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A könyv a Magyarországon egy-két évtizede meg-
indult gendernyelvészeti kutatások első idegen 
nyelvű bemutatkozása. Célja az, hogy számot ad-
jon arról, hol tart ma a genderkutatás hazánkban. 
A kötet nemcsak nyelvészeti kérdésekkel foglalko-
zik, hanem kitekint a pedagógia, a szépirodalom, a 
kulturális antropológia, a szociológia és a pszicho-
lógia kutatási területeire is. A tematikus fejezetek 
a már megindult hazai kutatásokat foglalják össze.

I. Gender a fi lozófi ában, a szociológiában és az oktatás-
politikában
Az első fejezet a nagyobb társadalmi összefüggé-
sek hálózatába helyezi el a kérdést.

Acsády Judit szociológus tanulmányában azt 
vizsgálja, hogyan reagál a társadalom a demokra-
tizálódásra és a nemek megváltozott, a moderni-
zálás következtében létrejött szerepére, valamint 
arra, hogy a nők ezt hogyan élik meg. A szakiroda-
lom szerint a nők magyarországi érdekképviselete 
gyenge, kevés nőszervezetnek van hatékony be-
folyása a közéletre és a politikai döntéshozatalra. 
Ennek okát abban látja, hogy a mai napig főleg a 
szocialista emancipációs politika intézményei te-
vékenyek. Hiányzik az új társadalmi mozgalmak 
jelenléte. A nők nagy része nem érzi hátrányosnak 
a saját helyzetét, sőt, egyfajta szövetséget éreznek 
azokkal a férfi akkal, akik hasonló mértékben el-
nyomottak voltak az egyéni szabadságot elnyomó 
szocialista rendszer alatt. Az államszocializmus 
nőpolitikája szerint idealizált traktorosnő szocialis-
ta női ideálja a szocialista propagandát szolgálta; a 
nők a politikában, a pártéletben és a döntéshoza-
talban nem játszottak fontos szerepet. Mára lebon-
tották a korábbi női munkavállalói támogatást (pl. 
gyermekápolási szabadság). A jelenlegi hátrányos 
helyzet fő okaként a háztartásban jelentkező egyen-
lőtlenséget, a gyermeknevelési felelősséget említi 
még a szerző. A továbbiakban ismert, a médiában 
szereplő nők véleményét foglalja össze a feminiz-
musról. Az interjúk elemzése világossá tette, hogy 
a nemi alapú emancipáció fogalma nagyon negatív 
tartalommal terhelt és még a 21. században is el-
utasítják, úgy tűnik, új kódolására a társadalomnak 

nincs igénye. A megkérdezettek az elutasítást az-
zal indokolták, hogy az emancipáció a nőiesség lé-
nyegét, az örök női tulajdonságokat fenyegeti. Pető 
Andrea történész véleménye szerint a nemek esély-
egyenlősége utópisztikus érték, amelynek a meg-
valósítását sem a mai választók, sem azok unokái 
nem fogják megélni. A kérdés annyira összetett, 
hogy egységes esélyegyenlőségi politika nem is lé-
tezhet. Így érdekes ennek a kérdésnek a vizsgála-
ta a rendszerváltozás után a magyar oktatásban és 
képzésben. Európában különböző törvényhozási 
megoldások vannak az esélyegyenlőség megvaló-
sítására. Magyarországon az esélyegyenlőség szó-
hoz egyszerre háromféle célcsoportot társítanak: 
nők, cigányok és fogyatékosok. A róluk kialakult 
közvélekedésnek alapvetően két oka van: 1) a ci-
gányok integrációja a munkaerőpiacon; a cigányok 
maguk felelősek az esélyegyenlőségükért, 2) ha a 
nőkről, a cigányokról és a fogyatékosokról úgy be-
szélünk, hogy egy kalap alá vesszük őket, akkor 
tulajdonképpen nem mondunk semmit, ami cse-
lekvésre kötelezne. A polgári törvények rendel-
keznek ugyan az esélyegyenlőtlenség elkerülésé-
ről, de ezek hatékony alkalmazása azonban mind 
a politikai, mind a társadalmi életben ellenállásba 
ütközik. A genderkutatás lelkes képviselői min-
dent megtesznek azért, hogy a feminizmus ma-
gyar tudományos kifejeződéseit intézményesítsék 
azért, hogy a nyilvános diskurzus részévé váljon. 
Kiadták az alapművek fordításait, konferenciákat 
szerveztek, monográfi ákat publikáltak azért, hogy 
a főáramlatot befolyásolják. A kibontakozás egyik 
legfontosabb előfeltétele az oktatás decentralizálása 
lenne. A következő fontos feladat pedig a feminis-
ta genealógia megteremtése. Veres Ildikó fi lozófus 
a magyar fi lozófi ai hagyomány gender specifi kus 
témákkal foglalkozó gondolatait mutatja be. Heller 
Ágnes írásainak elemzésével ír a szerző a barátság 
ill. a szeretet/ szerelem érzéséről. Minden cseleke-
det mögött egy érzés is áll a háttérben és rányomja 
az én bélyegét arra, amit az egyén tesz. Az indi-
viduum kialakulása hosszú és nehéz folyamat, de 
individuumnak megmaradni könnyebb. Későbbi 
írásaiban Heller a felelősség, a becsület, a lelkiis-
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meret, a jó és a rossz problémáit gondolja tovább, 
és hogy a jó döntése mellett életünk első egzisz-
tenciális választását lépjük meg. A rokonszenv-
kapcsolatainkat részesítjük előnyben. A jó ember 
törődik a többiekkel.

Hamvas Béla gondolatrendszerében a szelle-
mi-fi lozófi ai hagyomány egy teljesen más gondo-
latrendszert jelent. Szerinte a barátság mélyebb, 
mint a szerelem. Hamvas fi lozófi ájában a barát-
ság-interpretáció eltér mind Heller Ágnesétól, 
mind a marxista megalapozottságú interpretáció-
tól, mind a katolikus vagy protestáns gondolkodó-
kétól. Amikor átgondolja a baráti érzéseket Erósz 
két gyermekénél (Aphrodité és Philia) elemzi a 
kapcsolatok ilyen formáját. Megállapítása sze-
rint egy nő elfelejti a barátait, de a szeretőit soha. 
A férfi  elfelejti a szeretőit, a barátait soha. Szerin-
te a barátság csak férfi ak között létezik. A keresz-
tény erkölcsi tanításban (Kövér Lajos) a felebarát 
becsülése a kiindulópont. A szeretet a vér joga fö-
lött áll, alapelemei a közösségért vállalt felelősség 
és szolidaritás. A két világháború közötti időszak 
keresztény gondolkodói közül Brandenstein Béla 
gondolatai mérvadóak. Foglalkozik a közösségek 
formáival, a legkisebb, kétszemélyes közösségek-
ben lévő szerelemmel/szeretettel és barátsággal, 
ami nem egyszerű haverság, és ennek szakaszai-
val. Urbán Anna tanulmányának célja a magyar 
társadalom generációs konfl iktusainak vizsgálata 
a nemek kérdésének tükrében. A rendszerváltás 
óta intenzív beszélgetéseket folytattak, ezek alap-
ján azt állapították meg, hogy Magyarországon a 
generációk közötti szakadék nagyobb lett. Legin-
kább a 45-55 év közöttiek szenvedték meg. A kuta-
tás két nőgeneráció közötti különbségeket kívánta 
felfedni. A szakirodalom 1945. után három gene-
rációt különböztet meg: a nagy „bébi-boom” (de-
mográfi ai hullám) generációt (1945-1961.), az „X” 
generációt (1962-1977.), valamint az „Y” generációt 
(1978-1994.). A születések száma a támogatási kor-
mányintézkedések ellenére is visszaesett. A szerző 
összehasonlítja az „Y” generációt a nyugat-európai 
ill. USA-beli korosztállyal. A kutatás eredményeit 
és az öt évvel későbbi eredményeket táblázatba 
foglalva tárja az olvasó elé. Az első vizsgálódás-
ban a nemek közötti különbség jelentősen nagyobb 
volt, mint a megismételtben. A férfi  és női szte-
reotípiák közötti határok „folyékonnyá” kezdenek 
válni. A társadalom egész attitűdje egyrészt masz-
kulinabbnak mutatkozik, másrészt a megkérdezett 
nők maszkulinabbul viselkednek, mint például 
anyáik. Úgy tűnik, a két nem értékválasztásában, 
viselkedésében közeledik egymáshoz.

II. Gender a nyelvtudományban
Huszár Ágnes és Gocsál Ákos gendernyelvészeti ta-
nulmánya a nők és a férfi ak hangképzése közötti 
különbségeket tárja fel.. Megállapították, hogy a 
különböző nyelveket anyanyelven beszélők elté-
rő hangmagasságon beszélnek. Ennek alapvetően 
biológiai oka van: a férfi ak hangszálai hosszabbak, 
mint a nőké, de az alaphangmagasság beállításában 
a szociális tanulásnak is nagy szerepe van. Csak így 
magyarázható az, hogy a spanyol vagy lengyel nők 
magasabb alaphangon beszélnek, mint a magya-
rok. Vizsgálták a nők és férfi ak beszédsebességét 
spontán beszéd esetén és felolvasáskor. A spontán 
beszéd során volt csak különbség a nők javára, ami 
azzal magyarázható, hogy a nőknél gyorsabban 
zajlik le a lexikai keresés. Másik izgalmas kérdés, 
hogy van-e összefüggés a hang tulajdonságai és a 
beszélő életkora és testalkata között. A kutatásban 
részt vevő személyek a hang bizonyos paraméterei 
(alaphangmagasság, gyorsaság) jól meg tudták ítél-
ni az életkort, a testalkatot viszont nem. Vizsgálták 
a hang és a szexuális vonzerő közti összefüggést. 
Megállapították, hogy a megkérdezett fi atal férfi ak 
a magasabb hangon és lassabban beszélő nőket 
fi atalabbnak és nagyon vonzónak gondolták. Az 
viszont egyértelműen kiderült, hogy a beszéd mi-
lyensége nem áll összefüggésben a jellemmel. En-
nek a ténynek komoly munkapiaci következménye 
lehet. A képzetlen, de kellemesen, kulturáltan be-
szélő, nők számára kiutat jelenthet a munkanélkü-
liségből, ha telefonos ügyfélszolgálaton (call cent-
re) vállalnak munkát. Kegyes Erika tanulmánya azt 
a fordítási gyakorlatban komoly nehézségeket je-
lentő kérdést vizsgálja, hogy egy olyan nyelv, mint 
a magyar, amelyben nincs nyelvtani nem, hogyan 
utalhat a biológiai és társadalmi nemre. A fordítás-
nál ezt a problémát a fordító többnyire lexikai esz-
közökkel oldja meg, pl. „Er sagt, sie sagt” magyar 
fordításban: „A férfi  ezt mondja, a nő meg azt”. A ma-
gyar nyelv a biológiai nemre való utalást lexikai 
eszközökkel fejezi ki. A legproduktívabb eszköz 
a -nő és a -né szuffi xum, ritkábban előfordul az -a 
szuffi xum, pl. doktoranda. A foglalkozásnevek utal-
hatnak mindkét nemre, vagy csak az egyikre. A ta-
nulmány a férjezett nőkre utaló nyelvi eszközöket 
is vizsgálja. A magyar szókincs gazdag olyan nőkre 
utaló lexémákban, amelyek negatív konnotációval 
bírnak, pl. ringyó, kurva, szuka, pletykafészek. A női 
foglalkozásneveket gyakran képezik -nő és -asszony 
lexikai elemmel. Az asszony egyértelműen maga-
sabb presztízsű. Ezt mutatja, hogy nem mondanak 
miniszternőt vagy államtikárnőt, hanem miniszter 
vagy államtitkár asszonyt. A takarítőnőt viszont senki 
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nem szólítja takarító asszonynak. Dede Éva tanulmá-
nyában egy 1975-ös Lakoff- tanulmány kérdésfel-
tevését alkalmazza a magyar nyelvre. Azt vizsgál-
ja, hogyan referálnak a nők magukra nyomtatott és 
internetes társkereső hirdetésekben. Lakoff szerint 
a woman szó helyett használt lady udvarias és eufe-
misztikus. A jelenség hátterében a woman szó ne-
gatív konnotációja áll. Dede feltételezi, hogy ez a 
megkülönböztetés a magyar nyelvhasználatban is 
jelen van. A nő, a hölgy, a lány és a csaj szavakat 
vizsgálja az írott sajtóban és az Interneten megje-
lenő társkereső hirdetésekben. Azért választotta 
a szerző a társkereső hirdetéseket, mert itt a nők 
önmagukról beszélnek. Az mindegyik hirdetésben 
közös, hogy a feladó önmagát reklámozza, pozitív 
képet sugall magáról. Ebből következik, hogy vala-
mennyien a nő szó pozitív szinonimáit használják. 
A három leggyakoribb megnevezés a lány, a nő és 
a hölgy. A szavak megoszlása függ az életkortól: 30 
éves korig gyakori a lány szó, 30 éves kor felett gya-
koribb a nő és a hölgy. A hölgy szó használatának 
célja az udvariasság és az eufémizmus. Galambos 
Csaba férfi ak és nők sms-ben feladott házassági és 
társkereső hirdetéseit vizsgálja azzal a céllal, hogy 
megállapítsa, van-e a szöveg szintjén tetten érhető 
különbség a két nem hirdetései között.

A saját belső tulajdonságoknál a férfi aknál a füg-
getlen vezet, a nőknél a vidám. A saját külső tulaj-
donságoknál a nők leírása részletesebb. A keresett 
személyre vonatkozóan a férfi ak kevesebb belső és 
több külső tulajdonságot adnak meg. A két nem 
önmagáról rajzolt képe megfelel a vele szemben 
támasztott követelményeknek. A nőket inkább a 
külső jegyeik alapján ítélik meg a férfi ak, a férfi a-
kat inkább belső tulajdonságaik alapján. Jellemző 
a hirdetésekre a köszönések magas száma, az ál-
talános infantizálódás (pl. fi úka, csajszi), az infan-
tilis neologizmusok nagy száma (pl. ismiznék egy 
ari lánnyal) és a felkiáltójel iránti vonzalom (pl. Kék 
szem!). Raátz Judit írása a magyar névadás történe-
tét követi az Árpád-kortól napjainkig. A névadás 
különböző lehetőségeire tér ki mind a lányok, 
mind a fi úk esetében. A szülők motivációit taglalja 
a névválasztáskor. A tanulmány a névadást diak-
rón szempontból vizsgálja. Fercsik Erzsébet írása a 
mai névadási szokásokat veszi górcső alá. Véle-
ménye szerint a névhasználat talán az élet egyet-
len olyan területe, ahol a nők rendelkeznek több 
joggal, nagyobb választási lehetőséggel. A magyar 
nők különleges helyzetben vannak, hiszen igen sa-
játos és egyedi névformák közül választhatnak a 
házasságkötés után. A tanulmány a nők házasság-
kötés utáni névválasztását követi nyomon a törté-

nelem során, megállapítva, hogy a nők a 16. század 
elejétől több lehetőség közül választhattak, de ha-
marosan kialakult az a szokás, hogy a nők a férj 
teljes nevét vették fel a -né képzővel. A tanulmány 
szemléltető táblázatokkal mutatja be a különböző 
korszakok lehetőségeit.

III. Gender a hátrányos helyzetben
A magyarországi cigány nők nyelvhasználata el-
tér a férfi akétól, állapítja meg Orsós Anna miután 
három korcsoportot vizsgált Pécs környékén be-
ás-cigány településen. Nagy különbségek vannak a 
szerepmegosztásban is a férfi ak és a nők között; ez 
vonatkozik a munkamegosztásra is mind a múlt-
ban, mind a jelenben. Egy cigány nő az apjának, 
a férjének és a fi véreinek van alárendelve. Ez egy 
olyan osztályozási rendszer, ahol a nemek kate-
góriákká válnak. A cigány hagyományban a fér-
fi  a családfő. Az erkölcsi törvények vele szemben 
nem olyan szigorúak. A cigány nők fontos szere-
pet játszanak a cigány közösségben és a magyar 
közösséggel való kommunikációban. Vannak a 
kommunikációs stílusban jól leírható változások 
is. A korábban annyira jellemzőnek tartott geszti-
kulálás egyre kevesebb a beás nyelvű kultúrában. 
A cigány kultúra fontos beszédaktusa a jóslás, ez 
pedig a női szerephez kapcsolódik, a nők jósolnak. 
Különösen fontos kommunikációs helyzetekben a 
jóslatot átokkal kapcsolják össze. Ez arra utal, hogy 
a beás közösségekben a nők fontos szimbolikus 
hatalommal bírnak. Az átok-rituálék a korábbi kö-
zösségekben pótolhatatlan szerepet játszottak, de 
a hagyományos cigány közösségek felbomlásával 
lassan háttérbe szorulnak. Kolompár Hajnalka egy 
másik roma közösség, az archaikus oláh-cigány 
közösségekben vizsgálja a nők szerepét. Ebben 
szerinte a nőknek egyértelműen alárendelt szociá-
lis és családi szerepük van. A lányokat születésük-
től fogva úgy szocializálják, hogy nem egyenjogú 
tagjai a roma közösségnek. A hagyományos szere-
pük a gondos anya, amit a „marhime” (a tisztesség 
és szégyenlősség) legitimál, mint a legmagasabb 
erkölcsi szabály. A férfi  és nő közötti kommuni-
kációban is a kulturálisan determinált sémák je-
lennek meg, amelyekben a nők alárendeltségét, 
csekélyebb értékűségét lehet felismerni. A roma 
nőknek nemcsak a saját közösségük alárendelését 
kell elviselniük, hanem a többségi társadalomét 
is. A mai roma nők kétszeresen is nehéz helyzetén 
változtatni kell; nekik is szükségük van érdekkép-
viseletre, az ő értékeiket is meg kell védeni, hogy 
ne kényszerüljenek csak az anyaszerepbe, hanem 
tudjanak dolgozni járni. Jobb életkörülményeket 
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kell számukra teremteni, de ehhez az előítéletek-
nek meg kell szűnni, és komoly, felelős politikai 
munka szükséges. Borbély Anna szintén a két-
nyelvűség, két kultúrához való tartozást vizsgálja. 
Magyar-román kétnyelvű közösség (Kétegyháza) 
nyelvi attitűdjeit vizsgálta a szerző. 1990-ben és 
tíz évvel később ugyanazokat a kérdéseket tette 
fel a falu lakosságából kiválasztott személyeknek: 
Melyik a szebb a két nyelv közül? Melyik nyelven 
beszél jobban? A két nyelv közül melyiket beszé-
li könnyebben? Az attitűdváltozást diagrammok 
is szemléltetik. Két hipotézist vizsgált: az idősebb 
nők a fi atal nőkkel és férfi akkal szemben pozitívab-
ban viszonyulnak a román nyelvvel szemben (ez 
részben beigazolódott). A második hipotézis, mely 
szerint a vizsgált kétnyelvű közösségnek a magyar 
nyelvvel kapcsolatos attitűdje pozitívabbá válik, 
nem igazolódott. Ellenkezőleg: még erősebb lett a 
román nyelvhez való kötődés.

IV. Gender a médiapolitikában
Sándor Klára cikkében azt vizsgálja, hogy a ma-
gyar politikus asszonyok hogyan reagálnak a tár-
sadalmi vitákban a nemi sztereotípiákra, hogyan 
képviselik ők maguk reakcióik által a férfi  érték-
rendszert. Gyakori az az elvárás velük szemben, 
hogy legyenek „mások”, mint a férfi politikusok. 
Harmincegy interjút folytattak politikus asszo-
nyokkal. Az egyik sztereotípia az, hogy a nők 
gyengébbek, kevésbé harcosak, kedvesebbek, 
megértőbbek, mint a férfi ak. A feminizmus eluta-
sítása nem magyar különlegesség. Kvóta vagy te-
hetség? – minek a kvóta, ha a tehetség számít? Ez 
azt tudatosítja, hogy a nők nem kerülnek hátrány-
ba, ugyanakkor a férfi ak dominanciáját konzer-
válja. A legtöbb politikus asszony meg akar felel-
ni a hagyományos női, „háziasszonyi” szerepnek 
is. A legtöbbjük tudatában van annak, hogy a mé-
dia főként külsejükre és magánéletükre kíváncsi. 
Ezt többnyire elfogadják, szívesen „avatják be” a 
médiát öltözködési és magánéleti „titkaikba”, 
nem gondolják, hogy ezzel szakmai autonómiájuk 
és tekintélyük kérdőjeleződhet meg. Eklics Kata ta-
nulmányában a médiában szereplő nők és férfi ak 
dialógus-taktikáját elemzi. Három konkrét vi-
deó-felvételt elemez. A női interjúvezetőre, mode-
rátornőre koncentrál, az ATV-nél dolgozó Kálmán 
Olgára. Két felvétel politikusokkal, egy pedig 
szakértővel készült. Mind a beszélgetők neme, 
mind a kora és hatalmi helyzete meghatározta a 
hangnemet. Hivatkozik Walsh tanulmányára, 
ahol a nő és a férfi  interjústílusát hasonlították ösz-
sze (4Today, BBC), majd megállapítja, hogy Kál-

mán Olga annak köszönheti a sikerét, hogy az angol 
tanulmányban egymással szembeállított, „nőies-
nek” és „férfi asnak” nevezett vitavezető-stratégiát 
vegyíti saját munkájában. Konkrét interjúrészle-
tek alapján elemzi a Szijjártó Péter és Sipos József 
politikusokkal folytatott beszélgetést. Ezekben 
sokkal inkább szembetűnő a harcos, érdekérvé-
nyesítő jelleg, mint a Kovács Tamás főügyésszel 
folytatottban. Ez utóbbit a szakértővel folytatott 
beszélgetések közé sorolja, amelyekben a műsor-
vezető és interjúalanya azonos célt követve mű-
ködhet együtt. Batár Levente és Huszár Ágnes ta-
nulmányuk első részében a médiában történt 
változásokat vizsgálják a politikai és gazdasági 
változást követően. Az első demokratikus válasz-
tások a médiát is átalakították. Hirtelen mintha 
csatatérré vált volna a média: csak győztesekről és 
vesztesekről kezdtek beszélni. Adatokkal igazol-
ják, hogy Magyarországon a média erős férfi ura-
lom alatt áll – kivéve a nőknek és gyerekeknek ké-
szült műsorokat. Ez nemcsak abban érhető tetten, 
hogy a tévécsatornák vezetői, újságok főszerkesz-
tői zömükben férfi ak, hanem abban is, hogyan je-
lennek meg az egyes nemek képviselői a médiában. 
Úgy tűnik a férfi dominanciájú magyar médiából, 
hogy ami lényeges, azt a férfi ak írják, javasolják, 
vagy dolgozzák ki. A közszolgálati magyar televí-
zió reggeli műsorának elemzéséből az derül ki, 
hogy ekkor – 2006. novemberében – kizárólag fér-
fi  moderátorok vezették a műsort. A nővendége-
ket gyakran nem az őket megillető tisztelettel fo-
gadják; a női politikusokat, tudósokat gyakran 
kérdezik arról, hogy mint feleség, anya vagy házi-
asszony mi a véleményük, nem pedig hivatali mi-
nőségükben. A szabad médiapiacon a népszerű 
reggeli műsorokat egy férfi  és egy nő vezeti. A fér-
fi  viccelődik a női műsorvezető naivitásán, telt 
alakján, amihez a kolleganő megpróbál jó arcot 
vágni. Magyarországon a nők a politikai váltás 
után a vesztes oldalon állnak, míg a szocializmus 
idején arra szocializálódtak, hogy valamikor 
egyenjogú tagjai lesznek egy szociálisan igazsá-
gos társadalomnak. Tanulság lehet, hogy a nők-
nek Magyarországon először a médiában ill. a mé-
dia előtt kell érvényesülniük, minden más talán 
jön magától. Huszár Ágnes tanulmánya a magyar 
belpolitikát és annak a médiában való megjelené-
sét vizsgálja a társadalmi nemek szempontjából. 
Azt állapítja meg, hogy a politikai szféra itt tulaj-
donképpen soha nem volt genderspecifi kusan po-
larizált, azaz kizárólagosan a férfi ak terepe volt. 
A nők választójogáról, százalékos parlamenti kép-
viseletükről ír. Kiemeli Kéthly Annát, a huszadik 
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század első felének karizmatikus magyar politi-
kusnőjét. Az ő személyes példáját azonban mint-
ha teljesen elfelejtették volna, még a politikai bal-
oldalon is. Az 1990-es demokratikus választások 
idején már nem voltak érvényesek a szocialista 
időszakban kötelező női kvóták, a nők részvétele 
a parlamentben 10 százalék körülire csökkent, s ez 
a helyzet nem is változott, szemben az észtorszá-
gival, ahol a női részvétel pár év alatt elérte a szin-
tén nem magas húsz százalékot. Ezután a politikai 
nyelvezetből hoz példákat: létezik államférfi  és 
honatya, de ezeknek a szavaknak nincs női megfe-
lelőjük. Esetelemzésként az egyetlen női pártel-
nök, Dávid Ibolya megjelenését mutatja be a ma-
gyar sajtóban. Őt az MDF elnökeként sok kritika 
érte a média részéről. A jobboldali sajtó kritikája 
akkor vált igazán brutálissá, pl. Fábry Sándor ré-
széről, amikor a 2006-os választások a két forduló 
között felértékelődött az MDF súlya. A kritikák 
hátterében az idejétmúlt, szentimentális, passzív 
szerepmegoszlások állnak. A „nem nőies kemény-
ség” kritikája nemcsak szóban, hanem vizuálisan 
is megjelenik (a Hócipő-ben). Egyszerűen szólva: a 
női politikust asszertivitásáért, hajthatatlanságá-
ért, keménységéért bírálják. Ugyanezt a férfi  poli-
tikusoktól elvárják. Salánki Ágnes azokat a reklá-
mokat vizsgálja, amelyek a magyar TV2, RTL Klub 
és MTV1 csatornán jelentek meg 2003. és 2007. kö-
zött. A 2002-2003. közötti periódusban a férfi  fő-
ként, mint „tanácsadó” jelent meg. A nők inkább a 
háztartással kapcsolatos reklámokban (pl. Cal-
gon-Gel, Mr. Proper tisztítószer) szerepeltek. A fő-
ként férfi aknak szóló reklámokban (pl. borotva-
hab) férfi  a narrátor. A gyógyszer-reklámokban 
mindkét nem képviselteti magát. A híres szemé-
lyeket szerepeltető reklámokban a nő és a férfi  ha-
sonló szerepet kap. Érdekes, hogy a műszaki ter-
mékek reklámjában narrátorként nők gyakrabban 
fordulnak elő. Érdemes elgondolkodni azon, hogy 
hogyan lehetne a reklámok nőképét átláthatóbbá 
és színesebbé tenni. Barát Erzsébet a kritikus disz-
kurzuselemzés (angolul critical discourse analy-
sis, CDA) módszerét alkalmazza. Ez különbözik 
más típusoktól abban, hogy az a célja, hogy meg-
mutassa, hogy egy nyelvi jelentéstartalom ideoló-
giába ágyazva valamely természetest és magától 
értetődőt erősít, vagy rákérdez. Minden vitaelem-
zés elsődleges célja, hogy a beszédmódokat azo-
nosítsa, a különböző álláspontbeli különbségeit 
konkretizálja, a nyelvi eszközöket elemezze, a 
szöveg látás- és érvelési módját felfedje. A gyűlö-
letbeszédről folyó politikai vita tűnik aktuális 
vizsgálati területnek, ahol arról folyik a vita egy-

részt, hogy büntetőjogilag hogyan szankcionálják, 
másrészt arról van szó, hogy a vita azzal az igény-
nyel lép fel, hogy a „közérzetet” javítsa a mai de-
mokratikus(abb) Magyarországon. A példák alap-
ján megállapítható, hogy a gyűlöletbeszéd a 
verbálisan agresszív cselekedeteknek olyan típu-
sa, amelynek az a célja, hogy a normától eltérő 
szexualitást a társadalmi diskurzus kereteiből ki-
szorítsa azért, hogy az embereket távol tartsa at-
tól, hogy nyíltan a közösség elé lépjenek. Így az 
érintetteket kirekesztik, bántalmazzák, emberi jo-
gaikat nem veszik fi gyelembe. A liberális feminis-
ták elhatárolódnak a radikális feministáktól, aki-
ket leszbikus terroristáknak ábrázolnak, így a 
feminizmusnak nincs esélye, hogy egyenjogúsá-
got érjen el. A másik probléma az, hogy a nő-férfi  
oppozíció és dichotómia logikájából nem tud ki-
lépni. Ennek a kettős gondolkodásmódnak az át-
fordítása attól remélhető, hogy átveszi a radikális 
álláspontot és a kirekesztett álláspontjából szoli-
daritást mutat velük. Fenyő Sarolta a nemek kérdé-
sét vizsgálja a fordítástudományban. A nemek 
kérdése a fordítástudományban releváns kérdés-
feltétel. Egyrészt a fordítót és a fordítást női és fér-
fi  szerepekkel hozták összefüggésbe. Másrészt a 
fordítást a kulturális és politikai eszmék közvetí-
tőjeként és az erő tulajdonosaként, kifejezőjeként 
hozták összefüggésbe. A fordítást gyakran a zené-
vel hasonlították össze, azt mondták, olyan, mint 
a visszhang. A kiindulási szöveget és a célszöve-
get gyakran női és férfi  tulajdonságokkal ruházták 
fel. A címszavak mögött gyakran több idegen 
nyelvi megfelelő található, pl. a magyar nem főnév 
esetében. A magyarok általában a nyelvkönyvek-
ben találkoznak először a „genus” kategóriával. 
A magyarban sem a főnévnek, sem a melléknév-
nek nincs „genus”-a. A -nő szuffi xummal rendel-
kező szavakról ír a szerző példákkal alátámasztva. 
A foglalkozásoknál vannak olyanok, amelyeknek 
nincs férfi  megfelelője, pl. védőnő. Vannak olyan 
szakmák, amelyeket férfi ak gyakorolnak, ezért a 
férfi ra asszociálnak ezek a főnevek, pl. lakatos, kő-
műves. Felmerül az a probléma is, hogy a különbö-
ző nyelvekben eltérő lehet egyes főnevek neme. 
A fordító gyakran kénytelen a háttér-információk-
ra támaszkodva a leginkább megfelelőnek látszó 
stratégiát kiválasztani. A nyelvi és kulturális köz-
vetítés mellett olyan stratégiák is előtérbe kerül-
nek, amelyek az ideológiák terén gyökereznek. 
Ezért a fordítás ideológiai szempontból lehet az 
eredetinél gazdagabb, vagy szegényebb. Paksy 
Tünde Szabó Magda: Az ajtó című regényét elemzi, 
megemlítve különböző korábbi tanulmányokban 
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megjelent elemzéseket, pl. Tüskés Tibortól, Csó-
kás Lászlótól vagy Fenyő Istvántól. A méltóság és 
a tisztesség fontosságát helyezi előtérbe Emerenc 
alakja segítségével. A két nő kapcsolatát elemzi: 
munkakapcsolat, családpótlék, pót-anya-leány- 
kapcsolat, amelyet a „pótleány”, mint írónő beszél 
el, aki igyekszik a „pót-anyjának” az elvesztését 
feldolgozni a saját bűnének tudatában. Ahhoz, 
hogy megérthető legyen a lelkiismereti konfl iktus, 
a cselekményt összefoglalja a szerző. A történet az 
írónő és az Emerenc közötti kapcsolat húsz évét 
foglalja magába, ennek leírása képezi a cselek-
mény főtengelyét.

A bemutatott kötet reprezentatív összefoglaló 
a magyarországi társadalmi nem kutatás helyze-
téről. Hiánypótló munka, ugyanis első ízben je-
lennek meg a magyar genderkutatási eredmények 
német nyelvterületen. A kötet elősegíti a magyar 
tudományos eredmények külföldi recepcióját és a 
közös gondolkodás, együttműködés kialakulását.

(Erika Kegyes (Hrsg.) unter Mitarbeit von Ágnes Huszár: 
Genderbilder aus Ungarn
Képek a magyarországi genderkutatásról. A magyar 
genderkutatás eredményei
Verlag Dr. Kovač: Hamburg 2008. 295 p.)


