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Az első világháború évei, és a háború végét követő időszak a nemek társadalmi 

kapcsolatának kutatásában különös jelentőséget kap. A háború előtt és alatt Európa 

számos országában bekövetkezett, a nemek szempontjából meghatározó strukturális, 

politikai, értékrendbeli változások ugyanis 1918 után gyakran sajátos visszarendeződést 

mutattak. A huszadik század első évtizedére értek meg Európa-szerte a progresszív 

nőmozgalmak legjelentősebb célkitűzései, amelyek magukban foglalták az emancipáció 

folyamatának egyes mozzanatait, így az oktatás, munkavállalás, a közéletben való 

részvétel, a politikai jogok területén a nők esélyeinek, lehetőségeinek kiszélesítését. A 

folyamat velejárója volt a társadalomkritika és elemzés, amely a hátrányos 

megkülönböztetésnek nem csak az intézményes, strukturális formáira irányult, hanem 

célba vette a nemi sztereotípiákat, és a kirekesztést, diszkriminációt igazoló diskurzusokat 

is. Az első világháború sajátos cezúrát jelentetett ebben a folyamatban.  

Ingrid Sharp és Matthew Stibbe 2011-ben megjelenő kötete, Aftermaths of War 

Women's Movements and Female Activists, 1918-1923 (A háború következményei. 

Nőmozgalmak és női aktivisták, 1918-1923) címmel a nemek társadalmi kapcsolatában 

bekövetkező változásokat, a változásokat előidéző társadalmi aktorokat mutatja be 

tizennyolc tanulmány segítségével. A kötet a társadalomtörténet legújabb irányzataihoz 

kapcsolódik, amelyek előtérbe helyezik – többek között – a nőkkel és a társadalmi 

nemekkel kapcsolatos, korábban kevéssé kutatott területeket. Így a kutatások kitérnek a 

nemek helyzetének változásaira a gazdasági, a politikai, és a kulturális életben, eredeti 

források alapján elemzik a nemek társadalmi konstrukciójának történeti aspektusait, az 

ezt befolyásoló diskurzusokat, a nőmozgalmak és jelentős egyéniségek szerepét a 

társadalmi változásokban.  

A szerkesztők ebben a kötetben az interdiszciplinaritás elvét követve folytatták 

Ingrid Sharp korábbi kutató- és kötetszerkesztő munkáját az első világháború társadalmi 

következményeinek témájában. A most megjelenő kötet előzményének tekinthető 

Nőmozgalmak a háború idején. Nemzetközi perspektivák, 1914-1919
1
 című 

tanulmánykötet elsősorban azt a kérdést vizsgálja, hogy miként kapcsolódtak, hogyan 

viszonyultak egyes nőszervezetek és kiemelkedő egyének a világháborúhoz, milyen 

szerepet játszottak a hátországban és a fronton. Az első világháború ugyanis politikai 

értelemben megosztotta a nemzetközi nőmozgalmat: voltak, akik támogatták, míg voltak, 

akik pacifista álláspontról utasították el a fegyveres harcokat. A nőmozgalmak és 

nőszervezetek politikai és diplomáciai feladatok mellett részt vállaltak a hátországban az 

árvák és özvegyek ellátásában, a társ nélkül maradt nők foglalkoztatásának 

megszervezésében, az oktatásban, a férfi munkaerő nélkül maradt területeken az 

ellátások, szolgáltatások további működtetésében, orvosi és ápolási feladatokban a 

fronton is, valamint a hadifoglyok ellátásában, mentésében, hazajuttatásában. Egyes 

esetekben nők aktívan részt vállaltak a hadiiparban és a hadviselésben is (pl. Nagy-

Británia). A kötetekben a szerzők több európai társadalom esettanulmányait nyújtják 

társadalomtörténeti, irodalomkritikai, politika-, kultúr-, és médiatörténeti 

szempontokból.
2
 

A 2011-ben megjelenő Aftermaths of War című kötet több éves közös 

kutatómunka eredménye, amelynek során a résztvevők több kutatói fórumon vitatták 

meg az elemzések szempontjait, a források feltárásnak módszerét. A munkát a Leeds-i 

Egyetemen tartott konferencián kezdték el a résztvevők 2008-ban. Az MTA Szociológiai 

Kutatóintézete adott otthont 2009 tavaszán a kötethez elkészült tanulmányok 

megvitatására szervezett műhelymunkára, szerkesztőbizottsági ülésre, amelyen Ingrid 

Sharp és Matthew Stibbe szerkesztőkön kívül részt vettek még amerikai, bolgár, orosz és 

magyar kutatók.  

A kötetben szereplő tanulmányok tárgyalják többek között az alábbi országok 

háború utáni helyzetét: Franciaország, Németország, Egyesült Királyság, Svédország, 

Oroszország, Litvánia, Csehszlovákia, Albánia, Lengyelország és Magyarország. A 

tematikus blokkok témái: a háború áldozataira való megemlékezés módozatai, ritusai, 

történelmi emlékezet, leszerelés és újabb kulturális mozgósítás, a nemi szerepek újra 
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tárgyalása, a nők politikai jogai, választójogi reformok, a közösségek és a béke 

újjáteremtése.  

A magyarországi nőmozgalmak szerepéről két tanulmány is szól. Szapor Judit 

írása, „Who represents Hungarian Women?” címmel (245-265.) azt tárgyalja, hogy milyen 

megosztottságok és ideológiai különbségek voltak az egyes szervezetek között, és ezek 

hogyan kísérelték meg képviselni a magyarországi nőtársadalom ügyét. Acsády Judit 

(„Diverse Constructions: Feminist and conservative women’s movements and their 

contribution to the reconstruction of gender relations in Hungary after the first World 

War”, 309-333.) eredeti források – elsősorban a Feministák Egyesületének, és a Magyar 

Asszonyok Nemzeti Szövetségének korabeli kiadványai, és más korabeli sajtótermékek, 

valamint levéltári dokumentumok – alapján elemzi, hogy miként vesznek részt 1918 után 

a nőszervezetek a nemi szerepek (újra)értelmezésében, vagyis például hogyan foglalnak 

állást a női munkavállalás, a képzés, a politikai jogok, a nők elleni erőszak speciális 

formája, a háborúból hazatérő, leszerelő katonák itthon maradt feleségei ellen irányuló 

agressziója, a csecsemővédelem, és a szociális/egészségügyi ellátás egyes kérdéseiben. 

Továbbá megvizsgálja, hogy milyen szerepet játszottak feminista és konzervatív 

nőmozgalmak Magyarországon az egész közösséget érintő folyamatokban, mint például a 

háború utáni leszerelésben, a hazatérő hadifoglyok fogadásában, a társadalom 

pacifikálásában (cultural de-mobilization), illetve a kulturális és politikai re-

mobilizációban.  

 

További információk: http://www.brill.nl/aftermaths-war  
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