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Dúr/moll szex-tett német nyelvre
és női karra

Nem-leges gondolatok egy fem inista brosúra
f ürügyén

A hetvenes és nyolcvanas években kibontakozó feminista mozgalom elsődleges 
célkitűzése szerint a még modern civilizációnkban is túltengő patriarchális rend 
közvetlen (jogi, erkölcsi, politikai, szociális) megnyilvánulásai ellen lépett föl; 
az e téren azóta elért kétségtelen sikerektől megerősödve a nyolcvanas és ki
lencvenes évek fordulóján immár az áttételesebbnek látszó (valójában azonban 
mélyen gyökerező) nyelvi-nyelvhasználati terepre összpontosítja egyenjogúsítá- 
si törekvéseit. Ezzel együtt, már a feminizmus megjelenésekor új, időszerű ku
tatási terület körvonalazódott a szociolingvisztika számára is, hiszen nyilvánva
lóvá vált, hogy a nem nyelvhasználati vonatkozásait, ezzel kapcsolatos nyelvi 
magatartásunkat nem elsősorban biológiai, hanem sokkal inkább szociális té
nyezők révén lehet megragadni és értelmezni. A szerepkötöttség e szükségszerű 
felismerése ugyanakkor összefonódik a nyelv(ek)ben tükröződő hagyományok 
(újra)fölfedezésével, illetve explikálásával is (adott esetben a nyelvtani nem üt
közéseinek vagy például frazeológiai kövületek értékítéleteinek tudatosodásával 
stb.). Ennek a „nem és nyelv(használat)” témakörnek egyik (semmiképpen sem 
egyetlen, érdekes, de bizonyára nem is a legalapvetőbb) témája -  különösen a 
nyelvtani nemet ismerő nyelvek területén -  a „szexista” nyelvhasználat (a ma
ga egyenlőtlenül elkülönítő szereposztásával), amelynek diagnózisai, vádiratai, 
semlegesítési javaslatai éppen manapság a bulvárszintű kiadványokban, az is
meretterjesztő közleményekben és a (hivatalos, illetve tudományos) szakiro
dalomban egyaránt olyan publikációs hullámot indítottak el, hogy például a né
met könyvesboltok -  az áttekinthetőség kedvéért vagy e divatnak hódolva -  
többnyire már külön polcot szentelnek a könnyedebb műfajban idevágó köny
veknek. Köztük számos vadhajtás, a komikumig szélsőséges (ellentendenciákat 
vagy erőszakolt, túlságosan mesterkélt változatokat propagáló) kezdeményezés 
van, de akad józan megközelítés is.

Az alcímben említett brosúra1 (Eine Sprache Jur beide Geschlechter) a tu
dományos igényű és kifejezetten praktikus szándékú műfaji megoldást képvise
li, szemléletmódjában ennek megfelelően meglehetősen mértéktartó, bár koránt
sem visszafogott. Címének olvasata kettős: egyrészt utal arra a nyilvánvalóan 
adottnak tekintendő kiinduló tényre, hogy mindkét nem számára eleve közös 
nyelv áll rendelkezésre, másrészt céloz arra a szándékolt eredményre, amely a 
megfogalmazott tézisek szellemében volna elérhető, hogy ti. a kibillent egyen
súly helyreállításával tökéletesítsék az arányosan differenciálandó közös nyel
vet, vagyis eltüntessék, feloldják, semlegesítsék az egyenlőtlenséget okozó sze
xizmust a német nyelv használatában.
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Az ehhez a kísérleti vállalkozáshoz fűződő ajánlások tézisszerű megfogal
mazásait, az irányelveket hivatalos rangra emeli, tekintélyes állásponttá avatja 
a Német UNESCO-Bizottság nevében írott előszó, amelyből az is kitűnik, hogy 
szélesebb nemzetközi keretekben szemlélik és így intézményesítik a problema
tikát (utalva arra is, hogy francia és angol nyelvű megfogalmazásokból merí
tették az itteni irányelveket), s hogy ezen ajánlások kidolgozására maga a szer
vezet kérte föl a szerzőket, akik egyébként valóban szakértői a kérdéskörnek.

A bevezetés felvázolja az UNESCO 1987-es állásfoglalását, s kifejti, hogy 
az ennek szellemében fogant jelen német ajánlásokat megelőzte ugyan az an
golra és a franciára kidolgozott verzió, ám Németországban már 1980-ban köz
zétették a szexista nyelvhasználat visszaszorítását célzó első „irányelveket”, és 
azóta számos szervezet, intézmény és hatóság tett kísérletet hasonló intézkedé
sek bevezetésére a kilencvenes évek elején is. A szexista nyelvhasználat jellem
zői között nemcsak a nők mellőzését, függőségét és alárendeltségét közvetlenül 
tükröző nyelvi példákat említi, hanem a nőkhöz rendelt sztereotip szerepeket, 
a velük kapcsolatos leereszkedő kifejezésmódokat is, amelyek megalázzák és 
nevetségessé teszik őket. Az itt közreadott javaslatokat elsősorban a német 
nyelv „hivatásos” használóinak a figyelmébe ajánlja (oktatásügy, politikai köz
élet, közigazgatás, kiadók, tömegkommunikáció stb.). Az ajánlások így gyakor
latias alternatívák kívánnak lenni a nyelvi egyenjogúság jegyében, a „nemi 
megkülönböztetés” értékítélet nélküli szimmetriájának megteremtéséért. A szer
zők hangsúlyozzák, hogy az ehhez szükséges nyelvi eszköztár-reform nem 
okozhat nehézségeket, hiszen részben a németben már úgyis meglévő, részben 
pedig egyszerűen alkotható formák mintaszerű elterjesztéséről van szó a norma 
kodifikálásában. Központi jelentőséget tulajdonítanak a személymegjelölések 
következetességének. Azonban éppen itt ütköznek a legtöbb akadályba. Nem 
véletlenül, ugyanis a mára kialakult nyelvállapotban szembetűnő ellentmondá
sok mutatkoznak a sexus (természetes nem) és a genus (nyelvtani nem) között. 
Hogy csak néhány közismert példát idézzünk: das Madchen (és ezért das Girl 
is), das Weib, das Fràulein; die Sache stb. Az ingadozás eseteit (der/die/das 
Dschungel, das/dér Barock, die/das Cola stb.) és a jelentésmegkülönböztető 
megoszlásokat {dérIdas Band, déridas G ehalt, der/die Kiefer stb.), valamint 
egyáltalán a számtalan „logikátlannak” vagy mai szempontból talányosnak tűnő 
besorolást (dér Löffel, die Gabel, das Messer stb.) ezúttal figyelmen kívül 
hagyva érdemes közelebbről megvizsgálni a személyjelölés, különösen a cím- 
és foglalkozásnevek körét. Noha a német főnevek statisztikai többsége vélhe
tően az absztraktumképzői (-ung; -heitl-keit) végződés növekvő jelentőségének 
is köszönhetően nőnemű (amiről a feministák általában elégedetten hallgat
nak), a korábbi foglalkozásnevek zöme valóban hímnemű, de a feministák fel
lépése óta ez többnyire már kiegyenlítődött. Maga az alaphelyzet, vagyis az 
általános személy megjelölés tükröz némi aránytalanságokat: der Mens eh (hi
szen „ die ” Mensch nincs, a das Mensch viszont éppen nőkre vonatkoztatva 
pejoratív); máskor azonban éppen a nőnem {die Person) vagy a semlegesnem 
{das Individuum, das Mitglied) képviseli a közös alapot. Ugyanakkor a jelen
téscsoport (például hegyek, fák, vegyi elemek stb.), illetőleg a végződés {-e, 
-er, -chen/lein stb.) alapján többé-kevésbé egyértelműen felismerhető nyelvtani
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nem szabályosnak tekinthető paradigmáiba részben a természetes nemet köve
tő hím- és nőstény-állatnevek (dér Bár -  die Barin, dér Hahn — die Henne, dér 
Kater -  die Katze stb.) analógiájára (ahol különben a kölykök, illetve az ösz- 
szefoglaló megjelölés semlegessége érvényesül: das Kükén, das Huhn stb.) -  
kitűnően beleilleszkedik a férfi és női foglalkozásnevek mára kiteljesedett, 
egyértelműen az emancipációs törekvéseknek köszönhető következetes elkülö
nülése (többnyire az ún. Movierung/Motion szóképzési eszközei révén): dér 
Lehrer -  die Lehrerin, dér Student -  die Studentin; dér Bischof die Bischö- 
fin, dér Kaufmann -  die Kauffrau stb. Ez tehát eddig, konkrét nemekre vonat
koztatva nem is volna baj. A bonyodalom ott kezdődik, hogy a feministák ál
talában, azaz a hipotetikusan alternatív helyzetekben is föltétlenül ragaszkod
nak a kettős említéshez, amely viszont vagy körülményesen hosszadalmassá te
szi a szövegrészt („ dér Prásident/die Prásidentin ”), vagy írásban az ún. „Bin- 
nen-I” (szóbelseji I) egyre divatosabb alkalmazásával („BürgerInnen”) nehéz
kessé bonyolítja a még mindig szokatlan íráskép felismerését. Nem véletlen 
tehát, hogy éppen ez a helyesírásilag sajátosan jelölt morfológiai trükk váltotta 
ki a legtöbb vitát és visszatetszést.

A hímnemű norma elve („MÁN” = das Mánnliche als Norm) ellen küzdve 
a brosúra a nemileg méltányos („geschlechtergerecht”) nyelvhasználatért száll 
síkra, amelynek alapelveit a következőkben határozzák meg a szerzők: a
nők egyértelmű nyelvi megjelölése (-in képzővel, -frau utótaggal stb.); 2) a 
nyelvi szimmetria elve az egyenlő (és ezáltal megkettőzött) említésben („jede 
Wáhlerin und/oder/bzw. jeder Wahler”). Ha jól meggondoljuk, mindkét elv a 
közös megnevezés ellen, az elkülönítés irányában hat. Mindazonáltal örvende
tes, hogy a szimmetria megnyugtató érvényesülését bizonyos egyszerűbb kerü- 
lőutakon maguk a feministák is elismerik; ilyen például a nemileg „semleges” 
főnévi összetétel (das Ratsmitglied; die Vertrauensperson, die Fachkraft -  bár 
ez utóbbiakat, ha hasonlóan gondolkodnának, harcosabb férfiak kérhetnék ki 
maguknak); másrészt ilyen nivelláló megoldást nyújt a többes szám, amikor 
melléknevek vagy igenevek főnevesítéséből kiindulva nem utal nemi megkü
lönböztetésre (die Grünen, die Angestellten).

A  brosúra főrészében az elvek tisztázása után hét jól áttekinthető fejezet 
következik a legfontosabbnak ítélt típusesetek szerint haladva, táblázatszerű ösz- 
szeállításban közölve a korábban szokásos, hagyományos példák helyett java
solt új, nem diszkrimináló kifejezésformák mintáit és a megjegyzésként hozzá
juk fűzött kommentárokat. Az 1. táblázat a megszólítási formulákat, a nevek és 
a címek használatát veszi számba. Ehhez különös megjegyzésem nincs: semmi 
meghökkentőt nem tartalmaz, minthogy az itt megadott normát már szentesítet
te is a modern hivatali-közéleti gyakorlat. Ajánlott mintapéldái elfogadott és 
széles körben elterjedt tények. A 2. táblázat foglalkozás- és funkciónevei a 
javasolt új formában általában szintén meghonosodtak már, de nem problémát- 
lanok. Egyrészt éppen ezekkel kapcsolatban merül fel az említett körülményes
kedés és annak belső dilemmája: hogyan körülményeskedjünk? a) Teljes terje
delemben, tövek, illetve előtagok ismétlésével („Sachbearbeiterin / Sachbear- 
beiter”); vagy b) részlegesen, az ún. belső I és a hozzá tartozó morféma(cso- 
port) sajátos helyesírású megoldásával („Journalistlnnen”), ami persze csak
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írásban lehetséges elkülönítő összefoglalása a két nemnek. E divatozó utóbbi 
formának ugyan előnye a viszonylagos helytakarékosság, hátrányai miatt azon
ban több szempontból kifogásolható: 1) morfológiailag zavaró, különösen tol
dalékolt alakokban áttekinthetetlen, hiszen a benne rejlő hímnemű többes szám 
vagy esetvégződés gyakran nehezen azonosítható; 2) írásmódja tagolásában fél
revezető, vizuálisan is megtévesztő („Journalistlnnenpolitik”), ezért akadozó 
felolvasáshoz is vezethet. Az utóbbi hátrányt kiküszöbölhetné a zárójeles for
ma: die Bürger (innen) y den Bürger(inne)n (ekképpen ügyelve az írásjelek pon
tos helyére). Ez a megoldás már korábban bevált az egyes és a többes szám 
összevont említésében: der/die Wahlberechtigte(n) . Még szóban, felolvasva is 
gördülékenyebbek lehetnek az ilyen főnevesített alakulatok, különösen többes 
számban. Csakhogy a feministák elutasítják a zárójeles módszert, mert számuk
ra a „másodlagos” jelölés előnytelen. A brosúra is erre céloz a „splitting” körüli 
alternatív módozatok leírásában. (Egyébként ennek a semlegesnemű szónak -  a 
,hasadás, el-/megosztás’ etimológiai asszociációján túl -  a politikai és gazdasá
gi szaknyelven kívül van egy adóügyi jelentése is a házastársak összjövedelmé
nek igazságos felezésére utalva.) A 2. táblázat másik vonatkozása inkább tar
talmi. Nem biztos, hogy a hölgyeket akkor kezeljük emancipáltan, ha minden 
egyes alkalommal külön említjük őket. (Ha viszont igen, udvarias hagyománya
ink szerint felsorolásokban előbb szerepeltetjük őket, ám ez a végsőkig követ
kezetes feminista logika szerint könnyen sértésbe fordulhat.) Ha valóban van 
tétje, természetesen helyénvaló a mindkét nemre történő utalás a foglalkozás- 
névben, például álláspályázatok kiírásakor, ahogy ez mára valóban általánossá 
is vált a német sajtóhirdetésekben, amelyek még arra az elbírálás során valóban 
érvényesített hivatalos elvre is kitérnek, hogy az egyéb föltételek egyenlő tel
jesülése esetén a női (valamint a mozgássérült) pályázók előnyben részesülnek. 
Ha viszont jelentéktelen körülményre vonatkoznék a megkülönböztető kettős
ség, nemcsak fölösleges, hanem könnyen nevetségessé is válhat a pontoskodás: 
„Nur für Nichtraucherlinnen!” Ezzel a szemponttal minősíthetjük a 3. táblázat 
általános személymegjelöléseit is. Itt józan cél csak a feltűnő aránytalanságok 
ésszerű semlegesítése lehet, mert különben a differenciálás kiélezésével éppen 
az ellenkezőjét érnénk el, ráadásul a terjengősség hátrányaival is terhelve. Az 
ajánlások egyébként ebben a pontban elég mérsékeltek. A 4. táblázat a nemi 
hovatartozást jelölő névmások használatának megkerülésére ajánl különféle -  
többé-kevésbé elfogadható -  áthidaló vagy körülíró megoldásokat. Érdekes mó
don ezúttal is a többes szám jelenti a legsimulékonyabb átalakítást.

Az 5. táblázat az egyik legkritikusabb pontot érinti: a man általános alanyi
használatát. A szóban végbement demotiváció (ti. már nem „dér Mann” alak) 
ellenére a feministák remotiváltan értelmezik, s ezért kifogásolják. Ezen a pon
ton élcelődik legtöbbet az ellentábor, amikor hasonlóan alapos következetesség
gel yJEfrauzipation” és „Sieziehung” alakokat kreálnak az Emanzipation és Er- 
ziehung mellé, hiszen a nagyon öntudatos feministák maguk ragaszkodnak az 
efféle szóváltozatokhoz: ,>Führerinnenschein” (,női jogosítvány’), „Compute” 
(,női számítógép’), ,yAnrufbeantworterin” (,női üzenetrögzítő’) stb. A brosúra 
szerencsére nem ezt a túlzó irányzatot képviseli, nem is akarja teljesen kiirtani 
a man-1, de azért több helyettesítési ötletet is közkinccsé tesz, s ezek között
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szerepel a „frau” is. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az előző mércével 
mérve ez éppen újszerűsége révén még erősen motivált (a die Frau alapján), 
tehát kizárja a másik nemet. Ez persze lehet indokolt, sőt akár találó is, ha 
tényleg kifejezetten „női dolgokra” referál. Ilyen egyébként az itt idézett szö
vegösszefüggés is: Hogyan védekezhet „az ember mint nő” éjjel a metrón? 
(Harciasabb feminista dámáknak persze a frau igen, de maga a helyzetpélda 
nem tetszene, hiszen az már megint női szerepet gyárt a védekezésből ...)

A 6. táblázat olyan összetett és képzett szavak használatát próbálja normatív 
ajánlásokkal szabályozni, amelyek elő-, illetve alaptagja hímnemű személyjelö
lő főnév. A női referencia helyénvalóságának már említett kritériuma szerint az 
ajánlások mintapéldái megfelelőek, bár a feminizált többes számú előtagok ne
hézkessége az összetett szavakban fokozódik (?yRentnerinnenalltag”, „Leser- 
innenbriefe”). A 7. fejezet szövegpéldái az ajánlott megoldások változatos al
kalmazását hivatottak illusztrálni; nyilván maguk a szerzők is érzékelik, hogy 
a szöveg szintjén különösen fontos az ilyesféle stilisztikai kiegyenlítődés az 
egyoldalúan körülményes esetek ellensúlyozására. Ami ugyanis elszigetelt pél
daként szembetűnő, az a szövegösszefüggésben elsimulhat, helyére kerülhet, ha 
valóban a jogosan hangsúlyozott egyértelmű női referencia az elsődleges, s 
nem a mindenáron érvényesítendő feminizálás öncélúsága.

A német nyelvre vonatkozó szakirodalomban a 70-es évek végétől máig tart 
a nyelvésznők és a nyelvészek idevágó buzgó vitája, amely általános nyelvé
szeti érdekű szintre tereli a kérdéses referencia pszicholingvisztikai problémáit. 
E közel húsz év kétségtelenül egyik legvitatottabb témája ebben a körben a 
német személy- és foglalkozás-megjelölések kérdése volt, s kiindulásul gyakor
latilag Senta Trömel-Plötz (1978)2, illetve Hartwig Kalverkámper (1979)3 egy- 
egy tanulmánya szolgált. Lényegében az ő téziseik ütköztetésére vállalkozik 
Ulrike Rummler 1995-ös közleménye is, amely a hímnemű főnév általános ér
telmű használatával kapcsolatos, általános iskolások körében végzett pszicho
lingvisztikai vizsgálatáról számol be4. Rendkívül tanulságos erre röviden kitér
ni. A szerző nem tudja elfogadni, hogy a hímnemű archilexéma a nyelvhaszná
latban demotiválódva képessé válhat hím- és nőnemű személyek semleges, ál
talánosító, összefoglaló jelölésére, s ebben a nyelvi rendszer logikus és gazda
ságos működése hat,5 ugyanakkor sokkal inkább szükségesnek tartja hangsú
lyozni a „pragmatikai” szempontot, amely szerinte azt bizonyítja, hogy a nyelv- 
használat befogadói oldalán, azaz hallgatóként, illetve olvasóként semmiképpen 
sem tudjuk semlegesnek értelmezni a hímnemű archilexémát. így vizsgálatának 
hipotézise szerint a hímnem uralta, patriarchális jellegű nyelvhasználat a társa
dalmi gondolkodásban a férfiak világát erősíti, a szexizmust fokozza. A pszi- 
cholingvisztikainak nevezett vizsgálat szenvedő alanyai 8-11 éves tanulók vol
tak (szám szerint egy osztálynyi, 29 gyermek) -  két csoportban: az egyikben a 
passzív nyelvi szerepet képviselték, vagyis hallgatóként vagy olvasóként fog
lalkozásnevek viselőit kellett lerajzolniuk (NÉV —> KÉP), a másikban aktív be
szélőként vagy betűíróként szembesültek a fordított feladattal, azaz a rajzon 
látott foglalkozás viselőjét kellett megnevezniük (KÉP -> NÉV).

Azok a bizonyos foglalkozásnevek pedig magyarul így hangzanak: orvos, 
fodrász, tanár, eladó. Lám, ennyi gyermek és ennyi szó máris milyen sok szép
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általánosítást tud igazolni egy kísérleti felmérés kimenetéhez! A Whorf-hipoté- 
zis gyenge változatának feminista oldalhajtását képviselve ugyanis a szerző 
meggyőzőnek, sőt minden ellenérvet elsöprő erejűnek tartja saját vizsgálati 
eredményét -  nem hiába tudta előre, mit is kell bizonyítani. Természetesen 
azért őt is elgondolkodtatja a két csoport eltérő teljesítménye, s értelmezését 
úgy dimenzionálja, mintha az első csoport a jelzett pragmatikai szempont, a 
második pedig a rendszerből adódó gazdaságossági elv érvényesülését igazolná, 
így aztán utólag hasznosnak bizonyulhat az aktív és a passzív szerep éles szem- 
beállítása is! Azzal azonban nem számol, hogy a NÉV -* KÉP feladat konkre- 
tizáltató kényszere eleve „vagy-vagy” helyzet elé állítja a gyermekeket, hiszen 
a lerajzolandó embert vagy férfiként, vagy nőként kell ábrázolni, s ha törté
netesen több ezek között a kárhoztatott férfi, akkor ez netalántán e gyermekek 
életkori sajátosságainak is köszönhető, minthogy ők még meglehetősen hajla
nak a motiváció/remotiváció konkrétsága felé, tehát a hímnemű főnév szó sze
rinti értelmezésére. (Ezért talán nem ártott volna felnőttekkel is elvégeztetni -  s 
persze nagyobb szóanyagon -  ezt a vizsgálatot. Igaz, ők meg talán nem olyan 
őszinték, sőt a férfiak esetleg éppen udvariasságból nem a kívánt eredményt 
produkálták volna ...) Mindazonáltal a KÉP —*• NÉV feladat ténylegesen kínált 
„és-és” lehetőségeket is, s a példák szerint éltek is ezzel a kombinációval a 
gyermekek. Maga a szerző két talányos, számunkra tanulságos példát emel ki 
a sorozatból. Az egyiket, a tanár(nő) esetét, kivételnek tekinti, mivel a tesztelt 
tanulók amúgy is ebben az iskolás helyzetben élnek, természetes tehát, hogy 
valós kiindulópontjuk szerint választottak nemet, illetve kombináltak neveket. 
A másik kiugró eset összetettebb: ha fodrásznál voltam”, lényegtelen az illető 
neme. A hímnemű alak választása a németben sem azt jelenti, hogy „férfiakra 
gondoltak (annak ellenére, hogy fodrásznőkhöz járnak)”, hanem a különbség 
közömbösségét fejezi ki. Mellesleg viszont itt a „női/férfi fodrász” 
is keresztezheti az alapképletet.

Ulrike Rummler gondolatmenetében helyet kapott a tendencia helyes felis
merése is: a nőnemű alakok egyre gyakoribb használatával a hímnemű forma 
folyamatosan veszít eredeti semlegességéből, összefoglaló általánosságából. Ez 
természetes törvényszerűség a lexikai mező rendszerében: az oppozíciós erővo
nalak átrendeződnek. A szerző sajnálattal fogadja ezt a változást, pedig éppen 
a feministák hozták működésbe, s a folyamat most nekik, az elkülönülés és 
kiválás jelszavának köszönhetően teljesedik ki. Ezen tehát nem érdemes csodál
kozni.

S attól sem kell tartani, hogy a társadalmi egyenjogúság a nyelvi kövületek 
miatt csorbát szenved: igaz, hogy hagyományosan „Adám és Éva” a sorrend, 
de a mindenkori beszédhelyzet úgyis a sorrendi ikon, illetve az udvariassági 
szabályok szerint állítja fel a megfelelő szórendet: „a professzor és az asszisz
tens”, „te és én”, „Hölgyeim és Uraim!” stb.

A feministák mérsékelt és szélsőséges táborának törekvéseire többfélekép
pen lehet reagálni. Nyomukban vannak buzgó férfi hivatalnokok, akik „pápáb- 
bak a pápánál”, s ezt még a mérsékelt szárny képviselői (és általában persze a 
vitától tartózkodó nők) is értetlenül szemlélik. Tipikus ellenhatás azután az iró
nia, amely visszájára fordítja a szélsőséges irányzat körülményeskedő, nevetsé

oppozicio
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gesen kicsinyes, fordítottan kirekesztő, természetellenes túlzásait. Igazából ezt 
a női réteget veszik célba a férfiviccek: „Irren ist mannlich!” (,Tévedni férfi 
dolog.’) Ugyanígy irritáló lehet Schiller sajátos hangsúllyal ejtett szállóigéje: 
„Allé Menschen werden Brúder ...” Szakállas vicc: „Was ist dér Unterschied
zwischen Damen und Herren? Dér gleiche wie zwischen dámlich und herrlich.” 
(A játékos etimologizálás a hölgyeket az ostobasággal, az urakat pedig a nagy- 
szerűséggel hozza összefüggésbe.) Ezek tehát arra példák, hogy a komikumig 
fokozott feminizmusra lehet nyelvi humorral, karikatúraszerűen válaszolni, 
mint ahogy az „Emanzipation” szót is kiforgathatjuk a már idézett módon. 
Nem csoda, ha ilyen kihívásokra fölélénkül a német humorérzék!

Lehet azonban az egész kérdéskörre komolyan is reflektálni. Például úgy, 
hogy szemiotikái dimenziókba helyezzük a nem nyelvi problematikáját, s rövi
den így értelmezzük:

1) Pragmatikai különbségek -  szocio- és pszicholingvisztikai relevanciával
-  valószínűleg valamiképpen minden nyelvben mutatkoznak, más-más
arányokkal, különféle jelleggel valamely nyelvhasználati téren. Ezeket a
mindenkori kommunikációs helyzetekhez kötődően a szerep kategóriájá
val jellemezhetjük a nyelvhasználatra (tehát nem közvetlenül magára a
nyelvre) vonatkoztatva.

2) Szemantikai különbségek megléte is többé-kevésbé univerzális, de a le
xika mezőtagolódása nyelvspecifikusan differenciált. Ebben a keretben
leírhatjuk például a rokonság-, foglalkozás- és állatnevek nemileg rele
váns megkülönböztetéseit. A kérdés (például a magyarban) arra is felhív
ja a figyelmet, hogy vannak még más lényeges határvonalak is (élő/élet- 
telen; közeli/távoli; stb.).

3) Szintaktikai különbségek lényegében az előző (szemantikai) szint kiter
jesztéséből adódnak: a szókincs más (nagyobb vagy következetesen tel
jes) területére is, illetve következményesen a szintaktikai viszonyokra is 
kiterjedően. Valójában ekkor vetődik fel a nyelvi nem megléte vagy hiá
nya, itt válik grammatikai kérdéssé a természetes nem (például az angol 
névmási utalásrendszerben), különösen pedig a nyelvtani nem (például a 
német és az olasz névszói szintagmafűzés előírt morfológiai szabályai 
szerint, a névelő-melléknév-főnév sorozatok egyeztetésszerű megszer
kesztésében, illetőleg a megfelelő névmási helyettesítéssel). A problema
tika ezen a szinten épül be igazán a nyelvi rendszerbe.

Talán az eddigiekből is kitűnt, hogy mindegyik későbbi (nyelvileg „mélyebb”) 
dimenziószint föltételezi az előző(eke)t. A „szexista” nyelvhasználat megítélé
sének kiindulópontja tehát világos: nem a nyelvek szexisták, hanem a nyelv
használók lehetnek azok,6 ha a nyelvtani nemhez közvetlenül társadalmi szere
pet rendelnek hozzá, a nemet megosztva kiemelnek belőle valamely tendenciát, 
s azt tévesen értelmezve, kifordítva visszaélnek vele. Az elvileg ez ellen küzdő 
(túlzó) feministák is ebbe a hibába esnek: valójában nem semlegesítik vagy 
ellensúlyozzák, hanem kiélezik, vagy egyoldalúvá torzítják a különbségeket. S 
hogy a pragmatikai probléma még összetettebb legyen, eközben nem tartják 
tiszteletben a nyelvi kódban hagyományosan megrögződött demotivációt sem, 
erőszakkal (a szélsőségesek szinte eszelősen) remotiválják a mára már „semle
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gessé” homályosodott összefüggéseket is -  a mesterséges újjáélesztéseket sok
szor csak azért alkalmazva, hogy bizonyíthassák harcuk létjogosultságát.

Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának (a híres „Cantico déllé creature”) ih
letett soraiban „frate Sole” és „suora Luna” személyesíti meg a hímnemű fra- 
tello és sole, illetve a nőnemű sorella és luna költői egységét. Ehhez az olasz 
nyelv -  latin alapon, így például a franciához is hasonlóan -  maga kínálja a 
grammatikai keretet a nyelvtani nem idézett párhuzamaival. A német is ezt te
szi, csak ebben a példában éppen fordított előjellel: „Brúder Sonne, Schwester 
Mond”, vagyis a párosításokon belül a nyelvtani nem ellentmondásával {dér 
Brúder -  die Sonne, illetve die Schwester -  dér Mond). A németek humorérzé
ke után most idézzük meg nyelvérzéküket is: a kérdéses költői összefüggésben 
(s ennek nyomán Zeffirelli azonos filmcímének hallatán) senki sem ütközik 
meg a német fordításban előállt látszólagos logikátlanságon, mert a konvenció 
hozzászoktatta már őket a természetes és a nyelvtani nem közti ellentmondá
sokhoz, illetőleg a demotiváció öntudatlan elfogadásához! Persze bizonyára 
más lett volna a kódok nemi összjátéka, ha nem fordításról, hanem például 
germán mitológiai gyökerű, eredeti német költői alkotásról lenne szó, de ez a 
perspektívaváltás már nem a befogadói, hanem az alkotói folyamat titkaiba kí
nálhatna bepillantást, amelyben a rejtve motivált konnotáció valóban szorosan 
hozzátartozik a poétikum lényegéhez. (Arról is vannak találgatások, egyáltalán 
miért más nemű a nap, a hold és a csillag szó az „északi” és a „déli” nyelvek
ben; egyesek szerint az éghajlathoz fűződő értékítéletek és a férfi-női princípi
umok ezeknek megfelelő hozzárendelése vezetett eltérő eredményre ...)

Mindazonáltal paradox helyzetet jelez az, hogy mi is inkább kívülről tuda
tosítva érezzük „logikátlannak” az egyes nyelvekben a nem-kategória fenti pél
dáit. A feministák szélső szárnya is megszívlelhetné: ebbe bele is törődhet az 
ember {man/frau).

Végül kiknek is ajánlhatnám a brosúrát? Mindenekelőtt a nyelvi közvetítők
nek, a némettanároknak és a nyelvtanulóknak, mert az abban foglaltak java már 
úgyis élő gyakorlattá vált. Azután a hosszabb időre Németországba, Ausztriába 
és Svájcba utazó magyaroknak, hogy ne lepődjenek meg, ha azt tapasztalják 
majd, hogy ezen túlmenően időközben más tézisek és minták is megvalósuló
ban vannak. Érdemes felkészülni, hiszen az eddigi tendenciák rendkívül gyors 
elterjedése alapján nagy biztonsággal megjósolható, hogy a normatív szabályo
zási szándék -  ha nem egészül ki kirívóan túlzó ötletekkel -  főként hivatali 
berkekben (helyenként még a női feministáknál is buzgóbb férfi végrehajtóknak 
köszönhetően) hamarosan célba ér, tehát már például a tartózkodási és munka- 
vállalási engedély vagy a lakcímbejelentés körüli beszédhelyzet (és a sok 
nyomtatvány) is fölelevenítheti ezeket az újításokat. Továbbá mértéktartásul az 
érintett német nyelvésznők (,dinguistinnen”) figyelmébe ajánlom ezt a brosú
rát. Végezetül mindenkinek, aki már régen tanult németül, de megőrizte humor
érzékét.
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