
szöveggel zárul, amelyben a szerzõ az el-
múlt húsz év magyarországi átalakulásait
summázza. További probléma a Kádár-rend-
szerrel való szembenézés, ismerteti rövid
történetét, kiemelve az átvilágítási vagy
ügynöktörvény meghozatalának igényét,
amely a pártok egyet nem értése miatt
mindeddig nem születhetett meg, pedig az
ilyen jellegû botrányok súlyos nyomokat
hagytak a politikában (például Medgyessy
Péter ügynökmúltja stb.).  

Összegzésként elmondható, hogy ala-
pos, szakmai igényességgel megírt ismeret-
terjesztõ kötetet tarthatunk a kezünkben,
amely akár tankönyvként is szolgálhat a kö-
zelmúltat jobban megismerni szándékozó
iskolások-diákok, tanárok számára, ugyan-

akkor élményt nyújthat a visszaemlékezni
kívánó idõsebb generációknak is. A sorozat
egészének vonatkozásában Romsics Ignác
fõszerkesztõként úgy ítéli meg, hogy egy
ilyen jellegû és volumenû munka (a sorozat
24 kötete 2600 oldalt foglal magában, több
mint 4000 képpel, illusztrációval) a történe-
lem megismerésének, illetve megszeretteté-
sének fontos alapjává válhat.4 Remélhetõleg
több témakörre is kiszélesíthetõ az ehhez
hasonló próbálkozások repertoárja, de a je-
len kötet egyben inspiráció is lehet, hiszen a
téma messze nem kimerített, a terjedelem
szabta korlátokból szükségszerûen eredõ hi-
ányai vagy akár bizonyos értelmezései
vitagerjesztõek lehetnek.

Fodor János
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JEGYZETEK
1. A 24 kötetbõl álló sorozat a Kossuth Kiadó rendezésében jelent meg.
2. A teljesség igénye nélkül, csak példaként érdemes felsorolni a Magyarország története (szerk.
Romsics Ignác. Akadémiai Kiadó, Bp., 2007); Romsics Ignác: Magyarország története a XX. század-
ban (Osiris Kiadó, Bp., 2005) címû  köteteket, amelyek, bár nagyméretû és összefoglaló szakmunkák,
tartalmazzák utolsó fejezeteikben azon aktualitásokat, amelyeket a jelen kötet is ábrázol. Ugyanakkor
számos tanulmány is megjelent a szerzõtõl a korszakra vonatkozóan: Rendszerváltás Magyarorszá-
gon. Múltunk 2006. 2.; A rendszerváltás és az elitek. Rubicon 2004; Volt egyszer egy rendszerváltás.
Rubicon 2003 stb.
3. A rész megtekinthetõ a http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/10/24/18/Magyarorszag_tortenete_
45_resz_A_harmadik_Magyar_Koztarsasag.aspx honlapon.
4. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a sorozat elsõ kötete Budai Díjat nyert a budapesti
könyvfesztiválon. http://www.papiruszportal.hu/site/?f=2&p=6&n=2407

MILYEN AZ OLYAN? 
A FÉRFIASSÁG VÁLTOZÓ KÓDJAIRÓL
Hadas Miklós: A férfiasság kódjai

Az igazi férfi dudán játszik,
vörös szakálla messzire látszik,

az igazi férfi mindig zord,
az igazi férfi szoknyát hord.

GRYLLUS VILMOS: MASZKABÁL. SKÓT

Elõre is elnézést kérek mindazoktól, akik
egy tudományos kérdéseket vizsgáló mû re-
cenziójának felvezetõjében frivolnak éreznék
az óvodai maszkabálokból unalomig ismert
gyerekdal sorait. Éppen arra a kérdésre világít
rá, amely a társadalmi nem kutatásának egyik
kiindulópontja lehet, vagyis hogy milyen is az
„igazi férfi” (vagy az igazi nõ), ki, és milyen vi-

selkedés illik ebbe a kategóriába, és mi minõ-
sül szubverzívnek. Mivel a társadalmi nem,
társadalmilag felépített lévén, kulturálisan be-
határolt és idõben sem állandó, hanem mind-
egyre változik, még az is megeshet, amit a mot-
tóban idézett dalocska poénnak szán, misze-
rint az igazi férfi (a skót nemzeti viseletben leg-
alábbis) szoknyát, pontosabban kiltet hord. 

Balassi Kiadó, Bp., 2010.



A gender studies ma már minden komo-
lyabb egyetem diszciplínakínálatában sze-
repel, kutatói az elmúlt évtizedek során fon-
tos mûveket publikáltak. Magyar nyelvterü-
leten azonban a társadalmi nem kutatása
csaknem kizárólag nõkkel kapcsolatos kér-
dések vizsgálatát jelenti, amelyet túlnyomó-
részt nõk végeznek. Holott a feminizmus
alaptétele, miszerint a nõk nem kizárólag
biológiai adottságok által vezérelt, hanem
társadalmilag meghatározott lények, s mint
ilyenek sokfélék, éppen úgy igaz a férfiakra
is. A nõiséghez/nõietlenséghez hasonlóan a
férfiasság/férfiatlanság kategória sem homo-
gén, és társadalmilag ugyanúgy meghatáro-
zott. Hadas Miklós becslése szerint a ma
Magyarországon írott társadalomtudományi
munkák legfeljebb négy százaléka irányul-
hat gendertémákra, s ennek csupán egy szá-
zaléka szól elsõsorban férfiakról. 

A férfiasság kódjai tehát bizonyos érte-
lemben egy tudományos diskurzus, a nem-
zetközi humántudományos szférában 1987
óta jelen levõ kritikai férfikutatás (critical
studies on man and masculinity) áttekinté-
sét, ismertetését nyújtja, mégpedig kibõvítve
mindazt, ami a 2010-es Replika-számban
(Hegemón maszkulinitás címmel) ugyancsak
Hadas Miklós ismertetésében megjelent. 

A könyv célja tehát: „egy olyan szemlé-
letmód érvényesítése, melynek révén a férfi-
asság társadalmi kódjai összetett módon vizs-
gálhatók. [...] a férfilét legtöbbször rejtve ma-
radó összetevõit nem egyetemes érvényû
adottságoknak, hanem a társadalmi viszony-
latok által történelmileg és kulturálisan meg-
határozott, reflexióra méltó, különös emberi
sajátosságoknak tekintjük.” (13.) Hadas a fér-
fiasságot nem szerepként, identitásként és
diskurzusként, hanem társadalmi beállító-
dásként fogja fel. A „társadalmi beállítódás”
fogalma Pierre Bourdieu Férfiuralom címû
könyvébõl származik, amely a több ezer éves
férfiuralmat a férfiakban kialakult libido
dominandira, vagyis az uralkodás ösztönös
vágyára vezeti vissza, amely olyan, a másik
fél legyõzésére irányuló játszmákra kénysze-
ríti õket, amelyeknek extrém formája a hábo-
rú. Hadas itt vállaltan szembefordul a kritikai
férfikutatás uralkodó trendjével, amelynek
alapján Bourdieu e több ponton támadható

mûvére alig reflektál a szakma. (A könyv
elemzésére és a lehetséges támadási felüle-
teknek számbavételére szerzõnk egy alfejeze-
tet szán.) A bourdieu-i kulcsfogalmak közül
elsõsorban a „beállítódás” és a „társadalmi
mezõ” megõrzésére törekszik, mindkettõt a
történeti férfikutatások terén, a 19. századi
modernitás vizsgálatában érzi különösen
hasznosíthatónak. Akár ennek demonstrálá-
saként is felfogható a Sport és férfiasság címû
tanulmány, amely azt vizsgálja, hogyan vál-
tozik meg a 19. század második felében a
klasszikusnak számító, agresszív-harcias fér-
fiviselkedési norma, és hogyan alakul át a
sport területén versengéssé, versennyé és
(legalábbis a csapatsportok körében) együtt-
mûködéssé. 

A könyv elsõ fejezete afféle eligazítást
nyújt a férfikutatások történetében. A szak-
irodalom alapján három jelentõsebb történe-
ti hullámot vázol fel, az ötvenes években
Parsons környezetében kialakult elsõ hullá-
mot a hetvenes években kezdõdõ, bizonyos
értelemben máig meghatározónak tartott má-
sodik hullámot, és a kilencvenes években in-
duló, a queer studiesban kiteljesedõ harma-
dik hullámot. Hadas elsõsorban a férfikutatá-
sok második hullámával, azon belül pedig az
ausztrál Bob Connell munkásságával foglal-
kozik alaposabban, különösen a Connell által
bevezetett (Gramscira visszavezethetõ) „he-
gemón maszkulinitás” fogalmával, amely
nem más, mint „olyan társadalmi nemi vi-
szonylatok konfigurációja, amely a patriar-
chátus legitimációjának problémájával kap-
csolatos aktuálisan elfogadott választ testesí-
ti meg azáltal, hogy garantálja a férfi uralmi,
illetve a nõ alárendelt pozícióját”. (35.)
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a he-
gemónia történetileg változó viszonylat, új
csoportok bármikor megkérdõjelezhetik, és
új hegemóniát hozhatnak létre.

A férfikutatások elmúlt ötven évében fon-
tos szerepet játszó szerzõk és kulcsfogalmak
bemutatását kínáló rész tehát hasznos elméle-
ti megalapozást nyújthat a társadalomtudo-
mányok, illetve a genderkutatás ezen ága
iránt érdeklõdõ kutatóknak/diákoknak. 

A könyv további fejezetei a férfiasság-
modell társadalmi jelentésének megkonst-
ruálódását vizsgálják különféle közegekben
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(19. századi sportélet Magyarországon, új-
kori olimpiák, zene, film), és bizonyos érte-
lemben a korábban elméleti szinten felveze-
tett gondolatok egy-egy lehetséges alkalma-
zási rendszerét demonstrálják. 

A sportszociológia vagy filmszemiotika
területéhez tartozó témák új szempontú meg-
közelítése mellett Hadas sajátos értekezõ stí-
lusa is hozzájárul ahhoz, hogy ezek a tanul-
mányok a szigorúan vett szakma körén kívü-
li olvasók érdeklõdését is felkeltsék. A szerzõ
helyenként könnyedén levetkõzi a tudomá-
nyos prózanyelv kötöttségét, és átvált egy
erõs megjelenítõ erejû, nem kevés humorral
átszõtt gördülékeny esszényelvre. Különösen
egyes jelenségek megjelenítésében, egyes jel-
legzetes figurák portréjában érhetõ tetten ez a
váltás. Az Oscar-díjjal kitüntetett amerikai
filmek férfi hõse szerinte a magános cowboy:
„aki a semmibõl érkezik, elõtte és mögötte a
végtelen horizont. Akire a törvény nem vo-
natkozik, hiszen neki saját törvénye van. A
társadalmon kívül él. Sohasem fél, noha fo-
lyamatos életveszélyben létezik. Ám õ csak
ebben az életveszélyben érzi otthon magát.
Családja nincs, munkája nincs, »nõ nem húz-
za vissza«. Méltó partnere csak a másik férfi,
a másik cowboy, esetleg az indián vagy a se-
riff, aki szintén magános lovas, szintén a
semmibõl érkezik, aki mögött szintén ott a
végtelen horizont. A cowboy kemény férfi,
aki csak kivételesen szólal meg, fegyverét
azonban mindenkinél gyorsabban rántja elõ
tokjából. Az igaz ügyért képes meghalni.
Végsõ célja is ez: férfihoz méltó módon meg-
halni az igaz ügyért, és ily módon halhatat-
lanná válni. Az arcát borító ráncok és sebek 
a férfiasság jegyei, férfibecsületének és 
-kiválóságának hitelesítõ bélyegei.” (170.) A
múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveiben
cannes-i Aranypálmával díjazott európai, 
illetve Oscar-díjjal jutalmazott amerikai film-
jeinek összevetésébõl (Férfiábrázolás az eu-
rópai és amerikai filmekben) kiderül, hogy 
az európai modell a férfiuralom belsõ de-
konstrukciójára törekszik, és olyan (férfi)sze-
replõket helyez a középpontba, akik semmi-
képpen sem illeszkednek ehhez a modellhez.
A „gyönge férfi” megjelenítése végsõ soron
posztmodern gesztus, amely a másság megje-
lenítésével az én-nel egyenrangút, sõt akár

jobbat keres. Ezzel szemben az amerikai mo-
dell megtartja az omnipotens férfi mítoszát,
és nem a másság, hanem az azonosság hang-
súlyozására törekszik. A libido dominandi
által vezényelt omnipotens férfi attitûd Ha-
das szerint nem csupán az Oscar-díjas fil-
mekben, hanem a közelmúlt amerikai politi-
kai eseményeiben is megtalálható. A nagy-
nemzeti nacionalista retorika és ikonográfia
által áthatott, európai szemmel vészesen 
politikailag korrekt giccsnek tûnõ sci-fi, a
Függetlenség napja tehát bizonyos értelem-
ben nem sokban különbözik attól, ahogyan a
CNN mutatta be az Egyesült Államok Irak 
ellen folytatott háborúját. 

A könyv egyik legjobb (és a gender-
szempontok mellett számos más, szocioló-
giai, társadalomtörténeti stb. szempontot is
hasznosító) elemzése Huszárik Sándor
Szindbád-filmjérõl, illetve az „örök dzsent-
ri” magyar kultúrában hosszú idõn keresz-
tül visszatérõ típusáról (Férfiábrázolás a ká-
dári Magyarországon). A csípõs humorral
megrajzolt portrék, életképek természetesen
ebbõl sem hiányoznak. A kádári szocializ-
mus „elvtársában” tovább élõ dzsentri figu-
rát így jeleníti meg: „Képzeljük csak el: Tót
elvtárs és Balog elvtárs nagy szuszogással a
vadkan nyomába ered Somogy lankáin. Ép-
pen csak tízpercenként torpannak meg, s
pocakjuk által takart kanszervükbõl csizma-
szárukba csorgatják, mi testükben a szek-
szárdi nedûbõl megmaradt. E hosszúra nyú-
ló pillanatban nem mások õk, mint a legna-
gyobb vadász, a vérnõszõ Wesselényi utó-
dai. Azon Wesselényié, akinek szelleme
Sümeghy és Szakhmáry uram körül is ott le-
beg az erdõben, midõn ugyanazon lanká-
kon, hatvan-nyolcvan évvel korábban ha-
sonló tevékenykedéssel múlatják drága ide-
jüket. És ha magunk elé képzeljük Balog elv-
társat, amint a kocsmában egy rundot fizet
mindenkinek, vagy ahogy az asszonyokról
elbeszélget Janival, a baromfikeltetõ-állo-
más fiatal betanított munkásával, s megígé-
ri Csontos Piroskának, hogy legkisebb fiát
bejuttatja a kecskeméti szakmunkásképzõbe
(mi több, ígéretét be is tartja!); esetleg ma-
gunk elé képzeljük Balog elvtárs fejtartását,
amint Dunai elvtárssal, a megyei helyettes
párttitkárral beszél telefonon, vagy kézmoz-124
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dulatát, amint az irodából kifelé haladtában
Katika alfelét illeti gyöngédnek éppenséggel
nemigen nevezhetõ tapintásával; netalán
felidézzük azt a hangot, mely Lada kombijá-
nak motorjából tör fel, midõn az elõtte füs-
tölgõ Wartburg elõzésébe kezd – nos e hely-
zetekben érzékelhetjük, mi az, ami tovább
él a múltból.” (141.)

E tanulmány rövid zárófejezete a férfias-
ság kódjainak jelenkori átalakulását, illetve
ezzel párhuzamosan a kelet-európai értel-
miségi lét válságát vizsgálja. A modern pia-
ci és politikai struktúrák kiépülésével gyö-
kértelenné vált, jelentõségét veszített értel-
miségi számára két alternatíva létezik: vagy
szakértelmiségivé képezi át magát, vagy
„õszülõ szakállú Don Quijoteként” alakítja
tovább a „nemzet lelkiismerete” szerepét.

Korunk hõse tehát többé nem a dzsentri
eszmét megtestesítõ Szindbád, nem a múlton
merengõ értelmiségi, hanem a múlttal és ér-
zelmekkel nemigen rendelkezõ (és viselkedé-
sében gyakran ugyancsak az omnipotens fér-
fimodellhez igazodó) vállalkozó. „Értelmisé-
ginek lenni többé már nem sikk” – sommáz-
za meglehetõsen kihívóan a szerzõ. 

Holott nem maga a tudás válik felesle-
gessé, hiszen (éppen a könyvben gyakorta
hivatkozási alapként használt Bourdieu
Gazdasági tõke, társadalmi tõke, kulturális
tõke címû tanulmányából) tudjuk, hogy az
egyén által birtokolt társadalmi tõke nagysá-
ga nemcsak az egyén, illetve a vele kapcso-
latban állók gazdasági tõkéjétõl, hanem
igencsak nagymértékben azok kulturális tõ-
kéjétõl is függ.

Ahogy a (férfi/nõi) szépség definiálása
egyre nehezebbé válik, és egyre nagyobb
szerephez jutnak a szabálytalanság elemei,
ahogy a magyar kultúra dinamikáját évtize-
dekig meghatározó népi/urbánus hagyo-
mányt szintetizáló Huszárik-féle nosztalgi-
kus Szindbád-figura immár nem a ráisme-
rés, hanem az ismeretlenség érzését kelti,
ahogy a közéletben kompromisszumon és
együttmûködésen alapuló játszmák fonto-
sabbá válnak a hatalmi játszmáknál, úgy vá-
lik mindinkább kihívást jelentõ feladattá
megragadni és a maguk állandó képlékeny-
ségében felmutatni a férfiasság/nõiesség ép-
pen érvényes kódjait. 

Vallasek Júlia

téka
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