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üti. Evans jól megválogatja, mit vigyen haza 
magángyűjteményébe, és rendszeresen cseréli 
a műtárgyakat, a régieket visszaviszi oda, ahol 
találta őket. Nemrégiben rábukkant egy fél 
ónmázas francia Quimper-tányérra, amelyet 
végül visszadobott, mert túl nagy volt a lakásába 
– hogy aztán hetekkel később viszontlássa 
egy másik iszapkutató Instagramján posztolva. 
Evans írt egy sor gyerekeknek szóló 
történetet, amelyek a folyóban talált tárgyakon 
keresztül tanítják a történelmet, de számára 
a sárbúvárkodás örömét legalább annyira 
jelenti a vadászat, mint maga a kincs. „Jól el 
lehet merengeni, nem? Szeretek egyedül lenni 
a víz mellett. Szeretem azt az érzést, hogy 
hatalmasabb nálam.”

Közben beesteledett, és Florence egy 
kocsma (pub) felé nézett, amely már az 1400-
as évek közepe óta ott állt; innen az a sok 
agyagpipa, amelyek még mindig találhatók az 
ablakai alatti iszapban. „Természetesen van 
egy árnyoldala is a folyó történetének – a 
rabszolga-kereskedelem, az akasztások, az 
elszegényedett korai sárbúvárok. Kiváltságot 
jelent, hogy láthatom ezt az egymásra 
halmozódó történelmet, mindezeket az 
elveszett életeket. A műtárgyak gyűjtése révén 
magam is részévé válok.”

Egy átlagos napon a következő dolgokat 
találhatja Evans: cserzőműhelyekből származó 
csontokat, tetőcserepeket a nagy londoni 
tűzvész idejéről, agyagpipákat az 1500-as évek 
végéről, és egy tizenhetedik századi hajón 
holtsúlynak használt Karib-tengeri kagylókat. 
Megbotlottam egy lóállkapocsban – a fogazat 
sértetlenül állt ki belőle. „Ó, igen – szólalt 
meg Evans, egy sötétbarna cserépdarabot 
szemügyre véve. – Ez egy [szakállas férfifejes] 
Bellarminó (Bartmann)-kancsó darabja. 
Boszorkányüvegnek hívták, és rontás ellen 
használták. Kellett bele egy kis levágott köröm, 
egy kis vizelet, majd megátkozták a személyt, 
és betemették a palackot.” Ezt az információt 
a köveken keresztül kiabálva osztotta meg 
velem. Nem volt rajtam megfelelő cipő, meg 
jegyzetelni se tudtam a szitáló esőben. Kicsit 
lassabban folytatta. „Bocsánat” – mondta, 
és várta, hogy beérjem. Nem szokott hozzá, 

hogy társasága legyen. Annak ellenére, hogy a 
járókelők egy utcányira voltak tőlünk, már egy 
órája nem láttunk vagy hallottunk egy lelket 
sem. „Mindig nemet mondok, amikor barátok 
kérik, hogy csatlakozhassanak hozzám itt a 
parton; csak a lányom kivétel” – vallja be. „Bár 
később szeretem azt a csapatszellemet, ahogy 
megosztjuk egymással a talált tárgyainkat, 
ez egy magányos időtöltés. Szerintem ezt 
mindenkinek ki kellene próbálnia, meg kellene 
kísérelnie a folyó történetét felhasználva 
megérteni otthonaikat és városaikat. Csak … 
ne velem együtt” – mondja bocsánatkérően. 
Florence Evans visszakísért a kínai étteremhez, 
és még épp időben fordultam vissza, hogy 
lássam alakját ismét eltűnni a lépcsőkön a part 
irányában.

Florence Evans volt a kurátora a Totally 
Thames fesztivál keretében megrendezett sárbú-
vár-kiállításnak. A Foragers on the Foreshore 
(’Sárforgatók a hullámtérben’) 2019. szeptem-
ber 24–29. között volt látható a londoni South 
Bank negyedben a Bargehouse-ban. Florence 
Evans Instagramja: Flo Finds.

Elaine Weiss
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az�első�világháborút

Patricia Fara: A Lab of One’s Own: Science and 
Suffrage in the First World War (Saját labor: 
Tudomány és választójog az első világháború-
ban) Oxford University Press, 2018, 304 oldal) 
című könyvének recenziója

Számos brit város központjában található 
olyan kenotáfium, vagyis síremlék, amelyet 
az első világháborúban elesett hősök 
tiszteletére emeltek. A faragott koszorúk és 
babérok között ott van azok neve és katonai 
rangja a talapzatokba vésve, akik életüket 
adták a hazáért. A további sorokban olvasható 
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azoknak a katonáknak és tengerészeknek a 
listája, akik a későbbi háborúkban hunytak el. 
November 11-én, az emlékezés napján, az első 
világháború befejezésének évfordulóján, piros 
selyempipacsok díszítik az emlékműveket e 
hős férfiak áldozatára emlékezve.

Van azonban honfitársainknak egy hatalmas 
csoportja, akikről a brit társadalom szándékosan 
elfeledkezett a múlt században, akiket nem 
tartottak számon, nem ismertek el, nemhogy 
a nevüket kőbe vésték volna: a nők, akik 
mindenüket feláldozták a háborúban, sokan 
közülük az életüket is. Egyesek a testi erejüket 
használták a bányákban és a hadiüzemekben. 
Mások orvosi szakértelmükkel segítettek a 
fronton. Megint mások pedig elméjüket és 
tudományos képzettségüket állították a haza 
szolgálatába. A Saját labor2, Patrícia Fara 
tudománytörténész legújabb könyve a közös 
emlékezetnek ezt a hiányát akarja pótolni, 
azáltal, hogy az utolsó csoportra összpontosít, 
megadván a huszadik század elején élő brit női 
tudósoknak a nekik jogosan kijáró tiszteletet. 
Fara örvendetes és újszerű munkája túlmegy 
a már ismerős „nővér-a-nyugati-fronton” 
stílusú, bátorságról és türelemről tanúskodó 
beszámolókon, amelyek sok első világháborús 
történetben megjelennek. Ehelyett a könyv 
két egybeeső centenáriumot kapcsol össze: 
az első világháborút lezáró fegyverszüneti 
egyezményét, és annak századik évfordulóját, 
hogy a törvény szavazati jogot biztosított a – 
legalábbis egy bizonyos kort elért és jómódúbb 
– brit nőknek, még ugyanabban az évben. 
Mintha csak saját maga kísérletét végezné, 
Fara hősnőit a vizsgálóasztalra helyezi, és 
figyeli, milyen válaszokat adnak ezekre a 
történelmi ingerekre.

Mindkét esemény nagy lökést adott a brit 
társadalomnak, családokat, gazdaságokat, és 
mint Fara rámutat, laboratóriumokat rázott fel. 
A női tudósok komoly egészségi kockázatot 

2 A cím a Nobel-díjas angol írónő, Virginia Woolf 
esszéjének a címére (A Room Of One’s Own, 
’Saját szoba’) rímel rá, amelyben Woolf a nők 
elnyomott helyzetéről ír: a nők évszázadokig 
nem rendelkeztek saját térrel, saját szobával és 
keresettel, hogy szellemi tevékenységet tudjanak 
folytatni.

is vállalva kezdtek bele robbanószerek, 
mérgező anyagok, vírusos betegségek és a 
radioaktivitás fel nem ismert halálos hatásainak 
tanulmányozásába. Már pusztán a tudományos 
karrier választása is igen küzdelmes volt 
számukra: az egyetemeken, az iparban és a 
hadügyminisztériumban egyaránt mélyen 
beidegződött nőgyűlölettel szembesültek. Égető 
szükség volt rájuk, de kifejezetten ellenségesen 
fogadták őket; a munkában méltánytalanságok 
érték őket és jóval kevesebbet kerestek férfi 
munkatársaiknál. A kitaszítottságukra felhozott 
magyarázat pedig túlságosan is ismerősen 
csenghet a mai emberek fülének.

Belépési korlátok
A szerzőnek sok mindent sikerült kiderítenie 
levéltári kutatásai során. Egyetemek, tudomá-
nyos társaságok, ipari létesítmények nyilván-
tartásaiba, újságokba, személyes naplókba és 
levelezésekbe ásta bele magát, és így tárta fel 
és rakta össze azoknak az úttörő nőknek az éle-
tét, akik a modern korban tudományos pályára, 
kutatásra adták a fejüket.

Nemegyszer csak szívfájdító, kétségbeej-
tően hiányos töredékek kerülnek elő, de az 
írásos emlékek esetén ezek gyakori korlátok. A 
gyűjtemény el is tolódik a társadalmilag kivált-
ságosok felé, akik jobban követhető nyomot 
hagytak maguk után gondosan megőrzött leve-
lezésükkel (jó nagy házra van szükség mind-
ezeknek a családi leveleknek a tárolásához), 
megjelent, illetve kiadatlan visszaemlékezése-
ikkel (gyakran a tűnődéssel töltött szabadidő 
gyümölcsei) és újságcikkek által (ahol nagyobb 
valószínűséggel bukkantak fel a kiemelkedő 
társadalmi szerepet játszó nők). Fara ennek 
ellenére minden igyekezetével azon van, hogy 
ide számítsa a tudományos tehetséggel meg-
áldott nőket is, de nem az előkelő születésűek 
közé. 

A tizenkilencedik és a huszadik század 
fordulóján az Egyesült Királyság nem 
biztosított éppen termékeny táptalajt a női 
tudósok és matematikusok számára. Akkoriban 
azt tartották, hogy a felsőoktatás a nők esetében 
nem csupán időpocsékolás: egyenesen veszélyt 
jelent az emberi fajra. Kiváló orvosok arra 
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hívták fel a figyelmet, hogy a sok elmélyült 
gondolkodástól egy nőnek a vérárama 
nemzőszerveitől az agyába terelődik, kárt okozva 
ezáltal fogamzóképességében. Továbbá némi 
csavarral, Darwin a fajok alkalmazkodásáról 
szóló elmélete azt bizonyította, hogy a nők 
szaporodásra és fészekrakásra „fejlődtek ki”, 
nem pedig szellemi tevékenység folytatására.

Ha egy erős akaratú leány mégiscsak meg-
győzte a szüleit, hogy engedjék egyetemre 
készülni, és átment a felvételi vizsgákon, kevés 
lehetőség kínálkozott a legjobb hírű intézmé-
nyekben. Csak két cambridge-i és négy oxfordi 
kollégiumba iratkozhattak be női hallgatók, és 
ezek kizárólag nők számára voltak fenntartva. 
Cambridge-ben és Oxfordban a termek és a la-
boratóriumok nemek szerint voltak elkülönítve, 
és mivel sok professzor nem volt hajlandó női 
hallgatóknak előadást tartani, ez a női oktatók 
feladata lett, akik bármennyire tehetségesek 
voltak, nehezen kaptak tanári állást a karokon, 
nem beszélve a kutatásra szánt időről és for-
rásokról. Azokban a ritka esetekben, amikor 
a cambridge-i vagy oxfordi női egyetemista 
hallgatóknak a másik nemmel közös előadá-
sokon vagy találkozókon kellett részt venniük, 
el kellett viselniük, hogy felháborodott férfi 
évfolyamtársaik kifütyülték, kigúnyolták őket, 
vagy a lábukkal dobogtak. Cambridge-ben 
még az olyan matematikazsenik, mint Philippa 
Fawcett (Millicent Fawcettnek, a szüfrazsett-
mozgalom vezetőjének a lánya) – aki minden 
férfi évfolyamtársát megelőzve kiváló minősí-
téssel végzett – sem vehetett részt a diploma-
osztó ünnepségen, és hivatalos diplomát sem 
kaphatott. 1897-ben, amikor a Cambridge-i 
Egyetem Szenátusa azt fontolgatta, hogy teljes 
értékű diplomát adjon a nőknek, a férfi hallga-
tók az utcákon lázongtak, és egy – a rettegett 
női évfolyamtárs jelképének számító – bicik-
liző nőről mintázott bábukat akasztották fel 
és csonkítottak meg. Csak 1920-ban engedték 
meg a nőknek Oxfordban, hogy az egyetem 
teljes értékű tagjaivá váljanak és az egyete-
met végzett nőknek is rendes diplomát adtak; 
Cambridge-ben erre 1948-ig kellett várni. Még 
ha az elit egyetemek meg is nehezítették a 
nők életét, a kevésbé előkelő, helyi „vörös 

téglás” egyetemek – mint például Birmingham, 
Liverpool és Manchester – inkább az egyen-
lőség pártján álltak és jobban megnyitották 
kapuikat előttük, középosztálybeli nőket is 
beengedve a koedukált osztálytermekbe és 
laboratóriumokba. Ezek az iskolák, amelyeket 
nem érdekelt annyira a hagyomány, a pompa és 
a kiváltság, fontos képzési hellyé váltak a női 
hallgatók és tudósok számára. Ugyanakkor a 
tudomány mint életpálya veszedelmes válasz-
tás volt a nők számára, és Fara csodálatra méltó 
munkát végez azoknak a társadalmi, politikai 
és tudományos magatartásmódoknak a felidé-
zésével, amelyek útjukat olyan fárasztóvá és 
küzdelmessé tették.

Dolgoztak és harcoltak
Az első világháború kitörésével hirtelen meg-
nyíltak a lehetőségek, különösen munkaerő-
ként. Mivel férfiak milliói mentek el a hábo-
rúba, tudományosan, orvosilag és technikailag 
képzett nők ezrei léptek a helyükbe. A szükség 
úgy hozta, hogy a nők olyan álláshelyeket vet-
tek át, amelyeket hosszú idő óta férfimunkának 
tekintettek. Feltárultak az ajtók, és összetörtek 
az üvegplafonok. Női vegyészek dolgoztak a 
robbanóanyagokkal és mérgező gázokkal, női 
kohászok vizsgálták meg az acél erősségét a 
tengerészet számára, női mérnökök tökéletesí-
tették a repülőgépterveket, női kutatóorvosok 
küzdöttek a csapatokat tizedelő fertőző beteg-
ségek ellen, doktornők és nővérek operáltak a 
fronton. Voltak női kódfejtők, hegesztők, táp-
lálkozási szakértők, fizikusok, statisztikusok, 
gyógyszerészeti kutatók, laboratórium-igazga-
tók és ipari ellenőrök.

Mona Chalmers-Watson orvos és Helen 
Gwynne-Vaughan otthagyta klinikáját, illet-
ve laboratóriumát, hogy a női segédhadtes-
tet (Women’s Army Auxiliary Corps, WAAC) 
működtesse, közel százezer nőt felügyelve, 
akik a katonai tevékenységek támogatásában 
vettek részt. Frances Micklethwait vegyész a 
háború alatt vegyi fegyvereket tanulmányo-
zott, és az elsők között volt, aki kielemezte a 
mustárgázt, gondosan megfigyelve saját bőrén 
a veszélyes gáz hatását. Mabel Elliott az álla-
mi cenzúrahivatal munkatársaként éppen egy 
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levelet vizsgált, amit melegíteni kezdett, és 
citromlével írt titkos üzeneteket talált benne; 
felfedezése egy német kémhálózatra derített 
fényt. May Leslie fizikus korszakalkotó, tit-
kos kutatásokat végzett robbanóanyagokkal 
egy kormányzati laboratóriumban. Mindezen 
áttörések ellenére a háború előtti nemi normák 
nem tűntek el nyomtalanul. A brit társadalom 
visszahőkölt a hadiüzemben dolgozó munkás-
nők („munitionette-k”) látványától, akik prak-
tikus és biztonságos kezeslábasokba öltöztek a 
szokásos hosszú szoknyák helyett. Sokan fin-
torogtak, amikor a nővérek keményített fehér 
sapkájukat sisakra és khakiszínű térdnadrágra 
cserélték le, és motorbicikliken robogtak a 
frontvonal mögötti kórházakba. A nők meg-
tették, amit kellett, de azáltal, hogy férfi-
munkát végeztek és férfiruhába bújtak, visz-
szafordíthatatlanul „férfias jellemvonásokat 
vettek fel” – legalábbis sok férfi honfitársuk 
szemében. A háború alatt végzett munka 
okozta társadalmi és testi bajok gyakran 
együtt jártak. A nők egészségét tönkretette 
a TNT robbanóanyagok gyártása, bőrük és 
szemük megsárgult, belső szerveik zöldek 
lettek a mérgező vegyi anyagoknak való 
kitettségtől. Ezeket a nőket – akiket furcsa 
külsejük miatt „kanáriknak” neveztek – 
kerülték a szomszédok és a családtagjaik; 
több mint kétszázan haltak meg közülük, és 
további ezrek lettek egy életre súlyos bete-
gek. Fara kiemeli a Nagy Háború négy meg-
rázó éve alatt átélt nehézségeiket, miközben 
rámutat a társadalom megdöbbentően vegyes 
érzelmeire is e nők hazafias erőfeszítéseivel 
kapcsolatban.

Elég megdöbbentő, hogy a háború 
szörnyűségei közepette a brit emberekben 
még maradt energia a dolgozó nők elleni 
kirohanásokra. Sokak számára azonban legalább 
annyira első helyen szerepelt az ősi kiváltságok 
és az otthon veszélybe került férfi ego megóvása, 
mint a ország fegyveres védelme. Ugyanez a 
férfiúi félelem és neheztelés halmozódott fel az 
Egyesült Államokban is az alatt a rövid idő alatt, 
ameddig a háborúban részt vett, de itt enyhébb 
volt a hatása, már csak azért is, mert az országot 
kevesebb szenvedés érte.

Tudomány és választójog
Kétségkívül könnyebb lemérni a háború ki-
hatásait a brit nőkre általában, és különösen 
a tudománnyal foglalkozó társaikra, mint 
felbecsülni a szavazati jog követelésének 
és végül elnyerésének finomabb hatásait. 
Nehéz mérlegelni azt a szerepet, amelyet 
a választójogért és a nők polgári jogokért 
vívott elhúzódó harc játszott a női tudó-
sok életében, nem utolsósorban azért, mert 
ezek az erőfeszítések 1914-től 1918-ig meg-
szakadtak. További probléma pedig az, hogy 
Fara világos írásstílusa és csodálatra méltó 
odaadása ellenére a könyvnek előnyére vált 
volna egy áttekinthetőbb narratív keret. Néha 
levéltári adatok tömkelegének tűnik, nevek és 
anekdoták zavaros, ismétlődő témákra épülő 
áradatával. Az időbeli sorrend keveredik, ez 
pedig megfosztja a történetet a logikus előreha-
ladás és a társadalmi fejlődés – vagy az utóbbi 
hiányának – érzetétől. Ezen túlmenően, Fara 
a női választójog történetében sokkal kevésbé 
mozog otthonosan, mint a brit tudományos kul-
túra témájában. Az Emmeline Pankhurst köré 
csoportosuló harcos szüfrazsetteket többször 
puszta akadékoskodóknak nyilvánítja; a tör-
ténészek ténylegesen egyetértenek abban, 
hogy a Pankhurst harcos szüfrazsettjei és a 
Fawcett körüli törvénytisztelő erők sziner-
giája vitte sikerre a mozgalmat. Egy ponton 
Fara úgy utal Anna Howard Shaw-ra, mint 
valakinek az „amerikai barátjára”, anélkül, 
hogy Shaw-t – egy akkoriban nemzetközi 
hírnévnek örvendő nőt – az amerikai szüf-
razsett-mozgalom vezetőjeként mutatná be. 
Fara beszámolója nem hangzik teljesen meg-
győzőnek abból a szempontból sem, hogy a 
nők tudományban játszott szerepe ösztönző-
leg hatott a szüfrazsett-mozgalomra. A bizo-
nyíték erre az állításra ingatag és anekdotikus. 
Fara egy sokkal mélyebb kapcsolatot sejtet, 
amikor könyve elején megállapítja, hogy 
„A bírálók gyakran egy kalap alá vették mind-
két gyanús női tevékenységet, a tudományt és 
a választójog kérdését, mivel aggasztotta őket 
az a kettős fenyegetés, amely a házias, szol-
gálatkész és szemérmes nő régóta kialakult 
és megszokott képe ellen irányult.”
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A férfiak uralta matematika és tudomány 
birodalmába merészkedő nők elleni gyűlö-
let valójában ugyanarról a tőről fakadt, mint 
az, amely megtagadta a nőktől, hogy helyet 
kapjanak a közszférában és hogy hallassák a 
hangjukat a kormányban. Ezek az előítéletek 
formálták a továbbiakban az ellenérzést a há-
borúban dolgozó nők iránt – akik közül sokan 
szüfrazsettek is voltak. Ugyanakkor ez a több 
évtizedes küzdelem a választójogért – amely 
a viktoriánus korszakban indult és 1918-ig 
tartott – fektette le annak logisztikai és érzelmi 
alapjait, hogy a nők egyetemre és tudományos 
pályára mehessenek, ez hajtotta őket a háborús 
időkben a feladatok vállalására, nem pedig 
fordítva. A szüfrazsett-mozgalom adta meg a 
nőknek azt az önbizalmat és a készségeket, 
hogy szervezkedjenek, változást követeljenek, 
ragaszkodjanak ahhoz, hogy őket se hagyják 
ki, és hogy apránként felszámolják azokat a 
szokásokat és törvényeket, amelyek otthon tar-
tották őket, testüket alsószoknyák rétegei alá, 
értelmüket sötétségbe zárva. Elkötelezett vá-
lasztójogi aktivisták agitáltak, lobbiztak, szüf-
razsett társaságokat alakítottak minden kisebb 
és nagyobb brit városban, saját újságot jelen-
tettek meg, hatalmas gyűléseket rendeztek, és 
óriási tiltakozási megmozdulásokat szerveztek, 
ahol negyvenezer nő vonult át London utcáin. 
A mozgalomban résztvevő nők megtanulták, 
hogy viseljék el a lenézést és a gúnyolódást, 
a bebörtönzést és a kínzásokat. A szüfrazsett-
mozgalom megtanította a nőket arra, hogy 
harsányak, vakmerőek és leleményesek legye-
nek mentegetőzés nélkül. Így tehát, amikor az 
1880-as években a cambridge-i nők csukott 
termekkel és laboratóriumokkal találták szem-
be magukat az egyetemeken, nem estek két-
ségbe; előteremtették az anyagi alapokat és az 
oktatók karát a Balfour Biological Laboratory 
for Women (’Balfour Biológiai Laboratórium 
Nők számára’) létrehozásához, ahol női tudó-
sok nemzedékeinek sorát képezték. Amikor 
neves női akadémikusokat meggátoltak abban, 
hogy az egyetemi bizottságokban képviseltes-
sék magukat, és megtagadták tőlük a belépést 
a férfi kollégáik látogatta elegáns társalgókba, 
akkor 1907-ben megalapították a Női Egyetemi 

Oktatók Brit Szövetségét (British Federation 
of University Women). Amikor pedig érvé-
nyes diplomával rendelkező női vegyészek 
sikertelenül próbáltak csatlakozni a vegyészek 
szakmai szövetségéhez (Chemical Society), 
1920-ban Ida Smedley Maclean és Martha 
Whiteley kutatók vezették a rohamot a ka-
puk szétfeszítésére. A női tudósok megtanul-
ták szüfrazsett testvéreiktől, hogy lehet ugyan 
számítani kudarcokra és csalódásokra, de nem 
szabad szem elől téveszteni a célt: 1945-ig nem 
jártak sikerrel törekvéseik, hogy női tagok is 
választhatók legyenek az ország legelőkelőbb 
tudós társaságába, a Royal Society-be.

A tapasztalat órája
A háború végére a nők alkották a brit munkaerő 
egyharmadát, közülük hárommillióan az ipar-
ban dolgoztak. Női tudósok tartottak előadá-
sokat férfiaknak, álltak a kutatólaboratóriumok 
élén, és vezették a kórházakat. A közvetlen 
előnyök azonban rövidéletűnek mutatkoz-
tak. „A korábban a »nemzet megmentőinek« 
tekintett, háborús idők alatt dolgozó [nők] 
most a megvetésben részesültek mint »kímé-
letlen önmegvalósítók, akik megfosztják a 
férfiakat és hozzátartozóikat megélhetésük-
től«” – írja Fara. Egymillió brit férfi nem tért 
vissza a háborúból; azok, akik hazajöttek, 
kétségbeesetten tapasztalták, hogy a nők 
kiválóan megállták helyüket a tőlük átvett 
munkákban. „A nők „még soha nem érezték 
magukat ilyen jól… mindenféle egyenruhá-
ban parádéztak” – írta 1919 januárjában egy 
brit kommentátor, hogy aztán rendreutasítsa 
őket, mi szerint ideje visszatérni „háziasz-
szonyi és feleségi szerepkörükbe, most hogy 
hazajönnek a férfiak”. És így is tettek. Az 
iparban dolgozó nők vagy felmondólevelet, ún. 
„rózsaszín cédulát” vagy csökkentett fizetést 
kaptak; a női tudósokat pedig visszaküldték 
tanítani az iskolába vagy a laboratóriumba, 
háttérmunkásnak. A szavazati joggal rendel-
kezés nem sokat segített: az 1918-as törvény 
értelmében a harminc év alatti nők egyáltalán 
nem kaptak választójogot, mert attól féltek a 
politikusok, hogy mivel ilyen sok férfi oda-
veszett a háborúban, többségbe kerülnének a 
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női választók, ha minden brit nőnek 21 éves 
korától járna a szavazati jog. Ily módon sok 
fiatal nő, akik lelkesen léptek veszélyes új 
életpályákra és vették ki részüket a háború 
alatti munkából, még egy évtizedre megfoszt-
va látták magukat a társadalmi szerepválla-
lás lehetőségétől. Mindazonáltal addigra már 
megtanulták, hogy folytassák a küzdelmet 
ügyükért, és így is tettek, amíg a törvényt 
meg nem változtatták 1928-ban, hogy őrájuk 
is vonatkozzon. A Saját labor egyik központi 
női szereplőjének, a cambridge-i matema-
tika nagyágyú és szüfrazsett-szervező Ray 
Strachey-nek a szavával élve: „Lehetetlenség 
visszaigazítani a tapasztalat óráját”. Az első 
világháború – egy kicsivel – előremozdította 
azon az órán a mutatókat. Mégis, húsz évvel 
később, amikor az Egyesült Királyság egy 
másik pusztító világháborúba lépett, az elő-
zőből tanult leckék nagyrészt már feledésbe 
merültek. A nők ismét magukra vállalták a 
„férfimunkákat”, csak hogy a háború befeje-
ződésével majd ráébredjenek, hogy megint a 
konyhában a helyük.

A munkahelyi egyenlőségért folytatott 
harc mind a mai napig nem maradt abba, 
ahogy a nők jogaiért való küzdelem sem. 
A szüfrazsett-mozgalom hosszú életű ta-
nulságai valószínűleg hasznosabbak a jövő 
számára, mint a háború alatt kínálkozó 
lehetőségek rövid sorozata. A szüfrazsett-
mozgalom vezetőket és feminista gondol-
kodókat képzett ki, akik valamennyi tár-
sadalmi osztályból szerveztek be nőket, 
hogy jogaikért kampányoljanak, míg a nők 
háború alatti tevékenysége főként a férfiak 
szabta feltételek mellett, a férfiak kelletlen 
együttműködésével zajlott. Ahogy a mai 
nők továbbra is folytatják az üvegplafonok 
összetörését a kormányzás, az üzlet és a tu-
domány területén, a szüfrazsettek a szervezés, 
útmutatás és büszke önbizalom örökségét 
ajánlják fel. Fara méltó és maradandó módon 
rótta le tiszteletét ezek előtt az úttörő nők 
előtt. Természetesen eltűnődünk, hogy vajon az 
úgynevezett STEM3-tudományterületeken – a 

3 STEM (angol rövidítésből): Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics.

természettudományokban, a technológiában, a 
mérnöki tudományokban és a matematikában 
– simább lett-e a terep a nők számára a múlt 
században – illetve, hogy vajon a mai női 
tudósok, mérnökök és műszaki szakemberek 
nem csóválják-e szomorúan a fejüket, amikor 
ráismernek a könyvben leírt leereszkedő és 
dühítő magatartásmódokra. Fara nyitva hagy-
ja ezt a kérdést, de óva int a túlzott optimiz-
mus ellen: „Az első világháború előtt a szüf-
razsettek látták, mi ellen harcoltak, korunkban 
azonban megfoghatatlan, alattomos és maka-
csul meggyökerezett diszkriminációval állunk 
szemben.” A női tudósok tudják, hogyan vigyék 
tovább ügyüket.

(Foreign Affairs)

Philip�Hoare

A�jövő,�amelyet�a�Bauhaus�épített

Alan Powers: Bauhaus Goes West: Modern 
Art and Design in Britain and America („A 
Bauhaus Nyugatra megy: Modern művészet 
és dizájn Nagy-Britanniában és Amerikában”, 
Thames & Hudson, 2019, 259 oldal), Fiona 
MacCarthy: Walter Gropius: Visionary 
Founder of the Bauhaus (Walter Gropius: A 
Bauhaus látnok megalapítója, Faber & Faber, 
2019, 560 oldal), valamint Elizabeth Otto és 
Patrick Rössler: Bauhaus Women: a Global 
Perspective (Nők a Bauhausban: globális 
szemszögből, Herbert Press, 2019, 192 oldal) 
című könyveinek recenziója

1919-ben, Walter Gropius új művészeti iskolát 
hozott létre az álmos Weimarban. Nem sok 
időbe telt, és új életstílust teremtettek a 20. 
század számára.

Amikor az 1970-es évek közepén még is-
kolás voltam, szokás szerint ellógtam szerda 
délutánonként, amikor testnevelésórán kellett 
volna lennem. Nem kedveltem a testneve-
lést. Ehelyett Southampton régiségboltjait jár-
tam, ahol egyik felfedezőutam alkalmával egy 


