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A feminista filozófia fogalmát – a feminizmushoz hasonlóan – nehéz konkrétan de-

finiálni, hiszen sokrétű problémával és irányzattal találkozhatunk a keretein belül. 

Herta Nagl-Docekal felosztására támaszkodva1 a következő két nagyobb terület kü-

löníthető el. Az egyik része a nemek közötti kapcsolat filozófiatörténetének kritikai 

vizsgálata, a feminista filozófia másik területe pedig a patriarchális filozófia alterna-

tíváinak újragondolása, amelyhez a jelenkori filozófusnők kutatásai is kapcsolódnak. 

Látható, hogy a kutatásban a női perspektíva használata nem csupán a szemlélő-

dés módját, hanem annak tárgyát is eredendően meghatározza: látóterünkbe hozza a 

nőket és másként mutatja be helyzetüket, szerepüket. Jó példa ez az előítéletekkel 

terhelt, férfiérdekek által meghatározott androcentrikus gondolkodás és értékrend le-

leplezésére, egyszersmind azonban lehetőséget ad a tudomány vélt semlegességének 

megkérdőjelezésére. „Mára a feminista indíttatású kutatások megváltoztatták a filo-

zófia legfontosabb területeit (pl. antropológia, jogfilozófia, filozófiatörténet), s aki 

nem alkalmazza az egyes szövegek feminista olvasatának eredményeit, az nem tudja 

érvényre juttatni azt a korszerű követelményt, hogy minden, rendelkezésre álló elem-

zési módszert recipiáljon.”2 

A filozófia története során, éppúgy, mint társadalmi téren, a patriarchális beállí-

tottság figyelhető meg: egyesek szerint a matriarchális társadalom sohasem létezett, 

mások vitatják ezt, Robin Fox3 mindenesetre bizonyítottnak lát egy ún. matrilineáris 

– anyaági – család-koncepciót. 

Visszatekintve a filozófiatörténet több mint 3000 éves múltjára, szinte sehol sem 

találunk gondolkodó nőket. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak filozófus nők, ha-

nem egyszerűen csak hallgattak róluk. Pieper megemlíti4 a Filozófiai Művek Lexiko-

nát, amelyben bár talált utalást filozófus nőkre, de hiányzott például Simone de Be-

auvoir neve, vagy a Jelenkor Filozófiája című művet, amelyben 7 nőt említenek. 

Magyarországon a Magyar Nők Lexikonában (1931) megtalálhatjuk például Polányi 

Laura nevét. 

A gondolkodás azonban mindig is a férfiak birtoka volt. Püthagorasz szerint a 

férfi a jó, a nő a rossz princípiuma által teremtetett. „A jó princípiuma teremtette a 

rendet, a fényt, a férfit, a rossz princípiuma a káoszt, a sötétséget, a nőt.”5 

                                                 
1  NAGL-DOCEKAL 1990. 
2  HELL 2001, 40. 
3  FOX 1983, 381. 
4  PIEPER 1998. 
5  Idézi BEAUVOIR 1969, 98. 
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Arisztotelész csakúgy, mint Püthagorasz, a férfinemet tartotta a jobbik nemnek, 

és ebből következtetett a férfiak nők fölötti uralmának alapvető jogosultságára. 

Szent Tamás konkrétan is megfogalmazza azt az álláspontot, miszerint a nők nem 

rendelkeznek értelmi képességgel: „Az asszonyi állat öröktől fogva arra rendeltetett, 

hogy a férfiú uralkodjék felette, maga feje után nem bírván cselekedni.”6 Vagyis 

Szent Tamás szerint a nő „természeténél” fogva passzív volta implikálja felfogóké-

pességének gyengeségét. Ebből következik, hogy a nőnek szüksége van a férfira, az 

aktivitásra, aki formálja őt. Egy másik megközelítés szerint az értelmi képesség ak-

tivitására a fizikai erő intenzitásából lehet következtetni. Eszerint a női „természet” 

gyengeségéből következik értelmének gyengesége is. Mások úgy gondolják, hogy a 

nő érzelmeinek rabszolgája, ami akadályozza őt a logikus gondolkodásban. Éppen 

ezért – mondja Kant – a nő eleve alkalmatlan tudományos stúdiumok elvégzésére, 

de nem is kell az Ő „szép” értelmével absztrakt ismeretekkel törődnie, feladata csu-

pán a férfi kényelmének biztosítása. 

Más megközelítés szerint a nő ösztönlény, érzéki élvezeteinek hódol, éppen ezért 

csupán engedelmességre alkalmas. Ez utóbbi véleményhez kapcsolódik a Biblia 

bűnbeesés-tanának magyarázata is, amely szerint a nő e tulajdonságai, leginkább 

ösztönszerűsége alacsonyította le a szellemet, amikor a nő engedett a csábításnak, és 

evett a tiltott fa gyümölcséből. (Ezáltal is igyekeznek bebizonyítani a nő öröktől 

fogva tartó alávetettségét.) Arról azonban megfeledkeznek, hogy a teremtésben a 

férfi és a nő egyenlőnek teremtetett, hiszen mindketten közvetlen viszonyban voltak 

Istennel, az ember teremtése pedig a nő teremtésével ért véget. A Bibliában ez áll: 

„És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, 

hozzá illőt. ... Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. 

Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét. És alkotá 

az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé 

az emberhez. És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való 

test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.”7 (Vagyis Éva Ádám-

nak mellérendelt, egyenrangú társa, hiszen oldalcsontjából teremtetett. Lényegileg 

azonos emberi természet, egyenértékűség, egyenrangúság, egymásrautaltság és szét-

téphetetlen összetartozás gondolatát jelképezi a történet a két nem vonatkozásában.) 

A női felfogóképesség negatív megítélésétől már csak egy lépcsőfok vezet a kér-

désfelvetésig: vajon ember-e egyáltalán a nő? Itt abból kell kiindulnunk, hogy a fe-

minista filozófia egyik központi kérdése az, hogy mi az ember? A leginkább hasz-

nálatos definíció szerint az ember „animal rationale”, azaz értelmes lény. Azonban, 

mint láttuk, a női felfogóképesség hiányának hirdetői éppen azt vitatják el a nőtől, 

ami az emberi mivoltot adja, vagyis az értelmet. A nő mint „animal irrationale” je-

lenik meg. 

Természetesen az ember „zoón politikon”, azaz társas lény is, amely tulajdonság-

nak hatalmas szerepe van a fajfenntartásban. Ide kapcsolódik az a vélemény, misze-

rint azért volna szükség a női értelem férfiak általi elvitatására, mert csak így tudják 

                                                 
6  Idézi BEAUVOIR 1969, 121. 
7  Szent Biblia, Mózes első könyve, 2, 18–23. 
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megvalósítani a férfiak a nők fölötti uralmukat. Ellenkező esetben a nő a szülés ké-

pessége miatt eleve fölérendelt szerepben volna. Volt a feminizmusnak olyan ága, 

amely éppen a nő anyai mivoltát hangsúlyozta, azonban ez is csupán esszencializ-

mus, nem az egyenlőség megteremtésének irányába hat. Erich Fromm így fogalmaz: 

„[...] a férfi valahol babonásan tiszteli a nőt azért a képességéért, amellyel ő nem 

rendelkezik. Irigyli őt és fél is tőle emiatt. Valahol karakterében ott rejtőzik, hogy 

szeretné a hiányt kiegyenlíteni, és a nőben valahol ott van a felsőbbrendűség érzése 

a terméketlen férfival szemben.”8 

A férfi-nő hierarchikus viszonyát, a férfiérdek által bevésett gondolkodási minták 

filozófiában és társadalomban való megszilárdulását jól mutatja a nyelvhasználat is. 

A francia nyelv jó példa a férfidominancia nyelvben való megjelenésére, hiszen itt 

például a hímnemű személyes névmás (il) jelöli a többes számot is, a nőnemű sze-

mélyes névmás (elle) csak abban az esetben használatos, ha másik nőcsoportot kí-

vánnak jelölni vele. A semleges vagy személytelen nemet szintén hímnemű névmás 

fejezi ki (például il faut – kell, il tonne – mennydörög). 

Vannak olyan nyelvek, amelyekben a férfi és az ember szavak megegyeznek egy-

mással, például az angol man szó, vagy a német nyelv esetében, ahol az ember és az 

emberiség szavak episztemológiailag a férfi szó gyökerére vezethetők vissza 

(Mann).9 Vagy figyeljük meg, hogy az angol human (emberi) vagy humane (ember-

séges) szavak tartalmazzák a man szót, azaz a nyelv kizárja a nőt. A fogalomalkotás 

tehát jól mutatja a nyelvben is meglévő androcentrikus mozzanatot, a hímnem ural-

mát. Mivel a magyar nyelvben nincs nemük a szavaknak, ez ilyen formában nem 

érzékelhető. Azonban például az eszperantó nyelv jól kifejezi a nőnem önállótlansá-

gát, hiszen csupán az -in képző hozza létre, például viro – virino. 

A nő megítélését tekintve némi fordulat a francia forradalom és a felvilágosodás 

idején következett be. Ekkor már vannak olyan filozófusok, akik azt hirdetik, hogy 

az értelemnek nincs neme, vagyis az értelemre hivatkozva nem lehet bizonyítani a 

férfiak felsőbbrendűségét. Diderot (majd később Marx) azt mondja, hogy a nő a férfi 

egyenlő társa, és a két nem kapcsolatában az érzékiségen kívül az értelemre is tá-

maszkodni kell. Voltaire teljes szabadságot adna a nőknek a közéleti tevékenység 

gyakorlásában – ellentétben Kanttal –, azonban a magánéletben alárendelt szerepü-

ket hangsúlyozza. 

A két nem egyenrangúságának közelítése érdekében a feminista filozófia feladata 

egy olyan gondolkodási mód kifejlesztése, amely a nők diszkriminálása nélküli tár-

sadalom alapjául szolgálhat. Ezért áll a feminista filozófia vizsgálódásának közép-

pontjában az individuum, a személy – ennyiben rokonságot mutat az egzisztencia-

lizmussal –, ezért kívánja leleplezni az esszencialista álláspontot – ennyiben mutat 

rokonságot a posztmodern filozófiával –, és ezért juttatja kifejezésre azt, hogy a sze-

mély bizonyos társadalmi struktúráknak van alárendelve, ami befolyásolja helyzeté-

nek alakulását. 

                                                 
8  FROMM 1996, 34. 
9  IRIGARAY 1998, 62. 
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Martha Lampland így fogalmaz: „Az újabb feminista kutatások egyik legprovo-

katívabb gondolata a társadalmi tapasztalat sokszínűségének felfedezése. [...] Az a 

gondolat, hogy a társadalmat az emberek igen eltérő módon élik meg, a nőmozga-

lomból ered, hiszen a feminizmus aktivistái első követelései között szerepelt, hogy 

a nőket ne lehessen azért elmarasztalni vagy nevetségessé tenni, mert a férfiaktól 

eltérő módon írják le a valóságot.”10 

Vagyis egy olyan álláspont bontakozott ki, amely megvalósítani hisz egy andro-

gén jellegű társadalmat (androgén: andros – férfi, gyne – nő szavakból). 

Míg tehát az esszencialista álláspont azt hirdette, hogy a nemek közötti társadalmi 

különbségek a determinált biológiai jellegzetességből következnek – ez az álláspont 

köszön vissza azoknál a filozófusoknál, akik a nőt szellemi téren alacsonyabb ren-

dűnek tartották –, addig mások a különböző megítélés gyökerét a kulturális, társa-

dalmi eltérésekre vezetik vissza. Margaret Mead a következőket írja: „[...] bízvást 

kimondhatjuk, hogy egy kultúra szegényebb lesz, valahányszor az egyik nemet hát-

térbe szorítja. [...] Minél inkább egész egy kultúra, annál teljesebb egész minden 

tagja, minden férfi, minden nő és minden gyermek.”11 

Madame de Cirey pedig így fogalmaz: „[...] de nem a természet, hanem nevelte-

tésük, társadalmi helyzetük tette és teszi őket a férfiaktól különbözővé”.12 

A kulturális hagyomány őrzésére jó példa a zsidó nép, amelynél máig erősen él a 

tradíció: a nő alárendelődik a férfinak. Jól szemlélteti ezt az ima. Míg a férfi így 

imádkozik: „Áldassék az Örökkévaló [...], hogy nem teremtett asszonynak”, addig a 

nő imája így hangzik: „Áldassék az Úr, hogy megteremtett akarata szerint.”13 Ösz-

szességében azonban sem az esszencialista, sem a csupán kulturális, társadalmi ne-

veltetésre támaszkodó elmélet nem ad kielégítő magyarázatot. 

August Bebel az egyik nem uralkodó funkciójának lerombolásában látja a békés 

egymás mellett élés megvalósulását: „A nő teljes felszabadítása és a férfival való 

egyenjogúsítása kulturális fejlődésünk egyik célja, amelynek megvalósulását sem-

miféle földi hatalom nem gátolhatja meg. De a cél elérése csak olyan átalakulás alap-

ján lehetséges, amely megszünteti az egyik ember uralkodását a másik felett.”14 

Az androgén jellegű társadalom az androcentrikussal ellentétben mind a férfinak, 

mind a nőnek lehetőséget teremt önmaga kibontakoztatására, arra, hogy szabadon 

választhassa meg önmagát. Hadas Miklós Virginia Woolfot idézi: „Ha valaki férfi, 

akkor agyának női fele is meg kell foganjon, ha pedig nő, meg kell termékenyülnie 

a benne lakozó férfitól. Talán éppen erre gondolt Coleridge, amikor azt mondta, hogy 

a nagy szellem mindig androgén.”15 

Ez az androgén jellegű társadalom és annak androgünosz embere egységbe hoz-

hatja azokat a tulajdonságokat, amelyek mindkét nemre jellemzőek. Mohás Lívia 

                                                 
10  LAMPLAND 1994, 58. 
11  MEAD 1970, 258. 
12  Idézi BEAUVOIR 1969, 13. 
13  Idézi BEAUVOIR 1969, 18. 
14  BEBEL 1976, 352. 
15  Idézi HADAS 1994, 259. 
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írja: „Androgün jelenség, és az androgünosz korunk vagy a jövő köztünk élő embere, 

aki egységbe hozza önmagában mindkét nemre jellemző tulajdonságokat, anélkül, 

hogy nemi torzszülött lenne.”16 „A [...] »harmadik nem« nincs kitéve üldözésnek, 

gúnynak, nem bélyegzik meg.”17 

Vagyis egyáltalán nem beszélhetünk eleve meghatározott alacsonyabb rendűség-

ről egyik nem vonatkozásában sem. Nincs csak biológiai determináció, vagy csak 

kulturális meghatározottság, az egyenlő feltételek biztosítása teheti egyenrangú fe-

lekké, autonóm személyekké a férfiakat és a nőket. 

 

A két nem autonóm személyként való felfogása mind a filozófiában, mind az etiká-

ban átvezet bennünket a gender perspektívához. Bár a feminista kutatások súlypontja 

a patriarchális társadalomban történő női szocializációra helyeződik – mind filozó-

fiai, mind morális síkon –, azonban ez csak a férfiszocializáció figyelembevételével 

kerülhet meghatározásra. A „gender” a társadalmi nem vizsgálatával foglalkozik a 

két nem vonatkozásában. Az ember fogalma helyébe az individuum fogalmát lépteti 

a nemi szerep-identitással együtt, amely már nem a biológiai nemből vezethető le, 

hanem a társadalmi viszonyok behatása alatt képződik. A „gender” vitatja azt az ál-

láspontot, miszerint a nők azért töltenek be a társadalomban olyan pozíciókat, ami-

lyeneket betöltenek, mert a sors erre ítélte őket. 

A feminista etika a feminista filozófiának igen korai, és központi jelentőségű te-

rületét képezi. Az impulzust a nők protestálása adta a szexista környezet általi arro-

ganciával, indifferenciával, ellenségességgel szemben és a személyiségük lerombo-

lása ellen. Ebből keletkezett az a célkitűzés, hogy egy jobb életmezőt teremtsenek 

maguknak, amely reflexíve a nők saját tapasztalataira és választási lehetőségeire vo-

natkozik. 

A nőknek is éppúgy vannak jogai és kötelességei, mint a férfiaknak, és ez az 

erkölcs szférájára is kiterjed. Vagyis a feminista etikai diskurzus – amelynek kezdete 

a ’70-es évekre nyúlik vissza – szintén „gender”-szempontú, a kirekesztettség, a ki-

zárás, a diszkrimináció felé irányítja a figyelmet. A férfi és a női morál – szemben 

azzal, ahogyan a biologisztikus elméletek állítják – nem egy természeti hozomány 

eredménye, hanem érdekek kifejeződése. A hatalmi és uralmi érdekek oda vezettek, 

hogy a nő helyét a tradicionális felfogásban anyaként és feleségként jelölték meg.  

A férfiak voltak a családfenntartók, azaz kizárólagos uralmi pozíciót töltöttek be.  

A feminista etika éppen ezért a nemek különbözőségének szempontjából morálfilo-

zófiai kérdésekre, teoretikus problémafelvetésekre, konkrét morális konfliktusszitu-

ációk filozófiai analízisére helyezi a hangsúlyt. Az individuumot állítja a vizsgálódás 

középpontjába. Acsády Judit a következőképpen fogalmaz: „Az így emberként fel-

fogott nő, mivel a férfiakkal azonos képzésben részesülhet, képzett, racionális gon-

dolkodásra, alkotó munkára lesz képes. Szükség esetén el tudja magát tartani, gaz-

daságilag független.”18 

                                                 
16  MOHÁS 1998, 17. 
17  MOHÁS 1998, 17. 
18  ACSÁDY 1997, 252. 
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A feminista etika – mint alkalmazott etika – helye a politikai etikán belül jelölhető 

meg, azonban éppúgy foglalkozik az általános etika alapvető kérdéseivel, mint az al-

kalmazott etika problémáival: az általánosan kötelező szabályok, normák meghatáro-

zott cselekvési területen való konkretizálásával. A feminista etikában egyrészt az fo-

galmazódik meg, hogy meg kell világítani azokat az alapokat, amelyeken eddig az 

etikai párbeszéd nyugodott. Másrészt a feminista etika mind a férfi mind a női hagyo-

mányokat abból a szemszögből elemzi, hogy minden eddigi morális megítélése and-

rocentrikus volt. Továbbá arra a kérdésre keresi a választ, hogy értelmes dolog-e egy 

eddigi férfimorál-koncepciót egy női morállal kiegészíteni, és így egy általános emberi 

morál-koncepciót felvázolni? Maga a „feminista etika” megnevezés egy, a morálról 

szóló párbeszéd, amelyet az utóbbi évtizedekben túlnyomórészt nők folytattak. De a 

feminista etika nem speciálisan nőknek szóló etika, mert bár a kutatások kiinduló-

pontja a nők dolgai, ügyei, a címzettek azonban nők és férfiak egyaránt. 

A feminista etikával egy perspektívaváltás ment végbe. A „kopernikuszi fordu-

lat” abban mutatkozik meg, hogy egy nemre jellemző morális feltevésből kiindulva 

zajlik a diskurzus. Ez a nézőpontváltás pedig a „gender” által vált lehetővé. 

Az utóbbi időben a nyugati világban a nők és a férfiak társadalmi és morális meg-

ítélésének vonatkozásában, illetve a feminista filozófia és etika történetének rekonst-

ruálásával kapcsolatban több mű látott napvilágot. A folyamatot a ’70-es évek má-

sodik felében megjelenő pszichoanalitikus iskola indította el. Ettől kezdve mind 

Amerikában, mind Angliában, és a fordítások számának növekedése hatására más 

nyugati országokban is sokasodott a témával kapcsolatban megjelent könyvek 

száma. (A feminista teóriaalkotásban máig mérvadó Carol Gilligan In a Different 

Voice című műve,19 amely tudomásom szerint a mai napig nem jelent meg magyar 

fordításban.) 

Összességében a feminista etika kritikai eszközként mutatja be magát, ugyanak-

kor a hagyományos etika korrektívumaként (is) jelentkezik. A gender-perspektívá-

ból építkezve nem az a cél vezeti, hogy a nemek fölött álló erkölcsi nézetek és cse-

lekvések alapelveit magyarázza és igazolja, hanem éppen ezek előzetes meghatáro-

zottságát mutatja be. 

„A gender-szempontú antropológia és etika a nemek közötti különbséget állítja a 

középpontba, mivel a nem-esszenciálisan egységesítő koncepciót megcélzó filozó-

fiában az ember fogalmának helyébe az individuum lép a maga különlegességével, 

amelyhez a nemi szerep identitása is hozzátartozik, amely nem vezethető le a bioló-

giai nemből, hanem a társadalmi viszonyok nyomása alatt fejlődik ki.”20 

 

A gondoskodásetika legkorábbi, Gilligan által megfogalmazott változata tulajdonkép-

pen feminin, és nem feminista etika volt. A vitát Piaget, majd Kohlberg nagyhatású 

tanulmányai robbantották ki, melyek a morális gondolkodás különbözőségét azzal ma-

gyarázták, hogy a nők nem képesek az elvonatkoztatásra, így tulajdonképpen megre-

kednek a morális fejlődés egy bizonyos szintjén. Gilligan ezzel szemben arra a 

                                                 
19  GILLIGAN 1982. 
20  PIEPER 1998, 14. 
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következtetésre jutott, hogy az ellenkező nemű gyerekek fejlődése egy bizonyos pon-

ton kettéválik, és gyökeresen különböző irányban folytatódik. A fiúkban idővel kiala-

kul a Kohlberg által bemutatott „igazságosságmorál”; a pártatlanságot helyezik elő-

térbe és jellemzően absztrakt morális elvekből vonnak le következtetéseket az egyes 

helyzetek megoldásakor. A lányokat ezzel szemben a „gondoskodásmorállal” jelle-

mezhetjük, mely inkább empatikus, döntéshelyzetben pedig a konkrét személyek ér-

dekeit és a kontextust vizsgálja, különös tekintettel a személyközi kapcsolatokra. 

Gilligan korai munkáiban a két morált különbözőnek, de egyenértékűnek írja le 

– ugyanakkor nem ad támpontot arra vonatkozóan, melyiket kellene előnyben része-

sítenünk az egyes konkrét helyzetekben; csak a későbbiekben tesz kísérletet az esz-

szencializmussal kapcsolatos vádak elhárítására és kapcsolja őket mindkét nemhez. 

A korai változattal szembeni legfontosabb kritikai észrevételek ezért éppen azt róják 

fel a szerzőnek, hogy elfogadja a hagyományos, korlátozott női nemi szerepet, mely-

től történetileg elválaszthatatlan az alárendeltség és az önfeláldozás ideálja, illetve 

amely elválasztja a közösségi szférát a privát szférától, a moralitás világát a „jó élet-

től”. Nehézséget jelent továbbá, hogy nem alkalmazható ugyanúgy idegenekkel, 

mint a hozzánk közel állókkal szemben, illetve nincs tekintettel a nők közötti kü-

lönbségekre. Ennek ellenére nem feledkezhetünk meg arról, hogy a női erények kü-

lönválasztásának, akár abszolutizálásának vannak támogatói, akik az élet közép-

pontba helyezése révén remélnek megoldást találni minden férfiak okozta szenve-

désre, mint az iparosodás, a környezetszennyezés vagy a háborúk. 

A gondoskodásetika mára túllépett a feminizmus határain, egyszerre merítve 

olyan klasszikus irányzatokból, mint az erényetikai koncepciók, a kommunitárius 

etika, az egzisztencialista etika vagy az erkölcsi érzelmek elmélete. Uliński e hatások 

figyelembevételével nem is a gondolat újszerűségét emeli ki elsősorban – hiszen ko-

rábban de Chardin mellett többen is megemlékeztek a női értékek kiterjesztéséről –, 

hanem az általa az uralkodó filozófiai-etikai irányzatokkal szemben jelentett kihí-

vást. A gondoskodásetika lemondott a női értékek abszolutizálásáról, egyúttal meg-

szabadulva ezek negatív vonzataitól is; az igazságosságot és a gondoskodást erény-

ként fogja fel, mellyel mindkét nem tagjai rendelkezhetnek. Nem feminin etika csu-

pán, hanem olyan új irányzat, mely egyszerre fordul szembe az absztrakt, formali-

zált, és különösen a deontologikus etikákkal és a szélsőséges morális relativizmussal. 

A legfontosabb törekvése mára tulajdonképpen az egyenlőségfogalom elérésére irá-

nyul, vagyis olyan, tág értelemben akár párbeszédnek is nevezhető viszonyrendszer 

kialakítására, mely képes biztosítani a különbségek védelmét az egyenlő tekintetbe-

vétel követelménye mellett – méghozzá az igazságosság- és a gondoskodásmorál 

összeegyeztetése révén. 

Az igazságosság elsősorban Rawls koncepciójának kritikájaként jelenik meg a 

feminista gondolkodásban. A méltányosságként felfogott igazságosság elméletileg 

biztosítja a lehető legnagyobb szabadságot, mely mások akadályozása nélkül létez-

het, egyenlő esélyeket biztosít a pozíciók betöltésére, egyenlőtlen viszonyok esetén 

pedig arra törekszik, hogy azok a legkevésbé kedvező helyzetűek számára ne legye-

nek előnytelenek. Mindezt egy gondolatkísérlettel támasztja alá, mely szerint 

amennyiben az eredeti helyzetben nem ismernénk saját társadalmi pozíciónkat (ez a 
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híres tudatlanság fátyla), így egyenlőkként állnánk szemben egymással, külső tekin-

tély nélkül, pusztán a logikára és a természetes önérdekre alapozva ezeket az elveket 

fogadnánk el. Rawls feminista kritikusai arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen 

szerződés megkötése azonban csak akkor járhat valóban a két nem egyenlőségével, 

ha megteszünk bizonyos szükséges kitételeket. 

Okin elsőként arra tér ki, hogy nyilvánvalóvá kellene tenni, hogy az eredeti hely-

zetben részt vevők nemét is rejti a tudatlanság fátyla. Bizonyos kifejezések pontosí-

tása is kívánatos, hiszen amikor Rawls a résztvevőkre, mint szabad és egyenlő raci-

onális személyekre utal, látszólag figyelmen kívül hagyja a többek között a Kant 

vagy a Freud által fémjelzett hagyományt, mely a nőktől elvitatta ezeket a tulajdon-

ságokat; hagyományosan a nőkkel asszociált fogalmak nem tűnnek fel. Kitér arra is, 

hogy bár sok esetben elkerülhető lenne a hímnemű terminusok használata, mégis a 

men, mankind kifejezések vagy a hímnemű személyes névmások jelennek meg az 

elemzésben. 

Okin a legfontosabb korrekciót azonban azzal a liberális koncepcióval szemben 

vezetné be, mely a családot kizárja a morális gondolkodásból, feltételezve, hogy az 

alapvetően igazságos. Nem mellékes szempont, hogy Rawls éppen a családfőket je-

lölte ki az eredeti helyzet résztvevőiként, mint akiknek felelőssége a kapcsolatot jelenti 

a következő generációval – a családfő ugyan nem szükségszerűen férfi, és nem szük-

ségszerűen valósít meg patriarchális viszonyokat, de a nyelvhasználat mégis erre en-

ged következtetni. Úgy tűnik, a társadalmi viszonyok átalakítása a méltányosságként 

felfogott igazságosság mentén érintetlenül hagyja a családon belüli munkamegosztást 

és a hagyományos nemi szerepeket, hiszen nem jó gyerekekről vagy jó házastársakról 

beszél, hanem „a jó fiú, illetve a jó kislány erényeiről”, illetve arról, „hogy a különböző 

felfogások kit tartanak például jó feleségnek, jó férjnek, jó polgárnak, jó barátnak.”21 

Okin szerint amennyiben Rawls következetes lenne, nem csupán a gyerekek ideiglenes 

egyenlőtlenségét kellene kiemelnie, hanem fel kellene számolja a férj-feleség illetve 

apa-anya modellt is, hiszen végső soron ezek is társadalmi pozíciók, melyekhez egyen-

lőtlenségek járul(hat)nak. Ha ugyanis a család nem igazságos, az igazságérzéket sza-

vatoló erkölcsi fejlődés elmélete sem áll szilárd lábakon: hogyan tanulhatnák meg a 

gyerekek az egyenlőség és kölcsönösség jelentőségét olyan közegben, mely függősé-

gen, dominancián és rögzített szerepeken alapul? 

Ezek a kritikai észrevételek is szerepet játszottak abban, hogy kialakulóban van 

egy olyan etikai koncepció, mely a női és férfi-perspektíva, tehát végső soron a gon-

doskodás és igazságosság összebékítésén munkálkodik. Többek között Marilyn 

Friedman is kiáll a két morál együttes jelenléte mellett, mely végül „a nemek erköl-

csösségtől való megszabadításához” vezetne, elősegítve egy közös forma létrehozá-

sát. Egyes kritikusok azonban beemelnek még egy fontos tényezőt: az általunk for-

mai keretként elfogadott dialogikus formát. Jaggar már Okin észrevételeire is reagál, 

amikor felhívja a figyelmet arra, hogy mivel az eredeti helyzet pusztán hipotetikus, 

a modell végső soron monologikus, így a feminista kritika által megkívánt személyes 

reflexiók és kontextualitás helyett ismét túl absztrakt és egyetemes elveket állapít 

                                                 
21  Mindkét idézet: RAWLS 1997, 544. 
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meg, ráadásul bonyolultsága miatt nehezen védhetné ki a professzionalizmus vádját. 

El kell fogadnunk tehát, hogy a feminista etika szerint a morális diskurzus konklú-

ziója mindig ideiglenes és vitatható, mivel mindig függ a társadalmi kontextustól – 

következetesen alkalmazva elveiket a résztvevők nem juthatnak végleges és abszolút 

megoldásokhoz. 

Flax tanulmányában Winnicott nyomán egy nem-racionális személy és igazsá-

gosságfogalom mellett érvel, mely a személyes kapcsolatokban gyökerezik. Az igaz-

ságosság folyamatként, nem pedig erényként vagy rögzíthető elvként, jogként jele-

nik meg, mely az én és a másik, a külső és a belső világ közötti folyamatos átmenet-

ben képes ezek különbözőségét dominancia nélkül értékelni és tolerálni. Négy fő 

aspektusa révén képes választ adni a dichotomikus gondolkodás problémáira, egy-

szerre jelen lenni a privát és a közösségi szférában, egyedül és a társas kapcsolatok-

ban. Aktív módon összehangolja a különbségeket, a hatalom megosztásán és a do-

minancia kiküszöbölésén keresztül biztosítja a kölcsönösséget, elismeri a másságot, 

de felismeri az azonosságot is, végül a mérlegelés során hangsúlyozza az empátia és 

a képzelet szerepét is a logika és objektivitás mellett. 

 

Valószínű, hogy jelen pillanatban egyetlen etikai rendszer sem létezik, mely minden 

szempontból megfelelne ezeknek az igényeknek, de az, hogy egyes elemeit ma is 

megtaláljuk az egyenlőség-, erény- és diszkurzusetikák különböző irányzataiban, re-

ményt adhat létrehozására. Feltehetjük természetesen a kérdést, miért előnyös szá-

munkra egy új etikai módszer megfogalmazása, azonban úgy tűnik, az előrelépés e 

téren szükségszerű a közös jó létrehozása érdekében, hiszen szinte minden ember 

valamely különös szempontból olyan kisebbséghez tartozik egy egyenlőtlen vi-

szonyban, mely nem természetes alapon jött lére.  

A kulcsszó bizonyos szempontból a felek – így nemek – közötti kommunikáció, 

mely képes feltárni a rejtőző megosztottságot, dialogikus voltából kifolyóan képes 

megkerülni a nyelv akadályait, és remélhetőleg nem csak a nagyobb, de a kisebb 

csoportok közötti érdekellentétek kibékítéséhez is vezet. Fogalma pedig már magába 

foglalja a másik lényének tiszteletét, különbségeinek elfogadását – melyeket semmi 

okunk az egyenlőtlenség legitimációjának tekinteni. A családban felülírja a családfő 

döntési jogát, a kisközösségekben aktív részvételre serkent, a politikában a demok-

rácia újraértelmezésére. Nem lehetséges az egyenlőséget jogszabályok és politikai 

beavatkozás nélkül kialakítani: ilyen kell legyen az állampolgárok aktivitásának ser-

kentése, egyrészt a vitakultúra fejlesztésére, a demagógiával szembeni kritikus ma-

gatartás kialakítására irányuló oktatás, másrészt kisebb közösségekben szimboliku-

san újrakötött szerződések segítségével, melyek – tárgyalási folyamatok eredménye-

képp – visszaadhatnák a résztvevők hitét saját jelentőségükben. A valóban lényegi 

változásnak mindenekelőtt emberek gondolkodásában kell lezajlania – ez pedig nem 

jöhet létre a politikai filozófia és az etika állásfoglalása nélkül. 
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