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A maszkulinitás jelenkori „válsága” 
történelmi perspektívából*

Michael S. Kimmel

A tár sa da lom min de nütt össze es kü szik min den fér fi tag já nak 
maszkulinitása el len.

(Ralph Waldo Emerson, 1841)

Nem len ne vég re ide je fel szá mol nunk a macsó eti kát? … 
Hová ju tot tunk ennyi év ez red alatt? Még mind ig fur kós bot tal 
kell agyon ver nünk egy mást? Egy má sik fér fi val csak úgy 
teremthetekkapcsolatot,habirokrakelekvele?Egynőtel
kellcsábítanom–csakazért,mertnő?Másszintűkapcsolat
nem lé te zik?… Én nem aka rom az zal töl te ni az éle tem, hogy 
James Deant vagy Marlon Brandót maj mo lom.

(John Lennon, 1980)

A fo lyó irat áll vá nyo kon ta lál ha tó ki ad vány ok és a kü lön bö ző te le ví zi ós talk-
show-k is azt a köz hellyé vált né ze tet su gall ják, hogy a fér fi ak ma nap ság nem 
tud ják, mit is je lent „iga zi fér fi nak” len ni – va gyis hogy a maszkulinitás „vál ság-
ban” van. Nem csu pán Bruce Feirstein gyen gé den sza ti ri kus glosszá ja, a Real 
Men Don’t Eat Quiche1 fogy több mil lió pél dány ban és hív élet re szá mos ha son-
ló ki ad ványt, de ren ge teg en nél ko mo lyabb mű is te ret kö ve tel ma gá nak az 
olyan köny vek mel lett, ame lyek ar ra ta nít ják a nő ket, ho gyan ér jék el és őriz-
zék meg kar csú sá gu kat, ho gyan sza ba dul ja nak meg nem meg fe le lő part ne rük-
től és ho gyan legyenek si ke re sek a szak má juk ban. E köny vek sze rint az ame ri-
kai fér fi ak egy re he ve seb ben ost ro mol ják a maszkulinitás ha gyo má nyos ér tel-
me zé sé nek ha tá ra it, igye kez ve túl lép ni a fér fi as ma ga tar tást be ha tá ro ló me rev 
elő írá so kon, ame lyek aka dá lyoz zák őket ab ban, hogy őszin téb ben ki fe jez hes-
sék ér zel me i ket és fel fed hes sék se bez he tő sé gü ket, hogy oda adóbb és sze re-

* Forrás: Kimmel, M. (1987): The Contemporary “Crisis” of Masculinity in Historical 
Perspective. In The Making of Masculinities. The New Men’s Studies. H. Brod (szerk). Boston: 
Allen und Unwin.

1 A quiche el zá szi hú sos sü te mény.

replika • 43–44 (2001. június): 55–74 55



56 replika56 replika

tőbb apák, ér zé ke nyebb sze re tők és – fér fi ak és nők szá má ra egya ránt – meg-
ér tőbb tár sak, ba rá tok le hes se nek.

A fér fi ak el bi zony ta la no dá sá nak egyik oka az, hogy ezek a ta nács adó ké zi-
köny vek és „ama tőr” lé lek ta ni elem zé sek ép pen azt a prob lé mát ter me lik új ra, 
ame lyet meg ol da ni vol ná nak hi va tot tak. A leg töb ben a tár sa dal mi ne mi sze re-
pek nek azo kat a fér fi ak, ill. nők szá má ra kö te le ző en elő írt, vég le te kig le egy sze-
rű sí tett for mu lá it kö ve tik, ame lyek nek a kis fi úk és kis lány ok még gör csö sen 
igye kez nek meg fe lel ni, vi szont a fér fi ak és nők már meg pró bál nak ki tör ni be lő-
lük. Ez a mo dell azon ban egy ho má lyo san ahis to ri kus szük ség sze rű sé get sej tet, 
amely nek el lent mond az, hogy a hang súlyt a kul tu rá lis vi szony la gos ság ra he lye-
zi. A ku ta tó min den kul tú rá ban fel is me ri a tár sa dal mi ne mi sze rep azon ska tu-
lyá it, ame lyek be min den bi o ló gi ai ér te lem ben vett fér fit, ill. nőt be le kény sze rí-
te nek. A pa ra dig ma mint olyan nem ve szi fi gye lem be, mennyi re vi szony la gos a 
maszkulinitásról és a feminitásról al ko tott fo gal munk – a fér fi, ill. a női tár sa-
dal mi ne mi sze rep tar tal ma –, te hát azt, hogy mind ez a tár sa dal mi ne mi 
vi szony la tok tör té ne ti leg és tár sa dal mi lag meg ha tá ro zott ter mé ke. A masz ku li-
ni tás, ill. feminitás vi szony la gos konst ruk ció; egy más de fi ní ci ó já nak függ vé-
nyei. A tár sa dal mi ne mi sze rep pa ra dig má ját töb ben kri ti ka i lag ele mez ték és 
rész le te sen ki ér té kel ték (Gerson és Peiss 1985; Gould és Kern-Daniels 1977; 
Lopata és Thorne 1978; Shapiro 1982; Stacey és Thorne 1985; Tresemer [é. n.] 
308–339). E szer zők azon ban egy, ál ta lá ban a tár sa dal mi ne mek, ill. konk ré tan 
a női nem vizs gá la tá val kap cso la tos mo dell alap ján eme lik ki a prob lé má kat – a 
ki fe je zet ten a fér fi ak nak és a maszkulinitásnak mint tár sa da lom tu do má nyi 
prob le ma ti ká nak vi szont mi ni má lis fi gyel met szen tel nek. Ne kem pe dig most 
ép pen ez a szán dé kom.

A tár sa dal mi ne mi sze re pek szo ci a li zá ci ós mo dell je egy má sik ér te lem ben is 
ahis to ri kus. Szin te min den rá juk vo nat ko zó ku ta tás a tu laj don sá gok ra össz-
pon to sít, va gyis a sze rep hez tár sí tott vi sel ke dés be li vagy at ti tűd be li vo ná so kat 
eme li ki. A tár sa dal mi ne mi sze re pek ben be kö vet ke ző vál to zá sok ily mó don a 
maszkulinitással, ill. feminitással tár sí tott tu laj don sá gok és at ti tű dök lis tá já ban 
be kö vet ke ző vál to zá sok ként tűn nek fel. A maszkulinitás és feminitás azon ban 
in kább e sze re pek társadalmielőírásainakter mé ke, ezért a tu laj don sá gok meg-
ha tá ro zá sa he lyett in kább azo kat a mó do kat kell ele mez nünk, aho gyan az 
em be rek sa ját sze re pü ket, ill. az egyes sze rep el vá rá sok tör té ne ti leg kép lé keny 
és vál to zé kony meg ha tá ro zá sa it ér tel me zik. A tár sa dal mi ne mi vi szony la tok-
nak ez a faj ta szem lé le te nem csu pán a kü lön bö ző ko rok ál tal el várt tu laj don-
sá gok meg fo gal ma zá sát te szi le he tő vé, ha nem a vál to zá so kat elő idé ző fo lya-
ma tok elem zé sét is.

A tár sa dal mi ne mi sze re pek pa ra dig má ja a tár sa dal mi ne mi vi szony la tok ha -
tal mi ele me it is mi ni ma li zál ja. Pe dig a fér fi ak cso port ja nem csu pán ha tal mat 
gya ko rol a nők cso port ja fe lett, ha nem a maszkulinitás és feminitás tör té ne ti-
leg ki ala kult de fi ní ci ó ja új ra is ter me li eze ket a ha tal mi vi szo nyo kat. A masz-
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ku linitást asszo ci ál ják a te kin télyt és ha tal mat su gár zó, míg a feminitást a passzi-
vi tást és ön fel adást su gal ló vo ná sok kal. A tár sa dal mi ne mi vi szony la tok tör té-
ne ti és tár sa dal mi alap ja i nak alul ér té ke lé sé vel a tár sa dal mi ne mi sze re pek 
pa ra dig má ja így pon to san azo kat a prob lé má kat ter mel he ti új ra, ame lye ket 
meg ér te ni pró bál.

A tör té ne ti leg és tár sa dal mi lag meg ha tá ro zott nak te kin tett tár sa dal mi ne mi 
vi szony la tok ra he lye zett hang súly egy má sik prob lé má ra is új fényt vet. A tár-
sa dal mi ne mi sze re pek pa ra dig má ja két rög zí tett, sta ti kus és köl csö nö sen ki zá-
ró la gos sze rep ska tu lyát hoz lét re, és nincs át já rás egyik ből a má sik ba. Ezen kí-
vül a tár sa dal mi ne mi sze re pek bi po lá ris, egy mást köl csö nö sen ki zá ró vol ta a 
maszkulinitásról és a feminitásról al ko tott el len té tes fo gal ma kat erő sí ti meg. Bár 
el vont esz mé nyek alap ján de fi ni ál ják őket, a tár sa dal mi ne mi sze re pek még is 
az „el len ke ző” nem „más sá gá ról” val lott köz ke le tű né ze te ket tá maszt ják alá.

Ezért én azt hi szem, hogy a tár sa dal mi ne mi sze re pek sze rin ti szo ci a li zá ci ós 
mo dell kon cep tu á lis ala pon el mé le ti leg nem áll ja meg a he lyét. A ma gya rá zat 
te rén meg nyil vá nu ló gyen ge sé gét azon ban úgy le het a leg job ban fel fed ni, ha 
kö ze lebb ről is meg vizs gál juk azo kat a tör té ne ti korszakokat, ame lyek ben a tár-
sa dal mi ne mi kér dé sek pro mi nens he lyet fog lal nak el a tár sa dal mi tu dat ban: a 
tár sa dal mi ne mek kel kap cso la tos zűr za vart és a ha gyo má nyos tár sa dal mi ne mi 
sze re pek nyo ma té kos, új bó li meg erő sí té sét az örök lött kon fi gu rá ci ó kat ért 
ko moly ki hí vá sok kal szem ben, ill. a ne mi vi szony la tok ban ta pasz tal ha tó – 
mond hat juk így – „vál ság” mo men tu ma it. Az az: a sa ját ko run ké i hoz ha son ló 
tör té ne ti pe ri ó du so kat.

Je len ta nul má nyom ban két ilyen tör té nel mi kor sza kot vizs gá lok meg – a 
maszkulinitás nap ja ink ra jel lem ző vál sá gá nak két elő fu tá rát –, hogy át te kint-
hes sem azt a ki ter jed tebb tár sa dal mi és tör té nel mi kö ze get, amely ben az ilyen 
vál sá gok ki ala kul nak. Ha meg néz zük a Stuart-restauráció ko rá nak Ang li á ját 
(1688–1714), ill. a két év szá zad dal ké sőb bi Egye sült Ál la mo kat (1880–1914), 
ak kor fel is mer het jük, ho gyan te rem tik meg a tör té nel mi és tár sa dal mi vál to zá-
sok a tár sa dal mi ne mi vál ság fel tét ele it. (A je len vá lo ga tás ba csak a má so dik 
kor szak ról szó ló elem zés ke rült be [a szerk.]). A tör té ne ti szem lé le tű szo ci o ló-
gus szá má ra egy ér tel mű, hogy ezek a vál sá gok mind ig sa já tos tör té nel mi egy-
be esé sek idő sza ka i ban je len nek meg, ak kor, ami kor a struk tu rá lis vál to zá sok 
át ala kít ják a ma gán élet azon in téz mé nye it, ame lyek a tár sa dal mi ne mi iden ti-
tás for rá sát je len tik: a há zas sá got és a csa lá dot. En nek ered mé nye kép pen, jól-
le het az össze csa pá sok a sze xu á lis dis kur zus te rén zaj la nak, Smith-Rosenberg 
ar ra hív ja fel a fi gyel mün ket, hogy „ezen konf lik tu sok lé nye gét nem a sze xu á lis, 
ha nem a tár sa dal mi zűr za var je len ti”; és ez azért van, mert „ami kor a tár sa da-
lom szö ve te alap ve tő pon to kon ha sad fel, ak kor a test ről és a csa lád ról al ko tott 
kép ke rül elő tér be” (Smith-Rosenberg 1985: 268–290).

E tár sa dal mi ne mi vi szony la tok egyik szo ci o ló gi ai imp li ká ci ó ja – amely a tár-
sa dal mi ne mi sze re pek pa ra dig má já nak al ter na tí vá ját je len ti – az, hogy a meg-
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fi gye lő ez ál tal nem csu pán a tár sa dal mi ne mek kor sza kon kén ti újra kons ti tuá-
ló dását tud ja meg ha tá roz ni, ha nem a tár sa dal mi ne mi vi szony la tok ban be kö-
vet ke ző vál to zá sok irá nyult sá gát is. A tör té nel mi bi zo nyí té kok ar ra utal nak, 
hogy mi köz ben a maszkulinitás és feminitás egya ránt egy tör té nel mi össze füg-
gés rend szer ben tár sa dal mi lag lét re ho zott do log, a maszkulinitás de fi ní ci ói min-
den kor a feminitás vál to zó de fi ní ci ó já nak tör té nel mi re ak ci ói. Ez a ki je len tés 
el lent mond a tár sa dal mi ne mek ha gyo má nyos meg fo gal ma zá sá nak, így pl. David 
Riesman A ma gá nyos tö meg2-ben le írt gon do la tá nak, mely sze rint „a nyu ga ti 
ka rak te ro ló gi ai vál to zás elő ször a fér fi ak nál je le nik meg” (Riesman 1950: 18). 
Az én ér vem ez zel szem ben az, hogy mi vel a maszkulinitás és feminitás örök-
lött de fi ní ci ó ja a fér fi ak nak ked vez, nem ők lesz nek a vál to zá sok kez de mé nye-
zői. Va ló já ban amel lett ér vel nék, hogy a fér fi ak – mint cso port – hasz not húz-
tak a tár sa dal mi ne mi sze re pek azon szo ci a li zá ci ós modelljéből,amely a tár sa-
dal mi ne mek vi sel ke dés tu do mány ál ta li ke ze lé sét ural ja (mi vel az a masz ku li-
ni tást te kin ti nor ma tív vo nat koz ta tá si min tá nak, és ma xi ma li zál ja a két nem 
kö zöt ti tá vol sá got, mi köz ben mi ni ma li zál ja e de fi ní ci ók sze re pét a meg lé vő 
ha tal mi vi szo nyok új ra ter me lé sé ben). Ám mi u tán e vi szo nyok tör té ne ti leg vál-
to zók, e de fi ní ci ók sem örök ér vé nyű ek. A masz ku li ni tás nak a 17. szá zad vé gi 
és 18. szá zad ele ji Ang li á ban, ill. a 19. szá zad vé gi és 20. szá zad ele ji Egye sült 
Ál la mok ban meg fo gal ma zott új ver zi ói jel zik, ho gyan in dí tot ták be a na gyobb 
struk tu rá lis vál to zá sok azo kat a mikroszociális fo lya ma to kat, ame lyek a nő ket 
sa ját sze re pük új ra ér tel me zé sé re kész tet ték, va la mint azo kat a kri ti kus ese mé-
nye ket, ame lyek a maszkulinitás tör té nel mi „vál sá ga it” elő idé zik.

(…)

Ki hí vás a maszkulinitás el len a 19. szá zad vé gi Ame ri ká ban

A 19. szá zad ele je ter mé keny kö ze get te rem tett az ex pan zív ame ri kai fér fi as ság 
szá má ra. A föld raj zi expanzió – a vad nyu gat meg sze lí dí té se, ős la kos sá gá nak 
„pa ci fi ká lá sa” és a drá mai mé re tű vá ros ia so dás – a gyors gaz da sá gi nö ve ke dés-
sel és az ipa ri inf rast ruk tú ra ki ala ku lá sá val pá ro sul va táp lál ta a tár sa dal mi 
le he tő sé gek kel kap cso la tos fér fi úi op ti miz must. A te he tet len eu ró pai ban-
károk el len in té zett Jackson-féle tá ma dás, va la mint a fé lel me te sen „pri mi tív” 
szü le tett ame ri kai la kos ság iden ti tá sa egy „biz ton sá go san ki ala kí tott fér fias-
ságon” ala pult (Rogin 1975: 162).

Az év szá zad kö ze pé re azon ban „re pe dé sek ke let kez tek a férfiestablishment 
épít mé nyé nek fa la in”, mi vel a maszkulinitást egy re job ban fe nye get te két erő: az 
ipa ro so dás és a po li ti kai de mok rá cia (Dubbert 1980: 307). A pol gár há bo rú utá -
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ni kor szak több olyan fon tos struk tu rá lis vál to zás nak volt ta nú ja, ame lyek át for-
mál ták a tár sa dal mi ne mi vi szony la to kat sza bá lyo zó tár sa dal mi in téz mé nye ket, 
és ez a maszkulinitás kul tu rá lis fel fo gá sá ban mély re ha tó vál to zá sok hoz ve ze tett. 
Elő ször is: ahogy a szá zad vé gé re a ha tár vi dék le zá rult, a nyu ga ti ex pan zi ó nak 
vé ge sza kadt. Már pe dig a nyi tott Nyu gat a fér fi ak szá má ra a sza bad sá got je lez te:

A 19. szá za di Ame ri ká ban ha tal mas le he tő sé gek áll tak az olyan fér fi ak előtt, akik 
meg akar ták ta pasz tal ni az önál ló sá got, hogy ott ho nu kat el hagy va olyan he lyek re 
köl töz ze nek, ame lyek nem csak szá muk ra vol tak újak, ha nem bár ki más szá má ra is: 
a fe hér fér fi a kat hi va ta lo san sem mi sem aka dá lyoz ta sem a ho ri zon tá lis, sem a ver-
ti ká lis moz gás ban. Eh hez hoz zá já rult az az élet stí lus is, amely eré lye sen sar kall ta 
őket a hely vál toz ta tás ra – vi dék ről a vá ros ba, egyik mun ká tól a má si kig, egyik cél tól 
a má si kig –, és a leg nép sze rűbb irány a Nyu gat volt (Barker-Benfield 1976: 13).

Ez a kor szak azon ban vé get ért. „Kö zel há rom év szá za don át – ír ta 1896-ban 
Frederick Jackson Turner – az ame ri kai élet do mi náns vo ná sa az ex pan zió 
volt. Most pe dig el tűnt a ha tár vi dék, és el tű né sé vel le zá rult az ame ri kai tör té-
ne lem el ső kor sza ka.”

A 19. szá zad vé gi Ame ri ká ban le zaj lott gyors ipa ro so dás ra di ká li san át ala kí-
tot ta a vi szonyt az em be rek és mun ká juk kö zött. A füg get len ipa ros, az önál ló 
gaz dál ko dó, a sza tócs eltűnőfélben volt. A pol gár há bo rú előtt az ame ri kai fér-
fi ak 88%-a far mer vagy önál ló üz let em ber; 1870-re szá muk két har mad ra csök-
kent, 1910-ben pe dig már ke ve sebb mint egy har ma duk volt önál ló. (Ma az 
ame ri kai fér fi ak csu pán egy ti ze de önál ló.) Az ipa ro sí tás sal együtt járt a nö vek-
vő gé pe sí tés és a mun ka ru tin meg szer zé se; az önál ló an dol go zó kat egy re job-
ban el sza kí tot ták a mun ka fo lya ma tá nak irá nyí tá sá tól és meg fosz tot ták tu laj-
do no si mivoltuktól. Ezért ír ta Hen ry Ge or ge a Social Problems-ben (1883), 
hogy a mun ka kí mé lő esz kö zök a dol go zó em ber szá má ra a „po zi tív go noszt” 
je len tik, mi vel „le ala cso nyít ják az em bert a gép pusz ta ki szol gá ló já vá” (idé zi 
Trachtenberg 1982: 43). A gé pek sze rin te „ab szo lút kár té ko nyak”, mi vel „a 
dol go zó em bert na gyobb füg gő ség be ta szít ják; meg foszt ják bir tok lá suk ké pes-
sé gé től és le he tő sé ge i től, csök ken tik sa ját mun ka kö rül mé nyei fö löt ti kont roll-
ját és egyút tal re mé nye it is ar ra, hogy ja vít hat azo kon; kor lá toz zák el mé jét, és 
sok eset ben a tes tét is meg nyo mo rít ják, el gyen gí tik” (Trachtenberg 1982: 43).

Eb ben a lég kör ben az 1873-as nem zet kö zi gaz da sá gi vál ság kü lö nö sen sú lyos 
mé re te ket öl tött. A Wall Street-i tőzs de krach egy sor olyan cső döt, bank bu kást 
és in gat lan ár ve rést ered mé nye zett, ame lyek alap ja i ban ráz ták meg a nem zet-
gaz da sá got. Csu pán 1874-ben 6000 vál la la tot zár tak be, az 1878-as év né hány 
hó nap ja alatt pe dig 900-at. A po li ti kai konf lik tus gya kor la ti lag el ke rül he tet len 
volt. Dé len, a Közép-Nyugaton és dél nyu ga ton a va gyo nuk tól meg fosz tott far-
me rek a Far mer szö vet ség és a po pu lis ta moz ga lom – fel te he tő leg Ame ri ka 
egyet len hi te les po li ti kai tö meg moz gal ma – út ján harc ba száll tak a nagy tő ké-
vel. A nagy vá ros ok ban az „osz tá lyok kö zött egy re mé lyü lő sza ka dék” nö vek vő 
osz tály ala pú el len sé ges ke dés hez ve ze tett, amely 1877-ben sztráj kok ban és po -
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li ti kai lá za dá sok ban nyil vá nult meg, ez pe dig a nem ze tet a fegy ve res fel ke lés 
szé lé re sodorta. „A vál ság olyan hir te len tört rá az or szág ra, mint de rült ég ből 
a vil lám csa pás”, ír ta 1877-ben Dacus, az új ság író. „Úgy tűnt, mint ha az egész 
tár sa dal mi és po li ti kai struk tú ra az össze om lás szé lén áll na” (idé zi Trach ten-
berg 1982: 70–71).

Ez így is volt. A maszkulinitás új ra élesz té sé re tett erő fe szí té sek gyak ran az 
ame ri kai kul tú ra egy át fo góbb kri ti ká já ba ágya zód tak be. A nem zet sok fé le 
cso port já nak kép ze le tét egy gör csö sen antimodernista ér ze lem ra gad ta el. Bár 
ez az ér ze lem gyak ran el lent mon dá sos for mák ban ju tott ki fe je zés re, még is 
min den meg nyil vá nu lá sa fon tos ki ha tás sal volt a maszkulinitás fo gal má nak 
új ra ér tel me zé sé re. Egye sek szá má ra az antimodernizmus az egyé ni ered mé-
nyek di cső í té se volt: fel tá masz tot ta az arc nél kü li bü rok ra ták kal csa tá zó hő si es 
sze mé lyi ség ka to nás esz mé nyét, és ün ne pel te a pol gá ri kon for miz mus sal szem-
be szál ló har cos ka riz ma ti kus kul tu szát. A több ség nél azon ban a kö zös ség irán-
ti el ke se re dett só vár gást hoz ta a fel szín re. A fel tá ma dó kö zép ko ri szel lem, a 
ke le ti kul tú rák irán ti túl ára dó lel ke se dés és az új já é ledt val lá si fun da men ta liz-
mus (fő ként a ka to li ciz mus) az ego meg sem mi sí té sét, az én fel szá mo lá sát, ill. 
an nak egy transz cen dens, mi ti kus kö zös ség ben, „a vi lág min den ség gel va ló 
egye sü lés óce á ni ér zé sé ben” va ló fel ol dó dá sát hir det te (Lears 1982: 230). 
Né me lyek szá má ra az antimodernizmus nem je len tet te az ipa ri tár sa da lom 
mély re ha tó kri ti ká ját, csu pán az ural ko dó kul tú ra egy olyan já ru lé kos ré sze 
volt, mint az 1890-es évek ben lát vá nyo san fel len dü lő ke rék pá ro zás és a sport, 
ill. az egész ség iránt drá ma i an meg nö ve ke dett ér dek lő dés. Ko moly ér tel mi sé-
gi ek ma gasz tal ták a ter mé szet üdí tő fris ses sé gét és fér fi as len dü le tét, mond-
ván, hogy ez a 19. szá zad vé gi vá rosi élet „mű vi sé gé nek és ener vált sá gá nak 
nél kü löz he tet len gyógy sze re” (Higham 1971: 81). A Vi dé ki Élet Moz ga lom a 
na tu ra liz must transz cen dens ka te gó ri á vá emel te, igye kez ve „meg őriz ni a 
ha gyo má nyos ag rár esz mé nye ket az ipa ro so dás el le né ben” (Bowers 1974).

Eb be az antimodernista kri ti ká ba be le szö vő dött az ipa ri nagy vá ros mély sé-
ges el uta sí tá sa. A nagy vá ros a „tét len ség nek” és a „rom lott osz tá lyok nak” egy-
aránt me leg ágya volt, ahogy a re for mer Wendell Phillips meg fo gal maz ta (idé zi 
Leach 1980: 334). A nagy vá ros volt 1886-ban Josiah Strong szá má ra a ci vi li zá-
ció „tűz fész ke” és „leg ko mo lyabb ve sze del me” (idé zi Trachtenberg 1982: 102). 
Frank Lloyd Wright New York el le ni ki ro ha ná sá ban is rész ben ez a vá ros el le-
nes ség jut ki fe je zés re. Ezt ír ja The Future of Architecture cí mű mű vé ben:

Ez a hely bank ügy le tek re és pros ti tú ci ó ra va ló, más ra ne mi gen … ez a bűn té nyek 
bűn té nye … egy ha tal mas bör tön … a fal ka ösz tö nök di a da la … ön ma gát ki nőtt 
és túl nőtt hely … a leg na gyobb száj a vi lá gon … [ahol] em ber az em be ren élős-
kö dik … dög … pa ra zi ta … rost da ga nat … disz nó ra kás … az össze fér he tet len ség 
ir dat lan mé re tű ke lep cé je. … A ha tal mas ság fel f al ja az em ber sé get, az egyé ni ség 
fruszt rá ci ó já val össze za var ja a sze mé lyi sé get. Hát nem ez az An ti krisz tus? A 
Mo loch, mely nem is mer Is tent, csak a még több-et? (Wright 1970).
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Má sok a nagy vá rost nem annyi ra a bűn és az erő szak szenny csa tor ná já nak lát-
ják, mint in kább egy bó dí tó kéj nő nek, aki ügye sen szív ja el a fér fi ak ere jét. A 
ha tár vi dék kel el len tét ben „a vá ros a ci vi li zá ci ót, az el szi ge telt sé get és a vi lág 
do mesz ti ká lá sá ra irá nyu ló női erő fe szí té se ket kép vi se li” (Pugh 1983: 150), 
amely nek ered mé nye Ernest Thompson Seton sze rint az ame ri ka i ak „de ge ne-
rá ci ó ja. Tud juk, hogy a pénz haj há szó gé pi es ség, az ön pusz tí tó sport, a ci ga ret-
ta … a ha mis ide á lok, az er köl csi la za ság és az egy ház ha tal má nak csök ke né se, 
egy szó val a »vá rosi fer tő« hív ta élet re a go noszt a nem zet ben” (idé zi Macleod 
1983: 32). A vá rost va la mi fé le kul tu rá lis go nosz te vő nek tar tot ták vagy ener vált, 
nő i es ki fi no mult sá ga, vagy pe dig a mos dat lan be ván dor lók ál tal la kott mun kás-
bér ka szár nyák so ra i ból le sel ke dő bal jós ve sze de lem mi att. Mind ket tő a ha gyo-
má nyos ér te lem ben vett maszkulinitást fe nye get te.

Csa lá di és tár sa dal mi ne mi vi szony la tok 
a szá zad vé gi Egye sült Ál la mok ban

E drá mai mé re tű struk tu rá lis vál to zá sok kö rül mé nyei kö zött a 19. szá zad 
vé gén a csa lád, ill. a nők és fér fi ak vi szo nya ha son ló zűr za var ba ke rült. A gyors 
ka pi ta lis ta ipa ro sí tás „egy re job ban fel for gat ta a ne mek kö zöt ti ko ráb bi mun-
ka meg osz tást, és ked ve ző fel té te le ket te rem tett ah hoz, hogy a fér fi ak kal együtt 
a nők is a kö zös sé gi szfé rá ba emel ked hes se nek” (Leach 1980: 123). A nők 
olyan tár sa dal mi szín te re ken je len tek meg, ame lyek köz vet le nül érin tet ték a 
fér fi ak éle tét:

… az al ko ho liz mus el le ni küz de lem ben, a tár sa da lom tu do mány ban és az er köl csi 
ne ve lés ben; a há zas sá gi tör vé nyek … re form já ban …, ami jo gi lag le he tő vé tet te, 
hogy a nők sa ját üz le ti tranz ak ci ó kat hajt sa nak vég re, meg tart sák sa ját ke re se tü-
ket, ill. sa ját kü lön in gat lan ja ik tu laj don jo gát; sok ál la mi tör vény re form já ban …, 
ami biz to sí tot ta a nők nek a szak má juk ban va ló al kal maz ta tás jo gát, akár fér je zet-
tek, akár egye dül ál lók vol tak, és egy re na gyobb szá mú al kal ma zá su kat a gaz da ság 
ipa ri szek to rá ban, ill. … egyes fog lal ko zá si ágak ban, el ső sor ban az or vos tu do-
mány ban, az új ság írás ban és az ok ta tás ban (Leach 1980: 123).

A köz élet ben va ló meg nö ve ke dett rész vé telt az olyan csa lá di vál to zá sok tet ték 
le he tő vé, mint pl. a csa lád mé re té nek csök ke né se, a csa lá di struk tú ra nö vek vő 
nuklearizálódása, ill. a mun ka hely nek és a ház tar tás nak a ter me lés és a fo gyasz-
tás kü lön ál ló egységekkénti éles el ha tá ro lá sa. Az anya sá got még in kább hi va-
tás nak, „fog lal ko zás nak” te kin tet ték; „az anya ság fel len dü lő ben volt, az apa ság 
pe dig vissza szo ru ló ban” min de nütt (Rotundo 1983: 30).

Ezek a vál to zá sok el lent mon dá sos kö ve tel mé nyek elé ál lí tot ták a nő ket; egy-
szer re kel lett Iga zi Nő nek len ni ük, aki „ér zel mes, füg gő és gyen géd – szü le tett 
kö ve tő”, ill. Ide á lis Anyá nak, aki „erős, ma ga biz tos, vé del me ző, a gyer me kek  
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és az ott hon ha té kony gond vi se lő je” (Smith-Rosenberg 1985: 199). Az ál tal, 
hogy „a jám bor sá got és a há zi as sá got az en ge del mes ség gel és a passzi vi tás sal 
pá ro sí tot ta”, az Iga zi Nő fo gal ma „irá nyí tot ta a nő ket, és le szű kí tet te vá lasz tá-
si le he tő sé ge i ket” (Degler 1980: 26–27). Mind az Ide á lis Anyák, mind pe dig az 
Iga zi Nők sze re pe az ott hon ra és a tár sa dal mi rep ro duk ció egyéb te rü le te i re 
kor lá to zó dott, így a kul tú ra „egy re in kább a nők, a ka ri ta tív te vé keny sé get vég-
ző höl gyek, va la mint a ta nár nők és könyvtárosnők szfé rá já vá” vált (Trach ten-
berg 1982: 145). Az ame ri kai kul tú ra egy re erő sebb „feminizálódása” ural ko dó 
té má ja lett a nők és fér fi ak kö zött fo lyó esz me cse rék nek.

A mun ka és az ott hon ket té vá lasz tá sa, a csa lá di élet pri va ti zá ci ó ja és az egyéb 
vál to zá sok azt je len tet ték, hogy a gyer me kek szo ci a li zá ci ó ja egy re in kább a nők 
– az anyák, a ta ní tó nők és a va sár na pi is ko lai ta ní tó nők – dol ga lett (Douglas 
1977). A 19. szá zad vé gén már „nők ta ní tot ták a fi ú kat ar ra, ho gyan legyenek 
fér fi ak” (Rotundo 1983: 32), ami nek az lett a kö vet kez mé nye, hogy mind a 
nők, mind a fér fi ak kép ze let be li kor lá tok kö zött igye kez tek ma nő ve rez ni.

Több tár sa dal mi vál to zás – a női kol lé gi u mok lét re jöt te, az is ko lá zott ság 
nö ve ke dé se, az idő sebb kor ban kö tött há zas sá gok, a fel fe lé irá nyu ló mo bi li tás 
és a ka pi ta lis ta fej lő dés – hív ta élet re az egye dül ál ló, ma ga san kép zett, gaz da-
sá gi lag füg get len Új Nőt, aki „ki hí vást je len tett a meg lé vő tár sa dal mi ne mi 
vi szony la tok kal és a ha ta lom meg osz lá sá val szem ben” (Smith-Rosenberg 1985: 
245). Mi vel, ahogy Sarah Norton 1870-ben meg fi gyel te, „a nők egyen lőt len sé-
ge a há zas ság ban gyö ke re zik”, ah hoz, hogy a po li ti kai egyen lő ség lét re jö hes sen, 
„előbb a ne mek tár sa dal mi egyen lő sé gé nek kell meg va ló sul nia” (idé zi Leach 
1980: 190). Az Új Nő ezért le mon dott a há zas ság ról, és „a szak mai el is me ré sért 
küz dött, in no va tív, gyak ran ra di ká lis gaz da sá gi és tár sa dal mi re for mok mel lett 
állt ki, és iga zi po li ti kai ha tal mat gya ko rolt” (Smith-Rosenberg 1985: 245). Az 
Új Nő es küdt fe mi nis ta volt, aki kam pányt foly ta tott a vá lasz tó jog ért, és 
ki hang sú lyoz ta au to nó mi á ját a fér fi ak vi lá gá ban.

Így te hát min den együtt volt a „maszkulinitás új vál sá gá hoz”. A struk tu rá lis 
vál to zá sok át ala kí tot ták a tár sa dal mi ne mi vi szony la tok szer ke ze tét. A fér fi ak 
és nők egya ránt a maszkulinitás és feminitás fo gal má nak új ra ér tel me zé sé ért 
küz döt tek; a „tár sa dal mi ne mek iga zi drá má ja eb ben az idő szak ban a fér fi ak 
éle té ben be kö vet ke zett vál to zá so kat és az eset tel kap cso la tos re ak ci ó i kat 
je len tet te” (Hartman 1984: 13). Az írók el is mer ték: „ol va só tá bo ruk mo hón 
vár ja, hogy ők mond ják meg ne kik, mi ből áll az iga zi maszkulinitás és az iga zi 
feminitás”, és bár ők gyak ran „fo lya mod tak a leg egy sze rűbb és leg szél ső sé ge-
sebb de fi ní ci ók hoz” (Barker-Benfield 1976: 210), már meg kez dő dött a dol gok 
ko moly re ví zi ó ja. A fér fi ak a tár sa dal mi csőd és vál ság ál do za ta i nak érez ték 
ma gu kat, mi vel „a maszkulinitáshoz ve ze tő uta kat vagy el mos ták, vagy út tor la-
szok kal zár ták el elő lük” (Hartman 1984: 13), rá adá sul fér fi úi ag go dal ma i kat a 
de mok rá cia és az ipa ro so dás to vább sú lyos bí tot ta:
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3 Mark Twain: Huckleberry Finn. Koroknay Ist ván (ford.). Bu da pest: Hol nap, 1997.
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A fér fi a kat … meg ráz ták a gaz da sá gi és tár sa dal mi rend ben be kö vet ke zett vál to-
zá sok, és ar ra kész tet ték őket, hogy fel fog ják: a tár sa dal mi ne mek rend jé ben el fog-
lalt fel sőbb ren dű hely ze tük és fel té te le zett „ter mé sze tes” fér fi úi sze re pük, ill. 
elő jo ga ik va la hogy nem az em be ri fel té te lek ben gyö ke rez nek, ha nem egy vál to zás-
ra és fel bom lás ra ítélt komp lex kap cso lat rend szer ter mé kei (Hartman 1984: 13).

Textuális és in téz mé nyi szin ten egya ránt – te hát a szép iro dal mi mű vek ben, a 
pré di ká ci ók ban, a tu do má nyos ér te ke zé sek ben csak úgy, mint a köz élet ben és az 
ön kén tes szer ve ze tek ben – a maszkulinitás 19. szá zad vé gi vál sá ga az ame ri kai 
kul tú ra szem be tű nő feminizációjának há rom fon tos re ak ci ó ját tár ta fel. Elő ször 
is: volt egy szá mot te vő antifeminista vissza ha tás, amely a nő ket a fér fi ak ba ja i-
nak for rá sa ként tün tet te fel, és meg pró bál ta hely re ál lí ta ni a fér fi ak ér zé kel he-
tő en meg té pá zott do mi nan ci á ját. Má sod szor: a „fér fi pár ti” el len ha tás erő tel je-
sen igye ke zett új ból meg szi lár dí ta ni a ha gyo má nyos ér te lem ben vett masz ku li-
ni tást – kü lö nö sen mint kul tu rá lis és po li ti kai ethoszt – azok kal a tár sa dal mi és 
po li ti kai tren dek kel szem ben, ame lyek nek a fe mi niz mus csu pán tü ne te, nem 
pe dig oka volt. Vé ge ze tül: a fér fi ak egy ki csi, de fon tos cso port ja nyíl tan fel ka-
rol ta a fe mi nis ta el kép ze lé se ket és esz mé nye ket, mert olyan út jel zők nek tar tot-
ta azo kat, ame lyek egy ra di ká li san más faj ta jö vő fe lé mu tat nak.

A maszkulinitás vál sá ga az Egye sült Ál la mok ban, 1880–1914

Az antifeminista re ak ció

„De azt hi szem, még is csak el kell lép nem nem so ká ra az Indi
án  föld fe lé, mert Sally né ni adop tál ni akar, és meg akar ci ve
li zál ni, ab ból pe dig már ele gem volt, és ki nem áll ha tom.”3

Egyes fér fi ak ban a maszkulinitás új ra fo gal ma zá sá nak igé nyét az vál tot ta ki, 
hogy a nők olyan sze ren csét le nül kér dő je lez ték meg ha gyo má nyos sze re pü ket. 
Ha a maszkulinitás vál ság ba ke rült, az a nők hi bá ja, a vál ság meg ol dá sa te hát 
a nők hipermaszkulin le igá zá sá nak fel élesz té se. E kor szak szá mos val lá si ér te-
ke zé sén, or vo si ta nul má nyán és po li ti kai pamf let jén egy erő sen nő gyű lö lő 
áram lat fut vé gig, mi vel a nők ál tal ki har colt vív má nyok el le ni tá ma dás zö mé-
ben a val lá si és or vo si, ill. a női vá lasz tó jo got el len ző kö rök ből ér ke zett. Mind-
há rom cso port amel lett ér velt, hogy a hang súlyt új ból a fér fi és nő kö zöt ti 
„ter mé sze tes” kü lönb sé gek re – mint a tár sa dal mi meg kü lön böz te tés alap já ra 
– kell he lyez ni. A fér fi ak és nők kö zött egy re el ter jed tebb gaz da sá gi, po li ti kai 
és tár sa dal mi egyen lő ség el len zői szin te mind ig a „dol gok ter mé sze tes rend jé-
ről” szó ló ér vek hez fo lya mod nak a ha la dó tár sa dal mi tren dek el le né ben.
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A nők ről és a sze xu a li tás ról a nők, ill. a pap ság ál tal írott pamf le tek „szte reo-
tip ne mi meg kü lön böz te té sek kel él tek”, így lét re hoz ták „a sze xu á lis fe szült ség-
nek, a fér fi ak tit kon ki mon dott nő gyű lö le té nek tes ta men tu mát, ill. en nek el len-
té tét” (Douglas 1977: 228). Az új „musz ku lá ris ke resz tény ség” az új ra fér fi a sí-
tott Jé zust di cső í tet te, aki Billy Sunday ál lí tá sa sze rint „nem egy nyá las, nyám-
nyi la frá ter” volt, ha nem „min den idők leg na gyobb bu nyó sa” (Douglas 1977: 
327). A jobb ol da li John L. Spalding tisz te len dő, Peoria ka to li kus püs pö ke a nők 
po li ti kai és sze xu á lis el nyo má sá nak kér dé sét kap csol ta össze, ami kor ezt ír ta:

Az ér zé ki ség és a sze re lem, jól le het ti tok za tos kap cso lat ban áll nak egy más sal, 
még is olyan el len té te sek, mint a val lás és a ba bo na. Az alan ta sabb szen ve dély 
be nö vi a fi no mabb erény sír ját. A nő, csak úgy, mint a val lás, ah hoz for dul, ami a 
fér fi ban a leg ne me sebb. A fér fi fö lött gya ko rolt ha tal ma az ér zel mek ha tal ma, és 
ha ver sen gés re igyek szünk bír ni őt a fér fi val az élet dur va dol ga i ban, az egy ate-
is ta és anya gi as kor szak hoz mél tó cél (idé zi Gardella 1984: 116).

A női vá lasz tó jo got el len ző fér fi szer ve ze tek az or szág ban min de nütt azért jöt-
tek lét re, hogy a fér fi a kat fel so ra koz tas sák a fér fi ura lom ügye mel lett. A női 
vá lasz tó jo got úgy fog ták fel, hogy az „a nők leg vég ső be tö ré se a fér fi ak bi ro-
dalmá ba ab bé li tö rek vé sük ben, hogy meg ment sék a Köz tár sa sá got” (Dubbert 
é. n.: 86). A női vá lasz tó jog el len zé se ha za fi as cse le ke det volt: „Az Ame ri kai 
Köz tár sa ság úgy áll a vi lág előtt, mint a fér fi as erő leg ma ga sabb ren dű meg nyil-
vá nu lá sa” – je len tet te ki az Illinois-i Női Vá lasz tó jo got El len ző Szö vet ség 
1910-ben. És azok, akik tá mo gat ták a nők elő re lé pé sét – ill. a ha la dó re for miz-
must ál ta lá ban –, nem szá mí tot tak iga zi ame ri ka i nak, így iga zi fér fi nak sem:

A párt harc ok fö lött ál ló re for me rek és elő ke lő ér tel mi sé gi ek ki hív ták ma guk 
el len a köz na pi em be rek meg ve té sét. Ez a meg ve tés gyak ran olyan ké pek ben bújt 
meg, ame lyek a nő i e se dő kul tú rá ra irá nyu ló ha ra got bur kolt sze xu á lis cél zá sok-
kal, ill. a het ven ke dő mar kos le gé nyek kö te ke dő meg jegy zé se i vel – „po li ti kai 
her maf ro di ták”, „bu ze ráns kis asszony ok”, „fér fi ma sa mó dok” – öt vöz ték. A pár-
tat la nok vol tak a „har ma dik nem”, „a ter mé szet től, ill. a tár sa da lom tól ide gen 
sem le ges nem (Trachtenberg 1982: 163).

Az or vo si szö ve gek fel fe dik a sze xu a li tás és a nők elő re lé pé se okoz ta ket tős 
ret te gést, és sok ké zi könyv, ezek ha tá sát egye sít ve, a nő ket egy szer re tün te ti fel 
bu ja kéj höl gyek ként, ill. az ott hon és a szív jám bor ol tal ma zó i ként. A fér fi ak 
re a gá lá sa az Új Nő alak já ra hang sú lyo san mu tat ja meg, ho gyan ju tott ural ko dó 
sze rep hez a tu do má nyos esz me cse re a nők egyen jo gú sá gá ról fo lyó vi tá ban. 
Míg a fér fi ak ele in te azért tá mad ták az Új Nőt, mert el uta sít ja az anya sá got, 
ad dig a 20. szá zad for du ló ján, az új or vo si „bi zo nyí té kok” bir to ká ban már 
azért, mert el uta sít ja a fér fi a kat. Az Új Nő egy har ma dik, át me ne ti nem volt: a 
„fér fi as lesz bi kus”. Az antifeminista fér fi ak – a tár sa dal mi til ta ko zást a bi o ló-
gi ai kü lönb sé gek kel össze kap csol va – ki je lent het ték, hogy ez a há bo rú va ló já-
ban a ter mé szet el le ni há bo rú:
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A pol gár há bo rú után a fér fi ak nö vek vő sebezhetőségérzése – a tár sa dal mi vál ság ról 
al ko tott fo gal muk és az azt kí sé rő nő gyógy ásza ti cres cen do – nem vá laszt ha tó el a 
nők egy re fo ko zó dó han gos sá gá tól, amely leg szem be tű nőb ben a vá lasz tó jog te rén 
nyil vá nult meg. Az or vo sok, mint a töb bi fér fi, szin tén ál lan dó ag go dal mu kat fe jez-
ték ki a vá rosi nők egy re ter je dő új faj ta, hi val ko dó an fo gyasz tó, di va tos élet stí lu sa 
mi att, amely ve sze del me sen von zó min den nő szá má ra (Barker-Ben field 1976: 123).

Eb ből az egy re nö vek vő fé le lem ből ala kult ki a re ak ci ós mí tosz te rem tés tech-
ni ká ja. A kom men tá to rok „a 19. szá zad vé gi ipa ri or szá gok ra jel lem ző tár sa-
dal mi ne mek kö zöt ti kü lönb sé ge ket a hu mán bi o ló gi á ban meg vál toz tat ha tat-
lan nak tar tot ták”, és pe dig az ál tal, hogy a tár sa dal mi je len sé get ter mé sze ti nek 
tün tet ték fel (Smith-Rosenberg 1985: 289).

Más fe lől az or vo sok óva in tet tek a feminizált fi úk tól, és mér he tet len ener gi-
át fek tet tek ab ba, hogy a szü lő ket ta ná csok kal lás sák el a szo ci a li zá ció meg fe-
le lő en fér fi as jel le gét il le tő en. Alfred Stille, aki 1871-ben az Ame ri kai Or vo si 
Egye sü let el nö ke volt, ar ra fi gyel mez te tett, hogy „a nő i es jel lem vo nás ok kal 
vagy női al kat tal és ma ga tar tás sal ren del ke ző fér fit egya ránt meg ve ti az a nem, 
amely hez lát szó lag tar to zik, ill. az, amely nek egy szer re ka ri ka tú rá ja és ha mi sít-
vá nya” (Barker-Benfield 1976: 86). Augustus Kinsley Gardner pe dig a fi úk, ill. 
a lá nyok ne ve lé sé ben al kal ma zott el té rő tech ni kák fon tos sá gát emel te ki. 
Ab ban a ter je del mes el mél ke dés ben, ame lyet Our Children cí mű mű vé ben 
(1872) a fi úk masz tur bá ci ó já val kap cso lat ban foly tat, le be szé li a szü lő ket ar ról, 
hogy a fi úk nak duny hát ad ja nak, mi vel „a pu ha ság ele ve nem elő nyös, ugya-
nak kor a túl zott me leg nem kí vá na tos lel ki ál la pot hoz ve zet, a ser dü lő ben bu ja 
gon do la to kat éb reszt és ger jeszt, és egyéb ként is erő sen ki fo gá sol ha tó” (idé zi 
Barker-Benfield 1976: 232). A szü lő ket ha tal mas fe le lős ség ter hel te, ezért egy-
re sza po rod tak a ké zi köny vek, hogy se gít se nek ne kik vé gig ve zet ni gyer me ke i-
ket a ne mi érés ve sze del mes út ján. Több könyv óva in tett a tánc tól, az ol va sás-
tól, sőt a ba rát ko zás tól is, mond ván, ezek a dol gok meg ront ják a fi a ta lo kat 
(McKeever 1913). Ne mi gen lep lez ték azon nézeteiket, me lyek sze rint a gyer-
me kek, fő leg a kis fi úk kü lö nö sen fo gé ko nyak és se bez he tők a női for té lyok kal 
szem ben, a nők pe dig ve sze del mes és kí sér tő fe nye ge tést je len te nek a 
maszkulinitás szá má ra. A fi úk nak a lá nyok tól va ló el kü lö ní té se „egy faj ta má ni-
á vá” vált; egyes könyv tá rak ban sza bály ír ta elő a fér fi ak, ill. nők ál tal írott 
köny vek el kü lö ní té sét (Hartman 1984: 11). Az antifeminista fér fi ak gya nak vás-
sal szem lél ték azt az elnőiesítő kö ze get, ame lyet az anyák és ta ní tó nők te rem-
tet tek, akik nek ki fi no mult ci vi li zált sá ga szá muk ra az ame ri kai maszkulinitás 
vé gét je len tet te, ezért igye kez tek ki szo rí ta ni a nő ket a köz éle ti szfé rá ból és 
vissza té rí te ni őket a csa lá di tűz hely hez, hogy az tán passzív, ide a li zált bá bok ká 
vál va ne szi po lyoz has sák to vább a nem zet élet ere jét.

Az antifeminista fér fi ak reakciója se hol sem jut job ban ki fe je zés re, mint 
Hen ry James The Bostonians cí mű re gé nyé ben (James 1965 [1886]). Hő se, a 
rá me nős Basil Ransom at tól fél, hogy a po li ti kai ve ze tők ter mé sze tes masz ku-
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li ni tását tönk re te szik a min den be be le avat ko zó, ag resszív nők; „szo ron gá sát a 
nők re ve tí ti ki, és … a kaszt rá ci ós komp le xus nak egy ti pi kus szak iro dal mi pél-
dá ját mu tat ja” (Pugh 1983: 109).

Az egész nem ze dék el nő i e se dett; a maszkulin tó nus kezd ki hal ni a vi lág ból; ez 
egy fe mi nin, ide ges, hisz té ri kus, lo cso gó, ki bil lent kor, az üres frá zi sok, a ha mis 
fi nom ko dás, az el túl zott gon dos ko dás és agyon dé del ge tett ér zé keny ség ko ra, 
amely – ha nem ka punk ha ma ro san ész be – a kö zép sze rű ség be, min den idők leg-
erőt le nebb, leg la po sabb és leg mes ter kél tebb vi lá gá ba ve zet majd. A maszkulin 
ka rak ter, a me rész ség és szí vós ság, az a ké pes ség, hogy is mer jük a re a li tást és 
még se fél jünk tő le, hogy sze mé be néz zünk a vi lág nak, és olyan nak lás suk, ami-
lyen …, én ezt aka rom meg őriz ni, vagy in kább … hely re ál lí ta ni; és meg kell mon-
da nom, hogy a leg ke vés bé sem tö rő döm az zal, mi lesz Önök kel, höl gye im, mialatt 
én ez zel pró bál ko zom! (James 1965: 343).

Nem sok kal ezu tán ar ra a kér dés re, hogy a nő ket „tel je sen al sóbb ren dű nek” 
te kin ti-e, Ransom ezt vá la szol ja: „Köz éle ti és pol gá ri hasz ná lat ra ab szo lú te – 
tö ké le te sen gyen gék és má sod ren dű ek” (James 1965: 348). A maszkulinitás 
meg erő sí té sé hez te hát a nő ket új ból le kel lett igáz ni.

A fér fi pár ti re ak ció

A töb bi fér fi ugyan ilyen ag go dal mas volt a maszkulinitást il le tő en, de ne mük 
vál sá gá ra a ha gyo má nyos maszkulinitás köz éle ti te rü le te ken va ló nyo ma té kos 
új ra bi zo nyí tá sá ban lát ták a meg ol dást. A nő ket nem te kin tet ték el len ség nek. 
Meg nö ve ke dett ha tal muk szá muk ra csu pán egy tü ne te volt azok nak a kul tu rá-
lis vál to zá sok nak, ame lyek csök ken tet ték a maszkulinitás fon tos sá gát és lát ha-
tó vol tát. A maszkulinista ér zel mek a feminizációval mint kul tu rá lis fo lya mat-
tal he lyez ked tek szem be, nem ma guk kal a nők kel – sem cso port ként, sem 
egyé nen ként. Több köz is mert szer ző is csat la ko zott a di va tos sá vált masz ku li-
niz mushoz. Melville amel lett ér velt, hogy a maszkulinitás „a szen ti men ta liz-
mus sal szem be ni el len ál lás”, ill. „az iga zi po li ti ku si és fi lo zó fu si élet meg va ló-
sí tá sá ra tett erő fe szí tés” (Douglas 1977: 294). John Dos Passos, a Harvard 
vég zős hall ga tó ja így pa nasz ko dott egyik ba rát já nak 1917-ben:

Azt hi szem, mi mind annyi an igen pu hány ala kok va gyunk; sze rin ted nem? A sza-
lon meg győ ző dé se ink kel és a ra di ka liz mu sunk kal, ame lyek hez olyan áll ha ta to san 
ra gasz ko dunk – az il len dő ség ha tá ra in be lül… És mi re le szünk al kal ma sak, ami-
kor ki tesz nek ben nün ket a Harvardról? Ah hoz túl in tel li gen sek va gyunk, hogy 
si ke res üz let em be rek le gyünk, ah hoz vi szont nincs mer szünk vagy ke vés az ener-
gi ánk, hogy bár mi má sok le gyünk (idé zi Filene 1984: 10).

William James azt ír ta, hogy „az em be ri jel lem nek nincs hit vá nyabb tí pu sa, 
mint az ide ges szentimentalista és ál mo do zó, aki egész éle tét az ér zé keny ség és 
az ér zel mek há bor gó ten ge rén töl ti, de so ha egyet len konk rét, fér fi as cse le ke-
de tet sem hajt vég re” (idé zi Bellah és má sok 1985: 210).
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Er re az ér zé kelt feminizációra több el len szert is aján lot tak. Olya no kat, ame-
lyek nö vel nék a fér fi ak kö zöt ti baj tár si as sá got és be le ne vel nék a fér fi ak ba azo-
kat a maszkulin eré nye ket, ame lyek meg ment he tik az erőt len né vált nem ze tet. 
James re cept je sze rint az ame ri kai esz mé nye ket a kö zön sé ges mun kás „ke mé-
nyebb anyag ból gyúrt fér fi as eré nye i nek” eli xír jé vel kell meg erő sí te ni. A masz-
ku linitásnak e nő i e sen ki fi no mult kö zeg be ve ze tett in fú zi ó ja az egész tár sa da-
lom szá má ra le he tő vé te szi, hogy „egy faj ta újabb és jobb egyen súly fe lé moz-
dul jon el” (Trachtenberg 1982: 141–142). Al bert Beveridge indianai sze ná tor 
pe dig Young Man and the World cí mű mű vé ben (1906) azt ta ná csol ja, hogy a 
fia tal fi úk „ke rül jék a köny ve ket, va gyis ke rül je nek min den mes ter sé ges is me-
re tet, mi vel az elő dök csak is ter mé sze tes ta pasz ta la tok ból ta nul va ve zet ték 
Ame ri kát a he lyes út ra” (idé zi Dubbert 1980: 310).

A ha gyo má nyos maszkulinitásnak ez a kény sze res új bó li meg erő sí té se egy be-
vá gott az zal a ka to nás esz ménnyel, amely a szá zad for du lón az antimo der nis ta 
fel fo gás egy faj tá ját jel le mez te, és a nem ze tet még kö ze lebb sodorta a há bo rú-
hoz. Ha – amint Maurice Thompson ír ta 1898-ban – „a leg na gyobb ve szély, 
amely egy alap ve tő en bé kés, hosszú idő szak alatt a nem zet re le sel ke dik, a fi a tal 
fér fi ak el nő i e se dé sé nek ten den ci á ja”, ak kor a há bo rú a nem zet szá má ra éssze rű 
po li ti ka, az el nő i e se dett fér fi ak szá má ra pe dig gyógy ír le het (Thomp son 1898: 
610).

A ka to nai ura lom ál ta li bi ro da lom épí tést egy faj ta, a maszkulinitás bi zo nyí-
tá sá ra tö rek vő emo ci o ná lis he vü let táp lál ta. A Washington Post egyik 1898-ban 
meg je lent cik ke sze rint:

Úgy tű nik, va la mi új faj ta tu dat ha tal ma so dott el raj tunk – az erő tu da ta, és ez zel 
együtt egy új faj ta ét vágy is, a vágy, hogy erőn ket meg mu tas suk… Am bí ci ók, ér de-
kek, föld éh ség, büsz ke ség, pusz tán a harc örö me, bár mi ért fo lyik is az, egy új 
ér zés lel ke sít ben nün ket. … A bi ro da lom íze ott van az em be rek szá já ban, akár-
csak a vér íze a dzsun gel ben (idé zi Booth 1982: 27).

Homer Lea tá bor nok nyíl tan össze kap csol ta a ket tőt, ami kor meg je gyez te:  
„a masz kulinitás az em be ri ség fi zi kai élet ere jé nek csú csát jel zi, ugya nígy a nem-
zet ka to nai si ke rei fi zi kai nagy sá gá nak ze nit jét” (idé zi T. Roszak és B. Roszak 
1975: 92). Ta lán sen ki sem ra gad ta meg job ban ezt a mi li ta ris ta stra té gi át, mint 
Theodore Roosevelt, aki a maszkulinitás kény sze rét és a ka to nai ka lan dor po-
li ti kát a nem ze ti mí tosz szint jé re emel te. Roosevelt gyer mek ko ri be te ges sé ge 
fö lött ara tott győ zel me, és ro busz tus, élet erős fér fi vá vá lá sa az új já szü le tett 
ame ri kai tár sa dal mi ka rak ter eta lon já vá vált. Kül po li ti ká ja a ka to nai ter jesz ke-
dés volt, stí lu sa hipermaszkulin, amely a Karib-tér ség ben és a Fü löp-szi ge te ken 
át élt bi ro dal mi ka lan dok ban edző dött. „Az a nem zet, amely a harc kép te len ség 
és a vi lág tól el vo nult ké nye lem rák fe né jét ne vel te ki ön ma gá ban, vé gül térd re 
kény sze rül más nem ze tek előtt, ame lyek nem ve szí tet ték el a maszkulinitás és 
a ka land vágy eré nyét” – menny dö rög te (T. Roszak és B. Roszak 1975: 92). „A vi -
lá gon nincs hely az olyan nem ze tek szá má ra, ame lye ket a pu ha és könnyű élet 
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erőt len né tett, vagy ame lyek ben meg sza kadt az erő tel jes el len ál ló ké pes ség és 
maszkulinitás fo na la” – kelt ki ma gá ból. Egy kansasi új ság szer kesz tő je 
Roosevelt „ke mény kö té sű al ka tá ban” és „ér ces hang já ban” az ame ri kai fér fi 
mo dell jét üd vö zöl te.

Az el fo gult fér fi pár ti ak re a gá lá sá ban a maszkulinitás vál sá gá ra ke vés bé har-
ci as in téz mé nyi for má kat is ta lá lunk, ilyen pl. az 1910-ben meg ala kult Ame ri-
kai Cser kész Fi úk ne vet vi se lő szer ve zet (Boy Scouts of America, BSA). A 
cser ké szek a ter mé szet tel és más fér fi ak kal ví vott harc ban ki pró bált és bi zo nyí-
tott, az ott hon, az is ko la és az egy ház kul tu rá lis kény sze rei alól fel sza ba dult 
masz ku linitást ün ne pel ték. Ha a szem lé lő dés be teg sé ge, a „spectatoritis” a 
„ro busz tus, fér fi as, ön bi za lom mal te li fi úk ból egy ra kás la pos mel lű, gyen ge 
ideg ze tű és in ga tag élet ere jű do há nyost csi nál”, ak kor – ahogy Ernest Thomp-
son Seton fő cser kész The Boy Scouts of America cí mű mű vé ben (1910) le ír ta 
– a BSA ké pes fel ven ni a har cot a feminizáció erő i vel, és meg őriz ni a fér fi as 
ha gyo má nyo kat (idé zi Macleod 1983: 49). Az ame ri ka i ak a BSA-ben meg ta lál-
ták a meg fe le lő „in téz mé nyi szfé rát a min den na pi tár sa dal mi élet áram la ta 
ál tal ko ráb ban ki ala kí tott és az egyé ni mun ká ban meg edzett maszkulinitás 
ér vé nye sí té sé re” (Hantover 1980: 299). Ez volt az a hely, ahol új já le he tett 
te rem te ni az esz mé nyi if jú sá got és an nak ter mé sze tes kis vá rosi kö ze gét, a 
maszkulinitás re zer vá tu mát az ele rőt le ne dés, a túl fi no mult ság, a jó mo dor és a 
nők ál tal meg ha tá ro zott vá rosi élet tel szem ben. A BSA volt hi va tott „a pri mi tív 
múlt vissza ál lí tá sá nak ne mes esz mé nyét” to vább vin ni, oly mó don old va fel a 
kul tú rá ban gyö ke re ző oidipuszi szo ron gást, hogy a fi ú kat el sza kít ja az any juk-
tól és vissza he lye zi őket a ter mé szet be, az ame ri kai kis vá ros ál tal új já te rem tett 
fi vé ri kö zös ség be, az ősi fal ká ba (Dubbert é. n.: 156).

Ezt a mű vi „primitivitást” idé ző jel be kell ten nünk, mert a BSA cél ja alig ha 
le he tett az, hogy po li ti kai lá za dás ra ösz tö nöz zön az elerőtlenítő kul tú ra el len. 
In kább az volt a cél ja, hogy a fér fi a kat gyöt rő szo ron gást vissza for dít sa és a 
ha gyo má nyos maszkulinitást meg erő sít se, de mind ezt a ki ala ku ló ban lé vő ipa-
ri rend iránt táp lált fo ko zott meg elé ge dett ség és en ge del mes ség ke re tei kö zött. 
Anthony Baden-Powell, az Ang li ai Cser kész Szö vet ség meg ala pí tó ja ezt az 
er köl csi meg vál tá sért foly ta tott kam pányt jól meg ér tet te: Ang lia „meg szé gye-
nült az an gol–búr há bo rú ban, és ag go da lom mal töl töt te el ha tal mas bi ro dal-
má nak se bez he tő sé ge, va la mint a sa ját munkásosz tá lya so ra i ban kí sér tő tár sa-
dal mi nyug ta lan ság” (idé zi Rosenthal 1984: 46). Baden-Powell azt ír ta, hogy a 
cser ké szek test vé ri kö zös ség ét „a szó min den ér tel mé ben iga zi fér fi ak” al kot ják, 
akik „meg ér tik, mit je lent oda kinn, a dzsun gel ben él ni, és min de nütt rá ta lál nak 
sa ját út juk ra … tud ják, hogy min den fé le or vo si se gít ség től tá vol ho gyan kell 
kar ban tar ta ni uk az egész sé gü ket, erő sek és bát rak, ké szek szem be néz ni bár mi-
lyen ve széllyel, és mind ig szí ve sen se gí te nek egy más nak” (idé zi Rosenthal 1984: 
46).

Ez azon ban nem rejt ma gá ban anar chi át, de még füg get len in di vi du a liz must 
sem, mi vel a cser ké szek maszkulinitáskultusza meg kö ve te li, hogy „min dent 
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ad ja nak fel, sze mé lyes ké nyel mü ket és vá gya i kat is, an nak ér de ké ben, hogy 
mun ká ju kat el vé gez hes sék. Mind ezt nem sa ját kedv te lés ük re te szik, ha nem 
azért, mert ez a kö te les sé gük ki rá lyuk kal, hon fi tár sa ik kal és mun ka adó ik kal 
szem ben” (idé zi Rosenthal 1984: 45). E „ke ser ves kedv te lés nek” az Egye sült 
Ál la mok ban is gyó gyí tó cél za ta volt, az, hogy a fi úk ból en ge del mes kö zép osz-
tály be li mun ká so kat ne vel je nek, akik bi zo nyos fe le lős ség gel já ró, kö zép szin tű 
fog lal ko zá sok ra van nak han gol va, de azért alá ren del tek, és ké pe sek el fo gad ni 
fel jebb va ló ik uta sí tá sa it (Macleod 1983; Rosenthal 1984). Ha a fi úk kap ná nak 
egy he lyet tá vol a vá ros tól, a nők től és a kul tú rá tól, olyat, ahol „iga zi fi úk le het-
nek”, ak kor biz to san olyan „iga zi fér fi ak” vál ná nak be lő lük, ami lye ne ket a 20. 
szá zad ele ji ipa ri ka pi ta liz mus meg kö ve tel.

Anőpártireakció

„A vi lá got el nyom ja a maszkulinitás.”
(Mary Hubbard, 1873)

Az ame ri kai fér fi ak egy – szá m ban ugyan ki sebb és ke vés bé be fo lyá sos – cso-
port ja nyíl tan fel ka rol ta a fe mi nis ta el ve ket mint a maszkulinitás vál sá gá nak 
egy le het sé ges meg ol dá sát. A nők egy re szem be tű nőbb köz éle ti je len lét ének 
(az olyan re for mis ta moz gal mak ban, mint pl. a rab szol ga ság el tör lé se, a po pu-
liz mus, a mun ka vál la lás, va la mint az olyan, tár sa dal mi meg vál tás ra tö rek vő 
cso por tok ban, mint pl. a Women’s Christian Temperance Union (WCTU) és 
a Social Purity moz ga lom ha tá sá ra sok fér fi hitt ab ban, hogy a nők po li ti kai 
rész vé te lé vel – amit a vá lasz tó jog nők re va ló ki ter jesz té se jel ké pez het ne –, 
min den ame ri kai, fér fi és nő egya ránt, so kat nyer het ne. Más fér fi ak a fe mi nis-
ta nők ál tal a fér fi ak és nők kö zöt ti csa lá don be lü li kap cso la tok, ill. a sze xu a li-
tás for ra dal ma sí tá sá ra vo nat ko zó cé lo kat tá mo gat ták. Megint má sok ra gasz-
kod tak ugyan a ne mek el kü lö ní té sét tá mo ga tó szi lárd meg győ ző dé sük höz, 
még is amel lett ér vel tek, hogy a fo ko zott feminizáció csök kent het né a kény sze-
res maszkulinitás ve szé lye it.

A nők köz éle ti rész vé tel ét elő ször azok a fér fi ak tá mo gat ták, akik az újon-
nan meg ala kult női szer ve ze tek ala pí tói és el ső ve ze tői vol tak. Matthew Vassar, 
William Allan Neilson és Joseph Taylor, va la mint Hen ry Durant (Wellesley) a 
nők pol gár jo ga i ért száll tak sík ra. Durant azt ír ta, hogy „a nők fel ső ok ta tás ban 
va ló rész vé tel ének iga zi je len té se a lá za dás”:

Fel lá za dunk az el len a rab szol ga ság el len, amely ben a nő ket a tár sa dal mi szo ká-
sok tart ják – a meg rom lott egész ség, a cél ta lan élet, az alá ren delt hely zet, a re mény-
te len füg gő ség, va la mint az úgy ne ve zett ne ve lés tisz tes ség te len sé gei és szé gye ne 
el len. A nők fel ső ok ta tá sa … az el nyo mott rab szol ga ki ál tá sa. A tel jes egyen lő ség 
meg kö ve te lé se … krisz tu si há bo rú … a fel sőbb ség spi ri tu á lis go nosz sá ga el len 
(idé zi Horowitz 1984: 44).
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A Vassar el nö ke, Hen ry Noble MacCracken va ló sí tot ta meg az el ső „Euthenics” 
prog ra mot (Julia Lathrop fe mi nis ta re for mer ve ze té se alatt), amely hi te sze rint 
a „ta nul má nyok szo ci a li zá ci ó ját” je len tet te (Horowitz 1984: 297). MacCracken 
még vo na to kat is ki bé relt, hogy a Vassar di ák ja it elvigye a nagy New York-i 
vá lasz tó jo gi tün te té sek re, ahol – a tö meg ből ér ke ző gú nyos be ki a bá lá sok kö ze-
pet te – büsz kén ve zet te a kol lé gi um csa pa tát és tar tot ta a Vassar Kol lé gi um 
Vá lasz tó jo gi Szö vet sé gét hir de tő fel ira tot.

Az antiszexista fér fi ak – akik nek po li ti kai nézeteit gyak ran a tu do má nyos 
ered mé nyek is táp lál ták – tá mo gat ták a ko e du ká ci ó ért har co ló moz gal mat is. 
John Vleck pl., aki a Wesley-féle ko e du ká ci ós kí sér let fö lött el nö költ, hitt 
ab ban, hogy „az egyen lő sé gen ala pu ló ko e du ká ció az em be ri faj tu do má nyos 
fej lett ség ének mu ta tó ja” (idé zi Leach 1980: 73). Burt Green Wilder, a Cornell 
egyik tu do má nyos ku ta tó ja pe dig el ítél te azt a „bar bár ke gyet len sé get” és 
„el nyo mást”, amely a nők szel le mét el ti por ta és a ne mi „egyen lő sé get” ne mi 
egyen lőt len ség gé vál toz tat ta. „A jö vő iga zi hit val lá sa”, ír ta az Atlantic Monthly-
ban, „az egyen lő, de nem azo nos; a kü lön bö ző, egy mást még is ki egé szí tő; a 
fér fi a nő ért és a nő a fér fi ért” (Leach 1980: 49).

Egyes fér fi ak nyíl tan tá mo gat ták a női vá lasz tó jo got is, mert Charles Taylorral 
együtt hit ték, hogy a nők el nyo má sa „a mo dern tár sa da lom leg na gyobb bű ne” 
(idé zi Degler 1980: 256), és hogy a po li ti kai egyen lő ség ta lán meg sza ba dít hat ja a 
vi lá got a le hen ger lő en maszkulin po li ti ku sok tól. A Női Vá lasz tó jog ért Küz dő 
Fér fi ak Li gá já nak an gol és ame ri kai ta go za ta is volt. Az Egye sült Ál la mok ban a 
ra di ká lis Greenwich Village-i Max Eastman volt a szer ve zet ve zér egyé ni sé ge. 
Is Woman Suffrage Important? cí mű pamf let je a tét len va gyo nos osz tá lyok szo cia-
lis ta nézőpontú gaz da ság kri ti ká ját össze kap csol ta a tár sa dal mi ne mi kü lönb sé-
gek tár sa dal mi konst ruk ci ó já nak elem zé sé vel: „ezek össze fo nód nak, hogy a nők 
»kény sze rű gyen ge sé gé ből szent sé get« csi nál ja nak” (idé zi Strauss 1983: 229).

A vá lasz tó jog ért fo lyó tün te té se ken rend sze re sen részt vet tek fér fi ak is.  
A La Follette 1911 má ju sá ban meg je lent egyik ve zér cik ke azt a 85 „bá tor és 
meg győ ző dé ses fér fit” di csé ri, akik ott me ne tel tek egy tün te té sen, köz tük John 
Deweyt, Hamilton Hol tot, Oswald Garrison Villardot (a New York Evening Post 
szer kesz tő jét) és Edward Markhamet. Bár „ki fü tyül ték és le hur rog ták őket” és 
„gúnyt űz tek be lő lük az ut cán”, egyi kük azt val lot ta, ha az em bert „fütty szó és 
szi dal ma zás kí sé ri vé gig az Avenue-n … az igen iz ga tó és ösz tön ző él mény … 
El szán tam ma gam – foly tat ta –, ha se gí te ni tu dok e cél el éré sé ben, ak kor jö vő-
re ezer fér fit ál lí tok csa ta sor ba”. Nem so kat té ve dett. A New York Times egy 
kö vet ke ző évi ve zér cik ke azt jó sol ta, hogy más nap 800 fér fi fog me ne tel ni a 
vá lasz tó jog ért fo lyó tün te té sen, és – kis sé fö lé nyes ma ga biz tos ság gal – utalt rá, 
hogy ezek a „bá tor” fér fi ak egy „rész vét len so ka ság gal” ta lál ják majd szem ben 
ma gu kat, ami kor nyil vá no san ki áll nak azért, ami ben hisz nek.

A vá lasz tó jog azon ban csu pán egy köz éle ti meg nyil vá nu lá sa volt an nak a mé -
lyen gyö ke re ző tár sa dal mi ki hí vás nak, ame lyet a fe mi nis ták az őket el ér he tet len 
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ide á lok hoz és el nyo mó tár sa dal mi kö rül mé nyek hez lán co ló tár sa dal mi rend szer 
el len in téz tek. „A női vá lasz tó jog el ső sor ban nem po li ti kai, ha nem tár sa dal mi 
kér dés – ír ta a Women’s Journal-ban Jesse Jones bos to ni uni tá ri us lel kész –, és 
az egész tár sa dal mi szer ke zet sok kal na gyobb hor de re jű for ra dal mát je len ti, 
mint ami ről sok pár to ló ja va la ha is ál mo dott” (idé zi Leach 1980: 15). A ma gán-
szfé ra ke re te in be lül a fér fi ak úgy pró bál tak meg ol dást ta lál ni a maszkulinitás 
vál sá gá ra, hogy tá mo gat ták a nők füg get len sé gi tö rek vé se it – mind a csa lá don 
ill. há zas sá gon be lül, mind pe dig a sze xu á lis sza bad ság igé nye te rén.

Sok fér fi tá mo gat ta a fe mi nis tá kat, ami ért azok el uta sí tot ták a pat ri ar chá lis 
te kin tély el vű ség ha gyo má nyo san hi e rar chi kus alap el ve it. „Szá muk ra a há zas-
ság kö tés meg ha tá ro zó té nye ző jét a sze mé lyes ér ze lem jelentette. Prob lé má juk 
az volt, ho gyan vál toz tas sák át a sze xu á lis von zal mat egyen ran gú kap cso lat tá 
úgy, hogy egyi de jű leg fenn tart ják a tár sa dal mi ren det és a kö zös sé get” (Leach 
1980: 126). Jesse Jo nes tisz te le tes a vá lás ügyét is tá mo gat ta, mint „a há rem-
szem lé let el le ni női lá za dás egyik fá zi sát, amennyi ben azt a nők kez de mé nye-
zik”. Bár, ahogy a Women’s Journal-ban ír ta, ez „bom lasz tó” do log nak tű nik, 
még is „a jó ért fo lyó moz ga lom, mi vel a zsar nok ság ból va ló sza ba du lás moz gal-
ma” (Leach 1980: 145). Sok fér fi meg fo gad ta Hen ry Blackwell ko ráb bi fi gyel-
mez te té sét, mely sze rint ah hoz, hogy a nők meg őriz hes sék egyen ran gú szö vet-
sé ges mivoltukat, alap ve tő fon tos sá gú, hogy há zas ság kö tés ük után is foly tas sák 
szak mai kar ri er jü ket (vö. Leach 1980: 196). A 19. szá zad vé gi ma ga zi nok ki fe-
je zé sé vel él ve, a nő pár ti fér fi ak nő sü lés kor „nem rab szol gát, és nem is ékes sé-
get” akar nak ma guk nak. Nem igye kez nek a fe le sé gük ből „a sze xu á lis rab szol-
ga ság ba vagy a tes ti ség ke lep cé jé be” zárt nőt csi nál ni, vagy olyan fel té te le ket 
te rem te ni, ame lyek kö zött „szel le me nem emel ked het ma ga sabb ra a te tő nél, 
amely alatt él” (Leach 1980: 30). A szü le tés sza bá lyo zás meg re for má lá sá val 
fog lal ko zó Margaret Sanger fér je, William ak tí van tá mo gat ta fe le sé ge rész vé-
tel ét a köz élet ben. „Te csak foly tasd a mun kát, és fe jezd be, amit írsz – em lé-
ke zik a sza va i ra Margaret –, én ad dig meg csi ná lom a va cso rát és el mo so ga tok” 
(idé zi Forster 1985: 252).

A 20. szá zad el ső két év ti zed ében a Greenwich Village környéki ra di ká li-
sok tá mo gat ták a nők ne mi egyen ran gú sá gát, mi köz ben meg kér dő je lez ték a 
maszkulinitás ha gyo má nyos fo gal mát, és sa ját éle tük ben az egyen lő ség és az au -
to nó mia kér dé se i vel vi as kod tak. Azt val lot ták, hogy a sze xu á lis el nyo más a ka -
pi ta liz mus egyik leg főbb tar tó osz lo pa. Kri ti ká ju kat – a nők, ill. a fér fi ak sze xu á-
lis vá gya it egyen ér té kű nek tar tó – szo ci a lis ta po li ti ká ra, ill. tu do má nyos ered-
mé nyek re ala poz ták. A nők és fér fi ak kö zöt ti sze xu á lis kap cso la tot tel jes egé-
szé ben igye kez tek át for mál ni. Denlow Lewis 1900-ban azt ír ta, hogy „a ne mi ak - 
tus nak a hit ve si öle lés mind két részt ve vő je szá má ra ki elé gí tő nek kell len nie” 
(idé zi Degler 1980: 274). Ben Reitman, a village-i bo hém, aki hosszú időn át 
Em ma Goldman sze re tő je volt, tá mo gat ta az asszony szü le tés sza bá lyo zá si re -
form mal kap cso la tos mun ká ját, és köz is mert pár to ló ja volt a fe mi niz mus ügyé-
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nek. Egy bí ró sá gi tár gya lá son az ügyész meg bé lye gez te, mond ván: „anar chis ta, 
aki azért jön a mi tisz tes sé ges vá ros unk ba, hogy szem be száll jon a tör vé nye ink-
kel. … Ha meg en ge dik ne ki, hogy meg szeg je a szü le tés sza bá lyo zás ra vo nat ko zó 
tör vényt, ak kor tu laj do nun kat, fe le sé ge in ket és le á nya in kat sem mi sem vé di 
majd meg [az ef fé lék] mocs kos, un do rí tó, fer tel mes iro má nyai tól” (idé zi Falk 
1985: 254). Floyd Dell pe dig, aki hitt ab ban, hogy az ural ko dó osz tály kép mu ta-
tá sá nak és anya gi as kul tú rá já nak a fe mi niz mus az egyet len el len sze re, azt is 
ál lí tot ta, hogy a fér fi ak „be le fá rad tak az alá za tos nő be – a ta ka ros rab szol gá ba, 
aki ren del ke zik a rab szol gák min den ra vasz sá gá val és okos sá gá val” (idé zi 
Strauss 1983: 249). Dell sze mé ben a nők „vi lág épí tők”: ki sza ba dí tá suk a ha gyo-
má nyos nő i ség gát ló kö te lé ke i ből egy ben a fér fi ak meg sza ba dí tá sát is je len ti a 
ha gyo má nyos maszkulinitás kor lá to zó lán ca i tól. 1914-ben írott, Feminism for 
Men cí mű esszé jé ben Dell ezt az össze füg gést nyíl tan meg fo gal maz za:

Az ott hon kis sé unal mas. Mi u tán do boz ba zár tál egy asszonyt, és a do bo zért bér-
le ti dí jat fi zetsz, az asszony hoz zád va ló vi szo nyá nak ter mé sze te ész re vét le nül 
meg vál to zik … a fér fi a nagy vi lág ban ta lál ja meg ked ve sét, azu tán et től a vi lág tól 
el zárt, szűk kis do boz ban ve szí ti el. Mi u tán a nő el hagy ta ezt a do bozt és vissza tért 
a vi lág ba, hogy pol gár és dol go zó le gyen, a fér fi meg le pe tés sel és el ra gad ta tás sal 
fog ja őt új ra fel fe dez ni, és töb bé nem en ge di el (idé zi Trimberger 1984: 136).

Ez a há rom re ak ció, ame lyet a maszkulinitás 19. szá zad vé gi, ill. 20. szá zad ele-
ji vál sá ga ki vál tott – az antifeminista, a fér fi pár ti és a nő pár ti –, a vál sá got kü lön-
bö ző mó don pró bál ta meg ol da ni; ab ban azon ban megegyez tek, hogy a masz ku-
linitás nem de fi ni ál ha tó tár sa dal mi lag el szi ge telt „ne mi sze rep ként”, csak is a 
ne mi vi szony la tok prob le ma ti ká já nak ré sze ként. A masz ku li nitás vi szony la gos 
fo ga lom, ame lyet a vál to zó tár sa dal mi és gaz da sá gi kö rül mé nyek nek és a nők 
vál to zó tár sa dal mi hely ze té nek meg fe le lő en kell új ra al kot ni, új ra meg erő sí te ni 
vagy új ra fo gal maz ni. Alig ha meg le pő, hogy ma – a mun ka világának át ala ku lá-
sa, a bi ro dal mi ha tár be zá ru lá sa és a női vív má nyok kö vet kez té ben – a masz ku-
li nitás vál sá gát il le tő en új ból ezt a há rom fé le re ak ci ót ta pasz tal juk. A fér fi ak 
egyes cso port jai a ha gyo má nyos tár sa dal mi ne mi meg kü lön böz te té sek hez va ló 
vissza té rést ajánl ják (a „ter mé sze tes” kü lönb sé gek „tu do má nyos” bi zo nyí té ka i-
nak el tor zí tá sa ál tal); má sok a maszkulinitás új élet re kel té sé vel és a meg seb zett 
fér fi ak tá mo ga tá sá val pró bál koz nak (csak úgy, mint a vá lás sal, nő tar tás sal, gyer-
mek el he lye zés sel és ter hes ség meg sza kí tás sal kap cso la tos jo gok antifeminista 
meg kér dő je le zé sé vel); ugya nak kor egy re több fér fi is me ri el, hogy a masz ku li-
ni tás át for má lá sá ra va ló ké pes sé gü ket a nők moz gal ma te rem tet te meg és ösz-
tön zi to vább ra is. Ezek a fér fi ak kezd tek hoz zá a ha gyo má nyo san ér tel me zett 
maszkulinitás le rom bo lá sá nak bo nyo lult és fáj dal mas mű ve le té hez, hogy va ló ra 
vált sák a ne mi egyen lő ség és igaz sá gos ság ví zi ó ját.

Boross Anna fordítása
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