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Társadalom- és kultúrtörténeti bevezetés 

Rövid összefoglaló a nők közéleti, társadalmi helyzetének negatív történelmi 
előzményeiről1

Az európai civilizáció az antik görög és római korszakban fejlesztette ki első 
politikai intézményrendszereit a közvetlen demokrácia (polisz), illetve köztársa-
ság klasszikus formáiban. A reneszánsz, majd a felvilágosodás után kibontakozó 
polgári társadalmak is ezekre a politikai hagyományokra és örökségre építve 
bontakoztatták ki az újkori demokratikus berendezkedéseket. Az ókori demokrá-
cia és köztársaság a korszak uralkodó felfogásának és szokásainak megfelelően 
„magától értetődően” mellőzte a nőket az élénk politikai életből. Arisztotelész és 
Platón alkalmatlannak tartották a nőket a vezetésre, a politikában való részvétel-
re. Mind metaforikus, mind tapasztalati szinten azon érvek, hogy a nőket saját 
cselekedeteik, attribútumaik alkalmatlanná teszik arra, hogy részt vegyenek a 
politikában, a történelem során odavezetett, hogy a politika tökéletesen „férfivál-
lalkozás”2 lett. Az európai politikai kultúra a nemek társadalmi szerepét illetően 
tehát mind közéletileg, mind politikailag féloldalasan kezdődött. 

A középkor rendi, vérségi alapokon szerveződő világa is főként a nemesi 
származású férfiakra korlátozódott, igaz e korszakban éppen vérségi alapon vált 
lehetségessé, hogy a legfőbb politikai hatalmat akár nő is gyakorolhassa. Ez 
természetesen csak akkor jöhetett számításba, ha a királyi családban nem szüle-
tett fiúgyermek. Ez a lehetőség azonban a „természetadta” jelleg érvényesülése 
volt, vagyis az a mód, ahogyan a biológiai elv „kakukktojása” befészkelte magát 
a társadalmi intézményrendszerbe. 

A történelem és a társadalomfejlődés során a nők társadalmi pozíciójának 
megítélését nagyban befolyásolta a zsidó-keresztény kultúrkör is. A Biblia te-
remtéstörténetének és tanításainak hatására az európai társadalmakban szociali-
zálódó ember tudatába mélyen belevésődött a nő alávetettsége, másodlagosságá-
nak tétele. Erich Fromm így fogalmaz: „a bibliai mítosz diadalének a legyőzött 
nőről, tagadja, hogy asszony szülte a férfit. Isten átka megerősíti a férfi felsőbb-
ségét. Elismeri, hogy a nő szerepe a gyermek szülése, de fájdalommal kell azt 

 
1 Licskó, 2007, 17-30. alapján  
2 Jones-Jonasdottir, 1985, 11-32.  
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világra hoznia. A férfinak dolgoznia kell, vagyis termelnie, így ő foglalja el a nő 
eredeti helyét a produktivitásban.”3  

A reneszánsz korszakában sem változott a nők közéleti státusza (státusta-
lansága), hiszen e téren is az antik görög és római példák voltak a meghatározók. 
A forradalmak kora és lendülete ugyan eltörölte a középkori rendi struktúrát, 
majd később elsöpörte az akadályokat a gazdasági élet, az ipar, a kereskedelem, 
a szabad sajtó, stb. útjából, de a nemek közötti többévezredes egyenlőtlenséget 
nem érintette, mert nem jelentett közvetlen akadályt a polgári társadalom megva-
lósításának útján. A nemek egyenjogúságának kérdése így csak jóval később vált 
politikai témává. 

A 18. századi felvilágosodás nyitott pozitív fejezetet ebben a történetben: 
a korszak gondolkodói kérdőjelezték meg először a nők alárendeltségének ha-
gyományát. Mivel a „léleknek nincs neme” a nemek között sem létezhet valami-
lyen velük született társadalmi, rangbeli különbség – állították a korabeli filozó-
fusok. Szerintük a nőt alacsonyabb rendűnek tekintő szemléletet és a vele 
együttjáró szokásokat az oktatás, az uralkodó kultúra gyökerezteti meg az em-
berben, ezért is foglalkoztak olyan sokat a nevelés problémájával. 

Az európai kultúrtörténet és társadalomfejlődés következő állomásán, a 
19. századi romantika korszakának műalkotásaiban a nőket általában dicsfény 
övezte, de a század második felében a naturalista művészeti stílus és életfilozófia 
a nők és férfiak közötti biológiai és fiziológiai eltéréseket hangsúlyozta. A rea-
lista művek sem igyekeztek kivinni a nőket hagyományos, meglehetősen szűk és 
zárt tevékenységi körükből4. 

Mivel a nőket karakterbeli tulajdonságaik miatt tartották alkalmatlannak 
arra, hogy ugyanolyan szinten vegyenek részt a társadalmi és politikai életben, 
mint a férfiak, a pszichológia tudománya is a témakör felé fordult. Sigmund 
Freud tevékenységének köszönhetően vált a nemek karakterbeli tulajdonságá-
nak, illetve a bonyolult lélektani kapcsolatrendszerek vizsgálata a pszichológia 
fontos területévé. 

A legújabb kori európai történelemben a nők hátrányos megkülönbözteté-
se ellen fellépő szerveződéseket feminista mozgalmakként tartjuk számon. Ezek 
a mozgalmak egyfelől mintegy két évszázados múltra tekintenek vissza, másfe-
lől igen sokféle arculattal rendelkeztek és több hullámban, újabb és újabb tartal-
makkal telítődve követték egymást.  

Visszatekintve a polgári társadalmak történetének első évszázadára és 
ezen belül az újkori demokráciák politikai jogtörténetére, érdekes tény, hogy a 
klasszikus (angol, francia) polgári forradalmak nem hozták magukkal a nők 

 
3 Fromm, 1996, 34. 
4 Tolsztoj Anna Kareninája, vagy Ibsen Nórája is csak a nők otthoni viszonyai, megalázó lelki 
gyötrelmei ellen küzd, de a regényhősnők lázadása sem mutat túl a nők hagyományosan korláto-
zott tevékenységi körén. 
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egyenjogúsítását. Maga a gondolat is csupán egy-két liberális szerző5 írásaiban 
merült fel, s még ezután is több évtizednek kellett eltelnie, amíg a nők társadalmi 
jogállásának hiányosságai politikai mozgalmak motivációivá váltak. 

A jogi alapú feminizmus találó kifejezése a 19. századi nőmozgalmak 
kezdeteire nyúlik vissza. E korszak nőmozgalmainak résztvevői meg voltak 
győződve arról, hogy ha a nők számára – a férfiakhoz hasonló módon – törvény 
biztosítja a művelődéshez, a szakmai ismeretek megszerzéséhez, a politikai te-
vékenységhez való jogokat, akkor valóban egyenrangúvá válnak a férfiakkal. E 
törekvéseik fontos lépésnek számítottak azon az úton, amely a nőket az iskolá-
zottság, illetve a közéleti szereplés irányába vezette.  

A 19. és 20. századi nőmozgalmaknak a nők szavazati jogáért vívott küz-
delme a társadalom nyilvánosságában zajlott6. Ebben a küzdelemben – bár el-
lentmondásokkal terhelten – szerepük volt a korabeli szocialista és munkásmoz-
galmaknak is. A marxista ideológia nyomában a szociáldemokrácia és a kom-
munista társadalomfelfogás többek között a nők kiszolgáltatott társadalmi szere-
pével is foglalkozott7. 

A 20. század második felében – a társadalmi, gazdasági és technikai fej-
lemények együttes hatására – a feminizmus új tartalmat kapott. A továbbra sem 
egységes nőmozgalmak célkitűzései – a választójog általánossá válása után – 
sokkal bonyolultabbak lettek, miután világossá vált: a jog, illetve a jogegyenlő-
ség kivívása alapvetően fontos eredmény volt, de a nők valóságos társadalmi 
szerephez juttatásában csak fiktív lehetőségként fogalmazódtak meg.  

A meggyökeresedett társadalmi szokások, az azokat tápláló és egyben rá-
juk épülő sztereotípiák tehát hosszú évszázadokon keresztül behatárolták a nők 
társadalmi, politikai és közéleti helyzetét. A domináns, maszkulin hagyományo-
kon alapuló politikai gyakorlat és elmélet a világ és Európa számos pontján – 
különböző módon és megnyilvánulási formákon keresztül ugyan, de – mind a 
mai napig érezteti hatását. 

A következőkben a feminizmus definíciójával, történetével, fejlődésével 
és elméleti kérdéseivel foglalkozunk. 

Definíciós nehézségek  

Már a feminizmus jelentés-meghatározásánál is gondok merülnek fel, mivel 
magán az irányzaton belül sincs egységesen elfogadott definíció. Ha történeti 
szempontból határozzuk meg, akkor a feminizmus egy olyan mozgalomként és 
eszmerendszerként indult, amely a nők státuszának és társadalmi szerepének 

 
5 pl. J.S. Mill, Wollstonecraft  
6 A társadalmak fokozatos demokratizálódásával és az egyes társadalmi osztályok közötti – jogi 
értelemben vett különbségek – megszűnésével, egyre fenntarthatatlanabbá vált, hogy a nők nem 
rendelkeztek választójoggal. Ennek elérése érdekében indult meg a 20. század elején a szüfrazsett-
mozgalom, amely különösen Angliában és Franciaországban volt erős. 
7 Lásd erről: Licskó, 2007, 25. 
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megerősítését célozta. Vizsgálat alá vonta a férfiak és nők közti hatalmi viszony-
rendszert, amely konvencionálisan „természetesnek” számított. Sokak szerint a 
feminista az, aki azon a véleményen van, hogy a nőket diszkrimináció éri bioló-
giai nemük okán, így olyan társadalmi szükségleteik vannak, amelyeknek a létét 
a ma fennálló társadalom vagy tagadja, vagy szándékosan nem elégíti ki. Ezek-
nek a szükségleteknek a kielégítésére radikális változtatásokra lenne szükség a 
társadalmi, a gazdasági és a politikai rendszerekben. A feminizmus egyben „a 
férfiuralom kritikája, amely annak a megváltoztatása céljából alakult ki és azt a 
hitet feltételezi, hogy ez a változtatás lehetséges.”8

Nem beszélhetünk egységes feminista perspektíváról, hiszen az irányzaton 
belül több nézőpont létezik, így az elmélet koherenciája megkérdőjelezhető. 
Többen feminizmusokat említenek, és valóban szükséges a feminizmus plurali-
tásáról beszélni, hiszen több tucat különböző elmélet és magyarázat, gyakorlati-
társadalmi kampány jellemzi a feminizmus jelenét. Ezek a különböző perspektí-
vák eltérő, sok esetben konfliktusos üzeneteket közvetítenek a politikatudo-
mánynak, amely ráadásul a kezdetektől fogva viszonylagos távolságtartással 
kezeli a nem a társadalomtudomány keretein belül fejlődő feminista elméletet9. 
Mivel a feminizmus nem tud egy koherens nézetrendszerrel előállni, a 
mainstream politikatudomány leginkább úgy tekint rá, mint egy meghatározott 
közös témakör körül szerveződő változó dialógusra.  

A feminista elméletek fejlődése  

Az 1960-as évek második felétől három jól elkülöníthető feminista irányzatról 
beszélhetünk. A liberális feminizmus képviselői – nem kritikátlanul ugyan, de – 
a klasszikus liberális értékeket képviselik. A hangsúlyt az egyénre, a racionali-
tásra, a köz- és a magánszféra megkülönböztetésére és az intézmények megre-
formálhatóságára helyezik. Bár az irányzat radikálisként indult, jobban elfogadja 
a rendszer strukturális egyenlőtlenségeit, mint a marxista vagy a radikális femi-
nizmus. A marxista feminizmus nem meglepő módon a marxista elméletre 
épül. Kiindulópontja az elnyomás, ami feminista kontextusban a nők elnyomásá-
ra és kiszolgáltatott helyzetére koncentrálódik. A marxista feministák a problé-
ma eredőjét a kapitalizmusban látják, és e látószögből vizsgálják a nem és az 
osztály összefüggéseit10. A radikális feminizmus a legfiatalabb irányzat a há-
rom közül, mely a nemek harcát tartja a legalapvetőbb politikai küzdelemnek. A 
„férfihatalom” avagy „patriarchia” mechanizmusait, társadalmi megnyilvánulási 
formáit és a hatalmi csatározások „harctereit” vizsgálja. A közszférától élesen 
elhatárolt privát szféra, mint a nők elnyomásának „másik” helyszíne a radikális 

 
8 Pető, 2003b, 130. 
9 A feminizmus kezdetben egy kritikai és bomlasztó társadalmi mozgalom ideológiájaként fogal-
mazódott meg. 
10 Később erre a nem-osztály „duális szisztéma” jellegű megközelítésre többen a „szocialista femi-
nizmus” elnevezést ajánlották. Randall, 2002, 110. 
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feminista gondolkodóknál kap kitüntetett figyelmet. Bár nem szabad az irányzat 
képviselőit egyszerű biológiai redukcionizmussal vádolni, azt el kell ismerni, 
hogy a nőkkel szemben elkövetett erőszakos cselekményekre, az otthoni bántal-
mazásra, a szexuális zaklatásra való figyelem felkeltésükkel, illetve pornográfia-
kritikájukkal, a fizikai és szexuális elnyomás kérdésére hatékonyan irányítják rá 
a figyelmet. 

Idővel a feminista gyakorlatban hangsúlyeltolódás megy végbe, ami egy-
részt saját munkásságuk, másrészt – főként a marxista irányzat esetében – a kap-
csolódó elméleti perspektívák fejlődésének nyilvánvaló következménye. 

A feminizmus második hulláma sok tekintetben eltérő véleményeket üt-
köztetett a nők társadalmi csoportként való kezeléséről, a nők közötti és a nemek 
közötti egyenlőtlenségekről, a maszkulin elnyomás módszereiről és megnyilvá-
nulásairól. A velük szemben alkalmazható stratégiák kapcsán sem bontakozott ki 
egyetértés a feminista berkeken belül. Ezek a megközelítések a későbbiekben 
vizsgálat alá vonták a politikai részvétel kérdését és az állam szerepét is.  

Még a női emancipációs mozgalmak fellépése és a különböző irányzatok 
megjelenése előtt elfogadottá vált a nőkről úgy vélekedni és úgy kezelni őket, 
mintha egy elkülöníthetően, magában tárgyalható és kezelhető társadalmi cso-
port lenne, melynek sajátosan egyöntetű szükségletei és érdekei vannak. Történt 
ez annak ellenére, hogy ez a fajta gondolkodás nem volt világosan körvonalaz-
ható és szavakban egyértelműen megfogalmazott. Ebből kifolyólag nem csak a 
feministák kezelték a nőket egységes társadalmi csoportként, ugyanakkor ha 
valaki a nők „javára” cselekedett, attól még nem volt automatikusan feministá-
nak minősíthető. A női létről való gondolkodás is megosztotta a feministákat. 
Bár a szavazati jogért folytatott küzdelmek eredményeképpen kialakuló új poli-
tikai helyzetben háttérbe szorult az az értelmezés, amely a nőket biológiai ne-
mük alapján kategorizálta, és inkább a nők mint társadalmi csoport értelmezésre 
helyeződött a hangsúly. A későbbi nőmozgalmak azonban „rekuperatív mó-
don”11 (rengeteg konfliktus közepette) mégis visszafogadták azokat a gondolko-
dásmódokat, melyek a nőket elsősorban a reprodukció folyamatának letétemé-
nyeseként és az anyaság társadalmi értékének képviselőjeként értelmezték. 

A nemek és a nemi szerepek közti különbözőségekről való feminista gon-
dolkodásban sem találunk érdemi koherenciát. A kibontakozó vita hatására a 
feminista gondolkodók a különbség-meghatározási diskurzus rabjai lettek. Há-
rom, egymástól eltérő csoportot különböztethetünk meg aszerint, hogy miként 
vélekednek a nemek közötti biológiai különbségek társadalmi hatásairól. Az első 
csoport a biológiai „nemsemlegesség” álláspontját képviseli, azaz, hogy a nők 
minden területen egyenlőek a férfiakkal. A második csoport a biológiai nem által 
meghatározott bipoláris világot lát a társadalomban, szerintük férfi és nő nem is 

 
11 Randall, 2002, 120. 
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értheti egymást, mert más-más „fajhoz”12 tartoznak. A harmadik csoport úgy 
véli a nemek kiegészítik egymást, egymással kölcsönhatásban élnek. 

A feminizmus lényegét illetően Catharine A. MacKinnon nem ért egyet a 
liberális felfogással, amely szerinte az egyenlőséget azonosságként tünteti fel. 
„Ahhoz, hogy egyenlőnek bizonyuljunk, egyenlőnek kell lennünk valakivel, aki 
az összehasonlítás mércéjeként szolgál. Ezen szemlélet alapján a nemi szerepek 
különbözősége a nők problémájának eredője, mivel rögzíti a nők és férfiak kü-
lönbözőségét. A feminizmus nem a nemi szerepek megkülönböztetésére, hanem 
a nemi szerepek hierarchiájának felszámolására törekszik. A feminizmus szerint 
a megkülönböztetés a nők alárendeltségének fenntartására szolgáló stratégia.”13

A férfi-nő megkülönböztetés ontológiai alapja tehát problematikusnak 
tűnt. Kérdés, hogy ezek a különbözőségek vajon a természetből eredő, pszicho-
lógiailag meghatározott eltérések, vagy inkább az adott társadalmi rendszer kul-
turális következményei. Ebben a kontextusban a marxista vonal a sima biológiai 
nemi megkülönböztetéstől a „gender” irányába tolódik, amely a nemek történeti 
és társadalmi karakterét hangsúlyozza. A biológiailag adott nem nézetük szerint 
kulturális transzformáción keresztül válik gender-ré. Ezzel párhuzamosan a radi-
kális feminizmuson belül megjelenik egy irányzat, melyet bírálói „kulturális” 
vagy „pro-woman” feminizmusnak neveznek. Ez az iskola elfogadja, sőt, kieme-
li a nők különbözőségét: a nők ösztönös természetét állítja előtérbe, elsősorban 
anyai, gondozói és gyermeknevelői minőségükre hivatkozik. Érdeklődésének 
középpontjában a kultúra értelmezése áll, a kulturális reprezentáció lehetőségei-
vel és eszközeivel kísérletezik. 

A nőnek, mint a feminizmus tárgyának meghatározására irányuló kísérle-
tek és a korábbi, a férfiaktól való különbözőségek vizsgálata vezetett el a nők 
közötti különbségek tárgyalásához14. A feminista politikatudósok számára egy-
értelművé vált, hogy nem lehet a nőkről mint egységes társadalmi csoportról 
beszélni, így a feminizmusnak újra kellett fogalmaznia a nők közötti társadalmi-, 
osztály-, faji és egyéb különbözőségek kérdését. Ebben a marxistáknak volt a 
legnagyobb előnyük, hiszen ők korábban is összekötötték az osztály és a nem 
fogalmát vizsgálataikban, így a faj bevonása elméleteikbe nem jelentett számuk-
ra nagy gondot. Perspektívájukban az osztályharcot a nemek harca váltotta fel. 

Feminizmus és politikatudomány 

A 20. században a nők egyenlőségi törekvései nyomán a politika egyneműségén 
is változtatni kellett. Hosszú és nehéz folyamatról volt (van) szó, mely nemcsak 
a gyakorlatban, de még elméleti szinten is számos konfliktushoz vezetett. A 

 
12 Pető, 2003b, 132. 
13 MacKinnon, 2001. 20-21. 
14 Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában például a fekete nők tiltakoztak amiatt, hogy ki 
voltak zárva a fehér női mozgalmakból. 
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nőmozgalom történetében az 1970-es évektől kezdődően egyre hevesebb belső 
viták bontakoztak ki. A korábbiakban már említett kérdéseken túl három fő 
vizsgálati csomópont körül alakultak ki a legélesebb nézetkülönbségek, melyek 
sajátos módon járultak hozzá a feminista elmélet fejlődéséhez: a feminista poli-
tikatudomány az elmúlt 35 évben tovább polarizálódott.  

(1) Mind a politikai gyakorlatnak, mind pedig a politikai elméletnek hosz-
szú, kitartó maszkulin hagyománya van. A feminista elméletben igen korán elő-
került a férfiközpontú politikatudomány és a hagyományos politikai gondolko-
dás éles kritikája, mivel az kizárta a nőket mint politikai aktorokat. A kezdetek-
ben a politikatudomány vagy egyszerűen nem foglalkozott a nővel mint vizsgá-
landó tárggyal, vagy a női természetet sztereotípizált és szexista értelemben ke-
zelte15. A későbbiekben sem javult a helyzet, hiszen a társadalmi nemek megér-
tési kísérlete gyakran vezet oda, hogy a genderprobléma fogalmát azonosítják a 
nőkkel, illetve sokan irrelevánsnak tartják a politika számára.  

Kronológiailag ezt követően került sor a (2) a nők bevonására a vizsgála-
tokba („adding women in” „beemelés”). A 90-es években a szisztematikus vizs-
gálódást kiterjesztették a nők alulreprezentáltságának kérdéskörére és ennek 
intézményi, illetve intézményen kívüli okaira. Részben a feminista ideáknak és 
aktivizmusnak köszönhetően idővel egyre több nő kezdett el politikával 
fogalkozni, vagy abban szerepet vállalni, így új kérdések merültek fel a politiká-
ban való részvételük formáinak és hatásainak kapcsán. A női szervezetek azért is 
szorgalmazták annyira a női képviseletet, mert alapvető érdeküknek tartották, 
hogy nők képviseljenek nőket. Azt állították, hogy a férfiakétól eltérő társadalmi 
státuszban olyan érdekek kerülnek elő, amelyeket nem lehet ugyanolyan módon 
képviselni, mint a férfiakét. Itt ellentétes megközelítésekről van szó: az egyik 
tábor szerint csak nők képesek valóban tenni a nőkért, mivel egyedül ők képesek 
azonosítani olyan, a férfiak számára láthatatlan problémákat, amelyek rengeteg 
nőt érintenek. A másik tábor viszont élesen ellenáll(t) minden olyan gondolat-
nak, amely a különbségekből kíván előnyt teremteni. Ez a két stratégia a beeme-
lés és az irányváltás stratégiája. A nők alulreprezentáltságával kapcsolatban a 
beemelés stratégiája jóváhagyja a reprezentációt mint az érdekek reprezentáció-
ját (ideológiai és funkcionális reprezentáció), az irányváltás stratégiája a repre-
zentációt mint az identitások reprezentációját képzeli el (társadalmi reprezentá-
ció). Létezik egy harmadik, kritikai stratégia, amely a másik kettő veszélyeire 
hívja fel a figyelmet, és gyakorlati alternatívákkal próbál előállni. Ezeknek az 
elemzéseknek megvannak ugyan a maguk korlátai, mégis a feminista kutatás 
fontos aspektusát jelentik16. 

 
15 Pl. 1959-ben egy amerikai politikatudós, Robert Lane a fiatalkorú bűnözés romló mutatóit és a 
homoszexualitást részben az amerikai anyákat a „rendes útról letérítő” feminista mozgalom ered-
ményének tulajdonította. (Randall, 2002, 113.) 
16 Fésüs, 2007. 47. 
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(3) A feminizmus jelenkori fejlődésének harmadik állomásán három alapvető 
kérdéskört vizsgálnak a feminista politikatudósok: az alkalmazott módszertanok 
korlátait, a politika konceptualizálódásának folyamatát, valamint a politikai 
intézmények és folyamatok nemi (gendered) karakterét. 
 
Az alábbiakban e három kérdéskört tekintjük át röviden17. 

Episztemológia és módszertan 

A feminista elméleten belül kialakult különbözőségek miatt nincs egy általáno-
san elfogadott feminista ismeretelméleti pozíció. Három episztemológiai sza-
kaszról beszélhetünk: 

− Racionalista – pozitivista ismeretelmélet 
− Anti-racionalista ismeretelmélet 
− Poszt-racionalista (interpretatív) ismeretelmélet 

Míg a marxista feminizmus és a „nézőpontokon alapuló feminizmus” 
episztemológiai kategorizálásakor nehézségekbe ütközünk, addig a liberális 
feministák és a korai radikális feministák tekintetében nem merül fel ilyen prob-
léma. Utóbbi kettő kétségkívül racionalista18.  

A feminista ismeretelméleti fejlődés leginkább a különbözőségeken alapu-
ló (difference-based) feminizmussal társítható. A pro-woman feministák a ta-
pasztalati világot dualisztikus ellentéteken keresztül határozták meg (kultúra-
természet, elme-test), és ezeket az ellentétpárokat a férfi-nő ellentétpárral azono-
sították. Ebben a folyamatban a „férfi-gondolkodás” elemeit – mint a módszer és 
a racionalitás – elutasították, mint a férfi dominancia eszközeit. Véleményük 
szerint ezek lényege önmagában is férfias. Inkább a kifejezés és a gondolkodás 
alternatív módozatait preferálták, mint például a költészetet. Ez a fajta anti-
racionalista megközelítés leszűkíti a társadalomtudományok területén dolgozó 
feministák vizsgálódási lehetőségeit. Ezért a beágyazódott maszkulinizmus 
problematikájából a „nézőpontokon alapuló feminizmus” kidolgozásával próbál-
tak meg kilépni. Ez az irányzat a radikális feminizmus vonásait tükrözi, bár a 
legkiemelkedőbb képviselője, Nancy Hartsock19 a marxista teóriából indul ki. 
Hartsock úgy véli a kapitalista társadalomban a munkaerő nemi szerepek szerinti 
megosztottsága azon az előfeltevésen alapul, hogy minden nő ugyanolyan élet-
tapasztalattal rendelkezik, mely az aktuális vagy potenciális létfenntartói és 
gyermeknevelői minőségükből adódik20.  

 
17 Randall, 2002, 114-127. 
18 A feminizmushoz köthető poszt-strukturalista fordulat a poszt-racionális ismeretelméleten ala-
pult. 
19 Randall, 2002, 115. 
20 A modern nőmozgalom kezdettől fogva az általánosítás meglehetősen magas fokán fogalmazta 
meg „követeléseit”, hogy azok minden nőre érvényesek lehessenek. A feministák úgy vélték, a 
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A „nézőpontokon alapuló” elméletet több feminista kritikával illette: esz-
szencialistának bélyegezték, és leglényegesebb bírálatként azt hánytorgatták fel, 
hogy nem veszi számításba a nők élete (és élettapasztalata) közti lényegi külön-
bözőségeket21. A „nézőpontokon alapuló” megközelítés közel kerül a posztmo-
dern pozícióhoz, bár jelentős filozófiai különbségek maradnak a kettő közt. 

A feminista poszt-strukturalizmus és a nézőpontokon alapuló teória más 
tudományterületekre is hatott: kulturális stúdiumok, filozófia, szociológia és 
történelem kontextusában is tárgyalták.  

Míg sok feminista politikai kutatás alkalmazott domináns, hagyományos, 
mainstream politikatudományi módszertant, addig sok feminista politikatudós 
kritikusan állt ezekhez. Ez utóbbiakra a pozitivista kritikák hatottak. Hiányolták 
az objektivitás kategóriáját, miszerint a tényeket el lehet választani az értékektől. 
Szerintük a politikai viselkedés (főként a választói viselkedés) vizsgálatára al-
kalmazott kvantitatív elemzések nem fordítanak elegendő figyelmet a vizsgált 
viselkedésnek tulajdonítható jelentésre és a kontextusra, így ez a módszer tulaj-
donképpen az értékmentes (value-free) kutatás módszere. 

További feminista módszertankritika merült fel a racionális választás el-
méletével (RVE) kapcsolatban. Ez a kritika a feminista pozíciók különbözőségét 
és ismeretelméleti fejlődését is szépen illusztrálja. Sapiro a liberális feminista 
pozícióból kiindulva kifejti22, hogy a RVE, amely az individuális önérdekek 
meghatározó szerepét helyezi a középpontba, egy „erkölcsöktől mentes tevé-
kenység hím (male) modelljén” alapul. Nem arra koncentrál, hogy az individuá-
lis döntések miként születnek, mert az individuális preferenciák fejlődésének 
eredete és folyamatai eleve adottak az elméletben. Ehelyett a RVE-nek figye-
lembe kellene vennie az elnyomó viszonyrendszerek (osztályok és nemek közti 
viszonyrendszerek) következményeit, valamint azt, hogy mindez hogyan hat az 
elnyomottak döntéseire. Ezekben a döntésekben sokszor kimutatható az elnyomó 

 
mozgalom egységét kellőképpen alátámasztja a nők identitás-megfogalmazása közötti potenciális 
hasonlóság. Ennek a közös női identitásnak a gondolata abból a feltételezésből fakadt, hogy a nők 
ugyanolyan élettapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek azokból a külső körülményekből erednek, 
melyeket minden nő átél: gazdasági elnyomás, kihasználtság, jogi diszkrimináció, stb. A közösen 
és hasonlóan megélt tapasztalatokra közösen is lehet reagálni. Ez volt az a „sorsközösség”, ame-
lyen az egység alapult, a pszichológiailag átélt tapasztalatok hasonlóságát is beleértve. A nők 
politizálása és civil önszerveződése ennek a sorsközösség-érzésnek a kifejezői voltak. 
21 A nők politizálásának közös alapja, valójában egy egyezményen alapuló helyzetleírás volt és 
nem pedig a helyzet rendszeres és folyamatos elemzése. Feltehetően éppen az analízis hiánya tette 
lehetővé azt, hogy nagy hangsúlyt tudjanak fektetni azokra a témákra, amiben a nőknek általában 
közös és hasonló tapasztalataik vannak. Senki nem jósolta meg előre hogy kezelhetetlen különbsé-
gek és megosztottságok bukkannak majd fel és jönnek létre a nőcsoportokon belül és a nőcsoport-
ok között. Annak ellenére, hogy a nőmozgalmak sikereket könyvelhettek el a női együttérzés és 
identitás érzéseinek felerősítésében, a politikai egységet sosem tudta kialakítani. A nőmozgalmak 
számára a legnehezebben feladat a nők közötti halmozott különbségek értelmezése volt, melyek a 
feminista gondolat fejlődése során váltak egyre láthatóbbá. 
22 Randall, 2002, 116. 
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hatása (így lehet irracionális), mert a döntéshozó elnyomott nem tud saját, racio-
nális önérdekeiből kiindulni. A társadalmi függőség és a szocializáció kérdését 
ilyen módon nem vonták be a RVE-en alapuló vizsgálatokba. 

Pringle és Watson23 munkája a poszt-strukturalista elemzések iránti nö-
vekvő érdeklődést tükrözi: ők megkérdőjelezték az érdek fogalmát, mely szerin-
tük nem statikus, és objektíven nem megismerhető. Az érdekek nem önmaguk-
ban léteznek, és nem levezethetőek osztály, nem, faj, stb. kategóriákból. Az ér-
dekeket úgy kell érteni, mint történelmi produktumokat, melyek magukon a 
politikai folyamatokon keresztül diszkurzív módon alakultak ki. 

A hagyományos politológiai módszertanok kritikáján túl felmerült egy 
„feminista metodológia” szükségességének kérdése, amely jobban megvilágít-
hatná a politika nemi (gender) dimenzióit. Több felvetés született ennek miként-
jéről, de egyelőre szerény eredményekkel. Az a javaslat tűnik a legelfogadha-
tóbbnak, mely szerint különböző kutatási módszereket volna célszerű ötvözni, és 
nem egy teljesen újat kifejleszteni. Fontos azonban, hogy az új módszer és a 
mainstream politikatudományból adoptált modellek ne legyenek „se gender-
elfogultak, se gender-vakok”24. 

A politika rekonceptualizálása 

A feminizmus szembement a politika konceptualizálásának hagyományos mó-
dozataival. Ismét fel kell hívnunk a figyelmet a feminizmuson belüli inkoheren-
ciára: a politikai részvétellel és az állam szerepével kapcsolatos feminista pozí-
ciók különbsége mind elméleti, mind gyakorlati síkon előkerül.  

A radikális és a marxista feministák forradalmároknak tekintették magu-
kat, a liberálisok reformereknek. Mindhárom csoportosulás először a helyi és 
központi politikai hatóságokat vette célba kampányaival, majd a marxis-
ta/szocialista feministák egyre inkább megpróbáltak bejutni a konvencionális 
politika világába. A nyugati demokráciákban azonban a liberális reformista 
perspektíva tudott leginkább teret nyerni. Főként a liberális feministák tudtak a 
politikai intézményekbe bekerülni és politikai pozíciókhoz hozzájutni. 

A liberális feminizmus hosszú időn keresztül elfogadta a fennálló kor-
mányzó intézmények kereteit (ma már erre kevésbé hajlandó). A marxisták el-
utasították a liberális koncepciót, és kevésbé kritikusan fogadták a politika mar-
xista felfogását, amely az osztályharcban öltött testet. A radikális feministák 
hozakodtak elő a politika átértelmezésének szükségletével, nézeteik szerint a 
politika természete és célja újrafogalmazásra szorul. Egyrészt elutasították a 
magán- és a közszféra (magán- és közügyek) hagyományos elkülönítését, más-
részt a másik két feminista irányzatnál jobban hangsúlyozták a férfihatalom 

 
23 Randall, 2002, 117. 
24 Randall, 2002, 117. 
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(patriarchia) mindenre kiterjedő szerepét és a mainstream politikai intézmények 
maszkulin jellegét. 

A politika céljának meghatározásakor a legtöbb elmélet (köztük a marxis-
ta) annak hatalmi aspektusára fókuszál. Ebben a felfogásban a politika a köz-
szférán belül zajlik, így a gyakorlatban a politikatudósok vizsgálatainak köz-
pontjába főként a kormány és a körülötte lévő politikai intézmények kerülnek. A 
feministák a „ki mit kap, mikor, hol, hogyan”25 formulát, a politika hagyomá-
nyos definícióját túl restriktívnek tartják. A radikális feminizmus a politika tá-
gabb koncepcióját fogadja el, melyben a hatalmi viszonyrendszer kifejeződései 
kapnak hangsúlyt, mindenekelőtt a férfiak és nők közötti hatalmi viszonyrend-
szer kérdésköre. A nemek politikája azt az előfeltevést járta körül, hogy a nők 
mint társadalmi csoport el van nyomva a férfiak mint társadalmi csoport által. A 
férfi dominancia – női alávetettség kérdésköre vetette fel a nők társadalmi és 
élethelyzetének lehetséges vagy nem lehetséges értelmezését a reprodukciós 
kényszerkörön kívül. Ennek nyomán fogalmazódott meg tulajdonképpen a ma-
gánélet mint politika jelentésének tartalma. Ez a megközelítés a következő szlo-
gennel írható le: „az ami személyes, az politikai”26.  

Átlépve a közügy/magánügy mesterséges elválasztásán, az idézett jelszó-
val a feminizmus második hulláma új paradigmát hozott a politikai gondolko-
dásba: kiszélesítették a politikai fogalmát, a női lét tapasztalatait inkorporálták a 
férfiak által dominált politikai cselekvésbe. A személyes problémákat politikai 
kontextusba helyezve az uralkodó politikai diskurzus részévé vált a feminista 
elmélet27. A köz- és magánszféra szoros interdependenciájának kimutatásán túl 
– javarészt a feminista aktivisták munkásságának köszönhetően – a „magán” 
témák, mint az otthoni erőszak, abortusz, gyermekgondozás, felkerültek a politi-
kai napirendre; a feminista politikatudósok e területeken szakpolitikai tanulmá-
nyokkal, elemzésekkel álltak elő. Néhány feminista teoretikus azonban vonako-
dott a magán-köz megkülönböztetést teljesen elhagyni, mivel nézeteik szerint ez 
a különbségtétel jelentős mértékben meghatározza a szociális viselkedést. Ők 
amellett érveltek, hogy a politika fogalmát, miszerint a politika köztevékenység, 
melyen keresztül egy közösség tudatosan hoz meg kollektív döntéseket, érdemes 
megtartani, mert ez ugyanúgy működhet a nők számára is. Ezt a tendenciát – 
vagyis, hogy a feminizmuson belül először elutasítanak bizonyos politikai kon-
cepciókat vagy ideákat, mert azokat a férfihatalommal kötik össze, majd ezt 

 
25 Randall, 2002, 119. 
26 Később ezt többen hajlamosak voltak félremagyarázni, olyan téves konnotációk formájában, 
hogy „csak a személyes, politikai”.  
27 A liberális feminista M. Okin, aki a radikális feminizmus éles bírálója, egy alapvető kétértelmű-
ségre hívja fel a figyelmet a köz- és magánszféra elkülönítésének értelmezése kapcsán. A köz-
magán megkülönböztetés utal az állam és a társadalom/gazdaság szétválasztására, de egyben az 
állami és a családi/otthoni szféra elkülönülésére is. (Randall, 2002, 120.) 
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követően rájönnek, hogy tulajdonképpen használhatóak és van relevanciájuk az 
ő irányzatukon belül is – Philips „rekuperációnak”28 nevezi.  

A férfihatalom (patriarchia) mindenütt jelenlevő és mindent átható aspek-
tusait a radikális feministák hangsúlyozták leginkább. Véleményük szerint a 
szisztematikus férfi dominancia – bár különböző szinteken és eszközökön ke-
resztül működik (szexualitás, fizikai erő, a reprodukció feletti kontroll, az egy-
ház, az állam, stb.) – alapvetően egységes rendszert alkot, amelynek részét képzi 
a magán- és a közszféra elkülönítése. Néhány feminista tudós a patriarchia vál-
tozásainak kifejeződését kimutatta a magán- és a közügyek elválasztásának tár-
gyalása kapcsán. Elméletükben a nyugati társadalmakban egy fokozatos eltoló-
dás figyelhető meg a „magán patriarchiától” (melyben a férfi hatalma otthon 
nyilvánul meg) a „közpatriarchia” irányába (melyben a nők az államtól függe-
nek, mint munkáltatótól, jóléti rendszerektől, stb.) Ez a teória az állam (főként a 
jóléti állam) feminista elemzésének kiindulópontjává vált. 

A radikális feministák, „férfidominancia-elemzéseik” mellett, egy olyan 
nézetrendszerrel álltak elő, mely szerint a közpolitika kifejezetten maszkulin 
jellegű: kompetitív, hierarchikus, agresszív, és kizárólagosan a férfi érdekeket 
helyezi előtérbe.  

Más feminista irányzatokhoz tartozó politikatudósok azonban kevésbé de-
terminista álláspontot képviselnek. A kulturális feminizmus azt az elméleti kér-
dést boncolgatja, vajon létezik-e (létezhet-e) alternatív „női módja” a politikai 
gondolkodásnak és cselekvésnek.29 Az „újfeminista” megközelítés szerint nem 
utolérni kell a férfiakat, hanem – a másság tényeit elfogadva, a különbségeket 
figyelembe véve – valódi egyenjogúságot elérni (pl. munkavállalás – női mó-
don).  

A politika céljának feminista tárgyalása és kritikája során felmerült a poli-
tikatudomány más tudományágakkal való viszonyának kérdése is. A politikatu-
domány és a szociológia kapcsolata meglehetősen önkényesnek tűnik: sok min-
den, amit a szociológia vizsgál (családi kapcsolatok, szexuális viselkedés, jóléti 
funkciók) egy feminista számára politikai témának számít. Heves viták övezték a 
politikatudományon belül azt a felvetést, hogy a politikatudomány kiterjessze-e 
vizsgálódását a szociális aspektusokra is, vagy sem.  

 

 
28 Randall, 2002, 120. 
29 C. Gilligan, feminista pszichológus kimutatta, hogy a nők erkölcsi kérdésekben teljesen más-
képp érvelnek, mint a férfiak. Míg a férfiak az érdekekre és elvont jogokra, illetve szabályokra 
koncentrálnak („igazság etikája” (ethic of justice)), addig a nők – a személyes, emberi kapcsolatok 
őrzőiként és gondozói felelősségük tudatában – a gondoskodást helyezik előtérbe („törődés etiká-
ja” (ethic of care)). Így a nők sajátos szemléletükkel és az igazság fogalmát máshonnan megközelí-
tő gondolkodásmódjukkal, a „törődés etikájával” nagy mértékben alakíthatják a politikai életet. 
(Randall, 2002, 121.) 
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Az állam „genderizálása” 

A feminista politikatudósok egyre nagyobb figyelmet szenteltek a politikai in-
tézmények és az állam  „gender szempontú”30 (gendered) elemzésére. Ez a vizs-
gálati terület logikusan következik a korábban feltett kérdésekből is, olyanokból, 
mint hogy politikai értelemben miért alulreprezentáltak a nők, vagy hogy a poli-
tikában való hangsúlyosabb női részvétel min változtatna31. A marxista és a 
radikális feministáknak nem okozott gondot az állam fogalmának bevonása pers-
pektívájukba, mindezt viszonylag kritikátlanul tették. Mivel emellett az államra 
mély gyanakvással tekintettek, mint a kapitalizmus és/vagy a patriarchia ügynö-
kére, ők is érezték egy szisztematikus feminista „államteória” szükségét.  Ezt a 
törekvésüket azonban nem koronázta siker. A liberális feminizmus nem foglal-
kozott számottevően a kérdéssel. Ez az irányzat többé-kevésbé elfogadta a kor-
mányzati (állami) rendszert, hiszen még ha nem is tartotta azt minden esetben 
ideálisnak, implicit módon mégiscsak a liberális demokratikus modellt tükrözte. 

A korai radikális feministák számára az állam egyszerűen a patriarchia 
megvalósulásának eszköze és helyszíne volt. A marxista feminizmus hasonlóan 
funkcionális szerepet tulajdonított neki: az állam szerepe nem más, mint a kapi-
talizmus fenntartása. Az osztály és a nem problematikáját összekapcsoló marxis-
ta elemzésekben az állam vált e két kategória kibékíthetőségének helyszínévé. 

Az 1980-as években a marxista/szocialista feminista államfelfogás már 
kevésbé determinista. A marxista elmélet maga is fejlődésen ment keresztül, a 
kapitalista állam számára immár nagyobb „relatív autonómiát” engedett, vala-
mint elismerte, hogy az állam nem monolitikus képződmény, hanem több szín-
térre oszlik, melyeken a politikai harcok megjelennek. Ezek az ideák vonzóak 
voltak a marxista feministák számára, mert megerősítették az államról alkotott 
instrumentalista nézetüket és így legitimizálódott a szocialista feministák 
mainstream politikai intézményekbe való bekapcsolódása. Ugyanakkor a mar-
xista feminista államfogalom nem járult hozzá magának a marxista teóriának a 
fejlődéséhez, és az irányzat a nemet (gendert) semmilyen módon nem tudta be-
vonni a marxista feminista államelméletbe. 

Az elméletek terén kimutatható sikertelenségek ellenére – vagy talán pont 
emiatt – egyre inkább a feminista gondolkodók fókuszába került a politikai in-
tézményekben, folyamatokban és szakpolitikákban való női szerepvállalás kér-
dése. Az államról alkotott feminista nézetrendszer fejlődése leginkább 

 
30 Mint korábban láttuk a feminista gondolkodásban a sex kategóriáról elmozdultak a gender foga-
lom irányába. Ez utóbbiban a nemi szerepek és identitások társadalmilag meghatározott jellege 
kapott hangsúlyt. A sex-gender elválasztás egyik nagy előnye, hogy a gender különböző jelentései 
kifejezhetővé válnak (pl. osztály-, faji, történelmi különbségek, stb.), így a nők egymás közti 
különbözősége nyilvánvalóvá válik, és ezeket a különbözőségi kérdéseket új szemszögből lehet 
vizsgálni. 
31 esettanulmányok, ld. Randall, 2002, 125-127. 
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Connellnek köszönhető32. Connell a „gender rezsim” kifejezéssel írja le, hogy az 
állam miként testesíti meg a férfiak és a nők közti hatalmi viszonyokat. A gender 
rezsim a hierarchián, a munkaerő nemi jellegű megosztottságán és az emocioná-
lis kötődés struktúráján keresztül működik.  

Egy intézmény gender szempontú vizsgálatakor – Acker33 meghatározása 
szerint – előny-hátrány, kizsákmányolás-kontroll, tett-érzelem, jelentés-identitás 
fogalompárok a férfi-nő, a maszkulin-feminin megkülönböztetés alapján mintá-
zódnak. A gender azonban nem kiegészítése a megvalósuló folyamatoknak, ha-
nem ezen folyamatok integráns része. A magyarra nem lefordítható gender 
mainstreaming a politikai eljárások átszervezése, tökéletesítése, fejlesztése és 
értékelése annak érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőség perspektívája 
beépüljön minden politikai eljárásba, minden szinten és minden stádiumban, 
olyan szereplők erőfeszítései által, akik egyébként is részt vesznek a politikában. 

Ha önálló államteóriával nem tudtak is előállni, a feminista társadalomtu-
dósok jelentős mértékben hozzájárultak a nyugati jóléti államok elemzéséhez. 
Maguk közt megvitatták, hogy a jóléti államok mennyiben „közpatriarchiák” 
avagy „nőbarátok”; kritikával illeték Esping-Andersen híres tipológiáját, mert az 
nem tárgyalta a gender kérdést; vizsgálták, hogy a szociális- és gazdaságpoliti-
kák milyen mértékben alapultak a „férfi kenyérkereső” modellen; tanulmányoz-
ták a folyamatban lévő jóléti állam átalakulása következtében megjelenő női 
szerepek (mint alkalmazott, mint anya) implikációit. 

A feminista politikatudomány kritikája 

A korai feminista politikatudomány túlságosan univerzális nőfogalommal állt 
elő, valójában azonban jelentős érdek- és felfogásbeli különbségek léteznek 
különböző nőcsoportok közt. Az univerzalizmus vádja mellett a feminista teóri-
án belül az esszencializmus kritikája is gyakori. Azok a feministák, akik az iden-
titást társadalmi konstrukciónak tartják, az esszencializmust a biológiai determi-
nizmussal tették egyenlővé. Őket cserébe a poszt-strukturalisták kritizálták 
megmaradt esszencializmusukért. 

Általánosságban vizsgálva a feminizmus „eredménytelenségét” és 
„hatékonytalanságát”, az egyik legnagyobb problémának az tűnik, hogy a femi-
nista gondolkodás egésze és a más tudományágakon belüli nő stúdiumok keveset 
tudtak tenni azért, hogy a feminista politikatudomány elismertté váljon. Ha 
ugyanezt feminista perspektívából nézzük elmondható, hogy a feminista politi-
katudomány nem volt elég merész, nem törekedett a politika feminista elemzé-
sén belül radikális konklúziókra. Miközben a feminista politikatudomány próbál-
ta meghatározni önmagát, valóban észrevehető volt a hagyományos „férfi” mód-
szerek kritikátlan adoptálásnak tendenciája (főként a politikai viselkedés aspek-

 
32 Randall, 2002, 123-124. 
33 Randall, 2002, 125.  
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tusainak kvantitatív elemzésekor), mivel ezek számítottak a „legtudományo-
sabbnak”. Ennek egyik magyarázata valószínűleg az, hogy a nők relatíve margi-
nális szerepet töltenek be a politikatudományon belül, és számos nehézségbe 
ütköznek kutatásaik tudományos érvényesítésekor. 

Míg a feminista politikatudomány fontos kérdéseket vetett fel a magán- és 
közpolitikai szférák viszonyának természetét illetően, illetve azzal kapcsolatban, 
hogy azok mennyiben vannak hatással a politikai részvételre, mennyire befolyá-
solják a policy makinget és a policy tartalmakat, addig a gyakorlatban a figyel-
mük, restriktív módon, szinte csak a politikai szintre és aktivitásra összpontosult. 
A feminista politikatudománynak ezen túlmenően nem sikerült átlépnie a politi-
kai stúdiumok és a rokon tudományágak közti hagyományos határokon, bár né-
hány feminista megpróbált elemzéseihez más tudományágakban alkalmazott 
módszereket átvenni.  

Összefoglalva tehát legfőbb kritikaként az fogalmazható meg, hogy a fe-
minista politikatudomány nem tudott jelentékeny változást vinni a mainstream 
tudományba. A mainstream politikatudományra (a szociológiával és a történe-
lemtudománnyal szemben) nem hatott a feminista perspektíva, a gender politika 
nem vált annak integráns részévé. Elméletei, kérdésfeltevései és konklúziói lé-
nyegében visszhang nélkül maradtak. Ennek oka többek között, hogy – ahogyan 
azt korábban említettük – a politikatudományon belül a férfidominancia igen 
releváns, és vizsgálati tárgya, a „nagypolitika” világa szintén makacsul 
maszkulin34.  

A kortárs feminizmus elméleti és önmeghatározási problémái 

Simone de Beauvoir szavaival élve „korábban a nők szabadság nélküli világban 
éltek, mert a férfiak elvárásainak megfelelően rendezték be életüket. A férfiak 
számítottak autentikusnak, ők voltak a társadalmi értékek igazi meghatározói, a 
mértékadók, míg a nők csupán alacsonyabb rendű „másfélék” lehettek (inferior 
others)”.35 1866-ban J. S. Mill, aki az első nők szavazati jogáért küzdő nőcso-
portok mellé állva hirdette az egyenjogúság szükségességét, még elfogadható 
volt a női érdekek hiteles képviselőjeként36. Majd’ száz évvel később, 1972-ben 
az előbb idézett Simone de Beauvoir is úgy írta le a feministákat, mint “azok a 
nők és férfiak, akik azért harcolnak, hogy a nők helyzete megváltozzon, együtt-

 
34 „A feminizmus a „malestream” politikában nem igazán tudott elérni jelentős változást, míg 
majdnem minden más területre forradalmi hatást gyakorolt. A szexuális kapcsolatok legnagyobb 
átalakulásának időszakát éljük… a politika, ezzel ellentétben, marad olyan, amilyen volt.” (Phillips 
in Randall, 2002, 129.) 
35 Licskó, 2007, 22. 
36 John Stuart Mill az „On the Subjection of Woman” című, 1859-ben publikált művében fogal-
mazta meg a liberális feminizmus alapjait, és érvelt a nők teljes politikai egyenjogúsítása mellett. 
Az ő példáját követve a 19. század végétől Új-Zélandtól Finnországig liberális vagy nemzeti füg-
getlenségi alapon számos férfi támogatója volt a feminista mozgalomnak. (Licskó, 2007, 23.) 
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működve az osztályharccal, de mégis külön fejlődési úton haladva, anélkül, hogy 
ezt a fajta társadalmi változást általában véve alárendelnék a társadalmi változá-
soknak”37. A 80-as évek eleje óta azonban gyakorlatilag lehetetlen férfi femi-
nizmusról beszélni. A feminizmust egyre inkább úgy értelmezik a feministák, 
mint egyfajta gondolkodásmódot, melyet a nők maguknak alakítanak ki, hangsú-
lyozottan a nők pártjára állva, azaz a feminizmus nem-specifikus világlátás. A 
nők az alanyai, de a szószólói is, ők az elmélet megalkotói, gyakorlata és nyel-
vezete létrehozói. 

Ha a feminizmus egyfajta, a nőket érintő társadalmi kérdések iránti érzé-
kenységet, illetve a nők érdekeinek képviseletét és a nők társadalmi előmenetele 
iránti elkötelezettséget jelent, akkor bárki, aki ezeket a nézeteket osztja, feminis-
tának tekinthető. Így a feminizmus jelentése széles skálájú és igen diffúz lehet. 
Ennek alapján úgy tűnik, ketté lehet választani a feminizmust és a feministákat, 
valamint azoknak a sokaságát, akik nő-kérdésekkel foglalkoznak, de nem femi-
nisták. Így tehát egyáltalán nem tűnik abszurdnak az a feltételezés, hogy a nők 
jogainak és az egyenlő esélyek követelésének támogatásához nem kell feltétlenül 
feministának lenni, illetve nem mindenki feminista, aki a nők társadalmi és kul-
turális kérdéseivel foglalkozik. A feminizmusnak ugyan saját történelme, saját 
gyakorlata és saját gondolatvilága van, de a feministák nem vindikálhatják ma-
guknak azt a jogot, hogy ők a letéteményesei és az egyedüli „gazdái” a nőket 
érintő kérdéseknek, tehát nem követelhetik a kizárólagosságot.  

A kortárs feminizmus széttöredezettsége bőséges bizonyítékul szolgál ar-
ra, hogy lehetetlen a modern feminizmust mint egy ma létező gondolati egységet 
megkonstruálni, vagy akár a magukat feministáknak vallók egyezsége alapján 
létrehozni az egységes feminizmus fogalmát. Amikor azonban a nő mint a femi-
nizmus alanya hangsúlyozásának felerősödése egybeesik a nő mint a feminizmus 
tárgya (női tapasztalat, irodalom, történelem, pszichológia stb.) hangsúlyozásá-
val, bizonyos rizikó- tényezők merülnek fel. A nő “megkettőzése” alany és tárgy 
szerepben egy körkörös, önmagát magában megerősítő retorika és gondolatkör 
hermetikus elzáródását idézheti elő. A nő mint szubjektum az önreflexió és nár-
ciszizmus csapdájába kerülhet38. 

Ez a problematika egy sor krízishelyzetet produkált a feminizmus történe-
tében. Bizonyos értelemben a nők maguk a feminizmus legnagyobb problémája. 
Az a feltételezés, hogy a nőknek létezik egy úgynevezett potenciális közös iden-
titásuk, nem hogy a probléma megoldásához nem vitt közelebb, hanem olyan 
tényezővé vált, amely egyre több feszültségteli ellentmondást szül(t). 

A radikális feminizmus, például, ugyanúgy, mint a marxista gondolkodás, 
azon a feltevésen alapult, hogy a nemek harca váltotta fel az osztályharcot, és 
ezáltal kapnak a nemek koherens önazonosságot. Ugyanakkor a női nem szub-

 
37 Delmar, 1986, 14. 
38 Delmar, 1986, 15. 
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jektumának lebontásához, annak megkérdőjelezéséhez, hogy vajon a nő kategó-
riája képviselhet-e egy ilyen koherens identitást és egységet, azt a kérdést is fel 
kell tenni: vajon a nők alkotnak-e koherens politikai identitást? Tudnak-e politi-
kailag egyesülni, meg tudják-e magukat szervezni – kulturális és szociális érte-
lemben vett – általános célokért, és nem kimondottan specifikus, konkrét okok-
nál fogva? Ez a megközelítés a feminista projektről tesz fel kérdéseket a leg-
alapvetőbb szinten. 

Konklúzió: merre tovább előre… 

A belső különbözőségek és viták ellenére, a feminista perspektívát nem zárhat-
juk ki a politikai gondolkodásból. A feminista politikatudomány elérte, hogy a 
nőket mint politikai aktorokat vegyék számításba, alapvető kérdéseket vetett fel 
a politika konceptualizálásával kapcsolatban, kitérve a magán- és közszférák 
közti hagyományos megközelítések, valamint a politikatudomány céljának és 
határainak vizsgálatára. A legújabb trend fókuszában a politikai intézmények 
találhatók: komplex módon vizsgálja ezek felépítését és működését, hogy kimu-
tatható és meghatározható legyen gender karakterük. A gender irányba való el-
mozdulás az intézmények és a politika maszkulinitásának szisztematikusabb 
vizsgálódásának lehetőségét eredményezte. Ezek az eredmények alapvető fon-
tosságúak és noha a feminista megközelítésnek megvannak a maga sajátos korlá-
tai, a jövőben is minden bizonnyal szükség lesz rá. 

S ámbár a feminizmus hatása a politikatudományra egyelőre marginális, 
ahogy az abban és a nagypolitika világában részt vevő nőké is, ebben a 
marginalitásban számos intellektuális előny és lehetőség rejlik. A tudományág 
mai központi elemeit megkérdőjelező feminista politikatudósok bizonytalan 
pozícióját erősítheti, ha a tudományterületükön kívüli perspektívák és nyelvezet 
után tudnak nézni, melyeken keresztül saját nézetrendszerüket jobban ki tudják 
fejteni. 

„Természetesen ahogy elismertük, hogy nem csak a nők között, de a 
femininitások között is léteznek különbségek, ugyanígy igaz, hogy a 
maszkulinitásnak sem csak egy formája van” – fogalmaz Randall39. És valóban, 
mindezidáig kevéssé került be a feminista perspektívába annak tárgyalása, hogy 
nem csak a nők különböznek számos szempontból (női identitások különbözősé-
ge, nők élettapasztalatai közti különbségek, faji, osztály-, szociális, jövedelmi, 
stb. különbségek), ugyanez igaz a férfiakra is, mint „társadalmi csoportra”. A 
feminizmus a legtöbb esetben leegyszerűsítve és általánosítva kezeli a 
maszkulinitás fogalmát és problémáját. Míg a „nőfogalom” változását, a női 
identitások átalakulását vizsgálják, addig a „férfifogalom”, illetve a férfi identi-
tások változását figyelmen kívül hagyják. Az elmúlt évtizedekben végbemenő 
társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális változások következtében a nyugati 

 
39 Randall, 2002, 130. 
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társadalmakban újabban egy teljes férfi-női szerepzavar tapasztalható. 
Szociokulturális szempontból a férfiak világa is komoly átalakuláson megy ke-
resztül40, és az ebből adódó, egyértelműen megfigyelhető férfi identitászavar is 
visszahat a nőre és a férfi-nő viszonyrendszerre. A hagyományos szerepek meg-
változása, az ebből következő szerepzavarok vezetnek a férfiak újabban megfi-
gyelhető elnőiesedéséhez és a nők elférfiasodásához. A jövőben tehát a feminista 
politikatudománynak és kutatásoknak a maszkulinitás kialakulását övező kérdé-
sekkel is részletesebben kell majd foglalkozniuk. 
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40 A nőknek egyre kevésbé van szükségük férfiakra életcéljaik vagy akár önmaguk megvalósításá-
hoz, hiszen ma már a gyermeknemzésen kívül majdnem mindent el tudnak érni az erősebbik nem 
nélkül. 
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