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Előszó

E könyv megírásának a gondolata azóta foglalkoztat, mióta megtapasztaltam azt a mély
érdeklődést, amellyel egyetemista és doktorandusz hallgatóim fogadták a női és férfi
kommunikáció különböző aspektusairól meghirdetett kurzusaimat. Kutatóként már a huszadik század nyolcvanas éveiben felfigyeltem a társadalmi nemhez kapcsolódó kommunikációs sajátosságokra. Akkoriban terápiás és pályaválasztási beszélgetéseket vizsgáltam a bennük megnyilvánuló beszédstratégiák szempontjából. Egyik változónak a
résztvevők nemét választottam, s az eredmények igazolták ezt a döntést. Markáns különbségek mutatkoztak a férfiak és a nők beszédében, ezeket elemeztem is kandidátusi
értekezésemben.
A másik fontos ösztönzést hasonló témákkal foglalkozó kutatótársaimtól kaptam.
A férfi és a női nyelvhasználat különbségével foglalkozó magyar kutatók először Miskolcon találkoztak 2005-ben, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok
Egyesületének XV. konferenciáján. Ezt további találkozások és konferenciák követték,
anyagukat magyar és német nyelvű tanulmánykötetek mutatják be az érdeklődő olvasóknak. Barát Erzsébet, Kegyesné Szekeres Erika, Sándor Klára és Simigné Fenyő Sarolta saját tanulmányaik mellett konferenciaszervezőként és szerkesztőként sokat tettek
azért, hogy a gendernyelvészeti kérdésfeltevések Magyarországon is legitim kutatási
feladattá és oktatható ismeretanyaggá váljanak. Számos értékes munka született e keretek között a női és férfi kommunikáció magyar nyelvű közösségekben megfigyelhető
sajátosságairól.
E tudományterületnek a felsőoktatásba való bevezetéséhez elengedhetetlenül szükségesnek tűnt egy olyan, tankönyvként is alkalmazható bevezető és egyben áttekintő jellegű szakkönyv, amely magyar nyelven foglalja össze a gendernyelvészeti alapismereteket
és a magyar nyelvű kutatások lényegét. Mikor erre a feladatra vállalkoztam, tudtam,
hogy a legkíméletlenebb kritikának teszem ki magamat. Fiatal olvasóim elfogulatlan
gondolkodása és éles esze minden bizonnyal számos gyenge pontot fog találni fejtegetéseimben. De ha ezzel hozzájárulok gondolkodásuk csiszolásához, kreativitásuk kibontakozásához, vállalom az áldozatot.
A könyv megírásához felbecsülhetetlen segítséget merítettem azokból a szakmai beszélgetésekből, amelyeket a Pécsi Tudományegyetemen működő Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetőjével, Kassai Ilonával, az Alkalmazott Nyelvészeti Program vezetőjével, Szépe Györggyel, valamint a doktori iskola vonzáskörében dolgozó más nyelvész
kollégákkal folytattam. Köszönöm nekik, hogy alkalmat adtak arra, hogy a program keretein belül gendernyelvészeti kurzusokat tartsak. Hálás vagyok Alberti Gábornak és
Szűcs Tibornak, hogy kipróbálhattam az anyagot a PTE Magyar Nyelvtudományi Tan-
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székének nappali képzésében is. Ezeken a kurzusokon, hallgatóim inspirációja alapján
alakult ki a könyv törzsanyaga.
Köszönöm könyvem lektorának, Kegyesné Szekeres Erikának figyelmes és áldozatos
munkáját. Az ő értékes tanácsai hozzájárultak ahhoz, hogy a kézirat szerkezetében, koncepciójában színvonalasabbá, szövegében pedig érthetőbbé és olvasmányosabbá váljék.
Külön köszönet illeti a Tinta Könyvkiadó igazgatóját, Kiss Gábort és munkatársait a
kézirat szeretetteljes gondozásáért.
Budapest, 2009. július 1.
Huszár Ágnes

