
michela, miroslav: Pod heslom integrity.
Slovenskáotázka v politikemaďarska1918-
1921.Bratislava,Kalligram2009,272p.

1918 októberében véget ért a történelmi
magyarország mintegy ezeréves története.
egybenazonbanújtörténetekkezdődtek,köz-
tükahatárontúlrakerültmagyarközösségek
történetei, de magyarország története is
tovább folytatódott. igaz, más államhatárok,
más európai környezet és más lehetőségek
közepette,mintelőtte.

A jogilag akkor még teljes, gyakorlatilag
azonban már csak maradék magyarország
sorsátavilágháborúbefejezésétkövetőhóna-
pokban a bizonytalanság határozta meg. Az
évtizedeken át a boldog békeidők ezeréves
álmában szendergő ország 1918 novembere
és1920júniusaközöttegyterületilegvéglete-
sen megcsonkított, gazdasági szempontból
ellehetetlenített és önbecsülésében megalá-
zottállammáváltozott.olyanállammá,amely
sem a múltjával nem tudott szembenézni
(vagyis nem tudta beismerni korábbi hibáit),
semjelenével–hiszen(seztalánérthetőbb)
nemtudottmegbékélniazokkalahatárokkal,
amelyeketaszomszédjaimohóságánakenge-
dőbékekonferenciarákényszerített.

Azújésfüggetlenmagyarországelsőévei
(1919–1921)azelcsatoltterületekvisszaszer-
zése ábrándjának a kergetésével teltek. Azt
azonbanméga legelvakultabb irredentáknak
islátniukkellett,hogyagazdaságilagéskato-
nailagismélypontonlevőmagyarországsema
tőle nagyságrendekkel nagyobb Románia,
sem pedig jugoszlávia ellen nem léphet fel
eséllyel, ezértminden revíziós reményüket a
felfölditerületekminélkorábbivisszaszerzésé-
ben vélték megvalósulni, s 1919 elejétől
részint kormányzati háttérrel különféle kato-
naiéspolitikai–denagytöbbségébenirreális
– tervek születtek az akkor már csehszlo-
vákiához tartozó területek visszaszerzésére.
lényegében erről az időszakról és ezekről a
tervekrőlszólmiroslavmichelakönyve,amely
a pozsonyi Kalligram könyvkiadónál jelent
meg.

miroslav michela a fiatal szlovák törté-
nésznemzedékegyik legprogresszívebbtagja.
Azok közé tartozik, akiket szakmai és nyelvi
felkészültsége (az elsősorban a két háború
közöttiszlovákésmagyartörténelemmelfog-
lalkozómichelakollégaszinteanyanyelviszin-
ten használja amagyar nyelvet is, de otthon
vanazangolbanésanémetbenis),valaminta
tudományköziség iránti vonzalma isarrapre-
desztinál,hogyajelenlegmeglehetősenstati-
kus szlovák historiográfiamegújítói közé tar-
tozzon. jelenlegi könyve, amely monográfia-
ként csupán első munkája, azonban még a
hagyományos történetírás eszközeit használ-
ja.Kiválóan.

Azaproblematika, vagyisamagyar–szlo-
vák viszony, amelynek egyik elemét a könyv
tárgyalja, meglehetősen sokrétű, sok szem-
pontú, számos megközelítést lehetővé tevő
kérdéskör.olyanszerteágazótéma,amelytel-
jesegészébennemférhetbeleegykisebbter-
jedelmű monográfiába (különösen akkor, ha
tudatosítjuk,hogy jelenmunkaaszerződisz-
szertációsmunkájánakakibővítettváltozata).
miroslavmichela is érezte ennek buktatóját,
ezért a könyv bevezetőjében világosan és
határozottan behatárolta munkájának témá-
ját,vagyiskijelölte,mirőlfogírnismirőlnem.
így teljesen érthetően kimarad a könyvből a
szlovákiai magyar kisebbség kérdésköre, s
viszonylag kevés figyelmet szentel a szerző
magának a csehszlovák belpolitika egyes
szegmenseinekis–aminéhaazérthiányérze-
tetkelthet,különösenamagyarolvasóban.

Aszerzőhatfejezetreosztottakönyvet.Az
első,aMi legyen a történelmi Magyaror szág -
gal címűfejezetazországsorsánakaháború
befejezésétől a tanácsköztársaság bukásáig
tartó időszaka rövid, tényszerű bemutatását
adja. A kisebbségek mint az integritás meg-
mentői vagy elárulói címűfejezetbenatanács-
köztársaságutánkiformálódónemzeti-keresz-
ténykurzust,illetveannakabékekonferenciá-
ra való felkészülését mutatja be a szerző.
ennekkereténbelülazészaki területekmeg-
tartására irányulókoraiakciókat veszi sorba.
FoglalkozikaFrantišekjehličkanevéhezkap-
csolódó manőverekkel, a Karol Bulissa által
vezetettTótKözpontiirodakezdeményezései-
vel,valamintaBleyerjakabminiszteráltalelő-
terjesztet szlovák autonómia tervévvel. A
munkaharmadikfejezete(Trianon)atrianoni
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békeelőkészítésénekésaláírásánakfolyama-
tát mutatja be, a Be nem teljesült vágyak
címetviselőnegyedikfejezetgerincétpediga
Szlovákia visszafoglalására irányuló magyar
katonaitervekleírásaalkotja.Atrianonibéke
parlamentiratifikálása,majdaTeleki-kormány
hatalomra kerülése új fejezetet nyitott a
magyarkülpolitikában,ígyamagyar–csehszlo-
vák kapcsolatokban is. A Teleki- és főleg a
Bethlen-kormány konszolidációs munkájával,
illetveazelsőközvetlenmagyar–csehszlovák
diplomáciaitárgyalásokkal,azazokathátrálta-
tókirálypuccsokhatásávalfoglalkozikaszerző
amunkaötödik (Egyetlen út a konszolidáció)
éshatodik(Bethlen István karmesteri pálcája
alatt)fejezetében.

mintafentifelsorolásismutatja,amunka
centrális problémáját a történeti magyar-
országfelbomlásautáni(1919–1921)magyar
kormányzatoknakacsehszlovákiávalszembe-
ni,konkrétabbanahatárokmódosításárairá-
nyulótörekvéseijelentik.ennélfogvaamunka
témájátsokkal inkábbamagyarnemzeti tör-
ténelemalkotja,mint a szlovák vagy a cseh-
szlovák,amimindenképenbátor vállalásegy
szlovák történésztől. Annál is inkább, mert
michela kolléga nem egyedüli ebből a szem-
pontból.Korábbanaszlováktörténészeksora
– juraj Kramertől, ladislav deákon átmilan
Krajčovičig–választottaaztamegoldást,hogy
akétoldalúkapcsolatoktörténetételsősorban
nemahazai(csehszlovák)kormányzatokpoli-
tikájánakelemzésre(kritikájára)építi,hanem
a magyarországi politikából indul ki, s
csehszlovákiátcsupánmintamagyarpolitika
tárgyát vizsgálja. S bizony, ezek a kísérletek
nemtúljólsikerültek.Holanyelvtudáshiánya,
holszakmaiproblémák,máskornemzetielfo-
gultság miatt. Szerencsére miroslav michela
könyvenemebbeacsoportbatartozik.

Amonográfiaszámostekintetbenkorábbi
szlováktörténetimunkákhagyományaifolytat-
ja.ígyakétoldalúkapcsolatokproblematikáját
jórésztamagyar irredentizmustaközéppont-
baállítva vizsgálja,amióhatatlanulaztered-
ményezi, hogy a csehszlovák politika felelős-
sége valahol elsikkad. A korábbi munkákkal
valórokonságrautalnémilegazirredentizmus
fogalmának használata is. Amagyar szakiro-
dalommalellentétbenugyanisaszlovákszak-
mamagyarországotilletőennemteszkülönb-
séget a revíziós és az irredenta törekvések

között, smeglehetős általánosítással az irre-
dentizmus terminus technicusthúzza rámin-
denolyanmagyartörekvésre,amelyahatárok
megváltoztatására irányul, függetlenül attól,
hogyerőszakos,irredentacélkitűzésekrőlvan-
eszó,vagyabékésrevíziószándékáról.már-
pedig a téma egyik legjobb ismerője, zeidler
miklósishangsúlyozza,hogyezekafogalmak
más-mástartalmathordoznak.

mindazonáltal a jelen könyv mégsem az
eddigiek folytatása, hanem azokat szakmai
szempontból jelentősen meghaladó munka.
Szerzője ugyanis nemcsak ismeri a magyar
nyelvet, de otthon van magyarországi törté-
nészszakmavilágábanis,tudja,melyekavitás
pontok, érzékeli az álláspontok közötti finom
különbségeket.Tehátnemcsakanyelvetisme-
riésérti,hanemhordozóitis,ígyelmondható,
hogyszlováktörténészkéntishitelesenfogal-
mazamagyartörténelemről.

másrészt michela elődjeivel ellentétben
(deák,Kramer)nemdémonizál.SeApponyit,
seTelekit,semBethlentvagymást.őegysze-
rűenkonstatál,sazolvasórabízzaamegfele-
lőkövetkeztetésekleszűrését.

Alapvetőértékeamunkánakazazárnyalt
fogalmazás, ahogy a korszak szereplőit érté-
keli.nemcsupánamagyarokat,azokataszlo-
vákszemélyiségeketis(lásdpéldáuljehličkát
vagydvortsákot),akiketaszlováktörténetírás
–mivelnemahivatalosirányvonalatkövették
– kizárt a szlovák nemzeti panteonból. de a
szlovák történelem egyik rejtélyét, vojtech
Tukátilletőensemazelítélésvezetitollát,sőt
azt hangsúlyozza, hogy az ő tevékenységével
kapcsolatbanvanmégmitfeltárni.

Aszlovákolvasó,akiodafigyelvetanulmá-
nyozza át miroslav michela könyvét, számos
„újdonsággal” találhatjamagát szemben. így
például a tanácsköztársaság vörös hadsere-
génekésacsehszlovákhadseregnekaz1919
tavaszán kibontakozó háborújával kapcsolat-
ban.Haugyanisaszlováktörténelemtanköny-
veket, ismeretterjesztő munkákat vagy akár
szakmunkákat ezzel kapcsolatban megnéz-
zük, a támadó felet illetően leginkább olyan
homályos megfogalmazásokat találni, ame-
lyekalapjánazolvasóamagyarokattekinthet-
né agresszornak. nem így michela kolléga
könyvében, aki világosan megnevezi, hogy a
csehszlovák hadsereg volt a támadó fél, s a

186 könyvek
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vörös Hadsereg ellentámadásként indította
nevezetesészakihadjáratát.

Bármiroslavmichelamunkájaelsősorban
szlovák olvasóknak íródott, mégis inkább
nekünk,magyaroknaktarttükröt.jelzinekünk
azt, hogy Trianon értelmezési keretei sokkal
szélesebbekannál,mintahogyanmiaztlátni
szeretnénk.jelziazt,hogyTrianonértelmezé-
sei közül csupán az egyik a sérelmi, szenve-
déstörténeti megközelítés, s hiba lenne, ha
másszempontokrólnemvennénktudomást.

miroslav michela könyve tagadhatatlanul
egy szlovák történész könyve a témáról. ezt
jelzikakönyvszempontjai,hangsúlyai, téma-
vezetése.emellettazonbanafellelhetőforrá-
sokértelmezéséreépülő,tartalmában,atéma
megközelítésébenéstálalásábanismérhetet-
lenülkorrektdolgozat.Korrektabbanis,hogy
eltérő hangsúlyai és szempontjai ellenére is
érződik, hogy érti, tudja, mit jelent a másik
oldalnakTrianon.ennélpedignemiskívánha-
tunktöbbet.

Simon Attila

Kegyesné Szekeres erika–Simigné Fenyő
Sarolta (szerk.): Sokszínű nyelvészet.
Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatás.
miskolc,2006,226p.

A miskolci egyetem Alkalmazott nyelvészeti
Tanszékének kiadványa egy sorozat második
kötete. Az első kötet alkalmazott nyelvészeti
periodikakéntmégcsakérintetteanyelvészeti
genderkutatásokterületét,emásodikbanazon-
banaszerkesztőkcéljaazvolt,hogy rendsze-
rezzéksbemutassákanemektársadalmisze-
repeinek nyelvészeti szempontú kutatását, e
kutatásnemzetköziésmagyarországieredmé-
nyeitéslehetőségeit.

A kiadvány jelentősége abban áll, hogy
magyarországon az első összefoglaló jellegű
kötetebbena témában,sennekmegfelelően
többiránybólépítkezik,céljapedig,aszerkesz-
tők szerint, hogy „az olvasókkalmegismertes-
sékazalkalmazottnyelvészetigenderkutatások
nemzetközi paradigmáit, illetve számot vesse-
nekazzal,mikéntkapcsolódhatnakezekheza
magyarországi,hasonlótémájúkutatások”.

A téma aktualitását az adja, hogy 2011.
január17-énKegyesnéSzekereserikaszerve-

zésénekéssokévesmunkájánakköszönhető-
enamiskolciegyetemAlkalmazottnyelvészeti
Tanszékemellett megalakult egy nemzetközi
genderkutató csoport, melynek tagjai több
magyarországiéskülföldiegyetem,másintéz-
mény és több kutatási szakterület szakértői
közül kerültek ki, s fő célkitűzésük éppen a
genderkutatások e sokszínűségének megtar-
tása és továbbvivése, amire a kötet címe is
utal. A csoport szakmai védnöke Huszár
ágnes,akiamagyarországigendernyelvészet
elismert képviselője és művelője, a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka-
ránakésnyelvtudományidoktori iskolájának
oktatójaként többekközöttgendernyelvészeti
kurzusokat is tart, s nemrég jelent meg Be-
vezetés a gendernyelvészetbe című kötete a
TintaKiadógondozásában.

Akötetnégyfejezetretagolódik.Atovábbi-
akban e felosztás szerint haladva fogom
bemutatniazegyesrészektartalmát.

Azelsőfejezettudománytörténetiésmód-
szertaniáttekintéstnyújtagendernyelvészet-
ről.Huszárágnesbevezetésébenaférfiakés
a nők nyelvhasználatáról szóló tudományos
gondolkodás történetét tekinti át röviden, a
17.századtólkezdődően,amikorisazún.fér-
finyelv–nőinyelvmítoszakialakult,egészen
napjainkig,abiológiaéstársadalminemfogal-
mánakkülönválasztásáig.

ugyanőnyitjaA társadalminemésnyelv-
használatcíműfejezetetaHogyan (nem) érde-
mes kutatni a női és a férfi kommunikáció
közötti különbségeket? című tanulmányában,
amelyszélesszakirodalomalapjántárgyaljaa
kétnemkommunikációjaköztikülönbségeket
két szempont szerint, melyek a férfiak és a
nőkverbalitássalkapcsolatosképességeinek,
valamint a férfiak és a nők kommunikációs
gyakorlatánakösszehasonlítása.

Akutatásokkétkiindulásipontjaahatalmi
viszonyok és a nemileg specifikus kultúra.
ezek vizsgálatának eredményeit összegezi
tudományos alapossággal a nyelvi képessé-
gek,anonverbáliskommunikáció,afonetika,
fonológia, morfológia, grammatika, szintaxis,
szókincs, szövegtípus szempontjából. A szó-
kincs,aszöveghasználataszempontjábólfel-
dolgozzaabeszédirányításáraéskontrolljára
vonatkozó kutatások eredményeivel együtt
mindazokat, amelyek például a normaköve-
tésrevonatkoznak.



A különféle irányzatok, célok, kutatási
területetsorátelemzőtanulmánybanaszerző
állást foglal bizonyos kutatási célok ésmód-
szerekmellett,másokat(azeredményekisme-
retében)kevésbérelevánsnaktart.

Összefoglaljaahatalmatésahatalomnél-
küliséget szembeállító, valamint a kulturális
különbségeketalapulvevőkutatásokindokolt-
ságát,eredményeit.leszögezi,hogyahatalom
birtoklása mint az egyedüli kutatási irányt
követő kutatások eredménye gyakran téves
következtetésekhez vezet, ha a nem európai
kultúrák kutatását nézzük. érdemes tehát
meghaladniabinárisoppozíciókbanvalógon-
dolkodást. Az sem tűnik azonban szerinte
indokoltnak, hogy egy nyelven és kultúrán
belül nemileg specifikus nyelvhasználatról
beszéljünk.

Agender,atársadalminemmintatudomá-
nyos kutatás kiindulási pontja minden tudo-
mányágbanösszeforrahatalombirtoklásának
fogalmával. A genderkutatás tehát minden
esetbenahatalmiviszonyokkutatásátiskelle-
ne,hogyjelentse,máskéntértelmétveszti.

Huszárágnesösszefoglalótanulmányának
végkicsengése is ez irányba halad, kár, hogy
ezt a szöveg rövid összegzésébennemérvé-
nyesíti,nembontjaki,éscsupánapolitikailag
korrektnyelvhasználatotnevezimegelérendő
célként: „a demokratikus közélet egyik alap-
feltétele az értéktételezés-mentes, neutrális,
politikailagkorrektnyelvhasználat.”Apolitika-
ilag korrekt nyelvhasználat viszont gyakran
vezethetagenderszempontbeolvadásához,s
agendermintfogalomkiürüléséhez,mivelaz
általánosításban,atöbbszempontú„politikai
korrektség”-ben összeolvadnak az egyes
szempontok, s a gender, a társadalmi nem
fogalma is valamiféle általános, a (tudomá-
nyosésáltalános)közvéleményszámáraelfo-
gadható tartalommá változik, amely gyakran
nagyonistávolállazeredetiértelmétől.

SchleichernóraParadigmaváltások: A tár-
sadalmi nem és nyelvhasználat kutatásának
rövid története címűtanulmányábantulajdon-
képpen ugyanezt a témát dolgozza fel, kicsit
másként. Bemutatja a dominancia-, a diffe-
rencia-ésadinamikusmodellt,agyakorlatkö-
zösségekmodelljét,smegismertetiazolvasót
a diskurzív szemlélettel, a legújabb kutatási
irányokkal, amelyek megkérdőjelezik a gen-
derkoncepcióún.ruhafogas-modelljét,„amely

a társadalmi nemet egyszerűen a biológiai
nemmel felruházott férfiakésnőkszocializá-
ció során elsajátított, vagy az egyenlőtlen
hatalmi viszonyok által kikényszerített férfias
és nőies tulajdonságaival azonosítja”. ehhez
kapcsolhatóazún.queer-nyelvészetmegjele-
nése,mely a különféle szexuális identitással
rendelkező csoportok, emberek identitás-
konstruálónyelvhasználatárairányul.

esokféleségnek,adichotómiákfeloldásá-
nak eredménye azonban a szerző szerint az
lenne,hogy„aheteroszexualitástvagyafehér-
séget(mintetnikumot)ugyanúgytanulmányo-
zásraérdemes,magyarázandó,performancia
eredményekéntlétrejövőkonstrukciókéntvizs-
gálnák, mint az ezen új koncepció által a
korábbideviáns,marginalizált jellegétőlmeg-
szabadított – homoszexualitást, vagy a nem
fehér etnikai kisebbségeket”. judith Butler
hatásárapedigabiológiainemetisrészbena
társadalmi konstrukció szintjén kezelnék a
radikálisabbkutatók.

A tanulmány szerzője egyértelműen a
feminizmus eredeti céljainak ellentmondó
eredményként könyvelné el az általánosítás
igényéről való teljes lemondást. véleménye
szerintanőiésférfinyelvhasználatotjellemző
sztereotípiákat kellene kijelölnünk kutatási
területként.ígyazonban–elgondolásaszerint
– visszatérnénk ahhoz a kérdéshez, hogyan
viszonyulnak a sztereotípiák és ideológiák a
valódinyelvi identitáskonstrukciókhoz,amivel
visszatérnénkakiindulóproblémához.

A tanulmány alapos áttekintést ad az
egyes kutatási irányokról, s nagy erényének
tartom, hogy ellent mer mondani a divatos
identitásfellazító,feloszlatóelméleteknek,sa
feminizmus eredeti kutatási céljaihoz térne
vissza,mertatúlzottsokféleségfelaprózódás-
hoz,fellazításhozisvezethet,sagenderfogal-
mánakfelhígításához,sőtdivatteremtéshez.

A társadalmi nem a hatalmi viszonyok
tükre (joan Scott), a társadalmi nemi viszo-
nyokkutatásánakcéljaésmódjatehátanemi
identitás konstruálódásának kutatása kell,
hogylegyen.Agendernyelvészetcéljatehátaz
lenne,hogymegállapítsa,kutassa,hogyanfor-
máljaanyelvaférfiakésnőknemiidentitását
a születéstől kezdve a különféle közössége-
kenbelül,shogyantükrözimindezahatalmi
viszonyokat.Apolitikaiésszociálisegyenlőség
víziója természetesen magában foglalja a
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nemiidentitásonkívülaszociálishelyzetetés
a faji identitást is,denemszabadmegfeled-
keznünkarról,hogymindenesetbenahatalmi
viszonyok egyenlőtlenségéről beszélünk,
amelyavilágtermészeteselrendezéséneklát-
szik.

Salánkiágnesatársadalminemésnyelv-
használatnémetországikutatásának történe-
tét foglalja össze Senta Trömel-Plötz, Fritjof
WernerésKarstaFrankmunkáialapján.

ebben az összegzésben is visszaköszön-
nek a nemzetközi kutatások legnagyobb
témái:anyelvi rendszerekbenexplicitmódon
megmutatkozó tényezők, anői és férfi nyelv-
használat kommunikatív helyzetből adódó
különbségei,anőkésférfiaktársadalmihely-
zetéből adódó különbségek, sztereotípiák, a
verbáliserőszakmegnyilvánulásai.

„Kifejeződhetnek-e a nyelvhasználatban
társadalmi jelenségek,általános,nemekre jel-
lemzőmagatartásformák?”–teszifelakérdést
aszerző,sa’80-as,’90-eséveknémetnyelvű
szakirodalmánaktükrébenvizsgáljaazt.

„Anőknekaférfiakkalszembenitársadalmi
alávetettsége fejeződik ki a német nyelvben
lexikológiai szintenésa kommunikatív helyze-
tekbenis”–állítjaTrömel-Plötz.Wernerszerint
„a férfiak önbecsülése és a nők megvetése
alapvetően az elnyomók és az elnyomottak
köztiviszonytsugallja.”Frankanyelviésnyelv-
használatierőszaktémakörételemzibehatóan.

Salánki szerint anémetországi kutatások
eredményeit a következőképpen foglalhatjuk
össze:„akutatókarraavéleményre jutottak,
hogy a nyelvhasználatban a tényleges társa-
dalmihelyzettükröződik.(…)Aférfiakhatároz-
zákmeg,mia fontos,őkvetik fela témákat,
őkszabjákmegatársalgásidőtartamát,koor-
dináljákabeszélgetésmenetét.(…)Anőkalá-
rendeltségenemükalapjántehátanyelvésa
beszédminden területén felfedezhető. (…) A
nőkszámáraazalehetőségmarad,hogyezta
helyzetet felismerjék, és megpróbálják meg-
változtatni.”

A Társadalmi nem és nyelvhasználat: a
magyar nyelvre vonatkozó kutatások rövid tör-
ténete című tanulmányban Kegyesné
Szekereserikafogaljaösszeamagyarországi
nyelvészet nemi szempontú vizsgálatainak
eredményeit. Számot ad arról, hol tartott a
kutatás 2006-ban és milyen kihívások elé
nézett.

Tanulmányában megállapítja, hogy ma-
gyarországon a genderkutatások a ’90-es
évektőlkaptaknagyobbteret,sezösszhang-
ban van azzal, hogy éppen ebben az időben
vált elfogadott tudományos diszciplínává a
kutatásokezenterülete.Atanulmányírásának
idejénúgylátja,agenderlingvisztikakialakulá-
sánakfeltételeimagyarországonisadottak,és
megalapozottak az addig elvégzett kutatási
eredményekkel, továbbá azzal is, hogy egyre
gyakrabban alkalmazzák a kutatók a nemet
(gender)mintfüggetlenszociolingvisztikaivál-
tozótolyankutatásokbanis,amelyeknemköz-
ponti kategóriaként kezelik a nem (gender)
fogalmát. Az eddigi kutatások közös ismérve
Kegyesné szerint az, hogy „a nem (gender)
mint szociokulturális, de egyben nyelvileg is
megkonstruált kategória jelenik meg, amely
másnyelviésnemnyelvitényezőkkelkölcsön-
hatásbanfejtikihatásátabeszélőnyelvitevé-
kenységére, azaz nincs nem-semleges be-
szédhelyzet”.

Atovábbikutatásokcéljapedigazlehetne,
hogymegmutassa,hogy„egyesszituációkban
milyen erősséggel fejti ki hatását a beszélő
nemeabeszédtevékenységre,smikormilyen
erősségűakapcsolatanemésmás,abeszéd-
helyzetet befolyásoló tényezők (pl. életkor,
iskolaivégzettség,lakóhelystb.)között”.

Atanulmánykötetmásodikfejezetevitain-
dító előadások írott változatát tartalmazza,
amelyeka „nemekésnyelvek”,amagyarAl-
kalmazott nyelvészek és nyelvtanárok egye-
sülete Xv. Kongresszusának kerekasztalánál
hangzottakel.A témaváltozatosságárólárul-
kodik az egyes előadások címe: A női nyelv
kérdésköre a japán nyelvben (SzékácsAnna),
Szexizmusok a romani nyelvben (Kolompár
Hajnalka),Nyelvi szexizmus és szexista nyelv-
használat a magyar nyelvben (KegyesnéSze-
kereserika),Az ország háziasszonyai (Sándor
Klára),A gyűlöletbeszéd és a kirekesztés logi-
kája (Barát erzsébet). A beszélgetés hangfel-
vételének leirata tükrözi az élőnyelvi nyelv-
használatijelenségeksajátosságait,svélemé-
nyem szerint egy érdekes elemzés tárgya
lehetne,hogyazélőbeszédbenautomatizáló-
dott genderérzékenység nélküli nyelvhaszná-
latvajonmilyenmértékbenfordulelő,éselő-
fordul-eazéppenetémátkutatóvitapartnerek
beszédében.
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A kerekasztal-beszélgetés írott változata
által betekintést nyerhetünk egy igazi vitába,
amelyazezzelatémakörrelfoglalkozóbármi-
lyentémátszabályszerűenjellemzi.Agender–
atársadalminemiszerepek,afeministaszem-
léletmód a társadalmi vitában, s ugyanúgy a
tudományos vitában – indulatokat is kiváltó
téma,hiszenszintelehetetlenelvonttudomá-
nyossággalkezelniegyolyankulturáliséstár-
sadalmi alapú témát, jelenségrendszert,
amely valamennyiünket személyesen érint. A
szocializációfolyamánkialakultnemiszerepek
természetességéről, konstruálásáról, ellent-
mondásairólavéleményekeltérőek lehetnek,
a beszélgetés eredménye szerint azonban
mindenképpentovábbikutatásokat,ésszem-
léletmód-változástigényelnek.

A kötet harmadik fejezete gender, iroda-
lom,kultúraésnyelv:újabbkutatásokazalkal-
mazott nyelvészet témaköréből címmel a
miskolci egyetem Alkalmazott nyelvészeti
Tanszékekutatóinaktovábbimunkáitmutatja,
amelyek szorosan kapcsolódnak az előzőek-
hez a költő(nő)i nyelv, a pragmatikai kutatá-
sok,afordításelmélet-ésgyakorlat,asztereo-
típiakutatástárgykörében.

Abefejezőfejezetbenötrecenziótolvasha-
tunkmagyaréskülföldiszerzőkáltal írtköny-
vekről, amelyek szorosan kapcsolódnak a
kötetfőtémájához(genderpedagógia,fordítás-
elmélet,gendernyelvészet).

A sokszínűség valóban jellemzi tehát a
kötetet,samiskolciakazótavégzettéspubli-
kált kutatásai, kiadványai és a legfrissebb
eredménye,egygenderkutatócsoportmegala-
pítása isatémairánti tudományoselhivatott-
ságukatéshozzáértésüketbizonyítja.

Bolemant Lilla

Skutnabb-Kangas, Tove−dunbar, Robert: indi-
genous children’s education as linguistic ge-
nocideandacrimeAgainstHumanity?Aglobal
view (= gáldu Čála, journal of indigenous
PeoplesRightsno.1/2010)no9520guovda-
geaidnu/Kautokeino,2010,126p.

eztakönyvetanorvégiaészakkeleticsücské-
bentalálhatógálduadtaki,vagyisazőshonos
népek jogainak Kutató Központja (angolul:
Researchcentre for theRightsof indigenous

Peoples).A függetlenkutatóközpontanorvég
kormány két minisztériumának támogatását
élvezi(l.www.galdu.org).Azelsőszerzőt,Tove
Skutnabb-Kangas szociolingvistát és oktatás-
kutatót a magyarok is jól ismerik, róla colin
Baker a journal of Sociolinguisticsben (5.
[2001],279.p.)aztírta,hogy„avilágkisebb-
séginyelveinekfennmaradásáértvégzettmun-
kája bizonyosan egyedülálló az elmúlt három
évtizedben”. Szerzőtársa, Robert dunbar az
emberi jogok jogásza, a skóciai gael nyelv
beszélője és aktivistája, a közelmúltig Aber-
deenben tanított,most a Skye szigetén talál-
hatóvadonatújuniversityoftheHighlandsand
islandsprofesszora.ezaszerzőpárosnagyon
isüdvözlendő,mertkicsiazoknakaszocioling-
vistáknakaszáma,akikjogászokkalisszoktak
eszmecserébe bocsátkozni, s persze a jogá-
szoksemnagyonbeszélgetneknyelvészekkel.
esetünkben az a szerencse, hogy Skutnabb-
Kangasésdunbar részleteibenésmélységé-
benisjólismerikazt,amirőlkönyvetírtak.

ezakönyvazoktatáspolitikákésazokta-
tási gyakorlatok olyan példáit mutatja be a
Földminden sarkából vett példákon, amelye-
ketnyugodtan lehetazemberiségellenibűn-
tetteknek is nevezni. A könyv főszereplője az
alámerítő oktatás, közvetlen előzménye két
olyan szakértői jelentés, melyeket 2005-ben
és 2008-ban készítettek a szerzők (mások
közreműködésével) azenSz „őshonosÜgyek
állandóFóruma”részére.

Skutnabb-Kangas és dunbar rögtön a
bevezetőben, az 5. lapon felfedik alapállásu-
kat, amikor a dél-afrikai köztársaságbeli
desmond Tutu érseket idézik: „Ha igazságta-
lan helyzetekben valaki semleges, akkor az
elnyomó oldalára áll. Amikor egy elefánt egy
egérfarkáratapos,ésvalakiaztmondja,hogy
ő semleges ebben az ügyben, akkor az egér
nemértékeliazilyensemlegességet.”

Sokan vannak, akik nem tudják, mi fán
teremazalámerítőoktatás,azőszámukraidé-
zem A nemzeti kisebbségek oktatási jogairól
szólóhágaiajánlásokésértelmezőmegjegyzé-
sek című eBeSz-dokumentum vonatkozó
részét (1996,16−17.p.): „A tananyagotkizá-
rólagahivatalosnyelven tanító,akisebbség-
hez tartozó gyermekeket a többségiekkel egy
osztályba integrálóalámerítési típusúmegkö-
zelítéseknincsenekösszhangbananemzetkö-
zi normákkal.” ezt az angolul „submersion

190 könyvek



Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIII. évfolyam
  2

0
1

1
/1

, S
om

orja

program”-nek nevezett oktatási formát néha
mélyvíz-technikánakésbefullasztásiprogram-
nakishívjákmagyarul:„Avilágonjelenlegeza
leggyakoribb – és egyben legveszélyesebb –
kisebbségi oktatási módszer” – olvashatjuk
Skutnabb-Kangas magyarra fordított könyvé-
ben(1997,25.p.).Azilyentöbbségitannyelvű
oktatásgyakranmegakadályozzaakisebbségi
diákokoktatáshozvalóhozzáférésétazáltala
emeltnyelvi,pedagógiaiéspszichológiaiaka-
dályokrévén(11.lap).Azalámerítőoktatásfel-
cserélőoktatás,abennerészesülőkazállam-
nyelvet anyanyelvük rovására tanulják, követ-
kezésképpezazoktatásegyikfőokaanyelv-
cserénekis.

Hol működtetnek alámerítő, avagy beful-
lasztó programokat? A világ minden részén.
Skutnabb-Kangas és dunbar sok-sok példát
bemutatnak,ezekből találomraemlíteknéhá-
nyat: Belgium (1968-ban az emberi jogok
európai Bírósága kimondta, hogy az oktatás-
hoz való jognaknem részeaz, hogya szülők
megválaszthassákgyermekeik tannyelvét), az
egyesült államok (a nevezetes lau kontra
nichols per 1974-ben), csehország (a 2007.
évibíróságiítéletazostravaicigányokszegre-
gált oktatásáról), Ausztrália (nemrég egy szö-
vetségi bíróság 64 ezer dolláros kártérítést
ítéltmegegy12évesfiúnakazokértagazda-
ságikárokért,melyeketazokozottneki,hogy
iskolája nem biztosított számára jelnyelvi tol-
mácsot),Törökország(kurdok),Kanada(bent-
lakásos iskolák az indián diákok részére),
Svédország (finn bevándorlók gyermekeinek
iskolái), india (ahol bizonyos csoportok [= tri-
balgroups]többséginyelvűiskoláibanazokta-
tásisikertelenség92%-os),Kína(aholazujgur
gyermekeketolyan„kompetens”rabszolgákká
képzikki,akikkizárólagakínainyelvet tanul-
ják meg, semmilyen más nyelvet nem),
norvégia (ahol a norvégosítás a számi/lapp
nyelvek kiirtásával járt együtt) stb. A szerzők
mindenkontinensrőlszámospéldátbemutat-
nak. Sokkal kevesebb pozitív példát találtak,
vagyis olyat, ahol az anyanyelv tannyelvként
valóhasználatánakjogátelismerikésbiztosít-
jákis.Pápuaúj-guineában850különfélenyel-
vetbeszélkörülbelül6millióember. ittbeve-
zettékazt,hogyaziskolaelőttioktatásbanés
azelsőkétosztályban380tannyelventanítják
agyerekeket.ezazanyanyelvalapútöbbnyelvű
oktatásnakegygyengeváltozata,dehaPápua

új-guineában be tudták vezetni, akkor –
mondjákaszerzők–egyetlenországsemállít-
hatja, hogy nincs elég pénze legalább arra,
hogy elkezdjék saját nyelveik fenntartását és
fejlesztését (74. lap).vannakmáspozitívpél-
dákis:nepálban,indiában,etiópiában,aszá-
mikmainorvégiaiésfinnországioktatásában.

Feltehetjükakérdést:miérttűrikelazilyen
oktatást a világ majd minden országában?
végül is a szerzők meggyőzően bemutatják,
hogy jogi értelembenaz ilyenalámerítőokta-
tásemberiségellenibűntettnekisminősíthető
(90.lap).idézikakisebbségioktatásrólvalaha
készült legnagyobb kutatás néhány következ-
tetését is,mely szerint amásodnyelvű (több-
séginyelvű)oktatásban résztvevőknélasiker
legjobbelőrejelzőjeazanyanyelvenfolyóokta-
tás hossza; minél tovább tanul a gyermek
anyanyelvén,annálsikeresebbleszatöbbségi
tannyelvűoktatásban(Thomas&collier2002,
7.p.).Skutnabb-Kangasésdunbaridézikgrint
is (2003, 26. p.), aki azt írja, hogy erős köz-
gazdasági érvek is vannak arra, hogy feltéte-
lezzük: a regionális és kisebbségi nyelvek
védelme és fejlesztése jóléti szempontból is
helyeselhető,silyenkornemiskellsemmilyen
morális szempontra figyelnünk. Az a gyakran
hallható kérdés, hogy vajh megengedheti-e
magának államunk, hogy anyanyelvi alapú
többnyelvű oktatási programokat működtes-
sen, rosszulvan föltéve.Skutnabb-Kangasés
dunbar szerint a helyes kérdés így hangzik:
Hogyan engedheti meg magának egyetlen
államisazt,hogyneműködtesseazilyenokta-
tásiprogramokat?Aszerzőkperszenemnai-
vak. Számos okot felmutatnak: a többségi
nyelvekbeszélőinekzömeérzéketlenakisebb-
ségi nyelveket beszélők gondjaira, mivel egy-
szerűen nincs tudomásuk a nyelvi elnyomás-
ról; az őshonos kisebbségi nyelvekről szóló
vitákban az ilyen nyelvek beszélőinek nincs
hangja,őketaligkérdezikmeg;alingvicizmus
sokkalrafináltabbmódjaegynyelvhasználata
megakadályozásának,mintabrutális,nyíltkín-
zásvagybebörtönzés;akormányoktudatában
vannak annak, hogy a kisebbségek többségi
tannyelvű oktatásra kényszerítése milyen
negatívhatásokkaljár,desikeresenállíthatják
ennekellenkezőjétstb.

A könyv utolsó fejezetében a szerzők azt
taglalják, milyen oktatási modellek vannak
összhangbananemzetközi joggalésazokta-
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tási kutatási eredményekkel. nyolc ajánlást
fogalmaznak meg, ezek közül az első kettőt
említem meg itt: (1) az első nyolc évben a
kisebbségianyanyelvkell legyena fő tanítási
nyelv,(2)atöbbséginyelvjótanításánakrésze
azis,hogykompetenskétnyelvűtanároktanít-
ják, s az ilyen nyelvet (l2) nem szabad úgy
tanítani,minthaazakisebbségiekanyanyelve
(l1)lenne.

végül kinek ajánlanám e könyv elolvasá-
sát? Azoknak a nyelvészeknek, akik ilyen
téren alulinformáltak, avagy „semlegesek” a
nyelvfenntartáskérdéseiben,beleértveebbea
„biztonságban levő” nyelvek nem standard
változatainak fennmaradását is. Persze
nagyonajánlanámszociológusoknak is, jogá-
szoknakis,azoktatásikérdésekkelbajlódók-
nakis,sőt–horribiledictu–politikusoknakis.
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Acsitárihegyekalatt.írásokSándorAnnatisz-
teletére. nyitra, Arany A. lászló Polgári Tár-
sulás–Konstantin Filozófus egyetem Közép-
európaiTanulmányokKara,2011,260p.

AzAranyA.lászlóPolgáriTársulásésanyitrai
Konstantin Filozófus egyetem Közép-európai
Tanulmányok Kara gondozásában 2011-ben
jelentmegaz A csitári hegyek alatt – Írások
Sándor Anna tiszteletére című kiadvány,mely-

ben a szerzők a magyar nyelv és irodalom
Tanszék vezetőjét, Sándor Annát köszöntik
születésnapjaalkalmából.Aszerkesztőkésa
szerzőkmindazünnepeltkollégái,barátai.A
tanulmánykötet Kiss jenő köszöntősorai és
SándorAnnatudományos,kutatói-pedagógiai
munkásságát bemutató részén kívül több
tanulmányt tartalmaz,melyekadialektológia
ésaszociolingvisztikamódszertanátkövetik.

SándorAnnaegyetemidocens,2001-tőla
nyitrai Konstantin Filozófus egyetem magyar
nyelv és irodalom Tanszékének vezetője.
Tudományosmunkájábananyelvjárásokkuta-
tására,kiaknázatlannyelvföldrajzikérdésekre
ésaszociolingvisztikárafókuszál,publikációs
tevékenységében viszont az említett területe-
kenkívülanévtan,a fordítástudományésaz
anyanyelvi oktatás kérdéseivel is foglalkozik.
munkásságát több díjjal is jutalmazták.
Publikációiból legismertebb az Anyanyelv -
használat és kétnyelvűség egy kisebbségi
magyar beszélőközösségben, Kolonban című
monográfiája(2000),valamintA Nyitra-vidéki
magyar nyelvjárások atlasza (2004),sszámos
tanulmány,valamintegyetemi jegyzet fűződik
nevéhez.

A köszöntőtanulmányok sorát Balogh
lajoscap címűírásanyitjameg,melybenegy,
már1560-tólkimutathatórománeredetűszó-
alaknakaKárpát-régióbanelterjedtszemanti-
kai vonatkozásaival foglalkozik. Bauko jános
Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek
ragadványnevei címűkorpuszvizsgálatábana
2010-es őszi önkormányzati választásokon
induló cigány kisebbségi képviselőjelöltek
ragadványneveittüntetifel,melyheztáblázatot
is csatol. Beregszászi Anikó és csernicskó
istván elméleti-módszertani megközelítésből
vizsgáljákastandardésanyelvjárási formák
megítélésétA nyelvjárások és az iskola című
írásukban. A következő tanulmány szintén
módszertani jellegű, melyben Bokor józsef
Újdonságok, újítások a szlovéniai kétnyelvű
oktatásban címmel egy kétnyelvűségi proble-
matikávalfoglalkozik.BorbélyAnna A látszóla-
gos idő és a valóságos idő hatása a kétnyelvű
nők és férfiak nyelvi attitűdjeire címűírásában
empirikus adatokra hagyatkozva vizsgálja a
férfiakésanőknyelvhasználatisajátosságát,
diagramok beiktatásával szemlélteti nyelvi
specifikumukat. Mutatvány Medvesalja ma -
gyar nyelvjárási atlaszából címmel cs. nagy
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lajosavendégtanáriküldetésesoránvégzett
kutatómunkájából származó dialektológiai
korpuszvizsgálat eredményeiről tájékoztatja
az olvasót. A következő esettanulmányban
Ferencviktóriaanyitraimagyarkarnyelvpoliti-
kájára,tannyelvikérdésirefókuszál,elemziaz
itteni kétnyelvűség kérdéskörét, az írás a
Magyar nyelvű kisebbségi felsőoktatás Szlo -
vákiában: esettanulmány a nyitrai magyar kar-
ról címenolvasható.FodorKatalin Nagybó zs -
vai levelezőlapok címűírásábananépiírásbe-
liséget elemzi. A következő tanulmány A jel-
nyelvek kialakulása címet viseli, melyben a
szerző – Hattyár Helga – a nyelv eredetét,
kialakulását kísérli megközelíteni. nyitrához
kapcsolódikjuhászdezsőTörténeti nyelvföld-
rajzi megjegyzések a Nyitra-vidék magyar
nyelvjárásaihoz című tanulmánya, melyben
SándorAnnánakAnyitra-vidékimagyarnyelv-
járásokatlaszacíműforrásmunkájátméltatja,
kiemelve néhány, a vidékre jellemző nyelvi
sajátosságot.Kassaiilona Az -e kérdőszó és a
budapesti nyelvhasználat. Minta érték nélkül
című írása a címben foglalt kérdőszó nyelv-
használativariabilitását,gyakoriságielőfordu-
lásáttárgyalja.Avallásivonatkozásúidiómák
kulturális beágyazottságával a kognitív sze-
mantikamódszertanátalkalmazvafoglalkozik
Kerékjártóágnes Bibliai képes beszéd magyar
nyelven című tanulmányában. Király lajos A
kormán és a kébviselők. Adalékok két hangta-
ni nyelvjárási jelenség nyelvföldrajzához című
írásában a címben megjelölt két nyelvjárási
formávalfoglalkozik,tárgyaljaazny depalatali-
zációját, valamint a v zöngésítő hatását és
zöngétlenülését.Akövetkezőkorpuszvizsgálat
aKolon és Mihályi – nyelvjárásközi egybevető
vizsgálat címetviseli,melybenKissjenő nyelv-
járásilexémáktüzetesvizsgálatátmutatjabe.
Kolláth Anna Idegen szók és gyakoriságuk a
muravidéki magyar nyelvváltozatokban című
tanulmánya muravidéki államnyelvi eredetű
kölcsönszavakgyakoriságivizsgálatávalfoglal-
kozik. Kozmács istván írásaAz udmurt nyelv
kutatástörténetének egy problémája címet
viseli. Kozmács naplófeljegyzésekre utalva
elemziazudmurtmintamagyarrokonnyelvé-
nek egyik történeti problémáját. A következő
tanulmányban–A kárpátaljai magyar iskolá-
sok köznyelvi normatudatáról – lakatos
Katalin nyelvi attitűdöket vizsgálva elemzi a
dialektológia és az anyanyelvoktatás viszo-

nyát.lanstyákistván Az elitizmus mint nyelv-
helyességi ideológia címűírásaolyanterminu-
sokatmagyaráz,mintanyelvhelyesség,nyelvi
helyénvalóság, nyelvi ideológia vagy épp a
nyelvi elitizmus. egyes szóalakok nyelvészeti
ésnyelvművelőimegközelítésétisfeltünteti.

menyhárt józsef személyes indíttatású
tanulmányaa…hol a nyelvjárás mostanában?
címetviseli,melybenaszerzőacsallóközi–szi-
getközinyelvjáráscsoportjelenségeitegyinter-
netes közösségi oldalon gyűjtött bejegyzése-
kenvizsgálja, rámutatvaanyelvjárási formák
írásbeli megnyilvánulására. A beszélt nyelv
sajátosságaira, a beszéd szupraszegmentu-
maira hívja fel a figyelmet misad Katalin a
Hangzó beszéd és nyelvhasználat. Szlovákiai
magyar középiskolások hangzási-nyelvhasz-
nálati sajátosságai a Szép magyar beszéd ver-
seny tükrében című írásában, rámutatva a
szövegalkotás nyelvhasználati jellegzetessé-
geire.Akövetkezőtanulmány„nyelvektalálko-
zásáról”számolbedunaszerdahelyen;ebben
Pintér Tibor Nyelvek és lehetőségeik Duna -
szerdahelyen címmelelemziamagyar,aszlo-
vák,aromani,ahéberésegyébnyelvekhasz-
nálatának aspektusát. A nyelvjárási írásbeli-
ség sajátosságával köszönti az ünnepeltet
Presinszky Károly Finom étkek nyelvi ínyenc-
ségekkel (Csallóközi kéziratos szakácsköny-
vek nyelvi sajátságai) címűírásával.Hangtani,
alaktani, mondattani, lexikai sajátosságok
melletthelyesírásijellemzőkreiskitér,amikor
acsallóközikéziratosszakácskönyveketelem-
zi.RanczTeréz A felső-háromszéki nyelvjárás
változásvizsgálata két szinkrón nyelvi minta
alapján című tanulmánya a címben szereplő
nyelvjárás hangtani változásaira hívja fel a
figyelmet. A következő írás a Veszélyeztetett
manysi metaforák című, melyben Sipőcz
Katalin metaforarendszereket vizsgál; a szer-
zőfelhívjaafigyelmetanyelvcsereelőrehala-
dottállapotábanlevőmanysinyelvegyikterü-
letére.Afonémákszociolingvisztikaikutatásá-
valfoglalkozikSzabógilingereszterésKontra
miklós Gomolfelhő és ánticiklon című tanul-
mányában,melynekalapjáulReiszAndrásidő-
járás-jelentő köznyelvi regiszterben használt
nyelvjárását vizsgálják. Szabómihály gizella
tanulmányában – A címzett (befogadó) és a
szövegtípus szerepe a szlovák–magyar szak-
fordításokban. A turisztikai kiadványok sajátos
fordítási problémái –aforrásnyelviéscélnyel-
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194 könyvek

vikommunikációsésnyelvinormákköztielté-
réseket vizsgálja szlovák–magyar viszonylat-
ban.Akövetkezőírásban–Gondolatok a nyu-
gati diaszpóra oktatásáról –SzotákSzilvia a
nyugati diaszpórával kapcsolatos oktatási,
szervezeti, identitásbeli kérdésekkel foglalko-
zik.Tolcsvainagygábor RAJTA és BENNE. Két
rokon helyviszony jelentéstanáról című tanul-
mányával köszönti Sándor Annát,melyben a
superessivusiésinessivusiragokhasználatá-
nak szemantikai variabilitását taglalja.
Növénynevek és állatnevek A magyar nyelvjá-
rások atlaszának kárpátaljai kutatópontjain
címmel egy korpuszvizsgálatra alapozott dia-
lektológiaiírásbanTóthPéterazegyestájivál-
tozatok visszaszorulására, neológ változatok
megjelenésére hívja fel a figyelmet. vančoné
Kremmerildikó A természetes korai kétnyelvű-
ség néhány aspektusa címűesettanulmányá-

banegykevésbévizsgált területről,apasszív
kétnyelvűségkialakulásárólbeszélegykislány
szlovák nyelvelsajátítása kapcsán. vörös
Ferenc az ünnepelt köszöntésére közli a
Keresztnevek divatjáról, családnevek nyelv-
földrajzáról. Dolinszky, Sándor és Anna című
névtani írását, melyben a címben megjelölt
családnevekésazAnnakeresztnévgyakorisá-
gát kutatja. A tanulmánykötetet zelliger
erzsébet Életképek a 18. századi Somorjáról
címűtörténetinyelvjárásgyűjteményezárja.

Szépésjelentőséletútjánakezenállomá-
sán szeretetük és megbecsülésük jeleként
kollégáiésbarátaiekötettelköszöntikSándor
Annát.

Születésnapja alkalmából isten éltesse
sokáig!

Vízkeleti László
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