
375

Magyar Tudomány • 2012/3

374

Könyvszemle

Könyvszemle

A közösségiség kortárs olvasatai
A közösségiség világában lezajló átalakulások 
a társadalomtudományok egyre több terüle-
tének érdeklődését keltik fel. A megváltozó 
dinamikájú személyközi kapcsolatokon, a 
kom munikáció XXI. századi formai és tartal-
mi átalakulásán túl a közösségeinkhez kötődő 
attitűdök, értékek transzformációi is hosszas 
elmélkedések, illetve érdekes vizsgálatok tár-
gyát képezik. Az egyre több embert felölelő 
valós és virtuális közösségeknek, valamint a 
napjainkban is elismerésre méltó tempójú 
in formatikai fejlődésnek hála pedig egyre több 
szálon és egyre több embertársunkkal tartha-
tunk fenn változatos minőségű kapcsolatokat. 

Abban azonban viszonylag kevés átfogó 
és módszertanilag is megalapozott kutatás 
lehet segítségünkre, hogy átlássuk: a gyakor-
latban miben is állhat a közösségiség korunk-
beli átértelmeződése. A lentebb bemutatásra 
kerülő mű sem eredeti empirikus kuta tásokat 
ismertet, hanem elsősorban a rendelkezésre 
álló vizsgálatok, elméletek áttekintését, vala-
mint precíz és közérthető filozofikus eszme-
futtatások fel vázolását foglalja magába. Mon-
danivalója azonban a témakör elméleti vagy 
gyakorlati aspektusai iránt érdeklődők szá-
mára egyaránt hasznosnak bizonyulhat.

A kötet szerzői – akik maguk számos 
tudományterület művelői közül kerülnek ki 

– az Alkalmazott Filozófiai Társaság megalaku-
lásának tizedik évfordulóján rendezett kon-
ferencia anyagaiból készült műben több, első 

látásra talán egymástól távolinak tűnő oldal-
ról vizsgálják a közösségiség problematikáját. 
A legfontosabb jogi és filozófiai alapok tisztá-
zásán túl a kommunikációelmélet, az okta tás-
politika és a globalizáció társadalmi-gazda sági 
kihívásai felől is szemügyre veszik, ho gyan 
függhet össze korunkban közösségiség és in-
stabilitás. A kötet szerzőinek döntő többsége 
ugyanis éppen az instabilitásban, a bizonyta-
lanság térnyerésében véli felfedezni a szálat, 
amelyen haladva jobban megérthetjük a 
közösségeinkre jelenleg ható folyamatokat.

A mű során visszatérő motívum az egyé-
ni és közösségi identitás kialakulásának, illető-
leg átalakulásának komplex kérdésköre. A 
kötetben a legérettebb magyarázatot vélhető-
leg Szécsi Gábor tanulmányában olvashatjuk, 
mely szerint a technológiai fejlődés által le-
hetővé tett globális társas interakciók során 
szerzett ismeretek helyi szinten is megváltoztat-
ják látásmódunkat, így egyszerre viselkedünk 
helyi, valamint földrajzilag nem kötött kö-
zösségek tagjaként. Ezáltal a saját, helyi kö-
zösségeket immáron a globálisak szemszögé-
ből is megítélhetjük. Ilyen értelmezési keret 
elődeinknek nem állt rendelkezésére, és álta-
la egyre nehezebb lehet hagyományainkat 
kritika nélkül elfogadni. A jelenség egyszerre 
pozitív és negatív hatása, hogy egyre inkább 
tudatos választás tehet egy-egy közösség tag-
jává: minden eddiginél inkább maguk vá-
laszthatunk sajátos életmódot, értékkészletet, 
ami cserébe akár csökkentheti is egyes közös-
ségek fennmaradási esélyeit. Még tovább 

ero dálhatja a helyi közösségek identitásformá-
lásban betöltött szerepét, hogy a modern 
kom munikációs eljárásoknak hála, növekvő 
mértékben olyan emberek visszajelzéseire 
építhetjük fel énképünket, akik akár a helyi 
szinten tapasztaltak ellenében is igazolják 
sajátos elképzeléseinket, életvitelünket, még 
akkor is, ha velük szemtől szemben rit kán 
vagy egyáltalán nem találkozunk, és ezen 
elképzeléseink közvetlen környezetünk szá-
mára meglehetősen excentrikusnak tűnnek.

A kommunikáció határvonalai mellett a 
társadalom hagyományos határait is érinti az 
instabilitás szele. Példának okáért: a gyerme-
kek és felnőttek – jórészt az internet révén – 
egyre hasonlóbb információkhoz férhetnek 
hozzá, ami által elmosódni látszanak köztük 
bizonyos határvonalak, és ebből kifolyólag 
egyes esetekben lecsökkenhet a felnőttek te-
kintélye is. Az instabilitás a kötet több szer-
zője szerint sem csak a felnőttek közösségeiben 
jelenhet meg, hanem részét képezheti a fia-
talok világának is, mely maga is jelentős át-
alakuláson esett és esik át. Növekszik a fiata-
lok autonómiája, így akár maguk is lehetnek 
a felnőttek számára mintaadók, illetve egy-
egy tágabb közösség elismert szereplői. Egyre 
egyedibb (és esetenként kockázatosabb) 
életutak valósulhatnak meg, ami ugyancsak 
változatos hatást gyakorol a hagyományos 
kapcsolataink stabilitására.

A kötetben a viszonylag optimista jövőké-
pektől a jelen meglehetősen pesszimista ér-
telmezéséig számos álláspont jelenik meg. 
Összességében elmondató, hogy a szerzők 
jobbára meglehetősen kritikusan értékelik a 
hazai és nemzetközi viszonyokat. Visszatérő 
motívum a közösségek eseti jellegének, szét-
töredezésének vagy a nehézkes közösségkere-
sések ecsetelése. Gábor Kálmán pedig kieme-
li, hogy egyre piacibban kezdtek működni a 

fiatalokat szolgáló intézmények, és kulcs fon-
tosságúnak tartja, hogy a civil szféra meg 
tud ja-e akadályozni, hogy a fiatalok kritikát-
lanul elfogadjanak bizonyos fogyasztói min-
tá kat, melyek negatívan befolyásolhatnák 
szocializációjukat és közösségi attitűdjeiket. 
Hankiss Elemér pedig abban véli felfedezni 
a kérdéskör egyik neuralgikus pontját, hogy 
nem fogadtuk felkészülten korunk (társadal-
mi) kihívásait, és nincsenek egységes terveink 
azok kezelésére. 

Ám vajon olyan problémákkal nézünk-e 
szembe, melyekre pusztán eddigi tapasztala-
tainkra támaszkodva pontos megoldást lehet-
ne nyújtani? A kötet egyes szerzői igyekeznek 
be bizonyítani, hogy egyes, az instabilitáshoz 
köthető tényezők jelen formájukban igenis 
példátlanok. Ez az álláspont talán a leghatá-
rozottabban Szabó Tibor tanulmányában 
jelenik meg, melyben számos kortárs szerző 
okfejtésére alapozva kifejtésre kerül, hogy az 
államok nem tudják uralni az új, globális 
léptékű problémákat, szerepük átértelmező-
dik – és nincs is igazán intézmény, mely he-
lyükre lépjen a stabilitás elősegítésében.

A kötetben többször felbukkan Zyg munt 
Bauman cseppfolyós vagy folyékony világról 
szóló elmélete, melynek értelmében az elmúlt 
néhány évtizedben példátlan életformák és 
kihívások jöttek létre, a társadalmi intézmé-
nyek pedig nem képesek szilárdan helyt állni. 
A megváltozott környezetben az egyének 
életei rövidtávú vállalkozások sokaságából 
áll  nak, széttöredezettek, azokat állandó bi-
zonytalanság, instabilitás hatja át, és mindez 
megnehezíti a közösségszervezést, a hagyo-
mányos közösségeink összetartását is.

Szerencsére korunk változásainak opti-
mistább olvasatai sem maradtak ki a kötetből. 
A közösségiségre veszélyt jelentő problémák 
leggyakrabban visszatérő „megoldási lehető-
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ségeként” pedig említésre kerül a globális 
szin tű tudatosság, lelkiismeretesség, szolidari-
tás kialakításának reménye. Mintha ennek 
elméletére utalna Stanisław Juszczyk is az in-
teraktivitás előnyeinek kifejtésekor: a szerző 
szerint az egyes emberek közötti interaktivitás 
minősége és ereje a globális digitális hálózatok 
igénybe vételével jobban megérthető, ráadá-
sul az egyének elszigeteltségérzetét is csök-
kentheti. Az ilyen hálózatokon zajló kommu-
nikáció maga is közösségformáló erejű lehet, 
társas interakcióink pedig a világ egészen tá voli 
részeire is hatást gyakorolhatnak. Az okfejtést 
továbbgondolva feltételezhető, hogy ezen 
in terakcióink megértése nagyobb fokú tuda-
tossághoz, lelkiismeretességhez vezetne annak 
vonatkozásában, ahogyan viselkedünk, aho-

gyan hétköznapi döntéseinkkel a világ másik 
szegletéig elérő apró hatásokat fejtünk ki.

A kötetben bemutatásra kerülő álláspon-
tok igen változatosak, ám az ítéletet az olvasó-
nak kell meghoznia. Lehetséges, hogy a 
műben fellelhe tő írások, és a bennük említés-
re kerülő nagy számú szerző és elméletalkotó 
megismerése a témakörben való további el-
mélyülésre ösztönöz majd. Úgy vélem, hogy 
a közérthető, világos megfogalmazásokban 
nem szűkölködő nyelvezet maga is elősegít-
heti, hogy az olvasó kedvet kapjon a kö zössé-
giség aktuális kérdéseinek átgondolásához. 
(Karikó Sándor szerkesztő: Közösség és instabi-
litás. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, 233 p.)

Papp Dénes
politológus

A nő terei
Magyarországon, Szűz Mária (Patrona Hun-
gariae) országában, Nyugat-Európához ké pest 
még mindig meglepően alacsony a nők egyen-
jogúságát támogató nemzeti igyekezet. A 
témában megjelenő munkák vagy a nők el-
nyomását segítő terminusok ellen agi táló 
kezdeményezések csak szűk kör ben terjednek, 
és a probléma megvitatása a kutatók egymás 
közti kommunikációjára redukálódik. Ezen-
felül, még mindig nagy a deficit az emberi 
jogok területén, sokszor nemcsak a nemek 
tekintetében tapasztalható jogsértő magatar-
tás, de a másság tiszteletben tartásában is.

Ezért is fontos Huszár Ágnesnek, a Pécsi 
Tudományegyetem kutatójának frissen meg-
jelent tanulmánykötete, A nő terei nemcsak 
a téma iránt érdeklődők, de mindenki számá-
ra. Ugyanis arra ösztönzi olvasóját, hogy fi-
gyelmét ismét a női esélyegyenlőtlenség és a 
társadalmi nem itthon még nap jainkban is 
méltánytalanul háttérbe szorított problema-

tikájára irányítsa, és mintegy kezdeményezze 
a máig súlyos hiányosságok megszüntetését. 
Teszi mindezt úgy, hogy az első tematikus 
egységben a leszbikus coming-out regények 
emblematikus szerzőit – itt tér ki többek kö-
zött Virginia Woolfra is –, és azok legkiemelke-
dőbb munkáit méltatja. De úgy is, hogy 
később, a kö tet második részében, górcső alá 
veszi azokat a „férfias” szakmákat, ahol még 
ma is alulreprezentáltak a  nők. Vagy is szól a 
folyton üvegplafonba ütköző politikusnőkről, 
a katonanőkről, és az egyházi pályán érvénye-
sülni akaró lelkésznőkről. Jelentős hangsúlyt 
kap ebben a részben a média szerepe is, konk-
rétan a televíziós műsorok és a női magazinok 
(Nők Lapja, Cosmopolitan) sztereotípiákat 
kon zerváló, manipulatív jelensége. A kö tetben 
magával a feminizmussal két méltán híres 
orosz nő, Alexandra Kollontaj és Inessa Ar-
mand politikai pályájának bemutatásán ke-
resztül találkozhatunk. A téma megjelenik 
még egy impozáns német lap, a 2007-ben 
har mincéves évfordulóját ünneplő Emma 

ismertetésén keresztül is. Kulturológiai meg-
közelítése, pedig finn (Szoumineito), francia 
(Marianne), orosz (anyafigura) és magyar 
(Szűz Mária/Patrona Hungariae) nemzetal-
legóriaként mutatja be a nőt. Később a nő 
mint város jelenik meg előttünk, legyen az 
Berlin vagy Budapest. A kötet – miután min-
den tanulmányát végigolvastuk – azon  felül, 
hogy a „térmetafora gazdagon burjánzó le-
hetőségeit felhasználva közvetíti felénk az 
emocionálisan sokunk által megélt, de racio-
nálisan nehezen megközelíthető tapaszta la-
tokat”, egyfajta fogalmi dekonstrukció szüksé-
gességére is céloz. Ez nyilvánul meg például 
akkor is, amikor a női és férfi nem mellé 
ren delt, a történelem által megcsontosodott 
fogalmakat, és a bennük testet öltő hierar chi-
zált viszonyt emeli ki, Zinajda Gippiusz Az 
éjszaka virágai című versén keresztül. Müthe-
rich-től idézi: „Az (európai alapú) emberi 
gondolkodás történetén végigvonul a szem-
beállításoknak egy olyan sorozata, amely 
egymást kizáró, de együtt a teljességet kitevő 
ellentétekre osztja a világot.” Ilyen ellentétek 
az élet-halál, fény-árnyék, nappal-éjszaka, 
jó-rossz, bal-jobb, kultúra-természet, ember-
állat, férfi-nő. Ezekre azonban az a jellemző, 
írja Huszár Ágnes, hogy a második helyen 
említetteket tartják rosszabbnak, csekélyebb 
értékűnek. Az általa kitűnően kiemelt bináris 
oppozíciók miatt érezhetjük, hogy fontos a 
dekonstrukció művelete, ami azonban nem 
tagadást vagy elutasítást jelent, hanem a 
fennálló értelmezési keretek megkérdőjelezé-
sét, továbbá annak biztosítását, hogy a szub-
jektum hozzáférhető legyen a korábban nem 
használt újrafelhasználás, újraszervezés számá-
ra. Ugyanezt érezhetjük ki a Mit keres egy ilyen 
aranyos hölgy a politikában című tanulmány-
ból is, ahol szintén erről az erőltetett, sokszor 
igazságtalan kategorizációról ír. „Ész re kell 

vennünk, ami bóknak látszik, az nem mindig 
homlokzattámogató aktus. Ha a társadalmi 
kontrollfunkcióban levő nőket egy olyan kom-
munikációs szituációban, amelyben szakmai, 
közéleti kompetenciát, rátermettséget kell mu-
tatniuk, a 'hagyományos' női szerepeknek meg-
felelő bókokkal halmoznak el, s csinosnak, 
kedvesnek, nagyszerű anyának vagy háziasz-
szonynak neveznek, észre kell venniük, hogy 'az 
élet harc' metaforában melyik oldalra utasítot-
ták őket.” Tovább fokozza ezt A nyelvbe kó dolt 
szexizmus – Kinek szül a nő? című tanulmá-
nyában a mindennapi gondolkodásba be-
épült szexista jelzők kiemelésével is.

Túl régóta kezelték ugyanis eleve adottnak 
azt, amit a Nő kifejezés jelent. A leíró kategó-
ria (nő-természet, nő-empátia, érzelemvezé-
relt stb.) összekeveredett a jelölttel, s ezáltal 
számos jelentést a nők valós ter mészetének 
részeként kezeltek. Sőt, ahogy Pierre Bourdieu 
is leírta a Férfiuralom című munkájában. „A 
nők kisebbítésükre, megtagadásukra törő szoci-
alizációinak alávetve kijárják az önfeláldozás, 
a lemondás, a hallgatás negatív erényeinek is-
koláját.” Huszár  Ágnes az egyik könyvismer-
tetőjét, amely a kötet negyedik (utolsó) te-
matikus egységében található, az összesen tíz 
recenzió között – Speaking out, The Female 
Voice in Public Contexts – a következő mon-
dattal kezdi: „a lányok, asszonyok sokkal 
kevésbé hallatják a hangjukat a nyilvánosság 
előtt, munkahelyi, érdekvédelmi, politikai, 
helyi vagy országos fórumokon…” (Egyéb-
iránt az ismertetett könyv ennek okaira ke-
resi a választ.) A lemondás, az önfeláldozás 
mo tívumai rendre fellelhetők például az 
anya ság tényéhez párosítva. Ehhez szorosan 
kapcsolódik  a már fentebb említett  A nyelv-
be kódolt szexizmus – Kinek szül a nő? című 
tanulmány, melyben a központi elem a le-
mondás, pontosabban az ajándékozás. A nő 




