
76 Könyvszemle

segítség az egyes francia kérdésekre adandó 
válasz megjelenítése: két legyet ütünk egy 
csapásra, hiszen ott áll az eredeti francia kér-
dés és a jó válasz, mindkettő szókincsként 
megtanulható (Quelle est votre nationalité ? 
Hongroise. / Je suis hongrois. a 7. lapon). 
Nagyon hasznosak azok a megjegyzések, 
amelyek a tudás pontosítására szolgálnak, 
akár stiláris, akár nyelvtani, vagy civilizációs 
kérdésekről van szó. Jónak tartom, hogy kér-
déses esetekben feltünteti (szögletes zárójel-
ben) a helyes kiejtést.

Több figyelemre méltó újítással találko-
zunk: az önálló tanulás és önképzés érdeké-
ben felhívja a szerző a figyelmet a szótárak 
használatára, bíztat az Interneten való továb-
bi böngészésre, közbeiktat vicces története-
ket, amelyek szintén a szókincs (valamint a 
francia és frankofón kultúra) további megis-
merésére szolgálnak. Kiemelem az „exercices 
transversaux” feladatokat, amelyek arra kész-
tetik a tanulót, hogy az ismert szókincset más 
kontextusba helyezve is tudjon boldogulni, 
véleményt formálni, ellenvéleményt nyilvá-
nítani, ha kell és megvédeni álláspontját. 
Francia közegben igen fontos képességek 
birtokába lehet jutni ezekkel a gyakorlatok-
kal. Változatosak a kötetben található gya-
korlatok: táblázatkitöltés, igaz/hamis válasz-
tás, definíció megkeresése vagy éppen meg-
adása, beszédre való invitálás (monológ és 
dialógus), szöveg kiegészítése, levélírás, ka-
kukktojás megkeresése. A szövegek általában 
nem hosszúak, az esetek többségében Inter-
neten elérhetőek, ami egyben biztosítja a friss 
információt, másrészt lehetőséget kínál a 
téma további feltárásához, ha a tanár szeret-
né, vagy a tanuló igényli.

A szókincs gyarapítása a nyelvi órák rö-
vidre szabott keretei között nem könnyű fel-
adat, önálló munka nélkül lehetetlen. Ehhez 
ad sok segítséget a szócsaládokba vagy fo-
galmi mezőkbe történő összegyűjtés. Kodály 
Zoltán szavaival élve „A magyart is tanulni 
kell, még született magyarnak is. Ha nem csi-
szolja, újítja folytonosan, berozsdásodik.” A 
szókincs állandó változásban van, szavak 

válnak archaikussá és újak születnek helyet-
tük az élet minden területén. Ebben a temati-
kus gyűjteményben részletekbe menően kap 
információt a felkészülő diák, és ellenőrizhe-
ti is tudását. A könyv végén található ellenőr-
ző és összegző feladatsorban még a hasonló 
hangzású, jelentésükben közel álló, hasonló 
írásképű szavakkal is gyakorolhatunk, de van 
példa a szinonima-gazdagságra, a vonzatos 
igékre, az asszociációs feladatokra is.

A szerző több évtizede készít különféle 
vizsgaanyagokat (kétnyelvű nyelvvizsga há-
rom szinten, OKTV, egyetemi szigorlati 
anyagok), vagy bírálja el azokat, aktív tanár 
és kutató, így naprakész ismeretei vannak a 
megméretés előtt álló jelöltekre váró nehéz-
ségekről, miközben gyakorolja a vizsgáztatás 
mesterségét is. Ideális helyzet a segédanyag 
elkészítésére, amelyben igazi partner a Nem-
zeti Tankönyvkiadó. Ismervén a könyvet, 
bátran állíthatjuk, hogy nem csak a fent neve-
zett célközönség használhatja eredményesen 
a könyvet, hanem az egyetemi hallgatók szé-
les köre, főleg első- és másodéves hallgatók, 
levelező szakos diákok és a közoktatásban 
tanító kollégák mindegyike: önképzésre, 
szakkör tartására, nyelvi versenyekre való 
felkészítésre.

Oszetzky Éva

Kegyes Erika (szerk.) Huszár Ágnes 
közremûködésével
Genderbilder aus Ungarn 
[Képek a magyarországi gender-
kutatásról]
Verlag Dr. Kovač: Hamburg,  
2008. 295 p.

A remek ízléssel megkomponált címlapon 
meleg színekben fürdő biedermeier polgári 
idill: napsugaras szobabelső kertre néző ab-
lakkal, az illendőnél talán csöppet lazább test-
tartásban ülő fiatal hölgy enyhén félrebillen-
tett fejjel nézi a vele szemben álló férfit. Arcán 
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a mosoly nem szende, de nem is kihívó, in-
kább a flört és a fölény leheletfinom keveréke: 
figyel. A falhoz támaszkodó alak tartásában a 
szétvetett lábak és a hátratett kéz a férfiasságot 
közvetíti a külvilágnak, az enyhén előredön-
tött felsőtest viszont a partnernek üzen: figyel-
met, megfelelni vágyást, talán csöppnyi hódo-
latot. Munkácsy Mihály Társalgás című fest-
ménye vezeti át az olvasót a vizuálisan 
kommunikált tartalomból a verbálisba: egy  
fiatal kutatási terület magyarországi eredmé-
nyeiről beszámoló tanulmányok közé.

A társadalmi nemmel kapcsolatos stúdiu-
mok esetében egyfajta gyűjtőnévről van szó, 
amely a különböző diszciplínák hasonló 
megközelítését jelöli. A gender tudományos 
szintű kutatása az Egyesült Államokban már 
a múlt század 60-as éveiben megindult, Ma-
gyarországon pedig a 90-es években kezdtek 
kiépülni kisebb kutatóműhelyek. A gender 
studies kifejezés bevezetése a korábbi femi-
nist studies, illetve women’s studies után fő-
leg arra utal, hogy a nők helyzetére vonatko-
zó kérdéseket nem önmagukban, hanem  
az egész társadalommal, a férfiakkal való vi-
szonnyal kapcsolatban érdemes feltenni. Fi-
lozófiai, szociológiai, nyelvészeti, oktatáspo-
litikai és médiapolitikai témák gender-alapú 
megközelítéséhez kontinensünkön Kelet-Kö-
zép-Európa s ezen belül Magyarország külö-
nösen gazdag terepet kínál – a férfi-dominan-
cia különösen szívós és nehezen meglazítható 
gyökerei okán. Jóllehet a (főleg angol nyel-
vű) irodalmi genderkutatás évek óta jelentős 
eredményeket tud felmutatni hazánkban, a 
gendernyelvészet eredményeinek közzététele 
eléggé elhanyagolt terület volt. Többek közt 
ezt a hiányt hivatott pótolni ez a kötet, amely 
olyan kutatók munkáját adja közre, akik elő-
ször 2005-ben, a Miskolcon rendezett MANYE 
kongresszus kerekasztalánál találkoztak egy-
mással személyesen. Azóta állandó kapcso-
latban állnak, figyelik, ösztönzik egymás 
munkáját. Ezzel az imponálóan sokrétű, né-
met nyelvű összeállítással a magyarországi 
genderkutatás először lép ki nemzetközi po-
rondra.

A kötet 21 tanulmányt tartalmaz (köztük 
három férfi kutatóét – köszönet az uraknak!) 
– amelyeket a szerkesztők öt nagyobb feje-
zetbe osztottak. A csoportosítás logikája már 
a tartalomjegyzékből megállapítható, de az 
előszó is világosan utal rá: átfogó képet kíván 
adni a magyarországi gendernyelvészet ered-
ményeiről, mindezt a szociológia, az oktatás-
politika és az aktuális médiapolitika, illetve a 
kisebbségkutatás legfontosabb eredményei-
nek figyelembevételével.

Az első blokkot (Filozófiai, szociológiai 
és oktatáspolitikai kérdések gender-központú 
megközelítésben) Acsády Judit tanulmánya 
vezeti be az „elátkozott emancipációról”, a 
fogalom magyarországi útjáról és leértékelő-
déséről. A cikk elején felvetett kérdések iz-
galmasak, a nemzetközi összehasonlító vizs-
gálatokból és adatgyűjtésből, hazai vizsgála-
tokból, illetve a szerző saját, interjúk alapján 
végzett kutatásaiból nyert válaszok kiábrán-
dítóak és lesújtóak. Az igaz, hogy az állam-
szocializmus évtizedeinek hivatalos „nőpoli-
tikája” álságos és hazug volt, de a rendszer-
váltás a várakozások ellenére – és ez a kötet 
több tanulmányának egybehangzó megálla-
pítása – nem hozott előrelépést, éppen ellen-
kezőleg. Az emancipáció szó a megkérdezet-
tek számára negatív tartalmat hordoz; a veze-
tő pozíciókat betöltő nőkkel szemben ma is 
általános az ellenszenv. Tanulságos – néhol 
döbbenetes – olvasmány az interjúalanyok,  
a „hazai nyilvánosságban vezető szerepet  
játszó nők” felfogása a feminizmusról, az 
egyenjogúságról, az érdekképviseletről, illet-
ve többnyire elutasító attitűdjük a fogalmak 
vélelmezett tartalmával kapcsolatban.

Hasonló kérdést jár körül a nemzetközileg 
is elismert történész, Pető Andrea tanulmánya 
is, aki rámutat, hogy az esélyegyenlőség utó-
pisztikus érték és elv a mai magyar valóság-
ban. A hátrányos helyzetű társadalmi csopor-
tok pozitív diszkriminációját ugyanis más-
más meggondolásból, de szinte valamennyi 
politikai erő elutasítja. Az esélyegyenlőség 
megteremtéséhez hiányzik a politikai legiti-
máció, és ez az intézményrendszer kiépülését 
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is nehezíti. A szerző rámutat arra, hogy meny-
nyire fontos lenne, hogy a gender-szempontok 
megjelenjenek az oktatásban. Ez lassú szem-
léletváltozáshoz is vezethetne, ugyanakkor a 
hátrányos helyzetű csoportok, így a nők ér-
dekvédelmének megszerveződését is elősegí-
tené.

Veres Ildikó a barátság, a szerelem, illetve 
a szeretet fogalmának jelenlétéről és értelme-
zéséről elmélkedik a magyar filozófiai iroda-
lomban Hamvas Bélára és Heller Ágnesre 
történő gyakori utalással, a blokkot pedig 
Urbán Anna tanulmánya zárja a generációs 
konfliktusokról. A szerző négy év elteltével 
megismételt, de különböző adatközlőkkel fel-
vett kérdőíves kutatása két generációra, a pi-
acgazdaság uralta korszakban, illetve a köz-
ponti irányítású társadalmi rendszerben fel-
nőtté váltakéra terjedt ki. Az érintetteknek a 
munka világára vonatkozó preferenciáit vizs-
gálja (magas jövedelem, presztízs, életpálya-
modell stb.), de a kapott válaszokat a nemek 
közötti megoszlás szempontjából is értékeli: 
megállapítja, hogy a határok a női és férfi 
sztereotípiák között oldódni látszanak.

Mitől van az, hogy egy hangba bele lehet 
szeretni? A kérdésfeltevés ezúttal nem költői, 
nem is irodalmi: a gendernyelvészeti munká-
kat felölelő fejezetet megnyitó tanulmányban 
találjuk meg rá a választ. Huszár Ágnes és 
Gocsál Ákos a férfiak és a nők hangképzésé-
ben, kiejtésében (a hangmagasságban, artiku-
lációban, a beszéd sebességében stb.) mutat-
kozó különbségek alapján végeztek beszéd-
észlelési vizsgálatokat. Megállapításaik arról, 
hogy a hang milyen asszociációkat válthat ki a 
beszélő személyéről, hogy a beszédészlelést 
hogyan befolyásolják a nemi sztereotípiák, 
nem pusztán tudományos szempontból érde-
kesek, hanem a hétköznapok gya korlatában is 
hasznosíthatóak. Mivel a hang képezhető, a 
hangzó beszéd művelhető, „fegyelmezhető”, 
az álláskeresők is növelhetik esélyeiket, ha 
tisztában vannak a bizonyos hangeffektusok 
által kiváltott lehetséges hatással.

Kegyes Erika tanulmánya nagy körülte-
kintéssel és sok példával illusztrálva azt vizs-

gálja, milyen módokon utalhat egy olyan 
nyelv, amelyben nincs nyelvtani nem (ge-
nus), a biológiai (sexus) és a társadalmi 
(gender) nemre. Utal a férjezett nők névhasz-
nálatára (részletesen, történelmi áttekintéssel 
és a kortárs tendenciákat bemutatva Fercsik 
Erzsébet foglalkozik ezzel a fejezet utolsó 
dolgozatában); bemutatja – többek között – a 
nő, az asszony és a hölgy szavak közötti jelen-
téskülönbséget, illetve a jelentésváltozatokat, 
amelyeket a használati kör és a kontextus is 
befolyásol. A cikk nemcsak a német vagy né-
metül tudó érdeklődőt gazdagítja ismeretek-
kel egy általa nem ismert nyelvről, hanem a 
magyar anyanyelvű olvasó(nő) is rácsodálko-
zik anyanyelvére: ha nyelvtani nem nincs is, 
hányféle lexikai, szemantikai vagy akár he-
lyesírási nyelvi elem kínál lehetőséget a diffe-
renciálásra nő és nő, nő és férfi egymás közöt-
ti, illetve egymáshoz viszonyított társadalmi 
státusában.

Az alapanyag – társkereső hirdetések – ha-
sonló, a kutatási szempontok különbözőek a 
következő két tanulmányban. Dede Éva R. 
Lakoff 1975-ös kérdésfeltevéséből kiindulva 
(hogyan, milyen kontextusban és miért veszi 
át az angol nyelvben a woman helyét a lady) 
és Holmes 2004-es kritikáját figyelembe véve 
(aki Lakoff megállapításait empirikus vizsgá-
latnak vetette alá), nyomtatott és internetes 
társkereső hirdetéseket vizsgál abból a szem-
pontból, hogy a különféle, nőt jelölő lexémák 
(hölgy, lány, csaj, szöszi, cicababa stb.) mi-
lyen gyakorisággal fordulnak elő a hirdeté-
sekben, a hirdetést feladó nők önmeghatáro-
zásaként. Lakoff megállapításait a magyar 
nyelvhasználatra nézve is igazoltnak látja, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a szóhasználatot 
a nyelvművelés irányadása is befolyásolja, 
valamint hogy a nyelvi változások egyfajta 
szemléletváltozásról is tanúskodnak. Galam-
bos Csaba nők és férfiak társkereső hirdeté-
seit egyfelől tartalmi vizsgálatnak veti alá: 
milyen elvárt és „kínált” tulajdonságokat pre-
ferálnak a női és férfi hirdetők és milyen 
arányban. Megállapítja, hogy a két nem kép-
viselőinek egymásra vonatkozó igényeiben 
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és „kínálatában” a társadalmi sztereotípiák-
nak megfelelő korreláció figyelhető meg: a 
nőknél a külső, a férfiaknál a belső (pozitív) 
tulajdonságok és a társadalmi státusz a leg-
magasabbra helyezett értékek. A szerző ezzel 
párhuzamosan a szövegek nyelvi megfor-
máltságát is figyeli (sms-ek nyomtatott for-
májáról van szó):	szerkezetüket, a megszólí-
tásokat, valamint a tulajdonságot jelölő sza-
vakat: az utóbbiak esetében – példákkal 
alátámasztva – a nemek közötti nyelvhaszná-
lat „infantilizálódásáról” beszél. Raátz Judit 
tanulmánya pedig érdekes nyelvtörténeti át-
tekintésbe ágyazva a névalkotás módozatait 
és motivációját vizsgálja magyar női és férfi 
utónevekben.

Sajátos terület a magyarországi genderkuta-
tásban a kisebbségi helyzetben lévő csopor-
tok gender-szempontú vizsgálata. Orsós 
Anna beás cigányok között végzett kutatásá-
nak az a konklúziója, hogy a nők – bár bizo-
nyítottan jobban ragaszkodnak a tradíciókhoz 
és így a nyelvhez is, mint a férfiak –, kétsze-
resen hátrányos helyzetük miatt (a többségi 
társadalomban mint etnikai kisebbség, a saját 
csoportjukban pedig mint nők) ez a hagyo-
mányőrző és nyelvőrző attitűdjük egyre erőt-
lenebb. Kolompár Hajnalka tanulmányának 
gondolatmenetét és eredményeit is csak en-
nek az alaphelyzetnek az állandó szem előtt 
tartásával érdemes követni: ő oláh cigányok 
között készített interjúk tanulságait összegez-
ve ír nyelvi tabukról és a nők alárendelt hely-
zetéről. Ez a helyzet a kommunikációban is 
megmutatkozik: képet kapunk arról, hogyan 
tükröződnek bizonyos kommunikációs sé-
mák a velük, róluk, illetve az egymás között 
folytatott diskurzusban. Már amennyire a nő-
re kiszabott hallgatás a diskurzusnak egyálta-
lán helyet biztosít. Cikke végén, talán abban 
az – egyébként megalapozott – reményben, 
hogy a nyelvi változások, ha lassan is, a való-
ságot, a társadalmi környezetet is alakít- 
hatják, javaslatot tesz a nyelv bővítésére  
bizonyos foglalkozásnevek női megfelelőjé-
nek bevezetésével. Erre a románi nyelv már 
csak azért is alkalmas lehet, mivel megvan 

benne a nyelvtani nemek szerinti megkülön-
böztetés.

Borbély Anna kutatásának terepe egy ma-
gyarországi román kétnyelvű faluközösség, 
ahol a nyelvőrzés és a nyelvváltás folyamatát 
kíséri figyelemmel egy nyelvi attitűd-vizsgá-
lat keretében. Egy három generációra kiterje-
dő, 10 év múlva megismételt panel-vizsgálat-
ról van szó, amely a két nyelvre vonatkozóan 
három szempontot vizsgál a beszélőközösség 
körében: a preferenciát, a kompetenciát és az 
esztétikai szempontot. A szerző az eredmé-
nyek nemek szerinti megoszlását is figyelem-
be veszi és értékeli. Ebből többek között az 
derül ki, hogy míg a fiataloknál kiegyenlítet-
tek az értékek, az idős és a középkorú nemze-
dékben a nők nyelvőrző attitűdje az erősebb.

Érdekes, olvasmányos cikkek alkotják a 
Gender a médiapolitikában című fejezetet. 
Mivel valamilyen szinten és mértékben va-
lamennyien médiafogyasztók vagyunk, az 
elemzett esetek és példák tanulságainak ko-
moly gyakorlati haszna lehet mindenki szá-
mára, akinek „van füle a hallásra”. Sándor 
Klára	harmincegy, női politikusokkal készí-
tett írott interjút elemez. Ezekből kiderül, 
hogy a nemekkel kapcsolatos előítéleteket 
egyébként elvileg elítélő, azok lebontásáért 
harcoló, felvilágosult gondolkodású nők is 
milyen könnyen belesétálnak az újságírói 
kérdések nem is túl ravaszul felállított csap-
dáiba. A „hogyan tudja összeegyeztetni…” 
kezdetű kérdésekre – melyeket férfiaknak so-
hasem tesznek fel – például az „összeegyezte-
tés” kifogástalan megoldásának görcsös bi-
zonygatásával, vagy a másik véglettel: a férfi-
aktól való különbözőség minimalizálásának 
hangsúlyozásával – ki hogyan lát több esélyt 
politikusként való egyenrangú elfogadtatásá-
ra. Korunkban a média a leghatékonyabb 
szemléletformáló erő, és amíg „az ország há-
ziasszonyai” – a kifejezést a szerző csípős iró-
niával teszi cikke címévé – maguk is elfogad-
ják a rájuk osztott sztereotípiákat, a társadalmi 
szemlélet változására is kevés a remény.

Eklics Kata gendernyelvészeti vizsgálódá-
sának terepe szintén az interjú: két politikai 
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és egy szakértői, ugyanazzal a női moderátor-
ral készült beszélgetést elemez az etno-
metodológiai alapú társalgáselemzés mód-
szerével. Kérdésfeltevései – különösen a 
Hofstede 2004-es eredményei szerint egyér-
telműen férfidomináns Magyarországon – 
mind gender(nyelvészeti), mind médiapoliti-
kai szempontból relevánsak. Ilyenek például: 
hogyan kapnak helyet a férfi-struktúrák a mé-
dia világában; hogyan hatnak egymásra kü-
lönböző genderpozíciókból fakadó beszélge-
tési stratégiák a kérdező és a válaszadó szere-
pében; hogyan alakítják az interjú lefolyását 
a társadalmi nemi szerepek, az életkor, a téma 
és a kommunikációs stratégia váltása vagy 
éppen a stúdióvendég társadalmi (hatalmi) 
helyzete.

Média-témában a legszenvedélyesebb han-
gú írás Huszár Ágnes és Batár Levente közös 
munkája. A közszolgálati televízió reggeli 
műsorát figyelték egy héten át, és azt mutat-
ják be, hogyan merevednek torzképpé (és be-
tonozódnak be) a nőkről élő társadalmi szte-
reotípiák napjaink médiájában, különös te-
kintettel a televíziós gyakorlatra. Olyan 
jelenségekre irányítják a figyelmet, amelyek-
kel a „laikus” tévénéző naponta találkozik 
ugyan, de már észre sem vesz. Például: a faj-
súlyosabb, fontosabb műsorokat férfiak veze-
tik; a hírolvasás, az időjárás-jelentés, a prog-
ramismertetés többnyire egy csinos nő dolga 
– azzal még ő is elboldogul. A jelentős társa-
dalmi/politikai pozíciót betöltő nőkhöz inté-
zett kérdések, amelyek sokszor kezdődnek 
így: „Maga mint nő (háziasszony, anya)…
mit szól ehhez?”. A keresztnevükön szólított 
női interjúalanyok, míg a férfiaknak „kijár” 
az úr. (A szerzők itt zárójelben rögzítik a 
tényt, hogy a magyarban nem létezik olyan 
nyelvi forma a nők udvarias néven szólításá-
ra, mint a németben a Frau Müller vagy az 
angolban a Mrs Smith. De – tegyük hozzá – 
ez talán nem is véletlen. Gondoljunk csak 
Kegyes Erika és Fercsik Erzsébet tanulmá-
nyaira a nők névhasználatáról!). A cikk som-
más megállapításával nehéz nem egyetérteni: 
a rendszerváltás óta a nők egyértelműen a 

vesztes oldalon állnak. Hozzátehetjük: a mé-
dia nagy része nem bírálja vagy korrigálja, 
hanem inkább konzerválja ezt a helyzetet.

A politika tehát egyértelműen férfiak ural-
ta terep – Huszár Ágnes tanulmányának be-
vezető mondata az eddigi írások konklúziójá-
nak sommázata is lehetne. Ennek lenyomata 
a politikai nyelv szókincsében is felfedezhe-
tő, például az államférfi, a honatya szavak-
ban. De az ilyen közvetlenül észrevehető és 
észlelhető jelek a nyelv mélyebb és a gondol-
kodás árulkodóbb struktúráiba is bepillantást 
engednek: ezek feltárására vállalkozott a 
szerző. A kognitív metaforaelmélet alapján 
mutatja be, hogyan és milyen fogalmi meta-
forák strukturálják a politikai színtér történé-
seit a magyar nyelvű médiában, amikor azok 
egyik szereplője nő. Elméletét – hogy ebben 
az esetben a pártok és a politikusok (politi-
kai) kapcsolatának forrástartománya a férfi és 
nő közötti (szexuális) kapcsolat – az írott és 
elektronikus sajtóból vett példákkal támaszt-
ja alá. (Például: „megpróbálták az egyre sike-
resebb kis pártot szirénhangokkal elbűvölni 
… de az MDF ezúttal nem hagyta magát el-
csábítani”; „nem akar [az egyik párt a másik-
nak] a nyakába ugrani”; „kisiklott [az MDF] 
a Fidesz egyre nyomasztóbb öleléséből” stb.) 
A szerző elméletét a nő vezette kis párt meta-
forikus megjelenítéséről az egyik hetilap 
címlapfotójára való utalással is illusztrálja.

Salánki Ágnes magyar televíziós reklámo-
kat vizsgál a feminista nyelvészet szempont-
jából, különös tekintettel a női és férfi szere-
pekre a narrátor helyzetében; Barát Erzsébet 
pedig a gyűlöletbeszéd logikájáról és a kire-
kesztés módszereiről ír. Tanulmánya a kriti-
kai diskurzuselemzést mint módszert mutatja 
be, amely eszköze lehet bizonyos háttérbe 
szorított csoportokkal kapcsolatos társadalmi 
gyakorlat megváltoztatásának. A gyűlöletbe-
szédnek ugyanis – például a homofóbiát arti-
kulálónak – az a célja, hogy a célba vett je-
lenséget kiszorítsa a társadalmi diskurzusból, 
és így a nyilvánosság elé lépni nem tudó vagy 
nem merő képviselőit marginalizálja. A szer-
ző szót ejt a feminista mozgalom sikertelen-
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ségének okairól is: ezeket egyrészt a megosz-
tottságban látja („liberális” és „radikális” fe-
ministák), másrészt abban, hogy képviselői 
nem tudnak kilépni a férfi-nő dichotómiájá- 
ban (és szembenállásában) való gondolko-
dásmódból.

Az utolsó fejezet két, ebben a kötetben 
nem vagy csak közvetetten érintett területre 
enged bepillantást. Fenyő Sarolta a fordítás-
tudomány szemszögéből közelíti meg a ne-
mek megjelenésének-megjelenítésének kér-
dését. Magának a fordításnak a fogalmát is a 
nővel azonosítja az évszázadokkal ezelőtt 
született metaforából származó ismert bon-
mot: „ha hű, nem szép, ha szép, nem hű”. A 
dolgozat a nemekre való utalás lehetőségeit 
járja körül, többségében német és orosz nyel-
vű példákkal. Rámutat: a fordítói döntéseket 
és stratégiákat az is befolyásolja, hogy ho-
gyan jelenik meg a nemekre való utalás a for-
rásnyelvben és a célnyelvben – morfológiai, 
szintaktikai vagy pragmatikai síkon. Ezáltal a 
kultúrák közötti közvetítés aspektusa is új 
szempontokkal gazdagodhat, hiszen ez ko-
rábban csak a reáliák és a célnyelvi megfele-
lők nélküli lexémák fordítását jelentette.

Paksy Tünde Szabó Magdának Az ajtó 
című regényéről írt tanulmánya az irodalom 
területére enged bepillantást. Itt minden le-
hetséges megközelítés női szerepekről szól és 
a nő szemszögéből történik: az egyik fősze-
replő, egy írónő (sejthetően és erőteljes voná-
sokkal a tényleges író portréja) és házvezető-
nőjének egymás életébe ezer szállal bele-
akaszkodó kapcsolatát elemzi finom érzé- 
kenységgel a szintén női szerző.

A bemutatott kötet igen sok szempontból 
hiánypótló munka. Reprezentatív összefogla-
ló a társadalmi nem kutatásának lehetőségei-
ről, meglepően széles spektrumáról, amely a 
nyelvészeken kívül szélesebb szakmai és lai-
kus közönséget is érdekelhet, mint például a 
kisebbségekről és a médiáról szóló kifejezet-
ten olvasmányos tanulmányok. Mindez ide-
gen nyelven, egy rangos német kiadónál je-
lent meg, és ezáltal – ahogy erre a szerkesztői 
előszó is utal – a magyarországi genderkutatás 

először lép ki nemzetközi színtérre. Éppen 
ezért fájó, hogy néhány tanulmány szövegén 
erősen érezhető az anyanyelvi lektor, az egész 
kötetén pedig a korrektor munkájának hiá-
nya. Értékes kutatások eredményének befo-
gadását veszélyeztet(het)ik nem egy tanul-
mányban a bosszantó, olykor értelemzavaró 
nyelvi hibák, néhol hiányosságok. Egy példa: 
az egyik tanulmány irodalomjegyzékének 
egyik tételét (Tellinger, D. 2005: A reáliák 
fordítása Márai Sándor „A gyertyák csonkig 
égnek” című regényének szlovák és cseh át-
ültetésében) ilyen fordításban kapja a német 
nyelven olvasó érdeklődő: Die Übersetzung 
der Realien in einem Márais Roman und des-
sen slowakischen und tschehischen Überset-
zung (kiemelés tőlem – D.M.). Eltekintve 
most a fordítás nyelvi hibáitól: a szóban for-
gó regényt Márai magyarországi újrakiadása 
folyamán, a 90-es években az elsők között 
fordították németre, és azonnal hallatlanul 
népszerű lett német nyelvterületen. Nem biz-
tos, hogy nagyvonalúan le kellene mondani a 
német nyelvű címről (Die Glut – egy pillanat 
alatt utána lehet nézni) éppen egy német 
nyelvű tanulmánykötetben.

Ez a könyv azonban – megismételve a 
fentebbi állítást – fontos és mostantól meg-
kerülhetetlen forrás azok számára, akik a 
magyarországi genderkutatásról tájékozódni 
szeretnének akár itthon, akár külföldön.  
A szer zőknek és a szerkesztőknek érdemes a 
folytatáson gondolkodniuk.

Daczi Margit

A rovatszerkesztő kiegészítése:

Mivel sem az ismertetett könyv szerzői, sem re-
cenzense – úgy látszik – nem ismeri (a hovato-
vább egyéb kitűnő klasszika-filológiai és műve-
lődéstörténeti munkáiról sem ismert) Kallós 
Ede cikkét (Hímnem, nőnem, semlegesnem a 
magyar nyelveszméletben, Magyar Nyelvőr 
1946/2. pp. 65–8), hadd foglaljam össze egé-
szen röviden. Az ars jelzőjéből, tehát nőnemű 
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melléknévből főnevesült -ika végű tudomány-
neveken és a megfelelő hímnemű melléknevek-
ből származott -ikus végű magyar mellékneve-
ken kívül néha – de csak a magyarban! – össze-
áll egy olyan rendszer, amikor az -ikus végű 
főnév a foglalkozásnak a hímnemű, az -ika 
végű a nőnemű gyakorlóját jelöli, az -ikum pe-
dig a szakmával kapcsolatos absztrakt „dolgo-
kat”, például medikus/medika, illetve humánum, 
pozitívum, sőt komikus/komika/komikum. Az a 
ritka eset áll tehát elő, hogy egy nyelvközösség 
idegen nyelven (bár a Bárczi Gézától „apa-
nyelvnek” nevezett latin természetesen nem so-
káig volt „igazi” idegen nyelv a magyaroknak) 

alkot olyan szabályos rendszert, amellyel 
„überolja” mind a latint mint apanyelvet, mind 
a latinra épülő indoeurópai nyelveket.

Végezetül megemlítem, hogy Nádasdy 
Ádám nemrég megjelent, immár második nyel-
vészeti tanulmánykötetének (Prédikál és szóno-
kol. Újabb írások, beszélgetések a nyelvről 
2003–2007, Magvető: Budapest, 2008.) „Ika és 
Ikus” című írása (pp. 220–3) nagyon jól kiegé-
szíti Kallós megállapításait (számot vetve per-
sze azzal, hogy a latin „apanyelvi” szerepe már 
„nem igazán” jellemző korunkra).

Terts István


