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területeken, például a környezeti technoló-
giák vagy a pénzügyi szolgáltatások körében 
milyen tipikus k+F témák merülhetnek fel. 
ezek a részek a függelékben szerepelnek. 

mindazok figyelmébe ajánljuk ezt a kö-
tetet, akik a k+F szektort érintõ statisztikai 
témák iránt érdeklõdnek, esetleg segítséget 
keresnek a hazai és nemzetközi tapasztala-
tok közötti eligazodáshoz, és/vagy részt 

vesznek az e területen folyó további munká-
latokban. (Mosoniné Fried Judit – Tolnai 
Márton – Orisek Andrea: Kutatásfejlesztés 
és innováció a szolgáltatási szektorban. 
Budapest, Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal, 2004. 147 p.)

Varga Alajosné
vezetõ fõtanácsos,

központi Statisztikai hivatal 

Nõk, nõk, nõk

Séllei nóra: Tükröm, tükröm… Írónõk ön
életrajzai a 20. század elejérõl
Szalay edina: A nõ többször. Neogótika és nõi 
identitás a mai északamerikai regényben

az Orbis litterarum sorozat célja a kiadó 
megfogalmazása szerint „a klasszikus (gö-
rög-latin) és a modern irodalmi kutatások 
eredményeit tartalmazó legszínvonalasabb 
irodalomtudományi monográfiák, illetve 
tematikailag egységes kötetek megjelente-
tése, s ezzel a szerzõk számára a szakmai-
tudományos nyilvánosság megteremtése”. 
a sorozat eleddig napvilágot látott tucatnyi 
darabja közül hét az angolszász irodalom 
berkeibe csalogatja az olvasót. ha a debre-
ceni angol tanszék hagyományosan igen 
magas színvonalára gondolunk, ebben nincs 
semmi meglepõ. meglepõ legföljebb az le-
het, hogy a felsorolásban három olyan könyv 
is szerepel, amely kifejezetten a nõi írás kér-
déseivel foglalkozik. (az itt ismertetendõk 
mellett Séllei nórának egy korábbi, a 19. 
századi angol írónõkrõl szóló tanulmánya 
a harmadik.)

az összefoglalóan gender studies cím alatt 
ismert, gyerekcipõjét világszerte rég kinõtt 
kutatási irányzat a hazai tudományban is 
elkezdte kikövetelni a maga helyét. ez a 
fogalom, amelynek mindmáig nem sikerült 
épkézláb magyar nevet találni, azt a termé-
keny és érdekes gondolkodásmódot takarja, 
amely a nõk és a férfiak nembeli – és ezáltal 

meghatározott társadalmi – különbségének 
különféle megjelenési formáit kutatva ké-
pes újfajta magyarázatokat adni viselkedési 
mintákra, beszédmódokra, irodalmi alko-
tások megformáltságának mikéntjére stb. (a 
továbbiakban a „nemszemléletû kutatások” 
kifejezést fogom használni, fittyet hányva a 
tagadószóval való alaki azonosságra. a köz-
keletû „áringadozás” szó esetében sem gon-
dol senki egy hegyes cipészszerszám billegõ 
mozgására.) a nemszemléletû kutatások 
egyelõre fõként a nõk sajátos helyzetére és az 
ebbõl fakadó következményekre fordítják a 
figyelmet, emiatt gyakran tévesen mossák össze 
õket a feminizmussal. elvileg azonban semmi 
akadálya – s vannak is ilyen irányú kísérletek 
–, hogy a tudomány a férfiakkal szembeni 
társadalmi elvárásoknak való megfelelés kér-
déseit ugyanezen gondolkodásmód keretei 
között vegye górcsõ alá.

kézenfekvõ, hogy két olyan kötetben, ahol 
írónõkrõl író nõk szólalnak meg (tegyük hozzá: 
ráadásul önmagukról vagy másokról, de nõkrõl 
író írónõkrõl van szó), nagy hangsúlyt kell kap-
nia az elemzett szövegek „nõi mivoltának”, 
ám azt nyomban leszögezhetjük: az elméleti 
kereteket illetõen nem állítható, hogy e tanul-
mányok maradéktalanul a nemszemléletû 
kutatások jegyében fogantak volna.

Séllei nóra öt századeleji írónõ ön-
életrajzi szövegeit elemzi (Virginia Woolf: 
Vázlat a múltról; jean rhys: Nagy mosolyt 
kérek!; Gertrude Stein: Ada és Alice B. 
Toklas önéletrajza; mary mcCarthy: Egy 
katolikus lány emlékezései; kaffka margit: 
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Könyvszemle

Lírai jegyzetek egy évrõl). a tanulmány-
füzér érdekessége és érdeme elsõsorban 
az önéletrajz-fogalom igen sokrétû, sok 
szempontú újragondolása. maga a módszer 
furfangos és szórakoztató: a bevezetõben 
felsorakoztatott önéletrajz-elméletekbõl ki-
választott egy-egy kulcsfogalom alkalmazása 
– illetve alkalmazhatóságának kérdésessé 
tétele egy-egy szerzõ alkotásának vizsgálata 
kapcsán. a szerzõ Virginia Woolf önéletraj-
zát Paul de man „arcrongálás”-fogalmának 
tükrében, rhys mûvét „az eurocentrikus és 
posztkoloniális önéletrajz térfogalmával és 
a határok kérdésével” ütköztetve, Steinnél 
a lejeune-féle önéletrajzi paktum szabályait 
(hiába) keresve, mcCarthyt „Paul eakin fikci-
ót és tényszerûséget illetõ gondolatainak és 
Foucault gyónás-fogalmának a keretében” 
értelmezve, kaffka margitnál pedig a bahtyini 
heteroglosszia problematikáját boncolgatva 
jut arra a következtetésre, hogy mindezen 
nõi alkotók „újraírják nemcsak az önéletrajzot 
mint mûfajt, hanem azt a sokszor adottnak 
vett és »természetesként« kezelt képzetet is, 
hogy mit jelent kultúránkban nõnek lenni”.

a kötet valójában ezen a ponton kapcso-
lódik végül is a nemszemléletû kutatások 
tágabb köréhez, s mutat irányt a további le-
hetséges kérdésfeltevésekhez. ezek egyike a 
mai „nõi írás” és „nõi olvasás” sajátosságainak 
feltérképezése, amire a másik könyv szerzõje 
vállalkozik.

Szalay edina négy kortárs észak-amerikai 
írónõ egy-egy regényét elemzi (aice munro: 
Lives of Girls and Women; margaret atwood: 
Lady Oracle; Gail Godwin: Violet Clay és joy 
Williams: Breaking and entering). az elem-
zés kulcsfogalma az „angol gótikus regény”, 
amely „a mai napig egyike a legvitatottabb 
irodalmi mûfajoknak”, „kialakulásának, 
fejlõdésének és átváltozásainak taglalása 
külön könyvet igényelne”. ezt leszögezve 
a szerzõ lendületesen át is tér annak vizs-
gálatára, hogy „hogyan befolyásolja a nõ 
személyiségfejlõdését, ha – közkedvelt gó-

tikus románcok hatása alatt – énképét és 
interperszonális kapcsolatrendszerét ezek 
a népszerû regényminták alakítják”. ilyen 
témájú tanulmányokat persze elsõsorban 
az angolszász irodalomban jártas olvasók 
vesznek kézbe, akik számára untig ismert a 
„férfi- és nõi gótika” mibenléte, de mit csinál-
jon, akinek a számára nem az? ha nem akarja 
nyomban letenni a könyvet, belemehet a 
játékba, és nekiveselkedhet egy ezerdarabos 
puzzle összerakásának. ez kettõs haszonnal 
jár: a végére nemcsak azt fogja megtudni, 
hová jut a szerzõ az elemzéssel, hanem azt is, 
hogy körülbelül mi a gótikus regény…

Szalay edina kiinduló módszertani dön-
tése mindenesetre az olvasás egész folyama-
tát meghatározó hiányérzetet szül, amelyet 
idõnként „aha!”, „ja, vagy úgy!” típusú felkiál-
tások tarkítanak. (kézenfekvõ lett volna 
például legalább egy futó említés szintjén 
párhuzamot vonni a romantikus regényeken 
nevelkedõ Bovaryné és mai amerikai sorstárs-
nõi között, ám Gustave Flaubert-nek még a 
neve se szerepel a kötetben.)

maga az elemzés egyébként alapos, 
néhol kifejezetten ötletes. a fejezetcímek 
– „a gótika mint pubertáskori fantázia”, „a 
gótika mint anyai örökség”, „a gótika mint 
alternatíva”, „a gótika mint szubtextus egy 
minimalista regényben”, „Gótikus fantázia és 
nõi személyiségfejlõdés”, „Gótikus heterosze-
xuális románc és nõi személyiségfejlõdés”, 
„Gótikus episztemológia és nõi személyi-
ségfejlõdés” – mutatják, milyen sokféle 
lehetõséget kínálnak az olvasásra ezek a mai 
regényszövegek, amelyek így vagy úgy, de 
egy makacsul tovább élõ klisékkel ható iro-
dalmi mûfaj lenyomatait viselik.

a két tanulmánykötetnek – túl azon, 
hogy nõk írták õket nõkrõl író írónõkrõl 
– számomra legérdekesebb sajátos közös 
vonásának a nyelvezet bizonyult. olyan 
tudományos munkákról van szó, amelyek 
belterjes, avatott olvasóközönséghez szól-
nak, igen. mégsem állhatom meg, hogy rá 
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ne kérdezzek: meddig fogja még uralni az 
irodalomtudományt az a – mondjam-e? fér
fiak által ráerõltetett – beszédmód, amelyet 
fõként Séllei nóra, de olykor Szalay edina 
is átvesz? nem valamiféle anyanyelvápoló 
kedvesnõvér beszél belõlem, hanem – mondjuk 
– az a jellegzetesen nõi józan ész, amelyik 
szerint egy rántottához nem kell kipakolni az 
egész konyhakredencet, és sok apró javítás 
elvégezhetõ egy gemkapoccsal is – az esettõl 
függõen kihajlítva azt avagy sem –, jóval 
azelõtt, hogy egy fontoskodó férfi felcipelné 
a garázsból a szerszámosládát. 

mutatok egy teljesen önkényesen, az 
egyik könyv felütésével talált példát. „… a 
pszichoanalitikus nyelvkritika nyomán jön 
létre a textuális, állandó identitás nélküli, 
nyelvben létrejövõ és nyelv által létezõ, be-
szélõ szubjektum teoretikus képzete, mely 
koncepció nyilvánvalóan hat az önéletrajz 
elméletére is, hiszen ezáltal kibillen addigi 
stabilnak vélt identitásából az önéletrajz 
addig központi kategóriájának tekintett egy-
séges individuum: az az individuum, amely 
már a narratíva elõtt létezik” stb.

nem a szerzõt kárhoztatom ezért a 
– tartalmát tekintve egyébként nyilván 
kifogástalan – mondatért, hanem azokat, 
akik ezt a nyelvezetet követelik meg egy 
„tudományos” könyvtõl. azt a mai magyar 
irodalomtudományt tehát, amelyik nyelvét 

tekintve immár önmaga paródiájává vált. a 
folyamat nálunk mindössze egy-két évtizede 
tart, gyökerei nyilván abban az – eleinte fõként 
a szociológusokra jellemzõ – törekvésben ke-
resendõk, hogy a társadalomtudományokat 
a természettudományokkal azonos rangon 
ismertessék el, s ennek egyik lehetséges esz-
közét a beszédmódban látták. a társadalom-
tudományoknak a természettudományokkal 
azonos elbírálásért folytatott harca kísértetie-
sen emlékeztet a nõi egyenjogúságért a múlt 
századelõn folytatott küzdelemre, annak min-
den hõsies és mulatságos vonásával. Végsõ 
soron viszont hatalmi harcról van szó, abból 
pedig semmi jó nem sülhet ki.

nem is sült. ezért talán itt volna az ideje föl-
lázadni, és visszatérni – vagy inkább elõrelépni 
– egy olyan nyelvezethez, amelyik nemcsak 
a tudás birtoklására és fitogtatására jó, hanem 
a tudós egyik legfontosabb feladatának: a 
tudás átadásának is alkalmas eszköze. (Séllei 
Nóra: Tükröm, tükröm… Írónõk önéletrajzai 
a 20. század elejérõl. Debrecen, 2002, Deb
receni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó /Or
bis Litterarum világirodalmi sorozat 9./, 322 
p.; Szalay Edina: A nõ többször. Neogótika és 
nõi identitás a mai északamerikai regény
ben. Debrecen, 2002, Debreceni Egyetem 
Kossuth Egyetemi Kiadó /Orbis Litterarum 
világirodalmi sorozat 10./, 205 p.)

Saly Noémi
irodalomtörténész
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Ajánlás a szerzõknek

1. a magyar tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat 
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egé-
szét érintõ, vagy az egyes tudományterületek 
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák-
kal foglalkoznak. közlünk téma-összefoglaló, 
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy 
tudományterület újabb eredményeit bemutató 
tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal 
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat, 
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai 
szempontú könyvismertetéseket.

2. a kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg 
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8 
oldalnak felel meg a mt füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz, 
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet. 
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem 
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kézira
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 
kinyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe 
beküldeni. 

3. a közlemények címének angol nyelvû 
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava-
kat (maximum 10) is. a tanulmány címe után 
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a 
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha 
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. a külön 
lapon kérjük azt a levelezési és email címet, 
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt 
általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (eset-
leg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás, 
VerZál betû és aláhúzás nem. a jegyzeteket 
lábjegyzetként kell megadni. 

5. a rajzok érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy email útján. kérjük azonban a szerzõket: 
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; 
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne 
használjanak színeket. általában: a grafikonok, 
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le 

 
 
 
gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-
lak méreteit. a lemezen vagy emailben érkezõ 
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp 
formátumban kérjük; értelemszerûen fekete-
fehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és 
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép 
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak 
szánt) méreteket. a közlemény szövegében tün-
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több 
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind 
az irodalomjegyzékben. kérjük, fordítsanak 
különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a 
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való 
egyeztetésére! miután a magyar tudomány nem 
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto-
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.

7. az irodalomjegyzéket abc sorrendben 
kérjük. a tételek formája a következõ legyen:

 • Folyóiratcikkek esetében:  
alexander, e. o. and Borgia, G. (1976). Group 
Selection, altruism and the levels of organizati-
on of life. ann. rev. ecol. Syst. 9, 499-474

 • könyvek esetében:   
Benedict, r. (1935). Patterns of Culture. hough-
ton mifflin, Boston

 • tanulmánygyûjtemények esetén: 
von Bertalanffy, l. (1952). theoretical models in Biology 
and Psychology. in: krech, d., klein, G. S. (eds) Theo
retical Models and Personality Theory. 155-170. 
duke university Press, durnham

8. havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt 
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. a tördelés során 
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy adott 
napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.


