
replika • 47–48 (2002. június): 195–197 195

* Susan Gal és Gail Kligman. The Politics of Gender After Socialism. (Princeton University Press,
2000)

Susan Gal és Gail Kligman (szerkesztők). Reproducing Gender: Politics, Publics, and Everyday Life 
after Socialism. (Princeton University Press, 2000)

replika • 47–48 (2002. június): 195–197 195

Keleten? Nyugaton?

Fodor Éva

Ne he zen le het ne ná lam el fo gul tabb kri ti kust ta lál ni a fen ti két mű* is mer te té sé re. 
PhD-hall ga tó ként ma gam is részt vet tem az egyik kö tet mű hely mun ká i ban, meg-
je le né sük előtt, után, köz ben több ször ol vas tam a kéz ira to kat, sőt a szer zők kol lé-
gá im, ese ten ként sze mé lyes ba rá ta im, né ha mind ket tő. Úgy hogy be val lot tan tel jes 
el fo gult ság gal, ám de a tar ta lom an nál el mé lyül tebb is me re té ben ál lít ha tom, hogy 
a fen ti két könyv az el múlt tíz év leg jobb Ke let-Eu ró pá ról szó ló kö te tei kö zé tar-
to zik, és bár több mint két éve je lent meg, az óta sem ad tak ki ér de ke sebb ta nul-
má nyo kat gender és poszt-ál lam szo ci a liz mus té má ban. (Nem meg le pő te hát, hogy 
nem ré gi ben a Politics of Gender el nyer te az American Association for the Advance-
ment of Slavic Studies Heldt-díját.)

Pe dig nem könnyű mű faj a szer kesz tett kö tet, plá ne ha a cik kek szer zői csak 
aka doz va be szél nek kö zös nyel ven – és itt nem el ső sor ban az anya-, ha nem a 
„ku ta tói” nyel vük re gon do lok. Mi vel azon ban a Reproducing Gender cik kei hosszú 
kö zös mun ka ered mé nyei, a kö tet si ke re sen túl lép ezen a ne héz sé gen: ér de kes és 
nem tel je sen ad hoc kom bi ná ci ó ja így az észak-ame ri kai tár sa da lom tu do mány és a 
ke let-eu ró pai tár sa dal mi ta pasz ta lat né hány po zi tív vo ná sá nak. A cik kek a ne mi-
ség és a ne mi egyen lőt len ség posztszocialista tár sa dal mi konst ruk ci ó já nak kü lön-
bö ző szín te re it és as pek tu sa it tár gyal ják: az abor tusz kér dés től kezd ve az NGO-
kon, a há bo rús erő sza kon és a par la men ti dis kur zu so kon át az in for má lis mun ka-
erő pi a cig, és to vább. A té ma kö rök és meg kö ze lí té si mó dok vál to za tos sá ga el le né re 
jól azo no sít ha tó a kö tet ve zér gon do la ta: a ne mi vi szo nyok meg ér té se nél kül nem 
lát juk át a tár sa dal mi szer ke zet vál to zá sa it; a ne mi kü lönb sé gek tár sa dal mi ér tel-
me zé se nem csak tük rö zi eze ket, ha nem ma ga is hoz zá já rul ki ala kí tá suk hoz. A 
kö tet el ső har ma dá ban tár gyalt csa lád- és né pe se dés po li ti ka („rep ro duk ció”) ne mi 
ve tü le te igen jól tá maszt ja alá ezt az el mé le ti té telt, és ta lán a leg in kább új sze rű 
meg kö ze lí tés Ma gya ror szá gon. A szer zők meg győ ző en mu tat ják be, hogy a gyer-
mek vál la lás sal, sze xu a li tás sal, né pe se dés sel kap cso la tos kér dé sek szin te min den 
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or szág ban fon tos és ko rán fel me rü lő témáivá vál tak a po li ti kai tér új ra de fi ni á lá sá-
nak. Eleonora Zielinska a len gyel, Lewy és Ferree a né met abor tusz kér dés tár sa-
dal mi-po li ti kai vi szo nya it ír ják le, míg Dolling és szer ző tár sai a ke let né met nők 
„szü lés sztrájk ját”, Baban a ro mán nők sze xu a li tás sal kap cso la tos ta pasz ta la ta it, 
Goven a ma gyar par la ment gyes ről-gyed ről szó ló vi tá it, il let ve töb ben a böl cső dék, 
óvo dák be zá rá sá nak kö vet kez mé nye it elem zik. Jól lát ha tó, hogy a rep ro duk ci ó val 
kap cso la tos kér dé sek egyál ta lán nem ki zá ró lag a ma gán szfé ra ré szét ké pe zik, 
ezek be az ál lam, a po li ti ka, és szá mos köz in téz mény is be le szó lást kí ván, il let ve, 
hogy az e té ren ki ala kí tott po li ti kai gya kor lat meg ha tá ro zó an be fo lyá sol ja a nők és 
fér fi ak sze re pét a vál to zó tár sa dal mak ban. Ám azt, ahogy a rep ro duk tív (vagy akár 
egyéb) dön té sek szü let nek, il let ve a já ték te ret, az el kép zel he tő le he tő sé gek kö rét 
nagy ban be ha tá rol ja az, hogy ho gyan gon dol ko dunk a női-fér fi kü lönb sé gek ről, 
ho gyan al kot juk új ra – min den na pi gya kor la tunk ban és po li ti kai dis kur zu sok ban 
– a tár sa dal mi ne met. A „gender” te hát egyi de jű leg ke re tet szab, hoz zá já rul, és 
tük re is a tár sa dal mi vál to zá sok nak.

A kö tet má sik két ré sze a ne mi vi szo nyo kat vizs gál ja a min den nap ok, il let ve a 
po li ti kai élet te rén – szin tén a fen ti gon do lat tük ré ben. A két ma gyar vo nat ko zá sú 
fe je zet kü lön ki eme len dő itt. Szalai Jú lia a kö tet ta lán leg ere de tibb és egyút tal leg-
in kább vi tat ha tó cik két ír ta. Míg a leg több szer ző (eb ben a kö tet ben és más hol is) 
azt su gall ja, hogy a nők mun ka erő-pi a ci hely ze te je len tő sen rom lott a a 
posztszocialista idő szak ban, Szalai sze rint leg aláb bis a ma gyar nők si ke re sen vál tot-
ták kész pénz re az államszocialista in for má lis gaz da ság ban szer zett ta pasz ta la ta i kat. 
A szo ci a liz mus bu ká sa után kis ma gán vál lal ko zók ként – a csa lá di túl élé si stra té gia 
ré sze ként – ez ál tal könnyeb ben el ke rül he tik a mun ka nél kü li sé get, és hoz zá já rul hat-
nak a ház tar tás fel szí nen ma ra dá sá hoz. Bár a sta tisz ti kai nyil ván tar tás ok ból nem 
mind ig de rül ki a „ház tar tás be li” nők jö ve de lem szer ző te vé keny sé ge, Szalai sze rint 
ez jel lem ző és po zi tív fej le mény a posztszocialista mun ka erő pi a con. Kovács Katalin 
és Váradi Mo nika Mária cikke is (mely a Beszélő 1997. januári számában olvasható 
„Kisvárosi nők” címmel) to vább gon do lásra késztet: ebben a nők egy kis vá rosi cso-
port já nak egy re éle seb ben ré teg ző dő port ré ját fes tik fel, a nem és az osz tály kü lönb-
sé gek, a nem és a tár sa dal mi stá tus különbségek össze fo nó dá sá nak egy re mar kán-
sabb él mé nyét ele mez ve.

A fen ti kér dé sek el mé le ti di lem má it a két szer ző a „The Politics of Gender 
After Socialism” című kötetben fej ti ki. Töb bek kö zött a köz szfé ra-ma gán szfé ra 
(„public-private”) dichotómiájának kér dé sét, a rep ro duk ció po li ti kai jel le gét, a 
ke let-eu ró pai „jó lé ti ál la mok” ne mi di men zi ó já nak vál to zá sa it, il let ve a po li ti kai 
tér vál to zó kör vo na la it tár gyal ják. Az el ső két té ma kap cso ló dik ta lán leg tisz táb-
ban a szer kesz tett kö tet hez, hi szen a szü lés sel, csa lád dal, sze xu a li tás sal kap cso la tos 
kér dé sek oly jól lát ha tó an a ma gán- és köz szfé ra met sze té ben he lyez ked nek el (ha 
egyál ta lán ér de mes e ket tő ről mint kü lön ál ló tár sa dal mi te rek ről be szél nünk). 
Kü lö nö sen idő sze rű ez a kér dés ma Ma gya ror szá gon, hi szen a „ci vil society”, il let-
ve a „public sphere” ki fe je zé sek 1989 után di va tos sá vál tak a szo ci o ló giai iro da-
lom ban, míg ezek posztliberális kri ti kai meg kö ze lí té sé ről gyak ran nem esik szó. 
Gal és Kligman szá mos (fő leg, de nem ki zá ró lag ke let-eu ró pai) pél dán ke resz tül 
mu tat ják be a ma gán- és köz szfé ra szét vá lasz tá sá nak ide o ló gi ai alap ja it és össze fo-
nó dá sá nak, interdependenciájának szük ség sze rű ség ét, e ket tő vál to zó je len té sét a 
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szo ci a lis ta és posztszocialista idők ből, il let ve a ne mi ke re te ket, ame lyek ezek nek a 
je len té sek nek tar tal mat ad nak. 

Ne héz len ne fel so rol ni az esszé kö tet összes gon do la tát, vagy alá be csül ni em pi-
ri kus anya gá nak gaz dag sá gát. De vé ge ze tül hadd emel jem ki in kább az el mé le ti 
meg kö ze lí tés egy pél da ér té kű sa já tos sá gát. Ez ti pi ku san az a mű, amit nem csak a 
ke let-eu ró pa i ak, il let ve a posztszocialista or szá gok ku ta tói ol vas hat nak ér dek lő-
dés sel, hi szen a szer zők el mé le ti in dít ta tás ból és am bí ci ó val, és nem pusz tán em pi-
ri kus kí ván csi ság ból elem zik a posztszocialista or szá go kat. En nek ered mé nye kép-
pen a könyv si ke re sen he lye zi be le Ke let-Eu ró pát a nem zet kö zi szo ci o ló gi ai dis-
kur zus ba, el ke rül ve leg alább két gya kor ta ta pasz talt buk ta tót. Gal és Kligman nem 
kü lön ál ló „cso da bo garak ként” ke ze lik a posztszocialista or szá go kat, de nem is úgy 
elem zik őket, mint egy „fej let len, nem tel je sen tö ké le tes Nyu ga tot” –, hanem a 
lo ká lis és temporális kü lö nál ló sá got az el mé le ti ke re tek bő ví té sé re hasz nál ják 
fel. A két kö tet em pi ri kus és el mé le ti ér de kes sé ge mel lett ez a mód szer ta ni-el mé-
le ti meg kö ze lí tés az, ami mi att a mű vek egye dül ál ló ak, ol vas ha tók és ol va san dók.
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With the collapse of communism, a 
new world seemed to open for the 
peoples of East Central Europe. The 
possibilities this world presented, and 
the costs it exacted, have been 
experienced differently by men and 
women. Susan Gal and Gail Kligman 
explore these differences through a 
probing analysis of the role of gender 
in reshaping politics and social 
relations since 1989.

The authors raise two crucial ques
tions: How are gender relations and 
ideas about gender shaping political 
and economic change in the region? 
And what forms of gender inequality 
are emerging as a result? The book 
provides a rich understanding of 
gender relations and their significance 
in social and institutional trans
formations. Gal and Kligman offer a 
systematic comparison of East Central 
European gender relations with those 
of western welfare states, and with the 
presocialist, bourgeois past. Throughout 
this essay, the authors attend to 
historical comparisons as well as cross 
regional interactions and contrasts. 

Their work contributes importantly to the study of postsocialism, and to the broader 
feminist literature that critically examines how states and politicaleconomic processes 
are gendered, and how states and markets regulate gender relations.

Susan Gal is Professor of Anthropology at the University of Chicago, and has written 
widely on questions of language, politics, and gender in East Central Europe. Gail Kligman 
is Professor of Sociology at the University of California, Los Angeles, and has written 
widely on culture, politics, and gender in East Central Europe. Gal and Kligman are 
coeditors of Reproducing Gender: Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism.

REVIEW
"The Politics of Gender after Socialism is a majestic work. Susan Gal and Gail Kligman 
offer a theoretically ambitious and empirically well grounded analysis of the transition 
from socialism to capitalism. They cover the most diverse aspects of social existence, 
from struggles about abortion and reproductive rights to the separation of publicprivate 
spheres, to the remaking of the political and economic system. In each of these fields 
they demonstrate the gendered nature of social transformation. They show persuasively 
the balance of continuity and change both in gender relations and in the social character 
of socialist and postsocialist formation. This book is far more than a study of gender 
issues after the fall of socialism; it is a major contribution to the theory of transition to a 
market economy and democracy." – Ivan Szelenyi, Yale University


