
vak, б is mindent megfestett, ami a 
szeme elé került. Egyetlen részletet sem 
hanyagolt el, mert számira a legkisebb 
dolognak is jelentősége volt. Szinte lel
tárt készített a gazdasági udvarokról. 
Megfestett minden tehenet, borját, lo
vat, sertést, libát, baromfit, kocsit, épü
letet. Ha kellett, felsorakoztatta mellé
jük a családtagokat is, akik képi jelen
tősége kiegyenlítődött az állatokéval, a 
tárgyakéval. A részletezést a falevéllel, 
fűvel, felhővel, madarakkal, sőt gólya-
repülőkkel folytatta, amilyennek a gépet 
közelről látta. Akárcsak a hozzá ha
sonló festők, б is azt festette, amit a 
dolgokról tudott. Nagyapáthynak ezek
ről a bajsai tájairól és tanyáiról vala
miféle teljesség és telítettség sugárzik. 
Amikor magára marad, amikor üres ud
vart vagy utcát fest meg, nem tud el
lenállni az üresség érzésének és az is
meretlen rejtelmeinek. Amikor viszont 
kocsmajeleneteket ábrázol, játékosság és 
vidámság uralkodik képein. Vajon 
mennyire lehetett ez egyedüli összetevő
je menekülési ösztönének? Nagyapáthy 
már első képein rendkívüli formaérzék
ről tett tanúságot, amire legjobb példa 
a Pajzer Rózsa családja című képe. El
fojtott színei többnyire a barna és a 
zöld kiegészítőiként váltakoznak. Mivel 
kizárólag a festésből élt, többnyire min
dig olyan helyzetbe került, hogy a meg
rendelő ízlésvilágának megfelelő idillikus 
reprodukciókat kellett készítenie. Mivel 
tudatában volt, hogy ezek a fénykép
másolatok hűtlenséget jelentenek önma

gához, csak iniciáléval jelölte szerzősé
git. 

Nagyapáthy műve naiv művészetünk 
két háború közötti kezdeti időszakához 
tartozik. Generálié, Mraz és az elköte
lezett földművesi időszakát élő Virijus 
kortársa volt, a korai BraSiáyal, az első 
kiállítását Belgrád utcáin megrendező 
szcrémségi Belictyel és Fejessel — aki
nek az első periódusából származó képei 
néhány kivétellel nyomtalanul eltűntek 
— egy időben alkotott. Nagyapáthy a 
naiv művészet megjelenéséről, amelyről 
már annak idején cikkeztek, mit sem 
tudott, akárcsak az irányzatához tar
tozó zágrábi, belgrádi, újvidéki és má
sutt megrendezett tárlatairól. Sohasem 
ötlött fel benne, hogy képeit kiállításon 
mutassa be. Egyébként a környezetének 
sem, amely számára Nagyapáthy nem 
sokat jelentett. A nagyszámú háború 
utáni publikációk egyike sem említi fes
tőnket. Ezért is érdemel figyelmet a 
monográfia összeállítóinak erőfeszítése, 
akik kiterjedt múzeumi hálózatunk elle
nére/mellett hoztak össze egy életművet, 
amely bizonyára feledésbe merült volna. 
A könyv anyaga megfelelő alapul szol
gál a festő további tanulmányozásához. 
Naiv művészetünk világhódítását és 
kommercializálódásának az elcsendesedé-
sét követően járult hozzá a naiv mű
vészetről kialakult kép teljessé tételé
hez. Nagyapáthy sajátos dimenziókat 
feltáró képei pedig ennek az egésznek 
a részét képezik. 

Milica Maiirevič 

N O K ÉS F É R F I A K 

H. Sas Judit: Nőies nők és férfias férfiak (A nőkkel és férfiakkal 
kapcsolatos társadalmi sztereotípiák élete, eredete és szocializációja), 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984 

Hogyan kell „nőiesen" viselked
ni? És mi jellemzi a „férfias" fellé
pést? Valamennyiünk fejében hatá
rozott elképzelések vannak ezzel 
kapcsolatban, s többé-kevésbé ha
sonló tartalmú válaszokat adnánk 
ezekre a kérdésekre. Hiszen — mint 
H. Sas Judit írja — társadalmi kör
nyezetünk nagy nyomatékkal suly
kolja belénk óvodás korunktól kezd

ve mindazokat a sztereotípiákat, 
amelyek elfogadott normának szá
mítanak. Egy első osztályos tan
könyv szerint — amelyet a szerző 
áttanulmányozott — a mama mos, 
vasal, tálal, Zoltán fia zárat javít, 
autót nézeget, nem sír és bátor em
ber lesz belőle. Az ábécével együtt 
a gyerekek magukba szívhatják a 
különböző nemekre kötelezőnek tar-



tott viselkedésnormákat is. S hogy 
milyen sikerrel, arra annak a H. Sas 
Judit által említett vizsgálatnak a 
tanulságai mutatnak rá, amelyet 
14—24 éves fiatalokkal végeztek. 
Szinte valamennyien a konvencioná
lis családsémákat vetítették bele 
képzeletbeli jövőjükbe, kevés kivé
teltől eltekintve a legteljesebb mér
tékben hagyományos módon tervez
ték el felnőtt életűket. Elgondol
kodtató vizsgálati eredmények ezek, 
márcsak azért is, mert a valóság, a 
jelen némiképp túlhaladta ezeket a 
szerepeket. 

H . Sas Judit Nőies nők és férfias 
férfiak c. könyvében a nőkre és fér
fiakra vonatkozó társadalmi sztereo
típiák nyomába ered. Távol tartja 
magát az emancipációs mozgalmak 
szélsőséges felfogásaitól, és széles 
körű szociológiai felmérések ered
ményeit elemezve kutatja, mi lehet 
az oka annak, hogy a társadalmi 
viszonyokban lejátszódó változások 
ellenére is tovább él a hagyományos 
családmodell és a hagyományos 
munkamegosztás. A kérdés más 
könyvében is foglalkoztatja a szer
zőt. Példaként utalhatunk az Élet
mód és család — Az emberi viszo
nyok alakulása a családban c. 1976-
ban megjelent munkájára is, mely
ben konkrét felmérések alapján a 
családra ma jellemző emberi kap
csolatok szerkezetét és jellegét fo
galmazza meg. H . Sas Judit köny
veinek nagy érdeme a mértéktartó, 
elfogulatlan hangvétel, mely nagy
mértékben hozzájárul a vizsgálatok
ból levont következtetések hiteléhez. 
Hiszen a férfi—nő kérdésben olyan 
sok indulatffitötte megnyilatkozás 
hangzott már el, olykor tudományos 
igénnyel is! Olvashattunk már szín
vonalas folyóiratban olyan hajme
resztő „tudományos" fejtegetést, 
mely szerint a nőket terheli a fele
lősség azért, hogy a modern társa
dalmakban a férfiak átlagéletkora 
pár évvel alacsonyabb, mint a nőké. 

Hasonló szélsőséges gondolattal ta
lálkozhatunk a francia Simone de 
Beauvoir — H . Sas Judit által idé
zett — interjújában is, aki azt 
ajánlja, hogy a nőknek „óvakodni
uk kellene a házasság és az anya
ság csapdájától". Ha végiggondoljuk 
az ismert írónő javaslatát, az való
ban radikális felszámolását jelente
né, bár — remélhetőleg — talán az 
emberiség kipusztulása nélkül is si
kerül oldani a nemek közti feszült
séget. 

Mi lehet ennek a feszültségnek az 
oka? Hol látja, keresi H. Sas Judit 
a férfiakra és nőkre vonatkozó el
térő elvárások, társadalmi szerepek 
okait? 

Mielőtt szociológiai felméréseiből 
levonná következtetéseit, érdekes át
tekintést ad a különböző elméletek
ről, ideológiákról, melyek a szemé
lyiségjegyek nemek szerinti eltéré
seinek okait próbálják feltárni. Meg
állapítja, hogy a nemek közti bioló
giai eltéréseket általában eltérő tár
sadalmi státusként értelmezik, s va
lójában minden elmélet adottnak 
veszi a társadalomban kialakult 
„nemek szerint diszkriminitíván ti
pizált szerep- és viselkedésszerkeze
tet". Valamennyi elmélet, magyará
zat közös konklúziója tehát: a ne
mi különbségek alapján társadalmi 
különbségeket feltételeznek, és a 
nőkre vonatkozóan hátrányos, sérel
mes értékítéleteket alkotnak. 

A különböző magyarázatoknál, 
többé-kevésbé meghaladott spekulá
cióknál azonban lényegesebb annak 
a kérdésnek a boncolása, hogy a 
negyven éve lezajlott társadalmi 
változások milyen mértékben módo
sították a nemek viszonyát és eb
ből fakadóan a férfiak és nők meg
ítélésének hagyományos felfogását. 
A nők foglalkoztatottságának növe
kedése, az iskolázottság emelkedése, 
a gyermekintézményhálózat bővülé
se, a háztartások gépesítésének javu
lása és a különböző nőpolitikái ha-



tározatok eredményeképp sikerült-e 
felszámolni a nők hátrányosan meg
különböztetett helyzetét, korlátozón 
művelődési, munkába állási, társadal
mi előrejutási, érvényesülési lehető
ségeit? 

H. Sas Judit vizsgálatai egyértel
műen arra utalnak, hogy a társadal
mi tevékenységben a nemek közti 
lehetőségek jelenleg is eltérőek. Ez 
többek között kifejeződik abban, 
hogy a családokban a férjek sokkal 
nagyobb arányban rendelkeznek va
lamilyen szakképesítéssel, mint a fe
leségek. Különösen a falusi nők ese
tében magas a szakképzetlenek szá
ma, s az б esélyeik a legrosszabbak 
arra, hogy szakmai végzettséget sze
rezzenek. (Ráadásul a szakképesí
tés nem föltétlenül azonos az isko
lázottsággal. A gimnáziumi érettsé
givel rendelkező lányok általában 
szakképzetlen munkaerőként helyez
kednek el, míg gyakran ennél lé
nyegesen alacsonyabb ismereteket 
igénylő tevékenység is szakképzett
ségnek, szakmának minősül.) A nők 
társadalmi mobilitása is sokkal ki
sebb, mint a férfiaké. Mindehhez 
hozzájárul az a körülmény is, hogy 
a szerző mintái alapján — melyet 
országos adatok is megerősítenek — 
a férfiak és nők keresete között azo
nos iskolai végzettség és foglalko
zás esetén is számottevő különbség 
mutatkozik: a nők a férfiak jövedel
mének alig több, mint 70°/o-át ke
resik, általában annyit, mint a náluk 
egy-két kategóriával alacsonyabb ké
pesítésű férfiak! A szerző hangsú
lyozza, hogy az azonos munkát vég
zők eltérő órabéréről (és nem a 
munkamegosztásból fakadó különbsé
gekről) van szó. így pl. a nők át
lagos órabére a gépi- és kéziszedő 
szakmában a férfiak órabérének 
69,5%-a (!), az esztergályos szak
mában 79,8°/o-a, a mechanikai mű
szerésznél 79,6°/». A személyi jöve
delem nemek szerinti differenciáló
dása még a legmagasabb vezető és 

irányító munkakörökben is érzékel
hető: a nők havi átlagkeresete ve
zérigazgatói és igazgatói munkakö
rök esetén a férfiak jövedelmének 
86,6°/o-a, vezérigazgató-helyettesek
nél 78,8%-a, és így tovább. Mivel 
pedig a bérezésből derül ki egyértel
műen, hogy az elvégzett munka a 
társadalom szempontjából mennyire 
fontos és értékes, az azonos munka
kört betöltő személyek jövedelmének 
nemüktől függő alakulása mintegy 
„hivatalosan", társadalmilag igazol
ja, igenli a nők alárendelt, hátrányos 
helyzetét. „Az országos adatok is 
mutatják, hogy a bérrendezésekkel 
sem sikerült ma még az azonos mun
kakörben dolgozó férfiak és nők fi
zetését egyenlővé tenni" — írja H . 
Sas Judit. Addig viszont, amíg ezt a 
nőkre vonatkozó sérelmes diszkrimi
nációt fel nem számolják, hiába han
goztatják férfiak és nők megválto
zott lehetőségeit, s hiába kérik szá
mon a hagyományos előítéletek meg
változását. A szerző kutatásai nyo
mán egyértelművé vált, hogy a női 
munka eleve hátrányosabb megítélést 
kap, mint a férfi foglalkozások, a 
nők azonos foglalkozáson belül is 
az alacsonyabb szférákban tömörül
nek, a vezetők, főleg a magasabb 
szintű vezetők között nagyon kevés 
a nők száma, és akár a szakképesí
tést, a foglalkozást, a mobilitást vagy 
a bérezést tekintjük, minden esetben 
bizonyítható a nők kedvezőtlenebb 
helyzete. Mindez pedig magával 
vonja a családon belüli hagyomá
nyos szerepeket, a nemekre vonat
kozó történelmileg kialakult egyen
lőtlen viszonyok, eltérő sztereotípiák 
továbbélését. A hagyományos maga
tartást a középrétegek képviselik 
legerősebben, míg a magas iskolázott-
ságú privilegizált rétegekben a nor
mák változása figyelhető meg. Ez a 
legmagasabb iskolai végzettségű ré
teg rendelkezik azzal az anyagi és 
kulturális feltételrendszerrel, mely 
lehetővé teszi a normák módosulását. 



Az emberi emancipáció ugyanis 
„anyagi feltételeken nyugszik, a fel
világosítás, a nevelés, a közlés fon
tos, de nem elégséges tényezője a 
változás lehetőségeinek" — összege
zi egyik legfontosabb gondolatát a 
könyv írója. 

H . Sas Judit objektív tényekkel 
és sokoldalúan elemzett adatokkal 
alátámasztott tárgyszerű előadásmód
ja akkor válik türelmetlenné, ami
kor az első osztályos olvasókönyvek 
szövegeit vizsgálva meg kell állapí
tania, hogy azok bizony egy megha
ladott állapotot közvetítenek a 
gyerekeknek. Ezek a tankönyvek 
egy természetellenesen zárt, fakó, s 
ugyanakkor idilli világot ábrázol
nak: a felnőttek kizárólag munká
juknak élnek, tökéletesek, elégedet
tek. Statisztikai adatokkal támasztja 
alá, hogy ebben a szövegkörnyezet
ben leginkább férfi vagy fiú szerep
lők mozognak, s a nők csakis ház
tartási tevékenységgel foglalkoznak, 
így hát az ilyen tankönyveken isko
lázott fiataloknál csöppet sem meg
lepő, ha jövőjüket is a hagyományos 
szerepséma szerint képzelik el: csa
ládon belüli konvencionális munka
megosztással, alacsonyabb női tár
sadalmi-közéleti aktivitással, a nők 
számára alacsonyabb pozícióval. 
Kivételt az értelmiségi családok 
gyermekei képeztek, az ő elképzelé
seikből homogén családmodell bon
takozott ki. 

„Optimistábbnak kell lennünk, 
mint azok a gyerekek, akik ezeket 
a dolgozatokat írták" — vélekedik 
a szerző, akinek összegezéseivel, szé
les körű vizsgálataiból levont kor
rekt megfigyeléseivel, következteté

seivel elégedettek lehetünk, bár túl 
sok optimizmusra az általa jelzett, 
makacsul továbbélő sérelmes megkü
lönböztetések (pl. a bérezés nemek 
szerinti differenciálódása) miatt 
nincs túl sok ok. Ugyanakkor mégis 
marad hiányérzetünk a könyv elol
vasása után. Bármennyire kimerítő
en tárgyalja is a legkülönbözőbb ne
mi szerepeket, szót sem ejt a szexu
ális viselkedés hagyományos és vál
tozó beidegződéseiről, a konvencio
nális nemi magatartás módosulásáról, 
a nemek egymás iránt támasztott 
újabb igényeiről és elvárásairól, s 
az ebből következő nemek közötti 
újkeletű feszültségekről. Pedig a 
szexuális magatartást meghatározó 
normák változásának vizsgálata leg
alább annyi releváns ismeretet to
vábbít a nemek közötti „erőviszo
nyokról", mint pl. annak elemzése, 
hogy a családon belül kinek a fel
adata a vacsorakészítés. A diákokról 
szólva ugyan a szerző megemlíti, 
hogy az iskolai környezet, melyben 
a dolgozatok készültek, nem volt 
alkalmas a kérdés ilyen vonatkozá
sainak előtérbe hozására. A felnőtt 
személyekkel készített felmérések 
sem tartalmazzák azonban ezeket a 
mutatókat. Így hát a „férfias fér
fiak" és a „nőies nők" mintha kissé 
„férfiatlanok" és „nőietlenek" len
nének: a könyv lapjain kizárólag a 
nemük alapján kialakult társadal
mi szerepkörükben jelennek meg, 
nemükből következő szexuális ma
gatartásuk társadalmi sztereotípiái
nak „életére, eredetére és szocializá
ciójára" nem derül fény. 

Hódi Éva 

A V Á L T O Z Ó G Ö R Ö G O R S Z Á G 

A Les Temps Modernes 473. száma (1985 december) 

Így kell foglalkozni külpolitikai cia folyóirat egy-egy országnak 
témákkal. Erre nyújt példát a Sartre szentelt száma. A folyóirat szerkesz-
alapította Les Temps Modernes fran- tősége ugyanis évekkel ezelőtt való-


