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Pierre Bourdieu, a huszadik század második felének talán legnagyobb hatású 
szociológusa néhány hónapja nincs közöttünk. Halála váratlan és fájdalmas volt 
mindannyiunk számára, akik ismertük, és abban a kitüntetett helyzetben voltunk, 

hogy tanítványainak vallhattuk magunkat. Az alábbi írás, mely erősen kritikus 
hangot üt meg vele kapcsolatban, tavaly készült. Egy ideig haboztam, vajon nem 

ke gyeletsértő-e, ha most kerül közlésre. Végül úgy ítéltem meg:  
nem az, hiszen ép pen a tőle elsajátított kritikai szemléletmódhoz maradok 

hűséges ezáltal is. 

Hadas Miklós
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A libido academica narcizmusa
(Pierre Bourdieu: Férfiuralom1) 

Hadas Miklós

1 Ma gya rul a Nap vi lág Ki adó je len tet te meg 2000 vé gén. For dí tot ta: N. Kiss Zsu zsa, a for dí tást 
ellenőrizte:GellériGábor.(Afordításalapjátképezőkiadás:„Ladominationmasculine”.Éditiondu
Seuil. Pa ris. 1998.)
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Fér fi ura lom című könyve nem a legjobb formájábanmutatja PierreBourdieu-t:
tétele,miszerintaférfiakésanőkközöttiviszonystruktúrájaalapvetőenváltozat-
lanmaradtazelmúltezerévben,igencsakvitathatónaktűnik.Ráadásul–miköz-
benafrissempirikusadatokkalisadósmarad–figyelmenkívülhagyjaatárggyal
kapcsolatoskönyvtárnyiszakirodalmatis.Ennélfogvaaztismegkelltapasztalnia,
hogyaférfikutatásokszakembereigyakorlatilagmellőzikemunkáját.Ugyanakkor
ezazerősenmegkérdőjelezhetőkönyvkorántsemannyiraértelmetlenészavaros,
mintamilyennekhevenyészettmagyarkiadásamutatja.
Ezeketazállításokatszeretnémkifejteniazalábbiakban.
Amagyar olvasó, amikor a neves szerző emunkáját kezébe veszi, egyszerre

találjamagátazínségésabőségkülönöshelyzetében.Egyfelőlazzalkellszembe-
sülnie,hogyakortársszociológiaegyiklegtöbbetidézettéslegtöbbnyelvrelefor-
dítottszerzőjétőligenkevesetolvashatmagyarul.Ráadásulahozzáférhetőszöve-
gekvagyrégeníródtak,vagykontextusukbólkiszakítottrészletek,esetlegalapfokú
(ön)értelmezések, netán alkalomra született, politikaimotivációjú publicisztikai
írások,melyekráadásultöbbnyirenehezenhozzáférhetőkiadványokbantűntek(f)
el. Sajnálatos módon Bourdieu fontosabb, világhírnevét megalapozó, jelentős
munkái közül (Bourdieu 1979, 1980a, 1984) – tudomásom szerint – egyik sem
jelentmegnyelvünkön.
UgyanakkoraFér fi ura lom immárkétváltozatbanishozzáférhetőmagyarul.

Aszerzőnekatémávalfoglalkozóelsőtanulmánya,melyetcikkformájábanpubli-
káltazáltalaalapítottésvezetett folyóiratban(Bourdieu1990b),négyévvelké-
sőbb látottnapvilágotmagyarul (Bourdieu1994).Emellette tanulmánymagyar
fordításával együtt egy interjú is készült vele a témáról (Hadas 1994),melyben
némilegárnyaltaatanulmányábankifejtetteket.Afranciául1998-ban,majdma-
gyarul2000-benmegjelentkönyvváltozatfigyelmeselolvasásarévéntehátazolva-
sónakkivételeslehetőségenyílikarra,hogybetekintsenaszerzőiműhelybe,ésin
vivoállapotábantanulmányozzaaszociológiaialkímiaműködésmódját.Ezazírás



176 replika

2Azelsőhagyományakantiörökségbetartozószim bo li kus for mák el mé le te (Humboldt–Cassirer),
melyanyelvet,avallást,amítoszt,atudománytésaművészetetazészleltvilágotszervezőstrukturá-
lóstruktúrákként írja le,aztvizsgálván,hogy„egyadott szimbolikus formasajátos logikájahogyan
alkotmegegysajátosvilágot”.Amásodikhagyományazugyancsakexpliciteneokantiánusdurkheimi 
szo ci o ló gia, amelybenaCassirernélmégazemberiszellemrészétalkotó,transzcendensszimbolikus
formákacsoportstruktúrábólszármaztathatóelemiosztályozásiformákkáválnak.Aharmadikhagyo-
mány a Saussure-re és Lévy-Straussra visszavezethető francia struk tu ra liz mus, amely a szimbolikus
rendszerekbennemcsupán„strukturálóstruktúrákat”,hanem„strukturáltstruktúrákat”,azazkohe-
rens viszonyokat létrehozó rendszereket is lát. A negyedik hagyomány amar xiz mus, amelynek fő
érdeme, hogy – úgymond – a „szimbolikus rendszerek meglétének társadalmi következményeivel
foglalkozik, bizonyítván, hogy azok az uralom eszközeiként is értelmezhetők”.Az ötödik aweberi 
ha gyo mány, amelybőlBourdieukétvonásttartkiemelendőnek:aszakértőitestületésarelatívauto-
nómia jelentőségének hangsúlyozását.Végül a hatodik aHusserlig visszavezethető fe no me no ló gi ai 
tu dás szo ci o ló gia hagyománya.Minderrőllásdmég:Hadas(2001).
3Amennyibenfranciáulkiadottmunkábólidézek,azt–hasonlóanajelenidézethez–atovábbiak-

banisasajátfordításombanteszem(H.M.).
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mindenekelőttekíváncsitekintetszámárapróbáleszközökkel(holnagyítóval,hol
távcsővel,holapillantástterelőmozdulatokkal)szolgálni.Előszöraztszeretném
fölvillantani,hogyfogalmilagésszemléletileghogyanhelyezhetőelaFér fi ura lom 
a szerző munkásságában. Majd a cikk és a könyv összehasonlítása következik.
Ezutánrövidenutalokarra,hogyanviszonyulBourdieutémávalkapcsolatosállás-
pontjaakilencvenesévekbenmindhangsúlyosabbanjelenlévőférfikutatásokkér-
désfölvetéseihez.Végülakönyvmagyarfordításávalfoglalkozom.

A Fér fi ura lom he lye Bourdieu konst ruk ti vis ta struk tu ra liz mu sá ban

Apályátazötvenesévekvégénkezdő,safranciaszociológiábaahatvanasévek
közepén, a nemzetközi figyelem középpontjába pedig a nyolcvanas évek elején
berobbanó, filozófus alapképzettségű Bourdieu saját bevallása szerint hatféle
elméletihagyományszintézisébőligyekezettmegteremtenikonst ruk ti vis ta struk tu-
ra liz mus nak (illetve olykor strukturalista konstruktivizmusnak) nevezett önálló
pa ra dig má ját (Bourdieu 1985).2
Akonstruktivistastrukturalizmusmegjelölésébena„strukturalizmus”kifejezés

aztjelenti,hogy„atársadalmivilágbananyelven,mítoszonésatöbbiszimbolikus
rendszerenkívülléteznekolyanobjektívstruktúrák,amelyekazágensektudatától
ésakaratátólfüggetlenek,ámmégisképesekazágensekgyakorlataitésmegnyil-
vánulásaitorientálniésmegszabni”.A„konstruktivista”pedigazthivatottkifejez-
ni,hogy„mindahabitustalkotóészlelési,gondolkodásiéscselekvésisémák,mind
amezőknekéstársadalmiosztályoknaknevezetttársadalmistruktúrákmeghatá-
rozotttársadalmigenezisselrendelkeznek”3 (Bourdieu 1987: 147).
Álláspontjaszerintalegszélesebbértelembenvetttársadalomtudományok–az

antropológiától a szociológián át a történettudományig – két szélső nézőpont
közöttingadoznak.AzegyikaleginkábbDurkheimésMarxnevéveljellemezhető
„objektivizmus”vagy„fizikalizmus”,amásikpedigahusserli–schützifenomenoló-
giávalillusztrálható„szubjektivizmus”vagy„pszichologizmus”.Azőcélja,hogye
kétnézőpontot–úgymond–„dialektikus”viszonybahozza, sezáltalmeghaladja
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4„Mintolyanstrukturáltstruktúrák(opusoperatum),amelyeket–akülönfélemezőksajátoslogi-
ká ja ál tal ki kény sze rí tett át fo gal ma zá sok árán – ugya naz a struk tu rá ló struk tú ra (modus operandi) 
termelszakadatlanul,valamelyágensgyakorlataiegymássalobjektívértelembenharmonizáltak,bár
azágensnemkeresiszántszándékkaleztazösszhangot,ésösszhangbanvannakazadottosztálytöbbi
tagjánakgyakorlataivalis,bártudatosegyeztetésugyancsaknemvolt.…Egyadottágens,illetveegy-
azonosztályvalamennyiágensénekgyakorlataistílusukbanazérthasonlítanakegymásra(melyhason-
lóságkövetkeztébenmindenegyesgyakorlatbármelymásikmetaforájánaktekinthető),mivelazonos
észlelési,gondolkodásiéscselekvésisémákkülönbözőmezőkközöttiállandóátvitelénektermékei”
(Bourdieu 1979: 192–193).
„Ahabitusegyszerreazobjektíveosztályozhatógyakorlatokgenerálóelve,valamintezengyakor-

latokosztályozásirendszere(principiumdivisionis)…Akülönbözőlétföltételekkülönbözőhabituso-
kat termelnek ki, amelyek egyszerűen átvihetők a gyakorlat különböző területeire. A különböző
habitusok által előidézett gyakorlatok… a létföltételek által objektíve kijelölt eltéréseket kifejező
különbségrendszerekformájábanjelennekmeg.Ekülönbségrendszerekéletstílusokkéntfunkcionál-
nak,melyéletstílusokmegfelelőjegyeitazészlelésiésértékelésisémákkalrendelkezőágensekészle-
lik, in terp re tál ják és ér té ke lik. A gya kor la to kat és a gya kor la tok ész le lé sét struk tu rá ló struk tú ra ként 
szervezőhabitusegyúttal strukturált struktúra is,mivelazészlelést szervezőelv,melya társadalmi
világotlogikaiosztályokbasorolja,magaisatársadalmiosztályokléténekinkorporációjábólszárma-
zik”(Bourdieu1979:190–191).
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ellentmondásaikat.Ennekérdekébenmodellértékűnektekintiamodernmatema-
ti ka és fi zi ka relacionista gon dol ko dás mód ját, mert en nek so rán e két tu do mány 
„azelemekközöttiviszonyokat,nempedigaszubsztanciátazonosítjaavalósággal”
(Bourdieu 1987: 148–150).
Erelacionista szemlélet abourdieu-i szociológiaegyikkulcsa.Ez indokoljaa

hajdaniarisztotelészi–tomistaha bi tusfogalombevezetésétésújrafogalmazásátis.
(Egyolyanfogalomrólvanszó,amitazeurópai filozófiaésszociológiaHegeltől
Husserlig,WebertőlDurkheimig,MarcelMausstólMerleau-Pontyigmár többé-
kevésbémódszeresenésszisztematikusanalkalmazott.)Mindeztazérttartjafon-
tosnak,mertáltalaakutatónaklehetőségenyílhataz„intellektuálisidealizmus”és
a„pozitivistamaterializmus”véltantinómiáinakmeghaladására.Ahabituselmélet
révénakutatómegragadhatjaazágensekazonstratégiáit,amelyeknem„azobjek-
tívföltételekadekvátismereténalapulótudatoscéltételezésektermékei,nemisaz
okkénttételezettlétföltételekmechanikuskövetkezményei,hanemazadottszitu-
ációkhoz objektíve igazodó »gyakorlati érzék« megnyilvánulásai”. Ily módon e
fogalom bevezetésével Bourdieu túllépni igyekszik mind a racionális döntések
elméletének „szubjektív és objektív teleologikusságán” (Hadas 1993), mind a
mechanikusdeterminizmus„korlátoltempirizmusán”.Egyakorlatiérzék„azazo-
noslétföltételektartósmegléténekterméke”,smintilyen,asportolókjátékköz-
benmegnyilvánuló „játszmaérzékéhez” hasonlóan, „objektíve anticipálja a világ
folyásánakimmanensszükségszerűségét”.Ebbőladódik,hogy„azágensekazegy-
szerű véletlennél jóval gyakrabban teszik azt az »egyetlen dolgot, amit tenniük
kell«”(Bourdieu1987:21).Következésképpenazélettöbbnyireúgyzajlik,mintha
bennemindigmindena„legjobbrendjeszerint”volna.4

Ahabitusfogalmarelacionálisfogalom,amennyibenobjektívstruktúrákésgyakorla-
tokközöttiközvetítés jelöléséreszolgál…Apozitivistamaterializmussalszembena
gyakorlatelméletemintgyakorlataztállítja,hogyatudástárgyaimegkonstruáltak,és
nempasszívanrögzítettek.Azintellektuálisidealizmussalszembenpedigemlékeztet
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minketarra,hogyakonstrukcióelveahabitus,azazolyanstrukturálódiszpozíciók
rendszere,amelyekagyakorlatbankonstituálódnak,samelyekfolyamatosangyakor-
lati–ésnemkognitív–funkciókkalbírnak(BourdieuésWacquant1989:36).

Aszerzőlegfontosabbelemzésiegységeatár sa dal mi osz tály, mellyelkapcsolatban
– a relacionista gondolkodásmód logikájának megfelelően – az alábbi módon
értelmeziazosztályhabitusésazegyénihabitusviszonyát:

Hadefiniálnikívánjukazosztályhabitusésazegyénihabitusközöttikapcsolatot,azt
mondhatjuk,hogyazosztály-(vagycsoport-)habitus interiorizáltstruktúrák,közös
észlelési,fogalomalkotásiéscselekvésisémákszubjektív,denemegyénirendszerének
tekinthető…Valamennyiegyénidiszpozíciósrendszera többistrukturálisvariánsá-
nak tekinthető, amelybenazadottosztályonéspályaívenbelülipozícióegyedisége
fejeződik ki.Az ún. „személyes” stílus, vagyis az a különös ismertetőjegy, amelyet
magánhordozegyadotthabitusvalamennyiterméke,legyenszóakáregygyakorlat-
rólvagyegyműalkotásról,sohasemmás,mintegyfajtaeltérésegykorszakvagyegy
osztályeredetistílusáhozképest.Azegyénihabitusokközöttikülönbségekalapelvea
társadalmi pályaívek egyediségéből származik, mely pályaívekkel kronologikusan
elrendeződő és egymásra visszavezethetetlen meghatározottságok sora korrelál: a
habitus…egyolyankivételesintegrációtvalósítmeg,amelyetegyosztályvalamennyi
tagjának az első, statisztikailag közös tapasztalatai uralnak (Bourdieu 1980a: 101–
102).

E viszonylag hosszú idézetekre azért volt szükség, hogy érzékelhetővé váljon: a
Fér fi ura lom banBourdieu lényegébennemteszmást,minthogyazosztályhabitus
helyébeagender, azaza társadalminemek (a férfiak, illetveanők)egymáshoz
fűződő relációja által meghatározott habitustényezőket illeszti. Egyszerűbben
fo gal maz va: a Fér fi ura lom banazosztályhelyébea társadalminemkerül.Ebből
adódóankitüntetettjelentőségettulajdonítatestivélett,azazmegtestesültviselke-
désformáknak,amelyeknemtudatosszintenszabályozzákazemberimegnyilvánu-
lásokat; és miután mások által is észlelhetőek, e megnyilvánulások társadalmi
osztályozására,illetvemegkülönböztetéséreisalkalmasak.Atanulmánybanegye-
nesen a „szimbolikus erőszak testi kényszerré válásáról”, az „uralmi viszonyok
szomatizációjáról” van szó. Szellemes és meggyőző fejtegetéseket olvashatunk
arról,hogyanjelennekmegatesttagolásában(fönt/lent,alul/fölül)anagykultu-
rá lis op po zí ci ók: a tisz ta versus tisz tá ta lan, a nyil vá nos versus nem nyil vá nos, a 
legitimversus illegitim. (Jellemzőmódon–mutat ráa szerző–,a szorosanvett
nemiaktuselgondolásakorhagyományosanaztapozícióttekintik„normálisnak”
és„klasszikusnak”,amelybenaférfivanfölül,sazettőleltérőeketgyakortaszank-
cióra ítélhető elhajlásnak, perverziónak minősítik.) Bourdieu kiélezetten fogal-
maz za meg itt a fe mi nis ta gon dol ko dók egyik alap té zi sét, mi sze rint a tár sa dal mi lag 
megkonstruáltbiológiaitestegybenpolitizálttest,sőtmagaa„megtestesültpoliti-
ka”.Ennekkapcsántöbbekközöttaz iskolaialapoktatástemlíti,mely–például
annakelsajátíttatásával,hogyankelltartania(maszkulin)jobbkezet,hogyankell
járni,hogyankellvalakinekaszemébenézni,hogyankellésszabadöltözködni–
szexuálisalapondifferenciáltetikai,politikai, sőtkozmológiaielemeksokaságát
építibeafelnövekvőgenerációknemtudatosdiszpozícióiba.
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5Szerzőnkazerrevonatkozófejtegetéseketjórésztamáremlítettalapművéből(Bourdieu1980a)
emel te át.
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A Fér fi ura lom két vál to za ta

Az 1990-benmegjelent tanulmány fő tézise, hogy a férfiuralom –melyminden
uralommodelljénektekinthető–olyantársadalmiintézmény,melyévezredekóta
mélyenbevésődöttazobjektívtársadalmiésaszubjektívgondolkodásistruktúrák-
ba, s a mediterrán régió archaikus kabil társadalmában lényegében ugyanazon
törvények szerint létezik, mint a huszadik század elején London Bloomsbury
negyedébenVirginiaWoolfközegében,avagyazezredvégenNyugat-Európában.
Keletkezésének alapja a férfiak szocializációja során öntudatlanul elsajátított
libido dominandi, azaz az uralkodás ösztönösen meglévő vágya, egyfajta belső
kényszerreépülőkötelességtudat,amivelaférfi„önmagánaktartozik”.Ekészte-
tés, avagy il lú zió dominandi végsősoronnemmás,mintaférfiassághangsúlyozá-
sának,teljesítménykényszerénekkötelezettségébevetetthit,melyatársadalmilag
meghatározott elfojtásoknak köszönhetően a valóságelvet teszimeg az örömelv
forrásául,saférfiakatmásférfiak(ésközvetveahozzájuktartozónők)legyőzésé-
re,megelőzésére,azazolyanjátékokművelésérekészteti,amelyekhatáresetifor-
májaaháború.Ugyanakkorazelnyomóférfiakisáldozatokkáválnak,mégpedig
–önmagukatiselnyomó–sajátillúziójukáldozataivá.
Ebbenanemilegmeghatározott,„szexualizáltésszexualizáló”társadalmimunka-

megosztási rendbena férfiakanyilvános szférákban,míganőkanemnyilvános,
nemprofit-éshatalomorientált,stöbbnyirekorlátlanidőráfordítástigénylőmagán-
szférában tevékenykednek. Ez utóbbiak lényegében cseretárgyként szolgálnak a
férfiakvirtusonésméltóságonalapulójátékaiban,sebbéliminőségükbenaférfiak
szim bo li kus tő ké jé nek újratermelődésétszolgálják.Anők–folytatódikagondolat-
me net – a tet szés föl kel té sé re van nak haj la mo sít va, ígynemvéletlen,hogyidejükjelen-
tősrészétkoz me ti kai mun kál ko dás sal töltik.Őkazok,akikazesztétikaijátékszabály-
okáltal(is)szervezettceremóniák(családiésvállalatiünnepek,irodalmiszalonok,
fogadások)főfelelősei,ennélfogvaelsősorbanamegkülönböztetőjegyektermelésé-
reésfogyasztásáraszakosodottkulturálisszférábanfoglalhatnakelfontosabbpozí-
ciókat.Emellett–VirginiaWoolfszépmetaforájávalszólva–ahí zel gő tü kör sze re pét 
játsszák,melytükörbenaférfiakönmagukkinagyítottképétpillanthatjákmeg.Vég-
sősorontehátanőkvalamennyimegnyilvánulásukkalazőketbirtoklóférfiakvagyo-
nátgyarapítják.Ugyanakkorrendelkeznekaki re kesz tet tek tisz tán lá tá sá val, sígy„szó-
rakozotttávolságtartással”szemlélhetikaférfiak„halálosankomoly”játékait.
Amondandókétoldalrólnyeralátámasztást.Egyrésztakabiltársadalomanya-

giés szimbolikusuniverzumának,azazmindennapigyakorlatainakés teljeskoz-
mológiájánaknemialaponstrukturált,sábrasegítségével isszemléltetett leírása
révén.EnneksoránBourdieumeggyőzőenmutatjabe,hogymindenolyantevé-
kenységet a nők végeznek,mely a „bensővel”, a „nedvessel”, az „alacsonnyal”,
vagyéppena„görbével”kapcsolatos(tehátnemcsakagyermeknevelést,hanemaz
olyanpiszkosházimunkákatis,mintazállatokkiganézása),szembenaférfiakra
háruló,„külsőnek”,„hivatalosnak”,„egyenesnek”,„száraznak”,„magasnak”(stb.)
tekinthető tevékenységekkel.5Akifejtettekalátámasztására szolgálómásik refe-
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6Annálmeglepőbb,hogyafranciakiadásbansemminemutalarra,hogyaszerzőugyanezzela
címmel1990-bensajátfolyóiratábanmárpublikáltegycikket.Etekintetbenamagyarkiadásnémileg
korrektebbnektekinthető,hiszenittazelőszóelsőmondatábanBourdieuemlíti,hogyatémávalmár
korábbanisfoglalkozott.Igaz,pontosreferenciátittsemad.
7Aszimbolikuserőszak:atestikényszer;azuralmiviszonyokszomatizálása;aszexualitástársa-

dalmikonstrukciója;azillúzióésalibidodominanditársadalmigenezise;akirekesztettektisztánlátá-
sa;anőmintcseretárgy;azintézményilibido.
8Apróságnaktűnik,pedigegyáltalánnemaz:nyilvánvalóannemvéletlen,hogyafranciakiadás-

ban–szembenamagyarkiadással–apostscriptumotúgytördelték,hogyazaharmadikrészutolsó
fejezeténektűnjék.
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renciaVirginiaWoolfVi lá gí tó to rony címűregénye,melynekfőhőse,Mr.Ramsey
kitűnő hivatkozási alapot teremt a szerző számára a li bi do dominandin ala pu ló 
modernkoriférfidiszpozíciókbemutatására.Mr.Ramsey,aszázadelőbritegyete-
mi embere ugyanis az a férfi, akinek „minden szava megfellebbezhetetlen
parancs”, akinek előrejelzései „mintegymagukban foglalják tulajdon igazolásu-
kat”,sakinélatudományoselőrelátáshozhasonlíthatótekintélyelvűatyaijóslása
„jövőreiskiterjesztiamúltbefejezettségét”.Őazaférfi,akibelülrőléliátalibido 
aca de mi cá nak a harci játékok metaforáiban kifejeződő jelentéstartalmait: „Mr.
Ramseyki húz ta ma gát, s úgy állt ott, szál egye ne sen, mintegyoszlop,azurnamel-
lett.Kihibáztathatja,haígyállvaegypillanatig,ahír név re,amentőexpedíciókra,
a há lás kö ve tői általcsontjaiföléemeltkövekregondol?”(Woolf1971:60–61,P.B.
ki eme lé sei).
Mostanraazolvasóbantalánmármotoszkálakérdés:miértkellennyitfoglal-

kozni egy 1990-es cikkel egy 1998-ban megjelentetett francia könyv 2000-es
magyarkiadásakapcsán?Nos,aválaszigenegyszerű:azért,mertacikkrőlleírtak
változtatás nélkül érvényesek a könyvre is! A két szöveg között nincs lényegi
különbségafőmondanivaló,azalkalmazottfogalomkészlet,valamintazempiri-
kushivatkozásialapkéntfölhasználtreferenciákközött.6Akkorviszont–tamás-
kodhatunktovább–mennyibenmásakétszöveg?Vajonmiérttartottafontosnak
Bourdieu,hogytanulmányátnyolcévvelkésőbb,nemegészenkétszeresterjede-
lemben,egykiskönyvbenismegjelentesse?
Elsőközelítésbennemtűnikmegalapozatlannakazaföltevés,hogyelégedetlen

lehetettírásánakformaszerkezetével,hiszenún.normalien-ként,azazaNapóleon
ál tal ala pí tott Ecole Normale Superieure,afranciatársadalomtudományoselitleg-
nagyobbpresztízzselrendelkezőGrande Ecole-jánakvoltdiákjakéntőegyolyan
filozófiaihagyományletéteményese,melya„tartalommal”legalábbazonosjelen-
tőségetbiztosíta„forma”eleganciájaszámára.Ezegyrésztaztjelenti,hogyebben
azalapvetőenfilozófiaimegalapozottságúhagyománybanagondolatokatabináris
oppozíciókbólszülető(látszólagos)paradoxonokfolyamatosföloldásánakkönnyed
eleganciájávalkellkifejteni.Ekötelezettségnektermészetesenazelsőszövegvál-
tozat is – miképpen a szerző szinte valamennyi munkája – magától értetődő
könnyedséggelteszeleget.Ugyanakkoramianagyformaszerkezetiegyensúlyt,a
műnagyarányaitilleti,akétváltozatközöttmárjelentősesztétikaikülönbségeket
találhatunk–azutóbbiváltozatjavára.Mígugyanisakorábbicikkhét,többé-ke-
vésbéadhoccíműéseltérőhosszúságúfejezetretagolódik7,addigakönyvsokkal
inkábbmegfelelnilátszikaskolasztikustradícióformaelveinek:háromrészbőláll,
melyek közül az első öt, az utolsó négy8, a középső pedig három alfejezetet 
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9Amagyarfordításbanezekaz„elöljáróban”,valaminta„zárszó”kifejezésekkelillettettek.
10Azeredetiben,mintmárutaltamrá,alatin„preambulum”,valamint„postscriptum”,snema

francianyelvűpréface(előszó)éspostface(utószó)fogalomtalálható.Azaz:alatinnyelvűkifejezések
alkalmazásaszinténrészeeretorikaihagyománynak.

11 Le nord et le midi; L’ontologie politique de Martin Heidegger;  La noblesse d’état és a Le patronat. 
Ez utóbbi két könyv esetében az önhivatkozás elmaradásaminden bizonnyal nem függetleníthető
attól,hogyemunkáktársszerzője,MoniquedeSaintMartinidőközbenmegszakítottaegyüttműködé-
sétBourdieu-vel.

12 Célibat et condition paysanne (1962); Travail et Travailleur en Algérie (1963); Algérie 60 (1977); 
Sur le pouvoir symbolique (1977); Homo academicus (1984); Choses dites (1987).
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tartalmaz,sazegészetegypreambulumésegyösszefoglaláskeretezi9.Megterem-
tődiktehátegykváziszimmetria,melyugyanakkor–azortodoxkonzervativizmus
látszatát elkerülendő – finom formaszerkezeti disszonanciák révén idézőjelbe is
tétetik. Hi szen a postscriptum,haakarom,beletartozikaharmadikrészbe–sakkor
ezarészisötalfejezetbőláll–,haakarom,nem.10Miképpennézőpontkérdéseaz
is,hogyafüggeléketaformaszerkezetiegyensúlytkibillentő,lényeges(al)fejezet-
ként, vagya főmondandóhozképestmásodlagos jelentőségű szerkezeti egység-
kéntfogjuk-eföl.Mindenesetreazatény,hogyaszerzővégkövetkeztetéseiutánra
illesztierészt,arralátszikutalni,hogyameleg-ésleszbikusmozgalommalkapcso-
latbanmegfogalmazottkérdéseikívülesnekfőmondandóján.
Ebbenaretorikaihagyománybantehátalátszólag„formai”kérdések–atuda-

tosanlebegtetett,sejtetett,érzékeltetettfinommegkülönböztetésekéskülönbség-
tételek komplex játékából adódóan – „tartalmi” jelentőséggel bírnak.A kint és
bentegyidejűségénekambivalenciájátmegteremtő technikáknagyon is lényeges
összetevőialibido academicaetípusának.Ezértföltehetőlegebeállítódáskésztető
erejeiselősegíthette,hogyaszerzőegyúj,tökéletesebbváltozatotkészítsenkoráb-
bicikkéből.Persze,bármennyirefontosisegyhagyományretorikaikövetelmény-
rendszere, önmagábanmindenbizonnyal nem lett volna elegendő arra, hogyúj
szövegváltozatszülessék.Ehhezmásraisszükségvan.Így–hogyaválasztegyelső
látásratalánkevésbéfontosnaktűnő,ámafinommegkülönböztetésekrerendkívül
sokatadófranciaszellemiközegbenigencsaknagyjelentőségűtényezővelfolytas-
sam – a re fe ren cia ho ri zont, azaz a kifejtendő mondandó szempontjából fontos
hivatkozásoksúlypontjainakidőközbentörténtmegváltozására.Haugyanisfigyel-
mesen szemügyre vesszük, milyen források, szakirodalmi hivatkozások alapján
fejti ki gondolatait Bourdieu a két szövegben, nem elhanyagolható jelentőségű
eltérésekrebukkanhatunk.
Legelőszörisaztűnhetszemünkbe,hogymindkétszövegváltozatbankiemelke-

dőenmagasazönreferenciákszáma:acikkbennyolc,akönyvbentizennégysaját
műrehivatkozik.AlegtöbbszörhivatkozottmunkaaLe sens pratique[Agyakorla-
tiérzék](Bourdieu1980a):acikkbentízszer,akönyvbentizenegyszeremlíttetik.
Ezenkívülmégkétsajátkönyv(Bourdieu1979,Bourdieu1982),valamintegycikk
(Bourdieu1990a)található,amelyekremindkétesetbenlegalábbkétszerhivatko-
zik.Ugyanakkoracikkbentalálhatómásiknégyönhivatkozás11 már nem sze re pel 
akönyvben.Ezzelszembenhatolyan,1990előttpublikáltírásárahivatkozikköny-
vében12,amelyekreacikkbennemtörténtutalás.Ezekmellettöt1990utánmeg-
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13 Les règles de l’art (1992); La misère du monde (1993); Le corps et le sacré (1994); Apologie pour 
une femme rangée (1995); Méditations pascaliennes (1997).
14Ehhezképestnehezenérthető,miértnemszerepelaBourdieunévakönyvfranciakiadásának

névmutatójában.Ráadásulmégirodalomjegyzéksincs:afölhasználtirodalmakalábjegyzetbentalál-
hatók,jócskánmegnehezítveezáltalazolvasódolgát.
15 „A leggondosabb elemző (egyKant, egy  Sartre, egyFreud, sőt egyLacan) is kockáztatja a

tudattalanelgondolását,megkísértve,hogyegyátgondolatlantudattalanbólmerítigondolatieszköze-
it–tudtánkívül”(123.o.).Eredetibenamondatígyfest:„Etl’analysteleplusaverti(unKantouun
Sartre, un Freud ou unLacanmême…) risque ainsi de puiser sans le savoir dans un inconscient
impensélesinstrumentsdepenséequ’ilemploiepourtenterdepenserl’inconscient”(123.o.).Ezta
mondatotvalahogyígykellettvolnamagyarrafordítani:„Ilymódonaleggondosabbelemző(…)isazt
kockáztatja, hogy a tudattalan elgondolásánakmegkísérlésére (és nem „megkísértésére”) irányuló
gondolatikategóriáit–tudtánkívül–egynemelgondolttudattalanbólmeríti.”
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je lent mun ká ját tart ja em lí tés re mél tó nak13.Összességébenacikkbentizenhétszer,
a könyvben huszonhétszer hivatkozik saját munkára. Látható tehát: időközben
megváltozott a szimbolikus öntörténelmet alkotó elemek közötti mitikus rend
struktúrája,amitfinoman,deabennfentesekszámárajólérthetőmódonérzékel-
tet ni kel lett.
Haszemügyrevesszükamásokravonatkozóhivatkozásokatis,föltűnhet,hogy

mindkétszövegváltozatbanönmagánkívülviszonylagkevesetésviszonylagkevés
szerzőtreferál.14Mindazonáltalakönyvbenjóvaltöbbahivatkozás,így–különö-
sen, ha figyelembe vesszük a formaszerkezetről elmondottakat is – egyértelmű: e
második,bővítettváltozatsokkaljobbanmegfelelnilátszikatudományosságköve-
telményeinek.Ahivatkozottszerzőktoplistájátakönyvben(ahuszonhétönhivat-
kozásután)FoucaultésSartrevezetinégy,ill.háromemlítéssel.Foucaultfontos-
ságaidőközbenhatározottannövekedett(hiszenacikkbencsakegyszerfordultelő
aneve),sméghaazesetektöbbségébenpolemizálisveleBourdieu,magaatény,
hogy–másokkal szemben–polemizálásraegyáltalánméltónak tartja, figyelmet
érdemel.Sartre-raléppenfordítottahelyzet:acikkbenvanegyhosszabb–noha
apróbbbetűkkelszedett–bekezdés,melyazzalfoglalkozik,hogyanválikafilozó-
fuskasztrációsszorongásokkaltelimagánfantáziája,melyanemiaktusta„lekvár-
bafúlódarázs”metaforájakéntfogjaföl,egy„alapvetőfilozófiaiintuícióvá”,mely
a„magáértvalómézédeshaláláról”,a„magánvalónőiesengyöngédbosszújáról”
ésa„tudatnyálkásságáról”értekezik.Ebekezdést–komolyönmérsékletrőltéve
tanúbizonyságot–Bourdieujobbnakláttanembeillesztenikönyvébe,nohaSartre-
ra(is)vonatkozó,ámkonkrétpéldahíjánnemigenérthető(magyarulpedigvég-
képpzavaros),szimpladenunciálássáválóutalásazértittismegtalálható15.
Az1990-escikkbenafentemlítettekenkívülmintegyharminc-egynéhányszer-

zőre hivatkozik – többnyire egy alkalommal. Közöttük megtalálhatók a más
Bourdieu-művekben is gyakran fölbukkanók (Bergson, Kant, Husserl, Kafka,
Lévi-Strauss, Van Gennep, Freud, Lacan), valamint a téma kapcsán érintett,
kevésbéismert,főlegfrancia,ámafeminizmussalkapcsolatbanemhozhatókuta-
tók.Egy lábjegyzetben tesz említést az „esszencializmusban sűrűnmegfeneklő”
„feministadiskurzusról”(Bourdieu1994:49),sennekkapcsánFéralt,Irigaraytés
Kristevátemlíti.Akönyvbenmárjóvaltöbbszerzőrehivatkozik–általábanszintén
egy-egy alkalommal. Ám e referenciák közül nemcsak Féral, Irigaray vagy 
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16KivételtalánTh.Laqueur,L.SchiebingerésR.A.Nye.
17 „Judith Butler semble elle-même rejeter la vision »volontariste« du genre qu’elle semblait

proposer dans Gender Troublelorsqu’elleécrit:»Themisapprehensionaboutgenderperformativityis
this:thatgenderisachoice,orthatgenderisarole,orthatgenderisaconstructionthatoneputson,
asoneputsclothesinthemorning«”(110.o.).
Mindez  amagyar változatban így néz ki: „JudithButler ismintha elvetné aGender Trouble c. 

könyvbenfelsejlőkorábbielméletét,amikorazthangoztatja,hogy»Anemihovatartozáskifejeződése
kapcsánafélreértésakövetkező:anemkorántsemválaszthatójelleg,szerep,vagyolyanfajtakonst-
rukció,amitfelöltvalaki,mintreggelenteruháit«”(110.oldal).Bourdieu–végrehajtvaegyklasszikus
csúsztatást – azt felejti el megemlíteni, hogy Butler e szövegrészben aGender Trouble szél ső sé ges 
in terp re tá ci ó i nak kri ti ká ját fogalmazzameg.Szósincstehátarról,hogy„elvetné”korábbielméletét.De
afranciaváltozatannyibanlegalábbkorrekt,hogyangolulidéziaforrást.Amagyarváltozatbólviszont
nem csupán annak egyértelmű jelzése marad el, hogy az eredetiben itt angol idézet szerepelt
(föltehetőlegazért,mertafranciaszerkesztőkjobbnakláttáknemlefordítaniazaliglefordíthatót),
hanem annak magyarra fordítása során egyszerűen eltűnik a butleri kulcskategória, a „gender
performativitás”,sapongyolaéssemmitmondó„nemihovatartozással”helyettesítődik.Ráadásula
„gender”fogalmasemamagyarszaknyelvbenegyreinkábbbevett„társadalminemként”,hanemegy-
szerűen„nemként”fordíttatik.Ígypedigéppenalényegválikérthetetlennéésrekonstruálhatatlanná.
18Ebbenlényegébenaztfogalmazzameg,hogyhatáresetekbenlétezhetkivételaférfiuralomálta-

lánosszabályaalól.Ilyenhatáresetnektekinthetőa„szerelemvarázsszigete,aholfolytatólagoscsoda
zajlik:azerőszakmentességcsodája,amelylehetővétesziateljesköl csö nös sé gen alapulóviszonyt”(118.
oldal).Atézisnémilegmeglepő,hiszenmisemlettvolnakönnyebb,minterreaterületreiskiterjesz-
teni a törvény érvényességét. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy Bourdieu szerint a társadalmi
viszonylatoknaklétezhetnekolyandimenzióiis,melyekrenem ér vé nyes a szo ci o ló gia kom pe ten ci á ja.
19Ittalapvetőparadoxonnakazttartja,hogyvajon„lázadhatunk-emásképpatársadalmilagránk

kényszerítettkategorizálásellen,mintéppekategorizálás jegyébenkategóriábatömörülve,életben
tartva az osztályozást, a korlátokat, amelyekkel szembeszegülünk?” (129. old.). Vagy másképpen
fogalmazva:„hogyanvehetjükelejétannak,hogyamozgalomvívmányaigettósodáshozvezessenek?”
(132.o.). Ekérdéseketkorábbanradikálisabbéselutasítóbbtételekformájábanfogalmaztamega
Fér fi ura lom cikkváltozatában:„Akimindenkülönösebbeljárásnélkülszociológiaiproblémáváalakít
át egyelnyomott csoport által felvetett társadalmiproblémát, az valójábanmárakezdetkezdetén
figyelmen kívül hagyja mindazt, ami a tárgy realitását alkotja, miközben az uralkodás társadalmi
viszonylatait egyolyanentitással, esszenciával,magábanvalóésmagáértvalógondolattal cseréli fel,
amilyen(ésezamen’sstudiesesetébenmegistörtént)egykiegészítőentitás(Bourdieu1994:46).
20Akönyvmagyarfordításában,mintarrólazalábbiakbanmégszólesz,„Állandókésváltozók”

sze repel.
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Kristevahiányzikimmár,hanem–annakellenére,hogylegalábbharmincalkalom-
mal hivatkozik 1990 után megjelent munkákra – hiába keressük a társadalmi
nemekkutatásakapcsánazutóbbiévtizedbenvilághírűvélettkutatókmunkáitis.16 
EgyedülJudithButlernevéveltalálkozhatunkafontosabbakközül.De–enyhén
szólvanemkifejezettenkorrektmódon–atőleszármazóidézetisaBourdieuáltal
elmondottakalátámasztásárahivatott17.
Mindezekutánlássukakétszövegváltozatközöttitartalmikülönbségeket!
Zárójelbetéveaformaiváltozásokat(astilisztikaifinomításokat,apreambulum

és az összefoglalást tartalmazó zárófejezet beillesztését, melynek kulcsmondatai
egyébkéntazeredeticikkelsőbekezdésébőlszármaznak),egyértelműenújgondo-
latokat hordoz az uralomról és a szerelemről szóló postscriptum18 , va la mint a 
meleg- és leszbikusmozgalmakkal foglalkozó függelék19.A szövegtestbe lényegé-
benegyújrészkerült:a„Permanenciákésváltozás”címűfejezet20. Kon cent rál junk 
ezutóbbira,márcsakazértis,mertacímalapjánettőlvárhatjuk,hogyaférfiuralom
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21„Leschangementsvisiblesdesconditionscachenteneffetdespermanencesdanslespositions 
relatives: l’égalisation des chances d’accès et des taux de représentation ne doit pas masquer les
inégalitésquisubsistentdanslarépartitionentrelesdifférentesfilièresscolaireset,dumêmecoup,
entrelescarrièrespossibles”(97–98.o.).Magyaruleztolvashatjukakötetben:„Akö rül mé nyek szem-
beszökőváltozásaelfediavi szony la tok folytonosságát;azesélyegyenlőségésa százalékarányokmit
semváltoztatnakakülönféleiskolákköztimegoszlás,ezzelapályaválasztásegyenlőtlenségein”(97.o.).
Ehhezcsakannyit:afranciaszövegbennemvéletlenülszedtékkurzívvala„conditions”ésa„positions
relatives”fogalmait.Ésönmagábanugyanmégnemvolnanagyhibaa„conditions”-t„körülmények-
ként”fordítani,csakhogy,mivelittfontoskulcskategóriárólvanszó,akkormindenalkalommalehhez
kéne ragaszkodni. Ám nem ez történik. A 110. oldalon például „léthelyzetként” fordítódik a
„condition”.(Ezutóbbiegyébkéntsokkalszerencsésebb,mivelpontosabbanutalarra,hogyBourdieu
korábbiműveibeninkábba„conditiond’existence”fogalmáthasználtaa„condition”helyett.)Ugyan-
akkorkifejezettentévedés„viszonylatokként”,snem„relatívpozíciókként”magyarítania„positions
relatives”terminust.Annál is inkább,mertezutóbbiesetben isbevett,bourdieu-ialapkategóriáról
vanszó.Amondatmaradékrészénekpedigegyébkéntvalahogyimigyenkellenehangzaniamagyarul:
„abeiskoláztatásiesélyekésa(nemekközötti)reprezentációsarányokkiegyenlítődésenemrejtheti
elakülönbözőiskolaicsatornák–sebbőladódóanalehetségespályaívek–megoszlásaközöttfönn-
állóegyenlőtlenségeket”.
22Azeredetiben„positiond’autorité”szerepel,amit„uralmipozícióként”kellettvolnafordítani.
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változatlanságátésörökérvényűségéthangsúlyozócikkhezképestvalamiújattar-
tal maz majd.
A„dehistorizálástörténelmimunkájánaktörténetirekonstrukcióját”feladatul

tűzvemagaelé,Bourdieuafolyamatosságotfönntartótársadalmiintézmények(az
egyház,azállam,aziskola,acsalád)történeténektanulmányozásáttekintia„nők
történelmét”vizsgálómegközelítéselsődlegesfeladatának.Alegjelentősebbvál to-
zás nak azt tartja, hogy a férfiuralom „többé nemmagától értetődő evidencia”,
hanem„sokszormegvédendő, igazolandóügy, hárítás, szabadkozás tárgya” (96.
o.).Ennekokátrészbenafeministamozgalomkritikaitevékenységébenlátja,rész-
bena„nőiléthelyzetbenvégbementgyökeresváltozásoknak”tudjabe.Ezenvál-
tozásoksorábanbeszélaziskoláztatásiésmunkaerő-piaci(azazanyilvánosszférá-
bajutástlehetővétévő)tényezőknőkszámárakedvezőváltozásáról,aházasságkö-
tésiéletkorkitolódásáról,acsaládszerkezetrőlésacsaládimunkamegosztásról.
Ugyanakkoreváltozásoknálfontosabbaknaktartja,hogya„körülményekszem-

beszökőváltozásaelfediaviszonylatokfolytonosságát”(97.o.)21, azt ne ve ze te sen, 
hogya„kü lönb ség struk tú rá ja vál to zat lan ma rad” (98.o.).Ezértőazonjegyekhang-
súlyozásáttartjafontosnak,amelyekarrautalnak,hogyatársadalmitérbenelfog-
laltpozíciójuktólfüggetlenül„anőktovábbraisegy»szimbolikusnegatívhánya-
dossalvannakelválasztvaaférfiaktól«”,mely–akárcsakafeketékbőrszíne–„alá-
ássa létüket ésmegnyilvánulásaikat” (100. o.).Hiszen akár titkárnőként, azaz a
bürokráciáknői szolgálószemélyzetének tagjaiként, akároktatóként vagyápoló-
ként dolgozzanak, a nyilvános szférában is jórészt a magánszférából származó
tevékenységeiketvégzik.Ráadásul„egynő(…)azonosadottságokmellettisszá-
míthatarra,hogyegytekintélyesposzton22férfitrészesítenekelőnybenveleszem-
ben” (101. o.). Smiután a világ ilyetén berendezkedését a nők természetesnek
fogadjákel,joggalfogalmazhatómegatézis,miszerinta„habitusokebbőlkövet-
kezőállandóságaazegyiklegfontosabbtényezőjeanemekszerintimunkaszerve-
zetviszonylagosállandóságának”(102.o.).
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Ésakkorezenapontonismétutaljunkvisszaakorábbiakbanemlítettfőművek
egyi ké re, a Distinction [Distinkció]-ra! Ezáltal ugyanis láthatóvá válik a szerző
pa ra dig ma ex pan zi ós stra té gi á ja.AmikorugyanisBourdieua„transzhistorikusságról”,
a„habitusokállandóságáról”,aláthatóváltozásokáltalelfedett„láthatatlanstruk-
túrákváltozatlanságáról”,azaza„struktúraerejéről”(ésnem„hatalmáról”,ahogy
amagyarszövegbenolvasható;deerrőlmajdkésőbb!)értekezik,akkor–struktu-
ralistakéntalárendelveaváltozástazazonosságnak–lényegébennemteszmást,
minthogykorábbankidolgozottfogalomkészletét,szemléletmódjátújabbésújabb
területekreterjesztiki.

Mert mit is mond a Distinkcióban?Adominánsosztályésakispolgárságegyes
frakcióiközöttiviszonyokategyháromdimenzióstérbenelemzi:egyrésztazosztá-
lyok,ill.osztályfrakciókáltalbirtokolttőkemennyiségét,másrésztetőkestruktú-
ráját(azazagazdaságiéskulturálistőkearányát,illetveatőkékközöttirekonver-
ziósstratégiákat),harmadrésztekéttényezőidőbeliváltozásaitvizsgálja.Akifino-
multésszellemes, sahatvanas-hetvenesévek francia társadalmának(pontosab-
ban: párizsi „domináns osztályának” és „kispolgárságának”) kritikus szemléletű
ismeretérőltanúskodóelemzéserévénsikerülatársadalmistruktúraújratermelő-
désénekmodelljétisfölvázolnia.Atár sa dal mi struk tú ra transz lá ci ós rep ro duk ci ó já-
nak (eltolódás révén történő újratermelődésének) kapcsán a következőképpen
fogalmaz (a16–18éves francia fiatalokbeiskoláztatási arányainak1954és1968
közöttimódosulásaitilletően):

A rekonverziós stra té gi ák azon fo lya ma tos ak ci ók és re ak ci ók egyik vo nat ko zá sá nak 
tekinthetők, amelyek révén valamennyi csoport a társadalmi struktúrában elfoglalt
pozíciójának fönntartására vagy megváltoztatására törekszik. Azokat az akciókat,
amelyekáltalvalamennyiosztályésosztályfrakcióamásosztályokkalszembeniújabb
ésújabbelőnyökmegszerzésére,azazobjektíveazosztályokközöttiobjektívviszo-
nyokstruktúrájánakátalakításáratörekszik(melyviszonyokazegyestulajdonságok
statisztikai eloszlása révén regisztrálhatók), más osztályok azonos célok irányába
mutatóreakcióiellensúlyozzák(sezáltalazeredetiakciókatordinálisanérvénytele-
nítik).Az ellenirányú akciókkövetkeztében azosztályok és osztályfrakciókközötti
versengéstétjétképezőjavakelosztásánakstruktúrájaegészébeneltolódik(Bourdieu
1979:176–177)(…)
Adeklasszálódásésreklasszálódásdialektikájaazt jelenti,hogyvalamennyicso-

port azonos irányba, azonos célok, azonos tulajdonságok elnyerése felé halad.E
tulajdonságok,melyeknekhordozójaaversenybenlegelölállócsoport,perdefinitio-
nemhozzáférhetetlenekahátrábbelhelyezkedőkszámára,hiszenmegkülönböztető
sajátosságuképpenritkaságukban,egyediségükbenrejlik.Ezértmihelystazalacso-
nyabbrangúcsoportokszámáraishozzáférhetővéválnak,többémárnemazok,amik
korábbanvoltak.Ennélfogvaakülönbségek,eltérések,rangok,rangsorok,prioritá-
sok,kizárólagosságokésmegkülönböztetések,azazatársadalmiformációstruktúrá-
ját al ko tó rend vi szo nyok ordinális tu laj don sá gai pa ra dox mó don ép pen a 
szubsztanciális (tehát nem relacionális) tulajdonságok szakadatlan változása révén
biztosíttatnak.Ígyegyadottpillanatbanfönnállórendszükségképpenazidőbeliegy-
másutániságrendjeis,amelybenvalamennyicsoportmúltjaaközvetlenülalattaelhe-
lyezkedőcsoport jelenével, jövőjepedigaközvetlenül fölötteelhelyezkedőcsoport
jelenévelazonos”(Bourdieu1979:182–183).

Láthatótehát,hogyafolyamatosságrólésaváltozásrólszólvaBourdieuugyanúgy
jártel,mintatársadalmiosztályokésatársadalminemekkapcsán.Ahogyatársa-
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23De akármég korábbra is visszamehetünk, smegállapíthatjuk, hogy aDistinkcióban kifejtett
té te lét tu laj don kép pen már a Rep ro duk ci ó ban(Bourdieu1970),azazazoktatásirendszerújraterme-
lődéséneklogikájárólszólóművébenmegfogalmazza.
24A„hegemónmaszkulinitás”kategóriájaebbenaszakirodalombannagyjábólugyanaztjelenti,

mintBourdieu-néla„libidodominandi”fogalma.
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dalmi osztályokrólmegfogalmazottakat a nemi osztályokra vetíti, ugyanúgy ter-
jesz ti ki a tár sa dal mi rep ro duk ci ós fo lya ma tok ál ta lá nos sa já tos sá ga i ról ki fej tett 
gondolataitisanemilegmeghatározottcsoportokra,aférfiakraésanőkre.23 Az az: 
abourdieu-iparadigma(ésazalapjátképezőfogalmimasinéria)újabbésújabb
területeken bizonyul alkalmazhatónak. Kérdés persze, hogyan illeszkedik ez az
eljárásmódakortársszociológianemzetközitrendjeibe,összefüggésrendszerébe,s
mennyibenvanösszhangbanatémávalfoglalkozókutatókeredményeivel.

Bourdieu és a fér fi ku ta tá sok

Anyolcvanasévekközepétőlfogvamindjelentősebbakadémiaiérdeklődésnyilvá-
nulmega férfiak, s a velükkapcsolatos társadalmi jelenségekkutatása iránt.E
terület expanziója jórészt azon paradoxon fölismerésén alapul, hogy míg a
modernitás csaknem valamennyi fontosabb társadalomtudományi paradigmája
„male-stream mesternarratívaként”, azaz a férfilét, illetve férfibeágyazottság
latensobjektivációjakéntértelmezhető,addigamodernszociológiaeférfitapasz-
talattársadalmimeghatározóivalésösszetevőivelaközelmúltigszinteegyáltalán
nem fog lal ko zott. A fér fi ku ta tá sok a masz kulinitást, il let ve an nak tár sa dal mi 
konstrukcióját nemuniverzális érvényű adottságként, hanem a társadalmi nemi
szerepekáltal történetilegéskulturálisanmeghatározott, reflexióraméltó,külö-
nösemberitapasztalatkéntfogjákföl(Brod2001).
Aférfikutatásokkörébesorolhatómegközelítésekelőszeretettelfoglalkoznaka

„maszkulinitáspluralitásával”,aváltozó férfiszerepekkel:azapasággal,azelvált
férjpozíciójával,abarátsággal,aszexuálismásságkülönbözőformáival(ahomo-
ésbiszexualitással, transzszexualitással),aférfiéletciklusaivaléskülönbözőélet-
szféráival(ígyaférfiakmagánéleténekkorábbannemkutatotttémájával),smin-
denekelőtt a férfiasság válságával.Azzalnevezetesen,hogya férfi hogyankerül
alárendelt,vesztes,kiszolgáltatottpozícióbaazélet legkülönbözőbbnyilvánosés
privátszféráiban:amunkaerőpiacon,apolitikaierőtérben,vagyéppenaszexuális
egyenrangúságátmegkövetelőpartnernőjével szemben.A férfiológia szakirodal-
má nak egyik el len kulcs fo gal ma a„hegemónmaszkulinitás”24,melyfőkéntaszer-
zők dekonstruktív késztetettségének kiélését szolgálja. Azt nevezetesen, hogy
szűkebb tárgyuk kapcsán bebizonyíthassák, mennyire nem hegemón immár a
maszkulinitás általuk vizsgált formája. És bármelyik alább említendő (önmagát
akármodernként, akár posztmodernkéntmeghatározó) szerzőről legyen is szó,
abban va la mennyi en megegyeznek, hogy a férfi/férfiasság témakörét valamilyen
módon a nő/nőiség iránti viszonyában vizsgálják, s hogy e viszonyban, annak
ordinálisésszubsztanciálissajátosságaibana tra di ci o ná lis fér fi ura lom ha nyat lá sát, 
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251820előtt:azagrárpatriarchátuskora;1820–1860:akereskedőkkora;1860–1919:ahajszoltélet
kor sza ka; 1919–1965: a tár sas gon dos ko dás kor sza ka.
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relativi zá ló dását, a ne mek kö zöt ti tá vol ság csök ke né sét, ha tá ra i nak el mo só dá sát ál la-
pít ják meg. (Minderrőlrészletesebbenlásdmég:Hadas2001,Kimmel2001.)
Egyesradikálisabbmegközelítésekpéldáulaférfiasságkapcsánatranszveszti-

tákkal,férfiprostituáltakkal,nőirendőrökkel,kifehéredettfeketékkel,sazőfolya-
matosan újradefiniált, újraegyeztetett, újrakontextualizált identitásukkal foglal-
koznak (Cornwall és Lindisfarne 1996). Az ő álláspontjuk szerint korántsem
magátólértetődő,hogyahím/férfi/férfias,valamintanőstény/nő/nőieskategóriák
fedikegymást.Azaz:álláspontjukszerinttúlkelllépnia„férfi”fogalomesszencia-
lizmusán,sfigyelembekellvenniafragmentáltidentitásokvégtelenjátékait!Sőt!
mégradikálisabbak isakadnakközöttük,akik,mintHomiBhabha,egyenesena
maszkulinitás„protézis”jellegéről,„függelék-”és„léthiányos”mivoltárólértekez-
nek(Bhabha1995).
Egyesekperszemondhatják(miképpenmondjákis),hogyazilyenelképzelések

az amúgy is kifulladófélben lévő posztmodern vadhajtásainak tekinthetők. Igen
ám!Csakhogy jócskánakadnakolyanmodern szerzők is, akik figyelemreméltó
empirikus apparátus fölvonultatásával a férfiasság történelmi változékonysága
mellettérvelnek,spéldául,mintJosephésElisabethPleck,azamerikaiférfiasság
négy történeti változatát25 különböztetik meg (lásd Brod 2001). Vagy mondjuk
nemkevesebbrevállalkoznak,mintpéldáulazausztrálBobConnell,hogyaférfi-
val,illetveférfiassággalkapcsolatosorvostudományi,filozófiai,történeti,szocioló-
giai, antropológiai tudást globális társadalomtörténeti kontextusában tárgyalják
(Connell1995).DeemlíthetjükMichaelS.Kimmel,aterületkanonikusfolyóira-
tá nak, a Men and Masculinities főszerkesztőjéneknevét isesorban,aki legújabb
könyvében(Kimmel2000)atársadalomradikálisanmegváltozottnemitagolódá-
sánakösszefoglalóelemzésétaférfikutatásoktapasztalataitfölhasználvavégziel.
Ésígytovább,ésígytovább.Ennekazírásnaknemcélja–különösenaRep li ka 

43/44-esszámábanmegjelentválogatásután–,hogyBourdieuemunkájánakolva-
sóját részletesebben is eligazítsa a férfikutatások különböző irányzatai között. A
föntirövidutalásokkalcsupánannakérzékeltetésevoltacélom,hogyaFér fi ura-
lom nagyonmásiránybatart,nagyonmástézistfogalmazmeg,mintazittemlített
szerzők.Haélesenakarunkfogalmazni,aztmondhatjuk:ahegemónmaszkulinitás
(azazalibidodominandinalapulótársadalmiviszonyok)dekonstrukciójátközép-
pontjábaállítóférfikutatásoképpenannakellentététfejtikkilépten-nyomon,amit
anevesfranciaszerzőaFér fi ura lom banmegfogalmaz.
Mintláthattuk,Bourdieuúgyíraférfiuralomról,hogyenneksoránnemtartja

fontosnak figyelembe venni a téma kurrens szakirodalmát. Joggal föltételezhet-
nénktehát,hogyasértettszerzőkmajd–kontárnaktekintveőt–tövirőlhegyire
megcáfoljákazáltalakifejtetteket.Nos,haeztgondolnánk,föltételezésünknem
állnámegahelyét.HiábakeressükugyanisaBourdieu-velpolemizálóérveketa
men’s studieslegkülönbözőbbszerzőinél,hiábavárjuk,hogymajdvitabontakozik
kiaradikálisanszembenállópozíciókképviselőiközött,szerzőnknevenemszere-
pelanévmutatókban:cáfolandókéntsincsjelenaférfiológiaszakirodalmában.
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26Hahisziazolvasó,hanem,azidézettszövegekkiválasztásakorúgyjártamel,hogyvéletlensze-
rűenkinyitottama franciakönyvet,ujjammal ráböktemegybekezdésre,majdmegkerestemannak
magyarfordítását.Eredményeimetlegföljebbannyiban„manipuláltam”,hogyazidézettszöveghelyek
bemutatásáranemazokmegtalálásánaksorrendjében,hanem–többé-kevésbé–ahibáksúlyosbodá-
sátszemelőtttartvakeríteksort.
27Ittmindenekelőttaztűnikszemünkbe(ésemegjegyzésegyelőrenemafordítássalkapcsolatos),

hogyamagyarkiadás–ellentétbenafranciával–nemtartalmaznév-éstárgymutatót.Ez–talánmon-
danisemkell–igensajnálatos,hiszenazolvasótlényegesadalékoksorátólfosztjameg.Adologért-
hetetlen,hiszenafordításhozésszerkesztéshezképestminimálisidőigényűmunkáróllettvolnaszó.
Ugyanakkorakiadómentségérelegyenmondva,hogyamagyarkiadásban–afranciávalszemben–
egyrészletesbibliográfiatalálható.Azmármáskérdés,hogyaSeuilKiadónévmutatójaismeglepően
pan cser: többszörnemtartalmazzaaszövegtestbentalálhatóneveket(arrólnemisbeszélve,hogya
kiemelkedősúllyaljelenlévőönhivatkozások–mintláttuk–teljesenhiányoznakbelőle).
28Mondjukattól,hogytalánszerencsésebblettvolnaapréambule-tésapost-scriptum-ot,akifeje-

zésnekafranciábanisidegenszerűhangulatátmegtartva,„preambulumként”és„postscriptumként”
(nem) fordítanimagyarra.Ezekhezképestnem túl szerencsésválasztásaz„elöljáróban”, illetveaz
„utóirat”.A„conc lu sion”esetében–aválasztott„zár szó” helyett,amiinkábbegykonferenciántartott
szóbelimegnyilvánulásjelöléselehetne–ispontosabblettvolnaaz„össze fog la lás”. (Egyébkéntafran-
ciaoldalképtördelésesokkalszebbésáttekinthetőbb,mintamagyarkönyvesetében,annakköszön-
hetően,hogyanagyobbrészekcímeitállóbetűkkelszedték.Mindeztalánaszövegskolasztikusjelle-
géről korábban elmondottak alapján nem teljesen elhanyagolható.De, nemgyőzömhangsúlyozni,
ezeknemlényegikérdések!)
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SezBourdieuszámára,akiakilencvenesévekbenazegyiklegtöbbetidézettszo-
ciológusvoltaszakmában,mindenbizonnyalkülönöstapasztalatlehet.

A ma gyar for dí tás ról

Amint azt az olvasómár érzékelhette, egyes szövegrészekmagyar fordításának
citálásakornemtudtameltekinteninéhánykritikaikorrekcióbeiktatásától.Snoha
eredetilegnemtekintettemfeladatomnak,etapasztalataimalapjánmostköteles-
ségemnek érzem, hogy röviden szemügyre vegyem a Fér fi ura lom friss ma gyar 
kiadását is. E célból szúrópróbaszerűen választottam ki hat szövegrészletet a
könyvből. Tapasztalataim eléggé megdöbbentőek voltak: lényegében nem buk-
kantamolyan–hangsúlyozom,véletlenszerűenkiválasztott!–szöveghelyre,ahol
ne találtam volna különböző súlyú fordítási, értelmezési és szerkesztési gondo-
kat.26

1. pél da: a tar ta lom jegy zék27

Haeltekintünkisastilisztikai(ésesztétikai?)jellegűnekminősíthetőapróságok-
tól28,amásodikésharmadikfejezetcímétnemhagyhatjukemlítésnélkül.Azere-
detibenugyanis amásodik rész címe:L’anamnèse des constantes cachées, míg a 
harmadikrészé:Permanences et changement. Ma gyar for dí tá suk: „A rej tett ál lan dók 
fel idé zé se”, va la mint „Ál lan dók és vál to zók”. Azmégakisebbgond,hogyafel idé zés 
aligha adja vissza ugyanazt, mint a franciában és a magyarban egyaránt bevett
orvosi terminus technicusként használtanam né zis. Azmár nagyobb baj, hogy a
magyarban érzékelhetetlenné válik: az eredetiben az ál lan dó ma gyar fo gal ma 
mögöttkétkifejezésrejtőzik,melyekközülamásodiknaklatinosváltozata,aper-
ma nen cia, amellett, hogy csaknem minden konnotáció magában foglalásával
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29Korábban(l.a21.jegyzetet)máridéztemaztaszövegrészletet,ahola„changements”„vál to zás-
ként”(igaz,egyesszámban,dekicsiremostmárnemadunk!),a„permanencia”pedig„foly to nos ság-
ként”, azaz lényegébenhelyesen fordíttatottmagyarra.Csak éppenazolvasónem tudhatja, hogy e
szavakafejezetcímébenamáremlített„állandók”és„változók”megfelelőivolnának.Haafordító
következetesvolna,amondatnakígykellenefestenie(amennyibenperszeeltekintünka21-esjegyzet-
ben javasoltváltoztatásoktól):„Akörülményekszembeszökővál to zói el fe dik a vi szony la tok ál lan dó-
it…”
30Szerencsésebblettvolnatehátígyfordítani:„Aférfiasságmintnemesség”;„Anőilétmintész-

leltlét”;„Aférfiszemszögnőiszemszögből”.
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lényegében pontosan azt jelenti,mint franciául, teljesen bevett amagyarban is.
(Ígybosszuljamegmagát,haegyfordítóéskiadógörcsösenmagyarítaniigyekszik
azt is,amineképpenlatinosvoltábanrejliksajátos jelentéstartalma.)Deezmég
mindigapróságahhozképest,hogyachangement (azaz„változás”)vál to zók ként 
(ráadásulígy,többesszámban!!!)fordíttatik,aztabenyomástkeltveazolvasóban,
hogyittegymatematikai-statisztikaijellegűfejtegetésrőlleszmajdszó.(A„válto-
zót”mellékesen„variable”-nakmondjaafrancia.29)
Amásodikfejezetháromalfejezeténekfranciacímeiakövetkezők:La mas cu-

linité comme noblesse; L’être féminin comme être-perçu; va la mint La vision féminine 
de la vision masculine. A ma gyar vál to za tok: A fér fi as ság ne mes ség; A női lét mint 
ész le let; va la mint Fér fi lá tás mód női szem szög ből. Ezekkelafordításokkalnagybaj
nincs,csaképpennemkönnyenbelátható,hogyaszerzőszámáraolyfontosszim-
met ria el vet mi ért ren del te alá a for dí tó a vál to za tos ság el vé nek. Hi szen sok rosszat 
el lehetmondani Bourdieu-ről, csak egyet nem: hogy ne választanámeg szinte
kínospedantériávalafogalmait.Shaőúgyítélimeg,hogyszóismétlést,illetveszó-
ismétléstvagyhasonlítástalkalmaz(skolasztika!),aztegyfordítónak illenékres-
pek tál nia30.
Deatartalomjegyzékösszeseddigihibáieltörpülnekaharmadikfejezetnegye-

dikalfejezeténekszinteérthetetlenfordításiszarvashibájamögött.Amagyarvál-
tozatbanugyanisakövetkezőolvasható:„Astruktúraha tal ma”.Ezzelszembena
franciábanezáll:„La force delastructure”,amimagyarulaztjelenti:„astruktúra
ere je”.Bourdieuugyanis–jóstrukturalistaként–megvangyőződvearról(sbizo-
nyosértelembenegészéletműveerrőlszól),hogyastruktúrákerejeéppenön-új-
ratermelésiképességükbenrejlik.Ezazerő, miutánadolgoklogikájábóladódó,
rejtettintézményesülésifolyamatokkövetkezménye,semmiképpensemkeverhető
összeaha ta lom mal(franciául:pouvoir),melymindigágensek(politikusok,kato-
nák,papokvagytanárokstb.)rela cio ná lis po zí ci ó i hozkötöttenértelmezhető.

2. pél da
Ha fölütjük a könyv 42. oldalát, akkor a „Szimbolikus erőszak” című fejezet
másodikbekezdésébenakövetkezőketolvashatjuk:„Nemáltatommagamazzal,
hogyegyszersmindenkorraeloszlathatomazösszesfélreértést,dehaddóvjaka
legzavaróbb,közkeletű tévhitektől, amelyeka jel ké pes erő szak képzetére vonat-
koz nak, és el vi ki in du lá suk a „jel ké pes” jelzőtöbbé-kevésbéleegyszerűsítőértel-
mezése” (az én kiemeléseim: H.M.). Ugyanebben a bekezdésbenmég ötször
szerepel a „jelképes” jelző, miközben a lapalji jegyzetben megadott irodalom
címeakövetkező:„Surlepouvoirsymbolique”.Anélkül,hogybelefognéka„jel-
képes”ésa„szimbolikus”fogalmakközöttikülönbségekecsetelésébe,csupánegy
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31Ugyanez történik a „Szimbolikus javakkal való gazdálkodás és újratermelés stratégiái” című
fejezetbenisa105.oldaltólkezdve.
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érvvel állok elő: amagyar szaknyelvben a kérdés 1978 óta eldőlt (akkor jelent
ugyanismegaFergeZsuzsaésLédererPáláltalszerkesztettkitűnőésigényesen
fordított Bourdieu-tanulmánykötetben [Bourdieu 1978] a „Szimbolikus tőke”
című tanulmány). Nemmegengedhető tehát, hogy a „jelképes tőke” fogalmát
használjuk. Az pedig végképp nonszensz, hogy eközben a fejezet címében a
„szimbolikus”jelzőszerepeljen!31

3. pél da

Laconstancedeshabitus(…)estainsiundesfacteurslesplusimportantsdelacons-
tance relative de la structure de la division sexuelle du travail: du fait que ces
principessetransmettent,pourl’essentiel,decorpsàcorps,endecàdelaconscience
etdudiscours,ilséchappentpourunegrandepartauxprisesducontrôleconscientet
dumêmecoupauxtransformationsouauxcorrections(102–103.o.).
Ahabitusok(…)állandóságaazegyiklegfontosabbtényezőjeanemekszerintimun-
kaszervezetviszonylagosállandóságának.Mivelezekazelveklényegébentestrőltest-
revivődnekátatudat,azérvelésmellőzésével,nagyrésztkiesnekatudatikontroll,
egybenazátalakulás,akorrekcióhatályaalól(102.o.).

Elsőránézésreolvashatónaklátszikamagyarszöveg,súgytűnik,nagyjábólpon-
tosanvisszaadjaazeredetit.Haazonbankicsitalaposabbanújraolvassukamagyar
és a francia változatot, fölfigyelhetünk arra, hogy az elsőmondatban a „nemek
szerintimunkaszervezetviszonylagosállandósága”megfogalmazásenyhénszólva
isnagyvonalúanadjavisszaazt,amiazeredetibenúgyszerepel,hogy„constance
relativedelastructuredeladivisionsexuelledutravail”.Hiszen,túlazon,hogya
bennfentesolvasószámáraegyértelműamegfogalmazásdurkheimiánuskonnotá-
ciója(minttudjuk,Bourdieunemcsakstrukturalista,hanemdurkheimiánusis),a
franciában a „szexuális munkamegosztás szerkezetének relatív állandóságáról”
van szó (igen, „relatív”, snem„viszonylagos”,hiábahangzikmagyarosabbanaz
utóbbi, ugyanis a magyar szaknyelv az előbbit választotta, ezáltal is kifejezvén,
hogyabourdieu-iértelembenvett„relativitás”aszerzőáltalkívánatosnaktartott
„relacionális”szemléletmódrésze,amit,bármennyiresajnáljákisesetlegamagyar
nyelv csőszei, nem ad vissza a „viszonylagossági szemléletmód” formulája). A
másodikmondatsemproblémamentes,mivelaz„endeçàdelaconscienceetdu
discours”megfogalmazásnakigenpongyolamagyarmegfelelőjea„tudat,azérve-
lésmellőzésével” kitétel.Az eredeti szövegugyanis azt akarjamondani, hogy a
testekközötti(azelőzőmondatbanemlítetthabitusokáltalközvetített,észleltés
megkülönböztetett),„tudatonésdiskurzusontúli”állandókrólvanszó.Amondat-
ban tehát nema ráció által véghezvihető érvelésről, illetve annakmellőzéséről,
hanema„tudatelőttes”(vagy,hatetszik,„tudatmögöttes”),tehátnemreflektált,
ám strukturáló erővel bíró diszkurzív jelenségekről van szó. És ezek jelölésére
igenisa„diskurzus”fogalmáthasználjaamagyarszaknyelv,mégpedigugyanazon
Foucaultnyomán,akireegyébként–mintföntebbutaltamrá–Bourdieuiselősze-
retettelhivatkozik.
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4. pél da

L’intentionde sociodicée s’affirme ici sansambages: lemythe fondateur institue,à
l’originemêmede lacultureentenduecommeordresocialdominépar leprincipe
masculin, l’opposition constituante (déjà engagée, en fait à travers par exemple
l’oppositiondelafontaineetdelamaison,danslesattendusquiserventàlajustifier)
entrelanatureetlaculture:àl’acteanomique,accompliàlafontaine,lieuféminin
par excellence, et à l’initiative de la femme, perverse initiatrice, naturellement
instruite des choses de l’amour, s’oppose l’acte soumis au nomos, domestique et
domestiqué,exécutéàlademandedel’hommeetconformémentàl’ordrecosmique,
et dans la maison, lieu de la nature cultivée, de la domination légitime du principe 
masculinsurleprincipeféminin”(25.o.).
Nincsittsemmiköntörfalazás.Azalapmítoszaférfielvűtársadalmiberendezkedés-
kéntértelmezettcivilizációeredetéhezhelyeziameghatározóellentétet(amimára
forrásésaházszembeállításánálisazigazolásátszolgálóelvárásokképébenjelentke-
zik)természetéskultúra,természeteséskulturált„szexualitás”között.Azanomikus
aktussal,amelyaforrásnál,parexcellencenőihelyszínen,aszerelemdolgaibanter-
mészettőljártas,csalárdcsábítóasszonykezdeményezéséremegyvégbe,szembenáll
a nomosznakalávetettaktus,otthon,háziaskeretekközött,amelyaférfifelhívására,
adolgokrendjének,atársadalmiberendezkedésésakozmikusrendalapvetőhierar-
chiájánakmegfelelőenbonyolódikaházban,akulturálttermészetben,aholjogosan
uralkodikaférfielvanőielvfelett(27–28.o.).

Afranciaszövegismeretébenmegállapítható,hogyafordításnakmagyarulígykel-
lenekezdődne:„Aszociodíceaszándékaköntörfalazásnélkülmegnyilvánul itt”.
Ehelyett a „Nincs itt semmi köntörfalazás” található. Ez azért gond, mert a
szociodíceára történőutalás elmaradásánakkövetkeztében lényegébenérthetet-
len amondat.Annak folytatásában arról volnaugyanis szó, hogy az alapmítosz
(vagy inkább ősmítosz)már a férfielv által uralt társadalmi rendként elgondolt
kul tú ra eredetekor intézményesíti a természet és a kultúra, valamint az ezekből
fakadó többi alapvető ellentétet.Azaz egyrészt – szemben amagyar szövegben
találhatómegfogalmazásokkal – az eredetiben szó sincs semmiféle ci vi li zá ci ó ról 
(havalakitérdekel,milyenkülönbségektételezhetőkkultúraéscivilizációközött,
figyelmébeajánlomNorbertEliasnak„Acivilizációfolyamata”címűalapművét).
Másrésztnemazonvanahangsúly–ismétcsakszembenamagyarfordítással–,
hogyazősmítoszmithovahe lyez, hanemarról,hogyaszociodíceamárazősmítosz
ré vén in téz mé nye sí ti a nemilegmeghatározott oppozíciókat. Az intézményesítés
megintcsakolyan terminus technicus,melyegyszociológiai szakszövegbennem
helyettesíthető.Anehézéshosszúmásodikmondatviszonylagpontos,sőtolykor
szépis(példáula„csalárdcsábítóasszony”kitételnekemjobbantetszik,mintaz
eredeti„perverseiniciatrice”–kérdéspersze,hogyugyanaztjelenti-e).Ugyanak-
korszerencséslettvolnamindenesetbenvisszaadniazeredetiszójátékait(például
az„actesoumisaunomos,domestiqueetdomestiqué”-tfordítvaelegánsabblett
volnaa„nomosznakalávetettházi(as)ésháziasítottaktus”-rólbeszélni).

5. pél da

Latechniquedufonduenchaîné,chèreàVirginiaWoolf,faiticimerveille.L’aventure
guerrière et la renommée qui la consacre étant une métaphore de l’aventure
intellectuelleetducapitalsymboliquedecélebritéqu’ellepoursuit,l’illusio ludique
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32Abbanakivételeshelyzetbenvagyunk,hogyrendelkezésünkreállmajd nem ugyanezenmonda-
toknakegyÁdámPéter-félemásikmagyarfordításais.Lássuk:
„AVirginiaWoolfnakolykedvesáttűnéstechnika itt csodátművel:mivelakatonaikalandésa

kalandotmegszentelőhírnévittaszellemikalandnakésahőnáhítotthírességszimbolikustőkéjének
me ta fo rá ja, a já té kos il lú zió lehetővéteszi,hogyaderealizációmagasabbfokán,vagyiskevesebbkölt-
ségráfordítássalreprodukáljákahétköznapilétillúzióját,életbevágótétjeivelésszenvedélyesberuhá-
zásaival–vagyismindazt,aminMr.Ramseytanítványaivalvitázik;ezakatonaikalandteszilehetővé
aztarészlegesésellenőrzöttlibidó-visszavonást,amelynélkülalighalehetnevállalniésmeghaladni
azillúzióvesztést(»Nemvoltkülönösebbentehetséges;nemvoltsemmibecsvágya«),deközbenmeg-
mentiazalapvető il lú zi ót,magábaajátékbavalóberuházást,aztameggyőződést,hogy–mindezek
ellenére – érdemes részt venni a játékban, hogy a játékmegéri a fáradságot,megéri, hogy végig-
játsszák,mégpedigabevettszabályokszerint(hiszen,végsősoron,alegutolsóközkatonánakismódja
vanrá,hogy»állvafogadjaahalált…«)”(Bourdieu1994:34).
Megjegyzendő,hogyakétfranciaszövegváltozatközöttkétkülönbségtalálható.Azelső,hogya

korábbi cikkváltozat második mondatából hiányzik az „académique” jelző a másodszor szereplő
„illusió”-tkövetően,valamint,hogyazidézetvégénmégnemtalálhatómeg–alényegébenstilisztikai
funkciójú–„aumoins”toldalékszó(Bourdieu1990:23).EzekbeillesztésévelazÁdám-fordítás így
festene:„…vagyiskevesebbköltségráfordítássalreprodukáljákahétköznapilétaka dé mi ai illúzióját”,
illetve:„(…alegutolsóközkatonánakismódjavanrá,hogyleg alább »állvafogadjaahalált«)”.
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permetdereproduireàundegréplusélevédedéréalisation,doncàunmoindrecoût,
l’illusioacadémiquedel’existenceordinaire,avecsesenjeuxvitauxetsesinvestisse-
mentspassionnés–toutcequiagitelesdiscussionsdeMrRamsayetdesesdisciples:
elleautoriseletravaildedésinvestissementpartieletcontrôléquiestnécessairepour
assumer et surmonter la désillusion („Il n’avait pas de génie; il n’y avait aucune
prétention”)toutensauvantl’illusio fondamentale, l’investissementdansle jeului-
même,laconvictionquelejeumérited’êtrejouémalgrétout,jusqu’aubout,etselon
les règles (puisque, après tout, le dernier des sans-grade peut toujours au moins
„mourirdebout”…)(81.o.).
IttcsodátteszaVirginiaWoolfnakolykedvestechnika,atudatfolyamokegybeolvasz-
tása.Akockázatoshaditettésazaztmegszentelőhírnévaszellemikalandésazálta-
lahajszoltszimbolikustőke,akiválóságmetaforája,sezértajátékillusiójaazelvonat-
koztatásmagasabbszintjén–aholkevesebbavesztenivaló–másoljaahétköznapilét
aka dé mi kus illusióját amagaéletbe vágó tétjeivel, szenvedélyesodaadásával.Ezek
mindenestül ottmunkálnakMr. Ramsey és tanítványai vitáiban: lehetővé teszik a
részleges, fegyelmezettkívülhelyezkedésmunkáját, amiadezillúzióvállalásáhozés
legyőzéséhezelengedhetetlen(„Nemvoltlángész,nemisakartazlenni…”)(83.o.).

Hogyafranciakönyvbentalálható„fonduenchaîné”(vagyinkább„fondu-enchaî-
né”,kötőjellel,ahogyacikkbenszerepel[Bourdieu1990b:23])„tudatfolyamokegy-
beolvasztásaként”,snem„áttűnéstechnikaként”fordítódik,mégmegbocsátható.32 
Stíluskérdés,hogyaszimbolikustőke„hajszolt”-e,vagyinkább„hőnáhított”(hogy
aztán ittmiért„szimbolikus”, smiértnem„jelképes”,ha többnyire„jelképes”a
tőke,nefirtassuk!),bárszámomraa„hőnáhított”pontosabbnaktűnik.Azviszont
márnemstíluskérdés,hogyazeredetibenszósincs„kockázatos”haditettről,csu-
pánháborúskalandról.Demégezsemtragédia.Azeztkövetőmondatbanazon-
banmárannyifordításihibavan,hogymindegyikrerásemtudokmutatni.Ezért
–a32-eslábjegyzethezutalvaazolvasót–megelégszemazzal,hogynéhánymeg-
jegy zés sel él jek. 
Afranciaszövegmásodikmondatábannema„kiválóság”(„excellence”),hanem

a„híresség”(„célebrité”)metaforájárólvanszó.Továbbá:azeredetinemaztakar-
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33Megfejtés:aháborúskaland(illetve–afrissfordításalapján–a„kockázatoshaditett”)tesziezt
lehetővé.

 replika 193

jamondani,hogyajátékillúziója(vagy,hatetszik,il lu sió ja)„másoljaahétköznapi
létakadémikusillusióját”,hanemazt,hogy„lehetővétesziahétköznapilétaka dé-
mi ai (vagyisnemakadémikus,azaz„mereveniskolás,maradi”,hanemazakadémi-
aiintézményrendszerhezkötődő!)illúziójánakúj ra ter me lé sét(tehátnemkopírozás-
ról,hanemreprodukciórólvanszó).És,talánmondanisemkell,azújratermelésre
történőutaláseltüntetéseazértrendkívülkínosegyBourdieu-szövegből,merteza
szerzőegyiklegfontosabbterminustechnicusa.Ráadásulaz„investissement”sem
„odaadást”,hanem„beruházást”jelent.Ekkorraperszemáramondatteljesenért-
hetetlen.Ésehhezmégtegyükhozzá,hogyafranciatagmondatokközöttiértelme-
zőviszony(l.ÁdámPéterfordítását!)amagyarbanokságiviszonnyáválik.(Hiszen
aztolvashatjuk,hogyajátékillusiójaazért másol–pontosabban„s” azért!–,merta
szimbolikustőkeakiválóságmetaforája;azazametaforaleszatagmondatállítmá-
nya!!!) Ezzel átléptünk a paródia birodalmába. S ott is maradunk. Ha ugyanis
rákérdezünkakövetkezőmondatra(„Mi teszi lehetővéa részleges, fegyelmezett
kívülhelyezkedésmunkáját?”),amagyarszövegalapjánakövetkezőválasztadhat-
juk:„ezek teszilehetővé”.Shogymireutalaz„ezek”(afranciaeredetiben:„elle”)?
Kíváncsi volnék, akad-emagyar olvasó, aki azÁdámPéter-féle fordítás híján is
ki ta lál ja33. Ezt követőenmár igazán apróság, hogy a „legutolsó közkatona” („le
derniersansgrade”)„legutolsónyeretlenként”említtetik.

6.  pél da

„POST-SCRIPTUMSURLADOMINATIONETL’AMOUR
S’arrêteràcepoint,ceseraits’abandonnerau»plaisirdedésillusionner«,qu’évoquait
VirginiaWoolf(etquifaitsansdoutepartiedessatisfactionsparfoissubrepticement
poursuiviesparlasociologie),etteniràl’écartdelarecherchetoutl’universenchenté
des relations amoureuses (1. o.).
(ad.1)J’aiditsouvent,notemmentàlafindeLa Distinction (op. cit., p. 566), la part 

quelarecherchedesplaisirsdela»visionlucide«pouvaitavoirdanslalibido sciendi 
spécifiquementsociologiquesansvoirque le»plaisirdedésillusionner«,quienest
inséparable,pouvaitexpliquer,etpourpartiejustifier,certainesdesréactionslesplus
violemmentnégativesquesuscitelasociologie.”(116.o.)
„UTÓIRATAZURALOMRÓLÉSASZERELEMRŐL
…”(117.o.)

Ennyi.
Az az: az Utó irat elsőmondataahozzátartozólábjegyzettelegyüttnemkerültbea
magyar szövegbe. Ez volt az a pillanat, amikor elhatároztam: nem folytatom
továbbakétfordításösszevetését.
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