ho gyan lát ják sa ját fi a ik-lá nya ik éle tét ne mi sze re pük 
szem pont já ból. En nél a pont nál megint csak sa já tos al ka lom nyílt a sze mé lyes ség és a tá vo-
lí tás, objektiválás am bi va len ci á já nak ke resz tül vá gá sá ra. Ta lán nem vé let le nül, de úgy tör-
tént, hogy fel nőtt lá nya im pá lya vá lasz tá suk ban az anyai utat kö vet ték. Ken de An na, aki a 
fi a tal ge ne rá ció kö ré ben vég zett ku ta tást foly tat ta, az én kö zép ső lá nyom. Ol csó ma gya rá zat 
len ne eme össze füg gés mi att azt fel té te lez ni, hogy anyák és lá nyok nem ze dé ke eb ben a vál-
tás ban szo ro sabb kon ti nu i tást hor doz, mint ami lyet a meg elő ző ge ne rá ci ók tör té ne te mu ta-
tott. A het ve nes évek ele jén szü le tett lá nyok nak fel nő ve megint csak az zal kel lett szem be néz-
ni ük, hogy a rend szer vál to zás utá ni Ma gyar or szág más fel té te le ket kí nál szá muk ra, mint 
ami lye nek re a szü lők nem ze dé ke föl ké szí tet te őket. Ha a ku ta tók ese té ben tör té ne te sen anya 
és lá nya ké pes volt is azo nos célt ma ga elé tűz ve, azo nos szak mai meg fon to lá so kat kö vet ve, 
azo nos mód szer rel olyan vizs gá la tot foly tat ni, amely ge ne rá ci ó já nak nő tag ja i ról szólt, 
ma guk a megszólaltatottak igen csak jel leg ze te sen kü lön böz tek egy más tól. Mi u tán kü lön-kü-
lön dol goz tunk, és nem volt cé lunk a szük sé ges nél job ban össze han gol ni elem zé si mód sze-
rün ket, nem vé let len, hogy nem is si ke rült azo nos ka te gó ri á kat hasz nál nunk az egy-egy 
ge ne rá ció kö ré ben foly ta tott in ter júk cso por to sí tá sá ra. Nem csak a két nem ze dék meg in ter-
jú volt kép vi se lői tér tek el egy más tól, ha nem ma guk a kér de zők sem lát ták azo nos pers pek tí-
vá ból az ál ta luk föl tárt tör té ne te ket. Szá mom ra – bi zo nyí tá si kény szer ből? – az elem zés 
so rán el kü lö ní tett cso por tok mind egyi ké ben fel fe dez he tő egalitárius ide ál, valamint a fér fi 
és női esé lyek kö zöt ti tény le ges kü lönb ség meg élé sé nek és meg íté lé sé nek kü lön bö ző va ri á-
ciói je len tet ték a cso port kép ző kri té ri u mot. A fi a tal ge ne rá ció – a tag jai kö zül ki ke rült ku ta-
tó ol va sa tá ban – nem interiorizálja a di lem mát, az am bi va len ci át, a csa lá di és kar ri er sze-
re pek kö zöt ti vá lasz tás an ta go niz mu sát, ha nem már ide ál ja i ban is két kü lön bö ző vi lág fe lé 
ori en tá ló dik. Ha nem is mind ig éte ri tisz tán, de jól ki raj zo lód nak az „eman ci pál tak” és a 
„kon zer va tí vok” cso port jai, egyút tal ar ra is vá laszt ad va, le het-e to vább foly tat ni az anyák 
két ség beesett eről kö dé sét a sze re pek össze egyez te té sé re. Ta lán meg en ged he tek ma gam nak 
annyi szub jek ti vi tást, hogy be vall jam, sok szor össze szo rult a szí vem egy-egy in ter jú ol va sá-
sa kor, amely ben a so ha nem rá érő, dol go zó, el fog lalt és szét szórt, el ve it csak óva to san han-
goz ta tó, a te kin tély el vű ség lát sza tát is el ke rül ni igyek vő anya fi gu rá ja raj zo ló dott ki, aki nek 
a gye re ke vi szont a sta bi li tást, az ott ho nos sá got, a csak is az ő szá má ra fenn tar tott fon tos sá-
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got hi á nyol ta. Le het, hogy az ilyen ta pasz ta la tok okoz ta rossz lel ki is me ret ter hét csök ken ti 
a tör té ne ti-tár sa dal mi kon tex tus ba ágya zott, szak tu do má nyos mód sze rek re tá masz ko dó 
em lé ke zés?

Neményi Má ria

* * *

Ha a ma gam ese té ben nem is kell ef fé le el ha nya golt ság ról be szá mol nom, a sa ját gye rek ko-
rom fel nőtt fej jel tör té nő re konst ruk ci ó ja so rán szük ség sze rű en elő tű nik az ál ta lunk le írt női 
sze re pek össze egyez te té sé nek igye ke ze te sa ját szü le im és a kör nye ze tem ben fel nö vek vő kor-
tár sa im szü lei kö ré ben. Az in dít ta tást a ku ta tás ban va ló rész vé tel re azon ban sem mi kép pen 
sem a szü lői mo dell am bi va len ci á ja ad ta, ha nem a szá mom ra ide gen nek tű nő – én szí ve seb-
ben hasz nál nám itt, hogy két ség beesett – vá lasz tás kény sze re a tra di ci o ná lis és az eman ci-
pált mo dell kö zött. Nem úgy tör tént azon ban, hogy ész re vet tem vol na ezt a vá lasz tá si kény-
szert, és azu tán sze ret tem vol na az osz tály tár sa im mal ké szí tett in ter jú kon ke resz tül meg fi-
gye lé se met de monst rál ni, ha nem ép pen az osz tály tár sa im nál fi gyel tem föl elő ször er re a 
je len ség re. Az öt éves érett sé gi ta lál ko zó iga zán nem tar to zik a leg ne ve seb bek kö zé, és nem 
is gon dol ná az em ber, hogy iga zi meg le pe té se ket fog ta pasz tal ni a né hány év el tel té vel. 
Kö rül be lül sej tet tem, hogy ki-ki hol ta nult to vább, há nya dik pró bál ko zás ra vet ték föl az 
egye tem re, hellyel-köz zel még az zal is tisz tá ban vol tam, hány osz tály tár sam ment férj hez, 
szült gye re ket. E té ren nem ér he tett meg le pe tés az osz tály ta lál ko zón.

Az egye tem utol só évé ben már kö zel négy éve fog lal koz tam a „gender” té má já val, és épp-
hogy csak kezd tem le tér ni a „bi o ló gia vs. kul tú ra” meg kö ze lí té sek ről, po li ti kai szem pont ból 
pe dig a „mun ka vagy csa lád” kér dés kö rül já rá sá ról. Ek ko ri ban min den igye ke ze te met 
an nak szen tel tem, hogy egy komp le xebb meg kö ze lí tés mó dot ta lál jak a ne mek té ma kö ré hez, 
át lás sam a bi o ló gi ai és tár sa dal mi nem el vá laszt ha tat lan sá gát, köl csö nös sé gét, il let ve to tá-
lis cá fo la tát. En nek a meg kö ze lí tés mód nak az ér vé nyes sé gé ben is meg in ga tott az a bi zo nyos 
ta lál ko zó.

Az osz tály ta lál ko zó te hát kö rül be lül er re az idő szak ra te he tő a sa ját idő szá mí tá som sze-
rint. El ső meg le pe tés ként ész re vet tem, hogy a tár sal gás erő vo na lai nem asze rint ala kul tak, 
hogy kik vol tak ko ráb ban jó ba rát nők/ba rá tok, il let ve azok, akik a négy év alatt egyet len 
szót sem szól tak egy más hoz. Eb be ter mé sze te sen ma ga mat is be le kel lett hogy ért sem, ugya-
nis va ló ban volt olyan osz tály tár sam, aki vel gya kor la ti lag az osz tály ta lál ko zón be szél tem 
elő ször. Kel le mes meg le pe tés ként is ér té kel het ném ezt, hi szen el múl tak a ko ráb bi elő í té le tek. 
Azon ban föl fi gyel tem ar ra, kik azok, akik(kel) „csa lá di” té mák ról dis ku rál nak, és kik 
be szél nek „kar ri er” té mák ról. Úgy tűnt, hogy két fe lé sza kadt a cso port. Ami nek nyo ma sem 
volt a négy év alatt, hir te len jé ben ma gá tól ér te tő dő va ló ság lett min den ki szá má ra. Szá-
mom ra, aki ép pen a ta nul má nya im mi att az át lag nál ta lán ér zé ke nyebb va gyok az ilyen 
je len sé gek re, sem mi eset re sem volt ma gá tól ér te tő dő, hogy vá lasz ta ni kell eman ci pált és 
tra di ci o ná lis élet vi tel kö zött, an nak el le né re, hogy ma ga mat nem len ne ne héz be so rol nom 
az egyik cso port ba. Meg döb ben tő és el gon dol kod ta tó volt e 23–24 éves fi a tal nők, az osz-
tály tár sa im két fé le élet vi tel fe lé sod ró dá sa. Ami kor föl ve tő dött e kétge ne rá ci ós ku ta tás nak 
az öt le te, erős kész te tést érez tem ma gam ban ar ra, hogy a sa ját éle tem hez ennyi re kö zel ál ló 
té mát vá lasszak, és így a min ta ki vá lasz tá sá ról sem kel lett so kat vi tat koz nunk.

Ami kor hoz zá lát tam a ku ta tás hoz, az osz tály ta lál ko zó ta pasz ta la tai el le né re azt re mél-
tem, hogy a tra di ci o ná lis/eman ci pált ér ték rend dichotómiájánál ár nyal tabb struk tú ra raj zo-
ló dik majd ki az in ter júk ból, hi szen ak kor még nem volt sej té sem ar ról, ho gyan gon dol koz-
nak volt osz tály tár sa im gyer mek ko ruk ról, szü le ik ről, az élet pá lyá ju kat érin tő dön té sek ről. 
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1 Lásd pél dá ul Cseh-Szombathy 1991; Neményi 1996; Pongrácz és S. Molnár 1997.
2 Funk és Mueller 1993; Marody 1993; Haney 1994; Rueschemeyer 1994; Basu 1995.

Bár az el ké szült in ter júk sok fé lék vol tak, és szám ta lan szá mom ra re le váns, a ta nul mány ból 
még is kény sze rű en ki ma radt vé le ményt, él ményt tar tal maz tak, még is szem be tű nő és ko he-
rens cso por tok el kü lö ní té sét tet ték le he tő vé. Eze ket össze ha son lít va az anyai ge ne rá ció 
in ter jú i val és nem túl szi go rú an ki ala kí tott cso por to sí tá sá val, a ku ta tó (vagy a ku ta tó lá nya) 
nem tud ja el ke rül ni, hogy ne egy faj ta, szü lő vel szem be ni el len ál lás ként in terp re tál ja azt a 
je len sé get, hogy a fi a tal ge ne rá ció igé nye az egy ér tel mű vá lasz tás, míg az idő s ge ne rá ció a 
több fé le le he tő ség szin té zi sét igyek szik meg va ló sí ta ni.

Ken de An na

Bevezetés

Szo ci o ló gus ku ta tók több ször meg kí sé rel ték a má so dik vi lág há bo rú utá ni ma gyar tár sa da-
lom tör té net ese mé nye it a nők szem pont já ból ele mez ni, a szo ci a lis ta tí pu sú mo der ni zá ció, 
egalitáriánus ide o ló gia erő sza kolt és el lent mon dás ok kal te li ha tá sát vizs gál ni az el múlt év ti-
ze dek ben szo ci a li zá ló dott női ge ne rá ci ók sze rep fel fo gá sá ban és sze rep vi sel ke dé sé ben.1 
Ezek a pró bál ko zá sok a kö zelmúlt tör té nel mi ese mé nye i re, de mog rá fi ai té nyek re, a csa lád- 
és nő po li ti ka, a mun ka erő-po li ti ka, va la mint a szo ci ál po li ti ka vál to zó tör vé nye i re, in téz ke-
dé se i re és in téz mé nye i re, a ko ra be li tu do má nyos és pub li cisz ti kai vi ták ra, va la mint ku ta tá-
sok ra tá masz kod tak, és csak hi po te ti kus vá laszt tud tak ad ni ar ra a kér dés re, mi ért nem ke rült 
be a köz gon dol ko dás ba, a tár sa dal mi dis kur zus ba a „nő kér dés”, mi ért nincs Ma gya ror szá-
gon nő moz ga lom. A posztszocialista át ala ku lást a nők szem pont já ból vizs gá ló kül föl di 
elem zők2 meg ál la pí tá sá hoz ha son ló an ál ta lá ban az a fel té te le zés fo gal ma zó dott meg, hogy 
az ál lam szo ci a liz mus fel tét elei kö zött a ma gán élet fon tos sá ga fel ér té ke lő dött. Míg a fe mi-
niz mus nyu ga ti har co sai a fér fi ak ál tal uralt pat ri ar chá lis tár sa dal mi struk tú ra, in téz mény-
rend szer, szo ká sok és nor mák meg vál toz ta tá sát tűz ték ki cé lul, és el len fe lük ként a gaz da sá-
gi, po li ti kai, ide o ló gi ai, tu do má nyos és mé dia ha tal mat ura ló fér fi a kat je löl ték meg, a ke let-
kö zép-eu ró pai nők nem az egyes spe ci á lis tár sa dal mi vi szony la tok ban, ha nem az omni po-
tens, a köz élet min den szfé rá já ba be ha to ló és azt meg ha tá ro zó po li ti kai ha ta lom ban lát ták 
el len fe lü ket. A csa lád, bár nem ma radt érin tet len a kívülről-felülről ér ke ző, az élet for mát, 
élet stra té gi át is be fo lyá so ló, oly kor drasz ti kus in téz ke dé sek so rán, még is ments vár ként 
mű kö dött tag jai szá má ra. Fér fi ak és nők egy for mán vol tak ki szol gál ta tott jai vagy oly kor 
ha szon él ve zői az ide o ló gia ve zé rel te, de gaz da sá gi kény sze rek kel ki e rő sza kolt, nagy sza bá-
sú, ám tör vény sze rű en ku dar cot val lott, tör té nel mi leg zsák ut cá nak bi zo nyu ló rend szer nek. 
A szo ci a liz mus erő sza kolt mo der ni zá ci ós stra té gi á ja női ge ne rá ci ók so rát „emel te fel” a 
fér fi ak kal egyen lő szint re az is ko lá zott ság, mun ka vál la lás te rén, és a női fog lal koz ta tott ság 
lát vá nyos emel ke dé se a csa lá dot tá mo ga tó in téz mény rend szer egy re tel je sebb ki épí té sét tet-
te szük sé ges sé. A nyu ga ti nő moz gal mak cél ki tű zé sei a szo ci a lis ta or szá gok ban, így Ma gya ror-
szá gon is meg elő le ge zett, de fe lül ről be ve ze tett és az érin tet tek több sé ge ál tal – leg aláb bis 
a kez de ti idő szak ban – kény szer ként meg élt, ezért am bi va len sen meg ítélt vál to zá sok vol tak 
(Neményi és Tóth 1998). Ugya nak kor a fog lal koz ta tott ság ra, is ko lá zott ság ra, po li ti kai rész-
vé tel re vo nat ko zó ada tok mé lyebb elem zé se azt mu tat ja, hogy a nők több sé ge szegregált, 
ala csony presz tí zsű, az ún. női tu laj don sá gok ra épü lő, az az nem csak a tu dást és mun ka erőt, 
ha nem az egész sze mé lyi sé get igény be ve vő pá lyá kon he lyez ke dett el, mint egy re konst ru ál va 
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3 Lásd pél dá ul: A csa lád ha tá sa a tár sa da lom szer ke ze té re és a tár sa dal mi mo bi li tás ra cí mű, a szo ci a lis ta aka-
dé mi ák együtt mű kö dé sé nek ke re té ben vég zett össze ha son lí tó ku ta tást, amely nek ma gyar or szá gi – 14 éves gye re-
kek és szü le ik rep re zen ta tív min tá ján le foly ta tott – kér dő íves vizs gá la ta töb bek kö zött a csa lá di sze rep- és te kin-
tély vi szo nyok ra vo nat ko zott. Ku ta tá si zá ró je len tés, té ma ve ze tő: Neményi Má ria, 1982–1985.

4 A szö veg ben a „gender” szót hasz nál juk, mint a ma gyar nyel ven a té ma mű ve lői kö ré ben el ter jedt és el fo ga-
dott ki fe je zést, a töb bek kö zött a Wessely An na és Kim Lane Scheppele ál tal ja va solt „ge nus” szó he lyett (lásd 
Scheppele és Wessely 1997).

a csa lá don be lü li mun ka meg osz tás ha gyo má nyos min tá ját. Ar ról vi szont ke vés em pi ri kus 
ku ta tás ra ala po zott is me re tünk van, hogy a nyil vá nos szfé rá ban meg vál to zott erő vi szo nyok 
ho gyan ha tot tak a pri vát élet fér fi–nő kap cso la ta i ra, ma gá ra a női sze rep tar tal má ra.3

Ezt a hi ányt kí ván ta csök ken te ni ku ta tá sunk, amely ben két női ge ne rá ció tag ja i val 
ké szült mély in ter júk se gít sé gé vel a sze mé lye sen át élt nő sze rep kér dé se i re kí ván tunk fó ku-
szál ni. A ku ta tás el mé le ti hát te rét a női iden ti tás szo ci á lis konst ruk ci ós fel fo gá sa je len ti, 
amely nek alap ján a nem tár sa da lom ál tal elő ál lí tott fo gal má hoz tör té nő egyé ni vi szo nyu lás 
ér tel mez he tő. Az a fo lya mat te hát, amely nek so rán a tár sa da lom tag jai sa ját spe ci fi kus tár sas 
kör nye ze tük ben, pszi cho ló gi ai, kul tu rá lis és tár sa dal mi kö ze gük ben fel nő ve, ezek együt tes 
ha tá sa i nak ere dő je ként jut nak el oda, hogy egyé ni mó don vi szo nyul ja nak azok hoz a je len-
sé gek hez, ame lyek egy adott kor ban meg ha tá roz zák, mit je lent nő nek vagy fér fi nak len ni.

A leg több fe mi nis ta irány zat fó ku szá ban a bi o ló gi ai nem re rá épü lő gender4 (a nem mint 
tár sa dal mi lag konst ru ált ka te gó ria) fo gal ma áll. A gender olyan konst ruk ci ó nak te kint he tő, 
amely az egyes sze mé lyek szá má ra el vá rá si min tá kat ál lít föl, a min den na pi élet tár sas 
fo lya ma ta it sza bá lyoz za, és be épült a tár sa da lom alap ve tő in téz mé nye i be: a gaz da ság ba, az 
ide o ló gi á ba, a csa lád ba, a po li ti ká ba (Lorber 1994). A női ne met konst ru á ló fel té te lek kö zé 
tar toz nak a fi zi kai-bi o ló gi ai adott sá gok, ame lyek re min den kul tú rá ban sza bá lyok épül nek, 
és je len té sek te le pül nek. Ilyen a nők ese té ben a menst ru á ció, a ter hes ség, a szü lés, a szop-
ta tás – va gyis azok a fo lya ma tok és te vé keny sé gek, ame lyek a köz vé le ke dés sze rint a fér-
fi–nő meg kü lön böz te tés el sőd le ges alap ját ké pe zik. A sza po ro dás sal kap cso la tos tes ti 
kü lönb sé gek a he te ro sze xu a li tás in téz mé nye sí té sé hez is hoz zá já rul nak. Ez ál tal a nő sor sa a 
fér fi val va ló vi szony ban ha tá ro zó dik meg. A mun ka ne mi ala pon tör té nő meg osz tá sa, a 
gyer mek gon do zás mint el ső sor ban női fel adat más és más mó don va ló sul meg a kü lön bö ző 
ko rok ban, kü lön bö ző kul tú rák ban. De ha lét re jön a mun ka meg osz tás, ki ala kít ja azo kat a 
tár gyi-kör nye ze ti fel té te le ket, in téz mé nye ket, gya kor la to kat, ame lyek az adott kul tú rán 
be lül a „va ló sá got” je len tik.

Mély in ter júk ra ala po zott em pi ri kus ku ta tá sunk ban te hát azt kí ván tuk meg vizs gál ni, 
ho gyan jön lét re az egyes sze mé lyek éle té ben a nő i ség, ho gyan ér tel me zik a sze mé lyek a 
tár sa da lom ne mek re, így ön ma guk ra vo nat ko zó dis kur zu sa it, ho gyan be fo lyá sol ja a po zí ci-
ók fel vé tel ét a nem konst ruk ci ó já nak sze mé lyes as pek tu sa, te hát mit je lent az egyes in di vi-
duu mok szá má ra a nem. A ma gyar tár sa da lom má so dik vi lág há bo rú utá ni tör té nel me két, 
egy mást kö ve tő női nem ze dé ké nek tag ja i val foly ta tott be szél ge té se ink szán dé kunk sze rint 
azt szol gál ták, hogy a fen ti el vont kér dést az át élt ta pasz ta la tok hi te le sen meg vá la szol ják. 
Meg győ ző dé sünk sze rint a ne mi iden ti tás nar ra tív ter mé sze tét, a kü lön bö ző bo nyo lult tár-
sa dal mi ha tó té nye zők és a sa ját, sze mé lyes ta pasz ta la tok ál tal fel épí tett, a ne mi sze re pek re 
vo nat ko zó szo ci á lis rep re zen tá ci ók fel tá rá sát ez a vizs gá la ti mód szer ké pes a leg ér zé ke-
nyeb ben és leg hi te le seb ben el vé gez ni.

Az a fo lya mat, ami kor va la ki – akár in ter jú hely zet ben – össze fogl al ja ön ma ga tör té ne tét, 
a je len és a jö vő fé nyé ben fo lya ma to san új ra szer kesz ti sa ját múlt ját (Lász ló 1998: 137–145), 
a cso port lé lek ta ni kon cep ció sze rint mé lyen össze függ az egyén cso port azo no su lá sá val, 
szo ci á lis iden ti tá sá val. A sze mély te hát éle te so rán, má sok kal va ló fo lya ma tos in ter ak ci ók-
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ban, cso port-ho va tar to zá sá nak fé nyé ben épí ti föl sa ját, tár sa dal mi lag kö rül írt, má sok ál tal 
szü net nél kül kont rol lált sze rep vi sel ke dé sét, meg al kot ja és vi sel ke dé sé vel, cse le ke de te i vel 
„ki vi te le zi” az adott sze rep re vo nat ko zó szo ci á lis rep re zen tá ci ó ját. Ami kor éle te ese mé nye-
i ről be szá mol, úgy vá lo gat sa ját tör té ne tei kö zül, hogy azo kat a moz za na to kat, azo kat a 
for du la to kat eme li ki, ame lyek szá má ra re le ván sak mai, ak tu á lis iden ti tá sa szem pont já ból. 
Az én-ről szó ló el be szé lé sek so rán igyek szik ko he rens kap cso la to kat lé te sí te ni éle te kü lön-
bö ző ese mé nyei kö zött. Ah hoz, hogy sa ját ma gát, vi sel ke dé sét meg ért se, ön tu dat la nul is 
tár sa da lom tör té ne ti ke ret be ágyaz za em lé ke it. A nar ra tív iden ti tás el mé le te sze rint az élet-
tör té net el me sé lé se nem egy füg get len sze mély egyé ni cse le ke de te, ha nem köl csö nö sen 
egy be ren de zett, egy mást tá mo ga tó tár sas ha tá sok ered mé nye (Gergen és Gergen 1992: 
127–172).

Ami kor ar ra vál lal koz tunk, hogy a női sze rep szo ci á lis konst ruk ci ó ját élet raj zi narratívák 
se gít sé gé vel tár juk föl, olyan tám pon tot ke res tünk, amely a még oly kis min tát is va la mi lyen 
mó don homogenizálni ké pes. Ar ra tö re ked tünk, hogy ta lál junk va la mi olyan kö zös moz za na-
tot, ta pasz ta la tot, a ki vá lasz tott min ta min den egyes tag ját érin tő, azo nos él mé nyek ből szár-
ma zó ha tás rend szert, amely az egye di élet tör té ne te ket egya ránt, még ha nem is egy for mán, 
be fo lyá sol hat ta. Ezért a min tát egy-egy gim ná zi u mi osz tály ma már fel nőtt tag ja i ból vá lasz-
tot tuk, akik a két egy mást kö ve tő ge ne rá ci ó hoz tar to zó ku ta tók sa ját osz tály tár sai vol tak.

Mód szer ta ni ér vek kel is szük sé ges meg in do kol nunk, mi ért esett vá lasz tá sunk ép pen sa ját osz-
tály tár sa ink ra. Az élet út ra vo nat ko zó mély in ter jús ku ta tá si mód szer alap fel té te le, hogy a kér de ző 
és az in ter jú alany kö zött olyan vi szony ala kul jon ki, amely le he tő vé te szi a vá la szok őszin te sé gét, 
azt, hogy a be szél ge tés fo lya mán elő hí vott em lé kek, él mé nyek, né ze tek és ma gya rá za tok vá lo ga-
tás és a vélt el vá rá sok hoz va ló al kal maz ko dás bel ső kény sze re nél kül, spon tán mó don fo gal ma-
zód ja nak meg, az az az in ter jú alany élet raj zi narratívája le he tő ség sze rint ne a kér de ző – és raj ta 
ke resz tül a kül vi lág – szá má ra meg szer kesz tett tör té net, ha nem az in ter jú alany adott idő pil la nat-
ban hi te les nek át élt ön be mu ta tá sa le gyen. Az ál ta lunk megszólaltatottak vé le mé nyünk sze rint a 
mély in ter jú bi zal mi lég kör ének, kel lő in ti mi tá si fo ká nak ki ala kí tá sa szem pont já ból a kö zel ség és 
tá vol ság op ti má lis met sze té ben fog lal tak he lyet.

Az el ké szült in ter júk elem zé se te ma ti kus szem pont ból az in ter júk vá zá hoz – a ha nem is 
azo nos sor rend ben, for má ban és min den eset ben tel jes kö rű en, de még is nagy já ból kö ve tett 
kér dés sor hoz – iga zo dott. A nyi tó kér dés volt az egyet len, amit a be szél ge tés ele jén kö vet-
ke ze te sen azo nos for má ban tet tünk föl min den ki nek: „Ki vagy te most, ho gyan jel le mez néd 
ma gad?” Az ön jel lem zés re va ló fel szó lí tás után több nyi re az a kér dés kö vet ke zett: „Mit 
gon dolsz, mi ért let tél ilyen? Mi lyen ha tá so kat tar tasz dön tő nek az éle ted ala ku lá sa szem-
pont já ból?” Mi u tán a vá la szo ló be lá tá sa és meg íté lé se sze rint a sors dön tő ha tá sok több nyi-
re a gyer mek ko ri csa lád ból, ki sebb rész ben a pá lya vá lasz tást meg ha tá ro zó is ko lá ból vagy 
épp ma gá ból a szak mai pá lya fu tás ból, sok eset ben pe dig a pár vá lasz tás ból, a fér fi–nő kap-
cso lat ala ku lá sá ból szár maz tak, ezek a té mák nagy súllyal sze re pel tek az in ter júk ban. A 
ka masz kor nak ki tün te tett fi gyel met szen tel tünk a be szél ge tés ben. Meg pró bál tuk re konst ru-
ál ni azo kat a vá gya kat, el kép ze lé se ket, an ti ci pá ci ó kat, ame lyek a fel nőtt élet re vo nat koz tak, 
és szem be sí te ni pró bál tuk őket a tény le ge sen meg élt élet út tal. A fel nőtt élet ér té ke lé sé ben a 
sze xu a li tás, a fér fi–nő vi szony, a csa lá di élet, il let ve a csa lád és a mun ka, a női sze rep és a 
szak mai pá lya fu tás kap cso la ta vol tak ki tün te tett té mái a be szél ge tés nek. Ar ra biz tat tuk vá la-
szo ló in kat, hogy sa ját élet ta pasz ta la tu kon át szűr ve, sa ját él mé nye ik se gít sé gé vel, de né mi 
ál ta lá no sí tó ér té ke lést ad ja nak. Sze ret tük vol na meg tud ni, hogy fér fi ak és nők vi szo nyát, 
esé lye i ket, le he tő sé ge i ket vá la szo ló ink in kább a kor szak kal, a rend szer rel, a ré gi ó val vagy 
ép pen a tár sa dal mi hi e rar chi á ban el fog lalt hellyel hoz zák-e össze füg gés be, vagy pe dig a 
ta pasz talt kü lönb sé ge ket uni ver zá lis je len ség nek te kin tik-e. Kí ván csi ak vol tunk ar ra is, ho - 
gyan ér té ke lik éle tük egé szét egy részt ge ne rá ci ó juk, más részt ne mük vi szony la tá ban. Vé gül 
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a nők tár sa dal mi hely ze tét glo bá lis pers pek tí vá ból kö ze lí tet tük meg. Itt azt vár tuk, hogy a 
nők és fér fi ak tár sa dal mi sze re pé nek ál ta lá nos meg íté lé sé re vo nat ko zó vé le mé nyek kap csán 
tör nek majd fel szín re a sztereotipikus né ze tek, a tor zí tot tan át vett ké pek, azok az ural ko dó 
vagy ép pen mar gi ná lis el kép ze lé sek, ame lyek erő sen be fo lyá sol ják mind a sa ját éle tük ala-
ku lá sát, mind a tár sa da lom ban fenn ál ló nő ké pet.

Az in ter júk elem zé se so rán a tar ta lom elem zés ben jól is mert „ha gyo má nyos” mód szert 
al kal maz tuk. Az egyes te ma ti kus cso mó pon to kat vé gig kö vet ve az össze sen 42 mély in ter jú 
alap ján meg kí sé rel tük fel tár ni azo kat az azo nos sá go kat, ame lyek vá la szo ló ink élet út já nak 
ala ku lá sá ra ha tot tak, és egyút tal fel fe dez ni azo kat a kü lönb sé ge ket, ame lyek vagy kül ső, 
te hát tör té nel mi-tár sa dal mi, vagy in ter per szo ná lis, tár sas kap cso la to kon ke resz tül ha tó, 
vagy pe dig in di vi du á lis, ma gá ból a sze mé lyi ség ből fa ka dó té nye zők ként a még oly kis min-
tát is struk tu rál ták. A tar tal mi ka te gó ri ák men tén a min ta almintákra bon tá sá ra is le he tő ség 
nyílt, hi szen nem le he tett nem ész re ven ni azo kat a jel leg ze tes össze füg gé se ket, ame lyek a 
vá la szo ló kat az egyes té mák föl ele ve ní té se kor, ki fej té se kor vagy ép pen el ke rü lé se kor irá-
nyí tot ták. Az in ter jú terv vá zá nak te ma ti kus vé gig kö ve té se ve zér fo na lat szol gál ta tott az 
elem zés hez, amely nek vég ered mé nye ként a női sze rep fel épí té se szem pont já ból a ge ne rá ci-
ó kon be lül el kü lö nül het tek egy más tól az el té rő cso por tok.

Két osz tály – két nem ze dék

Az in ter júk ké szí té sé nek ide jén, 1997-ben az idő seb bik ge ne rá ció min tá já ban meg szó lal ta-
tott hu szon két 50–51 éves nő mind egyi ke ak tív dol go zó, több sé gük – ál ta lá ban egye te mi 
– dip lo más. Csak hár man nem sze rez tek fel ső fo kú vég zett sé get, de va la mi fé le szak kép zett-
ség gel ők is ren del kez nek. Hár man a ze nei pá lya kü lön bö ző szín te re in te vé keny ked nek, 
kö zü lük ket ten nem zet kö zi mér cé vel mér ve is je len tős kar ri ert ér tek el pá lyá ju kon. Ki len-
cen böl csész (több nyi re nyelv sza kos) dip lo má juk kal el ső sor ban a ta ná ri pá lyán he lyez ked-
tek el, de könyv tá ros, té vés szer kesz tő, tol mács és lo go pé dus is ke rült ki kö zü lük. Ket ten 
az or vo si, ket ten a köz gaz da sá gi egye te met vé gez ték el. Vol tak, akik érett sé gi után azon nal 
mun ká ba áll va, dol go zó ként sze rez ték meg szak ké pe sí té sü ket, így vál tak rönt gen asszisz-
tens sé, kül ke res ke dő vé, épí tésszé vagy ép pen köny ve lő vé. A rend szer vál to zás több íz ben 
is be fo lyás sal volt a munkautak ala ku lá sá ban, de két eset ben ra di ká lis for du la tot ho zott, 
ami kor is a ko ráb ban al kal ma zot ti kör ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló ból vál lal ko zó, 
üz let em ber lett.

In ter jú ala nya ink több sé ge tel jes csa lád ban nőtt fel, csak hár mó ju kat ne vel te meg öz ve-
gyült vagy el vált anya. Ugya nak kor né gyen is ar ról szá mol tak be, hogy el ső éve i ket nem 
szü le ik, ha nem nagy szü le ik csa lád já ban töl töt ték. A há bo rú utá ni tör té ne lem: a meg tor lá sok, 
ill. a meg tor lá sok tól va ló fé le lem vagy ép pen a nél kü lö zés adott ma gya rá za tot er re, az érin-
tet tek ál tal meg ha tá ro zó nak te kin tett szü lői dön tés re. Csak egyet len „egy ke” volt kö zöt tük, 
ti zen egyen má sod ma guk kal, heten har mad ma guk kal nőt tek fel, két csa lád ban négy, egy ben 
pe dig hat gyer mek ne vel ke dett.

A gyer mek ko ri csa lá dok ban az anyák több sé ge nem dol go zott. Tizenhárman szá mol tak 
be ar ról, hogy édes any juk egyet len és meg ha tá ro zó fel ada ta a csa lád, a ház tar tás el lá tá sa 
volt. Ezek kö zül az anyák kö zül csak né gyen ren del kez tek szak má val vagy dip lo má val 
há zas ság kö tés ük kor, de mind ad dig nem gya ko rol ták szak kép zett sé gü ket, amíg is ko lás gyer-
mek ne ve lé sé ről gon dos kod tak. Ez zel szem ben ki lenc édes anya kö zül né gyen ké pe sí té sük 
bir to ká ban, a töb bi ek anél kül, de már a vá la szo lók gyer mek ko rá ban is vé gez tek pénz ke re ső 
mun kát. (A dol go zó anyák gyer me kei kö zül ke rül tek vi szont ki azok, akik nem a szü lői 
ház ban, ha nem nagy szü lők nél – a ház tar tás ban te vé keny ke dő nagy ma má val – ne vel ked tek.)
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A min tá ban megszólaltatottak több sé ge, ti zen öten há za sok, de kö zöt tük csak ti zen egy él 
ma is el ső há zas sá gá ban, há rom vá la szo ló má so dik, egy pe dig ne gye dik há zas sá gá ban él. 
Ket ten el vál tak, egy a vá la szo lók kö zül meg öz ve gyült, né gyen so ha nem há za sod tak meg. 
Ez utób bi ak kö zül ket ten ma is a szü lői csa lád ban él nek, ket ten pe dig önál ló an.

Né hány szem be szö kő kü lönb ség kí nál ja az össze ha son lí tás le he tő sé gét a szü lői és a meg-
szó lal ta tott, idő sebb ge ne rá ció tag jai kö zött. Az anyák több sé ge ott hon – a vizs gált nem ze-
dék tag jai mind mun ká ban. Az anyák túl nyo mó több sé ge élet re szó ló há zas ság ban – a mi 
in ter jú ala nya ink nak ép pen csak fe le az el ső há zas ság ban. Vá lá sok és új ra há za so dá sok vagy 
együtt élés, hosszan tar tó élet tár si kap cso lat mint a tra di ci o ná lis há zas ság lé te ző al ter na tí vái 
szí ne sí tik a meg szó lal ta tott ge ne rá ció tag ja i nak vá lasz tott élet for má ját. A gyer mek ko ri csa-
lá dok ban össze sen hat van gyer mek ne vel ke dett, 22 in ter jú ala nyunk nak együt te sen épp csak 
fe le annyi, harminc gyer me ke van. Csu pán hár muk nak van há rom, he tük nek két gyer me ke, 
heten egy gyer mek nek ad tak éle tet, öten pe dig gyer mek te le nek.

A má so dik ki vá lasz tott nem ze dék – az idő sebb min tát kép vi se lő női ge ne rá ció po ten ci á-
lis gyer me kei – azt a fi a tal kor osz tályt rep re zen tál ja, amely ma ép pen a pá lya vá lasz tás, 
csa lád ala pí tás kü szö bén áll, te hát ami kor ezek a fo lya ma tok még nyi tot tak, ala kul nak, 
vi szont kel lő je len tő ség gel bír nak a meg kér de zet tek szá má ra. Ez a ge ne rá ció egyút tal ép pen 
a rend szer vál tás éve i ben ke rült azok elé az éle tet hosszú tá von meg ha tá ro zó vá lasz tá sok és 
dön té sek elé, ame lye ket a tár sa da lom po li ti kai-gaz da sá gi szer ke ze té ben és do mi náns ide o-
ló giá já ban be kö vet ke zett vál to zá sok nagy mér ték ben érint het nek.

1997–1998-ban, a vizs gá lat le foly ta tá sá nak ide jén a húsz meg kér de zett sze mély 24–25 
éves volt. Né gyen kö zü lük már férj hez men tek, hár mó juk nak már gye re ke is van, egy vá la-
szo ló pe dig ter hes volt az in ter jú ké szí té se kor. Az in ter jú ké szí tés ide jén az anyák mind egyi-
ke gye sen volt. Ket ten egy gyer me ke sek, a má sik két anyá nak két, il let ve há rom gyer me ke 
van. Az osz tály tag jai a gim ná zi um után egy ki vé tel lel mind to vább ta nul tak. Ed dig tí zen 
sze rez tek egye te mi vagy fő is ko lai dip lo mát, ket ten vé gez tek el va la mi lyen ké pe sí tést adó 
tan fo lya mot, és nyol can jár nak je len leg is fel ső ok ta tá si in téz mény be. Ta lán ér de mes meg-
em lí te ni, hogy hár man vé gez ték el a jo gi egye te met, és vég zi azt je len leg egy, öten vé gez-
tek-vé gez nek ta ná ri, ta ní tói ké pe sí tést adó pá lyán. Egyi kük a mű sza ki egye te men vég zett, 
egy má sik az ál lam igaz ga tá si fő is ko lán, hár man a böl csész kar ra jár nak, és egy ké szül 
gyógy sze rész nek. Nyol can dol goz nak fő ál lás ban, mind annyi an szak má juk te rü le tén.

Ti zen öt vá la szo ló szü lei fel ső fo kú vég zett sé gű ek, négy eset ben az egyik szü lő vég zett sé-
ge tech ni ku mi, míg a má sik egye te mi vagy fő is ko lai dip lo mát szer zett. Ezek ben az ese tek-
ben rend re az anyá nak volt ala cso nyabb vég zett sé ge, csak egyet len olyan csa lá dot ta lá lunk, 
ahol mind két szü lő kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zik. Ti zen öt eset ben él nek együtt ma 
is a szü lők, há rom eset ben halt meg az egyik szü lő még a vá la szo ló 18 éves ko ra előtt (egy 
eset ben az anya és két eset ben az apa), és két he lyen for dult elő vá lás még a gye rek kor ide-
jén. A csa lá dok több sé gé ben (13 vá la szo ló nál) két gyer mek ne vel ke dett, há rom eset ben 
nin csen test vé re, négy eset ben pe dig két test vé re van a meg kér de zett nek. Mi vel dol go zó 
anyák ról van szó, ér de mes szem ügy re ven ni azt is, hogy az anya mennyi időt töl tött ott hon 
a szü lést kö ve tő en (amely re rész le te seb ben is vissza té rünk az anya mo del lek tár gya lá sa kap-
csán). Öt vá la szo ló any ja több mint hét évet töl tött ott hon. Egy ki vé tel lel a több gye rek 
szü le té se mi att ma rad hat tak az anyák ilyen hosszú ide ig gye sen, de volt olyan anya, aki 
be dol go zást vál lalt, hogy a gyes után is ott hon le hes sen a gye re ke i vel. Szin tén öt anya töl tött 
el ott hon ket tő és négy év kö zöt ti időt, és nyolc anya volt ott hon ke ve sebb mint más fél évig. 
Két in ter jú alany nem tu dott pon tos vá laszt ad ni, de mind két eset ben ar ról van szó, hogy az 
anya so kat volt ott hon, el ső sor ban kö tet len mun ká ja mi att. Tí zen em lí tet ték azt, hogy a ház tar tás 
tag ja ként a nagy ma ma vagy egy nagy né ni ak tí van részt vett a ne ve lés ben, ez zel a leg több 
eset ben fel vált va az anyát. Ezek ben az ese tek ben az anya összes gye re ké vel há rom év nél rö -
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vi debb időt töl tött ott hon. A meg kér de zet tek nek ép pen a fe le járt böl cső dé be, a töb bi ek vagy 
az anyá val, vagy az em lí tett ro ko nok kal töl töt ték az el ső há rom évet. Óvo dá ba min den ki járt 
há rom éves kor tól. Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy a kor ról ál ta lá no san el mon dot tak 
nyo mon kö vet he tők mind a szü lők, mind a meg kér de zet tek ada ta i nak fel tá rá sa kor, de ész-
re ve he tő az is, hogy ér tel mi sé gi csa lá dok ról be szé lünk, ame lyek a szo ci a liz mus és poszt szo-
ci a liz mus éve it is sa já to san él ték meg.

A kutatás eredményei

Az idő sebbik nem ze dé ket olyan ge ne rá ci ó nak lát juk, amely hi dat ké pez két vi lág kö zött. 
Szü le ik a má so dik vi lág há bo rú előtt vál tak fel nőt té, és tör vény sze rű en ra di ká lis for du la tot 
ho zott mind annyi uk éle té ben a fel sza ba du lás, a szov jet csa pa tok „ide ig le nes” itt-tar tóz ko-
dá sa, Ma gyar or szág szo ci a lis ta út ra lé pé se, a Rá ko si kor szak be kö szö nő dik ta tú rá ja. A for-
du lat per sze min den ki nek mást je lent he tett: fel sza ba du lást, egy igaz sá gos élet ígé re tét, a 
szü le tés alap ján el ren delt pá lyák ról va ló le té rés esé lyét vagy ép pen meg tor lá so kat, ha di fog-
sá got, a va gyon el vesz té sét, a tár sa dal mi stá tusz ra di ká lis meg vál to zá sát. Az el ső ki vá lasz-
tott nem ze dé ket olyan szü lők ne vel ték te hát, akik nek ko ráb ban fel hal mo zott tu dá sa, el ve ik, 
ér té ke ik, azok a cé lok, ame lye ket ne ve lő ként meg fo gal maz tak, sze mé lyi sé gük, ame lyet 
gesz tu sa ik ban, vi sel ke dé sük ben, be széd stí lu suk ban, vá gya ik ban és esz mé nye ik ben szán dé-
ko san vagy ön tu dat la nul fo lya ma to san köz ve tí tet tek, óha tat la nul el lent mon dás ba ke rül t(ek) 
a kor szak do mi náns szo ci a li zá ci ós ha tá sa i val. A szo ci a lis ta tí pu sú mo der ni zá ció min den 
kel lé ke az új vi lág hathatós üze ne te it hor doz ta: a nagy ará nyú ipa ro sí tás, a me ző gaz da ság 
szo ci a lis ta át szer ve zé se, a csa lá di gaz da sá gok szét zú zá sa és az ez zel együtt já ró nagy fo kú 
föld raj zi és tár sa dal mi mo bi li tás, a mun ka vál la lás kö te le ző vé té te le, de még pél dá ul az is ko-
lai kurrikulumok is, ame lyek a szo ci a lis ta Ma gya ror szá gon szük sé ges tu dás tí pust és tu dás-
tar tal mat hi va tot tak köz ve tí te ni.5 Ha össze kö tő híd nak ne vez zük a 45-ösök nem ze dé két, 
azért tesszük, mert tag ja i nak tör vény sze rű en kel lett szem be sül ni ük az zal, hogy ép pen az ő 
ge ne rá ci ó juk nőtt, ért be le ab ba az új kor szak ba, amely va do na túj ke re tek kel szol gált for-
má ló dó iden ti tá suk hoz. Nő ként vagy fér fi ként, ma gyar ként vagy ci gány ként, túl élő zsi dó-
ként vagy a la kos ság cse re ál tal Ma gya ror szág ra te le pí tett em ber ként, bár mely ko ráb bi tár-
sa dal mi osz tály ki ürült ha gyo má nya i nak ke re te it meg örök lő cso port tag ja ként szo ci a li zá ló-
dott is va la ki, az új tár sa da lom ke re tei kö zött azt a von zó ígé re tet kap hat ta: az új rend 
el tör li a ko ráb bi kö tött sé ge ket, cso port-ho va tar to zá so kat, a szo ci a lis ta tí pu sú mo der ni zá ció 
az egyen lő ség fe lé ve zet.

Fel té te le zé sünk sze rint két, egy idő ben ha tó, de egy más sal nagy va ló szí nű ség gel el lent-
mon dás ban ál ló szo ci a li zá ci ós ha tás rend szer ab ba az irány ba hat, hogy az így ne vel ke dő 
nem ze dék iga zo dá si pont ja it bi zony ta lan ná te szi. A szü lői te kin tély könnyen meg rop pan, ha 
a fel nö vek vő gyer mek az zal szem be sül, hogy ap ja vagy any ja egy túl ha la dott kor szak kép vi-
se lő je; ha lát ja, hogy a szü lők ál tal val lott el vek el len té te sek az zal, amit nyil vá no san han goz-
tat ni uk kell; ha a „ket tős ne ve lés” szo rí tá sá ban meg kell ta nul ni uk, hogy van ott ho ni, és van 
nyil vá nos be széd; ha a csa lá di em lé kek ta bu vá vál nak. Más ese tek ben vi szont az ak tu á li san 
elő írt tár sa dal mi nor má kat köz ve tí tő sze mély – pél dá ul a ta nár – te kin té lye kérdőjeleződik 
meg az ott hon han goz ta tott el vek tük ré ben. Ezek az el lent mon dás ok a vi lá got ép pen meg is-
me rő sze mély szá má ra min den bi zonnyal azo no su lá si ne héz sé ge ket okoz nak. De ugya nígy 

 replika 125



 
replika126

el lent mon dá so kat su gall hat nak azok a sze rep mo del lek, ame lye ket a szü lők, a ne ve lők, a fel-
nőtt kör nye zet és az élet kor elő re ha lad tá val egy re na gyobb súllyal az ol vas má nyok ból, a 
tö meg kom mu ni ká ci ó ból szár ma zó min ták köz ve tí te nek. Fel té te le zé sünk sze rint a két fe lől 
ér vény te le ní tett ha tá sok ered mé nye a meg za vart iden ti tás vagy az iden ti tás nél kü li ség le het.

A szisz te ma ti ku san irá nyí tott be szél ge té sek bur kolt cél ja az volt, hogy egy ge ne rá ció 
nő tag ja i nak élet tör té ne té ből ki bont suk azo kat az épí tő ele me ket, ame lyek hol sta bil, hol 
in ga tag mó don il lesz ked tek be ab ba az épít mény be, ame lyet a női sze rep szo ci á lis konst ruk-
ci ó já nak ne vez he tünk. Olyan épí tő kö vek nek kel lett va la mi lyen mó don egy más ba il lesz ked-
ni ük, ame lyek a leg kü lön bö zőbb hely ről szár maz tak, ame lye ket a leg kü lön bö zőbb erők 
for mál ták és ala kí tot tak, hogy az tán egy idő ben és tér ben meg ha tá ro zott ko or di ná ta-rend-
szer ben még is együtt hoz zák lét re azt a szer ke ze tet, amely ké pes meg fe lel ni a kor ban el várt 
nő sze rep nor má já nak. A leg kü lön bö zőbb csa lá di in dít ta tások, az is ko lai vagy egyéb in téz-
mé nyi ha tá sok hol egy más nak el lent mon dó, hol egy mást erő sí tő jel le ge, a sze mé lyes ta lál-
ko zá sok, meg tör tént ese mé nyek élet rajz ba író dó moz za na tai, a fel nőtt női sze rep bi o ló gi á-
hoz kö tő dő és azon kí vül eső, de még is könnyen ál ta lá no sít ha tó ta pasz ta la tai mind ré sze sei 
an nak az össz ha tás nak, amely nek alap ján va la ki ké pes a sa ját éle tét ér té kel ni. Az in ter júk 
összes sé gét elem ző kí vül ál ló pe dig sa já tos ten den ci á kat pró bál ki ol vas ni az egye di tör té ne-
tek egye di ta nul sá ga i ból.

Há rom, egy más tól jól el vá laszt ha tó cso port lát szik ki raj zo lód ni a hu szon két élet tör té net 
alap ján a női sze rep be töl té se szem pont já ból: az egalitáriánusok, az alá ren de lő dők és a füg-
get le nek csoportja. Egyik ka te gó ria sem hor doz za ma gá ban a si ker vagy a ku darc egy sze rű 
té te le zé sét. Egyik vál to zat sem jel zi elő re hor do zó ja szá má ra az elé ge dett ség vagy elé ge det-
len ség ér zé sét. Mind egyik ka te gó ri á ban ta lál koz hat tunk har mo ni kus és disz har mo ni kus 
ön kép pel, mind egyik cso port ban vol tak ma gu kat bol dog nak lá tók, és olya nok, akik hi ány-
ér zet ről szá mol tak be. Még is, bi zo nyos ele mek együttjá rá sa, bi zo nyos sze re pek fel vál la lá sa 
vagy el ke rü lé se, a tár sa dal mi nor mák nak va ló meg fe le lés vá gya vagy azok el uta sí tá sa, jel-
leg ze tes kar ri er tör té ne tek és azok pszi cho ló gi ai föl dol go zá sa meg fe le lő tám pon tot szol gál-
tat ah hoz, hogy az elem ző ezt a há rom cso por tot el kü lö nít se. Ta lán nem túl nagy me rész ség 
az sem, ha eze ket a ka te gó ri á kat ál ta lá no sít juk, és azt ál lít juk, hogy e tí pu sok egyút tal a 
kor szak le het sé ges női iden ti tá sa i nak le ké pe ző dé sei is.

Az egalitáriánusnak ne ve zett cso port tag jai min tánk ban olyan nők vol tak, akik mind 
há zas ság ban él tek, még hoz zá a hét ide so rol ha tó in ter jú alany kö zül ha tan el ső há zas sá guk-
ban, amit fi a ta lon kö töt tek, jel lem ző en az el ső és egyet len nagy sze rel mi part ne rük kel. 
Mind annyi an szül tek gyer me ket, ket tő kö zü lük há rom gyer me kes anya. Ők fu tot ták be 
egyút tal a leg na gyobb kar ri ert, kö zü lük ke rült ki az egye te mi tan szék ve ze tő, a mi nisz té ri u-
mi fő osz tály ve ze tő, a nem zet kö zi si ke re ket el ért éne kes nő és a si ke res vál lal ko zó is. Né gyen 
egye te mi, hár man fő is ko lai dip lo mát sze rez tek, érett sé gi után mind annyi an tu da to san dön-
töt tek a fel sőbb ta nul má nya ik hoz meg fe le lő in téz mény ki vá lasz tá sá ban. Vá lasz tott pá lyá juk 
nem „ti pi kus” női pá lya: mind nyá jan – a két or vos, az épí tész, a mű vész vagy a test ne ve lő 
ta nár ból vál lal ko zói pá lyá ra lé pő – olyan te rü le te ken ju tot tak elő re, ahol tel je sít mé nyü ket a 
fér fi a ké val egyen lő mér cé vel íté li meg a tár sa da lom. Si ke rük tit ka – túl a te het sé gen, szor-
gal mon, egyé ni ké pes sé ge ken – sa ját meg fo gal ma zá suk sze rint a pél da mu ta tó (de nem fel-
tét le nül kö ve tett) szü lői ne ve lés, a sta bil csa lá di hát tér, a tá mo ga tó ott ho ni lég kör, a har mo-
ni kus pár kap cso lat és a ki egyen sú lyo zott anya gi hely zet – vagy leg aláb bis a fel so rol tak 
több sé ge. Alap ve tő en po zi tív ön ké pük ab ból szár ma zik, hogy úgy ér zik, si ke rült össze-
egyez tet ni ük a szá muk ra leg fon to sabb ten ni va ló kat: há zas tár si, szü lői sze re pü ket és ké pes-
sé ge ik ki bon ta koz ta tá sát, szak mai as pi rá ci ó i kat.

Azon ban csak eb ben a cso port ban for dult elő az, hogy vá la szo ló ink „több re vit ték”, mint 
a fér jük. Ket ten ma ga sabb is ko lai vég zett sé get is sze rez tek, de szin te mind annyi an meg előz-
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ték presz tízs ben, jö ve de lem ben vagy hír név ben há zas tár su kat. Ké zen fek vőbb len ne ta lán az 
egalitáriánus he lyett a do mi náns jel zőt hasz nál ni a cso port jel lem zé sé re, ha ma guk az érin tet-
tek nem tö re ked tek vol na ar ra, hogy fe le sé g- és az anyasze re pük nek ha gyo má nyos vo ná sa it 
hang sú lyoz zák, mint egy szak mai si ke re ik, a nyil vá nos szfé rá ban el ért ered mé nye ik fel so ra-
koz ta tá sá nak el len sú lyo zá sá ra. Úgy tű nik, har mo ni kus és po zi tív ön ké pük fon tos tar to zé ka az, 
hogy a nők tra di ci o ná lis csa lá di sze re pét kí ván ták öt vöz ni mo dern kar ri er tör té ne tük kel, egy 
pil la nat ra sem meg en ged ve azt a lát sza tot, hogy szak mai pá lya fu tá suk a csa lád ro vá sá ra tör-
tént. Az ese tek egy ré szé ben az egy mást ne he zí tő, né ha egy más nak el lent mon dó ki hí vá sok nak 
va ló meg fe le lés vá gya, el tö kélt sé ge oda ve ze tett, hogy szel le mi leg és idő ben egya ránt meg ter-
he lő mun ká juk mel lett va ló ban egye dül vál lal ták ma guk ra a ház tar tás, a gyer mek ne ve lés ter-
he it is, iro ni ku san el há rít va ma guk tól e ter hek sú lyá nak túl be csü lé sét. Má sok nak édes any ja 
vagy fi ze tett al kal ma zott tu dott se gí te ni ab ban, hogy a gye re ke ket ne ér je hát rány a két szü lő 
cél tu da tos kar ri er épí té se mi att. Volt olyan is, aki érez te és ér zé kel tet te, hogy fér jé re több csa-
lá di fel adat há rul – nem csak an nál, amit a ha gyo má nyos sze rep el kép ze lés fér jek, apák szá má-
ra elő ír, ha nem – az anyá hoz, fe le ség hez ké pest is. Ezt a bűn tu da tos meg kö ze lí tést alig ol dot-
ta a társ ál do zat vál la lá sá nak me leg han gú ér té ke lé se.

A cso port ba tar to zók nyíl tan is hang sú lyoz ták, hogy szá muk ra az egyen lő ség a leg fon to-
sabb a pár kap cso lat ban, és fér fi ak és nők egyen lő sé gét, egyen lő esé lye it el vár ták a tár sa dal-
mi nyil vá nos ság ban is. Kri ti ku san ítél ték meg azo kat a hely ze te ket, ame lyek ben az egyen-
lő sé get csor bul ni lát ták, bár kö zü lük töb ben – ha ma gu kat ki vé tel nek te kin tet ték is e té ren 
– el fo gad ták azt a tör té nel mi leg ki ala kult mun ka meg osz tást, ame lynek alap ján a nők csa lá-
di sze re pe ik be töl té se mi att hát rány ba ke rül nek.

Aki egyál ta lán vál lal ko zott ar ra eb ben a cso port ban, hogy az in ter jú vé gén meg fo gal maz-
za, mi lyen nek is lát ja az ál ta la meg tett utat, ho gyan ér té ke li éle te ala ku lá sát, alap ve tő en 
po zi tív ön ké pé nek rend re azo kat a vo ná sa it emel te ki, ame lyek a kü lön fé le sze re pek össze-
han go lá sá nak ké pes ség éről ta nús kod nak: „…azt nem tud tam vol na el vi sel ni, hogy a hi va tá-
so mat ne él jem. […] Min den kép pen él ni […] anya ként is, hi va tást gya kor ló ként is, fe le ség-
ként is, és az élet egé szé ben va ló rész vé tel… Igen, ezt föl ál lí tot tuk csa lá di mér ce ként…”

A má sik mar kán san el kü lö nü lő cso port el ne ve zé sé re az alá ren de lő dők jel zőt ta lál tuk 
meg fe le lő nek. Ha egy sze rű en ar ról len ne szó, hogy az elő ző cso port si ke res pá lya fu tá sa i val, 
ki emel ke dő kar ri er je i vel szem ben itt a csa lá di sze re pe i ket elő tér be he lye ző nők kö ré vel 
ta lál ko zunk in kább, a tra di ci o ná lis meg je lö lés kí nál koz nék el ne ve zé sük re. Ez a cím ke 
azon ban azt sugallná, hogy ezen az ala pon kí ván nánk őket szem be ál lí ta ni a má sik két cso-
port tag ja i val. Pe dig az egalitáriánus cso port jel lem zé sé nél is ki de rült, a kü lön bö ző sze re pe-
i ket har mo ni ku san össze egyez tet ni ké pes nők ön ké pé nek is fon tos pil lé re a csa lád és a csa-
lá di sze re pek tra di ci o ná lis el fo ga dá sa, és a tra di ci o ná lis nő kép ele me i vel a har ma dik cso port 
női sze rep-fel épí té sé ben is ta lál koz ni fo gunk. E má so dik tí pus tag ja i nál az alá ren de lő dés 
olyan – kény szer ből, te he tet len ség ből, al ter na tí vák hi á nyá ból vál lalt – ma ga tar tás, amely 
mind a csa lá di, mind a tár sa dal mi sze re pek te kin te té ben meg je le nik.

Ide tar to zó in ter jú ala nya ink gyer mek ko ri csa lá di hát te ré ben min den eset ben a tra di ci o ná-
lis pol gá ri csa lád kü lön bö ző vál fa ja i val ta lál ko zunk. Egyi kük édes any ja sem dol go zott a 
gyer mek ne ve lés idő sza ká ban, egyik anya sem ren del ke zett szak má val, ké pe sí tés sel. A szü-
lők kap cso la ta az in ter júk ta nú sá ga sze rint több nyi re a pat ri ar chá lis, alá-fölérendeltségre 
épü lő, de sze re tet tel jes kap cso lat volt.

Az eb be a ka te gó ri á ba so rol ha tó hét in ter jú alany mind egyi ke, ha son ló an az elő ző cso port 
tag ja i hoz, fér je zett, ket ten vá lás után kö tött má so dik há zas ság ban él nek. Csak egyi kük há- 
 zas sá gá ban nem szü le tett gyer mek, bár sze ret ték vol na. A töb bi ek egy, két, sőt, egy eset ben 
há rom gyer me ket ne vel nek/ne vel tek fel. Csak hár man mi nő sí tet ték alap ve tő en jó nak há zas-
sá gu kat azok kö zül, akik má ig el ső tár suk kal él nek, az új ra há za so dot tak pe dig ma guk is tisz-
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tá ban van nak há zas sá guk kor lá ta i val, úgy vé lik, el ron tott, ku darc ba ful ladt el ső há zas sá guk 
ta pasz ta la tá ból mind össze a tü rel met, az al kal maz ko dás ma ga sabb fo kát si ke rült meg ta nul ni-
uk. A vá lás örö kös fe nye ge té se, il let ve a jobb al ter na tí va hi á nya, a meg vál toz tat ha tat lan ba va ló 
be le tö rő dés jel le mez te két to váb bi in ter jú ala nyunk fér jé vel ki ala kí tott kap cso la tát. Még olyan 
is volt e cso port tag jai kö zött, aki anyai sze re pé ben érez te si ker te len nek ma gát – ab ban a sze-
rep ben, amely min den egyéb női sze rep hez ké pest ki emel ke dő fon tos sá gú nem csak összes 
vá la szo lónk, ha nem a köz meg íté lés sze rint is, és ahol a ku darc be is me ré se ép pen a sze rep re 
ne he ze dő ide a lisz ti kus fel té te le zé sek mi att ha tal mas csa pás a női iden ti tá son.

E cso port tag jai kö zül össze sen ket ten vé gez tek egye te met köz vet le nül vagy nem sok kal 
a gim ná zi um be fe je zé se után. A töb bi ek már fe le ség ként, anya ként sze rez tek fel ső fo kú, 
fő is ko lai, il let ve egy eset ben kö zép fo kú szak ké pe sí tést, mun ka köz ben ju tot tak szak mai 
kva li fi ká ci ók hoz. Pá lyá juk – vá lasz tott szak te rü let ük is és kar ri er út juk is – a női mun ka vál-
la ló jel leg ze tes je gye it hor doz za. Több nyi re női kol lé gák kal kö rül vé ve, iro dai, könyv tá ri, 
is ko lai kör nye zet ben, a szak mai ki ug rás, a ve ze tő vé vá lás csá bí tá sa nél kül vé gez ték hol 
sze re tett, hol kény sze rű ség ből vég zett mun ká ju kat, min den kor fi gye lem be vé ve a csa lá di 
– anyai, fe le sé gi – sze re pük ből kö vet ke ző al kal maz ko dás pa ran csát.

A cso port hoz tar to zók mind egyi ké ről el mond ha tó, hogy női sor su kat a kü lön bö ző, fi a ta-
lon el kép zelt, ma guk szá má ra ki je lölt és a tár sa da lom vagy a társ(ak) ré szé ről su gallt sze-
rep el vá rá sok konf lik tu sá nak met sző pont já ban élik meg.

Mind ig meg al kud tam a le he tő sé gek kel, és mind ig má sod pi ló ta vol tam itt hon, ön szán tam ból. 
Alá ren del tem tu laj don kép pen a szak mai elő re ju tá so mat a csa lád ér de ke i nek, mert úgy érez tem, 
va la hol előbb anyá nak kell len ni. Mind ig ret te ne tes nagy fe le lős ség gel csi nál tam a dol ga i mat, 
mind ig vé gig gon dol tam, hogy mi lyen elő nyök szár maz hat nak be lő le és mi lyen károk, mind ig a 
hát tér be szo rí tot tam a sa ját ér de ke i met vagy vá gya i mat azért, ha ez kel lett a csa lád nak. […] 
Je len leg hi va ta los mun ka he lyem nincs, te hát ház tar tás be li va gyok, füg get le nül az összes ta nul-
má nya im tól, és tu laj don kép pen nem ér zem ma gam hi he tet le nül jól eb ben a sze rep ben, mert úgy 
ér zem, hogy még mind ig sok kal több van ben nem, mint amit csi ná lok.

Ön meg ha tá ro zá suk lé nye ges kri té ri u ma, hogy a sze rep konf lik tu sok ból kö vet ke ző 
fe szült sé get be le tö rő dés sel, bi zo nyos, szá muk ra nem vál lal ha tó sze re pek től va ló ön kén tes 
el for du lás sal old ják-e föl, te hát vi szony la gos har mó ni á ba ke rül nek-e ön ma guk kal, vagy 
pe dig a lá za dás, a meg bán tott ság, va la mi faj ta disz har mó nia ural ko dik-e el raj tuk. Összes sé-
gé ben éle tük ala ku lá sát akár po zi tí van is ér té kel he tik, és ez ak kor is igaz, ha az in kább elé-
ge det tek sza va i ban is gyak ran ott ta lál juk azt a re zig ná ci ót, azt a vé lel met, hogy a hu sza dik 
szá zad má so dik fe le nők szá má ra nem kí nált iga zán jó meg ol dást. Hi szen az eman ci pá ció 
le he tő sé ge, az egyen lő ség esz mé je je len van gon do la ta ik ban, ah hoz mé rik éle tük for du la ta-
it, lát va mind eköz ben azt, hogy a min den na pi gya kor lat sem a csa lá di kör ben, sem a mun ka 
vi lá gá ban nem te rem ti meg szá muk ra az egyen lő ség fel tét ele it.

En nek a cso port nak a fruszt rá ci ó ját – ha más-más mé r ték ben is – ép pen az okoz za, hogy 
az egalitáriánus pár kap cso lat nak, a fér fi ak és nők egyen lő meg íté lé sé nek ide ál ja is me rős, 
el fo ga dott, de túl ma gas ra he lye zett mér ce szá muk ra, ame lyet egyé ni éle tük so rán nem 
si ke rült átugorniuk. Az ez zel a gon do lat tal ki bé kü lők jel leg ze tes tech ni ká ja volt, hogy 
in kább ma gu kat okol ják a be nem tel je sí tett vá gya kért, és né mi ön kri ti ká val, sa ját ké pes-
sé ge ik, aka ra tuk, ener gi á juk kor lá ta i nak be is me ré sé vel pró bál ják meg tár su kat vagy akár 
mun ka adó i kat, mun ka tár sa i kat föl men te ni az „el nyo más” vád ja alól. Má sok vi szont bűn-
ba kot ke res nek – és ta lál nak is – férj ben, fő nök ben, tár sa dal mi rend szer ben vagy akár az 
egész fér fi nem ben („Min den fér fi egy for ma, csak más a ne vük” – ahogy egyi kük meg je-
gyez te), de ez az el já rás csak ar ra szol gál, hogy sor suk el ke rül he tet len sé gét, a vál toz ta tás 
le he tet len sé gét iga zol ják ön ma guk szá má ra. Az egalitáriánus esz mény és a pár kap cso lat-
ban, csa lá di élet ben és a tár sa dal mi sze rep vál la lás ban el szen ve dett hát rá nyos meg kü lön-
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böz te tés fel old ha tat lan el len té te fe je ző dik ki te hát azok ön ké pé ben, akik nek sor sa az alá-
ren de lő dés el fo ga dá sá ban va ló sult meg.

A har ma dik cso port a füg get le nek el ne ve zést kap ta. Ez zel uta lunk ar ra a cso port kép ző 
szem pont ra, amely nek az a lé nye ge, hogy a nyolc ide so rol ha tó in ter jú alany nem má sok hoz 
va ló vi szo nyá val, ha nem sze mé lyi sé gé nek va la mely, szá má ra meg ha tá ro zó sa já tos sá gá val 
jel le mez te ön ma gát, és az in dí tás kor föl vá zolt ön ké pet az élet út szá mos moz za na ta a meg-
fi gye lő szá má ra is alá tá masz ta ni lát szott. Nem sze re pek hor do zó i nak lát ták ma gu kat, nem 
komp le men ter, egy mást fel té te le ző sze re pek rend sze ré ben, te hát a tár sa dal mi lag ki ala kult 
já ték sza bály ok fel té tel nél kül el fo ga dott, leg fel jebb egyé ni mó don adap tált rend je ál tal 
kí nált, ké szen vett út mu ta tás ok sze rint él ték éle tü ket, vagy ha élet pá lyá juk e sza bá lyok ál tal 
öve zett me der ben in dult is el, ké sőbb sza kí tot tak a tár sa dal mi el vá rá sok nak meg fe le lő 
ko ráb bi sze rep vi sel ke dé sük kel.

Ez a tár sa ság sok kal he te ro gé nebb, mint a két elő ző cso port volt. Tag jai kö zött épp úgy 
sze re pel nek két gye re kes anyák, mint egész ed di gi éle tü ket fér fi társ nél kül le élt „ha ja do-
nok”. Az in ter jú ké szí tés ide jén mind annyi an önál ló, füg get len stá tu sú, dol go zó nők vol tak, 
né gyen azon ban olyan be teg ség gel küsz köd ve, ami élet mód ju kat nagy mér ték ben be fo lyá-
sol ja. Csak egyet len olyan nő tar to zik kö zé jük, aki ma há zas csa lá di ál la po tú – de je len le gi, 
ne gye dik há zas sá gát rend ha gyó mó don, a fér jé től kü lön él ve kép ze li a ma ga szá má ra vál-
lal ha tó nak. Ket ten el vál tak, egyi kük meg öz ve gyült, né gyen so ha nem kö töt tek há zas sá got, 
bár kö zü lük ket ten év ti ze des kap cso la tot tar tot tak-tar ta nak fenn olyan part ner rel, aki vel 
azon ban so ha nem köl töz tek egy fe dél alá.

Az ő csa lá di hát te rük ben ta lál koz hat tunk a leg több „for ma bon tó” gyer mek ko ri tör té net-
tel. Ket tő jü ket el vált anya ne vel te, egyi kü ket a nagy szü lők, ötük édes any ja már a vá la szo ló 
gyer mek ko rá ban is pénz ke re ső mun kát vég zett. Eb ben a cso port ban sű rű söd tek azok a leg-
kü lön fé lébb szü lői sé rel mek – zsi dó ül dö zés, mun ka szol gá lat, ki te le pí tés, bör tön, ál lás vesz-
tés –, ame lyek szór vá nyo san a két má sik cso port ese té ben is elő for dul tak ugyan, de ame lyek 
az ide tar to zók em lé ke i ben a csa lá di lég kör meg ha tá ro zó ele mei vol tak. Itt ta lál koz hat tunk a 
leg ra di ká li sabb kri ti kák kal a szü lők egy más hoz va ló vi szo nyá ra vagy a szü lők va la me lyi ké-
nek ma ga tar tá sá ra vo nat ko zó an.

Heten a cso port ból egye te met, fő is ko lát vé gez tek, csak egy olyan nő volt a nyolc kö zött, 
aki mun ka mel lett szer zett kö zép fo kú szak ké pe sí té sét hasz no sí tot ta sze re tett pá lyá ján. 
Csak két kar ri er tű nik tö ret len nek, két kö zép is ko lai ta ná ri pá lya, amely mind két eset ben 
tár sa dal mi mo bi li tást tük röz a szü lői csa lád hoz ké pest. Vi szont ta lál koz hat tunk eb ben a 
cso port ban „nagy” kar ri e rek kel is, for du la tos, a leg kü lön fé lébb ki hí vá sok kal szem be né ző 
pályautakkal, ame lyek kö zött a kül föld ön, ha tal mas erő fe szí tés sel föl épí tett szak mai si ker-
tör té net épp úgy elő for dul, mint az ál lam szo ci a liz mus el len őr zé si tech ni ká i nak, be szer ve-
zé si kí sér le té nek el len ál ló sze mély kény sze rű ség ből lét re ho zott ko rai vál lal ko zá sa, vagy 
ép pen a rend szer vál to zás sal össze om lott ál la mi nagy vál la lat ban szer zett szak tu dá sát csak 
kor lá to zot tan hasz no sí ta ni ké pes kény szer vál lal ko zó má sik, ma jól is mert tí pu sa. Ha a 
vá lasz tott szak te rü le tek tar tal mát te kint ve a leg több eset ben „nő i es” pá lyán fu tott is e vá la-
szo lók kar ri er je – a ta nár, a tol mács, a gyógy pe da gó gus, a rönt gen asszisz tens, a köny ve lő, 
az iro dai al kal ma zott fog lal ko zá sok ilyen meg íté lés alá es nek –, az elő me ne te lek, az ered-
mé nyek, az anya gi füg get len ség töb bé-ke vés bé si ke res meg va ló sí tá sa in kább „fér fi as” 
mun ka vál la lói at ti tű dö ket fel té te lez.

Az e cso port ba so rol tak he te ro gén tár sa sá gá nak kö zös jel lem ző je a tár sa dal mi lag elő írt 
nő sze re pek egy ré szé nek akár vé let len sze rű, akár tu da to san vál lalt el ke rü lé se, el uta sí tá sa. 
So ha nem férj hez men ni, az élet ből a sze xu a li tást tel jes mér ték ben ki ik tat ni vagy há za so dás 
nél kül, il let ve vá lás után a leg ali zált és tár sa dal mi lag le gi ti mált pár kap cso la tok he lyett az 
egyé ni vá gyak ki tel je sí té sét szem előtt tart va sze xu á lis vi szonyt fenn tar ta ni, sok szor és 

 replika 129



 
replika130

rend ha gyó mó don pró bál koz ni az ép pen sa ját ma ga szá má ra meg fe le lő élet tár si vi szony 
ki ala kí tá sá val, gye re ket egye dül ne vel ni vagy el fo gad ni a gyer mek te len ség ne ga tív, ér tet len 
tár sa dal mi meg íté lé sét – mind olyan élet for mát, élet mó dot fel té te lez, amely hez nin cse nek 
ké szen ka pott re cep tek, nin cse nek jól be vált vi sel ke dé si, ma ga tar tá si for mák. Nem vé let len 
te hát, hogy a két elő ző cso port tal szem ben – ahol az élet tel va ló elé ge dett ség, a bol dog ság 
ab ból fa kad ha tott, hogy si ke rült-e har mo ni ku san össze egyez tet ni a tár sa dal mi lag fel kí nált 
sze rep le he tő sé ge ket, és az el vál lalt sze re pek meg fe lel tek-e az elő ze te sen ki ala kí tott el kép-
ze lé sek nek, il let ve az egyé ni ké pes sé gek nek és am bí ci ók nak – eb ben a cso port ban na gyobb 
nyo ma ték kal sze re pelt az élet egé szé nek meg íté lé sé ben a sze mé lyi ség: jó vagy rossz vá lasz-
tá sa i val, dön té se i vel, az élet vá rat lan ki hí vá sa i nak va ló si ke res vagy si ker te len meg fe le lé se-
i vel, a ku darc el vi se lé sé vel vagy az ered mé nyek jól eső tu do má sul vé te lé vel.

Egy ba rát nőm től kér dez tem egy szer, épp ta lán vál ság ban volt a há zas sá guk, hogy egyál ta lán 
mi ért ment férj hez. Mert egy ab szo lút önál ló egyé ni ség, egy na gyon ha tá ro zott egyé ni ség. Nem 
volt bá tor sá ga egye dül ma rad ni. És ak kor én ezen bor zasz tó an meg döb ben tem, hogy mi lyen 
hü lye ség. És most, ami kor sok min den ben egye dül ma rad tam, ez zel a be teg ség gel meg küz de ni 
sok gon dot je lent, ju tott eszem be, hogy mond ta, hogy nem volt bá tor sá ga egye dül ma rad ni, hogy 
igen, ezt so ha nem fo gal maz tam meg, hogy eh hez bá tor ság kell. Én nem azért ma rad tam egye-
dül, mert olyan fe ne mód bá tor va gyok, ha nem mert így adó dott. Le het, hogy va la ki ezt ko ráb ban 
fel mé ri, mint ahogy ő ezt mond ta, és ak kor min denáron férj hez akar men ni. […] Ben nem so ha 
ilyen fe ne nagy el tö kélt ség nem volt sem mi lyen irány ban. Egy sze rű en az élet így hoz ta, ezt csi-
nál ni kel lett, és na gyon nem volt raj ta me di tál niva ló, hogy meg ál lok vagy nem ál lok a lá ba mon. 
[…] De az föl sem me rült ben nem, hogy ezt úgy is meg le het ol da ni, hogy va la kit ma gam hoz 
kö tök, és majd ő meg old ja he lyet tem.

En nek a cso port nak a tag jai sem uta sí tot ták el azon ban a nők szá má ra föl kí nált sze re pek 
összes vál fa ját. Élet út juk bi zo nyos sza ka sza i ban vagy akár egész ed di gi éle tü kön vé gig vo-
nu ló an mind egyi kük ese té ben akadt olyan ele me a női sze rep kész let nek, ame lyet ref lek tá-
lat la nul, az zal fenn tar tás nél kül azo no sul va vagy tu da tos vá lasz tás ré vén el fo gad tak. 
Né gyen éle tük je len tős há nya dá ban há zas ság ban, csa lád ban él tek, gyer me ket szül tek, a 
má sik két cso port tag ja i hoz ha son ló an fi a tal pá lya kez dő ként pró bál ták meg csa lá di sze re pe-
ik ben a ha gyo má nyok, a ne vel te tés ál tal elő írt fel té te le ket tel je sí te ni. Va jon az el ső cso port-
ban ta pasz talt si ke res sze rep egyez te tés re va ló al kal mas ság, a két fé le elvárásrendszer egy-
ide jű tel je sí té sé hez szük sé ges össze han go lá si ké pes ség hi ány zott-e be lő lük, vagy pe dig az 
az ön ként vál lalt, ön fel ál do zás ra épü lő, il let ve kény sze rű be le tö rő dés, amellyel a má so dik 
cso port tag jai re a gál tak az egy más nak sok szor el lent mon dó el vá rá sok ra? Vagy csu pán a 
kül ső kö rül mé nyek, a vé let le nek já té ka, a ki hí vá sok el ma ra dá sa ered mé nyez te, hogy nem 
tud ták vagy nem akar ták al kal maz ni egyik em lí tett stra té gi át sem? A füg get len el ne ve zés azt 
kí ván ja hang sú lyoz ni, hogy e cso port tag jai a kon for miz mus csá bí tá sá nak el len áll va, eset leg 
ko ráb bi meg al ku vá sa i kon túl lép ve ne héz utat vá lasz tot tak, amely nek út jel zői nem a ké szen 
vett nor mák, ha nem a sa ját ma guk szá má ra ki ala kí tott ér ték rend tám pont jai vol tak.

Ter mé sze te sen eb ben a cso port ban is vol tak olya nok, akik éle tük ala ku lá sát si ke res nek 
tar tot ták, és vol tak olya nok is, akik ku dar cok kal, buk ta tók kal te li nek ér zé kel ték. E cso port 
tag ja it az kü lön böz te ti meg a töb bi ek től, hogy ered mé nye i ket és té ve dé se i ket in kább ön ma-
guk nak tu laj do nít ják, sor suk ala ku lá sá ban sa ját fe le lős sé gü ket tisz táb ban lát ják. Ha okot 
ke res nek a ne héz sé gek re, a szen ve dés re vagy a meg pró bál ta tá sok ra, ke vés bé hi vat koz nak 
sze mély kö zi vi szo nya ik ra, va la mely – éle tük so rán je len tős sze re pet ját szó – tár suk ve lük 
kap cso la tos bá nás mód já ra vagy pe dig a ki ala kult tár sa dal mi szo ká sok kal össze füg gő sza bá-
lyok ál ta li be szo rí tott ság ra. Ez zel szem ben haj la mo sab bak tá gabb össze füg gés ben szem lél-
ni az élet egé szét. Eb ben a tág össze füg gés ben az em ber sor sa le het is te ni aka rat kér dé se, le het az 
uni ver zá lis női sors sze mé lyes meg élé se, fel fog ha tó a sza bad aka rat egyé ni meg va ló sí tá si 
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mód já nak, vagy lát ha tó úgy, mint a hu sza dik szá za di ma gyar tör té ne lem fér fi ak ra és nők re 
egya ránt meg ha tá ro zó be fo lyást gya kor ló fel té tel rend sze ré nek egy élet tör té net ben va ló re a-
li zá ló dá sa.

A fi a tal ge ne rá ció tag ja i val foly ta tott in ter júk elem zé se ar ra a hi po té zis re épült, hogy az 
élet cél ok be mu ta tá sa, az ed di gi élet út ér té ke lé se és a női sze re pek re vo nat ko zó ál ta lá nos 
kér dé sek em lí té se alap ján a sze mé lyek meg osz la nak asze rint, hogy a ha gyo má nyos vagy az 
eman ci pált ér ték rend mel lett fog lal nak-e ál lást. E fel té te zés alap já ul az a tör té ne ti-tár sa dal-
mi kon tex tus szol gál, mely sze rint a meg kér de zett fi a ta lok olyan kor ban nőt tek fel, ami kor 
a női mun ka vál la lás már ter mé sze tes és szé les kör ben el fo ga dott dolog volt, azon ban ez zel 
egy idő ben a nők ha gyo má nyos fel ada tai – mint a gyer mek ne ve lés és ház tar tás – to vább ra 
is meg őr ződ tek mind in téz mé nye sen (gyes, gyed, csa lá di pót lék), mind a gya kor lat te rén, a 
két ke re sős csa lád mo del len be lül is. Már szü le ik kor osz tá lya is ab ban a tár sa dal mi rend szer-
ben ne vel ke dett, mely ben a női eman ci pá ció hi va ta los ide o ló gia volt, de mi vel a női egyen-
jo gú sá got nem egy alul ról épít ke ző moz ga lom vív ta ki, az eman ci pá ció ered mé nye i nek 
internalizációja a szü lők/anyák ré szé ről am bi va len sen tör tént meg. Bár a nők túl nyo mó 
több sé ge mun ká ba állt, so kan még is – az adott kor lá tok kö zött – egy arány lag kon zer va tív 
csa lá di mo dellt te rem tet tek meg.

Emel lett a ki vá lasz tott ge ne rá ció ese té ben fon tos té nye ző nek te kint he tő az 1989–1990-
ben el kez dő dött rend szer vál tás fo lya ma ta. Az ál lam szo ci a liz must fel vál tó plu rá lis de mok rá-
cia ke re tei kö zött a nők szá má ra el ér he tőb bé vált a sze re pek kö zöt ti vá lasz tás. Az át ala ku lást 
kö ve tő gaz da sá gi ne héz sé gek el le né re is meg nőtt a sze mé lyek nek sa já to san meg fe le lő élet-
for ma mel let ti dön tés sza bad sá ga. Mi vel a meg kér de zet tek ép pen a rend szer vál tást kö ve tő 
év ben érett sé giz tek, így szá muk ra az eman ci pált vagy a tra di ci o ná lis sze rep mo dell kö zöt ti 
vá lasz tás már úgy mond ön ként adó dott.

A vá la szok kü lön bö ző tí pu sai te hát fel té te le zé sünk sze rint az élet kor ból, az élet hely zet-
ből és a tár sa dal mi-po li ti kai kon tex tus is me re té ből adód tak. Az élet kor azt su gall ja, hogy a 
meg kér de zet tek a fel nőtt élet kez de tén áll nak, ami kor már el ke rül he tet len, hogy dön té se ket 
hoz za nak szak mai ér vé nye sü lé sü ket és a le en dő csa lád ki ala kí tá sát il le tő en. Élet hely ze te 
alap ján egy olyan szocioökonómiai szem pont ból spe ci á lis, ér tel mi sé gi cso port volt vizs gá-
la tunk tár gya, amely meg en ged het te ma gá nak a fel ső ok ta tá si in téz mény ben va ló rész vé telt, 
és egyút tal fon tos nak is tar tot ta azt, s amely cso port tag ja i nak élet cél ja volt, hogy mind 
anya gi lag, mind az el is me rés szint jén ma gas szín vo na lat ér jenek el. A tár sa dal mi-po li ti kai 
kon tex tus fon tos sá gát két szin ten érez tük. Egy részt a meg kér de zet te ket sze mé lyes ol dal ról 
érin tet te, hogy a szo ci a liz mus éve i ben vol tak kis ko rú ak; szü le ik le he tő sé ge it, ér vé nye sü lé-
sét és csa lá di sze re pét is meg ha tá roz ta ez a kor és a szo ci a liz mus in téz mény rend sze re. Más-
részt ab ból a szem pont ból is ha tott a po li ti kai kon tex tus, hogy a meg kér de zet tek a rend szer-
vál to zás évei után vál tak fel nőt té, így sa ját éle tük re vo nat ko zó dön té se i ket már egy új 
vi lág ban hoz hat ták meg. Eb ben a vi lág ban meg je lent ugyan egy nosz tal gi kus ten den cia a 
tra di ci o ná lis tár sa dal mi sze re pek iránt, egyút tal azon ban meg szűn tek bi zo nyos kor lá tok, és 
mind a nők, mind a fér fi ak ér vé nye sü lé sé nek le he tő sé gei ki szé le sed tek.

Egyet len té ma volt gya kor la ti lag ir re le váns az ér ték rend szem pont já ból: a sze xu a li tás. A 
sze xu a li tás té má ját – ha csak nem a val lás er kölcs sza bá lyoz ta a sze xu á lis vi sel ke dést – sen-
ki nem kap csol ta össze az élet egyéb, akár a pár kap cso lat ra is vo nat koz ta tott el vá rá sa i val, 
így az emancipatórikus és a kon zer va tív ér ték rend del sem. Bár a sze xu á lis ta pasz ta la tok 
nem egy for mán ala kul tak a meg kér de zet tek mind egyi ké nél, a kü lönb sé gek az érett ség től, a 
kor társ be fo lyás tól, a szü lői ha tá sok tól függ tek, és sok szor vé let len sze rű en ala kul tak. 
El mond ha tó ugyan, hogy azok a sze mé lyek, akik val lá sos éle tet él nek, mind kon zer va tív 
ér ték ren det is val la nak, ez azon ban nem köz vet le nül, ha nem a val lá si elő írá so kon ke resz tül 
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ha tott a sze xu a li tás ra. Így nem ke res tünk egy sze rű össze füg gést a sze xu a li tás sal kap cso la tos 
fel fo gás és a vá lasz tott élet for ma kö zött sem.

A fel té te le zés sel össz hang ban két, egy más tól jól el kü lö nü lő cso por tot ta lál ha tunk a meg-
kér de zet tek kö zött, e két cso port azon ban a vá la szo lók nak csak mint egy két har ma dát fog-
lal ta ma gá ban. A fenn ma ra dó hét intejúalany ér ték rend je egy más sal konf lik tus ban ál ló ele-
me ket is tar tal ma zott. A két fő cso port jól kép vi se li a vá lasz adók el ve it és ér té ke it a már 
meg élt és az an ti ci pált élet út juk ra vo nat ko zó an. A ka te gó ri ák gya kor la ti lag az idő sebbik 
ge ne rá ció kö ré ben ta lált egalitáriánus és alá ren de lő dő cso por tok nak fe lel tet he tők meg. 
Mi vel azon ban ezek a ki fe je zé sek in kább tár sas vi sel ke dés re, meg küz dé si stra té gi ák ra, de 
leg fő kép pen kap cso la ti min ták ra utal nak, a fi a tal ge ne rá ció ese tében szí ve seb ben hasz nál-
juk he lyet tük a kon zer va tív és eman ci pált jel ző ket. Pon to sabb nak tű nik olyan ka te gó ria jel-
zők hasz ná la ta, ame lyek az élet utat át szö vő, alap ve tő ér té kek re utal nak, hi szen itt az abszt-
rak tabb, elő re ve tí tett élet utak na gyobb hang súlyt kap nak, mint a vissza em lé ke zé sek. Az 
in ter júk cso por to sí tá sá ból ki de rült, hogy az egy más nak gya kor la ti lag el lent mon dó ér ték rend 
vá lasz tá sa az élet út in ter júk köz pon ti szer ve ző ere jé vé lé pett elő.

Kon zer va tív cso port. Kon zer va tív fel fo gá sú nak te kin tet tük azt a sze mélyt, aki nek ér ték-
rend jé ben, ne mi sze re pek ről al ko tott fel fo gá sá ban köz pon ti he lyen áll a női és a csa lá di 
sze rep össze kap cso lá sa, aki a fér fi nak va ló alá ren delt sé get nem csak el fo gad ja, ha nem an nak 
meg vál to zá sát ne ga tí van ér té ke li, aki kény szer ből, nem pe dig bel ső mo ti vá ci ók alap ján vál-
lal mun kát, aki úgy ér zi, hogy a nők mun ka vál la lá sa ká ro san hat a gyer mek ne ve lés re, aki 
azt gon dol ja, hogy az anyá nak az el ső né hány évet min den kép pen ott hon kell töl te nie gyer-
me ké vel, és aki a női eman ci pá ció leg több as pek tu sát nyíl tan el íté li.

A kon zer va tív cso port tag ja i ra jel lem ző volt, hogy so ha nem vé le ked tek po zi tí van az 
anyák kar ri er si ke ré ről, azt mind ig ká ros nak te kin tet ték a gyer mek ne ve lés szem pont já ból.

Mi nél töb bet együtt len ni a gye rek kel, mi nél töb bet meg ad ni ne kik olyat, amit én nem kap tam 
meg, ki rán du lás, sze re tet, min den ből egy ki csit hi á nyos nak ér zem, amit kap tam.

Eb ben a cso port ban ta pasz tal hat tuk jel lem ző en, hogy a női mo del lek csa lá di min tát nyúj-
tot tak, vagy a nő i es ség pél dá ját. A meg kér de zet tek a pár kap cso la tok ban nem tar ta nak igényt 
egalitáriánus vi szony ra, el fo gad ják, hogy a fér fi sze re pei a csa lá don kí vü li ek, míg a nő nek 
ott hon kell ér vé nye sül nie, így szá muk ra el fo gad ha tó, ha a fér fi el tart ja a fe le sé gét és a gyer-
me ke it. Ugyan igény lik, hogy a fér fi né mi se gít sé get nyújt son ott hon, és fog lal koz zon a 
gye rek kel, de csak azért, hogy a csa lád ban ér ződ jék az apa je len lé te, il let ve hogy bi zo nyos 
ter he ket levegyen a fe le ség ről, de nem a kö te les sé gek és sze re pek ki egyen lí té se vé gett. A 
mun ká ról al ko tott el kép ze lé se i ket el ső sor ban a kül ső kény szer ala kít ja, ami gya kor la ti lag 
ak kor lép föl, ami kor az anyák már nem jo go sul tak az ál lam ál tal biz to sí tott csa lá di tá mo-
ga tá sok ra. En nek el le né re volt pél da ar ra, hogy a sze mély el hi va tott nak ér zi ma gát bi zo nyos 
konk rét mun ká ra, ak kor, ami kor gye re ke i nek már nincs szük sé ge az anya ál lan dó je len lé té-
re, il let ve ha anya gi okok ból rá kény sze rül ne a mun ka vég zés re. A kon zer va tív cso port ba 
so rol ha tó sze mé lyek kö zött egy ön te tű vé le mény volt az is, hogy több gye re ket is sze ret né-
nek, hogy ott hon sze ret né nek ma rad ni a gye re ke ik kel, amed dig csak le het. A böl cső dét, 
óvo dát is csak el vi okok mi att ven nék igény be, te hát a kö zös sé gi szo ci a li zá ció cél já ból, és 
nem azért, hogy sa ját kar ri er ter ve i ket meg va ló sít has sák. Ők azok a sze mé lyek, akik a mun-
ka és csa lád di lem má ját kül ső kény sze rek alap ján fo gal maz zák meg, és akik nek ez nem 
okoz bel ső konf lik tust, ugya nis dön té sük ben egy ér tel mű en a csa lád áll az el ső he lyen, s a 
csa lád nem szen ved het kárt a nő csa lá don kí vü li am bí ci ói mi att.

A leg fon to sabb most az, hogy fe le ség és anya va gyok, és sze rin tem mind ig is ez lesz a leg fon to-
sabb. […] Ki csit más az ér ték ren dem, mint a nagy át lag nak. Fon to sabb a csa lád, fon to sabb, 
mint a kül ső sé gek, én nem va gyok olyan, aki haj hássza az éle tet, és mi nél több prog ra mot be - 
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le sű rít az élet be, meg ilyen na gyon in ten zí ven él. […] Én hí vő va gyok, ez meg ha tá roz za az én 
ér ték ren de met.

Ők al kot ják a meg kér de zet tek nek azt a cso port ját, amely a szo ci a lis ta nő ké pet azért íté li 
el, mert fel bo rí tot ta a tra di ci o ná lis csa lád mo dellt. A rend szer vál tás sal kap cso lat ban el ső sor-
ban a ko ráb ban nem ta pasz talt anya gi ne héz sé gek ről be szél nek, a szo ci á lis há ló meg szű né-
sé ről. A rend szer vál tás után „ki ter me lő dött” si ke res nők ről igen ne ga tív ké pet fes te nek. 
Jel lem ző volt, hogy szin te mind egyi kük úgy ke zel te a sa ját kon zer va ti viz mu sát, mint a 
tár sa dal mi több ség hez ké pest mar gi ná lis cso port ér ték rend jét.

A ne mi sze re pek kö zöt ti kü lönb ség té tel a kon zer va tív cso port ba so rolt sze mé lyek nél 
egy ér tel mű en esszen cia lis ta fel fo gást tük rö zött, és biologizáló oko kat tün te tett fel, ők nem 
tár sa dal mi té nye zők ből ve zet ték le a ne mi kü lönb sé gek ere de tét.

A meg kér de zet tek kö zül öten kép vi se lik ezt a cso por tot, te hát az ő vé le mé nye ik rö vid 
summázata a fen ti in ter jú rész let. Az öt sze mély kö zött sze re pel a négy anya, akik te hát elé-
ge det tek je len le gi sze re pük kel, és a jö vőt is ha son ló an kép ze lik el, mint a je lent, il let ve 
cél ja i kat alá ve tik a je len leg do mi náns sze re pük nek, az anya sze rep nek. Az ötö dik sze mély a 
négy anyá é hoz na gyon ha son ló jö vőt kép zel el ma gá nak, il let ve mo dell jé nek is te kin ti az 
egyik volt osz tály tár sát, aki ma már több gyer mek any ja.

Eman ci pált cso port. Eman ci pált nak ne vez tük azt a sze mélyt, aki nek bel ső mo tí vu mok-
tól ve zé relt kar ri er ter vei van nak, aki a csa lá dot úgy kép ze li el, mint fér fi és nő kö zös te rü-
le tét, aki el vár ja, hogy a fér fi egyen lő part ner nek te kint se őt, és ezért tá mo gas sa kar ri er ter-
ve it, részt vesz a csa lád éle té ben, a ház tar tás ban és a gye rek ne ve lés ben, aki úgy ér zi, hogy 
a csa lá di élet nek, a gye rek vál la lás nak és a mun ka vég zés nek köl csö nö sen al kal maz kod nia 
kell egy más hoz, és a két faj ta fel adat egy ide jű vál la lá sa csak komp ro misszu mok árán old-
ha tó meg.

Az eman ci pált cso port gya kor la ti lag min den té má ban más ál lás pon tot fo gal ma zott meg, 
mint a tra di ci o ná lis cso port. Az eb be a cso port ba so rol tak szü le ik ese té ben po zi tí van ér té-
kel ték, ha az anyá nak a mun ka te rén el ért ered mé nyek mel lett si ke rült a csa lá dot is el lát nia, 
ők azok, akik po zi tí van ér té kel ték, ha az apa ki lé pett a tra di ci o ná lis sze rep ből. Az ő mo dell-
je ik olyan sze mé lyek, akik in tel lek tu á lis tu laj don sá ga ik mi att vál tak mo del lé, vagy a mun-
ka–csa lád di lem ma meg ol dá sá ban nyúj ta nak – né ha sa ját sá gos – pél dát. A pár kap cso la tok-
ban egalitáriánus vi szony ra tö re ked nek, ami ese tük ben egy részt egy olyan pszi chés el vá rás, 
amely ben az az igény fo gal ma zó dik meg, hogy a fe lek te kint sék egy mást egyen lő nek, 
más részt konk rét fel ada tok ban, csa lá di kö te les sé gek ben meg va ló su ló egyen lő sé get je lent.

A fér jem nek leg alább öt ven szá za lék ban ki kell ven nie a ré szét, meg se gí te ni ab ban, hogy ilyen 
ér tel mi sé gi pá lyá ra me hes sek. Ne kem ez ter mé sze tes, és ne kem na gyon sok há zas pár is me rő söm 
van, ahol ez meg is va ló sul. Az tény, hogy a ke re se tük ben van egy óri á si nagy kü lönb ség. A nő 
mind ig a har ma dát ke re si a fér jé nek, de a házimunka az fe le-fe le, meg a mun ka is ugyan annyi.

Az ott ho ni mun ka meg osz tás ra gya kor la ti okok mi att is igényt tar ta nak, hi szen konk rét 
szak mai am bí ci ók kal ren del kez nek; eze ket mo ti vál hat ja a pénz ke re sés is, de mind ig meg je-
len nek az intrinsic mo tí vu mok is. A csa lád ról al ko tott el kép ze lé sek szin tén fon tos sze re pet 
ját sza nak. Min den ki, akit eb be a cso port ba so rol tunk, ter ve zi a csa lád ala pí tást, a bol do gu lás 
fel té tel ének tart ja a ki egyen sú lyo zott csa lá di éle tet, de hang sú lyoz za, hogy van nak csa lá don 
kí vü li ter vei is. Az eman ci pált nak ne ve zett sze mé lyek ese té ben mind a csa lád, mind a kar-
ri er ter ve zé sé nél meg fo gal ma zó dott, hogy mind két ol da lon ál do za to kat kell hoz ni: te hát 
olyan mun kát kell vál lal ni, amely mel lett meg old ha tó a csa lád el lá tá sa, és annyi gye re ket 
kell szül ni, ahány mel lett a ki tű zött cé lok meg va ló sít ha tó ak.

Én két gye re ket min den kép pen sze ret nék, de azt, hogy ho gyan és mi kor, meg hogy hány év 
le gyen kö zöt tük, meg hogy eset leg hár mat, ezek mind at tól függ nek, hogy mi lesz a szak má ban.
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Az eman ci pált nak te kin tett sze mé lyek a csa lá di és kar ri er ter vek meg va ló sí tá sá hoz el en ged-
he tet len nek tart ják a le en dő férj együtt mű kö dé sét. Eb ben a cso port ban je lent meg az a vé le-
mény, hogy a szo ci a liz mus női eman ci pá ci ó já nak az volt az alap ve tő prob lé má ja, hogy nem 
azo kat a cé lo kat tűz te ki, amely ek a nő ket va ló ban egyen lő vé te het ték vol na, és a meg va ló sí tás 
sem járt együtt a nők tény le ges egyen jo gú sí tá sá val. A rend szer vál tás utá ni idő szak ról ez a 
cso port úgy vé le ke dett, hogy több le he tő sé get ho zott a nők nek, be le ért ve ezek be a le he tő sé-
gek be azt is, hogy a nők, ha úgy dön te nek, anya ként, ház tar tás be li ként él he tik le az éle tü ket. 
A ne mi sze re pek kel kap cso la tos vá la szok igen szí nes ké pet mu tat nak: kö re ik ben is el hang zot-
tak erő tel je sen esszen cia lis ta meg jegy zé sek, de az eb be a cso port ba so rolt sze mé lyek től szár-
maz tak azok a ma gya rá za tok is, hogy a tár sa da lom kon di ci o nál ta az ál ta luk is mert fér fi és női 
sze re pe ket, vagy hogy tör té ne ti okok ban ke re sen dő a kü lönb sé gek ere de te.

Nyolc in ter jú ala nyun kat so rol hat tunk eb be a cso port ba. Kö zü lük min den ki egye te met 
vég zett vagy je len leg jár egye tem re; ha tan ál lan dó part ner rel ren del kez nek, és egyi kük az 
in ter jú ide jén vár ta el ső gye re két. A cso por tot a min tán be lül tu laj don kép pen azok a vá la-
szo ló ink al kot ják, akik töb bé-ke vés bé meg ál la po dot tak a part ner kap cso lat te rén, de még 
nin csen csa lád juk. Szak má juk ról arány lag egy ér tel mű el kép ze lé se ik van nak.

Az eman ci pált cso port egyet len tag já nál sem me rült föl az idő sebbik kor osz tály nál meg-
je le nő füg get len ség mint al ter na tí va. Szá muk ra az eman ci pált nő fo gal ma olyan nő re vo nat-
ko zik, aki egalitáriánus fér fi–nő vi szony ban él, és a mun ká ban va ló ér vé nye sü lést is fon tos-
nak tart ja a csa lád ala pí tás igé nye mel lett.

Konf lik tu sos cso por tok. A meg kér de zett sze mé lyek egy je len tős cso port ját (hét vá la szo-
lót) nem le he tett a fen ti, egy di men zi ós kategorizáció sze rint be so rol ni, an nak el le né re, 
hogy min den in ter jú alany exp li cit és egy ér tel mű uta lá so kat tett a je len re vo nat ko zó ön jel-
lem zé sek ben és a jö vő ről ki ala kí tott el vá rá sa i ban ar ra vo nat ko zó an, hogy ma gát tra di ci o-
ná lis vagy eman ci pált női sze rep ben sze ret né-e lát ni. Kü lönb ség mu tat ko zik azon ban azok 
kö zött a sze mé lyek kö zött, akik a vá lasz tott ér ték rend sze rint kon zisz tens le írá so kat ad tak, 
az az akik ezt az ér ték ren det har mo ni ku san vol tak ké pe sek az élet út le írá sá ba be épí te ni, és 
azok kö zött, akik sok szor he zi tál va, több ször ön el lent mon dás ok ba ke ve red ve ír ták le múlt-
ju kat, je le nü ket és an ti ci pált élet út ju kat. Szá muk ra a vá lasz tás – füg get le nül at tól, hogy az 
eman ci pált vagy a kon zer va tív ide ál mel lett tör tént-e – nem tűnt prob lé ma men te sen, bel ső 
konf lik tu sok nél kül meg va ló sít ha tó nak.

A meg kér de zet te ket te hát va ló já ban két di men zió men tén kell cso por to sí ta ni: az egyik 
di men zi ót az eman ci pált és kon zer va tív élet ide ál vá lasz tá sa al kot ja, a má sik di men zi ót 
pe dig az adott élet út har mo ni kus vagy konf lik tu sos meg va ló sí tá sa je len ti. A fent le írt cso-
por tok ké pez ték a har mo ni kus cso por to kat, és emel lett van még egy konf lik tu sos-kon zer va-
tív és egy konf lik tu sos-eman ci pált cso port is.

A har mo ni kus cso por tok az érin tett té mák so rán egy ér tel mű en el kü lö nít he tők vol tak a 
vé le mé nyek ha son ló sá ga alap ján, a konf lik tu sos cso por tok ese té ben azon ban bi zo nyos 
té mák tár gya lá sa kor az el kö te le ző dés az egyik vagy má sik ér ték rend mel lett vi lá gos és exp-
li cit volt, más hol el len té tes és ez zel inkonzisztens vé le mé nye ket kap tunk.

Konf lik tu sos-kon zer va tív cso port. Eb be a cso port ba so rol tuk azo kat a sze mé lye ket, akik 
exp li cit mó don ál lást fog lal nak a tra di ci o ná lis ér ték rend mel lett, akik a női eman ci pá ci ót 
el íté lik, akik a nő sze rep kör ét a fér fi alá ren delt jé nek te kin tik, akik a csa lá di sze re pek ben 
nem tö re ked nek egyen lő ség re, akik bár el vár ják, hogy a fér fi nyújt son né mi se gít sé get a 
csa lád ban és a ház tar tás ban, de ezt nem azért vár ják el, mert egyen lő ség re tö rek sze nek a 
kap cso lat ban. Eb ben a cso port ban van a leg több olyan sze mély, aki nek van nak kar ri er ter-
vei, vagy már ed dig is el ér tek si ke re ket, ez azon ban konf lik tust okoz szá muk ra, mert úgy 
ér zik, am bí ci ó ik má sok sze mé ben el íté len dő ek. Úgy vé lik, hogy a csa lád ér de ké ben nem 
köl csö nös komp ro misszu mo kat kell hoz ni, ha nem a mun ka és a kar ri er te rén kell az ál do-

 
replika134



 replika 135

za tot meg hoz ni. Az ál do za tok meg ho za ta lát azon ban ma még ko ra i nak tar ta nák, a dön tést 
a jö vő be ha laszt ják.

A konf lik tu sos-kon zer va tív cso port ese té ben a tu da to san vál lalt, exp li cit mó don meg fo-
gal ma zott ál lás fog la lás ok mel lett egy el lent mon dá sos élet út ter ve raj zo ló dik ki, amely ben a 
csa lád dal kap cso la tos több nyi re tra di ci o ná lis ér ték rend mel lett egy szak mai kar ri er terv is 
áll, ezt azon ban a meg kér de zet tek mind ma guk ban, mind má sok ban el íté lik. A csa lá di hát tér 
jel lem zé se kor nem vi szo nyul tak po zi tí van ah hoz, ha az anya nem tu dott a csa lád já val len ni, 
bár el hang zot tak ne ga tív vé le mé nyek az any juk kar ri er te rén el szen ve dett ku dar ca i val kap-
cso lat ban is. Itt erő sen ér ződ nek a csa lá di hát tér ben mu tat ko zó egyé ni kü lönb sé gek a min ta 
kis elem szá ma mi att, így csak egy-egy pél dát kap hat tunk a kü lön bö ző ese tek re. A mo del lek 
szem pont já ból sem kü lö nült el ez a cso port a kon zer va tív cso port tól: mo dell je ik fő ként a 
csa lád tag ok kö zül ke rül tek ki.

A kon zer va tí vok hoz leg in kább a pár kap cso lat té má ja kö ti ezt a cso por tot. Egy ér tel mű en 
az tűnt ki, hogy nem tö re ked nek egyen lő vi szony ra a part ne rük kel: a fér fi nak va ló alá ren-
delt sé get a ma guk vo nat ko zá sá ban el fo gad ha tó nak te kin tik, sőt, egye sek az egyen lőt len 
vi szonyt a jó kap cso lat fel té tel ének te kin tik. És ha elvár ják is, hogy a part ner részt ve gyen 
az ott ho ni fel ada tok ban, ezt csak prak ti kus okok ból igény lik. Az anya gi füg gő sé get egyet-
len, eb be a cso port ba so rolt meg kér de zett sem te kin tet te prob le ma ti kus nak.

Ne kem az az iga zi fér fi, aki mel lett én nő nek tu dom érez ni ma gam. En gem most pél dá ul el tart a 
ba rá tom, és en gem ez egyál ta lán nem za var. Szó val nin cse nek ben nem am bí ci ók, hogy meg ál lok 
a lá ba mon, hogy önál ló nő va gyok. […] Én há zas ság el le nes is vol tam, a gye re kek kel so se tud-
tam bán ni, most sem tu dok.

A csa lád ról és a gyer mek vál la lás ról el hang zot tak – a pár kap cso lat tal el len tét ben – már 
nem ha son lí ta nak olyan nagy mér ték ben a kon zer va tív cso port ra. Hi szen ide tar to zik az a 
sze mély is, aki egyál ta lán nem ter vez gye re ket, de a cso port töb bi tag ja is ké sőbb re idő zí te-
né a gye rek vál la lást: vagy a kap cso lat, vagy a part ner éret len sé ge, il let ve hi á nya, vagy az 
élet hely zet ki a la ku lat lan sá ga mi att. In kább csak ke ve sebb gye re ket sze ret né nek, egyet vagy 
ket tőt, anya gi jel le gű vagy más kül ső aka dá lyok ra hi vat koz va. Egyi kük sem tud ta pon to san, 
ho gyan fog ja csa lá di és szak mai ter ve it egyi de jű leg meg va ló sí ta ni. Volt, aki ezt ak tu á li san 
is prob lé má nak, sőt, a har mo ni kus cso por tok hoz ké pest sú lyo sabb prob lé má nak te kin tet te, 
de töb ben úgy be szél tek er ről a ne héz ség ről, mint amit ké sőbb, le he tő leg a tá vo lab bi jö vő-
ben, kar ri er ter ve ik fel adá sá val ol da nak majd föl.

Ettől egy kicsit meg is vagyok zakkanva, az biztos, hogy amíg kicsik lesznek a gyerekeim, addig 
otthon leszek, ebben biztos, hogy a mamám mintája van bennem. És akkor azt gondolom, 
hogyha rá leszek kényszerítve, hogy pénzt keressek, akkor is inkább magántanítványokat fogok 
vállalni, tehát nyelvet tanítani gyerekeknek, vagy korrepetálni vagy ilyesmi. Mert azért tényleg 
azt látom, hogyha valaki rendesen dolgozik egy iskolában, akkor hiába szabad a délutánod, ez 
egyrészt nem igaz, mert ha lelkiismeretesen csinálod, akkor nagyon sokat készülsz másnapra, 
még akkor is, ha már száz éve csinálod, meg fáradt az ember, meg úgy vettem észre, hogy 
annyira nehéz egy iskolában eltöltött délelőtt után még adni. És az ember a gyerekeinek 
alapvetően adni kell hogy tudjon, mert persze kap is egy csomó mindent, de adni muszáj, és ott 
nincsen lamenta, ott nem mondhatod azt, hogy fáradt vagy, ott teljesíteni kell. Őszintén szólva 
nem tudom, hogy fogom csinálni, ez a durva benne. Idősebb tanároktól szoktam hallani kicsit 
lelkifurdalással, hogy ők igenis a saját gyerekektől vették el, nekik nem tudtak annyit adni.

Szak mai am bí ci ók ról el ső sor ban a konk rét, kö zeljö vő re vo nat ko zó ter vek kap csán esett 
szó, egyik sze mély sem be szélt hosszabb tá vú szak mai cé lok ról. Ál ta lá nos ság ban vi szont 
min den ki el ítél te a kar ri e ris ta nőt, úgy vél ték, a ma gas, ve ze tő be osz tás a nő i es ség el vesz-
té sé vel jár. Eb ből kö vet ke ző en a szo ci a liz mus nő ké pét is ne ga tí van ítél ték meg: a har mo ni-
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kus kon zer va tív cso port hoz ha son ló an az a vé le mény tük rö ző dött a vá la szok ból, hogy a 
szo ci a liz mus női egyen jo gú sá ga tönk re tet te a nő és fér fi kö zött ha gyo má nyo san lé te ző sze-
rep fel osz tást, a nők ben tönk re tet te a nő i es sé get. A rend szer vál tás sal kap cso lat ban et től a 
cso port tól szár ma zott az a kri ti ka, mi sze rint nő i es sé gü ket el vesz tő kar ri e ris ta nők ter me lőd-
tek ki eb ben az idő szak ban.

A négy sze mély kö zül, aki ket eb be a cso port ba so rol tunk, ket tő hagy ta fél be az egye te-
met, és kez dett más ta nul má nyok ba, ket tő jük nek ta ná ri/ta ní tói vég zett sé ge van, és egyi kük-
nek sin csen ál lan dó part ne re – ezek a té nye zők mind hoz zá já rul hat nak ah hoz, hogy nem 
ér zik azt a faj ta konk rét kész te tést, amely az elő ző két cso port nál meg ta lál ha tó volt, azt 
tud ni il lik, hogy ki ala kít sa nak egy egy sé ges és kö vet ke ze tes ké pet a múlt re konst ru á lá sá ban 
és élet cél ja ik ki ala kí tá sá ban.

Konf lik tu sos-eman ci pált cso port. Eb be a ka te gó ri á ba tar toz nak azok a sze mé lyek, akik-
nek ha tá ro zott el kép ze lé se ik van nak ar ról, hogy kar ri er te rén ho va sze ret né nek vagy ho va 
le het el jut ni; akik ezt a kar ri ert bel ső mo tí vu mok ál tal ve zérel ve sze ret nék el ér ni; akik pár-
kap cso la ta ik ban egalitáriánus vi szonyt igye kez nek ki ala kí ta ni; akik a női eman ci pá ci ót 
el fo gad ják és ér té ke lik, de akik nek a csa lád ról és az anya sze rep ről tra di ci o ná lis el kép ze lé-
se ik van nak, ame lye ket nem tar ta nak össze egyez tet he tő nek a kar ri er ter vek kel. En nél a cso-
port nál a csa lád és a kar ri er di lem má ja ki éle zett le het.

A konf lik tu sos-eman ci pált cso port tag ja i nak leg főbb jel lem ző je az, hogy bár sze ret nék 
egy eman ci pált nő élet vi tel ét kö vet ni, még sem tud nak ve le meg bé kél ni, mert túl erő sen 
él nek ben nük a nők kel szem be ni tra di ci o ná lis el vá rá sok. A csa lá di mo del lek ha son ló an 
am bi va len sek. Ti pi kus nak ta lál tuk e sze mé lyek csa lá di hát te rét te kint ve, hogy bár any juk 
dol go zott, és akár szak mai si ke re ket is el ért, de éle té re még is az volt jel lem ző, hogy szán-
dé ka sze rint nem így élt vol na, vagy pe dig mun ká ja el le né re si ke rült meg őriz nie a csa lá don 
be lül a tra di ci o ná lis sze rep fel osz tást. A konf lik tu sos-eman ci pált cso port ese té ben a pár kap-
cso lat té má já ban üt kö zik ki leg in kább az am bi va len cia, az, hogy a meg kér de zet tek egy szer-
re tö re ked nek ar ra, hogy egalitáriánus kap cso la tot ala kít sa nak ki a part ne rük kel, és ar ra, 
hogy je len le gyen a kap cso lat ban egy tra di ci o ná li sabb fér fi–nő vi szony.

Az a tu da to sabb vágy, hogy egyen lő nek ke zel je nek, de azért mel let te né ha szük sé gem len ne ar ra, 
hogy nő nek érez zem ma gam.

Ugyan nem tű zik ki cé lul, hogy a csa lád ban egyen lő le gyen a mun ka meg osz tás, el fo gad-
ják, sőt he lyén va ló nak tart ják, hogy a ház tar tás a nő fel ada ta, de azt is el vár ják, hogy a 
fér fi ne hagy ja őket ma guk ra. Az az igé nyük, hogy ezen a té ren is ki ala kul jon va la mi fé le 
egyen lő ség, amely ben fo ko za ti kü lönb sé ge ket azért el is mer nek. A csa lád ala pí tás, a gyer-
mek vál la lás té má já ban hang zot tak el a leg tra di ci o ná li sabb vé le mé nyek, ezen a te rü le ten ez 
a cso port job ban ha son lí tott a kon zer va tív cso port ra, mint az eman ci pált ér ték rend kép vi se-
lő i re: a csa lád a bol do gu lás kul csa, amit a nő nek szak mai am bí ci ói elé kell ren del nie.

Szak ma i lag azt mond has sam, hogy el ér tem va la mit, és on nan tól kezd ve ar ra tud jak épí te ni, és 
ak kor a csa lá dom le gyen a leg fon to sabb az éle tem ben. […] Most azt fo gom mon da ni, hogy a 
csa lá dom a fon to sabb, de le het, hogy ami att van, mert az is ben ne van egy jó ér zé sű nő ben, hogy 
egy nő nek az a sor sa, hogy a csa lád a leg fon to sabb. Én re mé lem, hogy meg fo gom ta lál ni az 
egyen súlyt, ahol azért fon to sabb per sze a csa lád.

En nek a cso port nak a tag jai a mun ka és csa lád kö zöt ti fe szült sé get egy részt úgy pró bál ják 
fel ol da ni, hogy prak ti kus meg ol dá so kat ke res nek, más részt úgy, hogy olyan ter ve ket sző-
nek, ame lyek ben tra di ci o ná lis sze rep kör ben lát ják ma gu kat an nak el le né re, hogy egye - 
lő re nem eb ben az irány ban ha lad az éle tük. A szak mai ter vek eb ben a kör ben na gyon ha tá-
ro zot tak és am bi ci ó zu sak vol tak, te hát a to vább ta nu lás, a má so dik dip lo ma min den meg kér - 
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de zett ter vé ben sze re pelt. Eze ket a ter ve ket azon ban nem hoz ták kap cso lat ba a csa lád ról 
al ko tott vi szony lag kon zer va tív kép pel.

A női egyen jo gú ság kér dé sé ben egy ér tel mű en a har mo ni kus-eman ci pált cso port tal egy-
be hang zó vé le ményt han goz tat tak. Te hát a szo ci a lis ta nő kép pel szem ben azt hoz ták föl 
leg főbb ki fo gás ként, hogy nem va ló sí tot ta meg dek la rált cél ki tű zé se it, míg a rend szer vál-
tás sal kap cso lat ban a le he tő sé gek meg nö ve ke dé sé ről be szél tek. Mind emel lett meg je lent az 
a vé le ke dés is, hogy a túl zot tan kar ri e ris ta nő ké pe vissza tet sző le het, te hát ezen a té ren is 
elő for dult né mi el lent mon dás.

Csu pán há rom sze mélyt so rol tunk eb be a cso port ba: ez a há rom sze mély azon ban csa lá-
di hát te rét és is ko lai vég zett sé gét te kint ve meg le he tő sen kü lön bö zik egy más tól (egyi kük 
má so dik dip lo má ját szer zi, má si kuk fő is ko lát vég zett, és je len leg egy ál la mi mun ka he lyen 
dol go zik, a har ma dik pe dig je len leg vég zi a böl csész kart), és más-más fo kú part ner kap cso-
la ta ik ki ala kult sá ga is (egyi kük férj nél van, de még nin csen gye re ke, a má sik ket tő nek pe dig 
nin csen ál lan dó part ne re).

Az a tény, hogy lé nye ge sen töb ben van nak azok, akik har mo ni ku san tud ják össze egyez-
tet ni az élet kü lön bö ző, de egy más sal össze fo nó dó szín te re in va ló ér vé nye sü lést, ez a tény 
azt mu tat ja, hogy no ha min den sze mély va lós prob lé má nak ér zé kel te a tár sa da lom nők re 
vo nat ko zó am bi va len ci á it, a meg kér de zet tek több sé ge még is úgy vé li, hogy ezek a ne héz-
sé gek be épít he tő k a sa ját élet út ba.

A kon zer va tív ér ték ren det val lók cso port já nak min den tag ja úgy érez te, hogy nézeteit 
csu pán a tár sa da lom ki sebb sé ge oszt ja. Még is, a meg kér de zet tek kö zel fe le a kon zer va tív 
fel fo gás kö ve tő jé nek tar tot ta ma gát. Az eman ci pált né ze te ket val lók a kon zer va tí vok hoz 
ha son ló an po zi tív vál to zás nak tar tot ták azt, hogy el vi leg ma már min den nő el dönt he ti, ott-
hon ma rad jon-e a gye re ke i vel, és csak a csa lád nak szen tel je-e az éle tét, vagy sem. Egy ér-
tel mű te hát, hogy a tár sa da lom ban a tra di ci o ná lis ne mi sze rep fel osz tás irá nyá ba tör tént 
bi zo nyos el moz du lás. Ez zel együtt a szak mai ér vé nye sü lés – nők előtt is nyit va ál ló – le he-
tő sé ge i ben olyan nagy fo kú vál to zás kö vet ke zett be a pi ac gaz da ság ke re tei kö zött, hogy a 
meg kér de zet tek még is ezt te kin tik a vál to zás do mi náns irá nyá nak.

Az eman ci pált, ill. a kon zer va tív cso port ba so rolt sze mé lyek nem ab szo lút ér te lem ben 
vett ér té ke ket kép vi sel nek, ha nem azok nak ko ránt sem le tisz tult, am bi va len ci ák kal ter helt és 
a mai ma gyar tár sa da lom ban el kép zel he tő for má it. Az am bi va len ci á ra uta ló kü lön bö ző csa-
lá di mo del lek mel lett a női mun ka vál la lás sal szem be ni el len ér zé sek, de egyút tal a két ke re-
sős csa lád mo dell internalizációja és a csa lád po li ti kai in téz ke dé sek kö vet kez mé nye ként új 
erő re ka pó ha gyo má nyos ér ték rend meg be csü lé se áll. Ez utób bi ha tá sa a rend szer vál tás sal 
föl erő sö dött, nem utol só sor ban an nak kö vet kez té ben, hogy a női eman ci pá ció a szo ci a lis ta 
ha ta lom nak fe lül ről a tár sa da lom ra eről te tett je len sé gé vé deg ra dá ló dott. A kon zer va tív ide-
o ló gia egyéb ként az élet más te rü le te in is népszerűsödött.

Mi vel so kan még nem ke rül tek konk rét vá lasz tá sok elé sem a ma gán éle ti, sem a szak mai 
szfé rá ban, több ször ta lál ko zunk az zal, hogy a ku ta tás sze rep lői egy ala po san át nem gon dolt 
ké pet le beg tet nek ma guk előtt ar ról, ho gyan mű kö dik egy csa lád, ho gyan le het ér vé nye sül-
ni az élet ben. Nin cse nek a tár sa da lom ban sta bi lan ki ala kí tott ké pek nők ről és fér fi ak ról, 
még is mind annyi an úgy érez ték, hogy van nak át ve he tő pa ne lek, van nak olyan min ták, ame-
lye ket kö vet ni le het, és az ér té kek ka val kád já ban ta lál hat az em ber fo gó dzót, ha ál lást fog lal 
va la mely ér ték rend mel lett. A meg kér de zet tek kö zel fe le a ha gyo má nyos sze rep kör re tart 
igényt. Ezek a meg kér de zet tek egyet len egy szer sem em lí tet ték az anya sze rep föl ér té ke lő-
dé sé vel kap cso la tos tá vo lab bi össze füg gé se ket, ame lyek a tár sa dal mi vál to zá sok hoz köt he-
tő ek. Nem me rült föl, hogy a ha gyo má nyos ér ték rend el ter je dé sé nek nem csak a csa lá di 
sta bi li tás nö ve ke dé se le het az ál dá sos kö vet kez mé nye, ha nem a női mun ka erő vissza szo rí tá sa, 
a nők inak tív vá té te le is; vagy hogy a ne mek kö zött már va la mennyi re meg va ló sult egyen-
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jo gú ság vissza bil len a fér fi tár sa da lom ja vá ra, ami nek kö vet kez mé nyei ki ter jed né nek a tár-
sas élet min den te rü le té re, pél dá ul a min den ko ri fér fi–nő kap cso lat ra is.

A két generáció összehasonlítása

Két ge ne rá ció tag ja i val ké szült mély in ter jús ku ta tá sunk ban a sze mé lye sen meg élt ta pasz ta-
la to kon ke resz tül kí ván tuk fel tár ni a női sze rep fel épí té sét, a nő i ség ről al ko tott ké pet. A két 
ge ne rá ció tag jai kö zött ép pen egy em ber öl tő nyi tá vol ság volt: egy érett, még ak tív kor ban 
lé vő anya nem ze dék tag jai és már fel nőtt élet út juk ele jén ál ló fi a tal nők vol tak be szél ge tő-
part ne re ink.

Az idő seb bik nem ze dék tag ja i ról azt ál lí tot tuk, hogy élet pá lyá juk hi dat ké pez a szo ci a-
liz mus négy év ti zed ét meg elő ző és az azt föl vál tó tár sa dal mi rend szer ge ne rá ci ós lán co la tá-
ban. A hat va nas évek má so dik fe lé től a ko rai nyolc va nas éve kig szü lő vé vál va olyan ge ne-
rá ci ót ne vel tek föl, amely tag ja i nak több sé ge ka masz ként, fi a tal fel nőtt ként él te át a rend-
szer vál to zás nak ne ve zett nagy tár sa dal mi for du la tot, és akik nek fel nőtt éle te egy tel je sen 
meg vál to zott vi lág ke re tei kö zött zaj lik. Tu dott-e ez a ge ne rá ció hasz nál ha tó mo dellt nyúj-
ta ni, tud ta-e sa ját ta pasz ta la ta it úgy to váb bí ta ni, hogy azok az új fel té te lek kö zött is kö vet-
he tő min tát szol gál tas sa nak? A Ká dár-kor szak szo ci a lis ta tí pu sú eman ci pá ci ó ját meg va ló sí-
tó női sze rep el fo gad ha tó és meg is mé tel he tő-e a plu rá lis ér ték szem lé le tet, több fé le ide o ló-
gia és né zet rend szer egy ide jű je len lét ét meg en ge dő kor ban? Ha gyo mánnyá vá lik-e az 
el múlt év ti ze dek ben már-már ál ta lá nos sá vá ló egalitáriánus fér fi–nő kap cso lat a „pol gá ri” 
tár sa da lom új ko ri re in kar ná ci ó já ban?

A má so dik ki vá lasz tott ge ne rá ció tag jai a „híd ként” jel lem zett nem ze dék gyer me kei. A 
ve lük foly ta tott be szél ge té sek ar ról ta nús kod tak, hogy a szo ci a lis ta idő szak nő sze re pei 
ugyan csak prob le ma ti ku sak azok szá má ra, akik a het ve nes évek ele jén szü let tek, és gyer-
mek ként olyan csa lád ban ne vel ked tek, amely nek tag ja i ra a kor szak ban ural ko dó el vá rá sok, 
kény sze rek és vá lasz tá sok ha tot tak. A fi a tal ge ne rá ció tag ja i val ké szült in ter júk ban több ször 
ta lál ha tunk köz ve tett vagy köz vet len uta lást ar ra, hogy a szü lők, de fő leg az anyák a mun-
ka vál la lás és a csa lád ala pí tás szem pont já ból nem tud ták úgy ala kí ta ni éle tü ket, ahogy sze-
ret ték vol na, fel te he tő en ép pen a rend szer nők irá nyá ban tá masz tott el vá rá sai mi att. Egy-
szer re je lent meg a vissza em lé ke zé sek ben a kar ri er jé ben gá tolt anya ké pe és an nak a nő nek 
a fi gu rá ja, aki kép te len a csa lád anya sze re pét el kép ze lé sei sze rint be töl te ni.

A be szél ge té sek ide jén már he te dik éve egy meg vál to zott vi lág vet te kö rül vá la szo ló in-
kat. A több pár ti par la men ti de mok rá cia, a ma gán tu laj do non ala pu ló pi ac gaz da ság, a rend-
szer vál to zás alap ve tő for du la ta az el ső ki vá lasz tott nem ze dék tag ja it élet pá lyá juk „de le lő-
jén”, fel nőtt éle tük tel jé ben ér te. Az in ter júk szem pont já ból kü lön le ges je len tő sé ge volt 
en nek a meg vál to zott tár sa dal mi kör nye zet nek. Egy élet út re konst ru á lá sa mind ig együtt jár 
a ma gán tör té net historizálásával, az utó la gos meg fo gal ma zás ke rek narratívakénti pre zen tá-
lá sá val. A le zárt nak te kint he tő tör té nel mi kor szak és az idő seb bik ge ne rá ció tag ja i val foly-
ta tott in ter júk élet cik lu sok szem pont já ból adott idő zí té se – be fe je zett ter mé keny sé gi pe ri ó-
dus, több nyi re a le het sé ges csú csot már el ért, be fe je ző dé sé hez kö ze le dő vagy már be fe je zett 
kar ri er – egy mást föl erő sít ve ha tot tak ab ba az irány ba, hogy vá la szo ló ink éle tü ket ke rek, 
le zárt egész ként mu tas sák be. A fi a tal vá la szo lók vi szont ép pen fel nőtt éle tük ele jén, több-
nyi re a – gyer mek ko ruk hoz ké pest gyö ke re sen meg vál to zott tár sa dal mi rend szer ben el kö-
vet ke ző – jö vő re vo nat ko zó el kép ze lé se ik ke re té ben je le ní tet ték meg azt a nő ké pet, ame lyet 
a ma guk szá má ra el fo gad ha tó nak tar ta nak.

Az in ter júk té má in vé gig te kint ve a kö vet ke ző össze ha son lí tá si le he tő sé gek adód tak:
Az anyák ge ne rá ci ó já ban a gyer mek ko ri szo ci a li zá ci ót fel idéz ve szem be szö kő és éles kü- 
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 lönb ség volt ta pasz tal ha tó a csa lá di és a tár sa dal mi ha tás rend szer kö zött. Az ún. ket tős ne ve-
lés, a pri vát és a nyil vá nos kom mu ni ká ció szem ben ál lá sa, a több nyi re kon zer va tív, val lá sos 
csa lá di lég kör és a szo ci a lis ta ide o ló gia emancipatórikus és egalitáriánus nő ké pe az ak kor 
fel nö vek vők szá má ra olyan am bi va len ci át köz ve tí tett, ame lyet meg ol da ni nem, leg fel jebb 
interiorizálni le he tett. A lá nyok ge ne rá ci ó ját nem ér ték ilyen éle sen el len té tes ha tá sok. A 
het ve nes évek kö ze pé re-vé gé re szü le ik ge ne rá ci ó ja el fo gad ta, vagy leg aláb bis el vi sel te az 
ural ko dó nor mát: a két ke re sős, kis lét szá mú csa lád mo dell, a dol go zó nő, a gyer mek in téz-
mé nyek igény be vé te le a gyer mek ne ve lés ben, a fi úk és lá nyok szá má ra kö zel azo nos pá lya-
vá lasz tá si és mun ka vál la lá si le he tő sé gek min den na pos sá vál tak. En nek meg fe le lő en az 
idő seb bik ge ne rá ció pá lya vá lasz tá sa, há zas sá gi as pi rá ci ói, jö vő ké pe a sa ját szü lei nem ze dé-
ké vel gyö ke res el len tét ben állt, míg a fi a tal kor osz tály meg ta gad ni nem, leg fel jebb mó do sí-
ta ni, él he tőb bé ten ni kí ván ta a szü lői mo dellt.

A fér fi–nő kap cso lat sze xu á lis vo nat ko zá sa it az idő seb bik ge ne rá ció szá má ra a kon zer-
va tív, több nyi re val lá sos ne ve lés ta buk kal te li, kor lá to zott, a szü zes ség ér té ké nek ha gyo má-
nyos kö ve te lé sét ma gá ban fog la ló el vá rá sok kal övez te, és rész ben a nem kí vánt ter hes ség 
ve szé lyé nek ál lan dó je len lé te mi at ti fé le lem, bűn tu dat ter hel te. A fi a tal ge ne rá ció tag jai 
ese té ben a ne mi élet a fér fi–nő kap cso lat ter mé sze tes ve le já ró já nak tűnt, s csak né há nyuk 
fel fo gá sá ban kor lá to zó dott a há zas élet re.

A pár kap cso la tok meg íté lé sé ben a dön tő kü lönb ség a be szé lők élet ko rá ból, élet hely ze té-
ből adó dott. Az idő seb bik ge ne rá ció tag jai egy meg élt élet, év ti ze dek óta fenn ál ló kap cso lat 
vagy hosszabb-rö vi debb ide ig tar tó kap cso la tok ta pasz ta la ta i nak tük ré ben, ret ros pek tív 
mó don szá mol tak be fér fi ak hoz fű ző dő vi szo nyuk ról, a kí vá na tos, el fo ga dott vagy el uta sí-
tott együtt élé si min ták ról, a csa lá di mun ka meg osz tás ról, a szü lői sze re pek kü lön bö ző sé gé-
ről, a ka masz ko ri an ti ci pált pár kap cso la ti ide ál és a re a li tás össze füg gé se i ről. A fi a ta lok 
pár kap cso la ti ké pe több nyi re a jö vő ben kí vá na tos, ma guk szá má ra el fo gad ha tó, de a le het-
sé ges – uni ver zá lis nak vagy az adott tár sa dal mi kö rül mé nyek kel össze füg gő nek te kin tett – 
kor lá tok fi gye lem be vé te lé vel ke let ke zett.

Ugya nez vo nat ko zik a nők nyil vá nos szfé rá ban be töl tött sze re pe i re is. A ret ros pek tív és 
prospektív ké pek pszi cho ló gi ai kü lönb sé ge in túl azon ban ezen a te rü le ten mu tat ko zott meg 
leg in kább a meg vál to zott tár sa dal mi kö rül mé nyek ha tá sa. Az öt ve ne sek mun ka vál la lói 
ta pasz ta la ta i nak na gyobb ré sze az ál lam szo ci a liz mus idő sza ká ból szár ma zik, több nyi re 
olyan pá lya kez dés sel, amely re a csa lá di és mun ka vál la lói sze re pek össze egyez te té sé ből 
adó dó összes le het sé ges prob lé ma el le né re nem volt jel lem ző a vagy-vagy di lem má ja. Az 
in ter júk ból az tűnt ki, hogy a ne mi ho va tar to zás ra va ló te kin tet nél kü li sza bad pá lya vá lasz-
tás és mun ka vál la lás, az önál ló jö ve de lem és az egalitáriánus fér fi–nő kap cso lat volt az 
ide ál, ame lyet a ha gyo má nyos csa lá di (fő leg szü lői) sze rep pel kí ván tak öt vöz ni vá la szo ló-
ink. Az élet si ke res sé gé nek vagy si ker te len ség nek leg főbb ma gya rá za ta ép pen ab ból szár-
ma zott, hogy a tra di ci o ná lis és a mo dern sze re pe ket mi lyen ered ménnyel tud ták össze egyez-
tet ni e ge ne rá ció tag jai. Ez zel szem ben a fi a tal nem ze dék tag ja i val ké szült be szél ge té sek 
ar ról ta nús kod nak, hogy anyá ik ne héz sé gei, ku dar cai, a ket tős te her szo rí tá sa okoz ta küsz-
kö dés – ami az ilyen lég kör ben ne vel ke dők szá má ra ko ránt sem von zó min ta, s ami rá adá sul 
gyak ran ki vál tot ta vá la szo ló ink ban a fe les le ges ség ér zé sét is – tár sul va a rend szer vál tás után 
meg nö ve ke dett vá lasz tá si sza bad ság le he tő sé gé vel, el len té tes irány ban po la ri zál ta e nem ze-
dék tag ja it. Ha tá ro zot tan el kü lö nül tek a kon zer va tív és az eman ci pált ér ték ren det kö ve tők, 
az el len té tes el vá rá sok össze egyez te té sé nek kí vá nal ma he lyé be a két le het sé ges női élet út 
kö zöt ti vá lasz tás di lem má ja lé pett.

Mind ezek kö vet kez té ben a két ge ne rá ció tag ja i val foly ta tott in ter júk föl dol go zá sa kor a 
ha son ló kér dés fel te vés, azo nos te ma ti ka el le né re sem tud tunk azo nos kategorizációs rend-
szert ki dol goz ni. Az idő seb bik ge ne rá ció tag jai ab ból a szem pont ból kü lön böz tek egy más-
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tól, hogy az egyen lő sé gen ala pu ló fér fi–nő vi szony hoz és a kü lön bö ző sze re pek össze han-
go lá sán ala pu ló ide ál hoz ké pest mi lyen éle tet tud tak ma guk nak meg te rem te ni. Az 
egalitáriánus, az alá ren de lő dő és a füg get len el ne ve zé sű cso por tok ép pen ab ban tér tek el 
egy más tól, hogy a tra di ci o ná lis csa lá di sze re pek és a mo dern mun ka vál la lói, köz éle ti sze-
re pek ki bé kí té sé ben si ke res nek érez ték-e ma gu kat vá la szo ló ink, kény te len-kel let len el fo-
gad ták-e a nő sze rep tra di ci o ná lis alá ren de lő dé sét, vagy ép pen le mond tak az össze egyez te-
tés ről, és éle tü ket a tár sa dal mi lag elő írt, de egy más nak el lent mon dó elvárásrendszer ke re-
te in kí vül él ték/élik.

A fi a ta lab bik ge ne rá ci ó val ké szült in ter júk vi szont alap ve tő en meg osz lot tak asze rint, 
hogy az egyes vá la szo lók mit te kin te nek ide ál nak, mi lyen el vá rá so kat ala kí ta nak ki ma guk 
és ál ta lá ban a nők szá má ra az adott tár sa dal mi fel té te lek kö zött. Jól el kü lö nül tek egy más tól 
azok, akik a kon zer va tív, a fér fi ak csa lá don kí vü li sze re pe it ki egé szí tő, a csa lád fel ada ta i nak 
alá ren de lő dő nő ké pet val lot ták ma gu ké nak, azok tól, akik az eman ci pált és a nők szá má ra is 
a tár sa dal mi ér vé nye sü lést, az ön meg va ló sí tást elő tér be he lye ző női sze re pe ket pre fe rál ták. 
Az éles el kü lö nü lés el le né re mind két nagy cso por ton be lül ta lál koz hat tunk olya nok kal, 
akik nek nő ké pé ben a vá lasz tott ér ték rend nek meg fe le lő nő sze rep kü lön bö ző ele mei har mo-
ni ku san il lesz ked tek egy más hoz, míg má sok nál ezek az ele mek a vá la szo ló sze mé ben konf-
lik tu sok for rá sai vol tak.

A vagy-vagy di lem má já nak meg je le né se min den bi zonnyal el ső sor ban a nők és fér fi ak 
szá má ra egya ránt meg vál to zott tár sa dal mi fel té te lek kel függ össze (a szo ci a liz mus egyen-
lő sí tő ten den ci á i hoz ké pest a ver seny meg je le né se, az in di vi du á lis ér vé nye sü lés na gyobb 
le he tő sé ge, az anya gi fel té te lek erő tel je sebb ha tá sa a min den na pi élet re stb.), de az in ter júk 
alap ján az is fel té te lez he tő, hogy ez a rész be ni vissza for du lás az anyák nem ze dé ké ben is 
meg lé vő am bi va len cia kö vet kez té ben ala kult ki. Úgy tű nik, az egyi de jű leg be töl tött, egy-
más sal csak ne he zen össze han gol ha tó sze re pek vál la lá sa kor fel lé pő túl ter helt ség, az eset le-
ges össze egyez te té si ku dar cok – föl bom ló csa lád, mind a csa lá di, mind a mun ka he lyi sze-
re pé ben alul tel je sí tő, önbizalomhiányos és fruszt rált anya – olyan csa lá di mi li őt ered mé-
nyez tek, ame lyet az ab ban fel nö vek vők nem kí ván tak to vább él tet ni. A sze re pek össze-
egyez te té se he lyett a sze re pek el kü lö ní té sét vá lasz tot ták, akár a csa lá di ér té kek, akár az 
ön ér vé nye sí tés nyil vá nos szfé rá ban meg va ló sít ha tó út ja mel lett kö te lez ték is el ma gu kat.

A fent föl so rolt kü lönb sé gek mel lett sok ha son ló sá got is ta lál tunk a két in ter jú so ro zat ban. 
En nek el le né re nem gon dol juk, hogy a két el té rő kor cso port ha son ló vá la szai a női sze rep 
fel épí té sé vel kap cso la tos, ál ta lá nos ér vé nyű igaz sá go kat je len te nek. Sem mi kép pen nem 
kí ván juk az össze sen 42 mély in ter jú ta pasz ta la ta it a mai fel nőtt nők összes sé gé re ki ter jesz-
te ni. Min den kép pen fi gye lem re mél tó nak ta lál juk azon ban, hogy a nők re és fér fi ak ra vo nat-
ko zó ál ta lá no sí tá sok, szte re o tí pi ák, a nők és fér fi ak kü lön bö ző sé gé re és kü lön bö ző tár sa dal-
mi hely ze té re adott ma gya rá za tok az egy más tól gyö ke re sen kü lön bö ző ér ték ren dek el le né re 
is na gyon ha son lí ta nak egy más ra. Az is szem be szö kő, hogy a nők fér fi a ké hoz ké pest 
má sod ren dű, alá ren delt tár sa dal mi sze re pé vel kap cso lat ban a kor osz tá lyi, az élet cik lus ban 
el fog lalt hely sze rin ti és az élet utat alap ve tő en be fo lyá so ló tár sa dal mi kör nye zet ből adó dó 
kü lön bö ző sé gek el le né re egy sor azo nos ta pasz ta lat mu tat ko zott a két ge ne rá ció el be szé lé-
se i ben. Túl zás len ne ezek alap ján a pat ri ar chá tus tör té nel mi ko ro kon és tár sa dal mi be ren-
dez ke dé se ken át íve lő, ma kacs fenn ma ra dá sát iga zol va lát ni. De annyi el mond ha tó, hogy 
nem elég két női ge ne rá ció fel lé pé se a fér fi a ké hoz kö ze lí tő pá lya vá lasz tá si, mun ka vál la lá si, 
anya gi vagy akár pár- vagy csa lád for ma-vá lasz tá si esé lyek kel ah hoz, hogy a tár sa da lom – és 
ben ne ma guk a nők – nők ről al ko tott ké pe és így a tár sa dal mi női sze rep fel épí té se is meg-
vál toz zék.
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