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KULCSÁR DALMA

Érzéki tudás, mindennapi kreativitás és
az új nemi szerepek

Sarah Pink: Home Truths – Gender, Domestic Objects and
Everyday Life. Oxford – New York: Berg, 2004. 164 p.

Sarah Pink, a Loughborough Egyetem antropológusa már öt mûvet publikált. Ebben a
könyvben a társadalmi nemek és a tárgyi környezet tanulmányozásának a legfrissebb
megközelítésmódjait ötvözve azt állítja, hogy a nemi szerepek átalakulását az egyé-
nek mindennapi, illetve az otthon kialakításában szerepet játszó „pluri-szenzoriális” él-
ményein, tevékenységein keresztül lehet a legjobban megfigyelni.
Kutatásait 1992 óta végezte Spanyolországban és Nagy-Britanniában. Alkalmazott

antropológiának nevezi a piackutatási célból 2000-ben végzett megfigyeléseit. Két- és
négyórás interjúkat készített, ezenkívül mindegyik otthonról és azok lakójáról körülbe-
lül egyórás videofelvétel áll a rendelkezésére.
A mintavételbe egyáltalán nem avat be, nem tisztázza, melyik társadalmi rétegrõl ír.

Nem csak teljes nukleáris családok otthonait vizsgálta. Megosztja az olvasóval egy gyer-
mekeit egyedül nevelõ elvált apa, néhány egyedülálló férfi és háztartásbeli családanya,
dolgozó háziasszony, illetve több diák otthoni élményeit és tevékenységeit. Nem mind-
egyikük lakik a saját tulajdonában. Az õ esetükben a lakóhely korlátozó jellegének tudja
be, hogy nem alakítják teljes mértékben igényeiknek megfelelõen a helyet, ahol élnek,
például nem végeznek felújítási munkálatokat, csak a saját szobájukat festik ki stb.
Spanyolországban az otthon karbantartása, csinosítása és a házimunka is hagyo-

mányosan csak nõi feladat volt, Nagy-Britanniában pedig a férfiak végezték az iparosok
közremûködését nem feltétlenül igénylõ karbantartási-, felújítási munkálatokat. Spa-
nyolországban az 1990-es évektõl, Nagy-Britanniában pedig már az 1980-as évektõl megy
át erõs átalakuláson a nemek háztartási munkamegosztása, vagyis – a nemek munka-
erõpiacon betöltött szerepének a változása miatt – a férfiak egyre több házimunkát vé-
geznek.
A szerzõ megfigyelései szerint a mai otthonok lakói kultúraspecifikusan térnek el a

hagyományoktól. Sajnos nehezen követhetõ nyomon, mennyiben a hagyomány elve-
tését, és mennyiben annak a megújítását határozza meg a kultúra. Az új angol nemi
szerepek alanyai a rutint igyekeznek kizárni, a spanyolok pedig elfogadják, hogy rutin-
szerûen végzik el környezetük kellemessé alakítását; tehát könnyen „túl vannak” a ru-
tinszerûen elvégzett házimunkán, és már élhetik is a „saját” életüket. A mai angolok
ezzel szemben elvetik a hagyományos, „megszállott” és szakértõ (a titkokat ismerõ)
háziasszony házimunka-rutinját, vagyis a rendszeres idõközönként elvégzett tevékeny-
ségek sorozatát. Ritkábban végeznek házimunkát, vagy más, személyes indokot tulaj-
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donítanak neki, és összhangba hozzák az érzelmi életükkel: azzal magyarázzák, hogy
éppen „olyanjuk van”, vagy terápiának tekintik, hogy jobban érezzék magukat tõle. Az
új rutin Spanyolországban a személyiség „természetes egyensúlyát”, Angliában pedig
függetlenségét, önállóságát õrzi meg.

A szerzõ a társadalmi nemi szerepek megújításában is megfigyelt eltéréseket. Az angol
nõk úgy végeznek házimunkát, hogy eközben elutasítják a hagyományos nõszerepet,
és létrehoznak egy újat. Az angol férfiak ugyanakkor kalandos kihívásnak érzik a háztar-
tást. Õk megszemélyesítik, animálják, tevõlegesnek gondolják az otthonukban érzékel-
hetõ ingereket és eszközöket, valamint azt hangsúlyozzák, hogy „alaposak” és „függet-
lenek”. A férfiak mindkét országban olyan férfiszerepet hoznak létre, amelynek alapján
férfiasan és/vagy személyre szabottan végezhetik el a házimunkát, így férfi testét nem
teszik nõiessé a hagyomány szerint nõi tevékenységek.

Pink úgy számol be az otthonok terepén folytatott nemiszerep-kutatásáról, hogy
közben alig írja le az otthonok tárgyait. Inkább arról szól, hogy miként kezelik a megkér-
dezett lakók az otthonaikat, és hogy milyen mértékben veszik igénybe a négy érzékü-
ket, mialatt belakják azokat. Tehát nem csak a látást kell megfigyelni, mert az adatközlõk
a hangokat, illatokat, tapintást illetõen is egyénre szabottan fejezik ki magukat. Mint-
hogy az érzéki ismeretek segítségével végzett házimunka teremt új nemi szerepeket,
így ezekrõl világosabb képet tár elénk többféle érzéki csatorna megfigyelése.

A korábbi irodalom általában arra összpontosította a hagyományos háziasszonyszerep
vizsgálatát, hogy miként kezeli a nõ a Mary Douglas-i értelemben felfogott tisztátalan-
ságot. A nemi egyenlõtlenség háziasszonya el volt zárva otthonában a külvilágtól, és
nem alakította kreatív módon a tevékenységét. Az otthon kialakítása és a háztartási munka
sok mai szerzõ szerint az identitás megvalósításának a részét képezi (Clarke 2001;
Gullestad 1993; Miller 2001). Az egyének az otthonukban önmagukat ábrázolják, hoz-
zák létre, fejezik ki. A szerzõ angol és spanyol interjúalanyainak a nemi szerepekre vo-
natkozó ismeretein és szenzoriális metaforáin keresztül mutatja be – többek között –
azok egyéni szándékait, illetve kultúrájuk meghatározta önkifejezésüket. Egyrészt a nemek
(nem nyelvészeti) performativitásáról – vagyis az új nemi szerepek tevékenységeinek
szabad átalakításáról – és az egyéni kreativitásról összeállított elmélet segítségével igyekszik
rávilágítani, hogyan képeznek az otthoni mindennapi tevékenységek egy tágabb viszo-
nyítási rendszert a változó nem-fogalmak számára, hiszen figyelembe veszi a kommu-
nikáció több érzéki csatornáját, sõt, a közléseket tettekként, a hagyományos nemi sze-
repektõl való performatív eltérésként vizsgálja. A nemi szerepüknek megfelelõen mit miért
és hogyan tesznek, illetve nem tesznek meg az interjúalanyok? Mit jelent a kreativitás?
Hol érhetõ tetten a kreatív alkotás abban, hogy Rubén naponta törölget, de nem mos
fel, csak ha ragad a padló?

A nemi performativitás arra vonatkozik, hogy amikor valaki egy cselekvést végrehajt,
akkor kulturálisan az egyik nemmel társított tevékenységet végez. Egyéni kreativitása
pedig abban nyer teret, hogy milyen férfi vagy nõi szerepeket játszik, vagyis milyen nõi
és férfi szerepekbõl gyúrja össze magát, illetve abban, milyen érzéki ismeretek felhasz-
nálásával végzi el az adott tevékenységeket. Pink áttekinti, hogyan viszonyulnak Jenny
„és társai” a látható koszhoz, tudósít zenehallgatási szokásaikról mint otthonuk teré-
nek a felosztásáról, valamint arról, hogy milyen hatást akar a hallgató elérni valamilyen
hanggal az otthonában. Van, akit ellazít a zene, másokat takarításra perdít. Az egyik
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nemû énjét valaki például tudományos rádiómûsorok hallgatásán keresztül éli át a kony-
hában, a másik nemû énje pedig táncos mozdulatokat szokott tenni az emeleten.
A szerzõ hangsúlyozza, hogy kortársaink illatosítják, illetve szagtalanítják is otthonuk
légterét. Más szóval gyertyát gyújtanak, szellõztetnek, fertõtlenítenek. És persze sokan
a tapintásra érzékelhetõ koszt mossák ki a ruhából, vagy törlik fel a padlóról.

A szerzõ már kutatásának a célját, majd az elért eredményeket is igyekszik elhelyez-
ni az antropológia érintett területein. Felhozza a vele párhuzamba állítható munkákat,
és tudatja, mennyiben kívánja kiegészíteni a rendelkezésre álló irodalmat. A nemek ta-
nulmányozásának területén többek között Alborch (1999), Finkel Morgenstein (1997),
Miel (1997) Moore (1999), Shove (2003), Sullivan (2000) munkáira hivatkozik. Meglátá-
sa szerint napjainkban úgy jönnek létre új nõi és férfi szerepek, ahogy az egyének eltér-
nek a hagyományos háziasszony-szereptõl, miközben a kulturális hagyományaik meg-
határozta énjüket kifejezõ és létrehozó tevékenységeket végzik. Általánosító lencsén át
nézve nem látszik a nemi szerepek viszonyrendszerének a változása. Szerzõnk tehát
arra fekteti a legnagyobb hangsúlyt, hogy adatközlõi mennyiben lépnek ki az általuk
hagyományosnak tekintett háziasszonyi szerepkörbõl.

Az ipari társadalomban Daniel Miller (2001) szerint is a magánszférában és az ott-
honokban történik a legtöbb fontos dolog. Pink ezért tartja hitelesnek az otthonok te-
repén, egyszerre több helyszínen folytatott kutatása (vö. Marcus 1995: multi-sited

research) eredményeit.
Az érzékek antropológiája mindig teljes kultúrákat hasonlított össze. Megállapítást

nyert, hogy egyes afrikai kultúrákban milyen fontos a szaglás, miközben nyugaton a
látást helyezzük elõtérbe. Pink szerint azonban nyugaton is több érzéken keresztül él-
jük meg a világot. Több kutató (például Classen, Howes, Stoller) is felismerte, hogy több
érzéki csatornával kellene foglalkoznia az antropológusnak, s a szerzõ is pluri-szenzoriális
megfigyeléseket végzett.

Terepmunka-jegyzeteinek és a videofelvételeknek az összekapcsolása segítségével
egészíti ki MacDougall (1998) vizuális antropológiáját, hiszen a vizuális antropológia
teljesebb képet fest a valóságról, ha szöveggel is alátámasztják. Az antropológia egészét
tekintve napjaink nyugati kultúráját másképp figyeljük meg, mint a távoli törzseket a
19. században (James–Hockey–Dawson, 1997). Nem szükséges hosszú távú résztvevõ
megfigyelést folytatni (Miller 2001), mert a kutató gyakran ellátogathat egy-egy ember
otthonába. Az antropológia Pink szerint „a világ antropológiai megértése”. Továbbra is
az antropológia elméleti alapelveinek az alapján kell dolgozni, és eredményeinket az ed-
dig tett megfigyelésekbõl levont következtetésekhez kell viszonyítani.

Magyarországon különösen érdemes tudatában lenni a könyv fent ismertetett felisme-
réseinek, ha valaki a nemi sztereotípiákat érintõ kérdéssel foglalkozik, ugyanis legnagyobb
meglepetésére Sarah Pink arra döbbent rá, hogy a hagyományos nõi és háziasszonyi
szerepek mások Spanyolországban és Nagy-Britanniában. A férfiak és a nõk otthon több
kulturális nemi szerepet játszanak el egyszerre, nem ritkán olyan, a biológiai nemükkel
ellentétes nemi szerepeket is, amelyek alapja a kultúrájuk meghatározottsága, nem pe-
dig testi felépítésük. A spanyol „nõ” másképp észlel, és mást vesz észre, bír ki, mint az
angol „nõ”, tehát másképp lehet különbözni tõle. Sajnos a szerzõ a következtetés fázi-
sában sem határolja körül a vizsgált társadalmi réteget, emiatt érheti az esszencializmus
vádja; ugyanakkor éppen arra világít rá, hogy mindenki másképp csinálja.
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