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A nõkutatást, illetõleg a nemek tudományát a feminizmus 20. századi új hulláma
serkentette. Az 1970-es évektõl egyre több tematikus kötet lát napvilágot e tárgykör-
ben, Amerikában ugyanúgy, mint Európában. Az európai vizsgálatok elsõsorban német
nyelvû publikációkban láttak napvilágot. Szerencsére a feminizmus szélsõségei a társa-
dalomtudományi kutatásokat nem befolyásolták, a politika nem férkõzött be a tudományos
munkába. A kutatások középpontjába viszont egyre gyakrabban került a nõ szerepének
vizsgálata. Utalhatunk például arra, hogy a Német Néprajzi Társaság önálló nõkutató
munkacsoportot hozott létre. Ott azonban már korábban jelentõs volt a családkutatás,
különösen Andreas Bimmernek (1982) és Ingeborg Weber-Kellermann-nak (1989; 1996)
köszönhetõen. A történeti nõkutatásról a németeknél Christiane Koch (1982) és Gisela
Bock már az 1980-as években publikált (Bock 1988). A Rolf W. Brednich által szerkesz-
tett és az európai etnológia hallgatóinak írt könyvben már önálló fejezetben foglalta össze
a rendkívül gazdag irodalmat Carola Lipp (1988) a nõkutatás címszó alatt. A szomszé-
dos országok kutatóit sem hagyta hidegen e témakör. Horvátországban, illetve az akkori
Jugoszláviában a harcos feministaként is ismert antropológus, néprajzkutató, Lydia
Sklevicky foglalkozott kiemelten a nõkutatással. Már elsõ, 1976-ban megjelent tanulmá-
nyában is a nõkkel foglalkozott. (Sklevicky ígéretes pályáját egy közúti baleset szakította
meg 1990-ben.) Ne feledjük, hogy az 5. Ethnographia Pannonica szimpóziumon 1980-
ban a nõ szerepét vizsgálták osztrák, magyar és jugoszláviai kutatók.

A nõ szerepe a történelemben és a társadalomban az elmúlt évtizedekben hazánk-
ban is egyre nagyobb érdeklõdést keltett: ezt tanúsítják az ezzel a témával foglalkozó
konferenciák és publikációk. E tanulmánykötet � amelynek kapcsán ismét középpontba
került e téma � bevezetõjében olvashatunk a hazai és a külföldi elõzményekrõl. A már
klasszikusnak számító Kiss Lajos (1941) A szegény asszony élete címû könyv bevezetõje
mintegy mottójául is szolgált a kötetnek.

A Magyar Néprajzi Társaság és a Szociális és Családügyi Minisztérium Nõképviseleti
Titkársága kiadásában napvilágot látott könyvbe az 1997 áprilisában Nõk a populáris
kultúrában és a folklórban címmel megrendezett konferencia elõadásaiból válogatott a
kötet szerkesztõje, Küllõs Imola. Mint az elõszóból kiderül, a konferenciára mintegy 60
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társadalomkutató (néprajzos, folklorista, antropológus, pszichológus, irodalomtörténész,
nyelvész, történész és népzenekutató) jelentkezett. Végül több mint 40 elõadás hang-
zott el, s ezekbõl jelent meg e kötetben 25.

A sokféle témával foglalkozó elõadásokat három nagy fejezetbe csoportosította a
szerkesztõ: 1. Család, társadalom, munkamegosztás; 2. Folklór, irodalom, mûvészet; 3.
Pszichológia, mitológia, néphit és kitekintés. Fejezetenként 6, 11, illetve 8 elõadás átdol-
gozott változatát olvashatjuk. Mivel a témák annyira szerteágazóak, a fejezetcímek
majdnem megtévesztõek, hiszen ebbõl szinte az következne, hogy a nõ mûvészeti szem-
pontú megközelítése uralkodik a kötetben. Ez igaz is, meg nem is. Hiszen a téma, illetve
a megközelítési módok gazdagsága miatt az adott fejezetekbõl több elõadás átsorolható
lenne egy másikba; hogy a mûvészeti szempontúaknál maradjunk: például Lanczendorfer
Zsuzsanna (Dely Mári balladájának igaz története) és Vasvári Zoltán (Miért és hogyan
nõi/leány mûfaj az emlékkönyv?) tanulmánya ragyogóan beleillik a társadalmi szempon-
tú vizsgálatok közé. Sõt többek között éppen e két munka példázza az új szempontok
alkalmazhatóságát, s a hagyományosabb kutatói módszerek mellett pezsdítõen frissen
hatnak. Nem mintha nem lenne további elvégzendõ feladat a már megszokott, hosszú
ideje folytatott vizsgálatok terén is. Erre figyelmeztet elõadásában Víg Vilma (=Voigt
Vilmos) (Miért nem tudunk [sok esetben] semmit sem a magyar nõi folklórról?), amikor
példákkal bizonyítja, hogy számtalan esetben nem tudhatjuk, nõk vagy férfiak adtak-e
elõ egy adott mûfajt, egy-egy konkrét népköltészeti alkotást.

A kötet kimondottan néprajzi tanulmányaira szeretném itt felhívni a figyelmet. A
fentiek mellett ilyen a levéltári forrásokat feltáró, a nõk társadalmi és szexuális kiszolgál-
tatottságát vizsgáló dolgozat Szenti Tibortól. A nõkön gyakran drasztikus erõszakot
követtek el. A perekben azonban legtöbbször a nõk rovására hoztak döntést, a férfiakat
futni hagyták. Deáky Zita a bábák szerepét, ezt a különleges közösségi státust veszi górcsõ
alá. A bába volt az, aki a helyi társadalom minden rétegével érintkezett, aki elõtt nem
volt titok, s ezáltal kiemelt státust élvezett. Ugyanakkor bábává lenni a 18. század köze-
pétõl lehetett hazánkban, s ez államilag fizetett és oktatott foglalkozást jelentett. Nagy
Janka Teodóra a nemek közötti munkamegosztást kutatta a Tolna megyei református
magyaroknál és a betelepedett németeknél. A családi munkamegosztás eltérõ rendje eltérõ
értékrendet is mutat, amely az életvitelben is jól tükrözõdik. A sváb asszonyok mind a
mezõn, mind a szõlõben elvégezték ugyanazokat a munkákat, amelyeket a férfiak is. A
magyaroknál a nemek szerinti munkamegosztás jóval élesebb. Mint Nagy Janka Teodóra
írja, a telepeshelyzettel magyarázták a németeknél tapasztalt férfi- és nõiszerep-válla-
lásban tapasztalt eltérést, azonban � figyelmeztet a szerzõ � õk a szülõföldjükön kiala-
kult gazdasági-kulturális értékrendet hoztak magukkal, amely ugyancsak ezt, illetve egy
ehhez hasonló értékrendet tükröz. Gémes Balázs egy-egy példán keresztül a nõk szere-
pét a Tolna megyei oláh és beás cigányok körében elemezte. Az évszázadok során bevett
gyakorlat nehezen változik meg: a nõ szerepe a nyilvánosságban, a közszférában ha-
zánkban csak az elmúlt  évtizedekben vált jelentõssé. Piróth István a két világháború
közötti ócsai egyesületeket vizsgálva megállapította, hogy a parasztasszonyok és ipa-
rosfeleségek nem kerültek be a helyi társadalom önszervezõdõ közösségeibe, a hagyo-
mányos kötöttségeket legfeljebb például mint zászlóanya küzdhették le. Ez azonban csak
a házastárs árnyékában történhetett meg. Balázs Lajos a 100 lejes feleségek példáján a
Csíkszentdomonkoson � a hagyományos értékrend szerint � nem partiképes legények
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sajátos exogám házasodási módját mutatja be. Õk többnyire a Bákó megyei Lészpedrõl
és Girlénybõl házasodtak úgy, hogy az onnan beházasodott asszonytól eladósorban lévõ
leányok címeit kapták meg, s a címre fényképes bemutatkozó- és leánykérõ levelet küld-
tek � a levélben a leány útiköltségeire küldött 100 lejessel. Ezzel a társadalmi körülmé-
nyek miatt keletkezett kényszerhelyzetre talált e közösség megoldást. Katona Imre a
népköltészeti mûfajok nemek közötti megoszlását, míg a Palya Bea � Sándor Ildikó szer-
zõpáros � a siratók kapcsán � a nõi szerepeket elemezte. Küllõs Imola a 16�18. századi
magyar közköltészet nõképét vázolta a lakodalmi intõ- és oktatóénekek, valamint a há-
zassági tanácsok és a házasságot dicsérõ énekek alapján. Tanulságként egyebek között
megállapította, hogy a korábbi ideális házasságot, ideális feleséget vázoló reformáció kori
dalok mellett a 18. század közepétõl megjelentek az asszonyi panaszdalok, amelyben a
nõk fellázadnak rossz sorsuk miatt, s kibeszélik a családi élet realitását: a férj durva bá-
násmódját, korhelységét stb. Szacsvay Éva a szirén jelképiségét kutatva megállapítja, hogy
a református templomok kazettás mennyezeteire festett � sõt más formában, más he-
lyen is megjelenített � szirének a bûnt jelképezik, s vélhetõen a protestáns apokalipszis
félelmeit tükrözik. Tari Lujza európai kitekintésben is vizsgálta a nõi hangszerjátékot.
Keszeg Vilmos rendkívül izgalmas dolgozatban mutatja be, hogy a nõi életszakaszokat
két csoportba lehet sorolni: a nemileg érett kor mellett az ezt megelõzõ és az ezt követõ
� tehát a gyerekkori és az öregkori � szakasz egy csoportba tartozik. A nemiségen inne-
ni és túli állapotuk révén a közösség értékítéletében a lányok és az öregasszonyok
szabadok és tiszták, s ezáltal alkalmas alanyok a transzcendens világgal való kapcsolat-
tartásra. Csonka-Takács Eszter a nõk tisztátalanságát elemezte a magyar néphit tabui
alapján.

További néprajzi tanulmányok is helyet kaptak e kötetben. Orosz György egy orosz
hõséneket, Szigeti Jenõ az Ószövetséget, Puskás Ildikó az ókori indiai irodalmat, Görög-
Karády Veronika két afrikai népmesét elemezve mutatja be a nõ szerepét, illetve annak
egyes elemeit az adott társadalmakban. Mitológiai és egyúttal pszichológiai elemzéseket
olvashatunk Séra Lászlótól és Szombati Ágnestõl.

A kötet talán kezdetét jelenti egy következetesebb hazai nõkutatásnak, avagy a ne-
mek tudományának (gender study). A lehetõségek tárháza rendkívül gazdag. A cselé-
dekrõl, a szolgálólányokról például alig tudunk valamit. Csak utalás szintjén került a
szakirodalomba a nõk szerepének megváltozása a világháborúk idején és azokat követõ-
en. A nõk munkavállalásának társadalomátalakító, értékrendet megváltoztató szerepét
sem vizsgálta érdemben eddig a magyar néprajzi kutatás.

E rövidke bemutatásból is kitûnhet, mennyire széles skálán mozog jelenleg a magyar
nõkutatás. Nagyon szerencsés dolog, hogy többféle kutatási módszer került egymás
mellé. Ezzel sikerült bizonyítani azt is, hogy hagyományos néprajzi szemlélettel vagy
éppen a legmodernebbel, netán más tudományágak interdiszciplináris alkalmazásával is
értékes eredmények születhetnek. Nincs egyedül üdvözítõ megoldás, csupán rosszul
alkalmazott módszer lehet, no meg elõítéletes gondolkodás.
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