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1. Témafelvetés 

 

Disszertációmban a szociális munkások szakmai identitásának gender-olvasatait keresem, 

elsősorban férfi
1
 szociális munkásokkal készített narratív élettörténeti interjúk elemzésén 

keresztül. 

 

Kutatásom célja, hogy összefüggést keressek a szociális munkások élettörténete, életútja és a 

szakmai identitás között, jelentéseket adjak, megértsem azokat az élettörténeti sorsfordulókat, 

amelyekkel a kutatásban részt vevők pályaválasztásukat és a pályán maradásukat 

magyarázzák.  

Ennek mentén elsősorban arra keresem a választ, hogy az egymástól eltérő szakmai 

identitások hogyan fonódnak össze a genderrel: az élettörténetekben az egyéni 

önértelmezések, stratégiák milyen társadalmi/kulturális dimenziókkal állhatnak kapcsolatban, 

a narratívákban hogyan szövődik egybe a személyes élettörténeti tapasztalat a társadalmival, a 

férfi szociális munkások élettörténetében hol, milyen pontokban jelölhető ki a belépés a 

segítségnyújtás (női?)
2
 világába. 

Kérdésem, hogy vajon a kutatásban részt vevő férfi szociális munkások szakmai identitásába 

beleszövődik-e, s ha igen, miként válik jelentéssé a férfihoz/férfiassághoz és a 

nőhöz/nőiességhez kapcsolt társadalmi és kulturális ideológia. 

Kutatásomban arra is válaszokat keresek, hogy a női társadalmi térbe belépő férfi szociális 

munkások elbeszéléseiben, személyes élményeiben és önértelmezésében megjelenik-e, s ha 

igen, miként a „határátlépés” metaforája, azaz a szakmai identitás sokszínűségében szerepel-e 

a Mi és Ők elválasztása, a valamivel szembeni (nők) azonosság/különbözőség megteremtése. 

Egyúttal milyen válaszokat és kritikát kapcsolnak a két szféra (ha van) szétválasztásához? A 

szociális munka mennyiben nevezhető feminin térnek, s ha igen, van-e erre reflexió? 

Munkámnak ugyanakkor nem célja a dualisztikus különbségtétel túlhangsúlyozása. Susan 

                                                 
1
  A kutatás első szakaszában kizárólag férfi szociális munkásokkal beszélgettem, később ezt módosítottam, és 

nők élettörténeti elbeszéléseit is elkezdtem gyűjteni. 
2
 A szociális szektorban dolgozóknak csupán 9%-a férfi. Ez az arány azonban nem egyenletesen oszlik el sem 

vertikálisan, sem pedig a különböző ellátástípusok, illetve diszciplínák vonatkozásában. A szociális szektor 

vertikális tagozódása tekintetében (a férfiaknak a hierarchiában elfoglalt helye szerint) a teljes arányhoz 

képest a férfiak vezetői pozícióban magasan, közel kétszeresen felülreprezentáltan vannak jelen (a férfiak 

17%-a). A szociális munka terepén a nők felülreprezentáltsága nemcsak a szociális munkások, de a kliensek 

esetében is megfigyelhető. 
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Bordo − részben Foucault munkáira is utalva − hívja fel a figyelmet arra, milyen veszélyeket 

rejthet magában, ha nem megfelelően jelenítjük meg a különbözőséget: „De ha túl nagy 

figyelmet fordítunk a különbözőségre, akkor éppoly problematikus módon létrehozhatunk egy 

olyan »másikat«, aki egzotikus idegen, más faj.” (Bordo 2006) 

 

Kutatásom témáját tekintve több szempontból újdonságnak számít a szociális munka 

területén. 

Egyrészt a szociális munka és a gender összekapcsolódásait, összjátékát firtató kérdések a 

hazai tudományos vizsgálatokból jellemzően kimaradnak. Előbbihez kapcsolódva azt is 

megállapíthatjuk, hogy a kérdéssel foglalkozó, meglehetősen kevés hazai irodalom kizárólag 

az egyenlőtlenség kérdését fogalmazza meg, azt is elsősorban a nők perspektívájából (azaz, 

hogy Ők miért, hogyan és kiről gondoskodnak). Nincs tudomásom olyan hazai vizsgálatról, 

mely az előbbi kérdés inverzével foglalkozna: vajon mi teszi a férfiakat „esszenciálisan 

alkalmatlanná”
3
 a gondoskodási tevékenységek elvégzésére, illetve arra, hogy a férfiak 

hogyan, kiről és miért gondoskodnak? 

Kutatásomban valóban új, eddig nem vizsgált kérdésre keresem a választ. Disszertációm azzal 

a szándékkal készült, hogy eltávolodjak és eltávolítsak a „problémamegoldhatóság előre 

készen lévő fogalmi vágányától”. (Karl Mannheim, idézi (Adamik 1994: 144))  

Kutatási témám reflektálatlansága okán így őszinte kíváncsisággal tehettem fel kérdésemet: 

vajon miféle gender-olvasatai lehetnek a hazai szociális munkának? 

                                                 
3
 A férfiak gondoskodásra való „alkalmatlanságát” egyrészt társadalmi sztereotípiák hirdetik és mélyítik, 

másrészt számos korabeli, de akár jelenkori szerző is ennek szellemében ír a szociális munkáról (Aczél et al 

2012). 
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2. A kérdés kontextusa, háttere 

 

Kutatási kérdéseim egyfelől a szociális munkásként szerzett személyes tapasztalataim alapján 

fogalmazódtak meg bennem. A gyermekvédelemben eltöltött közel 10 év alatt újra és újra 

azzal szembesültem, hogy férfi kollégáim mindig egyfajta megkülönböztetett figyelembe és 

szerepbe kerültek munkájuk során. Leglátványosabban mindez talán a meghirdetett 

álláspályázatoknál volt megfigyelhető, ahol biztos, hogy értékesebbnek számított, ha a 

jelentkező férfi volt. Más szempontból a férfi jelentkezőket gyanú és bizalmatlanság is 

fogadta: „Egy férfi hogyan jelentkezhet ilyen munkára? Vajon valami probléma van vele?” - 

kérdezték a kollégáim, s egy idő után már én magam is.” Ez a megkülönböztetés nemcsak a 

kollégák, de a kliensek részéről is érezhető volt, szinte mindig. Lassanként úgy kezdtem el 

gondolkodni, hogy a feminin tér nemcsak „Másokká” „emelte ki” a férfiakat, de ők talán 

„Másként” is dolgoznak szociális munkásként: tapasztalataim szerint például nagyobb 

szakmai biztonság és magabiztosság jellemezte munkájukat, érzelmileg kevésbé 

involválódtak, illetve tárulkoztak fel, és nem kellett cselekedeteiket folyamatosan ütköztetni, 

vizsgálni a szakmai értékekkel kapcsolatban. Én láttam tehát a határokat és a 

határhelyzetüket.
4
 Mindenesetre sosem kérdeztem őket arról, hogy mindezt ők megélik-e, s ha 

igen, akkor adnak-e hozzá vagy tulajdonítanak-e neki valamilyen értelmezési keretet, 

jelentést. Disszertációmban ezt az elmaradásomat (is) szeretném pótolni. 

Emellett kérdéseim egy tágabb kontextuális keretbe, a gondoskodás
5
 gender-olvasatához is 

illeszkednek. Az elméleti alapokkal elsősorban tanulmányaim során ismerkedtem meg, de 

legalább ekkora hatással voltak rám kulturális élményeim is, és persze itt sem tudom 

függetleníteni a kérdést a gondoskodás alakváltozásaival kapcsolatos személyes 

tapasztalataimtól. Az alábbiakban ezeket a kiindulási pontokat mutatom be vázlatosan.  

                                                 
4
 Ami a kérdésfelvetés megalapozottságát illeti, magabiztosságot adott a disszertáció elkészítésekor, hogy saját 

tapasztalataimhoz nagyon hasonló esetekről számolnak be más humán diszciplínákhoz tartozó kutatások. 
5
 Az angolszász feminista kritika egyik központi fogalma a szociálpolitika, illetve a szociális munka területén a 

„care” kifejezés. Magyarul 'gondoskodás'-ként fordítjuk általában, ez azonban összességében nem fedi le az 

eredeti angol kifejezés konnotációját, pontosabban nem bővül ki kritikai értelemben a jelentésmező a 

feminista olvasattal. A magyarországi szociális munkában a „gondozás/gondoskodás” kifejezés megjelenését 

fenntartásokkal kezelték már a szociális munka hazai újjászületésekor, elsősorban a kifejezés paternalista 

jelentéstartalma miatt. (A „családgondozó” elnevezés kapcsán 1986-ban Gayer Gyuláné a Szociális munkás 

pálya a szépirodalom tükrében c. írásában jegyzi meg, hogy „ingerlőnek” tartja a családgondozó kifejezést, 

hiszen „ki szeretne egy olyan egyenlőtlen kapcsolatban lenni, melyben őt gondozzák” (Gayer 1986), de a 

szociálpolitika szintjén az előbbiekhez hasonló fenntartásokat fogalmaz meg Szalai Júlia is (Szalai 1985). A 

„gondoskodás” kifejezés végül „személyes gondoskodásként” (’szociális igazgatáshoz kapcsolható fogalom, 

egyes szociális ellátások, szolgáltatások megnevezésére’) beépült a hazai szociálpolitika, illetve szociális 

munka terminológiájába, az előbbiekhez hasonlóan a „gondozó” kifejezés is inkább a szociális igazgatás 

(illetve más humán területek) felől teszi értelmezhetővé a szót, a ’bizonyos szociális szolgáltatásokat ellátó 

szakember’ megjelöléseként (mint „család-, kisgyermek- vagy szociális gondozó”).  
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A posztmodern (posztindusztriális) társadalmak kulturális/társadalmi/gazdasági 

paradigmaváltása során alapvető változáson megy keresztül a nők és férfiak egymáshoz való 

viszonya, egyértelműen módosítva a modernitásnak a férfiasságról és a nőiességről felfogott 

bináris és a nemi szerepek
6
 komplementer jellegét hangsúlyozó oppozícióját. Ebben a 

paradigmában (mely valamennyi, a nemek viszonyát kutató diszciplínában megjelenik) 

elemeire hullik a férfiasságról és a nőiességről vallott normatív koncepció, és a megélt 

személyes tapasztalások és identitások sokszínűségében az esszenciális férfi és nő elveszti 

jelentését. A nő megszűnik pusztán annak lenni, amilyennek a férfi őt létrehozza. Michel 

Tournier a változásokról így ír Az álarcok alkonya c. esszében
7
: „Ha viszont az emberfeletti 

erő nem feltétele többé a férfiasságnak, és egy tízéves gyerekben is megtestesülhet, miért ne 

ölthetne éppúgy testet egy nőben? A férfiasságot az erővel összekapcsoló hagyomány bukása 

maga után vonja a nőiesség-gyöngeség hagyomány bukását.”  

Mindez kétségkívül összefügg a nyugati társadalmakban a női munkavállalóknak a 

gazdaságban történő elhelyezkedésével, aminek hatásaként felértékelődik, sőt a mainstream 

szociálpolitika központi paradigmateremtő kategóriájává válik
8
 maga a „gondoskodás” 

kérdése is (Esping-Andersen 2002). A gondoskodással kapcsolatos új paradigmához 

illeszkedve, illetve azt alakítva az „Új Ádám”, a gondoskodó és érzékeny férfi alakjában az 

„új férfiassághoz” kapcsolódó attribútumok sorozatosan írják felül a gondoskodással 

kapcsolatosan eddig meta-narratívaként felfogott eszményképet.  

Ha csak a kortárs (európai) filmalkotásokat vesszük számba, akkor is szembetűnő a kérdéssel 

kapcsolatos fokozott érdeklődés az elmúlt években. (Lásd például: Életrevalók (2011), Rozsda 

és csont (2012), A vadászat (2012)). Ezek az alkotások jellemzően a közösségi/kulturális 

normarendszer perspektívájából (is) ábrázolják a nemek közötti viszonyt, a témával 

kapcsolatos reflexiót és dilemmát mélyen átitatva más interszekcionális kategóriákkal 

(etnikai, társadalmi osztály, kor és fogyatékosság). Miközben az előbbi filmek a 

„magaskultúrát” képviselik, nem vethetjük készítőiknek a szemére, hogy 

rétegigényre/problémára fókuszálnának, hiszen jól érzékelhető módon a TV-reklámok és a 

magazinok is egyre gyakrabban ábrázolják a férfiakat (elsősorban a kisgyermekes apukákat) 

gondoskodói szerepkörben.  

                                                 
6
 Elsősorban az interszekcionális kutatások eredményei mutatnak rá arra, hogy a „nemi szerep” a 

posztindusztriális vagy posztmodern világban értelmezhetetlen kategória. Néhány szerző elemzése nyomán 

arra a következtetésre kell jutnunk azonban, hogy mindez talán a korábbi történeti korokra vonatkozó 

kutatások szempontjából is sokkal inkább a kutatók konstrukciójaként értelmezhető. (Bővebben: Hadas 2011, 

Adamik 1994) 
7
 In: Tournier, Michel (1995) Kispróza. Pécs: Jelenkor Kiadó. 

8
 A paradigmaváltást megelőzően a kérdést kizárólag a feminista kritika tárgyalta. 
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Mindennek nyomán fellazul, átíródik a gondoskodási etikában a korábban a nemek eltérő 

moralitását hangsúlyozó vélekedés is, miszerint a gondoskodó alakja és „nemi természete” 

éppúgy a társadalmi (hatalmi) konstrukció eredményeképp fogható fel, mint bármely más 

kategória. (Badinter 1999
9
) A gondoskodás etikájában a gondoskodás olyan morális 

tevékenységként értelmezhető, mely a jogok és a szabályok helyett sokkal inkább a 

felelősségen és a kapcsolatokon alapul. A racionalitáson alapuló (klasszikus) „igazságosság 

etikájához” képest a „gondoskodás etikájának” központjába a hatalom és a nemek közötti 

viszonyrendszer vizsgálata kerül. Azé a hatalomé, mely determinálja a nők társadalmi 

szerepeinek a színterét, s őket szinte valamennyi kultúrában biológiai értelemben, 

„természetes módon” a férfiaknál alkalmasabbnak ítéli a segítő, gondoskodó munkára. 

Nemcsak a klasszikus (férfi) etikai megközelítések, de a feminista etika is a nemek eltérő 

moralitását hangsúlyozza (különbségtevés-diskurzus), mely szerint a nők empatikusabbak, s 

az absztrakt morális elvek helyett döntési helyzetekben sokkal inkább a kontextusra és az 

interperszonális kapcsolatra helyezik a hangsúlyt. A feminista kritika azonban (szemben a 

klasszikus etika évszázados hagyományával) a nemek közötti különbségtevés biológiai okai 

helyett az eltérést sokkal inkább az identitás társadalmi konstrukciójaként értelmezi, azaz 

társadalmi okokra vezeti vissza: a férfiak és a nők eltérő szocializációjára, illetve a szegregált 

társadalmi színterek jelentőségére. (Gilligan 1982, Michel 1993) 

A segítés professzionális és fizetett munkává válása (a szociális munka) a világon szinte 

mindenhol sűrű szálon fonódott össze a társadalmi nemek kérdésével, nem csak a jelenkorra, 

de annak történeti előzményeire, előtörténeteire is vonatkozóan. A professzionális 

gondoskodás, a szociális munka gendertermészetének a megrajzolásához nélkülözhetetlen a 

genealógiai szemlélet beiktatatása: a társadalmi nem és a szakmai identitás(ok) 

diskurzusokban konstruálódó, s azokban folytonosan újjászülető tapasztalat (belsővé tett 

történelem) ugyanis elidegeníthetetlen módon kapcsolódnak a jelenkori narratívákhoz. „A 

kritika többé nem az egyetemes értékű formális struktúrák keresését jelenti, hanem azon 

események történeti vizsgálatát, amelyek önmagunk létrehozásához vezettek.” (Foucault 

1991) Ebben a keretben viszonylag bőségesen találunk a szociális munka gender-dimenziójára 

vonatkozó történeti munkákat. A gondoskodás és a „női természet” között ontológiai 

kapcsolatot feltételező XX. századi szerzők műveiben (a humán diszciplínák összességében a 

                                                 
9
 Az Elizabeth Badinter művére való hivatkozással arra is utalni szeretnék, hogy a szülői (gondoskodó) 

szerepeknek a társadalmi nem szempontjából történő konstruáltsága és lehetséges hatásai egészen régóta 

foglalkoztatják a nyugati szerzőket, napjainkra pedig a mainstream tudományos érdeklődés fókuszába 

kerültek. (Badinter A szerető anya c. munkája 1980-ban jelent meg Franciaországban.) Bár a kérdés közvetett 

módon kétségkívül kapcsolatban áll kutatásom tárgyával, disszertációm kereteinek a szűkössége nem teszi 

lehetővé ennek részletesebb tárgyalását, így megmaradok e jelzésszintű utalásnál csupán. 
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filozófiától és az etikától kezdve a pszichológián keresztül a társadalomtudományokig) a nő 

azonosítódik a gondoskodással (és a reprodukcióval), így a szociális munkával kapcsolatos 

diskurzusokban a nő belépése a társadalmi színtérre sok esetben egyfajta jelöletlen 

határátlépésként fogalmazódik meg. (Koven et al 1993, Lake 1993, Aczél et al 2012)  A 

professzionális gondoskodás társadalmi (nemi) konstrukciója korszakokon átívelve 

kapcsolódik az anyaság, pontosabban a társadalmi anyaság (maternalizmus) ideológiájához. A 

maternalista elméletek
10

 (Larsen 2011, Michel 1993) szerint korántsem véletlen, hogy a jóléti 

államok kialakulását megelőző néhány évtizedben a professzióvá váló szociális munka szinte 

mindenhol a világon a nőket (akik a gazdasági átalakulás következtében egyre nagyobb 

arányban jelentek meg a munkaerő-piacon) „találta meg” magának. A patriarchális rend 

keretébe illesztett gondoskodási feladatok ugyanis nemcsak hogy nem veszélyeztették a 

hatalmat, hanem éppen ellenkezőleg, a szociális munkán keresztül közvetített társadalmi 

anyaság (mint ideológia és mítosz) a hierarchia és a politikai rendszer fenntartásának egyik 

fontos pillérévé vált a XX. század első harmadában és később is.
11

 A gondoskodás 

társadalmasítása (mint folyamat), benne a szociális munka szakmaként való megjelenésével, 

idővel egyre professzionalizáltabbá vált, egyúttal specializáltabb és fragmentáltabb 

intézményrendszert hozott létre, illetve magával vonta a szakmai szabályozottság 

növekedését. Ennek egyértelmű hatása volt első hullámban, hogy a férfiak megjelentek a 

szociális területen, míg később, a szakma bürokratizálódásához kapcsolódó presztízs-

csökkenés miatt, a szakmai szabályok hegemóniája a férfiak arányának csökkenését 

eredményezte. (Hearn 1982, Horváth et al 1996) 

Mindennek magyarországi történetéről (ahogy jelenéről is) csak keveset tudunk: az 

                                                 
10

 A magyarul leginkább „társadalmi anyaságként”, illetve „az anyaság társadalmasításaként” fordítható 

maternalizmus terminológia megszületése a szociálpolitika-történet „feminista kritikájához” köthető. 

Egyszerre jelöl (politikai) diskurzust, szociálpolitikát és szociális munkát. A fogalmat a kutatók elsősorban 

történeti/gender kontextusban, a XX. század első felében kialakuló állami jóléti (intézmény)rendszerek 

leírásához és újraértelmezéséhez, a nők/anyák politikai és szociális jogainak a kiszélesítéséért küzdő 

mozgalmak, illetve az ezekre irányuló állami politikák leírására használják. (Larsen 2011) Mások a 

maternalizmus fókuszát a nőkről, a nőkkel kapcsolatos társadalmi, kulturális szerepekről folyó politikai 

diskurzusokban jelenítik meg. A maternalizmus több elemzésben nem válik el élesen a feminizmustól, 

tekintve, hogy számos politikai/szociális jog megszerzésében éppen a maternalizmus játszott fontos szerepet. 

Történt mindez annak ellenére, hogy ezek a szervezetek, mozgalmak sem a politikai részvételt, sem pedig a 

hagyományos családi szerepek megváltoztatását, a nők és a férfiak társadalmi egyenjogúságát nem tűzték ki 

célul. Sokan viszont épp azért választják el kategorikusan a feminizmustól, mivel a mozgalom és a 

kezdeményezések – szemben a feministák törekvéseivel – elsősorban a nemek közötti különbségtevést 

„felhasználva” harcolják ki a nők számára a politikai és a szociális jogokat (például az anyák és gyermekek 

védelme). A maternalizmus jelentősége abban is megragadható, mutatják be a tanulmányok, hogy a fennálló 

rendszerben ennek hatására szakad át a magán és az állami színterek mindaddig elválasztott tartománya. 
11

 A maternalista elemzési keret – mutat rá például Haney a munkájában – nemcsak a szociális munka 

professzióvá válását vizsgálva lehet fontos számunkra, de azt az „újkori” szociális munka értékelésekor is 

figyelembe kell venni. (Haney 2002) 
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államszocializmus „egyenlőség-diskurzusában” a gender kérdése hangtalanná vált,
12

 s mindez 

jól látható módon hatással volt a hazai szociális munkával kapcsolatos alapkérdésekre is, 

melyek sorából a társadalmi nemek kérdése (nagy általánosságban azt mondhatnánk) 

egyszerűen kimaradt.
13

  

 

                                                 
12

 A nőkről szinte csak egyetlen metaszintre emelkedett diskurzus jellemezte a korszakot, és ez az „anyaság” 

volt. (Adamik 2012) 
13

 Sajnálatos módon nem áll rendelkezésünkre, vagy én nem találkoztam olyan tudományos munkával, amely 

az átmenet éveit követően újjászülető hazai szociális munka identifikációjának történeti alakulását 

részletesen is elemezte volna.  
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3. A kutatás 

 

3.1. A kutatás elméleti kerete 

 

Kutatásom interdiszciplináris, ennek megfelelően a témám megértését szolgáló szakirodalmak 

nem köthetőek kizárólagosan egyetlen kitüntetett tudományterülethez. Dolgozatomban a 

szociális munka gender-vonatkozásaival foglalkozó, annak történeti előzményére is reflektáló 

szakirodalmakat gyűjtöm össze, érintve azokat a rokonterületeket is, amelyek a későbbiekben 

jelentőséggel bírhatnak témám szempontjából: a kérdés tárgyalásának „hagyományai” szerint 

foglalkozom tehát a szociálpolitika gender-aspektusával, kapcsolódom a munkaerő-piac 

társadalmi nemekkel kapcsolatos vizsgálataihoz, illetve érintem a témámhoz közvetlenül is 

kapcsolódó, a nemek szerint nem-konvencionális munkakörben foglalkoztatottak kérdését. 

Emellett vázolom a szakmai identitás általános keretét és meghatározását, illetve bemutatom a 

szociális munka és a szakmai identitás kapcsolatával foglalkozó szakirodalmakat is.  

Mindenekelőtt azonban kutatási kérdéseimet két, egymással összefüggő keretben helyezem el, 

a feminista kritika és a hermeneutika megközelítésmódját és persze irodalmát alapul véve.  

 

Magát a feminista kritikát, de a disszertációmat is mélyen átitatja a feminizmus 

egyenlőség/különbségtevés dichotómiájának a kérdése. A nemi viszonyok társadalmi/kritikai 

leírásában a szerepelmélettel történő szakítást követően a posztmodern fordulat ugyanis 

egyfelől azt eredményezte, hogy az identitás esszencialista felfogása helyett a társadalmi 

nemek tudományos vizsgálata jellemzően a férfiasságok (maszkulinitások)
14

 és nőiességek 

(feminitások) interszekcionális
15

 (Crenshaw 1991, Fraser-Nicholson 1990) és 

interdiszciplináris, a kulturális jelentések hálójában élő dinamikus viszonyaként értelmeződik. 

(Butler 2007, Connell 2012, Hadas 2010)
16

 Másfelől azonban ez(ek) az értelmezői 

                                                 
14

  Bővebben lásd a férfikutatások (men's studies, masculinity studies, studies on men and masculinities vagy 

critical studies on men and masculinities) területét. A férfikutatásokkal kapcsolatos legfontosabb szövegek 

magyar nyelvű fordítása 2011-ben jelent meg egy áttekintő gyűjteményben, a terület legjelentősebb hazai 

szakértőjének, Hadas Miklósnak a szerkesztésében. (Hadas 2011) 
15

 Az interszekcionális elemzési keretben a hatalmi viszonyok relációjában megjelölhető szociokulturális 

kategóriák (nem, etnikum, osztály stb.) nem elkülönült entitásként, hanem a többi kategóriával 

kölcsönhatásban léteznek, illetve a különböző társadalmi intézményekben folyamatosan konstruálódnak. 
16

 A feminista keretek lehatárolását, illetve a gender studies meghatározását nehezíti, hogy a gyűjtőfogalom 

(„feminizmus(ok)”/„gender”) használati gyakoriságával ellentétben a tudományos munkák különféle 

aspektusok tág spektrumán sokszor inkoherenciát mutatnak mind az diszciplináris nézőpontok sokfélesége (a 

gender-reprezentációtól a politikáig), mind pedig az egymástól meglehetősen távol eső (és egymással 

gyakran antagonisztikus ellentétben álló)  társadalomelméleti kiindulópontok okán. (Éppen ezért azt is 

mondhatnánk, hogy mindez szemben áll a tudományelmélet folyamatosságába vetett hitével és 

biztonságával.) 
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horizont(ok) a feminista kritika számára (is) ellentmondásokkal terhelt(ek), hiszen a 

posztmodern decentralizált szubjektum-felfogás élesen szemben áll a kritikai kiindulópontban 

rögzített, a női szubjektum egysége mentén definiált identitással. Minderről így ír Donna 

Haraway a Kiborg kiáltvány c. híres munkájában: „Az identitások ellentmondónak, 

részlegesnek és stratégiai jellegűnek tűnnek. A nem, a rassz és az osztály fogalma, miután 

hosszú, nehéz folyamatban felismertük társadalmi és történelmi felépítésüket, nem 

szolgálhatnak a »lényegi« egységbe vetett hit alapjául. A »női« létben semmi nincs, ami 

természetesen módon kötné össze a nőket. Nincs is olyan állapot, hogy nőnek »lenni«, lévén 

maga is egy igen összetett kategória, amely vitatott, szexualitásról szóló tudományos 

diskurzusokban és más társadalmi gyakorlatokban jön létre.” (Haraway 2005: 113) 

Ugyanakkor a dekonstrukció elfojthatja a társadalmi kritika hangját, ezzel együtt pedig a 

kontextus mély társadalmi beágyazottságának a problematikáját is: erre utal Susan Bordo is, 

aki Feminizmus, posztmodernizmus és genderszkepticizmus c. írásában a duális séma 

megkérdőjelezése mellett, illetve a gender dekonstruálásában, a narratívák végtelen 

sokszorozódásának a nevében sem tartja elfogadhatónak az uralmi viszonyok kritikájának az 

elmaradását. Munkájában a tiszta elméleti keretek és megközelítésmódok helyett a 

pragmatizmus mellett érvel: „Csakis az adott kontextus tudja eldönteni, hogy az elemzés 

általános kategóriái – faj, osztály, nem – mikor homogenizálnak veszélyes mértékben, és 

mikor elengedhetetlenek a társadalmi kritika szempontjából. [...] Egy olyan kultúrában 

azonban, mely valóban a társadalmi nemek kettősségére épül, nem lehet senki sem 

egyszerűen »emberi lény«. (Bordo 2006: 118) Judith Butler a „nők” terminológia nehézségei 

mentén a dilemmákat politikai felhasználhatóságukban oldja fel: „Ha a »nők« terminust egy 

permanensen vitatott locusként vagy a feminista harc helyeként akarjuk értelmezni, fel kell 

tételeznünk, hogy a kategóriát nem lehet lezárni – és politikailag számottevő okokból nem is 

szabad […] Az erőszak enyhítése és átdolgozása érdekében pedig meg kell tanulni egy kettős 

mozgást: segítségül hívni a kategóriát és így ideiglenesen megalapozni egy identitást, de 

ugyanakkor a permanens politikai vita mindig nyitott locusának is tekinteni. Az, hogy a 

terminus megkérdőjelezhető, nem jelenti azt, hogy nem kell használnunk, de az, hogy 

használnunk kell, szintén nem jelenti azt, hogy nem kell folyamatosan rákérdezni a 

kizárásokra, amelyekre működését alapozza, s mindez éppen azért szükséges, hogy 

megtanuljuk, hogyan éljük meg a politikai jelölő esetlegességét egy demokratikus vitákon 

alapuló kultúrában.” (Butler 2005: 210) Kutatásom során ebben a nyitottságban kísérelem 

meg felfogni a gender alakját. 
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Dolgozatomban egy másik szempontból is hangsúlyosan megjelenik a dinamikus értelmezés 

lehetősége: mind a feminista kritikai keretében, mind pedig az újkori hermeneutikában a 

pozitivista szellemű magyarázat helyére a megismerés és a megértetés kerül, melyben a 

hangsúly a történetileg és kulturálisan szituált események szubjektív és nyitott végű (nem 

lezárt) reprezentációira és interpretációira helyeződik. 

Az előbbi ismeretelméleti és tudománykritikai keretekbe illeszkedik a kutatásban alkalmazott 

narratív módszer, melyben a kérdés és a kérdésfeltevések hagyományos, pozitivista 

megközelítésmódja helyett a személyes élmények és tapasztalatok jelentik a kiindulópontot. 

Mindeközben pedig felvállalja, sőt dolgozik is azzal a dialógussal és dinamikával, mely a 

résztvevők és a kutató között zajlik, s melynek során a megszülető értelmezés a résztvevők és 

a kutató közös és nyitott szövegévé válik. Mindez pedig, összhangban a feminista kritikával, 

egyfajta felvállalt „politikai” cselekvésként is értelmezhető. 

 

3.2 A kutatás módszertana és folyamata 

 

Munkámban a Gabriele Rosenthal (Rosenthal 1993) által alkalmazott
17

 életrajzi 

esetrekonstrukciós elemzési módszert használom, amelyet a társadalomtudományok terén a 

legtöbb hazai kutató is mérvadónak tekint. 

Ez a módszer abból a kettősségből építkezik, annak a szétválasztása, később pedig 

összeillesztése révén vizsgálja a tárgyát, hogy maga a szöveg egyrészt a megélt élettörténet 

rekonstrukciója (így „tények” sorozata), másrészt pedig egy elbeszélt élettörténeti 

rekonstrukció is, amelyben az elbeszélő egy sajátos „életelméleti”
18

 összefüggésben, 

konstrukcióként látja és láttatja, reprezentálja saját élete történetét, ezen keresztül pedig 

identitását. 

A módszer alkalmazása során kiindulópontjaimat nagymértékben meghatározta a Katz 

Katalintól tanult megközelítés és módszer szemlélete.
19

  

                                                 
17

 Rosenthal írásában (1993) Martin Kohli, Fritz Schütze és Wolfram Fischer-Rosenthal nevét emeli ki, mint 

akiknek fontos szerepük volt a módszertan megalapozásában. 
18

 A fogalmat Katz Katalintól vettem át. Katz Katalin az ELTE Társadalomtudományi Karon vendégelőadóként 

vezetett egy, a narratív elmélettel és gyakorlattal kapcsolatos módszertani szemináriumot. Az ott tanultak sok 

szempontból alapját képezik a dolgozatomban alkalmazott módszertannak. 
19

  Mindezt azért tartom fontosnak rögzíteni, mert ebben a megközelítésmódban a témához kapcsolódó 

társadalmi vonatkozások feltárása, „tetten érése” csak egyik, de nem egyetlen célja magának a kutatásnak. A 

végső cél ugyanis a kutatásban részt vevők „életelméletének”, sors-értelmezésének az interpretálása, 

mégpedig nem normatív (társadalmi értelemben) alapon: annak értelmezése, hogy az érzelmek, a család, a 

társas környezet, a társadalom és a kultúra dimenziójában a kutatásban részt vevő személy vajon miért is 

éppen akként cselekedett, ahogyan az a megélt élet (re)konstrukciójából kiolvasható, illetve mindezekhez 

milyen „jelenbeli” értelmezések kapcsolódnak? Kutatásom központi tétele hangsúlyozottan annak az átélt 
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A disszertációban szereplő élettörténeti interjúkat 2014-ben készítettem. A kutatásba olyan 

szociális munkásokat vontam be, akik az interjú elkészítésének időpontjában családsegítő 

vagy gyermekjóléti szolgálatnál dolgoztak szociális munkás munkakörben. 

Az élettörténeti interjúk során a beszélgetésben részt vevők mindegyikétől azt kértem, mesélje 

el azt, hogyan lett az a szociális munkás, aki most itt ül. Ez volt tehát az a bevezető kérdés, de 

a szöveg megformálása szempontjából egy végpont is, melynek alapján a résztvevő 

megalkothatta saját élettörténetét, a szabad konstruálás terét azonban természetesen nyitva 

hagyta számára. Miután a részt vevők lezárták a főnarratívát, azaz egy lehetséges „választ” 

adtak kérdésemre, az elbeszélésükben említett élettörténeti vonatkozásokra, fontosnak tartott 

egységekre szó szerint kérdeztem vissza. Ezt követően még két kérdést tettem fel a 

résztvevőknek. Egyrészt azt, hogy vajon van-e jelentése, másrészt azt, hogy van-e jelentősége 

annak, hogy valaki férfi vagy női szociális munkás. 

 

Összesen 15 szociális munkással készítettem interjút (10-et férfiakkal, 5-öt pedig nőkkel). 

Ebből a disszertációban végül 7 élettörténeti elbeszélést elemzek (ezek közül 4 férfi, 3 pedig 

női történet). Az elkészült interjúk közül az elemzésre való kiválasztás egyetlen szempontja a 

beszélgetés hossza és tartalmi bősége volt.  

 

 

                                                                                                                                                         
megértése, hogy az egyes élettörténetek vajon mit reprezentálnak, mit szeretnének (velem is) közölni az 

elbeszélések által a résztvevők, történeteik milyen üzeneteket hordoznak? Mindez a kutatás módszertanát 

tekintve néhány gyakorlati következménnyel is jár: egyrészt az interjúkészítő személynek meg kell egyeznie 

a kutató személyével, hiszen az elemzés során rögzíteni szükséges minden olyan körülményt, helyzetet, ami 

befolyásolhatja az értelmezést, pontosabban tágíthatja az interpretált jelentés körét. Másrészt az érintettek 

bevonása, hangsúlyos jelenléte a kutatásban azt az alapvetést is magában foglalja, hogy az egész kutatás az 

érintettek tudásán alapul. („Ne róluk mondjuk el, hanem ők saját magukról”– hangzott el Katz Katalin 

szemináriumán.) 
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4. Közös szálak: összefoglalás és konklúzió 

 

A dolgozat „közös szálak” című lezáró fejezetében különösen fontos annak kiemelése, hogy a 

narratív értelmezés nem tud és nem is akar lezárt történeteket látni és láttatni, a megértés 

szubjektivitása és részlegessége így alapvetésként szerepel. Ezt szem előtt tartva készítettem 

el az elemzéseket, és ennek „bizonyosságában” írtam a dolgozat zárófejezetét is. 

Bár az elbeszélések elsősorban önmagukban, a maguk teljességében értelmezhetőek, hogy 

választ kapjak a kutatás kezdetekor és a kutatás során újrafogalmazott kérdéseimre, 

felvetéseimre, kerestem azokat a motívumokat, amelyek – a gender szempontjait előtérbe 

helyezve – közös szálakra felfűzhetővé teszik a történeteket, csoportokká, mintázatokká 

rendezik az elbeszéléseket. A „közös szálakban” tehát azt próbálom meg feltárni, hogy a 

szöveg által konstruált „lehetséges világok” a férfi/női viszonyokkal kapcsolatos 

kulturális/társadalmi mezőbe, egy másik metszetben pedig a gondoskodás narratívájába 

beágyazva milyen értelmezéseket, jelentésrétegeket kínálnak fel. Bár direkt következtetéseket 

természetesen nem lehet levonni a szociális munka tartalmára vonatkozóan, de az összkép 

mindenféleképp benyomások és sejtések összekapcsolódását eredményezi (ezek a sejtések 

alapjait képezhetik más kutatásoknak, ugyanakkor össze is köthetőek a már korábban 

megszületettekkel). 

 

Az eredeti elképzelésemben csak férfi interjúalanyok szerepeltek, ennek megfelelően is 

kezdtem neki a kutatásnak. Ezt az 5. interjú elkészítését követően írtam felül, és elkezdtem 

női résztvevőkkel is interjút készíteni. 

A női beszélgetőtársak bevonásának „kényszerét”, úgy vélem, jelenlétem és „Másikként” való 

identitásom adta. A férfiak elbeszéléseiben ugyanis nem láttam viszont önmagam történetének 

egyetlen szálát sem, amely egyrészt elbizonytalanított, másrészt pedig idegenné is tett.  A női 

történetek meghallgatását követően megnyugodtam, hiszen önmagam története már 

visszatükröződött az „ismerős” elbeszélésekben. S ahogy szaporodtak a nők által elmondott 

történetek, úgy alakultak a saját értelmezésemben is egyre határozottabban közös női 

történetté (a „Mi” történetévé), élesen elválasztva önmagukat a férfiak elbeszéléseitől. 

Ez eredményezte többek között azt, ahogyan végül is a disszertáción belül elrendeztem a 

felhasznált interjúszövegeket. Erősen küzdöttem ugyanis azzal, hogy a történetek saját maguk 

meséljenek, és saját horizontom legalább ezen a ponton a lehető legkevésbé uralja a dolgozat 

záró (de nem lezárt) értelmezését. A férfiak és a nők által elmondott történeteket azonban 

mégsem tudtam vegyíteni egymással, nem találtam meg azokat a közös pontokat, amely 
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összefűzték volna egymással a narratívákat. 

Ez utóbbival kapcsolatos fenntartásom már csak azért is erős volt bennem, mert részben a 

hipotézisemnek, részben egyfajta saját elvárásnak megfelelően is, a történetekben sokkal 

inkább a hasonlóságokat kerestem, semmint a különbözéseket: nem akartam két „világot” 

látni és láttatni, nem szerettem volna, ha a szereplők csupán a férfi és a női szubjektum 

egysége mentén definiált identitással jelentek volna meg a dolgozatban, el akartam kerülni az 

esszencializmus túlságosan homogén és leegyszerűsítő keretét. Mindez azonban, ahogyan erre 

még később visszatérek, nem sikerült maradéktalanul. 

A szerkesztés tehát már önmagában is egyfajta interpretációját jelentette szövegeknek. 

Ugyanez érvényes természetesen a történetekből kiragadott és „mottóvá” tett címekre is, 

melyek a történetek „újraírásának” egy lehetséges pontját ragadják meg, egymás mellé 

helyezésük pedig rendezi a végső értelmezést.
20

 

Miután ebben a formában nincs lehetőség az elemzett elbeszélések teljes bemutatására, a 

„mottók” erejéig fontosnak tartom legalább a címek ki/beemelését e helyen: 

 

„Mert megjött a siker, tehát a sikerélménnyel jön meg az étvágy.” Gábor  

„Mi így tudunk tenni, tehát ebben a szakmában és akarunk is tenni és teszünk is.” Dániel 

„És hát ezt nem lehet másképp, mint hogyha az ember befektet és tanul.” István  

„Itt maradtam, mint szamáron a fül.” Miklós  

„Tehát ez így a segítő szakmának ez a réme szerintem, vagy a rémsége, hogy így egy ügyfelet 

így hazaviszünk, de én hazavittem.” Andrea  

„És én kiugrottam a sátorból és elrohantam, így lefagytam.” Katalin  

„Ahol a szeretet még létezik, és ahol még tartva van, onnan még ki lehet indulni.” Szidónia

  

Annak ellenére tehát, hogy el akartam kerülni a szembeállítást, a „közös szálakat” mégiscsak 

azok a különbözőségek uralják, melyek nemenként elválasztják egymástól az elbeszéléseket.  

Ez leglátványosabban, visszatérő elemként abban mutatkozik meg, hogy a beszélgetőtársak 

milyen mélységben tárják fel magánéletüket, milyen személyes érzelmi vonatkozást emeltek 

ki a szociális munkássá válás útján. Míg valamennyi női résztvevő az érzelmi érintettségnek, a 

személyes jelenlétnek (annak összes jelentésárnyalatával együtt) és tapasztalatnak 

alárendelve, azt középpontban helyezve vagy abból kiindulva rekonstruálja saját 

élettörténetét, addig a férfiak egy ettől teljesen különböző forgatókönyv szerint mesélik el 

történetüket. Ezekben az elbeszélésekben ugyanis egytől egyig a „siker” – mely a női 
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elbeszélésekből szinte teljesen hiányzik
21

 – lesz az a legfontosabb motívum, amelyre 

felfűződik a karrier-, egyúttal fejlődéstörténetük. Ez legtisztábban Gábor elbeszélésében 

jelenik meg, aki azon az íven meséli el élettörténetét, hogy hogyan vált rossz tanulóból sikeres 

emberré, de ez a szál vezeti végig István történetét is, aki a „befektetés” és az „építkezés” 

köré rendezi elbeszélését. 

Az elemzett élettörténetekben a férfi főszereplők általában két világ határán vannak. Az 

időben kitolt szakmaválasztás esetükben kései életszakaszban jelenik meg, és jellemzően 

valamilyen más területen elszenvedett kudarc vagy csalódás után csöppennek bele
22

 a segítés 

világába (ez alól talán csak Dániel története a kivétel). Ezek az ütközések általában implicit 

tartalmakként bújnak meg, és minden esetben magyarázatra szorulnak, olykor maguk alá is 

gyűrik az egész elbeszélést. A segítés, a gondoskodás ugyanakkor új „esélyként”, egyfajta 

támasztékul szolgál az elbeszélők számára. A koherens élettörténet megjelenítése érdekében, a 

megtalált szakmai identitást a narratív én elbeszélésére szolgáló stratégiákban néhol a „hős 

küzdelmeként” jelenítik meg. Az instrumentális szerep, ami a tettben, az építésben és a 

mérhető eredmények vonatkozásában jelenik meg, alapvetésként értelmezhető a férfiak 

elbeszélésében. 

A helyenként megtört ívű férfi élettörténetekkel szemben a nők elbeszéléseiben a szociális 

munkássá válás magától értetődő módon jelenik meg. A gondoskodás vagy éppen az 

alávetettség és kiszolgáltatottság személyes motívuma és élettapasztalata náluk egyrészt 

kulcsmotívum, másrészt gyermekkorra visszanyúló (ha nem is jelenik meg a saját 

gyermekkor, akkor a gyermeke történetén keresztül tűnik fel a téma). Ezzel szemben a 

gyermekkorból kibontakozó rekonstruált élettörténetben nincs helye és szerepe a segítésnek, a 

régmúltból hordozott személyes élménynek a részt vevő férfiak elbeszélésben.  Ott, ahol 

mégis megjelenik ez a legkorábbi élettörténeti szakasz, az elmondhatóság határait egy 

kulturális/társadalmi keret jelöli ki: Dániel és István is inkább csak, mint egy szociografikus 

„háttérkép” emeli be családját az elbeszélésbe. A személyesebb, mélyebb tapasztalatok vagy 

traumák rejtve maradnak, az ütközések mögötti tartalom azonban felsejlik a megtört életútból. 

A női tükörképekben mindig előbukkan a „Másik” alakja: az elesett, a kiszolgáltatott vagy a 

gondoskodásra szoruló. Mindez nemcsak a saját élmények sokaságában jelenik meg (itt a 

skála a kirekesztett lázadó történetétől az anyai gondoskodó szerepen át a szexuális abúzusig 

terjed), de a beékelt kliens-történeteken keresztül is átszűrődik, sőt helyenként össze is ér 

                                                 
21

  Legalábbis abban az értelemben mint „karrierépítés”.  
22

  A „beleesés, belecsöppenés” metaforái kísérteties hasonlóságot mutatnak egy, az angol férfi szociális 

munkások szakmai identitását vizsgáló kutatás tapasztalataival (Christie 2006).  
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azzal. Ez utóbbiak közül a legszembetűnőbb példa Andreáé, aki családjába fogadta a kliensét, 

de Szidónia is egy kliens-történetet épít be saját szakmai identitásának a felmutatásához. A 

nők ebben a társadalmi térben mintha „természetszerűen”, eleve elrendelve kapcsolódnának 

össze a gondoskodással, mélyen beágyazódva a maternalizmus hagyományába. A „Másikhoz” 

(legtöbbször saját gyermekükhöz) való kapcsolódás könnyedsége, ezzel összefüggésben pedig 

a karrierépítés vágyának az elmaradása ugyanakkor egy társadalomkritikai keretbe illesztve 

nagyon is kényszerű helyzetet jelöl, s sokszor inkább a választás hiányáról és az 

alárendeltségről szól. A női történetekhez képest a férfiak elbeszéléseiben a „Másik” alakja 

egészen más szerepben jelenik meg: általában azért lép egy-egy szereplő (kolléga, barát, társ) 

a „színre”, hogy segítse vagy éppen akadályozza a főhős útját a siker elérésében. 

A férfiak határátlépése a segítés női világába egyrészt jelölt a történetekben, másrészt 

általában zökkenőmentes, a külvilág ítélete nem jelenik meg velük mint „nem hagyományos” 

munkakörben foglalkoztatottakkal szemben. Mindezt a történetek alapján egyfelől azzal 

magyarázható, hogy a férfiaknak ezeken a színtereken sem kellett lemondaniuk a megszokott 

instrumentális szerepükről. Ez legmarkánsabban Gábor, illetve István elbeszélésében köszön 

vissza (de valamennyi férfi elbeszélésében megjelenik), akik könnyedén és felvállaltan 

azonosulnak a szociális munka menedzserizmus-szemléletével, melybe problémamentesen 

illeszthető be az „építkezés” motívuma. Ezen túl a határátlépést talán az is megkönnyítheti a 

szereplők számára, hogy női környezetük támogatja őket, nem ritka az elbeszélésekben, hogy 

egy női hozzátartozó (aki maga is humán foglalkozású) tanácsára választja magának a segítő 

foglalkozást.   

A beszélgetések lezárásaként külön kérdésként szerepelt az interjúkban, hogy a 

beszélgetőtársak véleménye szerint van-e jelentése, illetve jelentősége annak, hogy a szociális 

munkás férfi vagy nő. Ezzel, a disszertációm témáját részben felölelő irányított kérdéssel azt 

szerettem volna elérni, hogy az élettörténet vonatkozásához nem illeszkedő, esetleg kifelejtett 

vagy kiejtett momentumok, vélemények is kerüljenek be az elemzésbe. A válaszokban 

jellemző módon a „hagyományos” férfival kapcsolatos meta-narratívák kerültek előtérbe. 

Nemcsak a megkérdezett férfiak látják és láttatják önmagukat „védelmezőként”, 

„racionálisként” és „cselekvőként”, de a legtöbb női résztvevő is ezeket az aspektusokat 

hangsúlyozta válaszában. (Ennél a pontnál, nyilván a direkt megfogalmazásnak köszönhetően 

is, a „Mi” és az „Ők” élesen elválasztódik egymástól.) A férfiak és a nők egyaránt pozitívan 

értékelték a férfiak jelenlétét a szakmában, véleményüket általában a férfiakkal kapcsolatos 

„hagyományos” narratívához igazították, általában a férfiak instrumentális szerepeit említve 

meg. Bizonyos szituációkban tehát, összhangban a „doing gender” elméleti alapvetéseivel, a 



17 

 

gender explicit főkategóriaként jelenik meg. (West et al 1987) A szociális munkás férfiak a 

válaszokban egyfajta „katonai”, „védelmezői” szerepben jelentek meg, akik a nehezen 

kezelhető vagy agresszívabban fellépő kliensekkel szemben nemcsak fizikai erejüknek 

köszönhetően, de „férfias” kommunikációjuk miatt is a női szociális munkásokhoz képest 

hatékonyabban tudnak fellépni.
23

 Az előbbihez hasonlóan visszatérő véleménye volt a 

megkérdezetteknek, hogy a férfi kliensek (jellemzően az apák) szempontjait, nézőpontját 

talán könnyebben átélhetik, megérthetik a férfi szociális munkások. Ezen túl minden esetben 

felmerült a „racionalitás” és a „vezető- és szervezőkészség” képessége is. Ezeket a 

tulajdonságokat szinte valamennyi beszélgetőtárs a férfiak jelenlétéhez közvetlenül kapcsolta 

hozzá, és Szidónia kivételével mindannyian pozitívan is értékelték mindezt. Ami még kitűnt a 

válaszokból, hogy azokba valamennyi férfi beszélgetőtárs (de Miklós vagy István például az 

élettörténeti elbeszélésébe is) beemelte az anyagi megbecsültségnek, illetve általában az 

egzisztenciális biztonságnak a kérdését is. A munkaerő-piac, de általános értelemben az egész 

társadalmi működésmód „hagyománya” (végső soron a hatalmi rend) magyarázza 

véleményem szerint, hogy a nők esetében ez az aspektus sem az élettörténetekben, sem pedig 

a záró, direkt kérdésekre adott válaszokban nem jelent meg.  

Az egzisztenciális biztonsághoz kapcsolódva a nők és a férfiak elbeszéléseiben élesen 

szembeállíthatóak a vezetéssel, illetve a saját vezetői vágyakkal kapcsolatos ambíciók.
24

 

Utalva a történetekre: míg Miklós vele szemben támasztott kimondatlan elvárásként, Gábor 

vagy István a szorgalma és rátermettsége zálogaként tekint a vezetői szerepre, addig Szidónia 

„társakat” hív segítségül, hogy „kényszerűen” elfogadja a vezetői kinevezését, a többi női 

résztvevő esetében pedig fel sem merül ez a kérdés.    

A férfi szociális munkások szakmai identitásával kapcsolatban tömören azt is mondhatnám, 

hogy „Új Ádám” helyett a „Régit” találtam meg az elbeszélésekben vagy, egy másik úton 

haladva/elindulva, a kutatás egészére vonatkoztatva, úgy is fogalmazhatok, hogy a férfi 

helyett a női olvasat újraírása vezetett el a szociális munka gender kérdéseihez.  

Azon a bizonyosságon felül, amelyet a kutatás során szereztem, hogy a szociális munkának 

van neme, az elbeszélések egy lehetséges olvasata a hazai szociális munka számára más 

lehetőséget is megnyit a genderrel kapcsolatos értelmezéshez. A rekonstruált élettörténetek 

ugyanis arra utalhatnak, hogy míg a férfiak azonosulása a gondoskodással nem építkezik 

felvállaltan és maradéktalanul múltjuk és jelenük személyes rétegeiből, addig a női önarckép 

                                                 
23

  Ezek a vélemények szintén hasonlóságot mutatnak a már említett angol példával (Christie 2006). 
24

  Mindez pedig nagy hasonlóságot mutat Anker és szerzőtársainak, a pozitív és negatív sztereotípiáknak a 

vezetői szereppel kapcsolatos megállapításaival. (Anker et al 2003) 
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reprezentációs mintáiban hangsúlyosan szerepel az eleven érzelem és test motívuma, a 

gondoskodáshoz vezető út „könnyű”. Így a női beszélgetőtársak szemlélete talán nagyobb 

harmóniában van a feminista szociális munkával, míg az élettörténeti magyarázatok alapjain a 

férfiak biztosabban kapcsolódhatnak a szociális munka menedzserizmus alapú 

megközelítésmódjához. Mindez abban a társadalmi/kulturális kontextusban talán könnyen 

értelmezhető, beágyazott, melyben a női lét, pontosabban a nőként való létezés történetében a 

hatalmi elnyomásba való ütközés, az alávetettség „élménye” kényszerű.  

Végezetül nem tudhatom, hogy a feltárt különbségek, vajon a forgatókönyvek nemenként 

kulturálisan elkülönült közös történetének, vagy pontosabban történelmének a keretéről 

árulkodnak-e. Vagy az áll inkább mindennek a hátterében, hogy az egymástól nagyon 

különböző elbeszélések esetleg „csak” ahhoz a kulturális mintához igazodtak, amelyben a 

férfi mint „munkavállaló” kizárólag „hagyományos” férfiként megszólalva nézhet vissza 

önmagára és láttathatja önmagát? Esetleg éppen azért váltak éppen olyanokká az elbeszélések, 

amilyenek végül lettek, mert én nőként ültem szemben, és akként is hallgattam s „írtam újra” 

az általuk elmondottakat? Bár bizonyosságot egyik tekintetében sem szereztem, úgy vélem, 

mindegyik alapjaiban befolyásolta, meghatározta, hogy végül milyen élettörténeti 

elbeszélések születtek. Az, hogy mindennek jelentőséget tulajdonítok, korántsem lényegtelen 

a kutatás következtetései szempontjából. A szociális munka ugyanis hasonló diádikus 

interakción és személyes megnyilatkozásokon keresztül dolgozik, hat. Ha nem láttam viszont 

önmagamat, történeteimet a férfiak által elmondottakban, ha végig éreztem egyfajta lezárást, a 

személyes történetek elmondhatóságnak a nagyon szigorú, zárt határait, akkor vajon hogyan 

zajlik a kliens és a szociális munkás között a kommunikáció, a kliens történeteinek átszűrése a 

teljes személyiségen és a teljes személyességen? Ha a férfi és a női narratívák ilyen nagyon 

különbözőek lettek (vagy én tettem őket nagyon különbözővé), akkor elképzelhető-e, hogy a 

szociális munkában nem számít az, hogy milyen nemű emberek között zajlik az interakció? 

(És most nem azokra a példákra gondolok, amelyeket a beszélgetőtársak felhoztak, például 

egy agresszív kliens.) Hihetjük-e azt, hogy az elmondott élettörténeti narratívák (stílussal, 

tartalommal) nem árulkodnak arról, hogyan dolgozhat valaki segítőként, azt, hogy milyen 

nemenként kódolt szerepben látják önmagukat és a klienseket? Vagy azt, hogy, hogy a 

szociális munka gender-szempontból lehet semleges? 

A kutatás, az eddig elmondottakon felül, néhány megfontolandó, a gyakorlati munkára vagy a 

szociális munkás képzésre közvetlenül is hatással lévő tapasztalatot rejt magában. 

Egyrészt arra vonatkozóan, hogy a hazánkban mindeddig jobbára gender-semleges területnek 

tartott szociális munka gender-szempontú megközelítése teljesen hiányzik mind a hazai 
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képzésből, mind pedig a kutatási gyakorlatból. Noha ennek a tudásnak a birtokában a segítők 

reflektálhatnának saját élettörténetük vonatkozásában (is) a hatalmi rend elnyomásának 

gyakorlatára, illetve árnyaltabb, pontosabb képet kaphatnának személyes beállítódásaikról, és 

ez mindenképpen hatással lenne a szociális munka tartalmára és gyakorlatára is. Úgy 

gondolom, hogy a hatalmi rend elnyomásában meg/átélt személyes tapasztalatokra való 

reflexió, azok feminista kritikai keretbe illesztése, illetve beemelése a szociális munka 

diskurzusába mind a szociális munkások egyéni szintjén, mind pedig a szakma egészére nézve 

új erőforrásokat jelenthetnének.  

Ezenfelül a szociális munka gyakorlatára vonatkozóan új utat jelenthet a résztvevőknek a 

narratív módszerrel kapcsolatos véleményéből leszűrt tapasztalata is. Az interjúk végén 

ugyanis egyrészt közvetlen visszajelzést adtam a beszélgetőtársaknak az interjúval 

kapcsolatos benyomásaimról, másrészt arra kértem őket, hogy mondjanak ők is véleményt 

magáról az interjúról, illetve a legtöbb résztvevőnek az elkészült elemzéseket is elküldtem 

átolvasásra. Noha szinte valamennyiük számára élményt jelentett a beszélgetés, többen is 

jelezték, hogy valódi nehézséget jelentett számukra, hogy merev vezérfonal nélkül, szabadon 

meséljenek egy számukra koherensnek, igaznak és érvényesnek tűnő történetet saját 

magukról. Sokan kiemelték, hogy az ilyen típusú feltárulkozás egy idegen előtt kellemetlen is 

volt számukra. Ez a tapasztalat, úgy vélem, beépítendő a szociális munkás képzésbe, akár a 

szupervízió gyakorlatába. A narratív szemlélet és módszer hatásait, lehetőségeit emellett 

személyes tapasztalattal is meg tudom erősíteni: ez a perspektíva és gyakorlat ugyanis, 

kiemelve a kutatás konkrét tárgyából, önmagam számára is teret biztosított az önreflexióra, 

saját élettörténetem és segítői identitásom árnyaltabb értelmezésére. 

A „Másik” megértése ugyanis mindenkor a befogadott és a sajátunkká vált értelem lesz. 
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