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Pető Andrea: Nőhistóriák. A politizáló magyar nők történetéből (1945-1951). Budapest, 1998, Seneca, 183 o.

A kilencvenes években már Magyarországon is növekvő tudományos és publicisztikai érdek
lődés mutatkozik a nokérdes több területe iránt, bár a téma hazai irodalma még közel sem éri 
el a nyugat-európai kutatások és publikációk mennyiségét és színvonalát. Pető Andrea Nőhis- 
tóriak. A politizáló magyar nők történetéből (1945—1951) című, 1998-ban megjelent könyve 
elsősorban újszerű megközelítésmódja miatt érdemel figyelmet. A szerző a nők közéleti sze
repének az aspektusából vizsgálja a második világháborút követő éveket. Ez a politikailag, 
társadalmilag viharos időszak a nőmozgalmak és résztvevőik számára is nagy fordulatot ho
zott. A szerző a magyarországi nőszervezetek sorsán keresztül mutatja be azt a jelenséget, 
hogy a nők az 1945 után megnőtt gazdasági, társadalmi és politikai súlyuk (gondoljunk pél
dául a második világháború utáni demográfiai arányeltolódásra vagy a teljes választójog meg- 
szerzesere) és az újonnan „kapott politikai, gazdasági vagy kulturális pozícióik ellenére sem 
tudtak a nőkérdésben valódi társadalmi szintű érdekérvényesítő szerepet betölteni. A „nemek 
szerint megkülönböztetett történelem” (gender history) szemléletének megfelelően a női cso
portok, női szervezetek történetét a két nem hatalmi viszonyának, illetve azok egymásra ha
tásának a tükrében ismerhetjük meg.

Ha Pető Andreáról nem tudnánk, hogy nőtörténetet tanít a budapesti Közép-Európa Egye
temen (CEU) és a magyarországi feminizmus egyik protagonistája, már könyve borítójára pil
lantva is sokat megsejtenénk róla és könyve szemléletéről. A narancssárga borító címlapján 
egy 1947 nyarán készült, beállított fotó látható, rajta a Duna-parton ülő fiatal rendőrnő — ki
hívó pozitúrában. Egyik kezében könyv, másikban cigaretta. Lábai között pihen a puskája. 
„Modem” nő, a kor szelleméhez igazodó (férfias) attribútumokkal. A hátsó borítón maga Pe
tő Andrea látható, korunk, az ezredvég emancipált társadalomkutató-nőjének imázsát egy
szerre intellektuális és szexis pozitúrában megjelenítve.

Az emberek többsége rögtön a feminizmusra gondol, ha a nőmozgalmakról hall, holott 
azoknak csak egy része kötődik a feminizmushoz. A nőmozgalmak alapvetően a nemileg meg
határozott társadalmi viszonyok keretein belül kívánnak javítani a nők körülményein. A femi
nizmus — századunk új ideológiai és politikai áramlata — egyrészt a nőket ért diszkrimináció 
ellen, másrészt a társadalmi és biológiai másság elismertetéséből következő követelések elfo
gadtatásáért indított harcot. A feminizmus a nemi szerepeket időben változónak és a politika 
áltál meghatározottnak, vagyis megvaltoztathatónak értelmezi. Küzd minden olyan társadalmi 
intézmény (például nyelv, szakmai szegregáció, a házassági kapcsolatok paternalista rendsze
re) ellen, amelyek a nők alacsonyabb rendű státusát előidézi, fenntartja vagy újratermeli.
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Kelet- és Közép-Európában és így hazánkban is a nők szocialista „emancipációja”  lénye
gében a nők beleszólása nélkül történt. Maga a paternalista pártállam vette át az apaszerepet, 
ő adott a nőknek is „jogokat” , és akadályozott mindenfajta önszerveződést, így a nőkét is. Eb
ben a térségben az 1945 után megalakított vagy újjászerveződött nőszervezetek a diktatúrák 
elhatalmasodásával egyre inkább formális szervezetekké váltak. így a nők a döntések megho
zatalában érdekeiket nem tudták megfelelően képviselni. A közügyek intézése akkor is és 
mind a mai napig a férfiak privilégiuma.

A magyar nőmozgalmak története a XIX. század elejéig nyúlik vissza. A század második 
felében már több száz női csoport létezett, amelyek elsősorban vallási és jótékonysági szerve
zetek voltak. Soraikban főként arisztokrata és nagypolgári családokból származó nőket talá
lunk, akik a kor szellemének megfelelően a nők családmegtartó szerepének a hangsúlyozását 
összekapcsolták a nemzet jólétének kérdésével. A század végére megjelentek a forradalmi női 
szervezetek, amelyek leginkább a liberális és a szociáldemokrata eszmék vonzáskörébe ke
rültek. Tagjai, az elsősorban értelmiségi vagy középosztálybeli nők már érdekvédelemmel és 
a nőket érő diszkrimináció mérséklésével is foglalkoztak. Az első világháború után a nemze
ti konzervativizmus női szerveződései juthattak csak szóhoz, a korábbi progresszív szerveze
tek „alámerültek” . 1945 után a nőegyesületek zöme folytatni akarta korábbi munkáját. A se
gélyakciókban elsősorban a kommunista és a kisgazdapárt női tagozatai, valamint több tucat 
vallási nőegylet jeleskedett. Az ismét életre kelt országos feminista, valamint nőmozgalmi 
szervezetek, az egyházi és szakmai, jótékonysági és önsegélyező női szerveződések csak rövid 
ideig tölthették be választott hivatásukat.

Pető a magyar nőmozgalom 1945 előtti történetének összefoglalása után öt fejezetben 
elemzi a nőszervezetek történetét. Munkájában többféle módszertani megközelítést alkalmaz. 
Az egyesületek életének bemutatásakor többségében a levéltári forrásokra, valamint a külön
böző szervezetek irataira támaszkodik, ahol pedig a személyes történelem dimenzióit tárja 
elénk, írásos visszaemlékezéseket elemez.

Az első fejezetben átfogóan ismerteti azt a pár éves folyamatot, amelynek eredményeként 
a nőegyleti mozgalom teljesen átalakult. Az egyesülési jog területén mar 1945 elején érzékel
hető volt a kommunista központosítási tendencia, ám ennek eleinte elsősorban a szociálde
mokraták és a kisgazdák sikeresen álltak ellen. Bár az 1946. évi I. tv. kimondta, hogy az ál
lampolgárok elidegeníthetetlen joga az egyesülési jog, voltaképpen a kommunista irányítású 
Belügyminisztérium határozta meg az egyesületek működési feltételeit, adta, illetve többnyi
re bevonta az engedélyeket, ellenőrizte tevékenységüket. A korszakot jellemző másik politi
kai „húzás” : az 1948. évi XLIII. te. kimondta a nők egyenjogúságát, viszont 1948. április 17-e 
után hivatalosan minden nőszervezetet beolvasztottak a kommunisták által 1945-ben létreho
zott Magyar Nők Demokratikus Szövetségébe (MNDSZ), majd ezt követően az 1949-ben elfo
gadott alkotmány minden dolgozónak megadta az egyesülési jogot. A kommunista ideológia 
társadalmat homogenizáló törekvésével ugyanis összeegyeztethetetlenek voltak a női külön
bözőséget csak a legkisebb mértékben is hirdető egyesületek. Pető számos példával érzékel
teti, ahogy a női szerveződéseket lépésről lépésre gazdaságilag ellehetetlenítették, majd fel
számolták.

Nem csak a nőmozgalommal „bántak így”  el, a többi civil szervezetek is a centralizációs 
tendenciáknak estek áldozatul. A tárgyalt időszakban a Belügyminisztérium Egyesületi Fő
osztályának nyilvántartása szerint nyolcvannyolc nőegyesület létezett Magyarországon. Ezek 
felsorolását megtaláljuk a Függelékben. Talán érdemes lett volna a listát az egyesületekre vo
natkozó, lényeges adatokkal kiegészíteni, hiszen nem érdektelen, hogy például az adott szer
veződésnek mekkora tagsága volt.
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A könyvben önálló fejezetek tárgyalják az eltérő célokkal újjászerveződött Izraelita Nő
egylet, a Feministák Egyesülete és a szociáldemokrata nőmozgalom tagságának összetételét, 
tevékenységét, viszonyukat a politikához, valamint társadalmi mozgásterüket, illetve beágya
zottságukat. Mint ismeretes, 1948 után egyedül az MNDSZ maradt talpon. Ennek a szerve
zetnek is viharos volt a fejlodestörténete, hiszen vezetői és tagjai a legkülönbözőbb vágyak
kal és célokkal tevékenykedtek egy olyan történelmi periódusban, amikor a női egyenjogúság 
kérdése a politika napirendjére került, ám a háttérből egy olyan párt, a kommunista párt irá
nyította őket, adta az egymásnak többnyire ellentmondó utasításokat, amelynek nem volt ki
forrott, egyértelmű nőprogramja. A névleg pártsemlegesnek meghirdetett szövetségnek har
colnia kellett a meglévő nőegyesületekkel, a többi párt női tagozataival, és maguk a vezetők 
is küzdöttek egymással. A kommunista hatalomátvételhez vezető úton az MNDSZ-ben is tisz
togatásokra került sor; és 1949 végére a teljes apparátusból eltűntek mindazok, akik nem fe
leltek meg a szovjet mintára kialakított elvárásoknak. A cél az volt, hogy „a magyar nő legyen 
jó  anya, megértő hitves, kiváló munkás, lelkes polgár és igazi hazafi”  (121. o.).

Nagy várakozással fogtam hozzá a „Nem jöhet más, csak tiszta fény és napsütés. .. ”  Párhu
zamos szerelmek az illegális kommunista mozgalomban címet viselő fejezet olvasásához. Pető 
itt a Politikatörténeti Intézet Levéltárában található két, eltérő társadalmi és kulturális háttér
rel rendelkező mozgalmár nő memoárja alapján elemzi szerelmi kapcsolatukat, amely két, 
kommunista férfihoz fűzte őket. Összehasonlítja a partnerek egymáshoz és a kommunista 
eszméhez való viszonyát. Egyetérthetünk a szerzővel abban, hogy ezekben a visszaemlékezé
sekben nem a leírtak valóságtartalmának az ellenőrzése a fontos, hanem, hogy a visszaemlé- 
kezők miként interpretálják saját, nagyon intim, régi és az egész életüket meghatározó törté
netüket. Személyes történelem elevenedik meg, érzések és élmények kelnek újból életre, és 
nyomon követhetjük, hogy a két asszony írásaiban miként teremti meg a szeretett férfi míto
szát. A szerző azzal indokolja ennek a hagyományos történettudomány által kevéssé használt 
forrásnak az alkalmazását, hogy a két nő beszédeit, cikkeit elemezve nem kapott volna „vá
laszt arra, hogy miért éppen úgy cselekedtek és szóltak hozzá a női egyenjogúságot érintő kér
déshez, ahogy tették”  (72. o.). Ebben minden bizonnyal igaza is van, csakhogy a könyvben 
nem találtam meg a kérdésre adott választ, nem tudtam meg, hogy azon túl, hogy „mindkét 
szerelmes nő nagyon fontos szerepet játszott az 1945 utáni Magyarország politikai életében” 
(71. o.) mit is tettek vagy mondtak ők valójában. Nem ártott volna az egyébként pontos jegy
zetapparátusba magyarázó jegyzeteket írni, pontosítani szerepüket, tevékenységüket.

A kommunizmus „értékrendje az egyenlőségen alapult”  (71. o.) és „a nők teljes egyenjo
gúsítását követelte”  (72. o.), az emancipáció azonban ténylegesen soha nem valósult meg. Pe
tő ebben a fejezetben azt az összefüggést kívánta illusztrálni, amely -  szerinte -  a között van, 
hogy a két nő szerelmi kapcsolatukban patriarchális érzelmi mintát követett, és ez az aláren- 
delődés, illetve autonómiahiány szakmai életüket és a kommunista párt nőpolitikáját is befo
lyásolta. (Sejthetjük, hogy nem a kívánatos irányba.) A memoárok elemzése érdekes, de a fen
ti következtetés meggyőző magyarázata sajnos elmaradt.

Ez a munka is jól illusztrálja, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló, sokat kárhoztatott 1992. évi LXIII. tv. milyen képtelen helyzeteket ké
pes előidézni. Például, amikor Kádár János ifjúkori szerelmének Döme Piroskának a memo
árját tárja elénk a szerző -  a törvényi rendelkezés félreértéséből vagy túlzott óvatosságból -  
Kádárt a következőképpen „anonimizálja” : „A  fiumei születésű K. J., a 20. századi magyar 
történelem kulcsfigurája, pártfőtitkár, aki legendásan visszahúzódó életet élt.” (74. o.) Kér
dés, hogy van-e értelme egy olyan jogszabálynak, amelynek betartása ilyen abszurd helyzet
be kényszeríti a társadalomkutatót?
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1945 után a Belügyminisztériumnak szüksége volt a gyorsan mozgósítható, olcsó női mun
kaerőre. A mozgalom női katonái, avagy az „egyenruházott nők”  című fejezetben a rendőrség 
berkeiben lezajlott nemi erkölccsel kapcsolatos fegyelmi ügyek elemzésével azt bizonyította 
a szerző, hogy ebben a testületben is kettős normák, eltérő értékek alapján ítélték meg és el 
a nőket és a férfiakat. Egy rendőrnő számára, ha kiderült, hogy egy nős rendőrrel tartott fenn 
nemi kapcsolatot, ez az állásába kerülhetett, míg például, ha egy férfi rendőr megerőszakolt 
egy tizennégy éves kislányt, büntetése csupán az volt, hogy egy évre kizárták az előléptetés
ből. És „természetesen”  a magasabb presztízst és fizetést jelentő beosztásokhoz a nők — több
nyire -  nem juthattak hozzá. A kötet alcímében jelzett időkeretet meglehetősen rugalmasan 
kezeli a szerző. Az 1945-1951-es korszak-meghatározás nem pontos, és ez különösen ebben 
a fejezetben szembetűnő. Pető — egyébként helyesen — többször is megad későbbi adatokat, 
ám itt már az elemzés alapját képező konkrét esetek is túllépik az 1951-es időbeli határt. 
Végül, de nem utolsósorban: érdemes lett volna nagyobb figyelemmel gondozni a kötetet. Bi
zonyára nem csak a „nyomda ördöge”  okolható a sok helyesírási hibáért. Az olvasást nehezí
tő stilisztikai, szórendi hibák is könnyen kiküszöbölhetőek lettek volna, ahogy gondosabb 
szerkesztő figyelmét bizonyára nem kerülte volna el például az 1945-ös választási eredmé
nyek statisztikai adataiból levont alábbi (hibás) értelmezés: „Az eredmények közismertek, a 
női szavazatok aránya tekintetében a kommunista párt került az utolsó helyre. Kizárólag a női 
szavazatokat figyelembe véve az MKP 15%, a SZDP 17%, a Parasztpárt 6%  és a kisgazdák 
60%-ot kaptak az első demokratikus, általános választásokon.”  (17. o.)

Mindezen apróbb hiányosságok ellenére Pető Andrea munkája fontos és inspiráló darab
ja a nőkérdés — remélhetőleg tovább bővülő — hazai szakirodaimának.


