
A férfi ak és a nők egymástól eltérő viselkedé-
se természetes módon érdekel mindenkit. Ezt az 
érdeklődést egyrészt kellő előképzettség nélkül 
nehezen érthető tudományos írások, másrészt a té-
mát bulvárszinten megközelítő felületes könyvecs-
kék tárgyalják. Ez a könyv az első olyan írás, amely 
magyar nyelven összefoglalja a szakterületen az el-
múlt évtizedekben összegyűlt érvényes tudást. Az 
Előszóból megtudhatjuk, hogy a szerző a hasonló 
témákkal foglalkozó kutatótársak, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskoláján 
oktató kollégák, valamint egyetemista és PhD hall-
gatói ösztönző hatására fogott e nyelvészeti segéd-
könyv megírásához.

A könyv, címéhez hűen, bevezeti az olvasót a 
gendernyelvészet világába; logikusan, egymásra 
épülő fejezeteken keresztül juttatja el az érdeklő-
dőt a férfi  és női nyelv mítoszaitól a két nem eltérő 
kommunikációs modelljeinek megértéséig. Szer-
kezetét illetően a társtudományok területére való 
kitekintés után szűkíti a fókuszt, s minden fejezetet 
ajánlott irodalommal, valamint összefoglaló kérdé-
sekkel, feladatokkal lát el. Ez a felépítés alkalmassá 
teszi az írást tankönyvként való alkalmazásra csak-
úgy, mint önálló feldolgozásra.

Az 1. fejezet a tudományterület történelmi gyö-
kereit fedi fel; a bűnbeesésért felelős, ezért alá-
rendelt szerepet érdemlő nő helyzetéről már a 
Bibliában olvashatunk. További példát a görög 
mondavilágból merít találóan a szerző; Pandóra, 
a gyönyörű nő kiengedi szelencéjéből a bajt (öreg-
séget, betegséget, fáradtságot), láthatjuk, hogy 
démoni tulajdonságokkal egyértelműen a nőt ru-
házták fel. Majd a nemi alapú nyelvhasználattal 
kapcsolatos tudományos gondolkodás kezdeteiről 
tájékozódhatunk. Megtudhatjuk, hogy már a 19. 
század végén illetve a 20. század elején születtek 
írások a nők speciális „dialektusáról”, de az igazi 
áttörést az 1960-as, 70-es évek jelentették, amikor 
számos gendernyelvészeti tanulmány jelent meg 
(pl. Lakoff, 1973.), s gendernyelvészeti kurzusok is 
indultak, elsősorban amerikai majd fejlettebb euró-
pai egyetemeken.

* Megjelentette a Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009.
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A 2. fejezet címe: Élettani különbségek a férfi ak 
és a nők között és összefüggésük a nyelvhasználattal. 
A szerző világosan elkülöníti a biológiai nem (sze-
xus) és a társadalmi nem (gender) fogalmát. A két 
nem genetikai állományának (agyban is kimutat-
ható) eltéréséből kiindulva bemutatja a társadalom 
által el várt nemi szereprepertoárok különbségét, s 
az ezzel kapcsolatos viselkedés és nyelvhasználat 
kialakulását. Feltárja a nők érzékelési és észlelési 
elsőbbségét a férfi akkal szemben, amely alól csu-
pán a látás területe (látásélesség, térlátás) a kivé-
tel. Nőként jóleső érzés tölthet el minket a fejezet 
olvasásakor, hiszen itt szerepel, hogy szótalálási 
képességeinket illetően is mi, nők teljesítünk job-
ban, azonban ez a különbség gyerekkorban szem-
betűnőbb, felnőttkorra csaknem kiegyenlítődik. 
Mindazonáltal, természetesen nem a nemek közöt-
ti versengésről szól a mű. A könyv értékét növeli a 
tudományos megalapozottság; minden állítás ku-
tatási eredményekre támaszkodik, s a pontos for-
rást következetesen feltünteti a szerző.

A 3. fejezet a hangzó beszéd eltéréseit tárja fel 
férfi  és női beszélők között. Először a biológiai 
adottságok (pl. a hangszalag eltérő hossza), majd 
a beszéd hangzásában megragadható különbségek 
(tempó, hezitálás, dallamosság, alaphang) elemei-
ről olvashatunk. Kiemelkedő az a gondolatmenet, 
ahogy a tényekről a lehetőségekre, feladatokra 
irányítja az olvasó fi gyelmét a szerző. Így tájéko-
zódhatunk arról, hogy a sikeres női politikusnak 
mélyebben, lassabban kell beszélnie, mint ahogy 
azt tenné, továbbá, hogy a munkaerőpiachoz való 
alkalmazkodás a nők tudatos normakövető nyelvi 
viselkedését eredményezi.

A következő fejezet a nyelvtani nem társadalmi 
nyelvhasználatra vonatkozó hatásával foglalko-
zik. Latin, angol, német, orosz, francia, hindi, ja-
pán példákon keresztül mutatja be Huszár Ágnes, 
hogy nemileg semleges szöveg kizárólag olyan 
nyelveken írható (pl. a magyar), ahol nincs nyelv-
tani nem. Azonban, ha a fenti nyelveken született 
irodalmi alkotásokat fordítja a magyar fordító, 
számos nyelvi bravúrra, szójátékra van szüksége, 
hogy átültesse az adott nyelv nemre utaló mor-
fémáit. Különösen nagy kihívás az olyan regény, 
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mint pl. Virginia Woolf Orlando című műve, ahol a 
címszereplő férfi ból nővé változik. Itt a nemi jelle-
get tükröző angol személyes névmásokat őlordsága 
vagy őladysége szavakkal oldotta meg a fordító.

Az 5. fejezet a modalitásbeli, szintaktikai elté-
réseket vizsgálja a férfi ak és a nők nyelvhaszná-
latában. Holmes (1986.) kutatásának eredményei 
alapján fejti ki a szerző, hogy pl. a visszakérdezést 
eltérő kommunikációs célból használják, a nők 
többnyire az udvariasság és a szolidaritás eszkö-
zeként, azonban azt is kijelenti, hogy a beszéd-
helyzet felülírja a gendert, tehát nem kizárólag a 
társadalmi nem határozza meg a nyelvhasználatot. 
Arról olvashatunk továbbá, hogy a két nem közül 
a férfi ak gyakrabban élnek trágár kifejezésekkel, 
ugyanakkor ez az állítás a mai fi atal lányok és fi úk 
csoportjait megfi gyelve már nem igazolható, hi-
szen csekély a különbség, a lányok csaknem olyan 
szívesen használnak obszcén szavakat, mint a fi úk. 
A nők és férfi ak normakövetés tekintetében kü-
lönböznek. Shaw Pygmalion című darabjára utal a 
szerző, amelynek témája az alacsony társadalmi 
helyzetű nő alkalmazkodása az előkelőek nyel-
vi szokásaihoz. Shaw ironikus példáján keresztül 
mutatja be Huszár Ágnes, hogy a nők számára a 
tökéletes nyelvi alkalmazkodás a felfelé irányuló 
társadalmi mobilitás eszköze.

A következőkben a férfi ak és nők által használt 
szövegtípusokat tekintheti át az olvasó. A történel-
mi példák rávilágítanak a nők férfi ak által meg-
határozott egyik fő erényére, a hallgatásra. Ezzel 
azonban nem a két nem közötti versengésre kíván-
ja felhívni a fi gyelmet a szerző, hanem leírja a tár-
sadalmi folyamatokat. Az 1990-es években végzett 
kutatások (lásd Pilkington, Holmes) arra mutatnak 
rá, hogy összejövetelekkor a férfi ak inkább vicce-
lődnek, dicsekednek, ezzel szemben a nők plety-
kálkodnak, vagy panaszkodnak. A humoros szö-
vegek vizsgálatából megtudhatjuk, hogy általában 
a férfi ak a viccek mesélői, a nők pedig alanyai vagy 
tárgyai azoknak. A televíziós műsorok sztereotip 
férfi  „beszólóiról” és az élcelődést elszenvedő nők 
szerepeiről is olvashatunk.

A 7. fejezet a nemek társalgásának jellemző je-
gyeit tárgyalja. A kommunikáció szervezésében 
eltérő szerep jut a nőknek és a férfi aknak. Míg a 
beszélgetés témáit a férfi ak határozzák meg, a 
kontroll elfogadását jelző beszédaktusok többnyi-
re a nőkre jellemzőek. Szoros összefüggést mutat 
ezzel a 8. fejezetben tárgyalt témakör, a nyelvhasz-
nálatban megmutatkozó agresszió és udvariasság. 
Hogy az agresszió vagy az udvariasság lesz meg-
határozó a gyermekek kommunikációjában, nagy-

mértékben függ a családi környezettől, s az iskola 
és a kortárs csoportok hatásától.

Ezután a két nem nyilvános térben való meg-
jelenéséről olvashatunk. A női és férfi  ruházkodás 
jelszerűsége alfejezetben visszatérünk az ókorba, 
s Kleopátra egyiptomi királynő megjelenésének 
elemzésén keresztül végiggondolhatjuk, hogy a 
ruha és az ékszer mint a hatalom jelei funkcionál-
tak/nak ma is. A ruházkodáson túl a nemek testi 
megjelenítése szintén üzenetet továbbít; mind a női 
mind a férfi  test edzésére, ápolására, a hibák korri-
gálására egyre több hangsúly helyeződik. Kritikát 
is megfogalmaz a szerző a 21. század plasztikai se-
bészeti beavatkozásokat igénybe vevő emberéről, 
aki az ideálisnak tartott testkép megvalósításától 
reméli a sikert és a boldogságot. A fejezet foglal-
kozik a nem-verbális kommunikációval is; ezen a 
területen számos eltérés mutatható ki férfi  és nő 
között. Tannen 1996-os kutatásából azt emeli ki 
Huszár Ágnes, hogy a nők általános jártassága a 
kommunikációs események alakításában tanulási 
folyamat eredménye, amelyet már kora gyerek-
korukban jobban alkalmaznak a fi úknál, felnőttes 
mintát követnek. A fi úk azonban serdülőkorban 
kezdenek hosszabb szemkontaktus fenntartani a 
beszélgetőpartnerrel, s az egymásra fi gyelés egyre 
több nem-verbális jeleit tanúsítani.

A 10. fejezet címe A foglalkozások kommunikáció-
igényének felértékelődése és ahogy a két nem alkalmaz-
kodik hozzá. A szerző aktuális helyzetképet ad a 
telefonos ügyintéző munkahelyekről és azokhoz 
kapcsolódó követelményekről. Számos előírás 
megszabja, hogy a munkavállaló mosolyogjon, s 
bizonyos tempóban, hangerővel beszéljen. Majd 
a különböző munkakörökre vonatkozóan kapunk 
részletes tájékoztatást a férfi  és női munkaválla-
lókról. A könyv írója megállapítja, hogy fordított 
arány van egy szakma presztízse és a hivatást gya-
korlók nemi identitása között: „Minél kevésbé te-
kintélyes egy szakma, annál több nő dolgozik ben-
ne, illetve: minél több nő kezd el egy szakmában 
dolgozni, annál erősebben csökken annak a presz-
tízse” (87. o). A két nem eltérő értékrendje adhat 
némi magyarázatot erre, amelyről szintén olvasha-
tunk a fejezetben.

A következő fejezet a nő és a férfi  társadalmi 
helyzetéről szól. Bemutatásra kerülnek Fercsik 
Erzsébet névhasználati kutatásainak eredményei, 
ezekből tájékozódhatunk a magyar nők attitűdjé-
ről. Többségük számára ma is fontos, hogy nevük 
jelezze férjes voltukat, de egyre nő azok száma a 
felsőfokú végzettségűek között, akik lánykori ne-
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vüket kívánják megtartani. A két nem eltérő meg-
szólítási formáinak bemutatása érzékelteti a nehéz-
ségeket, amelyekkel szembesül a beszélő. A férfi ak 
megszólítására alkalmas alak (pl. miniszter úr) rég-
óta létezik, ám a hajadon nő szempontjából elfogad-
ható megszólítási formát nem könnyű megtalálni 
(pl. miniszter asszony, Juditka). A nemek közötti 
diszkriminatív különbségtevés, a szexizmus rész-
letes leírását olvashatjuk, Huszár Ágnes példákkal 
illusztrálja megjelenési formáit; kitér a zenei irány-
zatok nőgyűlölő szövegeire, a médiában megjelenő 
’butuska nő’ sztereotípiáira, s felhívja a fi gyelmet a 
verbális higiéniáért folytatott küzdelemre.

A könyv utolsó fejezetében a nemek közötti kü-
lönbségek magyarázatára alkalmas elméleti kerete-
ket ismerteti a szerző. A velünk született különbsé-
geket elválasztja a szociális tanulás következtében 

kialakult eltérésektől. A férfi ak és nők kommuni-
kációs modelljeinek bemutatásán keresztül veze-
ti az olvasót a kutatás további feladatai, perspek-
tívái felé. Zárásul egy tizenegy oldalas válogatott 
bibliográfi át lapozhat az érdeklődő, amellyel Hu-
szár Ágnes a gendernyelvészettel foglalkozó hall-
gatóknak, nyelvész kollégáknak nyújt hatékony 
 segítséget.

A mű erénye a tudományos szintű megalapo-
zottság, s az a szexizmus-mentes szemléletmód, 
amellyel nőt, férfi t egyformán közelít meg a szer-
ző. A könyv az első átfogó gendernyelvészeti szak-
könyv Magyarországon, amelynek tanulmányozá-
sa nemcsak a nyelvész hallgatók és szakemberek 
számára szolgál hasznos információval, de a szak-
májában fontos, kommunikáció iránt érdeklődő ol-
vasónak is tartalmas olvasmányélményt kínál.


