
TanulmányokkonFEREnCIa

BoLEManT LILLa

Poszt-szocializmus(?)ésfeminizmus(?)

a szegedi Tudományegyetem angol-amerikai Intézete mellett működő Társadalmi
nemekTudományakutatócsoport2011-benhetedikalkalommalrendeztemegNyelv,
ideológia, média sorozatcímet viselőnemzetközi konferenciájáta fenti címmel szep-
temberharmincadikánésoktóberelsején.

a konferencia egy szomorú megemlékezéssel indult. a Társadalmi nemek
Tudományakutatócsoportalapítójaésazangol-amerikaiintézetenbelülműködőgen-
derstudiesszakiránymegvalósítója,asikereséstehetségestanáréskutató,reschné
Marinovitssaroltaezévnyaránsúlyosbetegségutánelhunyt.aszervezőkazőemlé-
kénekszenteltékakonferenciát.

az ideikonferencia témájaa társadalminemiviszonyokváltozásainakfeltérképe-
zésevoltarendszerváltozáselmúlthúszévébenMagyarországon.azelőadókatársa-
dalomtudományok,az irodalomtudományésakultúrakutatáskülönféleszempontjait
felhasználva elemezték az említett időszakot. a bevezető plenáris előadást adaMIk
MárIa szociológus,azELTEoktatójatartotta.

aplenárisüléstovábbielőadóiBolemantLilla,LorándzsófiaésJoóMáriavoltak.
BoLEManT LILLa a két világháború közti csehszlovákiai magyar irodalom nőíróinak

korabeliésmairecepciójátdolgoztafeltanulmányában.aztvizsgálta,hogyapolitikai
határváltozásokmennyibenakadályoztákvagysegítettékacsehszlovákiaimagyariro-
dalomnőíróit abban,hogyműveikmegjelenhessenek, éselfoglalhassákhelyüketaz
irodalmikánonban,esetlegmennyibenkönnyítettevagynehezítettehelyzetüketazaz
irodalmiéskulturálisközeg,amelybenaz irodalom főcéljaaz identitáserősítéseés
megtartásavolt.

Loránd zsóFIa aJugoszláviábanmegvalósult1989előtti feminista rendszerkritikát
ésannakkétévtizeddelkésőbbijelentőségételemezteelőadásában,amellyelakonfe-
renciaújonnanalapítottelőadóidíját,aWonder Woman díjatiselnyertearésztvevők
szavazatai alapján. az elemzés kiindulási alapja, hogy míg a legtöbb kelet-európai
államszocialistarendszertnemérteszervezett, intellektuálisankoherenséskiterjedt
feministakritika, Jugoszláviakivételtképezebbena tekintetben is.Összehasonlítás-
banmáskelet-európaiországokkalfeltesziakérdést,hogyvajonmeddigtudmeghatá-
rozólenniazazelméletiésforgalmikeret,amelyetazújjugoszlávfeministadiskurzus
hozottlétre,miéshogyanéltúlebbőlkétévtizeddel1989,illetveJugoszláviaesetében
1991után.

anőiandrogün:(poszt)szocialistaidentitásközép-EurópábancímmelazELTEfilo-
zófiaprofesszora,Joó MárIa zártaakonferenciabevezetőrészét.hipotéziseszerintegy
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posztfeminista,posztszocialista,sőtuniverzálisfigurávalállunkszemben,vagyistörté-
netileg mindig is androgünként konstituálódva hangsúlyosan nőnek prezentáljuk
magunkat,ezértaposztszocialistanőiandrogünafilozófiaiantropológiaszintjénálta-
lánosítható.

akonferenciatovábbirészeitöbbtémakörtdolgoztakfel.néhányatkiemelveközü-
lükérzékelhetőa témákés feldolgozásimódoksokszínűsége.anTonI rITa, aszegedi
TudományegyetemIrodalomtudományidoktoriIskolájánakhallgatójapéldáulazáltala
éskollégáiáltalalapítottésvezetettnőiweboldalelsőkétévérőlszámoltbe.ahonla-
potaposztszocialistatársadalmitérfeminizmusravonatkozósztereotípiáivalszembe-
niküzdelemegylehetségesformájakéntmutattabe.huszár áGnEs,aPécsiTudomány-
egyetemnyelvtudományidoktoriIskolájánakvezetőjeaMagyarországonmegjelenőnői
lapok 1989 utáni emberképét elemezte. a lapok közleményeinek és képi világának
elemzésével azt vizsgálta,milyen férfi- ésnőképeket közvetítenekazolvasó felé, és
milyenmanipulációstechnikákkalbefolyásoljákanőketésaférfiakatavásárlásiszo-
kásaikbefolyásolásántúl.

szűCs TErI a cigánynőkhelyzetétéséletlehetőségeit vizsgálta, kitérveazalkotói,
művésziéletbenszámukrafelmerülőlehetőségekreésnehézségekre.

TaTaI ErzsÉBET, a Magyar Tudományos akadémia Művészettörténeti kutatóintéze-
ténekmunkatársaA nemi szerepekre adott művészi reflexió változási címmeltartotta
megelőadását.Megállapította:annakellenére,hogyaképzőművészeknekmégmais
csakelenyészőrészereflektálanemiszerepekre,aszocialistaidőszakhozképestnagy
elmozdulás történt.Megjelentekolyanalkotónők,akik több-kevesebbtudatossággal
vállaljáknői identitásukatésművészetükben is tematizáljákanemiszerepeket.Elő-
adásábanaztmutattabe,hogyanőművészekmikéntértelmezikeszerepeket,atár-
sadalminemiviszonyokmelyszegmenseivelfoglalkoznakésmilyenjelentéseketgene-
rálnak.

a történelemtankönyvek nőképét VEnTILLa andrEa, a PTE doktorandusz hallgatója
elemezte.MegállapításaszerintanőktörténelmévelMagyarországoncsakarendszer-
váltásutánkezdtekfoglalkozni,mivelanyugatireformeszmékiscsakekkortóláramol-
hattakbe.atörténelemtankönyvekújraírásánálanőkbemutatásakülönfélehangsúlyt
kapott. az elemzett kiadványok között nagy eltérések fedezhetők fel ebből a szem-
pontból a nők történelmének teljes mellőzésétől kezdve a híres nőszemélyiségek
bemutatásáig.

a női test feletti hatalomkérdésével két előadó is foglakozott. annus IrÉn Mégis,
kinek az élete? címűelőadásábanazt taglalta,hogya jelenlegimagyarországi társa-
dalmiberendezkedésönhatalmúmódon,társadalmiegyeztetésésvitanélkülközelíti
meganőitesttelkapcsolatoskérdéseket,egyreinkábbtárgyiasítvaatestet,megfeled-
kezveabenneélőszuverénemberilényről,limitálvaannakalapvetőszabadságjogait.
a szüléssel kapcsolatos problémakört elemezve rámutatott a mögöttes érdekek és
hatalmiviszonyokösszefonódására.amásikelőadástFarkas zITa,azuniversityofyork
függetlenkutatója tartottaPoszt-szocialista abortusz: a nők önrendelkezési jogainak
határai címmel.a téma feldolgozása folyamánaztelemezte,hogyaposztszocialista
korszakbanlétrehozottabortusztörvénymódosításaimikénthatároztákmegésmilyen
mértékbenkorlátoztákanőönrendelkezésijogaitsajáttestefelett.azokatapolitikai
lépéseketisszámbavette,amelyekközvetvearrairányultak,hogyazabortusztörvényt
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szigorítsák,ésolyantársadalmilégkörtteremtsenek,amelybenazabortusztválasztó
nőtmegbélyegzik.

akonferenciaszervezői,BaráTh ErzsÉBET éssándor kLára amédiakommunikációés
apolitikumösszefüggéseitvizsgálvaafeminizmusmagyarországireflexióinaknéhány
aktuálisproblémájátvilágítottákmeg,külön-különelőadásukban.

agördülékenyszervezésésazelőadásokmagasszínvonalaújfentbebizonyítottaa
kutatócsoport szakmai tudásátésa téma fontosságát. a sikereskonferenciasorozat
következő,immárnyolcadikalkalommalújraszeptemberutolsóhétvégéjénkerülmeg-
rendezésre, témájapediga feminizmusésamaszkulinitások lesz, reflektálvaarraa
tényre,hogyanőktársadalmiszerepeinekéshelyzeténekváltozásamagávalkell,hogy
hozzaaférfiakszerepeinekváltozásátis.
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