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1BARTHA ESzTER

Fejezetek a nők történetéből a  
szocialista Magyarországon

Tóth Eszter zsófia: Kádár leányai: Nők a szocialista időszakban.
Budapest, Nyitott Könyvműhely, 2010

A kötet megjelenése nagy médiafigyelmet keltett, és számos ismerte-
tés jelent meg róla országos napi- és hetilapokban is. Ritkaság, hogy 
tudományos műveket ilyen nagy nyilvánosság kísérjen, de itt mindjárt 
érdemes rámutatni két dologra, amit a kötet és a szerző érdemei között 
említhetünk. Az egyik a témaválasztás. A Kádár-korszak iránt jelentő-
sen megnőtt a populáris érdeklődés – azt kell gondolnunk, hogy ezt az 
érdeklődést immár nem a bűnbakkeresés vagy a „tisztázás” szándéka 
motiválja, hiszen időközben felnőtt egy nemzedék, amely számára az 
államszocializmus már csak történelem, és nagyon örvendetes, ha erre a 
történelemre van „kereslet”. A könyv külön érdeme, hogy a historiográfia 
egy olyan területével foglalkozik, amelyik az állampárt minden emanci-
pációs törekvése ellenére is a perifériára szorult a „mainstream” törté-
netírásban, és utána is „alárendelt” és alulértékelt helyzetben maradt. A 
hazai nőtörténet-írás úttörőit vagy amazonjait – kinek melyik metafora 
tetszik jobban – éppen ezért érdemes értékelni azon törekvésért is, hogy 
meghonosítsanak egy, az itthoni tudományos életben kevéssé elismert 
diszciplínát.

A másik dolog, amiben a szerző eltér a „mainstream”-től, és kiteszi ma-
gát a bírálatoknak, a módszertan, az ún. Alltagsgeschichte alkalmazása. 
Nem kívánok itt belemenni abba a nagyon messzire vezető vitába, hogy 
milyen politikai kontextusban került sor a posztstrukturalista paradigma-
váltásra, és milyen politikai érdekek motiválták a strukturalizmus elleni 
„totális” támadást. Elegendő itt annyit megjegyezni, hogy a strukturaliz-
must marxista gyökerei miatt a rendszerváltás után különösen nagy „di-
vat” lett a megbukott legitimációs ideológiával azonosítani, és mint ilyet, 
„totálisan” elvetni – holott ez az azonosítás alapvetően téves, és igencsak 
ideologikus „vonalon” mozog. Elméleti síkon maradva, a strukturális 
iskola kétségtelenül nehezen tudta „integrálni” az egyéni cselekvések 
indítóokát és motivációit, valamint a történeti változás magyarázata 
terén is adott okot a támadásra; igaz, hogy itt érdemes megemlíteni pl. 
a neves amerikai antropológus, Marshall Sahlins nevét, aki megkísérelt 
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2 strukturális magyarázatot adni a kulturális változásra (Sahlins 1981). Min-
denesetre, az Alltagsgeschichte (a mindennapok története) a strukturális 
iskola létező hiányosságaira kínált vagy keresett megoldást – az is igaz 
azonban, hogy ha „totálissá” válik, akkor ugyanazokat a hibákat követi 
el, mint a „megmerevedett” strukturalizmus – de erre még visszatérünk.

A könyv további érdemeinek méltatása előtt e helyütt kell rátérnem egy 
kritikára. A magyar történetírásban éppen az államszocializmus idején 
kifejlődött egy nemzetközileg is igen elismert iskola, amely sokat merített 
a strukturalizmus hagyományaiból. Ennek az iskolának a teljesítményét 
figyelmen kívül hagyni – nemcsak a múlt iránti tiszteletlenség, hanem 
a provincializmus jele is. Az ő teljesítményüket ugyanis ismerik és el-
ismerik a mérvadó nyugati akadémiai körökben is. Lehet vitatkozni az 
általuk képviselt szellemi hagyománnyal – de tudomást sem venni róluk: 
nos, ez nem feltétlenül a generációs bátorság jele. Sajnos, ez az attitűd 
igen jellemző a hazai akadémiai berkekben, és szomorú hagyományai 
vannak mindegyik szellemi-ideológiai táborban. Hadd idézzem fel ezzel 
kapcsolatban Bulgakov klasszikusát, amikor Berlioz – komoly történel-
mi hagyományokból merítve – azzal érvel, hogy nem azt kell Hontalan 
Ivánnak bebizonyítania, hogy Jézus Krisztus gonosz volt, hanem azt, 
hogy sohasem létezett! Nem számonkérés ez, hiszen Tóth Eszter zsófia 
könyve bevezetőjében megírta, hogy tanulmányait gyűjtötte egybe. A 
kötet tudományos értékét mégis jelentősen növelte volna, ha a szerző 
egy elméleti tanulmányban tisztázza viszonyát a nőtörténet-íráshoz és 
a mindennapok történetéhez. Hasznos lett volna megemlíteni a magyar 
nőtörténet-írás úttörőit, akik az államszocializmus időszakában is jelen 
voltak kutatásaikkal a nemzetközi akadémiai életben. Gondolok itt Péter 
Katalin munkásságára, akinek a Házasság a régi Magyarországon (16–
17. század) c. könyvéből (2008) sokkal többet tudunk meg a nőtörténet-
írás módszertanáról, mint a Kádár leányaiból – és ez az államszocialista 
időszakra nézve is igaz. De hivatkozhatok az ELTE Művelődéstörténeti 
Tanszékén Fábri Anna munkásságára, az ELTE Gender Studies Köz-
pontjára és Adamik Mária nevére, vagy Neményi Mária és Pető Andrea 
életút-interjús kutatásaira – említést érdemeltek volna egy elméleti be-
vezetőben. A Közép-Európai Egyetemen nemzetközileg elismert kutatók 
tettek kísérletet a társadalmi nemek történeti összehasonlító vizsgálata 
módszertanának kidolgozására – mindenekelőtt Susan zimmermann 
nevét tudom említeni, akinek kutatásai az államszocialista időszakot is 
felölelik.

De egy kötetet téves volna hiányosságai alapján megítélni, még ha 
az államszocialista időszakról szól is. A könyv népszerűségét magya-
rázza, hogy igen érdekes és jó érzékkel összeválogatott mozaikképe-
ket tud felvillantani mind a Rákosi-, mind pedig a Kádár-korszakból: a 
Juli-Dzsuli-Júlia c. tanulmány igen érzékletesen festi le a főváros és a 
vidék kulturális ellentétét – ami sajnos túlélte a második világháborút 
(és a „kommunizmust” is, bár az utóbbi nem témája a könyvnek) –, és 
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3szemléletesen mutatja be a fiatal vidéki lányok azon igyekezetét, hogy 
pesti udvarlóhoz, férjhez jussanak. Igaz, a szintén vidékről felkerült 
férj sem számított éppen „utolsó kategóriának” a lányok listáján, akik 
elsősorban férjhez menni igyekeztek – de ez a törekvés, ahogyan Jane 
Austentól tudjuk, az angol úrilányok körében is elsőbbséget élvezett. A 
Nők 1956-ban kicsit problematikusabb, legalábbis számomra: a szerző 
említi ugyan, hogy a harcoló nők azért harcoltak, mert nem voltak integ-
rálva eléggé a társadalomba (magyarán: egy konzervatív értékrenddel 
bíró ember számára nem voltak társadalmilag elfogadhatók), de aztán 
ez a szál elsikkad, pedig szociológiailag érdekes, különösen akkor, ha 
belegondolunk, hogy a magyar jobboldalnak ez mekkora fejtörést okozott.

A „férfias” és „nőies” munka világa sok érdekes adalékot ad a Rákosi- 
és a Kádár-korszak összehasonlításához. A szerző külön érdeme, hogy 
egy igen „kényes” területtel, a leányanyák szocialista megítélésével 
is foglalkozik. Számomra az a fő tanulság, hogy bizonyos társadalmi-
kulturális előítéletek annyira erősek, hogy azokat semmilyen ideológia 
– még egy totális sem – tudja megváltoztatni. Hadd idézzek itt megint 
egy irodalmi példát, Albert Maltz A tüzes nyíl c. könyvét. Maltz igen jó 
pszichológiai érzékkel mutatja meg azt a tényt, hogy az előítéleteken 
„edződött” német társadalom akkor sem fogja hősöknek, „Hitler leányai-
nak” tekinteni a leányanyákat, ha fejenként tizenöt leendő katonát szülnek 
is a Führernek; egyszerűen azért, mert a társadalmi előítéletek ezen a 
ponton erősebbek, mint a Führer-imádat. Messzebbre vezető kérdés, 
hogy miért? Válaszom az lenne, hogy azért, mert az a férfi-dominanci-
ára berendezkedett társadalom alapjait ingatná meg. Az életút-interjús 
kutatások külön „színfoltot” képeznek abban a „patchwork”-ben, amit a 
szerző bemutat; itt ki kell emelni a szerző őszinte feltárulkozását és azt 
a bátorságot, ahogyan hozzá mer nyúlni olyan tabutémákhoz is, mint a 
gyesen unatkozó kismamák, akik a kortárs filmek szerint (!) bordélyházat 
rendeznek be a lakótelepi, szocialista „unalomban”, miközben a dolgos 
férjek (máshol) fúrják a falat…

A könyv egészében tehát igen érdekes és elgondolkodtató pillanatké-
peket villant fel a nők történetéből az államszocializmus időszakában. 
Jól megírt, olvasmányos, és a „mozaikok” sok szempontból illeszkednek 
egymáshoz. A kép, ami összeáll, igen fontos adalék az államszocializmus 
nőtörténetéhez. De ezen a ponton vissza kell térnem lényegi kritikámhoz. 
A kép, ami összeáll, hiányos. A szerző (talán tudatosan?) lemond a nagy 
elméletekről, az eredmény viszont az, hogy elsikkad az egyes fejezetek-
ben olyan érzékletesen bemutatott emberi életutak, sorsok és választá-
sok társadalmi közege. Nem tudjuk meg, mit jelentett cselédnek lenni a 
második világháború előtt és után; hogyan dolgozták fel, ideologizálták 
meg a kommunisták a cselédtartás intézményének fennmaradását, és 
mit jelentett ez az ideológia számára. Nem tudjuk meg, mi történt az egyik 
bemutatott cseléd zsidó „gazdáival” a háborúban, és hogyan alakult a 
cseléd és az alkalmazók viszonya ezekben a vészterhes időkben. Pedig 
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4 ez is történelem, és kevés kivételtől eltekintve csak a szépirodalomban 
vizsgált kérdés, hogyan befolyásolta a társadalmi nemek viszonyát.

Ennél is súlyosabb probléma, hogy bármilyen érdekes és színes is a 
mozaik, tulajdonképpen nagyon keveset tudunk meg arról, hogyan alakult 
az állampárt nőpolitikája. Milyen változások történtek a nőpolitikában, 
miért, és hogyan fogadta a lakosság az állampárt emancipációs törek-
véseit? Milyen belső, ha úgy tetszik, kulturális gátjai voltak a párt által 
hirdetett emancipációnak a lakosság különböző rétegein belül? Ehhez 
elengedhetetlen volna több ismerettel rendelkezni arról, hogyan alakult 
Magyarországon történetileg és társadalmi rétegenként a nemek viszo-
nya. Visszatérek itt Péter Katalin már idézett könyvére (2008), amelyből 
kiderül, mennyire nem igaz az a sematizált kép, amely „hagyományosan” 
elnyomott rabszolgát lát minden magyar nőben – a hagyomány ennél 
jóval sokszínűbb! Milyen is volt tehát „nemileg” az a társadalom, amelyet 
a kommunisták mindenáron fel akartak szabadítani? Ahhoz, hogy erre 
a kérdésre hitelesen válaszoljunk, lényegesen jobban kell(ene) tisztel-
nünk a történelmet és a historiográfiát. Itt érdemes megemlíteni Susan 
zimmermann angol nyelvű tanulmányát (2010), ahol a Közép-Európai 
Egyetem professzora véghezviszi azt a strukturális elemzést, amely 
kimaradt Tóth Eszter zsófia könyvéből – talán a szerző szándéka sze-
rint. A társadalmi nemek viszonya az egyik legérzékenyebb – ha nem a 
legérzékenyebb – kulturális kérdés a világon. Ahhoz, hogy „jó” kérdéseket 
tegyünk fel, elengedhetetlenül szükséges, hogy „otthon” legyünk a saját 
kultúránkban – de a másokéban is. Tóth Eszter zsófia könyve jelzi, hogy 
az államszocializmus és a nők vonatkozásában még a kérdésfeltevések 
kezdetén vagyunk.
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