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Huszár Ágnes egyetemi oktatóként a gendernyel-
vészet magyarországi úttörőjének számít. A pécsi 
egyetem nyelvészeti doktori iskolájában, valamint 
az ELTE magyar nyelvészeti doktori iskolájában 
vállal gendernyelvészettel (is) foglalkozó kurzu-
sokat. A kötet Huszár Ágnes gendernyelvészeti 
tanulmányainak kiváló összefoglalása, bemutatva 
a szerzőnő értékes ismereteit kulturális antropoló-
giáról, politikáról, irodalomról, és nem mellékesen 
igen jelentős idegennyelv-tudásáról, mivel saját 
fordításban közöl irodalmi alkotásokat is, amelyek 
a kötet értékét igencsak emelik.

A gendernyelvészeti kutatások hazánkban 
gyermekcipőben járnak, így Huszár Ágnes kény-
telen a meghatározó külföldi szakirodalomra tá-
maszkodni. A kötet érdekfeszítő írásokat tartalmaz 
a legkülönbözőbb témakörökben: a politikusok 
életéről közöl meglepő információkat, amelyekben 
a főszereplő természetesen a nő, az örök, kiismer-
hetetlen nő, aki formálja a történelmet és az emberi 
kultúrát. A könyv olvasása után egyes történelmi 
tények, valamint alakok egészen más megvilágí-
tásba kerülnek (Inessza Armand, Alekszandra Kol-
lontaj), és még sokan mások. A könyv foglalkozik a 
női test irodalmi megjelenítésének misztériumával, 
és néhány alkotás elemzése kapcsán az olvasóban 
új gondolatok merülnek fel a férfi  és női lélek (és 
test) megjelenítéséről, irodalmi funkcióiról.

Érdekes fejezet a termékeny női testről mint 
nemzetmetaforáról szóló kultúrtörténeti összefog-
lalás (139. old.). A görög mitológiában az anyaföld 
Gaia istennő alakjában jelenítődik meg, aki megte-
remti Uranust, az eget megszemélyesítő istenséget; 
kettejük szerelméből születtek a Titánok, majd a 
későbbi istenek és félistenek, de az ősforrás benne 
rejtezik a görögség mítoszaiban, amely végigkíséri 
az emberiség kultúrtörténetét. A római mitológiá-
ban Venus a szerelem istensége, belőle lesz „min-
den”. A nő és a női test a szerelem, a megtermé-
kenyítés és a szülés–születés metaforájává vált, s 
az emberiség kultúrtörténetébe a reneszánsz után 
végérvényesen bekerült és szimbólummá neme-
sült. A romantika után egyes népek nemzettuda-
tában megjelent a nő mint allegória. A fi nneknél a 

kékszemű, szőke, befont hajú fi atal lány jelképezi 
a fi nn nemzet élet-halál harcát a két betolakodóval 
szemben: egyrészt az ősellenség svéd támadókkal, 
másrészről pedig a hatalmas, erős, az orosz népet 
szimbolizáló medvével szemben. A realizmus kor-
szakában a fi atal lány a szülőfölddel együtt egy 
erotizált (anyaföld, szülőföld – nemzet) értelme-
zésben jelenítődik meg, a fi nn nemzeti-népi össze-
tartozás összhangját sugallva.

A másik vizsgált nemzeti allegória Marianne, a 
francia nép köztársaság utáni vágyának megjelení-
tője, akit női harcosként, frígiai sapkában, félmez-
telen kebellel ábrázolnak. A női alak legismertebb 
képi megjelenítése Delacroix-tól származik, címe: 
„A szabadság vezeti a népet”, az 1830-as forradal-
mat megidézve. Itt Marianne kívánatos testű fi atal 
nőként jelenik meg, aki egyben a francia nép sza-
badság utáni vágyának is örök szimbóluma.

A magyar nyelvben azt a fi atal nőt, aki a haza 
mint anyaföld fogalomkörével azonosul, honleány-
nak nevezzük. Ebben a jelentéstartományban a 
nemzet mint anya, szülőanya, a nemzet tagja pedig 
mint gyermek értelmeződik, akinek kötelezettségei 
vannak vele szemben. A gyermek gondoskodik az 
anyáról – tehát aki nem szereti a hazáját, az nem 
jó gyermek. Jelenleg ezt a szemantikai tartományt 
bizonyos jobboldali retorikák olyan hangsúllyal 
kérik számon, hogy az egyes rétegekben lelkiisme-
retfurdalást kelt. A hazafi  – nemzetáruló – hazaáruló 
típusú antinómiákkal egyes sajtótermékekben és 
politikai programbeszédekben ma is találkozunk.

Érdemes kiemelni a magyar lelkésznőkről és kato-
nanőkről szóló két fejezetet, melyekben e csoport 
helyenként szövevényes világa a patriarchális fér-
fi társadalomba ágyazva jelenik meg. Mindkét fe-
jezet Huszár Ágnes önálló kutatói tevékenységét 
dicséri: az érintett asszonyok és lányok lehetősé-
geiket, félelmeiket, esetleges kudarcaikat az adott/
vizsgált területen mélyinterjúk formájában beszé-
lik el. A katonanőkről szóló fejezet a pápai helyőr-
ség néhány női vezetőjével készült interjú alapján 
értékeli a magyar hadseregben az egyenruhás nők 
stratégiáit, elemzi lehetőségeiket, és egy lehetsé-
ges jövőképet is megrajzol. A szerzőnő vizsgálatai 
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alapján kiderül: a nők empátiáját, sikeresebb kom-
munikációs technikáit a hadseregben is kamatoz-
tathatják. Vitathatatlan azonban, hogy a hadsereg-
ben a magasabb fokozatokat férfi ak tölthetik be, 
tehát a nemi szerepek kiegyenlítettebb jelenlétéért 
még dolgozni kell. Ugyanakkor a könyv sikeresnek 
és reménytelinek láttatja a katonanők eredményeit. 
A nők tehetségének, ügyességének kipróbálása eb-
ben a tőlük idegen közegben rendkívül érzékenyen 
mutatja egy társadalom fejlettségét, a demokráciá-
ban elért eredményeket és a tolerancia fokát.

A magyar lelkésznők a lutheri és kálvini re-
formáció Magyarországán tevékenykedhettek, 
s a női lelkész-hivatás előremutató jelenség volt 
a Habsburgok által uralt Magyarországon is. Az 
évszázados harc a katolikusokkal és a református 
közösségeket megregulázó uralkodói rendeletek 
megedzették a „keresztyén” közösségeket – össze-
tartóvá, makaccsá, kitartóvá kovácsolódtak e meg-
próbáltatások hatására. Világos volt, hogy iskolák 
alapításával lehet megerősíteni a reformált hitet 
a felvilágosodás korában, a Habsburg uralkodók 
Magyarországán, illetve azt megelőzően is. Az is-
kolák leginkább három helyen tömörültek: Debre-
cenben, Sárospatakon és Pápán.

Huszár Ágnes könyvének legszemélyesebb vo-
natkozását egyetlen mondatba sűríti: „A pápai Re-
formátus Kollégiumot 1583-ban alapította Huszár 
Gál.” A rokonság nyilvánvaló: a vizsgált könyv 
szerzőnője egy olyan őssel büszkélkedhet, aki a 
XVI. században a Dunántúl szellemi életére igen 
nagy hatást gyakorolt (Huszár Gál és fi a a Heidel-
bergi Káté első magyar fordítója és kiadója). Azokat 
a teológusokat, akik a későbbiekben a Dunántúl 
református szellemiségét képviselték, itt képezték. 
Immár 400 éve áll az alma mater, és azóta is teoló-
gusokat és teológákat képez az ország református 
közösségei számára.

Történelmi tény: a reformált egyházak olyan 
sikeresek voltak a Magyar Királyság és Erdély te-
rületén, hogy kulturális és szakrális mozgalmat 
kellett indítani a katolikus egyháznak annak ér-
dekében, hogy az elpártolt híveket Pázmány Péter 
vezérletével visszaédesgessék a katolikus egyház 
keblére. Pázmány rendkívüli szónok volt, aki nagy 

szolgálatot tett a katolicizmusnak, hiszen korában 
a magyar korona országainak jó része reformált 
vallású volt.

Huszár Ágnes történészi precizitással veszi 
szemügyre a protestáns egyházak lépéseit a nők 
szemszögéből: mindenekelőtt a teológák karrier-
lehetőségeit vizsgálja meg. Feltárja Ratzinger bíbo-
ros (a jelenlegi XVI. Benedek) leveleinek követke-
zetlenségeit a nők szempontjából, rámutatva, hogy 
belátható időn belül nem várható pozitív lépés a 
katolikus egyház részéről a nők pappá szentelése 
érdekében. A protestáns egyházakban már kicsit 
jobb a helyzet: ha női lelkészek vannak is, de maga-
sabb pozíciókba mégsem kerülhetnek. Magyaror-
szágon még nem volt példa arra, hogy egy lelkész-
nő püspöki hivatalt töltsön be. A női teológusok 
szerepe akkor értékelődik fel, ha lelkész férjüknek 
segíthetnek a gyülekezet életét megszervezni, nem 
az önálló munkavégzést várják el tőlük. Bár szemé-
lyes ismeretségi körömben is meg tudnék nevezni 
olyan református lelkésznőt, aki gyülekezetet irá-
nyít és egy nonprofi t szervezetet is vezet szenve-
délybeteg fi atalok számára, miközben a férje egy 
másik gyülekezet vezetője. Jó példa ez arra, hogy 
lelkésznőként is lehet sikeres és a társadalom által 
elismert egy nő.

A Dunántúlon és Erdélyben még mai napig 
élénken él a gyülekezetek emlékezetében a hajdani 
megpróbáltatások időszaka. Erdélyben a magyar-
ság jelenleg is református gyülekezetekbe tömörül, 
ezek a közösségek a nemzeti önazonosság-tudat 
letéteményesei. A katolikus csángók a nyelvüket 
elvesztették, és Róma nem küld magyar ajkú pa-
pot a csángó falvakba. A református közösségek 
legalább négy évszázada sokat tesznek a magyar 
nyelv megőrzéséért, szórványban és kisebbségi 
létben egyaránt. Ezzel pedig a protestáns egyhá-
zak jelentősen járultak hozzá az egyetemes magyar 
nemzeti kultúra megőrzéséhez és továbbadásához.

Huszár Ágnes könyvét jó szívvel ajánlom a 
nyelvünk és kultúránk, a női és férfi  szerepek iránt 
érdeklődő olvasók fi gyelmébe.

Huszár Ágnes: A nő terei. L’Harmattan Kiadó – 
Könyvpont Kiadó, Budapest, 2011


