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1. BEVEZETÉS 

 

 

1.1 A kutatás témája 

 

Kutatásomban a politikai nyelvhasználat gendernyelvészeti megközelítésével 

foglalkozom, mert szeretném ütköztetni a hatalom és a nem változóját, annak érdekében, 

hogy kiderüljön, vajon melyik jellemző a befolyásolóbb tényező a politikai nyelvhasználat 

során.  

Vizsgálom, hogy egyes gendernyelvészeti megállapítások, amelyeket a hétköznapi 

nyelvhasználatra vonatkoztatva publikáltak a kutatók, vajon érvényesülnek-e a politikai 

kommunikáció közegében is? Az intézményesített kommunikáció hatalmi szabályait alapul 

véve kutatandó kérdés, hogy a politikai hatalommal rendelkező politikusok nyelvhasználata 

miben tér el az ellenzéki politikusok nyelvhasználatától, vagyis, hogy a törésvonal a 

hatalommal bíró és hatalom nélküli, vagy a női-férfi dichotómiák mentén fedezhető-e fel? 

Így vizsgálom, hogy a választópolgárok számára látható parlamenti közvetítések alatt zajló 

verbális csatározások mutatnak-e nemi specifikumokat, ezen belül pedig van-e hatalmi 

elkülönülés a csoportok között. Kutatásomban elemzem a megnyilvánulások stratégiáit is, 

így figyelembe veszem, hogy számonkérés, hárítás vagy felelősségvállalás-e a megszólaló 

célkitűzése, így összességében kutatom, hogy a kormánypártiság és ellenzékiség kérdése a 

meghatározóbb vagy a felszólaló neme. A társadalmi sztereotípiák alapján a formális 

nyelvhasználat ismérvei a parlamenti platformon általában lefedik a gendernyelvészet 

kétkultúramodell szerinti férfi-nyelvhasználati jellemzőket. Ugyanakkor fontos kérdés, hogy 

a politika formális nyelvhasználata mutat férfias jegyeket, mert a nőket sokáig elzárták ettől 

a platformtól (Bourdieu 2000: 124), vagy éppen fordítva, a férfinyelv az etalon, és ez 

működik a politikai nyelvhasználat alapértelmezett stratégiájaként, és aki nem ezt használja, 

az hátrányt szenved az érdekérvényesítésben. Az elnevezés mindenképpen problémás, 

hiszen a férfias és nőies jelző koronként és kultúránként változhat. A mi kultúránkban a nőies 

jelző negatív konnotációjú a politikai platformon, de a nyelvészet területén is – jó példa erre 

Huszár Ágnes érve (2009b: 283), miszerint a visszakérdezés nem a női nyelvhasználat 

sajátja, hanem a bizonytalan viselkedésé. Talán időszerű a kirekesztő terminológia 

megreformálása, hogy a politikailag korrekt nyelvhasználat a hétköznapok reflexei közé is 

beépüljön. Valamint a kétkultúramodell keretei közül a dinamikus modell paradigmájába 
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átlépve megszüntethető a bináris jelleg és a felszólalások nyelvezetét sem kell férfiasnak 

vagy nőiesnek titulálni, hanem a közeghez, a szituációs kontextushoz történő igazodásként 

fogható fel a nemileg neutrális nyelvhasználat. Vagyis kétkultúra modell helyett sokfajta 

nyelvi regiszter, amelyet a kontextus és a felvállalt szerep hív életre. A politikai térbe történő 

szocializációt követően mindkét nem alkalmazkodik a politikai társalgás logikájához, ám ezt 

a társalgási módot elhamarkodott férfiasnak titulálni. Inkább az adott kontextus határozza 

meg, hogy bizonyos értékeinket, tulajdonságainkat kidomborítsuk, másokat pedig adott 

szerepünkben elfedjünk. Talán elavult a politikai nyelvhasználat terén férfias és nőies 

nyelvhasználati kategóriákban gondolkodni; ehelyett szerepkategóriákban érdemes, és az 

egyes szerepeket az eltérő értéktelítődésük mentén elemezni, aszerint hogy azt milyen nyelvi 

elemekkel hozzák létre a szövegalkotók. A politikusi szerepfelfogást árnyalja, hogy milyen 

ideológiai áramlat az irányadó. Továbbá számolni kell az egyén individuális különbségeivel, 

hiszen problémás bármelyik nemet is homogén egységként kezelni. A nőies címkézés azt 

feltételezi, hogy minden nő rendelkezik ugyanazokkal a nőiesnek titulált értékekkel, és 

ugyanígy a férfitársadalom a férfias értékekkel, holott egyre többet találkozunk a férfias nők 

és nőies férfiak kifejezéssel, ami szintén a sztereotipizálás és felcímkézés problematikájára 

utal. 

 

 

1.2 A kutatás célkitűzése 

 

Célom annak hangsúlyozása, hogy a nem kérdése csak egy összetevője a 

kontextusnak, alapvetően nem az határozza meg a parlamenti megnyilatkozásokat, vagyis 

nem jobban, mint a felszólalás célja, ezen keresztül a hatalomhoz fűződő viszony. A nők 

nyelvhasználata a parlamenti közegben, a szituációs kontextushoz való idomulás miatt 

valószínűsíthetően homogenizálódik a férfiak nyelvhasználatához. Hiszen a kontextus és a 

felvállalt szerep (politikai aktor) megközelítőleg azonos, tehát célkitűzésem, hogy 

kimutassam, a nyelvhasználatuk közel azonos lesz, eltérést a hatalommal való rendelkezés 

és a hatalomnélküliség dichotómiájában találok majd, vagyis a kormánypárti és az ellenzéki 

oldalon, nem pedig a női politikus és a férfi politikus nyelvhasználati módjában. Így 

célkitűzésem, hogy kimutassam, a parlamenti nyelvhasználatban nem jellemző a nemi 

nyelvhasználati különbség, ehelyett inkább a hatalomhoz való közelség mértéke mutatkozik 

meg a felszólalásokban. Ha a képviselők felelősségvállalási és hárítási stratégiáit állítom a 
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fókuszba, célkitűzésem, hogy kimutassam, a nemek tekintetében nem találok eltérő nyelvi 

viselkedésre példát. A két társadalmi nemhez köthető nyelvi viselkedésfajták a politikai 

nyelvhasználatban nem érvényesülnek, ehelyett a hatalom kérdése az irányadó. A gender 

csupán egyike azon társadalmi változóknak, amelyek együttes hatása befolyásolja az egyén 

verbális viselkedését, nem az lesz a meghatározó, hanem a felszólaló célja.  

A társadalmi nem és a politikai hatalom szintetizálásával a hierarchia felállításához 

segítségül hívom Bogaers kutatásának tanulságait, amelyeket felvételi elbeszélgetések 

elemzésével gyűjtött (Bogaers 1998/2006: 71). Eredményei szerint az interjúztatás 

alkalmával a legmagasabb pozícióban a férfi felvételiztetők vannak, utánuk a női 

felvételiztetők következnek, majd a férfi, legvégül a női jelöltek. Bogaers kutatásának 

eredményei mentén véleményem szerint a parlamentben a következőképpen alakulnak a 

hierarchia pozíciói: a társadalmi státusz legtetején, a hatalmon levő kormánypártok férfi 

politikusai vannak, majd őket követik a szintén hatalmon levő női politikusok. A 

képzeletbeli hierarchia harmadik fokán az ellenzéki férfi képviselők és legalul az ellenzéki 

női képviselők foglalnak helyet. Kutatásom célkitűzése, hogy az egyes hipotézisek 

eredményeivel cáfoljam a négyes osztatú hierarchia láncot, ehelyett bináris elkülönülést 

bizonyítsak be. Tehát azt, hogy a hatalmon levő női és férfi politikusok nyelvhasználata 

között nem lesz különbség. Ugyanígy az ellenzéki női és férfi politikusok nyelvhasználata 

között sem találok számottevő eltérést, viszont a hatalom tekintetében a kormánypárti és 

ellenzéki képviselők kommunikációs stratégiájában kimutatható lesz a különbség.   

 

1. ábra: Feltételezett hierarchiacsoportok a kétkultúramodell mentén 

Hatalmon levő férfi 

politikusok 

Hatalmon levő női 

politikusok 

Ellenzéki férfi 

politikusok 

Ellenzéki női 

politikusok 

Forrás: saját szerkesztés  

(Az ábra nem tükrözi a négy csoport számarányát a parlamentben) 
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2. ábra: Feltételezett hierarchiacsoportok a dinamikus modell mentén 

Hatalmon levő férfi és 

női politikusok 

Ellenzéki férfi és női 

politikusok 

Forrás: saját szerkesztés  

(Az ábra nem tükrözi a két csoport számarányát a parlamentben) 

 

Mivel sem a férfiak, sem a nők társadalma nem egységes, nem homogén, hanem 

sokféle szempont mentén rétegzett, ennélfogva a hatalomhoz fűződő viszony tekintetében is 

mutatkozhat eltérés a nők csoportján belül is. Már Judith Butler is kimondja, hogy a nők 

egyetemes kategóriája nem létezik (Butler 2006: 40), hanem faji- és 

osztálymeghatározottság, valamint különböző érdekek mentén megosztott. Így 

célkitűzésem, annak kutatása, vajon érvényesül-e a parlamentben a méhkirálynőhatás, 

vagyis a női politikusok közül valóban minél közelebb van valaki a hatalomhoz, annál 

kevésbé fog számot adni szexista jelenségekről a parlamentben. A jelenség magyarázata 

szerint a magas pozícióba került nők féltik pozícióikat, és a legnagyobb fenyegetést a saját 

csoportjuk irányából érzik, ezért elkülönülnek attól és mindenáron igyekeznek 

asszimilálódni a domináns közösséghez, ezáltal is védve saját törékeny helyzetüket.  

Bizonyos nyelvi stratégiák és műfajok értékesebbnek számítanak másokhoz képest. 

Bourdieu szimbolikus uralom leírása szerint azok is hitelesebbnek és meggyőzőbbnek 

tekintik ezeket a formákat, akiknek nincs hatalmuk felettük (Bourdieu 1977: 10–29). Ezek a 

hitelesnek számító nyelvi gyakorlatok a társas élet kulturális értelmezéseit hordozzák és a 

munkamegosztásba, valamint az intézményrendszerbe ágyazva egyes csoportok érdekeit 

másokénál jobban szolgálják, sőt arra is alkalmasak, hogy saját csoportjuk világról való 

értelmezését másokra kényszerítsék intézményesített keretek között. Általában véve a női 

nyelvi stratégiákat és nyelvi műfajokat, mint a szimbolikus uralommal való szembeszegülési 

formákat szokás értelmezni (Gal 1989/2001: 167). Célkitűzésem, hogy kimutassam, a 

parlamentben nincsenek női szembeszegülési formák, minél közelebb van valaki a 

hatalomhoz, annál kevésbé fordul szembe a fennálló renddel, legyen az tényleges vagy 

szimbolikus hatalom.  
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Célkitűzésem továbbá, hogy bizonyítsam, gendermarkereket egyik nem sem alkalmaz 

felszólalásában önmagára vonatkoztatva, és ezt a hatalomhoz fűződő viszonyuk sem 

befolyásolja. A női politikusok leginkább azért nem használják felszólalásaikban a 

nemiségre utaló jegyeket, mert a nőiség hangsúlyozása a politikusi szerepben csorbítaná a 

kompetencia imázsukat. További okként megemlítendő, hogy a nők parlamenti részaránya 

nem éri el a kritikus tömeg szintjét, amely mellett már fel mernék vállalni női identitásukat 

a politika színpadán. Összességében, a férfi politikusokra is kiterjesztve az indoklást, a 

formális közeg nem kedvez a nemi jelleg hangsúlyozásának.  

 

 

 

2. TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

 

 

2.1 Terminológia 

 

A gendernyelvészet területén előforduló legfontosabb fogalmak és egymáshoz fűződő 

viszonyuk: 

A szexus kifejezés alatt a biológiai nemet értjük, amely miatt, ha hátrányos 

megkülönböztetés éri az egyént, az a szexizmus jelensége. Ezzel szemben a gender a 

társadalmi nemet jelöli, amely a biológiai nemre ráépülő viselkedésmód, a társadalom által 

elvárt szereprepertoár, amelyet a gyermekek a szocializáció során sajátítanak el, már 

csecsemőkortól kezdődően (Huszár 2009a: 22–23.). Ugyanakkor kutatások igazolták, hogy 

csupán a szocializáció nem tehető felelőssé a nemspecifikus viselkedés kialakulásáért 

(Huszár 2009a: 104–105). A nemspecifikus viselkedés a nemi identitással, vagyis a nemi 

önazonossággal van összefüggésben. Az egyéni módon megélt társadalmi nem kérdése ez, 

amely valamelyest független a születéskor megállapított biológiai nemtől, ám a legtöbbször 

egybeesik vele.  

A nemspecifikus viselkedés elemzésekor a nyelvi viselkedésre is ki kell térni, amely 

azt a beszédmódot takarja, amit befolyásol az egyén nemi identitása és az adott szituáció, 

valamint az abban betöltött társadalmi szerepéhez történő igazodása egyaránt. A 

nyelvhasználatban ez a nemi identitás megjelenhet explicit és implicit módon egyaránt, ezt 

a szakirodalom gendermarkernek nevezi, amely terminusnak nincs magyar megfelelője. A 
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gendermarker alatt olyan, különböző nyelvi eszközök által kifejezett jellemző attribútumot 

értünk, amely az egyik nemhez jobban köthető, mint a másikhoz, vagyis a nem-preferencia 

miatt az egyik nemet jobban jellemzi az adott attribútum, mint a másikat (Kegyesné 2004b). 

Gyakran ez a nem-preferencia sztereotípián, vagyis felszínesen általánosító véleményen 

alapul. Kutatásomban megkülönböztetek tágan és szűken értelmezett gendermarkereket. A 

szakirodalom tág értelmezése mellett szűk gendermarker-felfogáson azt értem, mikor a 

beszélő ágens saját magára vonatkoztatva fogalmaz meg a saját nemére utaló kifejezést. 

A társadalmi nem nyelvi kifejeződésével, ezzel együtt a gendermarkerek kutatásával 

a gendernyelvészet foglalkozik, amely az alkalmazott nyelvtudománynak az az ága, amelyik 

a férfiak és a nők nyelvhasználatának a biológiai nem (szexus) és a társadalmi nem (gender) 

által létrejött különbözőségeit kutatja (Huszár 2009b). A nemileg meghatározott 

nyelvhasználatot Cseresnyési (2004) nemilektusnak nevezi, Griffin (2001) híres 

kommunikációelméleti könyvének magyar fordítója e terminus helyett a nemi nyelv 

kifejezést használja, s megint mások a szex-lektus (Budai 2005), illetve a genderlektus 

(Boronkai 2006) használata mellett érvelnek.  

A gendernyelvészetben több sztereotípián alapuló vélekedés van a nemek 

nyelvhasználatáról. Például régebben a női beszéddel kapcsolatos vélekedés inkább negatív, 

mint pozitív volt. A nők beszédét közönségesnek, pletykával telinek, romlottnak, 

logikátlannak, üresnek, eufemisztikusnak, fogyatékosnak tartották. De emellett 

kulturáltabbnak, elegánsabbnak, és kevésbé trágárnak, mint a férfiakét (Wardhaugh 

2005:283). A sztereotípiák gyakran anekdotikus megfigyeléseken alapulnak, amelyekhez 

nem köthető módszeres vizsgálatokon alapuló kutatómunka. 

A nyelvi agresszió jelenségére a feminista nyelvkritika képviselői hívják fel a 

figyelmet, amely tapasztalat szerint a patriarchális társadalmakban a férfiak a nyelven 

keresztül is gyakorolják hatalmukat, így például mások szavába vágnak, viccelődnek a 

nőkkel, hogy ezt a pozíciójukat megtartsák. A nők pedig szelíden tűrik a hatalom nélküli 

állapotot (Huszár 2009a: 106). A nemhez kötődő hatalomgyakorlás tárgykörébe sorolandó 

az üvegplafon jelensége is, amely során a nők karrierlehetősége egy bizonyos ponton, látens 

tényezők miatt, megreked. Az üvegszikla (glass cliff) effektus ennek épp az ellenkezője, 

mert ekkor kritikus, kudarcra ítélt helyzetben direkt nőket tesznek magas vezetői pozícióba, 

mert már kellemetlen a pozíció betöltése, így általában más nem vállalja (Ellemers–Rink–

Derks–Ryan 2012: 163). Ugyanakkor egyúttal az eleve bukásra ítélt helyzetben a nők 

alkalmatlansága is kiderülhet, ami talán rejtett szándéka a folyamat irányítójának. A 



14 

 

méhkirálynő (queen bee) hatás ezzel szemben a nők társadalmi csoportján belüli 

feszültségekre utal. Egy magas pozícióban levő nő magát a többi nőhöz képest sokkal 

kivételesebbnek tartja, elutasítja nőtársai támogatását, akadályozza az egyenlőséget 

elősegítő programokat, és rendszerint a munkahelyi szexizmus létezését is tagadja. A 

domináns csoporton belül elfoglalt sérülékeny pozíció megvédése és a saját teljesítmény 

magasztalása készteti ilyen kegyetlenségre a magas pozícióba jutott nőket (Ellemers–Rink–

Derks–Ryan 2012: 178). 

 
 

2.2 Tudománytörténeti előzmények 

 

A társadalmi nemek tudományának alapvető célja a biológiai és a társadalmi nem 

közötti különbségek keresése és az ezeket igazoló elméletek, modellek kidolgozása 

(Kegyesné 2004b: 12). Eckert és McConnel-Ginet szerzőpáros a gender és a biológiai nem 

fogalmát szoros összefüggésben, együtt vizsgálja, mert állításuk szerint a társadalmi nem 

jellegzetességei a biológiai nemre épülnek, ugyanakkor ők a dichotómia létrehozását nevezik 

gendernek, amely a biológiai nem eltúlzott különbségein és hasonlóságain nyugszanak 

(Eckert–McConnell-Ginet 2003: 13). Ezek a különbségek kulturálisan és történelmileg is 

eltérhetnek egymástól (Huszár 2009a: 22). A társadalmi nemek tudományán belül a 

gendernyelvészet a szociolingvisztika tárgykörébe tartozó interdiszciplináris tudományág, 

amely magába integrálja a nemekkel kapcsolatos szociológiai, pszichológiai és nyelvészeti 

ismereteket. A gendernyelvészet önálló kutatási területté az 1960-as években vált, a 

feminizmus második hullámával egybeesve, az egyenjogúsági küzdelmek harcának 

évtizedében. Ekkor az elnyomottak tudományos eszközökkel is vizsgálni kezdték saját 

csoportjukat, így a kutatási területek egyik ága a nyelv, nyelvhasználat lett (Pace 2010: 8).  

A gendernyelvészet három különböző felfogással kutatja tárgyát. A kreacionista 

felfogás szerint a Teremtő osztotta el a feladatokat a két nem között, és az egyének akkor 

járnak el helyesen, ha eszerint viselkednek, míg a nők a nőietlen és a férfiak a férfiatlan 

viselkedéssel bűnt követnek el. Ezzel a felfogással a vallási fundamentalista 

nézetrendszerekben találkozhatunk (Huszár 2009a: 104). Az esszencialista felfogás szerint 

a nők és a férfiak lényegük szerint változatlanok. A viselkedésük különbségei a veleszületett 

lényegükből adódnak. Az esszencialista felfogás modernebb változatának biologisztikus 

érvelése szerint a különbséget a nemi hormonok és az eltérő testfelépítés okozza. Így a nők 

viselkedését az anyai hivatás (gyermekszülés, a családtagok gondozása, otthonteremtés), a 
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férfiakét pedig a vadászösztön (közélet és politika alakítása, tudományos és művészeti 

alkotások létrehozása) determinálja. A konstruktivista nézetrendszer követői szerint viszont 

a nemi szerepek nem előre adottak, hanem magában az interakcióban jönnek létre. A gendert 

olyannak vélik, amely az egyén társadalmi cselekedetei során jön létre. Így nem csak időben 

és térben, de az egyes élethelyzetekben is változhat (Huszár 2009a: 105). 

 

A gendernyelvészet három különböző felfogása kapcsán három modellt 

különböztetünk meg egymástól, a dominanciamodellt, a differencia modellt és a dinamikus 

modellt. Kutatásom a dinamikus modell keretein belül mozog, ám ezen paradigma 

értelmezéséhez áttekintem az előzmények fejlődéstörténetét és opponálom a kutatási 

modellel.  

 

 

2.3  Paradigmák, kutatási modellek, genderkutatási irányzatok  

 

2.3.1 Dominanciamodell 

 

A dominanciaelmélet, más néven a deficithipotézis a megnevezése során a 

nézőpontban tér el egymástól. A deficithipotézis a női nyelvhasználatot a férfi normától való 

eltérésként definiálja, és úgy tekint rá, hogy az a férfiakéhoz képest töredékes, mert a modell 

felfogása szerint a nők nem birtokolják a nyelvi rendszer egészét. A férfiak vannak a hatalom 

birtokában, a nők nem, így a nyelvhasználatuk is ezt tükrözi. Ez a gondolat a férfiak 

szemszögéből dominanciaelméletnek, míg a nőkéből deficithipotézisnek nevezhető. A 

szociális tanulás elméletének követői szerint ez az egyenlőtlenség a társadalomban alakul ki 

és ez mutatkozik meg az eltérő kommunikációban is (Huszár 2009a: 105–106). A feminista 

nyelvkritika képviselői a huszadik század végén a dominanciaelmélet keretein belül 

próbáltak a nyelvi egyenjogúságra törekedni. Követeléseik közt szerepelt a férfira utaló 

lexikai egységek női párjának kidolgozása és következetes használata (Huszár 2009a: 106). 

A paradigma alapkönyve Robin Tolmach Lakoff Languauge and women’s place 

(1973: 45–79) című könyve, amelyben a szerző számos megalapozatlan állítást fogalmaz 

meg a női nyelvhasználatra vonatkozóan, melyek azóta empirikus kutatás alá vonva nem 

igazolódtak be. Lakoff megfigyelései szerint a női nyelvhasználat finomkodó, erőtlen, 

bizonytalan, habozó és összességében a hatalomnélküliség jellemzi. Lakoff állítása szerint 
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több üres melléknevet (isteni, édes), több udvariassági formulát, kérdést és ugye-típusú 

kérdést, több habozást kifejező töltelékszót, pontosabb színmegnevezéseket, kevesebb 

erőteljes kifejezést, kevesebb káromkodást használnak a nők, megfogalmazásaik 

tapintatosak, udvariasak (Lakoff 1975). Ennek következménye, hogy a nőies nyelvhasználat 

akadálya lehet annak, hogy a nőket erős, racionális, a hatalommal élni tudó, önálló 

döntéseket meghozni tudó, a felelősséget vállalni képes, teljes értékű, felnőtt embernek 

tekintsék.  

Ugyanakkor, ha egy nő változtat nőies nyelvhasználatán, nőietlennek, agresszívnak, 

és kevéssé szeretetreméltónak fogják tekinteni; ha azonban megtartja azt, akkor a 

hatalommal való élésre képtelennek (Wardhaugh 1995: 286–294). A dominanciaelmélet a 

hierarchiát hangsúlyozza, és megállapítja, hogy a hatalommal bírók és hatalomnélküliek (pl. 

főnök-beosztott, orvos-beteg, tanár-tanuló, bírósági tárgyalások szereplői) között zajló 

interakciókban az alárendeltek nyelvi viselkedését ugyanazok a bizonytalanságot tükröző 

gyakori kérdésfeltevések és ugyanúgy a túlzott udvariasság jellemzi, mint a nők interakciós 

viselkedését. Vagyis nincs külön női és férfi nyelvhasználati stílus, hanem a beszélgetés alatt 

a domináns (férfi) és az alárendelt (nő) fél egyezkedik a hatalomról (Reményi 2001). 

 

 

2.3.2 Differenciamodell 

 

A legtöbb nemekkel kapcsolatos nyelvhasználati kutatás alaptézise a feminizmus 

második hullámának koncepciójával függ össze, amely nem tagadja a nemi szerepek 

különbözőségét, viszont azok hierarchiáját nem fogadja el (Huszár 2009a: 17). A paradigma 

elveit elfogadó kutatók véleménye szerint a nők és férfiak eltérő beszélgetési stílust 

használnak, mert a szocializációs nevelésük közben, ideértve a nyelvi viselkedés során 

tanultakat is, azt tapasztalták, hogy a különböző beszédmódok eltérően hatnak a nőknél és a 

férfiaknál (Bajner 2007: 272). Ezzel a tézissel a genderkülönbségek magyarázatának 

kulturális megközelítéséhez jutunk el, ugyanakkor a differenciamodell nem tételez fel 

értékbeli különbséget a nemek beszédmódja között. A nők és férfiak által preferált stílust két 

különböző kultúra eltérő kommunikációs szokásaiként hasonlítja össze. A felfogás 

legismertebb képviselője Deborah Tannen (Huszár 2009a: 107–109). 

A differenciamodell a férfi és női nyelvhasználat közötti szociális különbségekre hívja 

fel a figyelmet, ezért kétkultúramodellnek is nevezhető. A modell a nemi szubkultúrák 
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elméletén alapul és Griffin (2001: 145) „két nemi kultúra összecsapásának” is nevezi a 

modellt, amely arra világít rá, hogy a férfiak és nők eltérő szocializáció során jutnak el 

társadalmi szerepükhöz és így egymástól gyökeresen eltérő nyelvhasználati módot is 

birtokolnak (Griffin 2001: 134). A modell alapgondolata Maltz és Borker (1991) nevéhez 

fűződik, akik szerint a nők és a férfiak két különböző kultúra képviselői, és ez meghatározza 

kifejezésmódjukat, illetve azt, hogyan értelmezik mások megnyilatkozásait. A felek közötti 

félreértések interkulturális konfliktusok, amelyek a gyermekkori eltérő nyelvi 

szocializációból és eltérő interakciós tapasztalatokból következnek, és ezek felnőttkorra 

rögzülnek, így lesznek a nők és a férfiak különböző szubkultúrák tagjai. A különböző típusú 

interakciókban pedig csak a saját szubkultúrájukra jellemző nyelvi viselkedésmódokat 

gyakorolják be (Maltz – Borker 1991: 55–57). Susan Gal is helyesli a kétkultúramodell 

létezését, azt mondja, hogy a gyermekcsoportok nemi szempontból specifikus verbális 

kultúrája létezik, de az eltérés felnőtt korban tompul, a nemi különbségek csak árnyalatnyi 

differenciát mutatnak, az emberek csak a következménynek vannak tudatában, amely az 

egymást barátnak és azonos státusúnak tekintő nők és férfiak közti gyakori kommunikációs 

zavarban ölt testet (Gal 1989/2001: 165). 

A kétkultúramodell alaptézise, hogy a nők és a férfiak különböző módon 

kommunikálnak, továbbá, hogy nemileg heterogén csoportokban a kommunikáció 

mindenképpen félreértésekhez vezet. Tannen gondolatmenetét odáig görgeti, hogy a 

magánéleti és munkahelyi diskurzusokban a férfiak és nők olyan interkulturális nyelvi 

kavalkád közepette találhatják magukat, mintha nem is ismernék egymás nyelvét, 

nyelvhasználatát. Úgy véli, hogy a nemek közötti párbeszédekben, ugyanolyan tipikus 

félreértések következnek be, mintha különböző nyelveket beszélő beszédpartnerek 

próbálnák egymást megérteni. Ám, ha megtanuljuk egymás nyelvét beszélni (Tannen 2001: 

23) és a másik nyelvét megérteni (Tannen 2001: 27), akkor kiküszöbölhetőek a 

komunikációs konfliktusok. Ehhez viszont ismernünk kell a genderlektusokat, ami a „nemi 

szempontból meghatározott dialektusok” összessége (Tannen 1993: 23). Tannen nézete 

szerint a kétkultúramodell által igazolható, hogy ugyanazon a nyelven, de eltérő 

kifejezőeszközökkel beszélnek a nők és a férfiak, így a közöttük folyó beszélgetéseket nem 

a társadalmi hierarchia dominálja. 

Maltz és Borker (1982: 213–216) kutatása vitatható, amelyben az óvodás korú kisfiúk 

nyelvhasználatát a kortárs fiúcsoportokban zajló verbális versengés alapján asszertívnak, 

míg az ugyanilyen korú kislányokét az önfeltárulkozó és másokat támogató nyelvi 



18 

 

magatartás alapján szupportívnak írták le, ugyanis nem vették figyelembe a nemen belüli 

személyiség variabilitását, továbbá a gyermekek nyelvhasználatának kontextusát, a 

megnyilvánulásaik célját. Deborah Tannen, Maltz és Borker (1982) nyomán, a női 

diszkurzív gyakorlatot összességében kapcsolatorientált beszélgetési stílusnak, a férfiakra 

jellemző beszélgetési technikák által létrehozott nyelvi gyakorlatot pedig tényorientált 

beszélgetési stílusnak nevezi és ezek mentén funkcionálisan leírhatónak látja a férfi és női 

nyelvhasználati stratégiákat, a nők számára fontos intim diskurzusok beszédszándékait, és a 

nyilvános diskurzusokban érvényesülő férfidominancia pragmatikáját (Tannen 1991: 76-

78). Véleményem szerint ő sem számol az adott egyén személyisége által okozott 

jellemzőkkel, például a férfias nőkkel és nőies férfiakkal, vagy az adott kontextus és 

beszédhelyzet által determinált és értéktelített társadalmi szerepekkel. Tannen a nemek 

konverzációs gyakorlatát szembe állítja egymással, és kizárja a közös elemeket (Tannen 

1991: 79). Azt hangsúlyozza, hogy a nők a magánbeszélgetésekben mozognak otthonosan 

és az összetartozás és kötődés elősegítésére alkalmazzák a nyelvet, így amikor kilépnek az 

intim közegből a nyilvános térbe, akkor is a privátbeszélgetés logikáját követik. A férfiak 

épp ellenkezőleg, hiszen ők kisgyermekkoruktól kezdve a státusz kivívására, a középpontba 

kerülésre alkalmazzák a nyelvet, így felnőtt korukra, a magánbeszélgetések szférájára is 

áttevődik ez az attitűd és úgy kommunikálnak intim közegben, hogy az információcsere a 

cél, nem pedig a kapcsolatápolás. Értelmezésem szerint ezzel a gondolatmenetével Tannen 

tagadja, hogy a férfiak alkalmaznák a nyelv fatikus funkcióját. Tannen számára nyilvánvaló, 

hogy a magándiskurzusokban a férfiak passzívak, míg a nyilvános diskurzusokban a férfiak 

hegemóniája érvényesül, a nők pedig nem vesznek részt aktívan a kommunikációban, inkább 

a hallgatóság szerepét töltik be.  

A 2000-es években született munkáiban Tannen (2003, 2006) elemzéseibe bevonja a 

hatalom nézőpontját is. Ebben a paradigmában már aszimmetrikusnak tételezi a férfi-női 

kommunikációt és kijelenti, hogy a hatalom egyenlőtlen birtoklása is közrejátszik a nemek 

közötti kommunikációs problémák kialakulásában. Véleménye szerint a férfibeszélők a 

diskurzus kereteit úgy szabják meg, hogy az tükrözze domináns pozíciójukat, beszédstílusuk 

ezért autokratikus. Ezzel szemben a nők beszédstílusát együttműködőnek ítéli, amely 

számos udvariassági elemet tartalmaz. Kutatásai szerint a nők válaszreakcióikkal és 

kérdésfeltevéseikkel is a beszédpartnerüket támogatják. Tannen (2003, 2006) bináris 

szemléletmódja a hatalom bevonásával is megnyilvánul: a hatalomgyakorlást a férfiak 

nyelvhasználatával, míg a szolidaritásét a női nyelvhasználattal azonosítja, ezáltal felerősíti 
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a sztereotipikus gondolkodás érveit a női-férfi nyelvhasználattal kapcsolatban és 

megváltoztathatatlannak ítéli a szerepeket.  

A modell tézise szerint a nemi alapú nyelvi különbségek a korai kommunikációs 

minták elsajátításával épülnek ki. A differencia modell képviselői szerint a nők társadalma 

a családias, kiscsoportos kapcsolatok kiépüléséért és fenntartásáért felelős, így 

beszédmódjuk is ennek megfelelően az együttműködő kommunikációs beszédstílus. A 

paradigma képviselői szerint a férfiak már a korai szocializáció során a közös játékokban 

megtanulják, hogy a hatalmi pozíció kivívásához magukra kell vonni a figyelmet, határozott 

fellépéssel, a többiek félbeszakításával, így már kisgyerekkel kortól a versengő 

kommunikációs technika jellemzi őket.  

A differencia modell alapvető kritikája, hogy erőteljesen a különbségekre fókuszál, 

amelyeket felnagyít, ezáltal sztereotipizál és a bináris oppozíció helyezi előtérbe.  

Günthner (1992) elemzi a női és férfi beszédmód, valamint az interkulturális 

különbségek átfedéseit. Abból indul ki, hogy a társadalmi nemet az egyes nyelvek 

beszélőközösségei úgy értelmezik, mint a társadalmilag elfogadott „nőiest” és „férfiast”. 

Ezeknek a jegyeknek vannak kommunikációs vonzatai is, amelyek megmutatkozhatnak 

például a hangmagasságban, a szóhasználatban vagy a diskurzusjelölők használatában. 

Azonban ez nem azt jelenti, hogy mondanivalónkat „nőiesen”, illetve „férfiasan” kódolnánk 

és interpretálnánk, hanem hogy szituációtól és kontextustól, nemi szerepeink kifejezésének 

szándékától függően választunk több-kevesebb női és férfi nyelvhasználati jellemző közül. 

Véleményem szerint Günthner eme gondolata a kétkultúramodellből már átvezet a 

dinamikus modell felé.  

A dominanciamodell és a differencia modell megközelítéseinek közös vonása, hogy 

mindkettő a biológiai nemhez köti a különbségeket, nem pedig a társadalmi nemhez, 

valamint mindkettő a férfiak és a nők egy-egy idealizált és homogén csoportjával számol, 

nem veszi figyelembe az individuális különbségeket és a csoporton belüli heterogenitást, 

valamint legtöbbször a beszédhelyzetet sem vonja kutatása tárgykörébe. 

 

 

2.3.3 A kutatás paradigmája a dinamikus modell 

 

A dinamikus modell, vagy más néven (de)konstrukciós modell a társadalmi nem 

fogalmát nem az egyénnel veleszületett vagy a szocializáció során elsajátítandó 
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szereprepertoárként definiálja. A dinamikus felfogás a társadalmi nemet a kommunikáció 

folyamán létrejövőként értelmezi, így a konstruktivista nézetrendszerhez illeszthető (Huszár 

2009a: 109). 

Ez a modell az 1990-es években jött létre és a kutatások fókusza a gender 

változékonyságán, alakíthatóságán van. A kétkultúramodell helyett sokfajta nyelvi regiszter 

él mind a férfiak, mind a nők nyelvhasználatában, és az adott társadalmi szerep, valamint a 

kontextus hívja elő az éppen aktuális, beszédhelyzetnek megfelelő változatot. Ebben a 

paradigmában a bináris oppozíció helyett az identitások és társadalmi gyakorlatok 

sokfélesége kerül előtérbe. 

Simone de Beauvoir A második nem (1949) című, a téma szempontjából releváns és 

alapvető fontosságú szociológiai műve a gender társadalmi meghatározottságát mondja ki. 

A szerző elhatárolja a társadalmilag megkonstruált gendert, a biológiailag determinált 

nemtől, ugyanakkor kimondja, hogy a biológiai nem a társadalmi nem létrehozásának 

alapvető magját magában hordozza, így a szocializációs folyamatok által már a gyermekkor 

korai szakaszában létrejönnek a társadalmi nemi identitások és ezzel együtt a nemre jellemző 

nyelvi viselkedési módok is.  

Deborah Cameron a Language, gender and sexuality: Current issues and New 

directions (2005) című művében fogalmazza meg álláspontját és kételkedését a merev és 

megváltoztathatatlan társadalmi nemi hierarchiával kapcsolatban. Vélekedése szerint a ’70-

es évekhez képest már rugalmasabban kell megközelíteni a gender értékhierarchiáját. Szabó 

Márton a magyar helyzetre vonatkozóan másképpen értékeli a társadalmi szerepek 

átjárhatóságát, ehelyett a statikus elválasztást mutatja ki, így összességében kijelenti, hogy 

a gender-hierarchia Magyarországon máig fennálló ideológia (Szabó 2008: 19–46). 

A posztmodern felfogású filozófus, Judith Butler szerint a gender alapvető lényege, 

hogy akkor jön létre, amikor azt a társadalom színpadán eljátsszák. Ezen felfogás szerint 

tehát nem a korai szocializáció során alakul ki és determinálja mindenkorra az egyént, hanem 

a mindennapi cselekvéseink által újra és újra létrejövő társadalmi konstruktum. 

A dinamikus modellben megvalósuló posztmodern feminista fordulat Weatherall 

(2002) művében diskurzusfordulatként értelmezhető. A szerző felfogásában nem a nyelvben 

megy végbe a társadalmi nem konstrukciója, hanem diskurzusszinten. Így a diskurzus felől 

megragadva a témát a gender két olvasata érhető tetten. Egyrészt Butler felfogásához 

igazodva, akkor jön létre a gender, amikor a beszédben megteremtődik az identitás vagy a 

szövegekben leíródik az ágens. Másik megközelítés szerint a gender, mint társadalmi 
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jelentésrendszer létezik, és ezen keresztül csoportosítjuk és értelmezzük a körülöttünk levő 

világot. A diskurzusban megnyilvánuló hatalom befolyásolja a gondolkodást és a cselekvést. 

Ez a megközelítés hajlamos sztereotípiákban gondolkodni és a fennálló hatalmi logikát 

megkérdőjelezhetetlennek tételezni. 

A dinamikus modell paradigmája, amelybe Michel Foucault a diskurzus működését 

középpontba állító munkássága (2000) is beleilleszthető, úgy tekint a hatalom kérdésére, 

mint a diskurzus folyamán kialkudott szerepelőnyre. Így a diskurzusok nemi szempontú 

differenciálásával a két nem társadalmi és hatalmi korrelációi is feltérképezhetőek. 

Ugyanakkor a paradigma keretein belül fontos megjegyezni, hogy a férfi vagy női 

nyelvhasználati stílus nem az illető társadalmi identitásából ered, hanem az általa használt 

diskurzus jellegétől függ, amelyben férfiként vagy nőként hozza létre önmagát az egyén. Így 

a gondolatmenet találkozik Butler gender-felfogásával, miszerint a társadalmi cselekvések 

és interakciók során hozzuk létre a társadalmi nemet és az adott szerepnek megfelelően 

töltjük fel nemileg specifikus attribútumokkal, amiket olykor hibásan vagy sztereotipikusan 

tételezünk férfiasnak vagy nőiesnek. Továbbá a beszédstratégia fogalmát is be kell 

vezetnem, amely a beszédaktuskészletek közötti választást jelenti. Ilyenkor a felszólaló a 

hallgatóság valamilyen irányú meggyőzése érdekében üzenetét célja elérésére formázza. A 

megfelelő beszédstratégia kiválasztásához a beszéd összetevőit kell számbavenni és a 

beszédszituációnak, valamint a célnak alárendelni. Az üzenet formája, az üzenet tartalma, az 

elrendezés, a színhely, a beszélő vagy feladó, a címző, a hallgató-felvevő-közönség, a 

címzett, a szándékok-kimenetelek, szándékok-célok, a kulcs, amely maga a mód, a légkör. 

A csatorna, amely a beszéd továbbítására használt közeg, valamint a beszédforma helyes 

megválasztása is fontos része a beszédstratégiának. A beszédformák a dialektusok, 

nyelvváltozatok spektrumán fellelhető nyelvi eszközök közötti választást jelenti. Az 

interakció normáit, vagyis a megnyilatkozást irányító szabályokat, a közösség társadalmi 

struktúrája befolyásolja, így a beszédszituációnak megfelelő, a beszédstratégiának alárendelt 

használata, pragmatikai tudást feltételez. További két fontos tényező az értelmezési normák 

helyes megválasztása, amelyek között interkulturális különbségek is lehetnek a közösség 

nézetrendszerében, valamint a beszédstratégiának megfelelő adekvát műfaj megválasztása 

(Hymes 1997: 482–489).   

Összességében, ahogy Weatherall (2002) is kiemeli, azért is különösen fontos, hogy a 

diskurzusok kutatása kerüljön a központba, mert ezzel kiküszöbölhetjük a gendernyelvészet 

azon anomáliáit, amikor a nemi szempontú nyelvhasználati különbségek kiragadásával, 
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felnagyításával és kontextusfüggetlen reprezentálásával próbálja legitimizálni a nőkkel 

szembeni diszkriminációt.  

Szekunder kutatásom során, a szakirodalmakat összevetve az ironizálások és indirekt 

közlésekkel foglalkozó kutatások eltérő eredményt mutatnak. Penelope Brown a How and 

why are women more polite című munkájában azt a megállapítást teszi, hogy a nők azt a 

szándékukat, hogy kéréssel, paranccsal vagy bírálattal illessék a másik felet, gyakran 

iróniába csomagolják, azaz negatív udvariassági stratégiával élnek, mivel az irónia arra 

készteti a hallgatót, hogy kikövetkeztesse a beszélő szándékát. A felszólaló számára pedig 

elérhetővé válik, hogy letagadja szándékát, ha azt megkérdőjelezésként vagy fenyegetésként 

értelmezi beszélőpartnere. Ezzel szemben a férfiak kevesebbet ironizálnak, többször 

alkalmazzák a direkt közléseket. Brown magyarázata szerint azért, mert a társas kapcsolatok 

és a kontextus részletei iránt kevesebb érzékenységet mutatnak. Így azt a megállapítást teszi, 

hogy a homlokzatféltő, homlokzatóvó konverzációs stratégiák inkább a nők privilégiumai 

(Brown 1980: 124). Ezzel szemben Kathleen Ahrens által szerkesztett Politics, Gender and 

Conceptual Matephors (Ahrens 2009) című kötetben megjelent Petra Meier és Emanuela 

Lombardo Power as a Conceptual Metaphor of Gender Inequality? (2009: 235–253) című 

tanulmánya arról számol be, hogy a férfi politikusok több metaforát és árnyalt kifejezést 

használnak, mint a nők, főleg a sokévi politikai tapasztalattal rendelkező férfiak. Hasonlóan 

ehhez az eredményhez Herbert L. Colston Gender differences in verbal irony use című 

munkájában azt igazolja, hogy a férfiak többet ironizálnak, jellemzőbb rájuk a szarkasztikus 

megjegyzések használata (Herbert 2004: 289–306). Ezen kutatások megközelítése a 

dominanciamodell sémájába illeszkedik és csak a nemiséget állítja kutatása központjába, a 

hatalom kérdését nem érinti.  A szakirodalmak eredményeinek figyelembevételével, ám a 

dinamikus modell kereteibe átlépve, én azzal a feltételezéssel élek, hogy nem lesz 

számottevő eltérés a két nem megnyilvánulásai között a direkt és indirekt közlések 

tekintetében. Az ironizálásokat, szarkasztikus kifejezéseket az indirekt közlések közé 

sorolom.  

A törésvonal a kormánypárti-ellenzéki szerepekben történő felszólalások között lesz, 

mert a hozzászólók célja merőben eltérő. Míg a kormánypárti képviselőtől, akár nő, akár 

férfi, a kormánydöntések dicsérete, a jó kormányzás hangsúlyozása a követelmény, valamint 

a visszás kérdések elkendőzése vagy bagatellizálása, addig az ellenzék képviselőjétől az 

információkérés, a felelősségre vonás, a problémás témák reflektorfénybe állítása, a 

felelősök számonkérése az elvárható. 
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2.4 Hipotézisek 

 

H1: Az indirekt és direkt kérdés és közlés bináris oppozíciója nem nemenként 

specifikálódik, hanem a felszólalás szándékától és a képviselő hatalmi pozíciójától függ.  

Hipotézisem szerint az, hogy nyílt-e a számonkérés, illetve a válasz, tehát direkt vagy 

ehelyett célozgatást, sugalmazást alkalmaz a felszólaló, vagyis indirekt módon kommunikál, 

az attól függ, hogy a felszólaló hatalmon van vagy ellenzékben.  

 

H2: Politikai nyelvhasználatban a grice-i maximák fordítottan működnek (Csepeli 

2013: 196), és ebben nincs különbség a női és férfi felszólalók csoportja között, viszont 

eltérés van a kormánypárti és ellenzéki képviselők között, mert más a céljuk, emiatt 

más a stratégiájuk. Az ellenzéki politikusok valószínűsíthetően kevésbé szegik meg a 

grice-i maximákat, hiszen számukra a nyílt számonkérés a célravezető, nem a homályosítás, 

a tények elkendőzése. 

 

H3: Az ágens explicitté tétele a felszólalás céljától függ, vagyis attól, hogy a felszólaló 

felelősségvállalási vagy elhárítási, illetve felelősségre vonási stratégiát alkalmaz-e. A 

beszédstratégia alkalmazása összefüggésben áll a hatalmi státusszal. Tehát összefüggés 

van az ágens explicitté tétele és a kormánypártiság vagy ellenzékiség között.  

 

H4: Gendermarkerek tekintetében ugyanannyi található a szövegben mindkét nemnél, 

mind a kormánypárti, mind az ellenzéki csoportban. Ennek magyarázata, hogy hivatalos 

közegben nem jellemző a társadalmi nemet jelölő nyelvi forma használata sem a férfiak, sem 

a nők részéről. Az egyének nemi identitása nem érvényesül felszólalásuk közben, így mind 

a négy csoportban alacsony számú és közel azonos mennyiségű gendermarker található a 

korpuszban, ezek előfordulása is témafüggő. 

 
H5: A politikai nyelvhasználatban az ugye visszakérdezés a saját elmondott tézisek 

nyomatékosítására szolgál. Nem a bizonytalanság jele, nem is fatikus funkciójú, és nem 

mutat nemi meghatározottságot a használata.  

Az imént ismertetett hipotézisek alapjaiként a gendernyelvészet releváns 

szakirodalmainak tanulmányozása, valamint korábbi, a szakdolgozatomhoz (Folmeg 2009) 

kötődő kutatásom tanulságai szolgáltak. Ezeken túlmenően az országgyűlési jegyzőkönyvek 
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szöveganyagaival való első ismerkedés hatására születtek disszertációm kutatandó 

feltevései. 

A szakdolgozathoz kötődő kutatásomban női és férfi politikusoktól származó, szintén 

országgyűlési jegyzőkönyvekből kiemelt szövegeket szerepeltettem, és azt kértem 

különböző korú és különböző nemű adatközlőimtől, hogy állapítsák meg, milyen nemű 

személytől származhatnak az idézett politikai szövegek. A kutatás sztereotípiakutatás volt, 

amellyel azt vizsgáltam, hogy a befogadó számára egy politikai szöveg kapcsán 

megkülönböztethető-e, hogy milyen nemű személytől származik a szöveg. A kutatás azzal a 

tanulsággal zárult, hogy a női és férfi politikusok felszólalásai, csak magát a szöveget 

tekintve, nem különböztethetőek meg egymástól. Pl.: Dávid Ibolyát gyakorta férfinek, míg 

Hiller Istvánt sok esetben női felszólalónak tételezték fel adatközlőim.  

 

 
 
3. GENDERSPECIFIKUS NYELVHASZNÁLATI KUTATÁSOK A 

HIPOTÉZISEK TÜKRÉBEN 

 

 

3.1 Az első hipotézis elméleti kerete 

 

H1: Az indirekt és direkt kérdés és közlés bináris oppozíciója nem nemenként 

specifikálódik, hanem a felszólalás szándékától és a képviselő hatalmi pozíciójától függ.  

 

A gendernyelvészet számos sztereotip megállapítással él a nők és férfiak 

nyelvhasználati különbségeire nézve. Ilyen sztereotípia, hogy a nők a férfiaknál jóval több 

indirekt közlést alkalmaznak. A megállapítás mögötti magyarázat több kutatónál is 

megjelenik, Lakoff például úgy véli, hogy a nőket arra szocializálják, hogy minden 

szituációban tapintatosak legyenek, árnyaltan fogalmazzanak, udvariasan, indirekt 

kérdésekkel, hogy meg ne sértsék beszédpartnereiket (Lakoff 1975). Napjaink kutatásaiban 

is megjelenik az a megállapítás, hogy a nők inkább indirekt, míg a férfiak inkább direkt 

nyelvi elemekkel kommunikálnak, mert az indirekt közlések lehetőséget teremtenek a 

beszélő ágens szándékainak elrejtésére, illetve nem gyakorolnak akkora hatalmi nyomást a 

diskurzusban résztvevő egyik félre sem, mint a direkt közlések (Leinfellner 2011: 113–115). 

További sztereotípia, hogy a nők a kommunikáció során a kapcsolatépítésre, 
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kapcsolatteremtésre törekednek, amely kommunikációs stratégiát az indirekt formák segítik, 

ezzel ellentétben a férfiak jóval konkrétabban fogalmaznak és direkt nyelvi formával azonnal 

az információ átadásra törekednek (Nelke-Mayenknecht 2011: 221–224).  

Hazánkban Boronkai Dóra is arra a megállapításra jutott szociolingvisztikai kutatásai 

alkalmával, hogy beszédaktusaikban a nők előnyben részesítik a hárító, védekező és enyhítő 

stratégiákat, míg a férfiak explicit megfogalmazást és direktebb nyelvi formákat használnak 

(Boronkai 2006: 83).  

Az indirekt közlések alkalmasak arra, hogy a beszélő szándékát valamelyest elfedjék, 

mivel könnyen vissza lehet vonni őket. Hipotézisem szerint az, hogy nyílt-e a számonkérés, 

illetve a válasz, tehát direkt vagy ehelyett célozgatást, sugalmazást alkalmaz a felszólaló, 

vagyis indirekt módon kommunikál, az attól függ, hogy a felszólaló hatalmon vagy 

ellenzékben politizál. 

A direkt kérdések és közlések homlokzatfenyegető hatása jóval nagyobb, mint az 

indirekt változatoké. Azzal, ha azt állítjuk, hogy a nők több indirekt, míg a férfiak több direkt 

közléssel élnek, azzal azt is állítjuk, hogy a férfiak több homlokzatfenyegető beszédaktust 

alkalmaznak. Még ha a mindennapi nyelvhasználatban helytálló is lehet a megállapítás, 

feltételezésem szerint a politikai platformon nem találunk ilyen összefüggést a politikus 

neme és homlokzatfenyegető tevékenysége között.  

A homlokzatfenyegetés negatívan értékelő elemeket tartalmazó beszédaktus. Olyan 

információk állítása, amelyet a sértett fél összeegyeztethetetlennek tart a saját pozitív 

énképével (Batár 2007: 458). A homlokzatfenyegetés lokúciós aktusának formája többek 

között lehet kérdés, kijelentés, felszólítás, míg az illokúció mindig ugyanaz, más 

homlokzatának fenyegetése vagy rombolása, így vizsgálható elem mind a kormánypárti, 

vagyis informáló, mind az ellenzéki politikusok, vagyis a kérdező fél felszólalásaiban is.  
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3.2 A második hipotézis elméleti kerete 

 

H2: Politikai nyelvhasználatban a grice-i maximák fordítottan működnek (Csepeli 

2013: 196), és ebben nincs különbség a női és férfi felszólalók csoportja között, viszont 

eltérés van a kormánypárti és ellenzéki képviselők között, mert más a céljuk, emiatt 

más a stratégiájuk. Az ellenzéki politikusok valószínűsíthetően kevésbé szegik meg a 

grice-i maximákat, hiszen számukra a nyílt számonkérés a célravezető, nem a 

homályosítás, a tények elkendőzése. 

 

Csepeli György szociálpszichológus a politikai kommunikációról azt írja a Hatalom 

anatómiája (2013) című könyvében, hogy a politikus akkor jár el helyesen, ha a grice-i 

maximák fordítottjai szerint kommunikál, a befogadóban nem bízik meg és potenciális 

ellenséget lát benne. Eszerint vizsgálva a politikai kommunikáció maximái: „Légy 

irreleváns!”, „a szükségesnél mondj többet vagy kevesebbet!”, „használj homályos, 

kétértelmű szavakat!”, „ne mondj olyat, amelyről tudod, hogy igaz!” Csepeli állítása szerint 

a politikus nem beszélhet magáról a tárgyról, ugyanis nem mondhatja ki, hogy egyetlen célja 

a hatalom. Ehelyett közjóról, igazságosságról, reformokról, nemzeti egységről és egyéb 

kellően általános dologról beszélhet úgy, hogy a befogadók pontosan ne tudják, hogy a közlő 

mire gondol. Amikor a közhelyeket sorolja beszédében, a figyelem elterelése érdekében a 

szükségesnél jóval több szót kell mondania vagy épp ellenkezőleg, kevés szóval beszédébe 

a hallgatóság azt vetíthet bele, amit szeretne. Továbbá a politikus nem mondhat olyat, 

amiben őszintén hisz, ugyanis nem tanácsos lekötnie önmagát igazságokhoz és értékekhez, 

amelyeket akkor is számon kérhetnek rajta, amikor már más igazságok és értékek képezik 

döntései alapját (Csepeli 2013: 196).  

 

Csepeli értekezésében a mennyiség, minőség, relevancia és modor maximáit és azok 

politikai kommunikációban végbemenő fordított érvényesülését mondja ki a sikeres 

politikusok felszólalásaiban.  

A Grice-i maximák fordítottjának vizsgálata politológiai jellegű hipotézis, ám ahhoz, 

hogy nyelvészeti szempontból is szabatos megközelítéssel éljek a maximák fordítottsága 

helyett a nyelvészeti terminológia használata indokolt, miszerint a politikusok megsértik, 

kihasználják, vagy éppen megszegik a maximákat.  

 



27 

 

A mennyiség maximája szerint (Grice 2001: 216–217): 

1. Hozzájárulásod legyen a kívánt mértékben informatív. 

2. Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges. 

A mennyiség maximája a parlamenti felszólalások tekintetében arra vonatkoztatva 

vizsgálható, hogy a felszólalás tartalmazott-e plusz információkat, esetleg túl sok és már 

nem szorosan a tárgyhoz kapcsolódó részletekre is kitért, ezzel megszegve a relevancia 

maximáját is. Emellett az az eset is előfordulhat, hogy a kívánatosnál jóval kevesebb tartalmi 

részletekkel szolgált csak a felszólaló, így megszegte a mennyiség első maximáját. Mivel a 

felszólalásoknak pontos, előre megadott időkerete van, így a felszólaló nem egyéni 

hatáskörben dönt felszólalása hosszáról, viszont a tartalmi részek informativitására 

befolyással bír. 

A minőség maximája szerint (Grice 2001: 217): 

1. Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis.  

2. Ne mondj olyasmit, amire nézve nincs megfelelő evidenciád. 

A tartalom- és diskurzuselemzés keretei között maradva, valamint a kutatói 

objektivitás etikai követelménye mellett kitartva a minőség maximájának megsértését nem 

a klasszikus hazugság értelmezéssel használom, hanem Grice példái mentén, amelyeket a 

minőség első maximájának megsértésére hoz fel (Grice 2001: 223), az irónia, valamint a 

metafora szóképével azonosítom. A hazugság tettenérése nem vizsgálható a parlamenti 

jegyzőkönyvek anyagaiban, hiszen a kutatónak nem tiszte eldönteni az egyes 

megnyilvánulások igazságtartalmát, viszont az irónia, valamint a metafora szókép kutatása 

megfelelően egzakt eljárásmód.  

A relevancia maximája (Grice 2001: 217) röviden azt mondja ki: 

1.  Légy releváns! 

A relevancia vagy másképpen kifejezve a viszony maximája elvárja, hogy a felszólaló 

a témánál maradjon, mondandója odaillő legyen, ne tartalmazzon felesleges kitérőket. A 

relevancia maximájának politikai kommunikációban történő alkalmazása rokon jelenséget 

mutat Partington válaszkikerülési típusai közül a retorikai stílusváltás jelenségével. A 

politikus homályosan beszél arról, ami csak távoli kapcsolatban áll a feltett kérdéssel 

(Eklics–Huszár 2010: 392).  

A relevancia maximája és a mennyiség első maximája az a kategória, amelyről egy 

interpelláció és interpellációra adott válasz kapcsán a képviselők döntenek, hogy elfogadják-

e a felszólaló válaszát vagy visszautasítják azt. Amennyiben úgy érzékeli az interpelláló 
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képviselő, hogy nem kapott választ a kérdésére, vagyis a megszólított mellébeszélt, nem volt 

informatív, visszautasíthatja a választ. Jogi következménye nincs ennek az aktusnak, 

politikai következménye is csak csekély mértékű. Ennélfogva az interpellálás maximális 

célja szinte csak a médiavisszhang kiváltása lehet.  

A modor maximája (Grice 2001: 217) a következőképpen foglalható össze: 

1. Kerüld a kifejezés homályosságát. 

2. Kerüld a kétértelműséget. 

3. Légy tömör. 

4. Légy rendezett. 

A modor maximájának megsértése a homlokzatfenyegető aktus minimalizálásaként is 

felfogható. A szándékos kétértelműséget metafora használatával is elérhetjük, mert nem 

minden esetben egyértelmű, hogy a metafora konnotációinak melyik jelentését érti a beszélő. 

A szakirodalom gyakran mikrofon mellé (off record) stratégiának nevezi azokat a 

homlokzatfenyegetési aktusokat, amelyekben közvetett szándékmegjelenítés történik. 

Ugyanez a stratégia figyelhető meg abban az esetben, ha a felszólaló mikrofon mellé visz 

egy homlokzatfenyegető aktust azáltal, hogy homályosan fogalmaz, így nem jelöli meg 

egyértelműen, hogy ki a homlokzatfenyegetési aktus célpontja vagy pontosan mi a kritikája 

(Brown – Levinson 2008: 114). 

A modor négy almaximája közül a tömörség és rendezettség nem objektív kategóriák, 

vizsgálatuk nagyfokú kutatói szubjektivitást vonna az empirikus kutatásba, amelynek 

kimenetele nem vezetne tudományos eredményhez. Ugyanakkor a homályosság és 

kétértelműség kategóriáinak kutatása a tartalomelemzés módszertana segítségével 

adatolható, egzakt módon megközelíthető, így jelen kutatás részét képezi. A szavak döntő 

többsége több jelentéssel rendelkezik és ezek viszonylag jól elkülöníthetőek egymástól. A 

kontextus vagy a kifejezés használatának körülményei alapján általában egyértelmű, hogy a 

felszólaló az adott szó melyik jelentésére gondolt, hiszen az a szövegösszefüggésbe is 

beleillik. Két- vagy többértelműség akkor áll fent, amikor egy adott szövegösszefüggésbe a 

kifejezés több különböző jelentése is beleillik. A szándékos kétértelműséget legkönnyebben 

metafora segítségével lehet elérni. Ezzel szemben homályosnak akkor nevezünk egy 

kifejezést, ha határeset mutatkozik, arra vonatkozóan, hogy az adott kifejezés alkalmazható-

e vagy sem. Világosnak pedig akkor tekintünk egy kifejezést, ha egyértelműen eldönthető, 

hogy alkalmazható-e arra az esetre vagy nem (Margitay 2007: 299).  
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Egy szöveg mögöttes jelentését általában akkor vizsgáljuk, ha annak a felszíni 

jelentése nem eléggé tartalmas vagy homályosnak mondható. A homályosság kategóriája 

fokozati kérdés, egyes kifejezések önmagukban állva homályosak, míg mások világos 

jelentéssel bírnak. Ugyanakkor a legtöbb nyelvi elem megjelenhet homályos értelemben, 

amikor olyan szövegkörnyezetben szerepel, ahol nem egyértelmű, hogy ott helyesen 

alkalmazható. A helyes használatnak nincsenek szükséges és elégséges feltételei, amelyek 

kétséget kizáró szabályrendszert nyújtanának egy kifejezés világos jelentéssel bíró 

alkalmazására nézve. Mindazonáltal az országgyűlési jegyzőkönyvek felszólalásainak 

kontextusában kísérletet teszek annak eldöntésére, hogy az adott kifejezés Grice 

együttműködési alapelve szerint alkalmazható-e a felmerült helyen. Az együttműködési 

alapelv lényegi gondolata a következőképpen hangzik: „legyen adalékod a társalgáshoz 

olyan, amilyet azon a helyen, ahol megjelenik annak a beszélgetésnek elfogadott célja vagy 

iránya elvár, amelyben éppen részt veszel (Grice 2001: 216)”. Úgy vélem az együttműködési 

alapelv általános szabálya szerint megállapítható, hogy mikor adekvát egy kifejezés a 

használati helyén.  

Grice hitvallása szerint tapasztalati tény, hogy az emberek általában követik az 

együttműködési alapelvek maximáit, mert szocializációjuk során ezt tanulták meg, ráadásul 

nagyobb erőfeszítésbe kerül, hogy eltérjenek tőle (Grice 2001: 218).  

Margitay Tihamér Az érvelés mestersége című munkájában hasonló következtetésre 

jut, vagyis hogy a racionális vita feltételeit a felek általában betartják, és amennyiben mégis 

rendszerszerű módon megszegésre kerülnek a vita szabályai, akkor tulajdonképpen 

látszatvitáról beszélhetünk. Ekkor nem az érvek ütköztetése és a másik fél meggyőzése a 

valódi cél. A racionális vita általában közelebb visz az igazsághoz, a döntéshozatali eljárások 

megfelelő eszköze, ezzel szemben a látszatvita során csak úgy tűnik, hogy az érvelő valódi 

vitát folytat, ugyanakkor ezzel hitelesíti a látszatvita eredményét, mintha az racionális 

kritikai módszereknek lett volna alávetve. A látszatvita ellenőrizhetetlen megoldásokat 

eredményez, és azt a látszatot kelti, hogy ezek az eredmények megbízhatóak (Margitay 

2007: 60).  

A racionális vita megszegésének lehetőségeit Margitay a következőképpen foglalta 

össze:  

• Amennyiben a vitapartnerek sértegetik egymást, nem magát az érvet, hanem az érvelő 

személyét minősítik. 
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• Amikor a vita morális síkra terelődik, és kritikus értékítéletek kerülnek bele az 

érvrendszerbe. 

• Amennyiben az egyik vitapartner nem veszi figyelembe, amit a másik fél előzőleg mondott 

vagy kérdezett és nem ahhoz a megszólaláshoz kapcsolódó válaszokat ad. 

• Ha az egyik fél sorozatosan félremagyarázza vitapartnere érvelését. 

• Amikor a vitapartnerek állandóan megkérdőjelezik egymás indokait és érveit. 

• Amikor a vitapartnerek folyamatosan a saját igazukat ismételgetik, ugyanazt szajkózzák.  

(Margitay 2007: 60–61.) 

A látszatvita paramétereinek felvázolása érzékelteti, hogy sok esetben valamely grice-

i maxima megszegése mutatkozik a hátterében. A relevancia maximájának megsértése, 

amikor a válaszoló nem adekvát választ ad, ugyanakkor a modor maximájához is 

besorolható, amennyiben homályos reagálás érkezik a vitapartner felvetésére. A másik fél 

érveinek félremagyarázása a kétértelmű beszédmóddal szintén a modor maximájának 

megsértéséhez sorolható.  

A látszatvita, vagyis a valódi racionális kritikai módszerek nélkülözése rendszerint 

nem a kérdező, hanem a válaszoló fél stratégiája. Ugyanakkor a kérdező fél is nagyban hozzá 

tud járulni, hogy a reagálás a látszatvita irányába mozduljon el.  

Sok esetben a feltett kérdés olyan elemeket foglal magában, amelyek túllépnek a kérdő 

formula tartalmán. Egy szintaktikailag meghatározott kijelentő forma kérdésként szolgálhat, 

vagy a szintaktikailag kérdő forma lehet egy állítás is, ezeket Wilson implikációs rávezető 

kérdéseknek nevezi. Ez utóbbi típusú kérdő formák gyakran állítások szerteágazó hálózatát 

adják, olykor ellentmondásosak is, ugyanakkor a válasznak számításba kell vennie ezeket a 

kérdéshez képest elő- és utóállításokat, különben a válaszoló olyan színben tűnhet fel, hogy 

kitér a válasz elől. Másrészről, ha a politikus nem szentel figyelmet a kérdésben szereplő 

propozícióknak, akkor az a látszat születik, hogy az adott ellentmondásos állítást tényként 

fogadja el (Wilson 2008: 164–165). 

A politikusok kérdéseket tesznek fel egymásnak a parlamenti ülések során a 

nyilvánosság szeme előtt. A kérdésekre adott politikusi válaszok általában védekező 

jellegűek, megpróbálják elkerülni az egyenes válaszadást, kitérnek a válasz elől (Wilson 

2008: 159). 

A kérdés valójában az, hogy a kormánypárti politikusok milyen értelemben térnek ki 

a kérdések elől és az ellenzéktől érkező kérdések mennyire konkrétak és valódi kérdések, 

vagy ehelyett szintaktikailag kérdő formába rejtett propozíciók.  
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Az ellenzéktől érkező kérdések lehetnek eldöntendő kérdések, valamint kérdőszavas 

kérdések. Az eldöntendő kérdések közös jellemzője, hogy olyan információt tartalmaznak, 

amelyek segítik a válasz elhelyezését egy igen – nem kontinuum mentén. Ezzel szemben a 

kérdőszavas kérdések esetében a válasz nincs annyira behatárolva, azok előfeltételeznek egy 

ismeretlen változót, egy propozicionális halmazt (Wilson 2008: 172–173). 

A politikusok általában az eldöntendő kérdéseket nem értelmezik eldöntendő 

kérdésként, sokkal inkább egy közvetve beágyazott kérdőszavas kérdést hallanak ki belőle, 

hogy a válaszadásra ne csak a pozitív – negatív tengely mentén legyen lehetőségük, mert az 

ilyen válaszok a kérdéshez társuló egyéb propozíció elfogadását is jelentenék. 

Egy eldöntendő kérdésre érkező választ az ellenzéki képviselő és a hallgatóság 

értelmezhet úgy, hogy azt a kormánypárti képviselő az igen – nem kontinuum egy adott 

pontján elhelyezte. Ahol az eldöntendő kérdésre adott válasz nem helyezhető el ezen a 

tengelyen, ott a válaszadó kitért a válasz elől (Wilson 2008: 176). 

A kérdőszavas kérdések esetében egy propozicionális halmaz segítségével dönthető 

el, hogy a kérdés által előfeltételezett ismeretlen változóra érkezik-e adekvát válasz, például 

a hol kérdés a helyek halmaza által behatárolt ismeretlen változó. A kérdőszavas kérdésekre 

adott válaszokat annak alapján lehet megítélni, hogy körülhatárolhatóak-e a kérdés 

propozicionális szerveződése által meghatározott választási lehetőségek halmaza 

segítségével (Wilson 2008: 193). 

Mivel az adekvát válaszadás jelensége a politikai kommunikációban rengeteg 

szubjektív elemmel és ideológiai attitűddel átitatott, így kutatásomnak nem célja, hogy 

eldöntse, az ellenzéki képviselő korrekt módon, előfeltevésektől mentesen tette-e fel 

kérdését, ugyanígy nem vállalkozom annak megítélésére, hogy a kellemetlen kérdés elől a 

kormánypárti képviselő kitért-e valamilyen mértékben vagy korrekt módon válaszolt arra. 

Úgy vélem egy ilyen típusú kutatást nehéz lenne nyelvészeti kutatási módszerek keretei 

között tartani, óhatatlanul politikai színezetet öltenének az eredmények. Így kutatásom során 

átfogóbb jellegű célkitűzésre vállalkozom, mind a kérdésfeltevés, mind a válaszadás 

esetében azt vizsgálom, hogy a képviselő betartotta-e Grice maximáit, informatív 

felszólalással élt-e, kerülte-e a szóképekben való beszédet, az irreleváns hozzájárulást, a 

kétértelműséget és a homályos kifejezéseket.  

A homályos kifejezéseket elmosódott jelentésű vagy információtartalom nélküli, üres 

tartalmú szófordulatokként lehetne definiálni. Használatuk általában két esetben 

problematikus. Egyrészt, amikor az érvrendszerben olyan homályos kifejezések vannak, 
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amelyek nem adnak többletinformációt a levezetni kívánt végkövetkeztetéshez, tehát 

tulajdonképpen irrelevánsak a bizonyításhoz. Másrészt, amikor a premisszának épp a 

homályos kifejezés jelentésmezejében mutatkozó bizonytalanság miatt nem lehet 

egyértelmű igazságértéket tulajdonítani (Margitay 2007: 301). 

Az országgyűlési jegyzőkönyvek szövegvizsgálata során, a homályos kifejezések 

egyik speciális megvalósulási formájával, a demagógia jelenségével is foglalkozom, de 

kizárólag nyelvészeti módszerekkel megközelítve. A demagógia definíciója szerint az a 

jelenség, amikor homályos kifejezéseket és hangsúlyosan érzelmi töltetű kifejezéseket 

együtt használva a kognitív tartalom bizonytalansága felerősíti az emotív tartalom szerepét. 

A demagógia nem korlátozódik egyfajta politikai nézetrendszerre sem, ideológiáktól 

függetlenül működik és akár semleges terminológiai kifejezések is lehetnek eszközei, ha az 

adott kontextusban a közönség számára kellően homályosak. A demagógia a homályos, 

képes, többértelmű, túl általános beszéddel azonosítható, ám a valódi ismertetőjegye, hogy 

kevés hozzáférhető kognitív tartalommal, emellett viszont hatásos emotív tartalommal bír. 

Fontos jellemzője a jelenségnek, hogy a hallgató az érzelmi rész hatására nem analizálja az 

érvrendszert, az el nem érhető kognitív tartalmat nem igyekszik magában helyreállítani, 

hanem előítéletei alapján tölti ki a hiányzó információk helyét (Margitay 2007: 302). 

A meggyőzés és manipuláció legfontosabb megkülönböztetése, hogy míg a sikeres 

meggyőzés a hallgató érdekében is áll és a befogadót érvelés útján befolyásolja, addig a 

manipuláció szinte kizárólag a szónok érdekeit képviseli úgy, hogy a befogadó nincs annak 

tudatában, hogy egy másik véleményt akarnak vele elfogadtatni. A meggyőzéshez a 

felszólaló potenciálisan párbeszédet folytat a hallgatóval, kognitív képességeire épít, míg a 

manipuláció alkalmával a szónok nem kezeli tudatos, értelmes lényként a hallgatót, hanem 

szinte tárgyként kezeli (Harré 2001: 628). Arisztotelész a meggyőző beszéd sikeréhez három 

szükséges feltételt fogalmazott meg. A hallgatóság érzelemfelkeltését, a beszélő vonzó 

jellemének felmutatását, valamint a logikus, racionális érvrendszer levezetését. Arisztotelész 

tanításával azt sugalmazza, hogy abban az esetben, amikor nem a racionális beszéd győzi 

meg a hallgatót, hanem a bájos jellem vagy az emóciók, akkor valamilyen erkölcstelen dolog 

történik (Harré 2001: 630). Az érzelemkiváltás legegyszerűbb eszköze, ha az új információt 

az ismerősség aurájával tudja körbevenni a beszélő, azáltal, hogy a hallgató birtokában 

meglévő fogalmi struktúrákból szemantikai kapcsolatok hálózatát építi fel, olyan 

kapcsolatokét, amelyeket ismerős szóképekkel, például hasonlatokkal, metaforákkal hoz 

létre (Harré 2001: 633). Ez a korreláció a kognitív csúsztatás ok-okozati összefüggése 
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alapján éri el célját, úgy, hogy egy korábban elfogadott érvet, esetleg axiómát a beszélő az 

új téma mellé társít, akár akkor is, ha semmi köze a megvitatandó nézethez. Így az 

ismerősség hatása által a hallgató hajlamos elfogadni az új álláspontot is.  

 

 

3.3 A harmadik hipotézis elméleti kerete 

 

H3: Az ágens explicitté tétele a felszólalás céljától függ, vagyis attól, hogy a felszólaló 

felelősségvállalási vagy elhárítási, illetve felelősségre vonási stratégiát alkalmaz-e. A 

beszédstratégia alkalmazása összefüggésben áll a hatalmi státusszal. Tehát összefüggés 

van az ágens explicitté tétele és a kormánypártiság vagy ellenzékiség között.  

 

Míg a felelősségre vonó bátran használja az E/1. személyű igealakokat, addig a 

felelősséget hárító inkább mediális igéket, általános alanyt és passzív szerkezeteket használ. 

Feltevésem szerint így a politikai platformon nem érvényesül a kutatók által tett 

megállapítás, amely a hétköznapi nyelvhasználatra vonatkozik, miszerint a nők gyakrabban 

beszélnek E/1-ben, a férfiak ezzel ellentétben az általános alany valamely grammatikai 

formáját használják (Huszár 2009a: 61. idézi Schnyder 1997).  

 

Thomas Kuhn a követelménytámasztások indoklását kutatta a két nem és két eltérő 

kultúra esetében. Amerikai és német professzorok és professzorasszonyok 

megfogalmazásait vizsgálta és azt állapította meg, hogy a nők gyakrabban használtak 

indirekt közléseket és gyakrabban hivatkoztak az egyetemre a tantárgyak teljesítéséhez 

szükséges feladatok indoklásánál, mint a férfiak, akik inkább a saját nevükben fogalmazták 

meg felszólításaikat. A férfiak inkább használták a személyes tekintély hangsúlyozásának 

nyelvi eszközét és a kutatás érdekes adaléka, hogy az eredmények kulturális különbségeket 

is mutattak, mivel a két nem közti nyelvhasználati különbség az amerikai egyetemen kisebb 

volt, mint a német intézményben (Huszár 2009a: 55).  

Alább példákkal hivatkozva ismertetem, hogy több kutató is megfogalmazott 

nemenkénti különbségeket az implicit és explicit formák használatának gyakorisága között.  

„A nők gyakrabban beszélnek egyes szám első személyben, a férfiak 

többet használják az általános alany valamely grammatikai formáját”  

(Huszár 2009a: 61).  
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A megállapítás Schnyder 1997-ben publikált, vegyes nemű beszélgetésekre vonatkozó 

kutatásának eredményei nyomán született. A vizsgálat hétköznapi beszédhelyzetekben 

vizsgálta a női és férfi társalgási jellemzőket (Schnyder 1997). Véleményem szerint a 

politikai intézményesített kommunikáció olyan beszédhelyzetet teremt a résztvevők 

számára, amely felülírja a hétköznapi társalgás szabályszerűségeit.  

„Beszédaktusaikban a nők előnyben részesítik a hárító, védekező és 

enyhítő stratégiákat szemben a férfiak explicit fogalmazásával és direktebb 

nyelvi formáival” (Boronkai 2006: 83). 

Hipotézisem szerint a politikai platformon a nem helyett az a mérvadó, hogy az illető 

kormánypárti vagy ellenzéki pozícióból szólal-e fel, így beszédének célja a felelősségre 

vonás, illetve a felelősség vállalása vagy elhárítása.  

Így összességében az a feltevésem, hogy az ágens explicitté tétele a felszólalás céljától 

függ. Míg a felelősségre vonó bátran használja az E/1. személyű igealakokat, addig a 

felelősséget hárító inkább mediális igéket, általános alanyt és passzív szerkezeteket használ. 

Hipotézisem szerint így a politikai platformon nem érvényesül a kutatók által tett 

megállapítás, amely a hétköznapi nyelvhasználatra vonatkozik, miszerint a nők gyakrabban 

beszélnek E/1-ben, a férfiak ezzel ellentétben az általános alany valamely grammatikai 

formáját használják (Huszár 2009a: 61). 

Feltevésem kidolgozásához hozzájárult a szakirodalmakban (Bull–Mayer 1988: 10; 

Partington 2006: 146) fellelhető válaszkitérési stratégiák és válaszkikényszerítő módok 

tipizálása, amelyek a hatalommal való rendelkezés és hatalomnélküliség változói mentén 

rajzolódnak ki. 

Az interpelláció alkalmával érkező kellemetlen kérdések elől többféle kitérési 

lehetőség kínálkozik a kormánypárti képviselők, kormánytagok és államtitkárok részére. 

Bull és Mayer tipologizálták a kérdések elől kitérő válaszokat és ezek alapján a következő 

eseteket találták (Bull–Mayer 1988: 10.): 

- Figyelmen kívül hagyja a kérdést: Interpelláció esetén a kormány tisztviselője a 

válaszadást nem tagadhatja meg, így erre a kitérő stratégiára nem találunk példát a 

parlamenti jegyzőkönyvekben.  

- Elismeri a kérdést anélkül, hogy válaszolna rá: a házszabály következtében az 

interpellált köteles válaszolni, viszont a kérdésben igényelt adatokat visszatarthatja. 



35 

 

- Megkérdőjelezi a kérdést: A kérdés relevanciájának vagy hitelességének 

megkérdőjelezése hatékony stratégia arra, hogy ne kelljen pontos választ szolgáltatni a 

kétségbe vont kérdésre.  

- Megtámadja a kérdést: Az előző módszerhez hasonló, ám nagyobb mértékű offenzíva 

az egész kérdés vitatása.  

- Megtámadja a kérdést feltevő személyt: Annak érdekében, hogy ne kelljen precíz 

választ adni a feltett kérdésre, az interpellált személy lejáratásba, személyeskedésbe kezdhet, 

hogy a kérdező felet unszimpatikussá vagy nevetség tárgyává tegye. 

- Megtagadja a választ: Az interpellált személy nem tagadhatja meg a válaszadást, 

ugyanakkor egyes információkat visszatarthat, akár még akkor is, ha kifejezetten azokat 

kérik tőle. Ebben az esetben általában nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva tagadják meg 

a pontos adatok kiadását. 

- Politikai ügyet csinál a kérdésből: Ez a stratégia visszatámadásnak is betudható, 

hiszen nemcsak a kérdés létjogosultságát vonja kétségbe, hanem magát a kérdezőt is azzal 

vádolja, hogy az interpellálással politikai hátsószándéka van. A módszer lényege, a kérdést 

mindenki támadásnak titulálja, így válaszolni sem kell rá precíz részletességgel. 

- Nem ad teljes választ: A szisztéma logikája, hogy a megkérdezett mindig az igazat 

mondja, csak nem a teljes verziót. Így nem érhető hazugságon a politikus, ám a kényes 

részletek elhallgatása is megtörténik.  

- Megismétli egy korábbi kérdésre adott válaszát: Amikor össztűz alá kerül egy 

politikus, gyakran alkalmazza ezt a módszert. Formálisan válaszol ugyan, ám odavonatkozó 

információtartalma nincs a mondandójának. 

- Azt állítja, hogy a kérdést már megválaszolta: Utal egy korábbi megnyilvánulására, 

ám rendszerint az csak homályos összefüggést mutat a kérdésben szereplő témával. 

- Mentegetőzik: Saját homlokzata fenyegetése miatt ez ritka stratégia, mivel a 

mentegetőző igyekszik tisztázni magát és tévedését, kifogásokat sorakoztat fel, hogy 

kötelezettsége alól kibújhasson, így viszont valamelyest magára húzza a vádakat. 

 

Partington hét válaszkikerülési stratégiát azonosított (Partington 2006: 146 nyomán 

Eklics–Huszár 2010: 392), amelyek értelmezését a parlamenti jegyzőkönyvek segítségével 

teszem meg: 

1. A kérdés nyílt elutasítása 
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- teljes körű elutasítás: képviselő egy interpellációra adott válaszában nyíltan közli, 

hogy miért nem válaszol a felé intézett kérdésre. Nagyon ritka formula, hiszen a 

homlokzatfenyegetés mértéke magas.  

- tompított formájú elutasítás: mikor a képviselő érdemben nem válaszol, de 

megindokolja, hogy miért nem teszi. 

2. Információ hiányára való hivatkozás:  

Kockázatos lehet a kormánypárti politikus kompetenciájára nézve, hogy nem tájékozott 

minden területen, így a homlokzatfenyegetés leginkább önmagára nézve értelmezhető, 

általában nem a kérdezőre nézve. 

3. A kérdés máshoz címzése:  

Abban az esetben lehet homlokzatfenyegető a kérdezőre nézve ez a stratégia, ha az 

interpellált politikus kétségbe vonja a kérdező kompetenciáját arra nézve, hogy ki jogosult a 

válaszadásra.  

4. Feltételezések és jóslatok elől való kitérés:  

A lehető legbiztosabb stratégia, hiszen a képviselő úgy utasíthatja el a válaszadást, hogy 

közben homlokzata nemhogy nem sérül, hanem még építkezhet is azáltal, hogy nem 

bocsátkozik fejtegetésekbe, ehelyett hitelességéről igyekszik számot adni.  

5. Retorikai stílusváltás:  

A politikus homályosan beszél arról, ami csak távoli kapcsolatban áll a feltett kérdéssel, 

ezáltal megsérti Grice modor maximáját, sőt nemcsak megsérti, hanem éppen az ellenkezőjét 

alkalmazza. Kutatásom második hipotézise összecseng a retorikai stílusváltás stratégiájával.  

6. A kérdés, a kérdező vagy a forrás vitatása: 

A módszerben a hárítás eszköze a támadás, amely súlyos homlokzatfenyegetéssel 

párosul.  

7. Humor:  

Amikor a kormánypárti politikusok a humor stratégiája által elviccelik a választ, akkor 

Grice relevancia maximáját sértik meg. A módszer alkalmazása már az infotainment 

(information és entertainment) felé közelít, vagyis az információátadás szórakoztató 

formában történő átadására. Nyertes stratégia lehet, amennyiben nevetség tárgyává teszi a 

képviselő a kérdést vagy a kérdezőt, ő maga pedig fölényes könnyedséggel felülemelkedik 

a vádakon.  
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Válaszadásra való rászorítás (Eklics – Huszár 2010: 400) témakörében Partington öt 

különböző módot azonosít, ám ezek csak korlátozottan alkalmazhatóak az ellenzéki 

politikusok interpellálási stratégiáira. Az alábbiakban kitérek az indokokra:  

1. Ellenségeskedés, számonkérés, vádaskodás. 

Kritikai hangvétel és irónia, esetleg agresszivitás jellemzi a módszert, amikor az ellenzéki 

képviselő szembesíti kormánypárti kollégáját, hogy az kitért a válaszadás elől.  

2. Lehetetlen kérdések. 

A lehetetlen kérdések valójában szónoki kérdések. Az ellenzéki képviselő tudja előre, 

hogy nem kaphat nyílt választ, kérdésével a legfőbb célja, hogy tudassa magával az 

interpellált politikussal, továbbá a médianyilvánosságon keresztül a választópolgárokkal is, 

hogy tájékozott az adott témát illetően és birtokában van fontos információknak. A lehetetlen 

kérdések az ellenzék képviselői számára kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy saját 

kompetenciájukat felmutassák, és alternatív megoldásokat ajánljanak, valamint 

érzékeltessék hatalomkiegyensúlyozó szerepüket. 

3. Számonkérő, vádaskodó kérdések. 

A számonkérő kérdésekkel az ellenzéki képviselők alapvető célja nem az 

információkérés, hanem a szembesítés. A kormánypárti politikusok ezeknél a 

kérdéstípusoknál általában védekezésre kényszerülnek, ha nem ezt teszik, akkor a 

választópolgárok szemében úgy tűnhet, hogy a vád helytálló. Ugyanakkor a védekezés is 

vesztes stratégia, ezért általában a visszatámadást vagy a kérdező karaktergyilkolását 

választják. Az ellenzékiek számára a számonkérő kérdések a kontroll funkciójuk gyakorlását 

kínálja fel.  

4. Az interpellált kérdéselhárítási indokainak figyelmen kívül hagyása. 

Az országgyűlésben az interpellációra a megszólított miniszter vagy az általa delegált 

államtitkár köteles válaszolni. A kérdéselhárítás csak látens módon történhet, vagyis 

válaszolnak a megkérdezett felek, csak nem pontosan a kérdésre. Esetleg nem térnek el a 

tárgytól, viszont nem adnak egzakt információkat, csupán homályosan reagálnak. Az 

interpelláló ellenzéki képviselő a kapott választ nem firtathatja tovább, mindössze egy 

mondattal reagálhat, elfogadhatja vagy elutasíthatja azt. Így a parlamenti játékszabályok 

következtében ez a válaszkikényszerítő kérdéstípus nem jelentkezik a jegyzőkönyvekben. 

5. Ragaszkodás a végsőkig az eredeti kérdéshez. 

Az ellenzéki képviselő interpelláció alkalmával egy kérdést csak egyszer intézhet a 

kormány felé, így a parlamenti jegyzőkönyvekben ez a módszer nem vizsgálható. Ha nagyon 
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elkötelezett az ellenzék, bizonyos témákat napirenden tarthat addig, amíg nem kap rájuk 

elfogadható választ, ám ehhez különféle politikai akciókhoz kell folyamodnia vagy a 

sajtónyilvánosság eléréséhez.  

 

 

3.4 A negyedik hipotézis elméleti kerete 

 

H4: Explicit gendermarkerek tekintetében ugyanannyi található mindkét nemnél, 

mind a kormánypárti, mind az ellenzéki csoportban. Ennek magyarázata, hogy 

hivatalos közegben nem jellemző a társadalmi nemet jelölő nyelvi forma használata 

sem a férfiak, sem a nők részéről. Az egyének nemi identitása nem érvényesül 

felszólalásuk közben, így mind a négy csoportban alacsony számú és közel azonos 

mennyiségű gendermarker található, ezek előfordulása is témafüggő. 

 

A gendermarkereket, vagyis az olyan nyelvi jelölőket, amelyek az egyik nem 

tulajdonságait jobban jellemzik, mint a másikét, két csoportra osztottam, szűken és tágan 

értelmezett gendermarkerekre. A kutatás lényegi mozzanata, hogy külön kimutatom a tágan 

és szűken értelmezett gendermarkereket. A tág definíció az adott kifejezés 

nempreferenciájára fókuszál, míg értelmezésem szerint a szűken meghatározott 

gendermarker esetében a beszélő ágens saját magára vonatkoztatott, a saját nemére utaló 

kifejezést használ. Hipotézisemben a szűken értelmezett gendermarkerekre koncentrálok, 

ugyanakkor kimutatom a tágan értelmezett gendermarkereket is. 

 

Kegyesné a nő, asszony lexéma kollokációit, sztereotip gendermarkereit vizsgálta, 

amelyből a legtöbb (621) a szépirodalmi alkorpuszban, 560 a személyes alkorpuszban, és 

541 a sajtó alkorpuszában fordult elő. 168 sztereotípiának minősíthető kollokáció fordult elő 

a tudományos alkorpuszban és egy sem fordult elő a hivatalos alkorpuszban (Kegyesné 

2004b: 6). Ebből az eredményből következtettem arra, hogy kevés gendermarker található a 

korpuszban, mert a hivatalos közeg nem kedvez a gendermarkerek használatának. 

 

Kutatásom szempontjából nagyon fontos szakirodalom Elinor Ochs 1992-es 

tanulmánya (1992: 335–359), amelyben a gender indexálásáról értekezik a nyelv interaktív 

fenomenológiai keretében. Megfogalmazza, hogy a társadalmi nem nyelvi alapon történő 
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meghatározása közvetlen módon nem lehetséges, mert kevés olyan nyelvi jel van, vagyis 

gendermarker, amely egyértelműen utalna a beszélő nemére. A meghatározás inkább 

kulturális konvencionális alapon történhet, vagyis, hogy az adott társadalmi nemet olyan 

nyelvhasználat tükrözi, amely bizonyos szerepekhez vagy tulajdonságokhoz kötődik, 

továbbá az adott társadalom kulturális értékei szerint a nőiesség vagy a férfiasság mutatója. 

Ebben a keretben vizsgálva a politikai közeg nyelvhasználatát nehéz megítélni, hogy 

férfias vagy nőies értéktelítettséget várunk-e el a Parlamentben. A magyar társadalomban a 

politikustól elvárt értékek között szerepel a határozottság, hozzáértés, szívósság, ugyanakkor 

az empátia, szolgálatkészség és segítőkészség is, amely értékek már inkább nőies jegyeket 

mutatnak. Ugyanakkor, amennyiben a politika harcias, világára gondolunk, már 

egyértelműen a férfias értékek hangsúlyozása dominál, és ez teszi sikeressé a 

képviselőjelöltet. Így a politikában rejtetten vagy nyíltan „férfiasnak” tartott nyelvi 

személyiségként kell kommunikálni, a női nemi identitás háttérbe szorításával. 

 

A parlamenti szócsatában találunk példát (2015. 04. 20. 166–168. és 172. felszólalás) 

olyan férfi-női kérdés-válaszra, amikor az egyik fél a válasz kikerülése érdekében éppen a 

vitapartner ellenkező nemét használja fel ahhoz, hogy szexista megjegyzéssel a 

hatalomátvétel technikáját alkalmazza. A képviselő, a hozzá intézett kellemetlen kérdést 

szándékoltan a romantikus érdeklődés jelének fordította le önmaga számára és az állítólagos 

ajánlatra reagált, ahelyett, hogy válaszolt volna a kényelmetlen számonkérésre. A klasszikus 

feminista érvelés, amely a hatalom gyakorlásának a módját kutatja, a verbális szexuális 

zaklatást is a hatalomgyakorlás egyik eszközének tekinti, amely során nem a szexuális 

érdeklődés a végcél, az inkább egy eszköz csupán az alávetéshez. 

Mindenképpen megjegyzendő, hogy kialakult nyelvhasználati kódex a parlamenti 

nyelvhasználat kapcsán sem létezik, hiszen a résztvevők beszédmódja és stílusa hozza létre 

az adott intézmény nyelvhasználati módját. Paul Drew és John Heritage is megfogalmazza 

a Talk at Work című tanulmányukban (Drew – Heritage 1992: 4), hogy a munkahelyeken 

folyó társalgás, csak olyan mértékben lesz intézményes, amilyen mértékben azt a résztvevők 

munkahelyi identitása és az adott szituáció szükségessé teszi. 
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3.5 Az ötödik hipotézis elméleti kerete 

 

H5: A politikai nyelvhasználatban az ugye visszakérdezés a saját elmondott tézisek 

nyomatékosítására szolgál. Használata se nem fatikus funkciójú, se nem a 

bizonytalanság jele és nem mutat nemi meghatározottságot. 

Women Speaking Up Getting and Using Turns in Workplace Meetings (2008: 92–118) 

című művében Cecilia E. Ford ismerteti a kérdésfeltevéshez fűződő gendernyelvészeti 

eredményeket. Tudománytörténeti áttekintését Robin Lakoff Language and Woman’s Place 

(1975) című megkerülhetetlen munkájával kezdi, amelyben Lakoff az ugye kérdést női 

nyelvhasználati módozatnak tételezi és kijelenti, hogy a nők ezzel a partikulával 

határozatlanságukat fejezik ki és megerősítésben reménykednek.  

A magyar nyelv összevetve az angollal, kevésbé használja az ugye kérdést, ám a 

magyarban is megtalálható a modális és az affektív típusa a visszakérdésnek, így a lakoffi 

állítás feltehetően a magyar nyelvvel kapcsolatban is megcáfolható. Véleményem szerint a 

politikai nyelvhasználatban, a parlamenti felszólalásokban az elmondott szöveget lezáró 

ugye visszakérdés, a saját tézisek nyomatékosítására szolgál.  

Pamela Fishman (1978: 397–406) Interaction: The work women do című 

tanulmányában publikálja ama nézetét, miszerint a nők valóban többet alkalmazzák a 

visszakérdezés formáját, ám ezt abból a célból teszik, hogy válaszreakciót váltsanak ki 

beszédpartnerükből. Így a visszakérdezés eme kontextusban történő használata fatikus 

funkcióval bír. Ezzel a megállapítással eljutunk ahhoz a megközelítéshez, miszerint az ugye 

kérdések több típusba sorolhatóak, így pontosabb kutatási eredményeket kapunk, ha külön-

külön vizsgáljuk a használatukat.  

Janet Holmes kutatási eredményei azt bizonyítják (1984a: 149–178), hogy a 

visszakérdezést a nők és a férfiak is számos kommunikációs céllal használják. Az ugye-

kérdéseknek két csoportját különbözteti meg. Az egyik esetben a beszélő a kérdésének 

információtartalmával kapcsolatban megerősítést vár a beszédpartnerétől, ezt ’modális’ 

ugye-kérdésként értékelhetjük, ám a másik esetben affektív céllal alkalmazza a 

visszakérdezést és a beszélgetés fenntartását igyekszik a szerkezet által biztosítani. Holmes 

kutatásainak eredményeiben a nők gyakrabban alkalmazzák az affektív, míg a férfiak a 

modális ugye-kérdést. A kutató így arra a következtetésre jut, hogy a nők ugye-kérdés 

használata egyáltalán nem bizonytalanságukat jelöli, hanem együttműködő beszédstílusuk 

összetevője ez a nyelvi elem, amely konverzációs képességeiket tükrözi, hiszen 
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udvariasságot és szolidaritást is tükröz. Holmes sokat tett Lakoff deficithipotézisének 

megcáfolása érdekében, továbbá nagy lépést tesz a dinamikus modell irányába, mikor 

kijelenti, hogy a beszédhelyzet felülírja a gendert, tehát nem kizárólag a társadalmi nem 

határozza meg a nyelvhasználatot, s a beszédstílusokban megmutatkozó genderkülönbségek 

kulturális eredetére mutat rá.  

Holmes empirikus kutatásaiban Pamela Fishman eredményeihez hasonló adatokhoz 

jutott, vagyis hogy a nők az affektív funkciójú, válaszreakciót kiváltó ugye kérdést 

alkalmazzák inkább, míg a férfiak a modális típusú visszakérdezési formát. Így tehát a nők 

beszédstratégiáiban nem a határozatlanság, hanem az együttműködő beszédstílus szerepel.  

Janet Holmes munkássága azért is külön kiemelendő jelen dolgozat keretei között, 

mert amellett, hogy tagadja Lakoff azon nézetét, miszerint a női nyelv hátrányt mutat a férfi 

nyelvhez képest, azt is kimondja, hogy a kontextus felülírja a társadalmi nemet. Vagyis nem 

csupán a gender határozza meg a nyelvhasználat mikéntjét. Eme gondolat elvezet teljes 

kutatásom hipotéziseinek felállításához, amely mindegyike elsődlegesnek tekinti a 

kontextust és beszédhelyzetet.  

Ford azt állítja, hogy a kérdező nemcsak a kiterjesztésekben rendezi el, fedi fel és fejti 

ki ellenvetését, hanem magában a kérdésfeltevő beszédlépés elrendezésében rejlik a 

kétségbe vonó sajátosság. Természetesen, ez a partner védekező reakcióját eredményezi, aki 

ésszerű magyarázatot ad intézkedéseire. A meginterjúvolt résztvevők a tudást a hatalom 

forrásának nevezik meg, azonban Ford egy másik hatalom – a partner kijelentésének 

megkérdőjelezése, a szóátvétel irányítása – működését is megfigyeli az interakciókban a 

kérdésfeltevésen keresztül. Ebben a nők ugyanolyan sikeresek, mint a férfiak. A résztvevők 

korábbi közlésének megkérdőjelezése eltávolodó aktus, amelyet rendszerint óvatosan 

formálnak meg, gyakran késleltetik, felvezetik és a bizonytalanság jelölőivel szövik át. Ford 

hangsúlyozza, hogy a megbeszélések interakcióiban, csakúgy, mint a mindennapi 

beszélgetésben, a szünetekre, hezitációkra, rendbe hozó aktusokra, együttbeszélésekre, és 

egyéb beszédlépés átadásokra nem hibás artikulációként kell tekinteni, hanem bizonyos 

aktusok kialakításának hasznos eszközeiként, különösen az interakcionális kontextus 

kifejtésének eszközeiként. Az ellenvetés, megkérdőjelezés aktusát a nők is és a férfiak is – 

ügyesen – néhány aktussal később helyezik el a beszédlépések során, így elkerülik a 

közvetlen homlokzat-fenyegetést, finomítják ellentétes véleményüket. A beszédlépés 

előrevetítő kifejezések pl. ’Tehetnék egy rövid megjegyzést?’ lehetővé teszik a beszédlépés 

teljes megvalósítását (grammatikai és prozódiai értelemben), miközben előrevetítik, hogy a 
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beszélő hosszabb ideig magánál fogja tartani a szót. Tartalmi segédletként is működnek ezek 

a megjegyzések, hiszen a hallgatóság figyelmét a témára irányítják.  

A genderspecifikus nyelvhasználat kutatása kapcsán számos kutató fogalmazott meg 

eltéréseket a két nem beszédmódjával kapcsolatban, például Coates (2004) és Holmes (1995) 

is publikálta, hogy a férfiakhoz viszonyítva a nők inkább együttműködő beszédpartnerek, és 

érzékenyek a másik arculatvédő igényeire, ezért alkalmaznak közvetett kéréseket, és az 

arculatvesztés elkerülése céljából alkalmazandó indirekt beszédaktusokat.  

Nancy Henley a mosoly aktusát kutatta, és megfogalmazta, hogy „a 

státushierarchiában felettünk állónak felajánlott gesztusként értelmeződik” (Henley 1986: 

170). Majd megállapította, hogy a nők többet mosolyognak, és nagyobb valószínűséggel 

viszonozzák a mosolyt, mint a férfiak (Henley 1986: 175–178). Deborah Cameron a 

Munkavállaló stilizálása című munkájában (2001: 225) megfogalmazza, hogy ez összefügg 

a társadalmi elvárással is, miszerint a nőktől a mosolygást el is várják, még formális, 

hivatalos közegben is, mert erős szimbolikus kapcsolat létezik a mosolygás, a nőiesség és az 

alárendelt státus között. További megállapítás Cameron cikkében, hogy a nők szélesebb 

hangterjedelmet használnak, vagyis a monotonitás nem jellemző beszédmódjukra. Ám így 

azzal a megbélyegzéssel állnak szemben, hogy túl érzelmesnek és tekintély nélkülinek 

címkézik őket. Margaret Thatcher, ezt a kutatási eredményt tudatosan alkalmazta, és 

igyekezett szűkíteni az általa használt hangterjedelmet, hogy minél erélyesebbnek és 

kompetensebbnek tűnjön beszédeiben. Gervasio és Crawford (1989: 1–25) kulturális 

kódolással foglalkozó munkájában arra a megállapításra jutott, hogy a haragot leszámítva, 

bármely érzelem nyílt felvállalása és kifejezése inkább nőies, mint férfias tulajdonság. 

A legjelentősebben a már korábban említett Deborah Tannen (1990) aforizmájában 

jelenik meg az a keretrendszer, hogy a kommunikációval a férfiak egyetlen célja az 

információátadás, míg a nők inkább kapcsolatot építenek általa. A kérdéshasználat 

szabályozása nem pusztán a kérdés információ-előhívó funkcióját hangsúlyozza (ez az a 

funkció, mely a kérdést az intézményi beszéd központi fontosságú részévé teszi), hanem azt 

is, hogy a kérdések segítségével kifejezhető és nyomatékosítható a megszólaló politikai 

állásfoglalása. Ezek a kérdések gyakran álkérdések, más néven költői kérdések, amelyek 

nem is választ várnak, hanem a képviselő által felvállalt probléma lényegi elemeit hivatottak 

hangsúlyozni, a felderített problémákról és visszásságokról igyekeznek lerántani a leplet, 

ezáltal az igazság hol létét érzékeltetni.  
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Kiefer Ferenc pragmatikai mutatónak nevezi az ugye partikulát (1983: 206), mert 

pragmatikai jelentést határoz meg.  

Keszler Borbála is ezt a nézetet követve azt fogalmazza meg a partikulákról, 

hogy kevés jelentéstartalommal rendelkeznek, a szituációból adódik a jelentésük és 

pragmatikai-kommunikatív indikátorok. Elhagyhatóak a mondatból anélkül, hogy szerkezeti 

hiány keletkezne, továbbá nem válaszolnak semmilyen kérdésre, ugyanakkor hordozhatnak 

emocionális tartalmat. Külön kitér az árnyaló partikulákra, amelyek „főként a beszélt 

nyelvben, és különösen a dialógusokban fordulnak elő és pragmatikai funkciójuk van. 

Többletinformációt nyújtanak a mondottakhoz viszonyítva. Árnyalják a mondanivalót, illetve 

pontosan kijelölik annak pragmatikai funkcióját” (Keszler 1995: 304). 

Kugler Nóra megfogalmazása szerint a partikula funkciója az, hogy a mondatban lévő 

állításon műveleteket végez, például előfeltevést hoz elő. A beszélő attitűdjét fejezi ki, vagy 

a beszélő reagálását mutatja a kommunikációs helyzetre (Kugler 1998: 214). Kugler a 

modális-pragmatikai partikulákat tekinti árnyaló partikuláknak, amelyek lehetnek a mondat 

modális alapértékének jelölői (pl. a vajon, ugye, -e partikulák a kérdő, a bár, bárcsak az 

óhajtó alapértéket jelölik), vagy lehetnek „modális kiegészítő értékek jelölői”, kifejezhetnek 

megerősítést, enyhítést, akarati és érzelmi viszonyulást (Kugler 1998: 216).  

 
 
 

4. A KUTATÁS MÓDSZEREI 

 

Kutatásom módszertana alapvetően a beavatkozás-mentes tartalomelemzésre és 

diskurzuselemzésre épült, ugyanakkor kiegészítő kvantitatív módszerként a kérdőív 

eszközével is éltem, mert a női képviselőkkel folytatott attitűdvizsgálat ekképp bizonyult 

megvalósíthatónak.  

 

A kutatás öt hipotéziséhez saját szövegkorpuszt állítottam össze országgyűlési 

jegyzőkönyvek anyagából, figyelembe véve, hogy az általam vizsgált változók mentén 

kialakított csoportoktól származó szövegmennyiségek megegyező elemszámúak legyenek, 

vagyis a kormánypárti női és férfi, valamint az ellenzéki női és férfi felszólalások 

mennyisége azonos legyen, így csoportonként 305 db, míg összesen 1220 db felszólalást 

elemeztem.  
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Kutatásom módszere kettős, egyrészt a szövegelemzésen belül a tartalomelemzés 

eszközével dolgoztam, mégpedig úgy, hogy az öt hipotézishez egyenként kódkategóriákat 

jelöltem ki, amelyek indikátorokként, vagyis mutatókként szolgáltak az adott feltételezés 

méréséhez. Az egyes hipotézisekhez tartozó példákat a diskurzuselemzés módszerével 

elemeztem.  

A hipotézisek nagy része meghatározta a vizsgálatba bevont nyelvi változók körét. A 

jegyzőkönyvek szövegeivel való alapos megismerkedés is hozzájárult a nyelvi mutatók 

összeválogatásához. Ezt a halmazt a kutathatóság kérdése tovább szűkítette Pl.: a Grice-i 

maximáknál a hazugság tettenérése nem vizsgálható a parlamenti jegyzőkönyvek 

anyagaiban, hiszen a kutatónak nem tiszte eldönteni az egyes megnyilvánulások 

igazságtartalmát, viszont az irónia és metafora szóképek kutatása megfelelően egzakt 

eljárásmód. A modor négy almaximája közül a tömörség és rendezettség szintén nem 

objektív kategóriák, vizsgálatuk nagyfokú kutatói szubjektivitást vonna az empirikus 

kutatásba. Pl.: A gendermarkerekre vonatkozó kutatás 11 kifejezésre terjedt ki, ezeket a 

szövegek előzetes átolvasása indukálta. Az elemzés kapcsán igény mutatkozott egy szűkebb, 

a beszélő ágensre vonatkozó identitásjelölő és egy tágabb, általában véve kifejezett identitás 

megkülönböztetésére. 

A nyelvi jelenségek mögötti attitűd vizsgálatához kérdőíves kutatást végeztem a 

parlamenti képviselőnők körében, hogy közvetlen választ kapjak a méhkirálynő jelenség 

hátteréről, vagyis arról, hogy minél magasabb pozícióba jut el egy nő, annál valószínűbb, 

hogy nem támogatja nőtársait az előrejutásban (Ellemers–Rink–Derks–Ryan 2012: 178). 

Online kérdőívet állítottam össze, amellyel kifejezetten a kormánypárti és az ellenzéki 

politikusnők véleményét gyűjtöttem a parlamentben tapasztalható nemi sztereotípiákról, 

szakmai megítélésekről és a politikai döntéshozatal nemi egyenlőtlenségeiről.   

Kutatásomban a konstruktivista nézetrendszer mentén haladtam, mely szerint a nemi 

szerepek nem előre adottak, hanem magában az interakcióban jönnek létre, így az egyén 

társadalmi cselekedetei alkalmával, és nemcsak időben és térben, de az egyes 

élethelyzetekben is változhatnak (Huszár 2009a: 105). 
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4.1 Tartalomelemzés  

 

A tartalomelemzés módszerét alkalmaztam az egyes hipotézisekhez tartozó 

indikátorok kimutatására. A tartalomelemzés definíciója szerint a közlemények 

meghatározott célú elemzése, abból a célból, hogy az objektív, módszeres vizsgálat olyan 

információkat is feltárjon, amelyek a közleményben nyíltan nincsenek kimondva, és 

amelyeket esetleg a közlemény forrása, szerzője maga sem tud, hanem valahol a szöveg 

kódolásának a módjában el vannak rejtve (Antal 1976: 10). Azért is tartom megfelelő 

kutatási technikának a tartalomelemzést, mert így elkerülöm a Heisenberg effektust vagy 

labov-i megfigyelői paradoxont, hiszen olyan szövegekkel dolgozhatok, amelyek 

előállításakor a szubjektum nem volt tudatában kutatási szándékomnak. Mivel a 

tartalomelemzés nem beavatkozó technika és meg tud birkózni nagy mennyiségű adattal, 

továbbá kontextus-érzékeny, ezért képes a szimbolikus formák feldolgozására (Krippendorff 

1995: 31), így hatékony módszer a politikai szövegek gendernyelvészeti elemzéséhez. 

Kutatásom kapcsán a kódolás alkalmával indikátorokat jelöltem ki, amelyek a szöveg tárgyi 

szintjéhez képest absztrakt kategóriákat képeztek. Ezekbe a kódkategóriákba soroltam be a 

szövegelemeket, így eredményként a szöveg lineáris szerkezetétől eltérő, sajátos logikai 

struktúrát kaptam. A kódolási kategóriákba sorolt indikátorokat mennyiségi, valamint 

példák elemzése útján minőségi, diskurzuselemző eljárásnak vetettem alá, ezáltal 

operacionalizáltam a kutatási hipotéziseket, vagyis az indikátorok segítségével objektív és 

követhető módon, azok előfordulási gyakoriságát felhasználva jutottam el a feltételezések 

igazolásához vagy cáfolásához. Az egyes hipotézisek vizsgálatánál a mennyiségi mutatókon 

kívül példákat is ismertettem, amelyeket a diskurzuselemzés módszerével elemeztem.  

 

 

4.2 Diskurzuselemzés  

 

A diskurzuselemzés módszere arra törekszik, hogy olyan tartalmakat is felfejtsen és 

szövegszerveződési összefüggéseket is feltárjon, amelyek közvetlenül nem hozzáférhetők. 

A módszer lényege, hogy a szöveg segítségével létrehozott társadalmi tér empirikusan is 

vizsgálható, hermeneutikus szövegelemzés segítségével. A rejtett tartalom a politikai 

szövegekben egyrészt a felszólaló akaratlan, szubjektív viselkedéséből ered, másrészt 

hatalmi törekvései eredményeként alakul ki (Carver 2004: 144). A szövegközpontú 
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társadalomtudomány tézisei szerint egy-egy felszólalás szövege, különböző nyelvi formák 

közüli választások sorozataként jön létre, így nem tekinthető véletlennek, ehelyett szubjektív 

és társadalmilag releváns tartalmak lenyomatait tárolja (Foucault 1999a: 119–145). Ezeknek 

a lenyomatoknak a minőségi és mennyiségi elemzésével eljuthatunk a valóságteremtő nyelvi 

gyakorlatok esszenciáihoz (Szabó 2008: 282). 

 

 

4.3 Kérdőívezés  

 

4.3.1 A kérdőív összeállításának szempontjai  

 

A kérdőívezés módszerét a képviselőnők attitűdvizsgálatához használtam. A 

kérdéssort papíralapú és online változatban is elkészítettem, hogy biztosítsam az 

akadálymentes és kényelmes kitölthetőséget. A nagyobb kitöltési hajlandóság érdekében 

figyeltem a kérdésmennyiségre és azon belül is a zárt és nyitott kérdések arányára. Valódi 

nyitott kérdést nem tartalmaz a kérdőív, a válaszlehetőségek között azonban található olyan 

szöveges válaszadási lehetőség, ahol a megkérdezett saját szavaival felelhet. A kérdőív 

vegyesen tartalmaz kérdéseket és állításokat, ez utóbbiak esetében az volt a célom, hogy 

adatközlőim nézeteit, attitűdjeit súlyozva ismerhessem meg, ezért az ötfokozatú Likert-

skálát alkalmaztam a teljes mértékben egyetért válaszlehetőségtől az egyáltalán nem ért 

egyet kijelentésig. A felmérés összeállításánál szem előtt tartottam, hogy duplacsövű, vagyis 

több kérdést kombináló feladatot ne állítsak össze, és ugyanígy kerültem a tagadó típusú, 

valamint a sugalmazó kérdéseket is (Babbie 2003: 276–281).  

 
 
4.3.2 Az adatközlők bemutatása 
 
A kérdőív az országgyűlésben 2014-ben mandátumot szerzett képviselőnők között 

került szétküldésre. Azért a jelenleg mandátummal rendelkező női képviselőkre számítottam 

adatközlőként, mert a korábbi ciklus, a 2010–2014-es időszak képviselőnői közül már sokan 

civilként dolgoznak, így esetlegesen új munkájuk befolyásolhatja, torzíthatja mostani 

véleményüket.  Ebben a kormányzati ciklusban összesen 20 női képviselő ül a parlamentben, 

így 20 fő, a jelenlegi ciklus képviselőnőinek mindegyike megkapta a kérdéssort, közülük 
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kilencen kormánypártiak, míg tizenegy fő ellenzéki vagy független politikus. A független 

képviselőket az ellenzékhez soroltam.  

Az adatközlő képviselőnők ideológiailag megosztottak, és ez a megosztottság nem 

csak a kormánypárti és ellenzéki oppozíció mentén húzódik, mivel az ellenzék is 

ideológiailag kettéosztott, a jobb és bal felosztást tekintve az egyik oldalon egy radikális 

jobboldali pártba tömörülnek, míg a másik oldalon a balközép – liberális eszmerendszer köré 

csoportosulnak a képviselők. A kormánypárt és pártszövetsége a konzervatív jobboldalt 

képviseli. Így kérdőíves kutatásom változói – kormánypárti és ellenzéki – nem esnek egybe 

az ideológiai jellemzőkkel, tehát az eredmények nem a világnézeti eszmerendszer mentén 

alakulnak, azok csak hatással lehetnek rá.  

 
 
 
5. A KORPUSZ 

 

A szövegelemzés elvégzéséhez szövegkorpuszomat a www.parlament.hu weboldalon 

található nyilvános adatbázisból állítottam össze, a 2010–2014-es ciklus felszólalásai közül.  

Az akkor még 386 fős parlamentből (2014-től 199 főre csökkent) 376 fő szólalt fel, 

részletezve 21 kormánypárti képviselőnő, 18 ellenzéki képviselőnő, 216 kormánypárti férfi 

képviselő, valamint 121 ellenzéki férfi képviselő.  A szövegmennyiségekből leszűrtem a 

kutatásomhoz megfelelő minden olyan felszólalási műfajt, amely a spontánbeszéd 

kritériumait tükrözte, valamint arányosítottam egymáshoz a kormánypárti, ellenzéki, női és 

férfi felszólalások mennyiségét a későbbiekben ismertetett matematikai módszerek 

segítségével. A szövegeket egyenként töltöttem le és a felszólalásokat webhelyre történő 

hivatkozással, az ülésnap és a felszólalás számával, műfajával, valamint a pontos dátum 

megadásával jelöltem. A megadott linkre történő kattintással az adott szöveghez és annak 

videó elérhetőségéhez is eljutunk a felszólalás időhosszára kattintva.  

A felszólalók személyét kódoltam a disszertáció szövegében, a példák ismertetésénél 

csak a kódokat tüntettem fel, amelyek a dolgozat mellékletében felfejtésre kerültek, valamint 

a disszertációhoz csatolt CD-mellékleten a teljes korpusz részeként szintén megtekinthetők.  

A leszűrt szövegmennyiséget a könnyebb átláthatóság érdekében nemenként és 

hatalmi viszonyonként négy csoportra bontottam, így létrehoztam egy kormánypárti női és 

férfi, valamint egy ellenzéki női és férfi csoportot. 
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A teljes vizsgált szövegkorpusz a hivatalos szöveg szerkesztési szabályai szerint 

rendezve, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sortávolsággal, 

sorkizárt formában, normál margóbeállításokkal összesen 1402 oldal és 2.835.346 db 

karakter, míg a szavak száma összesen 310.926 db. 

Részletezve a négy kategóriát, a kormánypárti nők szövegcsoportja 340 oldal, 685.037 

db karakter és 73.753 a szavak száma. A kormánypárti férfiak szövegcsoportja 365 oldal, 

731.529 db karakterből áll és összesen 79.944 szót tartalmaz. Az ellenzéki nők 

szövegcsoportja 347 oldal, 708.856 db karakterből áll és 78.527 a szavak száma. Az 

ellenzéki férfiak szövegmennyisége 350 oldal, 709.924 karaktert tartalmaz és 78.702 db a 

szavak száma.  

A teljes korpuszt összesen hatszor olvastam, először a hipotézisek felállításához meg 

kellett ismernem alaposan a szöveget, majd hipotézisenként újra elolvastam a teljes 

szövegkorpuszt és annotáltam különböző színekkel a hipotézisek indikátorait.  

 

A korpuszom lehetőséget teremtett a gender és a hatalom szempontjából 

kontrollcsoport létrehozására, ezért bátorkodtam olyan hipotézist is kutatni, amellyel 

kapcsolatban még nem publikáltak genderkülönbségeket, így lehetőségem nyílt új 

tudományos eredmény leírására. Pl.: a kormánypárti nő kontrollcsoportja gender 

szempontjából a kormánypárti férfi, míg hatalmi szempontból az ellenzéki nő. 

 

 

5.1 Parlamenti jegyzőkönyvek felszólalási műfajai  

 

A szövegkorpusz összeállításához számba vettem az ülések felszólalási típusait és 

elemeztem a szövegeket aszerint, hogy előadásuk szinkron módon történik-e vagy vélhetően 

előre összegyűjtött és szakértői stábbal megírt szöveget tartalmaz. Kutatásom korpuszába 

csak olyan felszólalási műfajokat választottam, amelyekben az elhangzó mondatok spontán 

keletkeztek.  

Expozé: Egy javaslat vitájában az általános vita megkezdésekor elsőként a 

törvényjavaslat/határozati javaslat előterjesztője kap szót, tehát a felszólalás általában előre 

megírt, szakértői stábbal összeállított szöveg felolvasása. 

Önálló képviselői indítvány indokolása: A plenáris ülésen a képviselő a 

tárgysorozatba-vételt eldöntő szavazást megelőzően indokolhatja önálló indítványát, ha 
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előzőleg a kijelölt bizottság elutasító döntést hozott. Tehát az effajta minőségben felszólaló 

személy is előre megírt sorokat olvas fel.  

Bizottsági, bizottsági kisebbségi előadó: A vitában az expozé és a kormány képviselője 

után a kijelölt bizottság előadója foglalja össze a bizottság ajánlását, majd a bizottság 

kisebbségi előadója ismerteti a kijelölt bizottság kisebbségi véleményét. Tehát e felszólalási 

műfajban is előre megírt szövegek ismertetése zajlik. 

Vezérszónok: A bizottsági előadói felszólalások után a képviselőcsoportok 

vezérszónoki rendben történő felszólalása a kormánypárti és ellenzéki képviselőcsoportok 

váltakozó rendjében történik, az erősorrend szerint. Itt általában az egyén első vezérszónoki 

beszéde előre megírt, majd a többi vezérszónok álláspontjára reflektáló további hozzászólása 

már improvizálást feltételez. 

Felszólaló: A napirendi ponthoz való hozzászólásra az ülésnap megnyitása előtt 

írásban kell jelentkezni a soros jegyzőnél. A vita közben további vagy ismételt felszólalásra 

az elnök ad engedélyt. A napirendi pont előterjesztője és a hatáskörrel rendelkező bizottság 

elnöke (előadója) a határozathozatalt megelőzően bármikor felszólalhat. A felszólalás 

eseménye egyaránt lehet előre megírt, majd a hozzászólások és vélemények elhangzására 

reflektáló felszólalás pedig spontán nyelvi megnyilvánulás.  

Kétperces felszólaló: A vita közben, korábbi felszólalással kapcsolatos észrevétel 

megtétele céljából bármelyik képviselő kétperces hozzászólásra kérhet szót. A felszólalást 

az elnök engedélyezi. Mivel ez a műfaj azonnali riposztot feltételez a képviselőktől, így az 

ebben a szerepben születő felszólalások spontán jellegű beszédfolyamot feltételeznek.  

Előterjesztői válasz / Előadói válasz: A vita utolsó felszólalójaként – legtöbbször a 

zárószavazás előtt – az előterjesztő felszólalhat és összefoglalóan válaszolhat a vita során 

elhangzottakra. A megnyilatkozás egyértelműen szinkron tevékenység, hiszen a vita 

alakulása befolyásolja a szöveg jellegét.  

Ügyrendi felszólaló. A napirendet vagy a tárgyalt napirendi pontot érintően bármelyik 

képviselő, bármikor, egy percben ügyrendi javaslatot tehet, amelyet két percben indokolhat. 

Mivel a napirend előre ismerhető, így az ehhez fűződő felszólalás megtervezett lehet.  

Azonnali kérdés: Az azonnali kérdések órájának napján legkésőbb az ülésnap 

megnyitását megelőzően egy órával bármely képviselőcsoport vezetője a tárgy 

feltüntetésével kérheti, hogy az általa megjelölt képviselő az azonnali kérdések órájának 

keretében kérdést tehessen fel. A pontos kérdést nem kell feltüntetni. Az azonnali kérdések 
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órájában az Alaptörvény szerint válaszadásra kötelezettek kötelesek az ülésteremben 

tartózkodni.  

A kérdés elmondására és a válaszadásra két-két perc áll rendelkezésre. A képviselőnek 

és a megkérdezettnek egyperces viszontválaszra van joga. Az utolsó szó joga a 

megkérdezettet illeti.  

Interpelláció: Az országgyűlési képviselő magyarázat kérése céljából interpellációt 

intézhet az Alaptörvényben meghatározottakhoz a feladatkörükbe tartozó minden ügyben. 

Az interpelláció tárgyát, címzettjét meg kell jelölni. Az elhangzott interpellációs válasz után 

az interpelláló képviselőnek viszontválaszra van joga. Ha a képviselő a választ nem fogadja 

el, a válasz elfogadásáról az Országgyűlés dönt. Az Országgyűlés az interpellált megindokolt 

kérésére hozzájárulhat az írásbeli válaszhoz, melynek elkészítésére az interpelláltnak 

harminc nap áll rendelkezésére. Az interpelláció egy előre megírt, a kormányhoz intézett 

kérdés felolvasása. 

A kérdés: Az országgyűlési képviselő felvilágosítás kérése céljából kérdést nyújthat 

be. A kérdés tárgyát meg kell jelölni, és utalni kell arra is, hogy a kérdező a választ szóban 

vagy írásban kéri. Az írásbeli választ igénylő kérdésre a kérdezett tizenöt napon belül ad 

választ. (http://www-archiv.parlament.hu/adatok/text/utmutato.htm)  

A kormányok ma már nincsenek alárendelve a parlamentnek, de mégis politikai és jogi 

felelősséggel tartoznak a miniszterek és a miniszterelnök is a parlamentnek. A parlament 

ellenőrzi a kormány tevékenységét, a kormány köteles beszámolni tevékenységéről a 

parlamentnek (Bihari–Pokol: 2013: 375). A kormányzó pártok politikai kötelessége, hogy 

érdemi válaszokat adjanak az ellenzéki pártok döntési alternatíváira, kritikai észrevételeikre, 

összességében velük nyilvánosan, érdemi politikai párbeszédet folytassanak. 

Az interpelláció alkalmával a szavazópolgárok által választott törvényhozó hatalom 

képviselői kérdést intézhetnek felvilágosítás céljából a kormányfőhöz és a kormány 

tagjaihoz, akik az interpellálásra kötelesek válaszolni, ám a válasz az is lehet, hogy a kért 

információt a kormány visszatartja, megtagadja.  

Mind az interpelláció, mind a szóbeli kérdés a képviselők által gyakorolható 

parlamenti ellenőrzési mód, ám az interpellációról az országgyűlés is dönt, abban az esetben, 

ha az interpelláló képviselő nem fogadja el a miniszter vagy államtitkár válaszát. Ebben az 

esetben az a következmény, hogy az országgyűlés kiadja az interpellációt az illetékes 

bizottságnak jelentés elkészítése céljából. A bizottság javaslata alapján az Országgyűlés 

három lehetőség közül választhat (http://www-archiv.parlament.hu/fotitkar/gyik.htm): 
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1. helyesnek ítéli az interpellációra adott választ 

2. elfogadja a bizottsági ülésen az interpellált által kiegészített választ 

3. megerősíti korábbi elutasító döntését és felkéri a bizottságot intézkedési javaslat 

kidolgozására.  

Az ellenzék feladata, hogy a kormányt érvelésre kötelezze, döntései nyilvános 

megokolását, álláspontja logikus kifejtését kikényszerítse. Az ellenzék legfontosabb hatalmi 

eszköze a parlamenti nyilvánosság, a sajtónyilvánosság, a parlamenti interpellációs és 

kérdezési jog, a válaszról való szavazás (Bihari–Pokol: 2013: 346).  

Összességében a parlamenti interpellációs kérdések funkciója az információszerzés, a 

kontroll fenntartása, az érdeklődés felkeltése egy téma iránt. Célja a figyelem ráirányítása 

olyan nehézségekre, amellyel a kérdezett küzd vagy akár a kérdezett tudásának felmérése 

(Hargie 1987: 61). 

Felmerülhet a kérdés, hogy egy-egy interpelláció alkalmával lehet-e győztes felet 

avatni a politikai csatában. Az a fél tekinthető győztesnek a szópárbajban, aki a legnagyobb 

politikai tőke begyűjtésére képes. Kormánypárti oldalon ez az interpellációra érkező válasz 

ellenzék általi elfogadását jelenti. Amennyiben ez nem következik be, akkor a legtöbb, amit 

tehet egy kormánypárti politikus, ha a kérdező homlokzatát minél nagyobb mértékben 

fenyegeti, kompetenciáját, hozzáértését és hitelességét igyekszik kétségbe vonni. Az 

ellenzéki politikus akkor tudja a legnagyobb politikai tőkét kovácsolni az interpellálásából, 

ha helyes adatokra támaszkodva sarokba szorítja a hatalommal bíró felet, ezáltal a 

médianyilvánosság és a választópolgárok figyelmét is felkeltve.  

 

 

5.2 A szövegkorpusz összeállítása 
 

5.2.1 A spontán felszólalások gyűjtése 

 

Kutatásom kvantitatív részében zárt korpusszal dolgozom, a parlamenti 

jegyzőkönyvekben szereplő felszólalók gyorsírással lejegyzett megnyilvánulásait 

vizsgáltam, az előző alfejezetben ismertetett műfajok azon egységeivel, ahol a felszólaló 

részéről megvalósul a spontán megnyilvánulás. Szövegkorpuszom összeállításakor lényeges 

szempont volt, hogy mi a felszólalás műfaja. Fontos tényező ez, mivel a hozzászóló szerepét 

és a közlés minőségét is befolyásolja. A szöveg előre megírt vagy rögtönzött? Vitáról vagy 
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expozéról van szó? A hozzászóló a frakció álláspontját ismerteti vagy saját képviselői 

véleményét mondja el? Mi a felszólaló hierarchiája a törvényhozáson belül? Lényeges az 

elkülönítés annak érdekében, hogy olyan felszólalásfajtákat elemezzek, amelyek spontán 

jellegűek, nem előre megírtak, mert nem felfejthető a szövegíró személye. Így a 2010–2014-

es országgyűlési jegyzőkönyvek anyagaiból csak a spontán nyelvi megnyilatkozásokat 

vizsgáltam, így elkerülhettem a politikai szövegíró, a háttérmunkás tollából származó, előre 

megírt szövegek torzító hatását. Spontán nyelvi megnyilvánulásnak azt tekintem, amikor a 

szöveg megszerkesztése és elmondása szinkron tevékenység, ennek eldöntéséhez a 

parlamenti jegyzőkönyvekhez társított videók is segítségül szolgáltak. Ezzel ellentétben a 

felolvasás készen kapott, előre megfogalmazott szöveg kihangosítása.  

A spontán beszéd legjellemzőbb tulajdonsága, hogy a nyelvi tervezés és a produkció 

egy időben zajlik, így vizsgálatához és a spontaneitás produkciós szempontú elemzéséhez is 

pszicholingvisztikai módszerek szükségesek (Gósy 2005: 65–75). A beszédprodukció 

alkalmával lejátszódó folyamatban a mikro- és makrotervezés egyidejűleg megy végbe, így 

a kommunikációs célok és ezek eléréséhez tartozó információk kiválasztása, valamint 

mikrotervezés szintjén a propozíciós sémák információhoz rendelése párhuzamosan történik 

(Markó 2005: 9). Ennek okán a spontán beszédre fonetikai szinten az elnagyolt artikuláció, 

megakadás-jelenségek tettenérése jellemző, szintaktikai szinten pedig többnyire a 

mellékmondatos szerkesztésmód, a lineáris logikai felépítés.  

A spontán beszéd empirikus vizsgálatával a genderszempontú szintaktikai 

különbségekről szóló korábbi feltételezések hamisnak bizonyultak. Jespersen a 20. század 

közepén arról publikált, hogy a férfiak több alárendelő, a nők több mellérendelő szerkezetet 

használnak (Jespersen 1964: 249–252), állításait a gendernyelvészeti kutatások megcáfolták, 

ugyanis a nem helyett a megnyilvánulás eltervezettsége vagy spontaneitása a döntő, amelyek 

szoros kapcsolatot mutatnak az írásbeli vagy szóbeli jelleggel is. Ugyanis az alárendelő 

szerkezetek gyakrabban fordulnak elő az írott nyelvben, míg a mellérendelők inkább a 

szóbeli nyelvet jellemzik. Tehát a genderszempontú állítólagos szintaktikai különbségek 

vélhetően abból eredtek, hogy a nők oktatásból való kimaradása és emiatt írástudatlansága 

miatt csak szóbeli nyelvhasználatuk alapján vizsgálták nyelvhasználatukat. Emiatt a politikai 

jegyzőkönyvek szintaktikai különbségét nem vizsgálom, mert a spontán nyelvhasználat 

miatt vélhetően mindkét nemnél a mellérendelő szerkezetek használata lesz a gyakori. 

A spontán beszélő közölnivalója nem csak a tényekre szorítkozik, hanem a felmerülő 

asszociációkra és összefüggésekre is kitér, viszonyulását, olykor véleményét is 
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megfogalmazza. Ennek következménye az is, hogy a tagmondatok alanya nem minden 

esetben egyezik meg, vagyis gyakoriak az alanyváltások (Keszler 1983). 

Mindezen jellemzők miatt az előző fejezetben ismertetett spontán jellegű műfajokat és a 

következő szövegtípusokat emeltem be az elemzésembe:  

azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz, azonnali kérdésre adott 

miniszteri viszonválasz, bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról, 

elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés. Előadói válasz, 

interpellációt szóban megválaszolja, képviselő elfogadja a választ, képviselő 

elutasítja a választ, kérdést megválaszolja, kétperces felszólalás.  

 

Vizsgálom összességében a szituációs kontextust, vagyis hogy mik a beszédhelyzet 

összetevői: ki beszél, kinek, mikor, hol, miről, milyen a csatorna jellege, kik hallják, mi a 

szándék, milyen háttértudással rendelkeznek a résztvevők. A kormánypárti – ellenzéki 

szekvenciális vita különleges beszédszituációt teremt, mert van egy látható, csekély 

létszámú hallgatóság, akik kormánypárti és ellenzéki, sőt frakciónként elkülönülve ülnek, 

továbbá van egy látens csoport, a televízió vagy rádióközvetítést figyelő választópolgár. A 

politikai kommunikáció logikáját követve a politikus akkor jár el a céljának megfelelően, ha 

nem feledkezik meg a látens hallgatóról sem. 

 

A szövegek műfaji leválogatásai azt eredményezték, hogy alapvetően a számonkérés, 

valamint a felelősségvállalás és a felelősség hárításának beszédaktusai felülreprezentáltak a 

korpuszban. Az alábbi táblázat szemlélteti a kormánypárti és az ellenzéki beszédstratégiákat. 

 

3. ábra: Az országgyűlési jegyzőkönyvek szövegeinek logikai felépítése 

 Kormánypárti Ellenzéki 

Férfi Felelősség elhárítási 

és felelősség vállalási 

stratégia 

Felelősségre vonási 

stratégia Nő 

Forrás: saját szerkesztés 
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5.2.2 Felelősségvállalási és hárítási, valamint felelősségre vonási stratégiák 

indikátorai a korpuszban 

 

A felelősségvállalási és felelősség elhárítási, valamint a felelősségre vonási stratégiák 

indikátorait a kutatás korpuszának összeállítása után, a szöveggel való alapos 

megismerkedés következtében a következő módon dolgoztam ki: 

 

– Felelősség elhárítási és felelősségvállalási stratégia elemzése kormánypárti 

politikusoknál jelentkezik, mind a női, mind a férfi politikusok körében.  

Felelősséghárítás mutatói: mediális igék, passziválás, személytelen 

mondatszerkezetek, általános alany: a párt, a frakció, mi, az ellenzék. 

Felelősségvállalás mutatói: E/1-es személyraggal ellátott explicit, direkt forma. 

 

– Felelősségre vonási stratégia elemzése ellenzéki politikusoknál jelentkezik, mind a 

női, mind a férfi politikusok körében.  

A felelősségre vonás indikátorai: explicit (én) vagy implicit forma (mi, a pártunk, az 

ellenzék). 

 
 
 
5.3 A felszólalások szövegeinek tisztítása és leválogatása  

 

A szövegkorpusz összeállításánál fontos módszertani feladatnak tartottam, hogy az 

egyes felszólalások spontán megvalósulását szúrópróbaszerű ellenőrzés alá vessem, így 

minden 10. felszólalásnál belenéztem az országgyűlési napló honlapjára feltöltött videóba.  

A vizsgálat anyaggyűjtésekor elsődleges szempont volt, hogy ugyanannyi női 

kormánypárti és férfi kormánypárti felszólalást elemezzek. Továbbá, hogy az előzőben 

kialakult mennyiséghez képest ugyanannyi ellenzéki női és ellenzéki férfi hozzászólást 

vonjak vizsgálat alá.  

A korpusz összeállítását a női országgyűlési képviselők viszonylag alacsony, 21 fős 

létszáma miatt a női hozzászólások összegyűjtésével kezdtem. Ezen korpuszból 

leválogattam az előre megírt szöveg alapján elhangzó felszólalásokat és csak a spontán 

felszólalásokat vettem be kutatásom korpuszába. A felhalmozott szöveganyagból a 

felszólaló hatalomhoz fűződő viszonya alapján két csoportot hoztam létre, ellenzéki női és 
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kormánypárti női szövegcsoportot. Ugyanígy az ellenzéki spontán felszólalásokat 

tartalmazó férfi szövegcsoportot és egy kormánypárti férfi szövegcsoportot differenciáltam. 

A függetlenek csoportját az ellenzékiek közé soroltam be. Figyeltem a négy csoportban 

található szöveganyag egyenlő arányaira, így véletlenszerű kiválasztással a négy csoportot 

azonos elemszámúra csökkentettem. A véletlenszerű kiválasztást matematikai módszerrel 

oldottam meg. Szem előtt tartottam, hogy a mennyiségek arányosításánál minden felszólaló 

legalább egy szöveggel képviseltesse magát az anyagban, hogy minél sokrétűbb legyen a 

szövegkorpusz. 

A felszólalásokból létrejött szöveganyagot kódoltam. A kormánypárti képviselőktől, 

kormánytagoktól, államtitkároktól származó szövegeket KN (kormánypárti-női) és KF 

(kormánypárti-férfi) kódokkal jelöltem és beszámoztam szövegek és felszólalók szerint. 

Ugyanígy az ellenzéki képviselők felszólalásait jelöltem EN (ellenzéki-női) és EF 

(ellenzéki-férfi) kódokkal. A kódok feloldásai a szövegek előtt elhelyezett táblázatban 

találhatóak. 

 

 

5.3.1 Kormánypárti női képviselők szöveganyaga 

 

A szövegkorpusz összeállításánál a kormánypárti női képviselők felszólalásának 

szöveganyaga képezte a viszonyítási pontot a mennyiségeket tekintve, így ebből a csoportból 

az összes felszólalást vizsgáltam, összesen 305 db-ot. 

 

 

5.3.2 Ellenzéki női képviselők szöveganyaga 
 

Ellenzéki női képviselők esetében a megadott műfajoknak 600 db felszólalás felelt 

meg, így a szöveganyag arányosításához nagyjából minden második felszólalásra volt 

szükségem, mégpedig figyelve arra, hogy a megfelezett adatok ne a vizsgált parlamenti 

ciklus elejéről vagy végéről származzanak csupán. Ennek érdekében a felszólalásokat 

véletlenszerű számgenerátorral láttam el és így végeztem el a hozzászólások felezését, azzal 

a megkötéssel, hogy akinek csak egy hozzászólása volt, azt belevettem a vizsgált anyagba. 

A véletlenszerű kiválasztással elkerültem, hogy valamely időintervallum 
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felülreprezentálódjon a szövegekben. 600 felszólalásból ezzel a módszerrel sikerült 305 

felszólalást képezni. 

 

 

5.3.3 Ellenzéki férfi képviselők szöveganyaga 

 

Ebben a csoportban 3799 felszólalás felelt meg a számonkérő és erre reagáló, spontán 

megnyilvánulást tartalmazó szerepeknek, vagyis a vizsgált spontán felszólalásokat 

tartalmazó műfajoknak. Véletlenszerű kiválasztással arányosítva, azaz minden képviselő 

felszólalásainak mennyiségét osztva 13,5-tel, kerekítve egészre, olyan megkötéssel, hogy 

ahol 0-t adna ki, ott 1-re kerekítünk (így mindenkitől elemzésre került legalább egy 

felszólalás), összesen 305 db felszólalást kapunk.  

 

 

5.3.4 Kormánypárti férfi képviselők szöveganyaga 
 

A kormánypárti férfi felszólalók összesen 4925 db felszólalást tettek a vizsgált 

ciklusban az előzőekben meghatározott műfajban. Ezt a mennyiségű szöveghalmazt úgy 

csökkentettem arányosan, hogy minden felszólaló személy felszólalásainak a számát 

osztottam 32,5-tel és az eredményt egészre kerekítettem. Amennyiben ez a szám 0-ra jött ki, 

akkor azt 1-re emeltem, így biztosítottam, hogy mindenkitől beemeljek legalább egy 

felszólalást. Ezzel a módszerrel szisztematikusan, ám véletlenszerű kiválasztással 305 db 

hozzászólásra arányosítottam a kormánypárti férfiak hozzászólásainak csoportját. 

 

A négy szövegcsoportban különböző színek használatával jelöltem az egyes 

hipotézisek indikátorait. Az első és harmadik hipotézishez tartozó indikátorokat sárga 

színnel, a második állításhoz tartozó szöveganyagot szürke színnel, a gendermarkereket zöld 

színnel, míg az ötödik hipotézis nyelvi jelölőit kék színnel jelöltem. Két hipotézisnél azért 

alkalmaztam ugyanazt a színt, mert komplementer indikátoraik vannak, így a feldolgozásban 

egyszerűsítette a munkámat. Komplementer indikátorú a direkt - indirekt kérdés és közlés 

mutatói és az ágens explicitté tétele mutatói, mert van átfedés a két hipotézis nyelvi mutatói 

között (én, mi, általános alany). 
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H1: indirekt – direkt kérdés és közlés: sárga kihúzás 

H2: grice-i maximák fordított alkalmazása, kétértelműség, homályosság: szürke kihúzás 

H3: ágens explicitté tétele: sárga kijelölés 

H4: gendermarkerek: zöld színű kihúzás 

H5: ugye: kék színű jelzés 

 

5.4 A szövegkorpusz statisztikája 

 

4. ábra: A vizsgált szövegkorpusz felszólalóinak adatai 

 Kormánypárti 
(fő) 

Ellenzéki 
(fő) 

Összesen 
(fő) 

Nők 21 18 39 

Férfiak 216 121 337 

Létszám összesen 237 139 376 
Forrás: saját szerkesztés 

 

5. ábra: A 2010–2014-es ciklus felszólalásainak mennyisége 

    

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

6. ábra: A vizsgált ciklus felszólalásainak egymáshoz viszonyított mennyisége 

Forrás: saját szerkesztés 

  

  
Kormánypárti 

(db) 
Ellenzéki 

(db) 
Összesen 

(db) 
Női felszólalások 305 600 905 

Férfi felszólalások 4925 3799 8724 

Felszólalások összesen 5230 4399 9629 

Kormánypárti 
(%) 

Ellenzéki 
(%) 

Összesen 
(%) 

Női felszólalások 3 6 9 

Férfi felszólalások 51 40 91 

Felszólalások összesen 54 46 100 
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7. ábra: Átlag felszólalásszám a vizsgált ciklusban 

  
Kormánypárti 

(db) 
Ellenzéki 

(db) 
Átlag női felszólalásszám 14,5 33,3 

Átlag férfi felszólalásszám 22,8 31,4 

          Forrás: saját szerkesztés 

 

 

5.5  Szószámok megoszlása a parlamenti jegyzőkönyvekben 
 

A szószámok megoszlását mutatja a 8. ábra, amelyen már első látásra kitűnik, hogy a 

női kormánypárti képviselők, ugyanakkora egységnyi idő alatt és ugyanannyi felszólalást 

alapul véve a másik három csoport 78.000-et meghaladó szószámához viszonyítva legalább 

5000 szószámmal elmaradnak. Ha a beszédjogot a hatalommal való rendelkezésnek 

tekintjük, akkor látható, hogy a kormánypárti nők felszólalásaik alatt nem használták ki a 

rendelkezésükre álló lehetőséget az információ átadására, a saját vagy pártjuk álláspontjának 

képviselésére akkora mértékben, mint ahogy ezt a másik három csoport megtette. 

Mindeközben az ellenzéki nők produkálták a legtöbb szószámot a vizsgált mintában. 

Ugyanakkor a férfiaknál a szószámok tekintetében már kiütközik a politikai hierarchia, tehát 

a kormánypárti férfiak valamivel több információt tudtak átadni egységnyi idő alatt, mint 

ellenzéki társaik. Vagyis az adatok alapján gyorsabban beszéltek a kormánypárti férfiak 

(79.944) egységnyi idő alatt ellenzéki társaiknál (78.702), hiszen ugyanannyi idő alatt 

elhangzott beszédeik szószáma 1242 szóval több volt. Tehát a vizsgált korpuszban csak a 

kormánypárti nők elhallgattatásáról lehet beszélni, míg az ellenzéki oldalon a nők a 

beszédmennyiség tekintetében felülreprezentáltak. Ezekből az adatokból arra is lehet 

következtetni, hogy a hatalom nélküli nőknek szignifikánsan többet kell dolgozniuk, 

kommunikálniuk, mutatniuk önmagukat ahhoz, hogy észrevehetőek legyenek, 

kompetensnek látszódjanak, és politikai szerephez jussanak. 
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8. ábra: Szószámok megoszlása a vizsgált korpuszban 

Csoport megnevezése Szószám 

Kormánypárti nő 73.753 

Kormánypárti férfi 79.944 

Ellenzéki nő 78.527 

Ellenzéki férfi 78.702 

      Forrás: saját szerkesztés 

 

 

5.6 Beszédhasználati színtér 

 

A kontextus – épp úgy, ahogy jelen kutatás felfogásában a gender is – nem eleve adott, 

a résztvevőktől függetlenül létező realitás, hanem ehelyett egy dinamikusan változó 

viszonyrendszer, amely magában foglalja mind a résztvevőket, mind pedig az általuk 

előhívott ismereteket is (Tátrai 2011: 51).  

Mivel célkitűzésem érintette a beszédhelyzetet, más szóval a szituációs kontextust, így 

ennek elemzésére is kitérek a parlamenti felszólalások kapcsán. A beszédhelyzet összetevőit 

a ki, kinek, hol és mikor kérdőszavakra adott válaszok segítségével tudjuk összegyűjteni. A 

kérdőszavak áttekintése világosan mutatja, hogy a szituációs kontextus milyen tudások 

meglétét mutatja. Kifejezi, hogy ki a megnyilatkozó és kinek szól a megnyilatkozás, ezen 

keresztül pedig utal a diskurzus két résztvevőjének kapcsolatára, egymáshoz képest elfoglalt 

társadalmi és kulturális helyzetére, továbbá kifejezi a résztvevők térbeli és időbeli 

elhelyezkedését is (Tátrai 2011: 52). 

A parlamenti megnyilatkozások nyelvi közege kapcsán érdemes kitérni a sajátságos 

beszédhasználati színtérre. A specifikumok abból erednek, hogy a beszédhelyzet során több, 

különböző minőségben levő hallgató is felfogható. Mindenekelőtt hallgató a megszólított, 

tehát az interpellált személy vagy a helyette válaszoló politikus. Ugyanakkor közvetlen 

hallgató a saját párttársak csoportja, vagyis a felszólaló frakciója, továbbá a többi képviselő, 

a kormány tagjai, a házelnök és a jegyzőkönyvvezetők is. A közvetlen hallgatók mellett a 

közvetett hallgatókat is meg kell említeni, mert számottevően befolyásolják a 

megnyilatkozások jellemzőit. Közvetett hallgatónak tekintem a parlamenti ülések 

közvetítéseit rádión vagy televízión követő személyeket, akik nagymértékben hozzájárulnak 

a politika mediatizálódásához. A folyamat során a felszólalók szövegeiket a tömegmédia 
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sajátosságaihoz igazítják, mégpedig oly módon, hogy minél több, a pártjuk számára hasznos 

információt juttassanak el a választókhoz. Ezeket különböző módszerekkel érik el, de az 

mindenképpen leszögezhető, hogy a kamerák hatására a politikusok viselkedése változik. 

Carlo Sartori Az univerzális szem: a televízió című munkájában megállapítja (1993: 221), 

hogy abban az esetben, ha az országgyűlési napot sugározza a televízió, a képviselők jóval 

aktívabban, hevesebben támadják politikai ellenlábasaikat. Gesztusaikat nem a 

beszédpartner, hanem a kamera felé fordulva az újságíróknak, és így közvetve a 

választópolgároknak teszik. Kommunikációjuk a minél szélesebb közönséghez való eljutás 

érdekében az infotainment irányába tolódik el, vagyis az információ szórakoztató formában 

történő közlésével céljuk a figyelem felkeltése és az üzenet hatékony átadása.  

Kutatásomban a hol és mikor kérdésekre adható válaszok alapvetően kijelölik az 

intézményesített kommunikáció kereteit. Minden megnyilatkozás országgyűlési vitanapon 

hangzott el, mégpedig egy meghatározott ciklus alatt, így a pártok kormány és ellenzék 

oppozíciója változatlan a cikluson belül. Néhány képviselőnél így is előfordult, hogy kivált 

egy adott frakcióból és függetlenként folytatta tovább képviselői munkáját. Mivel ez minden 

esetben ellenzéki pártból történő kilépést jelentett, így módszertanilag a független 

képviselőket is az ellenzék csoportjába soroltam. Mint ahogy az intézményesített 

kommunikáció esetében általában, úgy az országgyűlési felszólalások forgatókönyve is 

szigorú szabályok szerint kötött. Így meghatározott rendben szólalhatnak fel a résztvevők és 

az időkeretük is előre adott. A kommunikáció moderálását döntően a ciklus elején 

megválasztott országgyűlés elnöke vagy elnökhelyettese vezeti. A beszédhelyzetet több 

szempont is intézményesíti, úgymint az egymást ismerő beszélők meghatározott létszáma, a 

szónoklista vezetése és a felszólalások koordinálása, az egyes hozzászólások időbeli 

korlátozottsága. Az ülések megnyitásának és lezárásának, valamint a beszédjog 

megadásának aktusai előre meghatározott forgatókönyv mentén zajlanak.  
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6. AZ ELSŐ HIPOTÉZIS EMPIRIKUS VIZSGÁLATA 

 

Első hipotézis: Az indirekt és direkt kérdés és közlés bináris oppozíciója nem 

nemenként specifikálódik, hanem a felszólalás szándékától és a képviselő hatalmi 

pozíciójától függ. 

 

A négy elkülönített szövegcsoportban, kormánypárti női és férfi, valamint az ellenzéki 

női és férfi felszólalások között külön-külön megvizsgáltam a közvetlen és közvetett 

felelősségre vonással és felelősségvállalással, áthárítással összefüggésben felmerülő nyelvi 

tényezőket.  

Így vizsgáltam a személyes névmások közül az én / engem / nekem változatát, valamint 

az ön / önt / önnek változatait, mint a felelősségre vonás és felelősségvállalás közvetlen 

kategóriáját. Ezek közvetett párjai a mi / minket / nekünk / bennünket, valamint az önök / 

önöknek kifejezések. Ugyanígy közvetlen és közvetett ellentétpárként tűnik fel az a példa, 

amikor konkrét pártneveket említ meg a felszólaló, vagy ehelyett csak úgy fogalmaz, hogy 

az ellenzék sérelmezi, a frakció megvitatja, a párt jóváhagyta. Ebbe az úgynevezett 

homályosító kategóriába vettem fel a frakció, párt, ellenzék, kormány kifejezéseket.  

További közvetlen, a felelősség kérdését direkt módon firtató vagy a felelősségvállalás 

és áthárítás explicit eszköze az az alkalom, amikor a felszólaló néven nevezi vitapartnerét, 

személyesen neki szegezi kérdését, vagy őt megszólítva hozzá intézi érvrendszerét, amellyel 

igazolni próbálja saját álláspontját. A néven nevezésnél valamelyest árnyaltabb eset, amikor 

az illető pozícióját szólítja meg, ám ekkor is megvalósul a közvetlen számonkérés vagy 

annak visszautasítása. Ilyen pozíciómegnevezés a képviselő úr / képviselő asszony, 

államtitkár úr / államtitkár asszony, frakcióvezető úr. A vizsgált időszakban női 

frakcióvezetője nem volt egyik politikai platformnak sem.  

Miniszter / miniszter asszony: a nők közül egy fő töltött be miniszteri pozíciót a 

vizsgált ciklusban, az ő megszólításait a miniszter címke alatt egyben kezeltem a férfi 

miniszterek megszólításaival.  
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9. ábra: Nyelvi elemek besorolása közvetlen és közvetett csoportba 

 Indikátorok 

Közvetlen 

(direkt) 

én  

engem  

nekem 

Fidesz 

JOBBIK 

LMP 

MSZP 

KDNP 

Ön 

Önnek 

nevén szólít 

képviselő  

államtitkár  

frakcióvezető 

miniszter/miniszterelnök  

Közvetett 

(indirekt) 

mi  

minket  

nekünk 

bennünket 

frakció 

párt 

  

Önök 

Önöknek 

ellenzék 

kormány 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A közvetett és a közvetlen nyelvi elemeket tartalmazó csoportok a 

homlokzatfenyegetés mértékében térnek el egymástól. A terminológia Goffman 

homlokzatmodelljéhez kapcsolódik, amely szerint a társas érintkezések során a 

beszédpartnerek egy-egy vonalat vezetnek önmagukról. A vonal vezetésével verbális és 

nem-verbális megnyilvánulások segítségével kifejezik a szituációhoz fűződő attitűdjüket. 

Minden szituációban önmagunknak és a beszédszituációban részt vevő többi személynek is 

tulajdonítunk egy vonalat, amely segítségével homlokzatot alakítunk ki. Ez a homlokzat 

azokat a pozitív megítélés alá eső értékeket tartalmazza, amelyeket egy társas szituációban 

az adott személy magának követel. Így a homlokzat felfogható olyan énkép gyanánt, amelyet 

az adott társas helyzetben mutatunk magunkról, és amihez érzelmileg ragaszkodunk 

(Goffman: 1955/2008: 18). Egy átlagos hétköznapi társas szituációban a résztvevők alapvető 

szándéka, hogy egymás homlokzatát megőrizzék.  

A homlokzat megóvásának az igénye akkor merül fel, amikor a beszédszituáció egyik 

résztvevője fenyegeti az általunk aktuálisan felmutatott énképet. A homlokzatot például 

nagyon erősen fenyegeti a kritika mindkét fél oldaláról, hiszen a kritizáló személy 

homlokzata is sérülhet, ha a megtámadott személy sikeresen hárítani tudja a felé irányuló 

számonkérést. Ha kétséget kizáróan megcáfolja a személyét érintő, sértő érveket, úgy a 

kritizáló személy homlokzata akár teljesen le is omolhat (Goffman: 1955/2008: 21). 

A beszélő befolyásoló szándékának kifejezésre juttatása már önmagában is 

homlokzatfenyegető viselkedés, így összességében kijelenthető, hogy a parlamenti platform 
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kommunikációs szándékai nem nélkülözik a homlokzatfenyegető viselkedést. A 

befolyásolás alkalmával a megnyilvánuló rendszerint igyekszik elfedni céljait a befogadó és 

a hallgató elől. Amennyiben stratégiája rejtve marad, a beszédpartner nem tulajdonítja 

homlokzatfenyegetőnek a diskurzust, tehát énképe nem sérül. Viszont amennyiben fény 

derül a manipuláló stratégiára az homlokzat-rombolólag hat a befogadóra, mert ilyenkor 

rendszerint nyilvánvalóvá válik, hogy a közlő a hallgatóját nem értelmes lényként, hanem 

szinte tárgyként kezeli (Harré 2001: 628). 

A homlokzatfenyegetés Goffman terminológiájával élve a homlokzatóvás agresszív 

felhasználása, vagyis a pontszerzés, amikor a megnyilvánuló magáról kedvező, másokról 

pedig kedvezőtlen tényeket közöl, így a beszédpartnertől olyan reakciókat kényszerít ki, 

amelyek a hallgatóságban igazmondását vagy szakmai kompetenciáját kérdőjelezik meg. 

Ilyenkor válaszreakcióként mentegetőzés, majd visszatámadás a leggyakoribb stratégia 

(Goffman: 1955/2008: 22).  

A kapott adatok a négy különböző csoportban a következőképpen alakultak, táblázatos 

formában, csoportonként elkülönítve ismertetem és elemzem az eredményeket. 

 

10. ábra: Közvetlen és közvetett nyelvi elemek kormánypárti női felszólalásokban 

 Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A szövegek kiértékelésekor ügyelnem kellett a vizsgált nyelvi elem szófajára is. 

Például a kormánypárti női felszólalásokban 103 db ’mi’-ből csak 66 db ’mi’ szerepelt 

 Indikátor db Indikátor db Indikátor db Indikátor db 

Közvetlen  

(direkt) 

csoport 

én  

engem 

nekem 

104 

4 

18 

Fidesz 

JOBBIK 

LMP 

MSZP 

KDNP 

5 

8 

6 

13 

6 

 

Ön 

Önnek 

173 

17 

nevén szólít 

képviselő  

államtitkár  

frakcióvezető 

miniszter/ 

miniszterelnök 

28 

26 

392 

- 

41 

Összesen  126  38  190  487 

Közvetett 

(indirekt) 

csoport 

mi 

minket 

nekünk 

bennünket 

66 

4 

8 

11 

frakció 

párt 

 

1 

15 

Önök 

Önöknek 

92 

10 

ellenzék 

kormány 

18 

112 

Összesen  89  16  102  130 
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személyes névmásként, 37 db ’mi több, mi volt a célja’ értelemben merült fel, így azokat 

természetszerűleg nem számoltam.  

Az alábbi felszólalásban a kormánypárti képviselőnő a kormányt ért támadásokat 

annyira magáénak vallja, hogy a személye elleni támadásnak is titulálja azokat. 

KN_6….Nagy örömömre szolgál valóban, hogy a tévéközvetítés jóvoltából az 

ország nyilvánossága előtt feltárhatom a tényeket, az igazságot, és 

reményeim szerint véget vethetek ennek a méltatlan, koncentrált, 

kormányellenes és pártszövetségünk elleni támadásnak, amely 

természetesen a személyem ellen is irányul… [130. ülésnap (2011. 11. 07.) 

120. felszólalás] 

Felszólalásában a kormánypárti képviselőnő, aki egyben szakállamtitkár is, így 

kormányhoz közeli tisztséget visel, saját feladatának tekinti a kormányt ért vádak 

megcáfolását, és örömét fejezi ki, hogy nagy nyilvánosság előtt tisztázhatja a félreértéseket. 

A feltárhatom, véget vethetek igékkel nyomatékosítja a saját tetteit az ügyben, majd a 

támadást egyre jobban közelíti magához. Először a legtávolabbi megnevezéssel 

kormányellenesnek titulálja a vádakat, ő maga ugyan kormány közeli, de nem kormánytag. 

Majd birtokos raggal ellátott pártszövetségünk megnevezéssel közelíti magához a 

konfliktust, végül a saját személyére is vonatkoztatja. A következő felszólalásában, a téma 

megoldásként épp fordítva fogalmaz: 

KN_6….Én a magam részéről és a kormány részéről ennek a méltatlan 

vitának egyszer s mindenkorra szeretnék véget vetni. [130. ülésnap (2011. 11. 

07.) 124. felszólalás] 

A kormánypárti képviselőnő először magát, majd az általa képviselt kormányt említi 

meg és hangsúlyozza, hogy ő saját nevében is és a kormány képviseletében is lezárna egy 

igazságtalan vádaskodást. Az előző két példából jól látható, ahogy fokozatosan tisztázta a 

vádakat, úgy engedte személyéhez egyre közelebb a témát.  

 

A pozíció megnevezésével történt példákat azért tartottam fontosnak beemelni a 

kutatásba, mert általa megvalósul a direkt módon, egy címzett felé történő kommunikáció.  

Az alábbi példában a kormánypárti képviselőnő kifejezetten a miniszter irányába 

fogalmazza meg helyeslését: 

KN_13: igen, valóban egyetértek önnel, miniszter úr, hogy a megfelelő 

irányításszervezés elengedhetetlenül fontos, hiszen ma több mint 190 
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betegszállító cég működik Magyarországon, és ezek koordinálása, az 

egészségügyi intézmények, illetve az alapellátása elengedhetetlenül fontos. 

[46. ülésnap (2010. 11. 15.) 98. felszólalás] 

A kormánypárti női felszólalásokban tetten érhető kezdetben a megosztó, vagyis a 

többes számú forma használata, majd annak kiigazítása egyes számú formájúra, vagyis a 

saját felelősség felvállalására.  

KN_6: ….tájékoztatom még arról, hogy összehívtuk, összehívtam múlt hétre 

a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanácsot… [26. ülésnap (2010. 07. 19.) 132. 

felszólalás] 

 

11. ábra: Közvetlen és közvetett nyelvi elemek ellenzéki női felszólalásokban 

 Indikátor db Indikátor db Indikátor db Indikátor db 

Közvetlen én  

engem 

nekem 

115 

8 

13 

Fidesz 

JOBBIK 

LMP 

MSZP 

KDNP 

102 

21 

52 

5 

9 

Ön 

Önnek 

147 

21 

nevén szólít 

képviselő  

államtitkár  

frakcióvezető 

miniszter/ 

miniszterelnök 

66 

6 

445 

7 

175 

Összesen  136  189  168  699 

Közvetett mi 

minket 

nekünk 

bennünket 

53 

3 

6 

4 

frakció 

párt 

 

8 

0 

Önök 

Önöknek 

227 

19 

ellenzék 

kormány 

12 

207 

Összesen  66  8  246  219 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Frakció és párt kifejezéseket csak akkor számolom a közvetettek közé, mikor egyéb 

pontosítás hiányában csak önmagukban állnak. Például két esetben megjelenik a 

kormánypárt kifejezés, ám ez egyértelmű konkrétum. 

A közvetlen, pozícióra vonatkozó megszólítások közül a frakcióvezetői pozícióban női 

politikus nem szerepel, ezért frakcióvezető asszony megszólítás nincs. Képviselő úr / 

asszony kifejezések esetében azokat vettem figyelembe, amikor a felszólaló megszólításként 

használja ezt a megnevezést és kifejezetten az illetőhöz intézi szavait. 
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EN_13: Azt gondolom, ez a baj, képviselő úr; az a baj, hogy ön nem azokra 

az érvekre és azokra a dolgokra reagál, amit mi a köznevelés egész 

rendszerének átalakításával kapcsolatosan felvetettünk. [237. ülésnap (2012. 

11. 13.) 54. felszólalás] 

EN_13: Tehát Államtitkár úr, mi a valódi oka a tűzoltóság úgymond 

átszervezésének? [164. ülésnap (2012. 02. 20.) 80. felszólalás] 

EN_5: Most bebizonyította, hogy az intelligenciát felül tudja írni a párthűség. 

Szégyellje magát, miniszter úr! [195. ülésnap (2012. 05. 29.) 72. felszólalás] 

 

Az előző példákban ugyan kifejezetten egy személyhez intézték az ellenzéki 

képviselőnők a mondandójukat, nekik címezték támadásukat, ám nem nevezték néven őket, 

csak a pozíciójuk került említésre. A következő példában már konkrét névvel történő 

megszólítás hangzott el, ám oly módon, hogy a bírált kormánypárti képviselő épp távozóban 

volt a parlamenti ülésteremből, tehát így az ellenzéki képviselőnő homlokzatfenyegetése 

kevésbé érvényesül, mintha szembesítette volna a másik felet a saját állításával. 

EN_2: …szeretném jelezni, hogy a teremből futva távozó Puskás képviselő 

úr jobb lenne, ha nem beszélne tanult jogászkollégám ilyen csacsiságokat, 

hanem elővenné a közgazdasági szakközépiskolák első évfolyamos 

tankönyvét. [297. ülésnap (2013. 08. 26.) 94. felszólalás] 

  



67 

 

12. ábra: Közvetlen és közvetett nyelvi elemek kormánypárti férfi felszólalásokban 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A kormánypárti képviselő magát a kormány szócsövének nevezi, amikor azt mondja, 

hogy „én a kormány nevében”, ezzel egyszerre képviseli a kormányt és egyszerre maga 

mögé és a véleménye mögé állít egy hatalmi apparátust, ezáltal is csökkentve a saját 

homlokzatfenyegető aktusát, hiszen így állítása nem csak a saját véleménye. 

KF_39: Képviselő úr, én a kormány nevében visszautasítom az ön ilyen 

jellegű vádjait, mert ez hazugság, amit ön mondott. [290. ülésnap (2013. 06. 

17.) 44. felszólalás] 

 

Logikai ellentmondás mutatkozik az alábbi felszólalásban, ahol kezdetben azt állítja a 

kormánypárti képviselő, hogy „mi”, mármint a jelenlevő képviselőtársai nem mondták azt, 

amivel gyanúsítják őket, majd ezt az állítását helyesbíti azzal, hogy ő a maga részéről nem 

mondott ilyet és hiedelmére hivatkozva állítja csak, hogy a jelen levő képviselőtársai sem. 

Majd kijelenti, hogy a kormány részéről sem mondott senki ilyet, ugyanakkor ezt biztosan 

nem tudhatja, hiszen már a képviselőtársai vonatkozásában sem mondhatott magabiztos 

állítást. 

KF_41: Mi ilyet nem mondtunk, én nem mondtam, nem hinném, hogy 

bármelyik képviselő hölgy vagy úr mondta volna itt, a kormánypárti 

 Indikátor db Indikátor db Indikátor db Indikátor db 

Közvetlen én  

engem 

nekem 

67 

3 

14 

Fidesz 

JOBBIK 

LMP 

MSZP 

KDNP 

4 

7 

12 

16 

0 

Ön 

Önnek 

145 

21 

nevén szólít 

képviselő  

államtitkár  

frakcióvezető 

miniszter/mi-

niszterelnök 

40 

273 

209 

3 

168 

Összesen  84  39  166  693 

Közvetett mi 

minket 

nekünk 

bennünket 

64 

2 

8 

7 

frakció 

párt 

 

8 

29 

Önök 

Önöknek 

98 

6 

ellenzék 

kormány 

22 

168 

Összesen  81  37  104  190 
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sorokban. A kormány oldaláról sem mondta senki. [93. ülésnap (2011. 05. 

23.) 178. felszólalás] 

Ironikus támadással indít a kormánypárti képviselő, ám nem egy konkrét személyhez 

intézi felszólalását, hanem egy egész ellenzéki frakcióhoz. Homlokzatfenyegető aktusa így 

kevésbé éles, továbbá a bíráló kifejezések, úgymint „felelősséget vállalni”, „meg lehetett 

tenni” főnévi igenevekkel képzettek, elvontan fejezik ki a cselekvést, személyre 

vonatkoztatás nélkül, ezáltal is csökkentve a homlokzatfenyegetés mértékét. 

KF_85: Én értem önöket, nehéz lehet hozzászokni. Nyolc évig semmiért nem 

kellett felelősséget vállalni, mindent meg lehetett tenni következmények 

nélkül. [54. ülésnap (2010. 11. 29.) 102. felszólalás] 

 

A következő példában egy kormánypárti képviselő szintén homlokzatfenyegetéssel 

bírálja az ellenzéket, ám az előző felszólaláshoz hasonlóan ő sem aknázza ki a támadás 

lehetőségét maximálisan. Bevezetésében többes számú, inkluzív nyelvi formát használ, 

közösséget vállal az ellenzéki politikusokkal abban, hogy mindenki számára fontos értékeket 

hangoztat, a jövő formálására és a múlttal való megbékélésre célozva. Majd támadóbb 

hangvételre vált és magáról azt állítja, hogy már elvégezte a számvetést, ugyanakkor tudja, 

hogy az ellenzék számára kínos a múlt, viszont ironikusan megjegyzi, hogy közösen felül 

kell ezen kerekedni.  

KF_135: Ahhoz, hogy a jövőképünket meg tudjuk formálni, ismernünk kell a 

múltbéli dolgainkat. Ezt tettem most én is, és értem én, hogy a szégyenpír ott 

ül az önök arcán, de ezen túl kell lépnünk. [86. ülésnap (2011. 04. 27.) 76. 

felszólalás] 

 

Egy miniszteri pozícióban politizáló képviselő felszólalásában váltogatva használja az 

én és mi kifejezéseket. Általában úgy ragadható meg a stratégiája, amelyet az alábbi példa is 

szemléltet, hogy amikor szóbeli aktusról van szó E/1-et használ, ahol cselekvésről, ott T/1-

et: „én megígértem, a mi gesztusunk, mi meg fogjuk védeni.”  

KF_85: Én akkor megígértem önnek, bármi is történik, rám számíthat. És 

most hiába beszél kettős beszédről, hiába nem fogadja el a gesztusunkat, 

akkor is, ha önt bármilyen bántódás éri, ránk számíthat, mi meg fogjuk önt 

védeni. [245. ülésnap (2012. 12. 03.) 134. felszólalás] 
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Ugyanez a kormánypárti képviselő arra céloz az alábbi felszólalásában, hogy az 

ellenzéki politikus nem tudja érthetően és világosan megfogalmazni kérését, ha így tenne, 

akkor a kormánypárti politikus rendelkezésre állna, informálná a kérdezőt. Ám amíg nem 

világos számára a feladat, addig nem érti, mit kell tennie. Ugyanakkor ez felfogható a 

felelősség alóli kibújásként is, vagy legalábbis időhúzásként, hiszen a felszólaló egy 

miniszter, így a feladatköre konkrétan körülhatárolt, viszont az érvelésével időt nyerhet. 

KF_85: Ha pontosan meg tudná mondani, hogy mit vár tőlem, akkor én állok 

az ön rendelkezésére, csak legyen kedves valahogy úgy megmondani, hogy 

értsem. Mit kell nekem tennem ebben az ügyben? [308. ülésnap (2013. 10. 

07.) 170. felszólalás] 

 

Egy korábbi felszólaláshoz hasonlóan itt is az a stratégia érvényesül, miszerint a 

szóbeli aktus E/1-es személyragot kap, míg a cselekvéshez kötődő ige T/1.   

KF_7: Ígérem, mi ilyet nem fogunk tenni. [26. ülésnap (2010. 07. 19.) 76. 

felszólalás] 

 

A kormánypárti képviselő érvrendszere meglehetősen támadhatatlan, mert azt állítja, 

hogy pártja az ország építését tűzte ki célul és nem kér az ellenzéktől kiemelt támogatást 

pártjának, ám nyilván feltételezhető, hogy az ellenzék is az ország felvirágoztatásában 

érdekelt, így kénytelen támogatni a törekvéseiket.  

KF_14: Mi azt akarjuk, hogy a magyar nemzettel együtt éljünk és építsük ezt 

az országot. Nem kell nekünk semmi különleges támogatás, nem kell az, hogy 

bennünket kiemelten támogassanak. [239. ülésnap (2012. 11. 20.) 150. 

felszólalás] 

A korábbi érvelési logikához hasonlóan a következő felszólalás is a cselekvéshez 

kapcsolódóan T/1-es személyragot használ, ugyan itt nem csak a párttársakra, frakciótagokra 

gondol a felszólaló, hanem az egész országgyűlésre, ellenzéki és kormánypárti képviselőkre 

egyaránt. Ezzel a koncepcióval a cselekvés felelősségét valamelyest leveszi a kormánypárt 

válláról is kiterjeszti az egész törvényhozásra. 

KF_144: …ezt a problémát, ezt a kérdést nekünk közösen kell megoldanunk. 

[239. ülésnap (2012. 11. 20.) 68. felszólalás] 
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A homlokzat-rombolás indirekt módja valósul meg az alábbi esetben, amikor a 

képviselő állítása elején leszögezi, hogy ő nem részese annak a manővernek, amikor 

segélyezéssel vesznek szavazatokat, de tud ilyen pártról, ugyanakkor nem mondja ki a párt 

nevét, így a hallgatóság előzetes tudására, vélelmezésére bízza a megtámadott politikai 

egység kilétét.  

KF_208: Én nem értek egyet azokkal, akik segélyezéssel akarnak roma 

voksokat szerezni. Van ilyen párt a parlamentben. [239. ülésnap (2012. 11. 

20.) 124. felszólalás] 

 

13. ábra: Közvetlen és közvetett nyelvi elemek ellenzéki férfi felszólalásokban 

 Indikátor db Indikátor db Indikátor db Indikátor db 

Közvetlen én  

engem 

nekem 

85 

5 

17 

Fidesz 

JOBBIK 

LMP 

MSZP 

KDNP 

79 

26 

7 

19 

6 

Ön 

Önnek 

119 

22 

nevén szólít 

képviselő  

államtitkár  

frakcióvezető 

miniszter/ 

miniszterelnök 

107 

0 

429 

3 

208 

Összesen  107  137  141  747 

Közvetett mi  

minket 

nekünk 

bennünket 

36 

2 

12 

2 

frakció 

párt 

 

7 

9 

Önök 

Önöknek 

291 

31 

ellenzék 

kormány 

17 

172 

Összesen  52  16  322  189 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

EF_20: Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Asszonyok és Képviselő Urak! Igen 

tisztelt Államtitkár Úr! [276. ülésnap (2013. 05. 13.) 102. felszólalás] 

Az iménti hozzászólás példa arra, hogy azokat az eseteket, amikor ugyan megtörténik 

a pontos pozíció megnevezése a megszólításban, ám köszöntés jelleggel valósul meg és nem 

felelősségre vonás vagy kritika megfogalmazásával, azokat nem számoltam bele az 

elemzésembe. 

 

Az ellenzéki férfi felszólaló első ízben az interpellációjára reagáló államtitkárt szólítja 

meg, majd fókuszát kiterjeszti az egész kormánypártra. A válasz visszautasításakor nem látja 
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el személyes raggal a válasz szót (*válaszát elfogadni nem tudom), pedig általa a 

homlokzatfenyegető hatás nagyobb mértékű lenne. A képviselő a reményét és a valóságot 

állítja szembe egymással, és így érzékelteti a hazugság tényét, ám ezt explicit módon nem 

mondja ki, ehelyett a „nincs igaza” kifejezést használja a sajnos jelzővel gazdagítva. A 

burkolt forma nem utal a szándékos megtévesztésre, míg a hazugság szó mögött tudatos 

valótlanság áll. Majd az ellenzéki képviselő kiemeli, hogy mit is jelent valójában az 

államtitkár interpellációra adott válasza, elmondja, hogy a mögöttes tartalom a gazdák 

kárenyhítését veszélyezteti. A tézis kimondását követően bírálja a stílust és a hozzáállást, 

ám ezt is a személyrag használata nélkül, így a kritika éle kevésbé ér célba, mint a cselekvő 

ágens pontos kijelölésével (*nem lepődöm meg a stílusán és a hozzáállásán) fogalmazná 

meg mondandóját. A kritika igazi kifejtésénél már T/2-es alakot használ, ezáltal bírálata nem 

olyan éles, mintha E/2-es személyű lenne a megszólítása. További enyhítő elem a vádak 

szembesítésekor, hogy feltételes módot használ (hagynák), amikor kijelentő móddal sokkal 

konkrétabb lenne a visszajelzése (*hagyják). A múltból indulva (nem helyezték), a jelenre 

reflektálva (hajlandók felállítani) a jövő sötét árnyképét festi le a képviselő (veszni hagynák), 

ám nem maximalizálja homlokzat-fenyegetését. 

EF_9: Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt bal kezem felől hőbörgő fideszes 

Képviselőtársaim! A választ elfogadni nem tudom. Nagyon szeretném, ha 

tévednék, de sajnos nem tévedek. Nagyon szeretném, ha önnek igaza lenne, 

de önnek sajnos nincs igaza… 

…Ha én ezt a választ elfogadnám, akkor igent mondanék arra, hogy a magyar 

gazdák ne kapjanak megfelelő kárenyhítést. De nem lepődöm meg a stíluson 

és a hozzáálláson. 

Önök nem helyezték alkotmányos védelem alá a magyar termőföldet, nem 

hajlandók felállítani a vidék biztosítóját, s végül veszni hagynák a magyar 

gazdákat is. [117. ülésnap (2011. 10. 10.) 89. felszólalás] 

 

A homlokzat-fenyegetés maximalizálása történik az alábbi felszólalásban, mikor a 

képviselő az állami pozíció pontos megnevezésével kifejezetten egy személyt szólít fel és 

felhívja figyelmét arra, hogy ő átlát az államtitkár válaszán, átverve érzi magát, sőt a 

*hülyének néz mindenki mást is? kérdéssel kiterjeszti az ellenzéki politikusokon túl a 

választópolgárokra is az átvertség érzését. Az államtitkár válaszát félrebeszélésnek titulálja, 
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és ironikus módon megdicséri, hogy az legalább őszinte volt, utalva ezzel arra, hogy ritka 

jelenségnek lehetünk fültanúi.  

EF_110: Tisztelt Államtitkár Úr! Most csak engem néz hülyének vagy 

mindenki mást is? Föltettem a kérdést, hogy a kormányzat elindítja-e az ÁSZ-

vizsgálatot a NAV-nál. Nem válaszolt rá, államtitkár úr. Félrebeszélt. 

Őszintén beszélt félre, államtitkár úr. Valóban, már ez az őszinteség is 

dicséretes. [337. ülésnap (2013. 12. 16.) 124. felszólalás] 

 

Egy ellenzéki képviselőtől szokatlan módon a következő válasz-visszautasítás szinte 

alig okoz homlokzat-fenyegetést. Felelősségteljes ellenzéki képviselő képét igyekszik 

magáról felvázolni a 88-as képviselő, mint egy szigorú edző, úgy kommunikál. Állítása 

szerint neki is az az érdeke, mint a kormánynak, drukkol is nekik, ugyanakkor megfeddi 

őket, ám mindössze két problémát említ, azokat is általános formában. A válasz elutasítása 

már-már homlokzatóvó módon történik. 

EF_88: Fáj ezt nekem mondani, mert higgye el, hogy önöknek drukkolok, de 

egész egyszerűen nem látom az eltökéltséget, nem látom azt, hogy 

végigvinnének ügyeket, azt látom csak, hogy még a saját embereiket sem védik 

meg kellő módon. 

Nagyon szeretném már egyszer elfogadni a válaszát, de sajnos nem tudom. 

[75. ülésnap (2011. 03. 21.) 42. felszólalás] 

 

A politizálásnak egy személyeskedő és a politikai mozgástérre utaló felszólalása a 

következő. A megszólítás nélkülözi a hagyományos formákat (*Kedves vagy *Tisztelt), 

ehelyett csak a pozíció megnevezésével jelöli ki a megszólított felet. A képviselő azt 

hangsúlyozza, hogy ő a választópolgároknak felelős, munkájáról csak ők mondhatnak 

ítéletet.  

EF_52: Államtitkár Úr! Azt kérem öntől: ön ne mondja meg azt nekem, hogy 

én mit tehetek. Azt majd megmondják a választópolgárok, hogy azt tehetem-

e, és jól teszem-e. Jó? [87. ülésnap (2011. 05. 02.) 150. felszólalás] 

 

Korábbi felszólalások elemzésénél is kitértem arra a jelenségre, ami az alábbi példában 

is tetten érhető. A kritikák megfogalmazásánál T/2-es alakot használ a politikus, ezáltal 

bírálata nem olyan éles, mintha E/2-es személyű lenne a megszólítása. Az „ön felolvas 
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nekünk egy paragrafust” az egyedüli gondolat, amelyben egyszemélyű a megszólítás, 

ugyanakkor ez nem is tekinthető nyílt kritikának, amikor a gondolatmenetben már bírálatra 

kerül a sor, akkor a megszólítás többes számúvá válik.  

EF_119: Mondják meg nekem, hogy mi az a beépített biztonsági tényező, ami 

ezek után, ezek ismeretében megakadályozza azt, hogy a magyar állampolgár 

az átlagfizetése után, miután látszólag ingyenesen azt felveheti, ne 

szembesüljön magasabb számlavezetési díjakkal, újabb extra banki 

sarcokkal. Lehet, hogy ön felolvas nekünk egy paragrafust, hogy nem lehet 

áthárítani, százmilliárdos nagyságrendben bizonyosodott be ennek az 

ellenkezője, ugyanilyen nagyságrendben bizonyosodott be az önök 

tehetetlensége, pipogyasága… [317. ülésnap (2013. 10. 28.) 92. felszólalás] 

 

A homlokzatfenyegetés maximalizálása mindhárom alábbi mondatban érvényesül. A 

megszólítás nélkülözi a tiszteletadási formát, mindössze a tisztség megfogalmazását 

használja. Az ezt követő két mondatban pedig a kormánypárt saját szlogenjeit fordítja a 

miniszterelnök ellen, ilyen szókapcsolat a „saját nép”, a „polgári Magyarország” és ironikus 

módon épp azzal vádolja a miniszterelnököt, hogy fél a saját táborától. 

EF_54: Miniszterelnök Úr! Miért fél saját népétől? Miért fél a polgári 

Magyarországtól? [54. ülésnap (2010. 11. 29.) 100. felszólalás] 

 

Politikai csőbehúzásként értelmezhető a „magyarán” szóval kezdődő összegző 

felszólalás. A sokszor hangoztatott 47–49 ezer forintból történő gazdálkodást említi a 

felszólaló, de nem nevesíti pontosan, hogy mely képviselők állították, hogy meg lehet élni 

ennyiből, de arra utal, hogy kormányhoz közeliektől származik a gondolat. Majd a kormány 

táblázatára hivatkozva kijelenti, hogy a korábban forszírozott alacsony összeg 

tulajdonképpen még kevesebb, és ekkor személyesen az államtitkárt szólítja meg, ugyan 

megadva neki a tisztelt formulát, végül egy utolsó, erős érvvel (csak 5 hónapig jár a 37 ezer 

Ft) szorítja sarokba a megszólítottat. 

EF_85: Magyarán, nem 49 ezer forintból kell megélni a közmunkásoknak és 

nem 47 ezer forintból, mint ahogy egy-két parlamenti képviselő, miniszter 

mondta, hanem ezek szerint, az önök táblázata szerint 37 ezer forintból, 

hiszen a hat óráért csak 37 ezer forint jár, tisztelt államtitkár úr, ez is öt 

hónapig. [253. ülésnap (2013. 02. 18.) 112. felszólalás] 
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A kormány hibáját mondja ki egy adott ügyben a 107-es kódolású ellenzéki képviselő. 

Az „önök” megnevezéssel a kormányra utal egy olyan témában, amelynek a megszólított 

miniszter a felelőse. A homlokzatfenyegetési aktus egyértelmű célja a felszólalónak, amit 

egy rövid és tömör mondattal, explicit módon meg is valósít. 

EF_107: Önök ebben az ügyben elbuktak, miniszter úr. [236. ülésnap (2012. 

11. 12.) 90. felszólalás] 

 

 

6.1 Első hipotézis eredményei összesítve csoportonkénti bontásban 
 

Ahhoz, hogy a hipotézisemet, amely szerint az indirekt és direkt kérdés és közlés 

használata a felszólalás szándékától és a képviselő hatalmi pozíciójától függ, meg tudjam 

vizsgálni, az eredményeket a négy csoportra vetítve kell megadnom. Így összesítettem az 

általam kijelölt közvetlen és a közvetett nyelvi mutatókat mind a kormánypárti női és 

ellenzéki női, mind a kormánypárti férfi és ellenzéki férfi csoportokban. Direkt, vagyis 

közvetlen nyelvi elemet az ellenzéki női felszólalások tartalmaztak a legnagyobb mértékben. 

Míg az indirektség, vagyis a közvetettség indikátorai az ellenzéki férfiaknál mutatkoztak a 

legnagyobb számban (lásd 14. ábra). 

 

14. ábra: Első hipotézis (direkt – indirekt) eredményei csoportonkénti 

bontásban 

  KN 

(db) 

EN 

(db) 

KF 

(db) 

EF 

(db) 

Legtöbbet 

használók 

Közvetlen 

(direkt) 

841  1192  982  1132  Ellenzéki nők 

Közvetett 

(indirekt) 

337  539  412  579  Ellenzéki férfiak 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Az eredmények nemi specifikumainak feltárása érdekében a kapott adatokat női 

politikusok és férfi politikusok csoportjaira lebontva is ismertetem. A női politikusok 

eredményei a kormánypárti és az ellenzéki politikusnők nyelvhasználati eredményeinek 

összevonásával jött létre és ugyanígy a férfi politikusok a kormánypárti és ellenzéki csoport 
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eredményeinek egyesítésével. A nemileg elkülönülő csoportbontás azt az eredményt hozta, 

hogy mind közvetlen, mind közvetett kifejezéssel a férfi politikusok gyakrabban éltek a női 

politikusokhoz képest (lásd 15. ábra). 

 

15. ábra: Összesítő táblázat a női és férfi politikusok közvetlen és követett 

kifejezéseinek használatairól 

 

 

   

Forrás: Saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

Amennyiben az eredményeket ellenzéki és kormánypárti csoportbontásban 

szemlélem, az a végkifejlet rajzolódik ki, hogy mind közvetlen, mind közvetett kifejezéssel 

az ellenzéki politikusok élnek gyakrabban, a kormánypártiakhoz viszonyítva (lásd 16. ábra).  

 

16. ábra: Összesítő táblázat az ellenzéki – kormánypárti közvetlen és követett 
kifejezéseinek használatairól 

  
Ellenzéki 

(EN+EF) (db) 
Kormánypárti  
(KN+KF) (db) 

Közvetlen (direkt) 2324 1823 

Közvetett (indirekt) 1118 749 

  Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Hipotézis első része, miszerint a közvetlen kérdéseket és közléseket inkább az 

ellenzéki politikusok alkalmazzák, bizonyításra került, valóban direkt közléssel az ellenzék 

él gyakrabban, azon belül is az ellenzéki nők. Így az a szakirodalmi megállapítás, miszerint 

a nők több indirekt közlést alkalmaznak, mint a férfiak (Leinfellner 2011: 113–115) 

kutatásom alapján a politikai nyelvhasználatban megcáfolódott.  

 
Női politikusok 
(EN+KN) (db) 

Férfi politikusok 
(EF+KF) (db) 

Közvetlen (direkt) 2033 2114 

Közvetett (indirekt) 876 991 
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Az indirekt közlésekről szóló vizsgálat ugyanakkor váratlan eredménnyel zárult, mind 

a szakirodalom állításai (Boronkai 2006: 83), mind a saját hipotézisem cáfolásra került. A 

közvetett kérdéseket és közléseket az ellenzék és azon belül is az ellenzéki férfiak használják 

gyakrabban, tehát a szakirodalom tézise, miszerint a nők használnák gyakrabban az indirekt 

közléseket, kutatásom eredményei szerint nem igazolódott be, éppúgy, ahogy az sem, hogy 

a kormányon lévők tennék ezt, a könnyebb visszavonhatóság érdekében.  

 

6.2 Az első hipotézis szignifikanciapróbája 

 

Az eredményeket függetlenségvizsgálattal, khí-négyzet-próbával teszteltem, hogy 

kiderüljön, az adott összefüggés statisztikai értelemben mennyire általánosítható az 

alapsokaságra nézve. A két változó, vagyis a nem és a hatalom kutatásom alapján megfigyelt 

eloszlása mentén kiszámítható, hogy milyen együttes eloszlás lenne várható, ha a két változó 

között nem lenne kapcsolat. A társadalomtudományokban 5%-os, vagyis p<0,05 küszöböt 

szoktak kijelölni kritikus értékként, amely alatt elvetjük a nullhipotézist és elfogadjuk az 

alternatív hipotézist, miszerint a két változó között összefüggés tapasztalható (Babbie 2003: 

520). A khí-négyzet-próba számításához igénybe kell venni a táblázatos formában elérhető 

khí-négyzet-eloszlás táblázatot, amelyből kiolvasható a szabadságfok értéke, amely jelen 

számítások esetén 1 (Babbie 2003: 603). 

 

17. ábra: A direkt beszédaktus vizsgálatának szignifikanciapróbája 

Függetlenség esetén várható 

 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti 929,3036 893,6964 1823 
Ellenzéki 1184,696 1139,304 2324 
Összesen 2114 2033 4147 

Megfigyelt 

 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti 982 841 1823 
Ellenzéki 1132 1192 2324 
Összesen 2114 2033 4147 

 Férfi Nő Khí-négyzet 
Kormánypárti 2,99 3,11 10,88 
Ellenzéki 2,34 2,44 Szabadságfok:1 
Szignifikancia (p)    0,000972082 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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A khí-négyzet-próba számításával az első hipotézis direkt beszédaktusaira 

vonatkozóan azt az eredményt kaptam, hogy p<0,05, így az eredmény elfogadható 

szignifikánsnak.  

 

18. ábra: A direkt beszédaktus vizsgálatának eredményei férfi - női bontásban 

arányosítva 

 Férfi 
(%) 

Nő 
(%) 

Kormánypárti 46 41 
Ellenzéki 54 59 
Összesen 100 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A nőknél a direkt beszédaktus használatát a hatalmi pozíció erősebben befolyásolja, 

mint a férfiaknál, mégpedig úgy, hogy az ellenzéki nők gyakrabban használják, mint a 

kormánypárti társaik.  

 

19. ábra: A direkt beszédaktus vizsgálatának eredményei kormánypárti - ellenzéki 

bontásban arányosítva 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti (%) 54 46 100 
Ellenzéki (%) 49 51 100 
 Forrás: saját szerkesztés 

 

A kormányon lévőknél a direkt beszédaktus használatát a nem erősebben befolyásolja, 

mint az ellenzékieknél. Az ellenzékieknél szinte ugyanolyan arányban használják nők és 

férfiak. A kormánypártiaknál a férfiak viszont 8%-kal gyakrabban alkalmazzák, mint a nők. 
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20. ábra: Az indirekt beszédaktus vizsgálatának szignifikanciapróbája 

Függetlenség esetén várható 

 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti 397,5678 351,4322 749 
Ellenzéki 593,4322 524,5678 1118 
Összesen 991 876 1867 

Megfigyelt 

 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti 412 337 749 
Ellenzéki 579 539 1118 
Összesen 991 876 1867 

 Férfi Nő Khí-négyzet 
Kormánypárti 0,52 0,59 1,86 
Ellenzéki 0,35 0,4 Szabadságfok:1 
Szignifikancia (p)   0,1726248 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A szignifikanciaszint számítása alapján p>0,05, így az indirekt beszédaktusra 

vonatkozóan 17,2% a valószínűsége annak, hogy az eredmény pusztán a véletlen 

ingadozásnak tudható be és nincsen összefüggés a vizsgált jelenségre nézve a két változó 

között. Ez az érték alacsonynak mondható ugyan, ám mivel 0,05-nél nagyobb a p érték, így 

nem tekinthető szignifikánsnak az eredmény.  

 

21. ábra: Az indirekt beszédaktus vizsgálatának eredményei férfi - női bontásban 

arányosítva 

 
 Férfi 

(%) 
Nő 
(%) 

Kormánypárti 42 38 
Ellenzéki 58 62 
Összesen 100 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A nők körében az indirekt beszédaktus használata esetében erősebben befolyásoló a 

hatalmi pozíció, mint a férfiaknál, mégpedig úgy, hogy az ellenzéki nők 24%-kal, míg az 

ellenzéki férfiak 16%-kal használják gyakrabban az indirekt beszédaktusokat kormánypárti 

társaiknál. 
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22. ábra: A direkt beszédaktus vizsgálatának eredményei kormánypárti - ellenzéki 

bontásban arányosítva 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti (%) 55 45 100 
Ellenzéki (%) 52 48 100 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A kormányon lévőknél az indirekt beszédaktus használatát a nem erősebben 

befolyásolja, mint az ellenzékieknél. Az ellenzékieknél szinte ugyanolyan arányban 

használják, csupán 4% az eltérés a nők és férfiak indirekt beszédaktus használata között. A 

kormánypártiaknál a férfiak 10%-kal gyakrabban használják, mint a nők. 

 

 

 

7. A MÁSODIK HIPOTÉZIS EMPIRIKUS VIZSGÁLATA 

 

A második hipotézis: A politikai nyelvhasználatban a grice-i maximák fordítottan 

működnek. 

 

Feltevésem szerint a politikai jegyzőkönyvekben érvényesül az a megállapítás, 

miszerint a politikai nyelvhasználatban a grice-i maximák fordítottan működnek (Csepeli 

2013: 196), és ebben nem lesz különbség a női és férfi felszólalók csoportja között, viszont 

eltérés lesz a kormánypárti és ellenzéki képviselők között, mert más a céljuk, emiatt más a 

stratégiájuk. Az ellenzéki politikusok valószínűsíthetően kevésbé szegik meg a grice-i 

maximákat, hiszen számukra a nyílt számonkérés a célravezető, nem a homályosítás, a 

tények elkendőzése.  

 

7.1 Indikátorok 
 

A hipotézis igazolásához a következő almaximák inverzét veszem indikátorul.   

A mennyiség maximájának két almaximája (Grice 2001: 216–217): 

 Hozzájárulásod legyen a kívánt mértékben informatív. 

 Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges. 

A maxima fordítottja: 



80 

 

A szükségesnél mondj többet vagy kevesebbet. 

Példái: tautológia: A magánélet az magánélet. A kilépés az kilépés. Metafora: károgó 

ellenzék. Irónia: Köszönöm „figyelmes” kérdését. 

Alullicitálás: A megszokottól eltérő gazdaságpolitikát folytatunk. Hiperbola: Magyarország 

háborúban áll a munkanélküliséggel. 

 

A minőség maximája szerint (Grice 2001: 217): 

 Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis.  

 Ne mondj olyasmit, amire nézve nincs megfelelő evidenciád. 

A maxima fordítottja: 

 Ne mondj olyat, amit szó szerint értesz! 

A relevancia maximája (Grice 2001: 217):  

  Légy releváns! 

A maxima fordítottja: 

 Légy irreleváns! 

Modor maximájának (Grice 2001: 217) két almaximája:   

 Kerüld a kifejezés homályosságát. 

 Kerüld a kétértelműséget. 

A hipotézis szerint így a parlamenti platformon a két stratégiának épp az ellenkezője lesz 

megfigyelhető a jegyzőkönyvekben.  

Légy homályos!  

Légy kétértelmű! 

 

 

7.2 Kormánypárti nőktől származó példák a fordított maximák alkalmazására 
 

A kormánypárti képviselőnő felszólalása a mennyiség maximáját sérti meg, 

hozzájárulása nem nevezhető a kívánt mértékben informatívnak. Egyrészt az irónia 

eszközével él, mikor kifejezi, hogy kellőképpen nem ismeri képviselőtársát, így nem tudja 

eldönteni, hogy az illető tudatlan vagy ferdít. Továbbá valójában hazugsággal vádolja 

ellenfelét, ám alullicitálással ezt direkt módon nem mondja ki, ehelyett eufemisztikusan csak 

annyit állít, hogy az elmondott dolgok nem illenek össze. 



81 

 

KN_6: Nem ismerem önt, ezért nem tudom megállapítani azt, hogy amit 

kérdésként itt elmondott, az tudatlanságból fakad-e, vagy esetleg 

szándékos ferdítés szándéka vezérelte-e önt. Ugyanis olyan dolgokat 

hozott össze, amelyek nem illenek össze. [80. ülésnap (2011. 03. 28.) 130. 

felszólalás] 

 

Az alábbi példában a kormánypárti képviselőnő a modor maximáját sérti meg és 

homályos megfogalmazással él, mikor két, egymással rokon értelmű kifejezést használ úgy, 

mintha azok jelentése nem esne egybe, sőt kizárnák egymást. Logikailag levezeti, hogy a 

tapasztalt politikus már tudhatná, hogy a sajtónak nem lehet hinni, viszont ő, mint hiteles 

résztvevője az eseménynek, ismeri a valódi helyzetet, és a kormány nem visszadobta a 

törvényjavaslatot, hanem több ponton megfontolást kért, vagyis mindkét esemény 

végkifejlete ugyanaz, a kormány nem hagyta jóvá a törvényjavaslatot. 

KN_6: Ön elég tapasztalt politikus ahhoz, hogy pontosan tudhatja, 

mennyit lehet és mennyit nem hinni annak, amit a sajtó közöl. Ezért én 

most, mint autentikus résztvevője az ominózus kormányülésnek, 

közölhetem önnel, hogy nem dobta vissza a kormány a törvény 

koncepcióját, hanem további megfontolást kért több ponton. [85. ülésnap 

(2011. 04. 26.) 82. felszólalás] 

 

A képviselőnő a relevancia maximáját sérti meg, mikor a közoktatási rendszerrel 

kapcsolatos ellenzéki félelmekre nem tényekkel válaszol, hanem a kialakult állapot 

jellemzését firtatja. Nem ad egzakt választ, hanem politikai ellenfele helyzetértékelését 

bírálja, így eltereli a szót a konkrét számadásról.  

KN_6: Önnek kiváló érzéke van a dramatizáláshoz: olyan súlyos szavakat 

használt itt, hogy tarthatatlanná vált a helyzet, fejetlenség alakult ki, már-

már egész drámai helyzetet képzelhettünk magunk elé, holott szó sem volt 

erről. [162. ülésnap (2012. 02. 13.) 100. felszólalás] 

 

Eufemisztikus kifejezéssel él a képviselőnő, amikor a hazugság helyett a „valóságnak 

meg nem felelő állítás”-ként aposztrofálta ellenzéki képviselőtársa szavait. Az alullicitálás 

eszközével a mennyiség maximáját sérti meg a politikus. Nem kezd bele ellenfele érveinek 

megcáfolásába, ehelyett a saját nehéz helyzetéről szól, majd kiesik a szerepéből, mikor nem 
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jut eszébe a hivatalos kormánykommunikációban szereplő kifejezés a tandíjra és a röghöz 

kötésre. A verbális támadásra az a válasza, hogy korábbi felszólalásai megfelelő érvek az 

ellenzéki képviselő valótlan állítása mellett. 

KN_6: …a valóságnak meg nem felelő állítás hangzott el, vagy ha úgy 

tetszik, kifejezés: az egyik a tandíj, a másik a röghöz kötés. Tudja, nem 

könnyű türelmesen, ismételten, hétről hétre megmagyarázni, hogy nem 

tandíjról és nem röghöz kötésről van szó, hanem miacsudáról, de hát fogy 

az időm, fél perc alatt most nem kezdem ezt el újra. Van módja megnézni 

a korábbi válaszaimat, és talán meg fogja tudni érteni, hogy mind a tandíj, 

mind a röghöz kötés valótlan állítás. [231. ülésnap (2012. 10. 29.) 166. 

felszólalás] 

 

A mennyiség maximájának a megsértése történik alullicitálással a következő 

példában, amikor a köznevelés megreformálását egy ház átépítéséhez, lakás átrendezéséhez 

hasonlítja és megjegyzi, hogy természetes a bizonytalanság, mert a folyamatok nem előre 

kiszámíthatóak. Ezzel a saját felelősségét igyekszik hárítani és minimalizálni a problémát. 

Kimondja, hogy az óvodák és iskolák működnek, ám a hogyanra, vagyis a működés 

körülményeire már nem tér ki.  

KN_6: Miért van ez az egész nagy köznevelési átalakulás, ami kétségkívül 

jár némi felfordulással, jár némi bizonytalansággal, ugyanúgy, mint egy 

ház átépítése, egy lakás átrendezése, ahol nem lehet mindent előre 

centiméter pontossággal kiszámolni. Ugyanakkor az iskolák működnek, 

az óvodák működnek. Nyugalomra volna szükség, nem pedig 

pánikkeltésre, nem pedig rémhírkeltésekre. [237. ülésnap (2012. 11. 13.) 

148. felszólalás] 

 

Az alábbi példában a mennyiség és a relevancia maximáját is megsérti a képviselőnő. 

Felszólalása nem tekinthető a kívánt mértékben informatívnak, hiszen nem reagál érdemben 

a vádakra, sőt visszatámad, ám konkrét adatokat nem említ, csak általánosságban beszél, így 

felszólalása nem viszi előbbre a vitát, irreleváns adalékkal szolgál csupán. 

KN_6: Meg kell, mondjam, végtelenül sajnálom, hogy önnek az utóbbi 

időben szavajárása lett a "hazugság" szó meg az „önök hazudtak". De 

akkor hadd mutassak rá, hogy az ön állításaiban vagy interpellációjában 
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vannak olyan valótlan állítások, amelyeket, engedje meg, hogy kedvenc 

szavajárásával akkor én is hazugságnak nevezzek. [297. ülésnap (2013. 

08. 26.) 30. felszólalás] 

 

A modor maximáját sérti meg a felszólaló, mikor kétértelműséget sugall egy kifejezés 

rokon értelmű használatával. Kifejti, hogy felelőtlenség béremelést ígérni, ugyanakkor 

következő mondatában épp arra tér ki, hogy a pedagógus-életpálya kidolgozásával együtt 

béremelést is adnak a dolgozóknak.  

KN_6: …aki ilyen gazdasági körülmények között béremelést ígér, az egy 

kicsit téved. Soha nem ígértünk. Azt viszont ígértük, és 2011-ben 

törvénybe foglaltuk, hogy a pedagógus-életpályával együtt a béremelést is 

megadjuk. [297. ülésnap (2013. 08. 26.) 30. felszólalás] 

 

A kormánypárti képviselőknél gyakori a relevancia maximájának megsértése, mikor a 

tárgy helyett szívesebben beszélnek szorosan oda nem tartozó dolgokról. Így a konkrét 

számadást elkerülik, ezáltal a számonkérést is. Az alábbi példában a köznevelési rendszer 

részleteinek tárgyalása helyett a képviselőnő a megnevezésen és a kormányzati jelentés 

íróján bölcselkedik, ezen a két területen talált hibát az ellenzéki felszólalásban.  

KN_6: Idestova két éve az iskolarendszerünket köznevelési rendszernek 

hívják és nem közoktatási rendszernek, amit egy országgyűlési 

képviselőnek illene a szóhasználatában felvenni, függetlenül attól, hogy 

tetszik neki vagy sem, érti vagy sem. A másik ilyen tévedése az, hogy 

kormányzati jelentésről szól, miniszterelnöki megbízásról vagy 

szorgalmazásról, miközben egy miniszteri biztos írta ezt a jelentést, akit az 

oktatásért felelős miniszter kért fel. [339. ülésnap (2014. 02. 03.) 100. 

felszólalás] 

 

Az alábbi hozzászólást szintén nem a kritikák konkrét adatokkal történő megcáfolása, 

hanem a téma terelése, a mellébeszélés jellemzi. Sőt, azon túl, hogy a képviselőnő kerüli az 

egzakt válaszadást, inkább a támadással foglalkozik. Így a mennyiség és a relevancia 

maximáját sérti meg, mert hozzászólása nem kellőképpen informatív és nem tekinthető 

minden elemében relevánsnak. Továbbá ironizál, ezzel is megsértve a mennyiség maximáját, 

mikor úgy véli, hogy az ellenzéki politikus épp azt kéri számon, hogy a polgári kormány 
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dolgozik, és politikai felelősséggel végzi munkáját és ez véleménye szerint szokatlan az 

ellenzék számára. 

KN_10: A törvényhozással kapcsolatos kritikája egy kicsit félreérthető, 

főleg annak fényében, hogy az önök miniszterelnöke elismerte, másfél évig 

nem csináltak semmit kormányzás címén. Most azt kéri számon, hogy az 

újonnan megválasztott polgári kormány dolgozik, és az országgyűlési 

képviselők a képviselői felelősségüknek megfelelően önálló 

törvényjavaslatokat nyújtanak be. Jó lenne, ha egy idő után felül tudnák 

bírálni a korábbi politikai álláspontjukat, és megértenék, hogy mi az a 

politikai felelősséggel végzett munka. [21. ülésnap (2010. 07. 05.) 77. 

felszólalás] 

 

A vizsgált ciklus egészére jellemző, hogy a kormánypárti képviselők nem az ellenzék 

egészét, csak annak baloldali ideológiájú csoportját támadják, és elítélik politikájuk egészét. 

Jelen példában is ez jellemző, majd elhangzik, hogy a nemzeti ügyek kormánya próbálja 

segíteni a rászorulókat, ám konkrét intézkedés nem fogalmazódik meg. 

KN_10:…közel egymillió embert érint az a szocialista kormányzásnak 

kellőképp el nem ítélhető politikája, amelyet a lakáshitelek kapcsán 

folytatott az elmúlt években, és nagyon sokan kerültek nehéz helyzetbe. 

Most, amikor a nemzeti ügyek kormánya, érzékelve a helyzet súlyosságát, 

hónapról hónapra újabb és újabb intézkedésekkel próbálja segíteni az ő 

helyzetüket. [115. ülésnap (2011. 10. 03.) 106. felszólalás] 

 

Hiperbolának, vagyis túlzásnak tekinthető az az érvelés, miszerint a hatalmas 

munkanélküliség hazánkban a világgazdasági folyamatoknak és az elmúlt nyolc év 

politikájának köszönhető, ezáltal a felszólaló elhárította a jelenlegi kormány felelősségét a 

kérdésben, pedig felszólalása idején már közel másfél éve kormányoznak. Egy metaforával 

az előző kormány intézkedéseit pedig egy kilőtt ágyúgolyóval azonosítja. Így a hiperbolával 

és a metaforával a mennyiség maximáját sérti meg a képviselőnő, mert felszólalása nem 

tekinthető a kívánt mértékben informatívnak. 

KN_18: Tisztában vagyok a munkanélküliség jelenlegi aggasztó 

helyzetével, ami adódik egyrészt a világgazdasági folyamatokból, 

másrészt az előző kormányzati ciklus minden területre kilőtt 
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ágyúgolyóinak romboló hatásából. [113. ülésnap (2011. 09. 26.) 92. 

felszólalás] 

 

Jellemző a kormánypárti képviselőkre, hogy olyan kérdéseket tesznek fel a 

kormánytagoknak, amely lehetővé teszi a végrehajtó hatalom számára, hogy saját 

intézkedésit dicsérje. Ez a jelenség a szakirodalomban az obstrukció elnevezést kapta, amely 

ugyan jogszerű módon, de ilyenfajta áltevékenységgel hátráltatja a döntéshozatalt és az 

ellenzék felszólalási esélyeit. További figyelemre méltó kifejezés a kérdésben a „tovább 

javítja” szókapcsolat, amely magában foglalja azt az értelmezést, hogy jelenleg is már sokat 

javított a kormány a magyar családok helyzetén. A felszólalással a képviselőnő a modor 

maximáját sérti meg, álkérdést fogalmaz meg és álvitát folytat. 

KN_20: Kérem ezért államtitkár urat, hogy ismertesse azokat az új 

tervezett lépéseket, amelyek tovább javítják a magyar családok helyzetét. 

[299. ülésnap (2013. 09. 09.) 132. felszólalás] 

 

 

7.3 Kormánypárti férfiaktól származó példák a fordított maximák alkalmazására 
 

A hiperbola jelensége gyakori a kormánypárti férfi felszólalások között. A túlzások 

alkalmazását gyakorta a pátosz eszközével érik el. Így történik ez az alábbi példában is, 

amikor a képviselő a földet az érzelmekkel köti össze és kijelenti, hogy a magyar föld a 

magyar gazdák életét jelenti. Tulajdonképpen a reális megközelítés az, hogy a föld a gazdák 

számára a megélhetésüket jelenti, így a túllicitálás miatt a mennyiség maximájának 

megsértése történik. 

KF_39: Ahol föld van, vagy ahol földről beszélünk, tudomásul kell 

venni, hogy ott érzelmek is vannak. A magyar föld mindig olyan dolog 

volt a magyar gazdák számára, amely az életüket jelentette. [295. ülésnap 

(2013. 07. 04.) 71. felszólalás] 

 

A következő felszólalás szintén a mennyiség maximáját sérti meg, ám ebben az 

esetben az alullicitálás eszközével. A kormány gazdaságpolitikáját a képviselő úgy jellemzi, 

hogy az a megszokottól eltérő, amely azóta már egzakt elnevezést is kapott, illiberális 

gazdaságpolitikaként lett definiálva. 
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KF_41: Mindenekelőtt szeretnék egy dolgot tisztázni: azért, mert a 

megszokottól eltérő gazdaságpolitikát folytatunk, ettől még nem 

gondoljuk azt, hogy akiknek más a véleményük, azok ostobák lennének. 

[138. ülésnap (2011. 11. 21.) 58. felszólalás] 

 

A kormánypárti képviselő a következő példában a relevancia maximáját sérti meg, 

mikor a felvázolt probléma szempontjából irreleváns dologgal foglalkozik, mégpedig azzal, 

hogy a külföldre kivándorolt embereket tömegnek nevezzük-e, vagy másképp hivatkozunk 

rájuk. Mellébeszélésnek, a téma terelésének tekinthető, hogy konkrét megoldási 

javaslatokkal nem foglalkozik a politikus.  

KF_41: Mi nem működtetünk gazdaságot. Szóval, ez egy kommunista 

kifejezés, hogy "hogyan működteti a kormány a gazdaságot". Ez egy 

szabad piacgazdaság, és szerintem a kérdésfeltevés is így teljesen 

értelmetlen. 

Azt mondja, tisztelt képviselő úr, hogy akár félmilliósra is tehető a tömeg. 

Ne tessék letömegezni azokat, akik egyébként külföldön vállalnak munkát 

vagy azt, aki éppenséggel külföldre megy dolgozni, majd utána vélhetően 

hazajön. Tiszteljük ennyire polgártársainkat, hogy ne tömegezzük le 

őket! [272. ülésnap (2013. 04. 29.) 70. felszólalás] 

 

Az alábbi felszólalás információértéke a kívánt mértéknél jóval csekélyebb, így a 

mennyiség maximájának egyértelmű megsértése történik. Konkrét tényadatokat nem tudunk 

meg a képviselőtől, ahogy részletes kormányzati intézkedéseket sem ismertet, felszólalása 

tartalmasnak látszó tartalmatlanság. 

KF_47: Ami az energiahatékonysági szempontok kiemelt 

figyelembevételét illeti, a kormány nagy hangsúlyt fektet az 

energiahatékonyság általános elterjesztésére mindenkori 

figyelembevételével. [83. ülésnap (2011. 04. 11.) 74. felszólalás] 

 

A mennyiség és a modor maximáját is megsérti a kormánypárti képviselő az alábbi 

felszólalásában. A konkrétumokat nélkülöző üres beszéddel nem tekinthető a kívánt 

mértékben informatívnak, nem derül ki mondataiból, hogy mit tesz a kormány a családok 

megsegítéséért, továbbá hiperbolát alkalmaz, mikor azt állítja, hogy a családok megsegítése 
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súlyos érdekeket sért. Így két esetben is megszegi a mennyiség maximáját. A modor 

maximáját akkor alkalmazza fordítottan, amikor a homályos megfogalmazása miatt arra sem 

derül fény, hogy az ellenérdekek feltérképezése miként történik az állami intézmények 

részéről.  

KF_47: Valóban, elsődleges kormányzati célkitűzés a lakosság, a 

családok terheinek csökkentése. Nyilvánvaló, hogy ezzel súlyos 

érdekeket sértünk, olyan érdekeket, amelyek az elmúlt évtizedben, 

évtizedekben alakultak ki. Ezek figyelemmel kísérése ma több állami 

intézmény, szervezet feladata. [302. ülésnap (2013. 09. 16.) 134. 

felszólalás] 

 

A ciklusra jellemző, hogy a kormánypárti képviselők gyakran hivatkoznak az 

„elmúltnyolcév” hatásaira. Ugyanez történik az alábbi felszólalásban is, mikor bő két és fél 

évvel a kormányváltás után még az előző kormány intézkedéseit bírálja és azonosítja a 

jégverés eseményével a felszólaló politikus. A mennyiség, a minőség és a relevancia 

maximájának megsértéseként is értelmezhetőek a sorok, mivel konkrét információátadás 

nem történik, a képviselő nem köti le magát igazságokhoz és értékekhez, ehelyett az előző 

kormányzati ciklusra mutogat, és ezzel felmenti a jelen ciklus eddigi eredménytelenségét is. 

KF_50: …a vidéki ember tudja, hogy a jégverés után azonnal nem 

várható bő termés. Mi azt várjuk önöktől, hogy szemlesütve segítsék a mi 

munkánkat az újjáépítésben, vagy legalábbis ne akadályozzák, ha már a 

jégverést előidézték. [234. ülésnap (2012. 11. 06.) 139. felszólalás] 

 

A minőség maximáját sérti meg a kormánypárti képviselő, amikor kritikáját ellenzéki 

politikustársára burkoltan, képi megjelenítéssel fogalmazza meg. Ezzel tulajdonképpen 

önmagát védi a politikus, hisz bírálatát nem konkrétumokra alapozza, így támadása kevésbé 

visszaverhető.  

KF_53: Nem tudom, hogy ön háttal ül-e a moziban, de az a helyzet, 

hogy… [310. ülésnap (2013. 10. 14.) 96. felszólalás] 

 

A modor maximáját sérti meg a kormánypárti képviselő, amikor homályosan 

fogalmazva nem konkretizálja a kormány lépéseit, csak megfelelőnek minősíti és a múlt 
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ténykedéseit sem elemzi, ehelyett csupán akadályozó jellegére utal, így a mennyiség 

maximáját sérti meg, mert elkerüli az informativitást. 

KF_58: A jövőt illetően azt gondolom, hogy megfelelő lépést tett a 

kormány, azonban a múlt továbbra is ott van a nyakunkon. A korábban 

alakult fogyasztói csoportok jelen pillanatban is szedik az áldozataikat. 

[203. ülésnap (2012. 06. 18.) 118. felszólalás] 

 

A következő felszólalás kiváló példa a mennyiség maximájának megsértésére, amely 

a kormánypárti képviselők felszólalásaiban gyakran előfordul. A szükségesnél jóval 

kevesebb információt tartalmaz az elmondott szöveg, ezt a jelenséget nevezi Csepeli György 

(Csepeli 2013: 200) tartalmasnak látszó tartalmatlanság és véleménye szerint ez a politikai 

kommunikáció lényegi eleme.   

KF_61: Köszönöm, hogy kérdésével lehetőséget adott arra, hogy 

beszámoljak arról a fontos munkáról, amit a kormány a természetes vizek 

horgászati és halászati hasznosításának megújításáért végez…A kormány 

a komplex problémát átfogóan és hosszú távon kívánja kezelni. [185. 

ülésnap (2012. 05. 07.) 182. felszólalás] 

 

A modor és a relevancia maximájának a megsértése érhető tetten a következő 

szövegben, amikor a kormánypárti képviselő homályosan fogalmazva bírálja politikai 

ellenfelét, ahelyett, hogy konkrét érveket fogalmazna meg, valamint kritikája 

személyeskedésbe torkollik, amely irreleváns a politikai döntéshozatal szempontjából. 

KF_72: Van egy magyar mondás: akinek nem inge, ne vegye magára. Ha 

pedig úgy gondolják, akkor tessenek szívesek lenni felöltözködni. 

Ön büszke arra, hogy a Hittudományi Főiskolára járt Egerbe. Nem vagyok 

egészen biztos a felszólalása után, hogy az Egri Hittudományi Főiskola is 

büszke arra, hogy ön odajárt. [239. ülésnap (2012. 11. 20.) 108. 

felszólalás] 

 

Az alkotmánymódosítás vitája során gyakran előfordult, hogy a kormánypárti 

képviselők lényegtelen, a valós politikai vitát akadályozó, személyeskedő hangvételű 

felszólalással éltek, ezáltal megszegve a relevancia maximáját. Megfigyelhető ez a jelenség 
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az alábbi példában is, amikor a konkrét alkotmánymódosító alternatívák megtárgyalása 

helyett az ellenzék egy részét bírálják, sértegetik.  

KF_83: Azt kérte, hogy segítsek, amikor segítek, akkor meg azt mondják, 

hogy az nem jó. Megpróbálom elmagyarázni ismét…. Egyébként az 

alkotmány vitája során rengetegszer elmondhatták volna, ha egyáltalán 

halvány gondolatuk is lett volna az egésszel kapcsolatban, és nem azt 

választották volna, hogy azalatt inkább fagylaltoznak, ebédelnek, 

randevúzgatnak vagy beszélgetnek egymással, hanem itt lennének a 

parlamentben, és dolgoznának, mint ahogyan teszi ezt más ellenzéki párt 

annak ellenére, hogy nem ért egyet az alkotmánnyal. [82. ülésnap (2011. 

04. 04.) 189. felszólalás] 

 

A személyeskedő hangvétel a relevancia maximájának a megsértését jelzi az alábbi 

felszólalásban, ugyanis a politikai vitát nem viszi előrébb, csak kitérőt szolgáltat. Továbbá 

az irónia eszközével a mennyiség maximáját is fordítottan alkalmazza a politikus, mikor a 

válasz elfogadásának tényét a barátság jelének titulálja, ahelyett, hogy szakmai alapon 

tekintene a politikai aktusra.  

KF_83: Kétségtelenül váratlanul adott félig elismerő válasza meglep, 

ugyanakkor optimizmusra sarkall, ezek szerint a barátságunknak mégis 

van jövője. [229. ülésnap (2012. 10. 15.) 102. felszólalás] 

 

Modor maximája sérül az alábbi felszólalásban, amikor a politikus homályosan 

fogalmaz és összemos különböző vonatkozású fejleményeket, azt állítja, hogy aki nem akar 

új alkotmányt, az olyan helyzetet teremtene, amelyben vissza lehet élni a hatalommal. A 

felszólalás egésze az érzelmekre és előítéletekre próbál hatni. 

KF_85:…a magyar választók úgy döntöttek, hogy más világban 

szeretnének élni. Más világ, új szabályok, a felelősség alól nem lehet 

kibújni. Ezért is szükség van az új alkotmányra. Akik nem akarnak új 

alkotmányt, valójában azt a korszakot akarják visszahozni, amelyben 

vissza tudtak élni a hatalommal. Ez az Országház, tisztelt hölgyeim és 

uraim. Én megértem, hogy mindenkinek a maga személyes problémája a 

legfontosabb, önöknek például a saját személyes félelmük. De ez a hely 

nem a személyes problémák megtárgyalásának és megoldásának helye. Ez 
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az ország Háza, itt a köz érdekében kell a munkát végeznünk, és ezt senki 

sem akaszthatja meg a saját személyes félelmeivel. [54. ülésnap (2010. 

11. 29.) 102. felszólalás] 

 

A kormánypárti politikus a relevancia maximáját sérti meg, mikor nem a szabadság 

korlátozásával kapcsolatos ellenzéki aggodalmakra reagál, hanem az ellenzéki politikustól 

származó idézet pontatlanságát vitatja, ezáltal releváns választ nem ad a kritikára. 

KF_86: Csak nagyon-nagyon precízen szabad idézni. Arra kérem a volt 

Miniszterelnök urat, hogy ha idéz, akkor pontosan idézzen. Bibó István 

nem írt a szabadság kis köreiről, ezt Szűcs Jenő tette. Arra kérem, menjen 

haza, és keresse a diplomáját. [202. ülésnap (2012. 06. 14.) 34. 

felszólalás] 

 

A mennyiség maximájának megsértése történik az alábbi példában, mert a felszólaló 

nem fejti ki pontosan, hogy mit miért tesz, ehelyett átfogóan csak annyit mond, hogy a 

törvényeknek megfelelően végzi munkáját.  

KF_88: Nekem egyetlenegy mandátumom van, és ez a törvény. [306. 

ülésnap (2013. 09. 30.) 118. felszólalás] 

 

Az irónia eszközével él a képviselő, így megszegi a mennyiség maximáját, mikor 

ellenzéki politikustársa felszólalását szórakoztatónak minősíti, majd hozzáteszi, hogy két 

össze nem hasonlítható dolgot igyekszik egybemosni. Ezzel a maximasértéssel eléri a 

kormánypárti képviselő, hogy nem érdemben válaszol a feltett kérdésre, hanem 

visszautasítja magát a kérdést. 

KF_94: Úgy érzem, hogy a kérdése már hangulatfokozónak jó volt ebben 

a viszonylag laposabb órájában a parlament ülésének. Azért először is a 

körte meg az alma kérdését fölvetném a képviselő úrnak. [35. ülésnap 

(2010. 10. 18.) 184. felszólalás] 

 

A mennyiség maximáját sérti meg a kormánypárti képviselő, mikor az idő rövidségére 

hivatkozva nem részletezi a forráshiányt, ehelyett az okokat az előző kormányzatra fogja. 

Míg saját kormányát a „nemzeti együttműködés kormányának” nevezi, amely megoldja a 

felmerült problémát, ám az intézkedés részleteit már nem ismerjük meg. 
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KF_132: Rövid az időnk, a pénzt a szocialisták elköltötték, de 

odafigyelünk. A nemzeti együttműködés kormánya, érezve a felelősséget, 

a lehető legméltóbb keretek között kívánja a megemlékezést ünnepélyessé 

tenni. [41. ülésnap (2010. 11. 02.) 176. felszólalás] 

 

A hiperbola alkalmazása olykor olyan karakteres mondatokat szül, mint az alábbi 

példa. Tulajdonképpen azt szeretné érzékeltetni a képviselő, hogy a kormány küzd a 

munkanélküliséggel szemben, de a konkrét lépéseket nem fejti ki, nem tér ki a politikai 

akciókra, így a mennyiség maximáját megsértve a szükségesnél kevesebb információt közöl. 

KF_132: Magyarország háborúban áll a munkanélküliséggel. [100. 

ülésnap (2011. 06. 20.) 176. felszólalás] 

 
 
 

7.4 Ellenzéki nőktől származó példák a fordított maximák alkalmazására 
 

Alullicitálással a mennyiség maximáját sérti meg az ellenzéki képviselőnő, 

hozzászólása meglehetősen pesszimistának mondható. Burkoltan tulajdonképpen azt 

mondja, hogy a kormánypárt részéről az teszi a legtöbbet hazájáért, aki a legkevesebbet lop. 

Ezzel a mondatával azt érzékelteti, hogy nincs kivétel, mindenki lop, a mértékben 

mutatkozhatnak különbségek. 

EN_1: Magyarország érdekében a következő években az teszi a legtöbbet, 

aki a legkevesebbet vesz el. [82. ülésnap (2011. 04. 04.) 123. felszólalás] 

 

Egy ellenzéki nő az alábbi felszólalásában arról ad számot, hogy nem fogadja el az 

interpellációra kapott választ, ugyanakkor a mennyiség maximáját megsérti azáltal, hogy 

önmagába visszatérő érvet használ a válasz visszautasításának indokaként.  

EN_2: Megmondom jó előre, hogy ezt a választ nem lehet elfogadni, 

ugyanis ez a válasz nem válasz a kérdésre. [21. ülésnap (2010. 07. 05.) 79. 

felszólalás] 

 

A modor maximájának megsértése történik, mikor homályos kifejezéssel az ellenzéki 

politikus sikamlósnak titulálja a kormánypárt részéről érkező választ, ám azt nem definiálja, 

hogy mit jelent értelmezésében az ilyenfajta válasz. 
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EN_2: Ön arra a kérdésre, hogy mi az, amit ebben a hatástanulmányban 

eltitkol, vagy el akar titkolni a kormány, nagyon sikamlós választ adott. 

[142. ülésnap (2011. 11. 28.) 60. felszólalás] 

 

A közmunkaprogram bírálatánál az ellenzéki képviselőnő nem tér ki a részletekre, 

hanem összefoglalóan így fogalmaz, a „józan ész is” hiányzik a koncepcióból. Az is 

határozószó arra utal a mondatban, hogy más egyéb mellett a „józan ész” is hiányzik. 

EN_3: A közmunkaprogramból a józan ész is hiányzik. [178. ülésnap 

(2012. 04. 10.) 50. felszólalás] 

 

A mennyiség maximáját sérti meg a politikus az alullicitálás eszközével, amikor a 

statisztikák meghamisítása helyett mágiázást említ, ám a következő tagmondatban kiderül, 

hogy valójában az adatok fals megadására és az adott kormányzati program sikertelenségére 

gondol. 

EN_3: Az, hogy önök folyamatosan a statisztikákat mágiázzák, nem jelenti 

azt, hogy önöknek ez a programja sikeres lett volna. [248. ülésnap (2012. 

12. 10.) 48. felszólalás] 

 

Az ellenzéki képviselőnő egész felszólalását az irónia hatja át, érdeklődik a 

miniszterelnöktől, hogy milyen információk alapján kormányoz. Feltételezi, hogy nem a 

hagyományos hatástanulmányok, tanácsadók megfontolásait követi, hanem égi jel irányítja 

cselekedeteit. Ezt a gondolatsorát a kedélyek felkorbácsolásának szánja, nyilvánvaló, hogy 

nem isteni vezetésre, útmutatásra gondol, hanem épp az ellenkezőjére, esztelen 

kormányzásra. Szónoklatával a mennyiség maximáját sérti.  

EN_5:…ön nem racionális elemzésekre, emberi gyarlóságokkal megvert 

tanácsadókra és a Fidesz-frakcióra támaszkodva, hanem a mennybéliek 

akaratát közvetítő jelekből olvasva kormányoz? Jól értettük-e, hogy ön az 

a misztikus képességekkel megáldott, spirituális vezető, aki a mennyei 

akaratot tolmácsolja nekünk? [229. ülésnap (2012. 10. 15.) 64. 

felszólalás] 

 

Képi megjelenítéssel arra próbál érzékletesen rámutatni a hetes kódszámú ellenzéki 

képviselőnő, hogy a kormánypárti politikusok olyan jogszabályi környezetet teremtettek, 
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ahol könnyedén tudtak pénzt kivonni a rendszerből. A szókép utal arra is, hogy nagy 

mennyiségű pénzről van szó, amelynek eltulajdonítása nem okozott különösebb problémát, 

hiszen a talicska tolása meglehetősen könnyű feladat. A kifejezés rokon értelmű a lopással, 

ugyanakkor mégsem ezt használja a felszólaló, ennél árnyaltabban, homályosabban 

fogalmaz, konkrét bizonyítékok híján igyekszik elkerülni a rágalmazás tényállását, 

ugyanakkor ezáltal megszegi a modor maximáját, mivel kritikája nem tekinthető 

kellőképpen transzparensnek.  

 

EN_7: talicskával tolták ki a pénzt. [38. ülésnap (2010. 10. 25.) 174. 

felszólalás] 

 

Szintén a modor maximája sérül, mikor az ellenzéki képviselőnő „belerúg”, „ostor 

csattan” kifejezésekkel kívánja érzékeltetni a kormány tevékenységének hatását az 

állampolgárok életére nézve. Nem fogalmaz meg konkrét téves kormányzati lépéseket, csak 

elnagyoltan és képi megjelenítésekkel bírálja a kormány intézkedéseit, ám ezt egy 

személyre, a miniszterelnökre vetítve fogalmazza meg.  

EN_7: én úgy érzem, hogy most még egyszer belerúgott ezekbe az 

emberekbe… de úgy érzem, hogy nem a szavazókon kellene ennek az 

ostornak csattannia. [320. ülésnap (2013. 11. 04.) 98. felszólalás] 

 

A mennyiség maximája az alábbi felszólalásban egy tautológia és egy metafora 

használatával is megvalósul. Az „intézkedések” szó azonos jelentéssel történő indokolatlan 

ismétlése tartalmatlan szófecsérlés. A „bokszolás” szó használata például a neutrális 

tárgyalás kifejezés helyett pedig igyekszik a károkozás mértékére fókuszálni a hallgatóság 

figyelmét. 

EN_8: konkrét intézkedésekben megfogalmazott intézkedések 

kellenek,…Károsnak tartjuk a bankok és a kormány közötti bokszolás 

folytatását. [29. ülésnap (2010. 09. 13.) 177. felszólalás] 

 

A modor maximájának megsértése az alábbi felszólalásban vélhetően a saját 

homlokzat megóvása érdekében történik. A képviselőnő direktebb, átláthatóbb módon is 

fogalmazhatott volna, például: önök átverik a polgárokat, a kormány becsapja a szavazókat 

stb. Ehelyett a felszólaló politikus ismertet egy kormányzati döntés eredményeként létrejött 
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állapotot, rámutat az anomáliákra és a helyzet abszurditását érzékeltetve a kész átverés 

showhoz hasonlítja az esetet. Megfogalmazása meglehetősen homályos, nem derül ki, 

pontosan miben látja a kormány felelősségét. 

EN_8: Ez így kimeríti a kész átverés show esetét. [115. ülésnap (2011. 10. 

03.) 96. felszólalás] 

 

Az ellenzéki politikusok felszólalásaiban jellemző maximaszegés a hiperbola 

jelensége, igyekeznek eltúlzottan és minél érzékletesebb módon fogalmazni. Az alábbi 

felszólalás is eklatáns példa az események drámai lefestésére. Az azeri baltás gyilkos ügye 

kapcsán beszél a felszólaló az azeri – örmény nemzetközi konfliktusról és Magyarország 

dilemmájáról a gyilkos kiadatása okán. A miniszterelnök a gyilkos kiadatása mellett döntött, 

holott vélhetően sejtette, hogy a férfit saját hazájában nemhogy bebörtönzik, hanem éppen 

ellenkezőleg, kitüntetik a merényletért. Ugyanakkor a gesztusért cserébe anyagi 

ellenszolgáltatást várt a kormányfő. Így a kiadatás ténye a felszólalásban a kézigránát 

elejtésével van azonosítva, valamint kissé homályos okfejtéssel, a felszólaló az üzleti tervvel 

kapcsolatosan további lehetséges halálos áldozatokat emleget, holott az eredeti gyilkosság 

nem tekinthető a miniszterelnök üzleti tervéhez köthetőnek.  

EN_8: Egy olyan régióban ejtett el egy kézigránátot, ahol a száz éve 

fennálló konfliktus miatt a nagyhatalmak is csak lábujjhegyen járnak. 

Csak reménykedni tudunk abban, hogy nem követel további halálos 

áldozatot Orbán Viktor nagyszabású üzleti terve. [216. ülésnap (2012. 09. 

10.) 60. felszólalás] 

 

Szintén hiperbolával történő maximaszegés figyelhető meg abban a képben, amikor az 

ellenzéki képviselőnő azzal vádolja a kormányt, hogy vágóhídra küldi, vagyis ellehetetleníti 

a kis- és középvállalatok helyzetét és célja azok megszűnése. A konkrét intézkedések bírálata 

helyett átfogó szóképekben fogalmazza meg ellenvetéseit a politikusnő. 

EN_8: És ön nem volt képes másfél év alatt előállni egy olyan 

programmal, ami a szavakon túl valóban segíti, és nem vágóhídra küldi 

a kkv-kat Magyarországon. [138. ülésnap (2011. 11. 21.) 102. 

felszólalás] 
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A modor maximájának megsértése az a felszólalás, mikor az ellenzéki képviselőnő a 

kormány ama hiányosságára mutat rá, hogy nem vállalnak felelősséget a saját tetteikért, 

ehelyett igyekeznek visszafele mutogatni az előző kormányzati ciklusra. A konkrét 

szembesítést nem vállalja a képviselőnő, inkább a homályos célozgatást választja. 

EN_8: Nem tudom, önöknél meddig tart az elmúlt 8 év, de úgy látszik, 

hogy 12-ig. [304. ülésnap (2013. 09. 23.) 60. felszólalás] 

 

A minőség maximáját sérti alul-, majd túllicitálással az ellenzéki képviselőnő, mikor 

az iskolabezárásokat kaptatóhoz hasonlítja, ugyanakkor egy teljes megye csődjét is kijelenti. 

Az első állítása meglehetősen eufemisztikus, a másik pedig erősen eltúlzott.  

EN_9: A nemzeti együttműködés rendszerének rögös útján járva, úgy 

tűnik, kaptatóhoz érkeztünk. Több tucat iskolabezárás és úgynevezett 

intézményracionalizálás után a múlt héten arról értesülhettünk, hogy 

csődbe ment Heves megye. [93. ülésnap (2011. 05. 23.) 90. felszólalás] 

 

 

7.5 Ellenzéki férfiaktól származó példák a fordított maximák alkalmazására 
 

Ahogy az ellenzéki képviselőnők felszólalásaiban is látszott, az ellenzéki férfiak 

szövegeiben éppúgy tetten érhető, hogy a leggyakoribb maximaszegés a hiperbola gyakori 

alkalmazása. A következőkben ismertetek néhány példát, amelyekben jól érvényesül a 

túlzás, a dramatizálás szándékolt megnyilvánulása.  

A vagyongazdálkodás ellenzéki bírálata során a képviselő egy érzékletes metaforával 

kritizálja a kormánypárt tevékenységét. Az intézkedéshez használt „kisbalta”, mint eszköz 

megnevezése számot ad arról, mennyi szakmaiságot feltételez a képviselői indítványok 

mögött az ellenzéki politikus.  

EF_22:…a Fidesz képviselői indítványok keretében kisbaltával nekiállt a 

vagyongazdálkodást új formára szabni. [10. ülésnap (2010. 06. 01.) 183. 

felszólalás] 

A következő példában szintén a mennyiség maximájának megsértése történik, mikor 

az OECD országok körét galaxis nagyságúra terjeszti ki az ellenzéki képviselő és elnagyolt, 

ugyanakkor vicces módon von le következtetést a jövőre nézve.  
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EF_49: Az OECD-országok közül Magyarországon a legmagasabbak az 

árukat és szolgáltatásokat sújtó adók, nekünk lesz a galaxis legnagyobb 

áfája január 1-jétől. [160. ülésnap (2011. 12. 28.) 70. felszólalás] 

 

A vasúti közlekedés reformja kapcsán az ellenzéki képviselő már a szervezet halálát 

vetíti elő, és úgy fogalmaz, hogy a kormány beütötte az utolsó előtti koporsószeget a vasúti 

közlekedésbe. Nyilvánvalóan túloz, mikor a kormány intézkedéseinek káros hatásait elemzi 

és a vasút megszemélyesítésével, annak temetését vizionálja. 

EF_69: Az utolsó előtti koporsószeget a jelenlegi Fidesz-KDNP-kormány 

ez év áprilisában verte a vasútba, amikor több mint 400 vasúti járatot 

kiemelt a menetrendből. Ennek következményei lettek a létszámleépítések 

és az elbocsátások. Ez nem más, mint tudatos és burkolt vidékpusztítás. 

[250. ülésnap (2012. 12. 17.) 198. felszólalás] 

 

Az események felnagyítása, eltúlzása, majd alullicitálása érzékelhető az alábbi 

felszólalásban, mikor a politizálást először a hadviselés, háborúzás folyamatához, majd a 

futballozáshoz hasonlítja az ellenzéki képviselő.  

EF_70: Gondolom, hogy van viszont haditerve, hiszen háborút, 

szabadságharcot folytat saját integrációs rendszere ellen, az Európai 

Unió ellen, amelynek maga is tagja, és azzal vádolja az Európai Uniót, 

hogy gyarmatosítani akarja Magyarországot, amely - mint említettem - 

tagja az Európai Uniónak. Gondolom, Orbán Viktor focistaként meg tudta 

különböztetni a saját kapuját az ellenfél kapujától, jó lenne, ha a 

politikában is ezt követné. [202. ülésnap (2012. 06. 14.) 130. felszólalás] 

 

Az ellenzéki képviselő az alábbi példában azzal valósítja meg a túllicitálást, hogy a 

magyar állampolgárokat egyetlen élő szervezetként fogja fel, amely már olyan mértékben 

rezignált lett, hogy az átlagos gyilkosságot meg sem érzi. Olyan sok negatív behatás éri, 

hogy ingerküszöbe az elvárhatónál jóval magasabban van.  

EF_80: a magyar társadalom immunrendszere már-már egy átlagos 

gyilkosságot vagy egyéb súlyos, személy elleni bűncselekményt észre sem 

vesz. [302. ülésnap (2013. 09. 16.) 150. felszólalás] 
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A modor maximáját sérti meg az ellenzéki politikus, mikor homályosan, szóképekben 

fogalmazza meg kritikáját a kormány tevékenységéről. A narancs a kormánypárt 

szimbóluma, amely parancsra érik és már túlérett, sőt véleménye szerint romlottnak 

tekinthető. A burkolt gondolat valódi mondanivalója, hogy a kormányon belül kézi vezérlést 

és korrupciót sejt az ellenzéki politikus.  

EF_87: "ez a parancs, érik a narancs" ez igaz, azt gondolom, ez egy kicsit 

túl érett narancs, talán már egy kicsit a velejéig romlott narancsról van 

szó. [313. ülésnap (2013. 10. 21.) 67. felszólalás] 

 

A mennyiség maximájának kettős megsértése történik egy ironikus megjegyzésssel, 

miszerint a magyar légitársaság csődje a kormány óriási teljesítménye, valamint egy 

túllicitálással, hogy az események kapcsán Magyarország le is került a térképről.  

EF_96: A kormányzat lassan kétéves felelősségteljes munkájának egyik 

nagy és világraszóló produkciója a Malév csődbe vitele volt. A 66 éve 

üzemelő nemzeti légitársaságot sikerült egy tollvonással felszámolni, és 

ezzel Magyarországot is ilyen módon lesöpörni a térképről. [168. ülésnap 

(2012. 03. 05.) 56. felszólalás] 

 

Szintén az irónia eszközével él az az ellenzéki képviselő, aki a pozícióhalmozásokat, 

a nepotizmus jelenségét olyan emberfeletti tulajdonságokkal azonosítja, amilyen csak 

szupermannek van. Költői kérdést tesz fel azzal kapcsolatban, hogy ennyi státuszt vajon 

egyszerre be lehet-e tölteni felelősségteljes módon, majd gyorsan válaszol is saját felvetésére 

és megállapítja, hogy biztosan nem. 

EF_103: Államtitkár úr, nem nagyon tudott meggyőzni. Úgy látszik, akkor 

ismét egy supermannel van dolgunk, egy ilyen fontos projekt vezetője még 

négy társaságban fontos tisztséget vállal be. Ön szerint ezt el lehet látni 

felelősségteljesen? Biztos, hogy nem. [250. ülésnap (2012. 12. 17.) 84. 

felszólalás] 

 

Az ellenzéki képviselő a homályos kifejezésmódot választotta bírálatának kifejtésére, 

amellyel a modor maximáját alkalmazta fordított módon. A dakota közmondás 

megnevezésével a miniszterelnök aforizmáira utal és kifejti, hogy általában nem az a tipikus 

eset, amikor a kormányfő betartja ígéreteit.  
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EF_114: Elöljáróban szeretném rögzíteni, hogy egy nem tipikus dakota 

mondás szerint az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. [215. ülésnap 

(2012. 07. 12.) 68. felszólalás] 

 

Az ellenzéki képviselő dramatizált túlzással igyekszik érzékeltetni ama álláspontját, 

miszerint a kormány túl sok közterhet ró ki az állampolgárokra, ezzel megvalósítja a 

mennyiség maximájának megsértését. A figyelemfelkeltés elérése céljából jól 

vizualizálható, érzékletes módon írja körül kritikáját az érvényben lévő adórendszer iránt.  

EF_117: …miközben nem vesznek arról tudomást, hogy már ingre-

gatyára van vetkőzve a lakosság, nem tudnak több terhet elviselni az 

emberek, nincs több pénz, amit még ki lehet belőlük sajtolni. [229. ülésnap 

(2012. 10. 15.) 126. felszólalás] 

 

Ironikus megjegyzéssel értékeli az ellenzéki képviselő az interpellálására kapott 

reakciót, ezzel megsérti a mennyiség maximáját, mert felszólalása nem a kellő mértékben 

informatív. A kormány részéről érkező feleletet nem tekinti valódi válasznak, álláspontja 

szerint maximum a felhergelésre alkalmas. A véleménykülönbség valójában a tandíj 

definíciójából adódik.  

EF_119: Államtitkár Úr! Ez nagyon gyenge volt. Alacsony vérnyomás 

kezelésére esetleg jó lenne, de ez nem volt válasz, tehát nem is tudok mit 

elfogadni. Amikor Ön azt mondja, hogy nincs tandíj, százezrek röhögnek. 

Azért röhögnek százezrek, mert máshogy hívják, de igenis van, igenis 

kivetették ezt.  [176. ülésnap (2012. 04. 02.) 55. felszólalás] 

 

 

7.6 Második hipotézis eredményei összesítve, csoportonkénti bontásban 
 

A maximák fordított alkalmazásáról szóló kutatásom eredményeinek kormánypárti és 

ellenzéki csoportokra történő felosztása mutatja, hogy a kormánypárti képviselők közel 

40%-kal gyakrabban szegték meg a grice-i maximákat a vizsgált korpuszban (lásd 23. ábra). 
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23. ábra: Fordított maximák alkalmazása kormánypárti és ellenzéki képviselők 
körében 

 Darabszám 

Kormánypárti képviselők 204 

Ellenzéki képviselők 153 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
 

 
Az eredmények női és férfi csoportokban való kimutatása nem mutat nagy különbséget 

egymáshoz viszonyítva. A vizsgált korpuszban mindössze 21 alkalommal használták a férfi 

politikusok többször a fordított maximákat. A nagy szöveganyagra való tekintettel ez a 

különbség nem azonosítható számottevő különbségként (lásd 24. ábra). 

 
 
24. ábra: Fordított maximák alkalmazása női és férfi képviselők körében 

 
 Darabszám 

Női képviselők 168 

Férfi képviselők 189 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
 
 
A második hipotézis adatait mind a négy csoportban külön kimutatva jól látható, hogy 

toronymagasan a kormánypárti férfiak szegték meg leggyakrabban a társalgási maximákat, 

utánuk talán meglepő módon az ellenzéki nők, majd a kormánypárti nők és a 

legkevesebbszer az ellenzéki férfiak kommunikáltak maximaszegéssel. Talán azzal 

magyarázható, hogy a kormánypárti férfiak után az ellenzéki nők szegik meg a 

leggyakrabban a grice-i maximákat, hogy az eleve hatalom nélküli ellenzéki csoportban ők 

még a nemük miatt is hátrányos megkülönbözetést élnek át, ezért talán elsődleges szempont 

számukra a presztízscsoport nyelvhasználatához való idomulás (lásd 25. ábra).  
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25. ábra: Fordított maximák alkalmazása a kormánypárti és ellenzéki, női és férfi 
politikusoknál 

 Darabszám 

Kormánypárti nők 73 

Kormánypárti férfiak 131 

Ellenzéki nők 95 

Ellenzéki férfiak 58 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
 
Összességében az eredmények kormánypárti és ellenzéki bontásban azt mutatják, 

hogy a kormánypártiak 25%-kal többször alkalmazzák fordított módon a grice-i maximákat 

(lásd 23. ábra).  

A női és férfi képviselők között nincs számottevő különbség a grice-i maximák 

fordított alkalmazása között, amikor a női és férfi képviselőket összesítem (lásd 24. ábra), 

mindössze 21 alkalommal használták a férfi képviselők gyakrabban a fordított grice-i 

maximákat, mint a női képviselők. Tehát a hipotézisem beigazolódott, a kormánypárti 

politikusok gyakrabban szegik meg a grice-i maximákat és ebben nincs számottevő 

különbség a női és férfi politikusok között.  

 

7.7 Második hipotézis szignifikanciapróbája 

 

26. ábra: A fordított maximák vizsgálatának szignifikanciapróbája 

Függetlenség esetén várható 

  Férfi Nő Összesen 

 Kormánypárti 108 96 204 

 Ellenzéki 81 72 153 

 Összesen 189 168 357 
Megfigyelt 

  Férfi Nő Összesen 

 Kormánypárti 131 73 204 

 Ellenzéki 58 95 153 

 Összesen 189 168 357 

  Férfi Nő Khí-négyzet 

 Kormánypárti 4,9 5,51 24,29 

 Ellenzéki 6,53 7,35 Szabadságfok: 1 

 Szignifikancia (p)   0,000000828681637 
Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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Az eredményeket tekintve látható, hogy p<0,05, tehát a változók közötti kapcsolat 

szignifikánsnak mondható, hiszen a p-értéket figyelembe véve nagyon kicsi az esélye a 

mintavételi hibának. 

 

27. ábra: A fordított maximák vizsgálatának eredményei férfi - női bontásban 

arányosítva 

 Férfi 
(%) 

Nő 
(%) 

Kormánypárti 69 43 
Ellenzéki 31 57 
Összesen 100 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A részeredmények százalékos vizsgálatán keresztül látható, hogy a változók között 

fordított arányosság fedezhető fel. A nőket a fordított grice-i maximák használatában épp 

ellenkező irányban befolyásolja a hatalmi pozíció, mint a férfiakat. A férfiak oldalán a 

kormánypártiak 38%-kal, míg a nők oldalán az ellenzékiek 14%-kal használják gyakrabban 

a vizsgált kifejezést, mint azonos nemű, de ellentétes pozíciójú társaik (lásd 27. ábra)  

 

28. ábra: A fordított maximák vizsgálatának eredményei kormánypárti - ellenzéki 
bontásban arányosítva 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti (%) 64 36 100 
Ellenzéki (%) 38 62 100 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A kormánypárti csoporton belül vizsgálva a férfiak 28%-kal gyakrabban alkalmazzák 

a fordított grice-i maximákat, mint a kormánypárti nők. Az ellenzéki csoportot tekintve 24% 

a különbség a két nem nyelvhasználata között ebben a tekintetben, ám épp ellentétes 

irányban (lásd 28. ábra). 

Így összegezve elmondható, hogy legtöbbször a kormánypárti férfiak (131 db), majd 

az ellenzéki nők (95 db), majd a kormánypárti nők (73 db) és végül az ellenzéki férfiak (58 

db) használják fordított módon a grice-i maximákat (lásd 25. ábra). Úgy vélem az lehet a 

jelenség magyarázata, hogy a legelnyomottabb csoport, az ellenzéki nők csoportja, az etalon 

csoport, a kormánypárti férfiak csoportjának nyelvhasználatához igyekszik asszimilálódni. 
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8. A HARMADIK HIPOTÉZIS EMPIRIKUS VIZSGÁLATA 

 

Harmadik hipotézis: Az ágens explicitté tétele a felszólalás céljától függ. 

 

Harmadik hipotézisem szerint az ellenzéki képviselők gyakrabban használják az E/1. 

személyű igealakokat, mint a kormánypárti képviselők, akik inkább az általános alany 

valamely formáját részesítik előnyben. Feltevésem azon a megállapításon alapul, hogy míg 

a felelősségre vonó bátran használja az E/1. személyű igealakokat, addig a felelősséget hárító 

inkább mediális igéket, általános alanyt és passzív szerkezeteket használ. Feltevésem szerint 

így a politikai platformon nem érvényesül a kutatók által tett megállapítás, miszerint a nők 

gyakrabban beszélnek E/1-ben, a férfiak ezzel ellentétben az általános alany valamely 

grammatikai formáját használják (Huszár 2009a: 61). Ha beigazolódik hipotézisem, azáltal 

kijelenthető, hogy a politikai kommunikáció stratégiája felülírja a gendernyelvészeti 

téziseket.  

 

8.1 A felelősségre vonással és felelősségvállalással, áthárítással 
összefüggésben felmerülő ágens vizsgálata 
 

Az ellenzéki politikusok az interpellálás kapcsán igyekeznek felelősségre vonni a 

kormánypárti politikusokat. Személyük különböző mértékben vonható be a számon kérő 

felszólalás szövegébe. Nyílt számonkérés történik, ha a képviselő E/1-es számú vagy E/2-es 

számú magázó személyes névmást használ, például: Én úgy vélem… Ön hibázott... 

Megosztó felelősségre vonás történik, vagyis a homlokzatfenyegetés és 

homlokzatvédés nem egy személyt érint, mikor többes számú személyes névmást használ a 

képviselő, például: Mi megmondtuk…, Önök miért nem tesznek semmit…? 

Burkolt a felelősségre vonás, mikor az ellenzéki képviselő beszédében nem tér ki a 

felelős személy megnevezésére, sem egyes, sem többes számban, ehelyett politikai 

intézményeket nevez meg felelősként, például: A kormány hibázott, mikor figyelmen kívül 

hagyta a tényeket. 

A felelősségvállalás a kormánypárti politikusok részéről történhet nyílt módon, 

például: Én személyesen fogok intézkedni az ügyben és kivizsgáltatom azt. Többes számú 

személyes névmás használatával megosztó jellegű a felelősségvállalás, például: Mi 

megtettünk mindent, amire felhatalmazást kaptunk. 
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A felelősség hárítása többféle módon is történhet, a módszerek közös jellemzője 

általában, hogy nem transzparens a cselekvő alany. Személytelen mondatszerkezet esetén 

gyakori az általános alany használata, például: Az ellenzéknek az a dolga, hogy 

alternatívákban gondolkozzon. Tipikus példája a felelősség elhárításának, amikor a 

kormánypárti képviselő passzív szerkezetet használ, szenvedő igealakkal, például: Az ügy 

meg van oldva, így nem értem az ellenzék aggodalmát. A szenvedő jelentés kifejezésének 

más lehetőségei is kínálkoznak a magyar nyelvben, amelyek használata még gyakoribb is, 

mint a passzív szerkezeté. A szenvedő jelentés elérhető többes szám harmadik személyű 

igealak, mediális ige, van + határozói igenév, lett + határozói igenév vagy körülírt kifejezés 

használatával. 

Kutatásomban a különböző módok közül, amelyek lehetőséget nyújtanak a felelősség 

elhárítására, az általános alanyok vizsgálatára szorítkozom.  

 

 

8.2 Felelősségre vonás, felelősségvállalás, felelősséghárítás nyelvi mutatói 
 

Felelősségre vonás (EN, EF):  

• Nyílt: E/1., E/2. (Én, Ön) 

• Megosztó felelősségre vonás: T/1., T/2. (Mi, Önök) 

• Burkolt: Általános alany (a párt, a kormány) 

Felelősségvállalás (KN, KF): Nyílt (E/1. – Én), Megosztó (T/1. – Mi) 

Felelősség hárítása (KN, KF):  

• Személytelen mondatszerkezet: általános alany, pl.: a kormány, az ellenzék, a párt, 

a frakció 

• Passzív szerkezet, szenvedő igealak, pl.: a feladat ki van adva 

• Szenvedő jelentés kifejezésének más lehetőségei: 

T/3. személyű cselekvő alak, pl.: megvizsgálják a törvényjavaslatot 

Mediális ige használata, pl.: elhangzik a döntés 

Van + határozói igenév, pl.: el van döntve 

Lett + határozói igenév, pl.: el lett intézve 

Körülírt kifejezés, pl.: eldöntésre került  
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Egy kormánypárti képviselőnőtől származó felszólalás, amelyben egy ellenzéki férfi 

képviselőhöz intézi mondandóját, éppen az én, mi, ön, önök problémakörre világít rá, 

miszerint a sikeres javaslatot a politikusok igyekeznek önmaguknak vindikálni, míg a 

felelősséget általában porlasztják a csoport tagjai között.  

KN_6: Ön következetesen az "ön törvénye", az "ön javaslata" szavakat 

használja, miközben ön is pontosan tudja, hogy egy törvényjavaslat egy 

csapat munkája, és jelesül a kormánynak lesz a törvényjavaslata. Brüsszelnek 

sem én nyújtottam be a dokumentumokat, hanem a kormány, de én magam is 

vállalom azt, és korábbi válaszomban is mondtam önnek, hogy amit Brüsszel 

felé vállaltunk, azt tartani is fogjuk. [85. ülésnap (2011. 04. 26.), 86. 

felszólalás] 

 

 

8.3 Eredmények csoportonkénti bontásban 
 

A harmadik hipotézis eredményeit elemeztem külön női és férfi, valamint külön 

kormánypárti és ellenzéki csoportokban is. Így megállapításokat tehettem a 

felelősségvállalás és felelősséghárítás, valamint a számonkérés módszereiről a különböző 

csoportokban. 

A nyílt számonkérés indikátorának az én, ön személyes névmásokat és ezek 

alakváltozatait tekintettem, például Én arra lennék kíváncsi…, Ön már intézkedett az 

ügyben…? Ilyen típusú nyílt számonkérés a női ellenzéki politikusok szájából 283 

alkalommal hangzik el, míg az ellenzéki férfiak ehhez képest kevesebbszer, 248 esetben 

kommunikáltak így.  

A megosztó számonkérések közé azokat a felszólalásokat soroltam, amikben a mi, 

önök személyes névmások és azok alakváltozatai szerepelnek, például Mi úgy véljük…, Önök 

hibáztak…. Ilyen megosztó számonkérés az ellenzéki férfiaknál gyakrabban fordul elő, a 

vizsgált korpuszban összesen 374 esetet találtam, míg az ellenzéki nőknél csak 293-at.  

Burkolt számonkérés, általános alanyok használatával az ellenzéki nők 

felszólalásaiban tapasztalható gyakrabban, összesen 227 alkalommal, míg az ellenzéki 

férfiaknál csak 205 esetben fordul elő. A 29. ábra szemlélteti az eredményeket. 

  



105 

 

29. ábra: Felelősségre vonás ágensei ellenzéki női és ellenzéki férfi politikusoknál 

Felelősségre vonás Ellenzéki nő 
(db) 

Ellenzéki férfi 
(db) 

Nyílt (Én + alakváltozatai) 136 107 

Nyílt (Ön + alakváltozatai) 147 141 

Nyílt összesen 283 248 

Megosztó (Mi + alakváltozatai) 66 52 

Megosztó (Önök + alakváltozatai) 227 322 

Megosztó összesen 293 374 

Burkolt (Általános alany) összesen 227 205 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Tehát az eredményeket összegezve a vizsgált korpusz alapján megállapítható, hogy az 

ellenzéki nők az ellenzéki férfiaknál nagyobb arányban alkalmazzák a nyílt számonkérés 

módszerét, valamint a burkolt számonkérést is. Míg a megosztó számonkérés módszere az 

ellenzéki férfiak felszólalásaira jellemző. 

Kormánypárti képviselőknél a felelősségvállalás és a felelősséghárítás beszédaktusait 

vizsgálva megállapítható, hogy míg a felelősségvállalás történhet nyíltan, egyszemélyi 

módon, valamint megosztó jelleggel többes számban, ezáltal terítve a felelősséget, addig a 

felelősséghárítás távolítással, általános alany használatával érhető el. 

Az eredmények szerint mind a nyílt felelősségvállalás, mind a megosztó jellegű 

felelősségvállalás a kormánypárti nőknél fordul elő többször. Nyílt módon a kormánypárti 

nőknél 126 esetben, míg a kormánypárti férfiaknál csak 84 alkalommal fordul elő a 

felelősségvállalás. A megosztó felelősségvállalás esetében már csekélyebb a különbség, a 

nőknél 89 db mutatót, a férfiaknál 81 db erre utaló nyelvi jelet találtam (lásd 30. ábra).  
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30. ábra: Felelősségvállalás ágensei kormánypárti női és kormánypárti férfi 

politikusoknál 

Felelősségvállalás Kormánypárti nő 
(db) 

Kormánypárti férfi 
(db) 

Nyílt (Én + alakváltozatai) 126 84 

Megosztó (Mi + alakváltozatai) 89 81 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

31. ábra: Felelősséghárítás ágensei kormánypárti női és kormánypárti férfi 

politikusoknál 

Felelősséghárítás Kormánypárti nő 
(db) 

Kormánypárti férfi 
(db) 

Távolítás: Általános alany 146 227 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A felelősséghárítás általános alannyal való megvalósítása a kormánypárti férfi 

politikusoknál másfélszer gyakrabban fordul elő, mint női kormánypárti társaiknál. A 

távolítás nyelvi eszközeit a hatalmon levő férfi politikusok 227 alkalommal, míg a 

kormánypárti nők csak 146 esetben használták (lásd 31. ábra). 

 

 

8.4 A harmadik hipotézis értékelése az eredmények tükrében 
 

A vizsgált négy csoportban kimutatva a harmadik hipotézishez tartozó eredményeket, 

megállapítható, hogy az E/1. személyű személyes névmást, amelyet a nyílt számonkérés 

vagy nyílt felelősségvállalás nyelvi mutatójaként jelöltem meg, legtöbbször az ellenzéki nők 

használták. Míg a burkolt beszédmód indikátoraként szolgált általános alanyt az ellenzéki 

nők és a kormánypárti férfiak használták a leggyakrabban, ez a két csoport méghozzá 

egyenlő mértékben (lásd 32. ábra). 

Amennyiben az E/1. személyű igealak használatát az általános alany használatának 

gyakoriságával vetjük össze, azt láthatjuk, hogy mind a négy csoportban az általános alany 
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jóval gyakrabban fordul elő, mint az én személyes névmás vagy alakváltozatainak 

használata.  

 

32. ábra: E/1. személyű igealak, valamint az általános alany használata a 

vizsgált négy csoportban 
 

KN 
(db) 

EN 
(db) 

KF 
(db) 

EF 
(db) 

E/1. 126 136 84 107 

Általános alany 146 227 227 205 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Az eredmények női és férfi csoportokban való kimutatása által kiderül, hogy 

amennyiben a kormánypárti női és ellenzéki női csoportok eredményeit összegezzük, akkor 

a női politikusok többször alkalmazzák a nyílt felelősségvállalás és nyílt számonkérés 

beszédaktusait, valamint a megosztó jellegű beszédstratégiát is. Ezzel szemben a 

kormánypárti férfi és ellenzéki férfi szövegek eredményeinek összevetése azt mutatja, hogy 

ebben a csoportban az általános alannyal megvalósított burkolt felelősséghárítás és burkolt 

felelősségre vonás a gyakoribb (lásd. 33. ábra).  

 

33. ábra: A harmadik hipotézis eredményei női és férfi politikusok körében 
 

Női politikusok 
(KN+EN) (db) 

Férfi politikusok 
(KF+EF) (db) 

Nyílt (Én + alakváltozatai) 262 191 

Megosztó (Mi + alakváltozatai) 155 133 

Burkolt (Általános alany) 373 432 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A harmadik hipotézis igazolásához az indikátorok közül az E/1. és az általános alany 

eredményeit vetettem össze. Ahhoz, hogy feltárjam, hogy az E/1-es számú személyes 

névmás és az általános alany használata mivel van összefüggésben, a felszólaló nemével 

vagy a hatalmi pozíciójával, ahhoz az eredményeket további logikai csoportbontásban kell, 

hogy felvázoljam. 
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A 34. ábra az eredményeket női politikusok és férfi politikusok csoportjának 

bontásában mutatja, így a gendernyelvészet megállapításait tudom tesztelni az 

eredményekkel. A női politikusok csoportja a kormánypárti és az ellenzéki női politikusok 

eredményeit együttesen mutatja, míg a férfi politikusok csoportja a kormánypárti és 

ellenzéki férfi politikusok eredményeit vonja össze. 

 

34. ábra: E/1. személyű igealak, valamint az általános alany használata női és férfi 

politikusoknál 
 

Női politikusok 
(KN+EN) (db) 

Férfi politikusok 
(KF+EF) (db) 

E/1. 262 191 

Általános alany 373 432 

 Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A kutatás eredményeivel a szakirodalom állítása igazolódott be a politikai platform 

nyelvhasználatában is, a női politikusok gyakrabban beszélnek E/1-ben. 

Az a szakirodalmi megállapítás, miszerint a férfiak inkább az általános alany valamely 

grammatikai formáját használják (Huszár 2009a: 61), csak részben igazolódott be. Hiszen 

ahogy a 32. ábrán szemléltetem, az általános alanyt az ellenzéki nők és a kormánypárti 

férfiak egyenlő mértékben használták, a vizsgált korpuszban mindkét csoport 227 

alkalommal.  

 

Hipotézisem szerint az E/1. személyű igealak és az általános alany használata a 

felszólaló neme helyett inkább a hatalomból való részesedéssel függ össze. Így az volt a 

feltevésem, hogy míg a felelősségre vonó, vagyis az ellenzéki politikus, nemtől függetlenül 

bátran használja az E/1. személyű igealakokat, addig a felelősséget hárító, vagyis a 

kormánypárti politikus, szintén nemtől függetlenül, inkább az általános alanyt részesíti 

előnyben.  

A hipotézis igazolásához az eredményeket ellenzéki és kormánypárti felszólalókra 

csoportosítva is kimutattam.  
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35. ábra: E/1. személyű igealak, valamint az általános alany használata ellenzéki és 

kormánypárti politikusoknál  
 

Ellenzéki politikus 

EN+EF 

Kormánypárti 

politikus 

KN+KF 

E/1. 243 210 

Általános alany 432 373 

 Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Összegezve az ellenzéki politikusok használják gyakrabban az E/1. és az általános 

alany formáját is, így csak részben igazolódott be, hogy az ágens explicitté tétele a felszólalás 

céljától függ. A felelősségre vonás beszédaktusához valóban az ellenzéki politikusok 

használják gyakrabban az E/1. személyű igealakot, ugyanakkor az általános alanyt is.  

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a szakirodalmi tézisek a politikai 

platformon is megállják a helyüket, hol teljes mértékben, hol csak részben. A női politikusok 

gyakrabban beszélnek E/1-ben, ugyanakkor az általános alany valamely grammatikai 

formáját a kormánypárti férfiak és velük egyenlő mértékben az ellenzéki nők használják.  

Ugyanakkor, az E/1. személyű igealak és az általános alany gyakoriságát összevetve 

mind a négy csoportban az általános alany lényegesen gyakrabban fordul elő (lásd 32. ábra), 

mint az én személyes névmás vagy alakváltozatainak használata. Ebből az eredményből arra 

a következtetésre jutottam, hogy a politikai nyelvhasználatban általában jellemző az 

általános alany használata a jóval konkrétabb személyes névmás használata helyett.  

 

 

8.5 Harmadik hipotézis szignifikanciapróbája 

 

Az eredményeket függetlenségvizsgálattal, khí-négyzet-próbával teszteltem, hogy 

kiderüljön, kutatásom változói mutatnak-e szignifikáns különbséget.  
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36. ábra: Az E/1. vizsgálatának szignifikanciapróbája 

Függetlenség esetén várható 

  Férfi Nő Összesen 

 Kormánypárti 88,54305 121,457 210 

 Ellenzéki 102,457 140,543 243 

 Összesen 191 262 453 
Megfigyelt 

  Férfi Nő Összesen 

 Kormánypárti 84 126 210 

 Ellenzéki 107 136 243 

 Összesen 191 262 453 

  Férfi Nő Khí-négyzet 

 Kormánypárti 0,23 0,17 0,75 

 Ellenzéki 0,2 0,15 Szabadságfok:1 

 Szignifikancia (p)   0,386476231 
Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Az E/1. vizsgálatának khí-négyzet-próbája szerint p>0,05, a pontos 

szignifikanciaértéket tekintve 38,65% az esélye annak, hogy az eredmény a véletlennek 

tudható be. A részeredmények egymáshoz viszonyított arányainak kimutatásával látható, 

hogy az egyes változók közötti arányok nem térnek el egymástól számottevően, így ez az 

eredmény nem tekinthető szignifikánsnak.  

 

37. ábra: Az E/1. vizsgálatának eredményei férfi - női bontásban arányosítva 

 Férfi 
(%) 

Nő 
(%) 

Kormánypárti 44 48 
Ellenzéki 56 52 
Összesen 100 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A férfiak esetében az E/1. használata kapcsán erősebben befolyásoló a hatalmi pozíció, 

mint a nőknél, mégpedig úgy, hogy a férfiak ellenzékben 12%-kal, míg a nők ellenzékben 

csak 4%-kal használják gyakrabban az E/1-et kormánypárti társaiknál. 
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38. ábra: Az E/1. vizsgálatának eredményei kormánypárti - ellenzéki bontásban 

arányosítva 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti (%) 40 60 100 
Ellenzéki (%) 44 56 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kormányon levőknél a nem erősebben befolyásoló, mint az ellenzéki oldalon. A 

kormánypárti nők 20%-kal gyakrabban használják az E/1-et, mint a kormánypárti férfiak. 

Az ellenzékieknél csak 12%-kal használják gyakrabban a nők, mint a férfiak. 

 

Az általános alany szignifikancia vizsgálata szerint p<0,05. Az eredményt tekintve 

0,014% az esélye annak, hogy az eredmény a véletlennek tudható be. Tehát a szignifikancia 

érték szerint az általános alany vizsgálatára nézve van kapcsolat a nem és a hatalom kérdése 

között. Sőt, az egyes változók arányainak összevetésénél az is látható, hogy fordított 

arányosság van a nem és a hatalmi elhelyezkedés között. 

 

39. ábra: Az általános alany vizsgálatának szignifikanciapróbája 

Függetlenség esetén várható 

  Férfi Nő Összesen 

 Kormánypárti 200,1689 172,8311 373 

 Ellenzéki 231,8311 200,1689 432 

 Összesen 432 373 805 
Megfigyelt 

  Férfi Nő Összesen 

 Kormánypárti 227 146 373 

 Ellenzéki 205 227 432 

 Összesen 432 373 805 

  Férfi Nő Khí-négyzet 

 Kormánypárti 3,6 4,17 14,48 

 Ellenzéki 3,11 3,6 Szabadságfok:1 

 Szignifikancia (p)   0,000141656 
Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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40. ábra: Az általános alany vizsgálatának eredményei férfi - női bontásban 
arányosítva 

 Férfi 
(%) 

Nő 
(%) 

Kormánypárti 53 39 
Ellenzéki 47 61 
Összesen 100 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A nők esetében erősebben befolyásoló a hatalmi pozíció, az ellenzéki nők 22%-kal 

gyakrabban használtak általános alanyt, mint kormánypárti nőtársaik. A férfiak esetében 

kisebb és ellentétes irányú a különbség, a kormánypárti férfiak használták 6%-kal 

gyakrabban az általános alanyt, mint ellenzéki férfitársaik. 

 

41. ábra: Az általános alany vizsgálatának eredményei kormánypárti - ellenzéki 

bontásban arányosítva 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti (%) 61 39 100 
Ellenzéki (%) 47 53 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kormánypárti oldalon az általános alany használatát erősebben befolyásolja a nem, 

mint az ellenzéki oldalon. A kormánypárti férfi politikusok 22%-kal használták gyakrabban 

az általános alanyt, mint a kormánypárti női politikusok. Az ellenzéki oldalon jóval kisebb 

az eltérés a nemek között és az eltérés iránya is ellenkező, ott az ellenzéki nők használták 

gyakrabban az általános alanyt, ám csak 6%-kal, mint az ellenzéki férfiak. 
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9. A NEGYEDIK HIPOTÉZIS EMPIRIKUS VIZSGÁLATA 

 

Negyedik hipotézis: Gendermarkerek tekintetében ugyanannyi található a szövegben 

mindkét nemnél, mind a kormánypárti, mind az ellenzéki csoportban. 

 

Jelen kutatás a társadalmi nemet nem statikus, hanem dinamikus formában fogja fel, 

ez pedig azt vonja maga után, hogy a társadalmi nemet a mindennapok során szituációnként 

eltérően újra és újra megalkotjuk, megerősítjük női vagy férfi identitásunkat. Ebből 

kifolyólag a társadalmi nem tekinthető a hatalmi viszonyok kulturálisan létrehozott 

rendszerének, amelyet az interakciók során létrehozunk és újraírunk (Gal 1989/2001: 164). 

Ha az identitás felmutatásának kockázatát tekintjük, akkor a társadalmi 

munkamegosztás történelmi előzményeit és jelenkori megvalósulását is figyelembe kell 

vennünk. A férfiak mind a mai napig a közéletben és a magánéletben egyaránt több hatalmi 

pozícióval rendelkeznek, így kijelenthető, hogy a nők számára több kockázattal jár a nemi 

identitás aktiválása, mert ezzel együtt a nemi hierarchia is aktiválódik, amely azt 

eredményezi, hogy a nők alárendelt státusza ismételten megerősödik (Bogaers 1998/2006: 

66). 

A nemi identitás felvállalásáról szóló logikai érvrendszer tanulságait és a formális, 

intézményi beszédszituációk műfajait alapul véve azt gondoltam, hogy a parlamenti 

beszédszituáció nem kedvez a nemi identitás felvállalásának, így nagyon kevés és közel 

hasonló arányú gendermarker található a korpuszban mindkét nemnél. Ugyanakkor a hatalmi 

hierarchiát is figyelembe véve eltérés inkább a hatalmon levő és az ellenzéki csoportok 

vonatkozásában figyelhető majd meg.  

Szűken értelmezett gendermarkernek azt tekintem, mikor a beszélő ágens saját magára 

vonatkoztatva fogalmaz meg a saját nemére utaló kifejezést, tehát a következő példák nem 

vonhatóak a vizsgálat szűken vett saját nemi identitásra vonatkozó tárgykörébe, hiszen nem 

árulják el a beszélő nemi identitását. Ugyanakkor fontosnak éreztem a tágan értelmezett 

gendermarkerek vizsgálatát is, hogy a parlamenti felszólalásokban hány esetben tartja 

fontosnak a képviselő kifejezni az általa megnevezett személy nemi identitását, így ezeknek 

a mennyiségét zárójelben jelöltem. A következő példák tartoznak ebbe a tágan vizsgált 

kategóriába: 
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KN_14: …Ezen intézkedésekből az alkalmazott és a vállalat egyaránt 

profitál. Míg a foglalkoztatónak gazdasági előnyöket hoz, a munkavállaló 

megkapja a lehetőséget arra, hogy a magánéletét összeegyeztesse a 

munkájával, egyszerre legyen szülő, férj, feleség és dolgozó ember… [176. 

ülésnap (2012. 04. 02.) 175. felszólalás] 

A kormánypárti képviselőnő a két nemi identitásra utaló példáját két, nemi szempontból 

neutrális kifejezés közé illesztette be. A szülő és a dolgozó ember fogalmakat – így a 

szövegkörnyezetből kikövetkeztetve – mindkét nemre vonatkoztatva értelmezte a felszólaló. 

 

Ellentétben a következő példával, ahol a kormánypárti képviselőnő az egykeresős 

családmodellben gondolkodik és a férfi kenyérkeresetét állítja a középpontba, háromszor is 

utalva a tradicionális társadalmi szerepek szerinti munkamegosztásra. 

KN_20: …ha egy családban az apa nem dolgozik és három iskolás gyermeket 

nevelnek…ha önhibáján kívül az apa nem dolgozik…ha az apa dolgozik… 

[226. ülésnap (2012. 10. 08.) 50. felszólalás] 

 

Bogaers hívja fel a figyelmet a gendernyelvészet és szemantika olyan típusú 

kapcsolatára, amikor az adott kategória megnevezése, címkézése olyan benyomásokat kelt, 

amelyek erősen hatnak világképünkre. Például a dolgozó anya sokszor negatív konnotációjú 

kifejezés, míg a dolgozó apa szóösszetétel gyakorlatilag nem használatos. Az ilyen típusú 

kategorizálás sokszor elvonja a figyelmet a nemek közötti azonosságokról és túlzott 

általánosításokhoz és sztereotipizálásokhoz vezet (Bogaers 1998/2006: 66). 

 

A kiragadott, tágan értelmezett példák elemzése után rátérek a gendermarkerekre 

vonatkozó kutatás részleteire. A vizsgálat 11 kifejezésre terjedt ki, ezeket a szövegek 

előzetes átolvasása indukálta. Az elemzés kapcsán igény mutatkozott egy szűkebb, a beszélő 

ágensre vonatkozó identitásjelölő és egy tágabb, általában véve kifejezett identitás 

megkülönböztetésére. Azokon a helyeken, ahol logikai ellentmondás van a szó jelentése és 

az identitás között, ott nem számmal, hanem a sor kihúzásával jelöltem az eredményt, ilyen 

például a kormánypárti és ellenzéki férfi politikusok önmagukra vonatkoztatva 

értelmezhetetlen feleség szava vagy ugyanígy női képviselő nem mondhatja önmagára 

értelmezve, hogy megnősül. 
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A kifejezések listázásánál figyelemmel voltam a szavak aktuális jelentésére, így a 

szövegkörnyezetre is. Azokat a példákat természetesen nem számoltam, ahol a vizsgált 

kifejezések más jelentéssel, más értelemben szerepeltek, ilyen volt például a nő az infláció, 

megfelelő döntést szült, aggodalmat szül. 

Először csoportonként ismertetem az eredményeket, majd szavanként bemutatom a 

négy csoportban jelentkező előfordulások gyakoriságát összesítve. A szemléltetés érdekében 

minden csoportból ismertetek felszólalásokat is. 

A beszélő ágensre vonatkoztatott példák köréből, tehát a szűken vett gendermarkerek 

közül összesen kettőt találtam, és azt is az ellenzéki képviselőnők felszólalásaiban. Ezek 

közül az egyik explicit, míg a másik implicit módon jelenik meg. Az ide vonatkozó példákat 

részletesen ismertetem és elemzem is a megadott csoportban. 

 

 
42. ábra: Kormánypárti női (KN) felszólalásokban 

Kifejezés Szerepel a szövegben 

(db) 

Ebből beszélő ágensre 

vonatkoztatva (db) 

nő (-nő) 31 0 

férfi 4 - 

anya 0 0 

apa 3 - 

feleség 1 0 

férj 1 - 

hölgy 6 0 

szül 8 0 

menstruál 0 0 

nősül 1 - 

férjhez megy 0 0 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A gendernyelvészet alapvető célkitűzése a politikailag korrekt nyelvhasználat, amely 

magában foglalja a kirekesztés nélküli megszólítást, a stigmatizáció elkerülését és a 

sztereotipizálást megszüntető kategorizálást. Bogaers veti fel a szintaxis területén azt a 
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módosítási javaslatot, hogy az állandósult szópárok esetében, mint például a férfiasság és 

nőiesség vagy a férfiak és nők törekedni kell arra, hogy megfordítsuk a szórendet.  

 A hölgy szóra fontos külön kitérni, mert ugyan szinonimája a nő szavunknak, 

ugyanakkor stilisztikai értelemben nem egyenrangú vele. Az Etimológiai szótár (Zaicz 2006: 

316) tanúsága szerint a hölgy szócikk alatt megjelenik a ‘nő ‹tiszteletteljes említésként›’. A 

hölgy szóban a ‘nő’ és a ‘kecses kis ragadozó’ jelentés kettőssége érhető tetten. Talán külső 

hasonlóság alapján, már az ősnyelvben is meglehetett a kapcsolat, mert ezt egy újabb példa 

a meny és menyét szavak összefüggése is mutatja. A hölgy a 18. századra elavult, csak, mint 

hölgymenyét (‘hermelin’) élt, majd a nyelvújítók elevenítették fel újra (Zaicz 2006: 316). A 

szócikknél megemlítésre kerül a hölgyemény kifejezés is, amely pejoratív értelmű címkét 

kapott. A nő szócikk ‘nőnemű felnőtt személy’ értelemben használatos (Zaicz 2006: 571). 

Az eltérő stilisztikai érték különböző konnotációt eredményezhet, amellyel a két szó 

jelentésmezeje valamelyest megkülönböztethető, így a vizsgálatba való beemelése 

indokolttá vált. A Tisztelt Hölgyeim és Uraim megszólításban használt hölgy kifejezést nem 

számoltam a kutatás során, mert állandósult szókapcsolat, amely nem váltható fel a neutrális 

nő kifejezéssel. 

 

KN_20: Azt gondolom, hogy az új munka törvénykönyvével sokakat 

riogattak, férfiakat és hölgyeket egyaránt. Nem váltotta be azokat a 

rémhíreket a munka törvénykönyve, amelyekkel riogattak; inkább úgy tűnik, 

hogy segíti az elhelyezkedést, semmint gátolja. Azt gondolom, hogy nagyon 

fontos az elfogadottság és a nyitottság a férfiak részéről a nőkkel szemben. 

[259. ülésnap (2013. 03. 11.) 42. felszólalás] 

A kormánypárti képviselőnő mindkét szópár használatának esetén a férfiak 

megnevezésével kezdi a felsorolást, továbbá az első esetben a férfiak mellett hölgyekként 

nevezi meg a munkaerőpiacon érdekelt nőket. Az utolsó mondatában elfogadásra és 

nyitottságra szólítja fel a férfiakat a nőkkel szemben, anélkül, hogy megnevezné, pontosan 

mire gondol, milyen tekintetben vár megértésre. A részletek tisztázása nélkül könnyen 

sztereotipizálás és a két nem különbségeinek a középpontba állítása történik. Ha a felszólaló 

a gyermeknevelésre gondol, akkor a férfiak mellett a gyermektelen nőktől is megértést kell, 

hogy várjon. Amennyiben megkülönböztetés nélkül gondol a nők iránti elnéző viselkedésre, 

úgy azt implikálja, mintha a nők értéktelenebbek lennének a munkaerőpiacon a férfiaknál. 
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A következő példában már konkrét problémát fogalmaz meg a képviselőnő a nők 

munkavállalásával kapcsolatban, ám a keresőmunka férfiasnak titulálásával indokolatlanul 

sztereotipizálja a kenyérkereső foglalkozást. A probléma nemileg neutrális, 

esélyegyenlőséget szem előtt tartó megfogalmazásához a férfias jelző helyett konkrét 

nehézségek említése szükséges.  

KN_20: A nők elhelyezkedését nehezíti a gyermekvállalási időszak miatti 

megszakítás, a keresőmunka sok esetben férfias jellege, a munkaerő-piaci 

szegmentáció, a társadalom norma- és értékrendszere. A nők beosztásával 

összefügg a gyermekvállalási hajlandóság és a munkaerőpiacra való 

visszatérés ideje. [259. ülésnap (2013. 03. 11.) 38. felszólalás] 

 

A 20-as sorszámot kapó kormánypárti női politikus kifejti ellenvetését a női kvótával 

kapcsolatban, leginkább annak merevségére és kötelező jellegére utalva. Véleménye szerint 

érdemes végigjárni a politikai ranglétrát, és kiérdemelni, megdolgozni a magasabb szintű 

politikai pozíciókért. A nők előbbre jutási esélyeiben gátat okozó üvegplafon jelenséget nem 

említi, valamint a férfi politikusok ejtőernyős karrierjére, vagyis a rögtön magas pozícióban 

történő elhelyezkedésre sem tér ki. Felszólalásában egy ponton lép ki a távolságtartó 

szerepből, mikor megfogalmazza, hogy „jó lenne, ha sokkal többen lennénk”, bár 

hangsúlyozottan ez a saját véleménye és nem párt vagy frakcióvélemény. 

KN_20: Azt gondolom, hogy nagyon sokakkal egyet kell, hogy értsek abban, 

hogy valóban nem úgy kell berobbanni egy nőnek a politikai közélet 

legmagasabb szintjébe, hogy kvóta alapján kiválasztják őt, hanem igenis 

alulról jövően, egy csomó feladatot magára vállalva tesz a saját közösségéért, 

és megmutatja a rátermettségét, az alkalmasságát, az önfeláldozási 

képességét, mire eljut odáig, hogy a legmagasabb szintű politizálásba beszáll. 

Én magam is azt gondolom, hogy jó lenne, ha sokkal többen lennénk, de erre 

kötelezni szerintem nem lehet a hölgyeket. Van, akiben van efféle affinitás, 

van, akiben pedig hiába van meg a tudás és mindaz a szakértelem, ami 

szükséges volna hozzá, ha nincs benne affinitás, akkor nem tudjuk rávenni, és 

szerintem nem is jó, ha erővel próbálunk valakit bevonni a politikai közéletbe. 

[121. ülésnap (2011. 10. 19.) 106. felszólalás] 
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43. ábra: Ellenzéki női (EN) felszólalásokban 

Kifejezés Szerepel a szövegben 

(db) 

Ebből beszélő ágensre 

vonatkoztatva (db) 

nő (női, nők) 94 2 

férfi (férfiak) 10 - 

anya 0 0 

apa 1 - 

feleség 1 0 

férj 0 - 

hölgy 3 0 

szül 23 0 

menstruál 0 0 

nősül 0 - 

férjhez megy 0 0 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A következő három példát részletesebben elemzem, mivel a kutatott téma 

szempontjából releváns hozzászólásokat tartalmaz. 

A családon belüli erőszakkal kapcsolatban kérdezi az ellenzéki politikusnő az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának államtitkárát. A statisztikák alapján ismerhető, hogy 

családon belüli erőszakot döntően férfiak követnek el, ezen arányokra gondolva 

sztereotipizál a felszólaló és az államtitkárnak címezve megelevenít egy helyzetképet, 

amelyben egyértelműen a feleség és a gyermek az áldozat, míg az elkövetőt hozzátartozónak 

nevezi, ám minden kétséget kizáróan férfinek azonosítja nemét. A téma felvetésének az 

elhíresült vak komondor esete (Hvg 2016. 06. 21.) ad különleges aktualitást, amely ügy 

kapcsán nyilvánosságra került, hogy egy kormánypárti politikus fizikai erőszakot 

alkalmazott feleségén, ám mindezt balesetnek álcázva, a család vak kutyájára fogta. 

Az ellenzéki politikus azt állítja, hogy a kormány tevékenysége csak látszatcselekvés 

a témában és a kormány javaslatát átverésnek minősíti, és alibi tevékenységnek titulálja, 

amely csak a cselekvés látszatát igyekszik kelteni az aktuális, kormánypárton belül felmerült 

családi erőszakkal kapcsolatos botrány kezelésére. 

A szöveg viszonylag rövid terjedelme ellenére a politikus háromszor is megszólítja 

interpellált ellenfelét, az államtitkárt, ugyanakkor egyenesen a minisztert hibáztatja a 
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tétlenségért, végül a felelősséget kiterjeszti az egész kormányra. Hiába az államtitkár 

többszöri megszólítása, a számonkéréssel valójában a minisztert célozza az ellenzéki 

politikus és igyekszik szembesíteni őt a szenvedő áldozatokkal, hogy cselekvésre serkentse 

a felelőst és homlokzatfenyegetését maximalizálja. 

EN_16: Képzelje el, Államtitkár úr, ha a hozzátartozó egy este vagy minden 

este a földhöz vágja a vacsorát a felesége előtt ordítva, vagy éppen 

szétszaggatja a ruháit, mindezt mondjuk, a gyereke szeme láttára, vagy 

képzelje el azt, amikor a gondnokság alatt álló, fogyatékkal élő, védekezésre 

képtelen embertől minden hónapban elveszik a fizetését - rajtuk hogyan segít 

ez a benyújtott törvényjavaslat? 

A kormány javaslata átverés, Államtitkár úr, az önök alibije, hogy 

letudjanak egy késedelmes feladatot, és hogy megmutassák, hogy van Balogh 

Józsefre válaszuk. Csak az a helyzet, hogy nincsen Balogh Józsefre és erre a 

kérdésre válaszuk, a leglényegibb dolgot ugyanis nem érinti ez a javaslat. 

Továbbra sem lehet bizonyítani azt, hogyha az otthonon, a családon belül 

erőszak történik, továbbra sem fog eljárni a jó esetben elmenő, kiérkező 

rendőr, továbbra sem kap segítséget az a sok százezer nő és gyermek, akit ez 

a borzalmas probléma érint. 

Államtitkár úr, eddig sem az volt a baj, hogy egy elkövető túl keveset ült a 

börtönben családon belüli erőszak miatt, hanem az, hogy be se ment a 

börtönbe, és ez a mostani javaslat sem fog ezen változtatni. Minden héten egy 

nő és minden hónapban egy gyermek hal meg a családon belüli erőszak 

következményeként. Miért hagyta őket cserben Balog Zoltán miniszter? 

Miért hagyta őket cserben a kormány? Hogy tud így a sok százezer nő, 

gyermek, idős, fogyatékkal élő szemébe nézni? Balog miniszter úr helyett 

várom megtisztelő válaszát. [279. ülésnap (2013. 05. 21.) 80. felszólalás] 

 

A következő két felszólalás ugyanattól az ellenzéki képviselőnőtől származik. Azért 

tartottam fontosnak mindkét esetben a teljes szöveg szerepeltetését, mert a 4 évnyi 

országgyűlési jegyzőkönyvek anyagainak átvizsgálása után csak az alábbi két esetben 

fogalmazódik meg a női identitás valamely attribútuma a beszélő ágensre vonatkoztatva.  

Mindkét szöveg monologizál, és inkább ténymegállapításokat tartalmaz, mintsem 

számonkérés vagy felelősségre vonás lenne a célja. Ezt a megállapításomat támasztja alá az 
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is, hogy a miniszterelnök úr megnevezés nem megszólításként, hanem az információ 

átadásához kapcsolódóan hangzik el, nem a számonkérés címzettje. A ténymegállapítások 

sorát gyarapítja a következő mondat is, amelyben szintén elmarad a hibáztatás, felelősségre 

vonás: szavazásra kerülő gazdasági törvénycsomag sem tett semmit. 

A képviselőnő a nőkkel kapcsolatban felmerülő társadalmi problémákat és 

akadályokat ismerteti és mindeközben a nőkről, mint társadalmi csoportról úgy értekezik, 

hogy többes szám harmadik személyben utal rájuk, ők a nők attitűddel. Ebből a szerepéből 

csak egy ízben lép ki, amikor magát is a nők társadalmi csoportjába sorolja: „miniszterelnök 

úr kiemelte a nők családon belüli szerepének erősítését, egész pontosan a népességfogyás 

elleni küzdelemben betöltött szerepünket. Többször hangoztatott nézet szerint a nők 

társadalmi csoportját nem szerencsés homogén egységként kezelni, hiszen számtalan 

dimenzió mentén strukturált. A magas képzettségű nők például inkább vállalnak 

sorsközösséget a hasonlóan képzett férfiakkal, mint a perifériára szorult nőkkel. A közös női 

sors egyedül a biológiai létben fedezhető fel. Ez a megállapítás összecseng a képviselőnő 

által első alkalommal felvállalt női szereppel, amely egyben szülői szerep is. Ekkor kilép a 

távolságtartó szerepből és a női csoport tagjának vallja magát. Továbbá statisztikai adatok 

ismertetésével és a mellesleg interakciós mondatszó használatával a családi szerepek 

változására igyekszik felhívni a figyelmet és kiemeli, hogy a gyermekvállalási kedv 

lankadását nem csak a nők számlájára lehet írni.  

A képviselőnő birtokos személyraggal látja el a nő miniszterünk sincsen kifejezést, 

amellyel azt sugalmazza, hogy egy női minisztert magáénak érezne, párthovatartozás 

figyelembevétele nélkül is.  

EN_10: A nők és férfiak társadalomban betöltött szerepe a világ szinte 

minden országában a kutatás és a közbeszéd fontos témája. A 

kormányprogram ismertetésénél miniszterelnök úr is külön megemlékezett a 

hölgyekről, mint az egyetemes tudás hordozóiról, és annak szükségességéről, 

hogy helyzetüket javítsuk. Az LMP frakciója ezt üdvözli, hiszen a KSH becsült 

adatai szerint a lakosság több mint 50 százaléka nő, akik a mai magyar 

társadalomban bizonyítottan eltérő kihívásokkal és lehetőségekkel 

rendelkeznek, mint férfitársaik. A nők a közéletben, a politikai és a piaci 

szektorokban alulreprezentáltak, kevesebbet keresnek, ezáltal nyugdíjuk is 

kevesebb, és a gyermekvállalási jogaikat a jelenlegi munkaerő-piaci feltételek 

nagymértékben korlátozzák. 



121 

 

A gyermekvállalási kedv valóban kritikusan alacsony Magyarországon, 

nemcsak a nők, de a férfiak körében is. A demográfiai intézet kutatásai szerint 

a nők 71 százaléka, míg a férfiak 61 százaléka azért nem vállal gyereket, mert 

ez a nők munkaerő-piaci lehetőségeit előnytelenül befolyásolja. Ebből is 

látszik mellesleg, hogy a mai harmincasok fejében nem egy tipikus 

egykeresős-egygondozós családmodell létezik, hanem egy olyan, ahol a 

munkamegosztás nagymértékben megoszlik a nemek között is. 

Üdvözöltük tehát a programban a családbarát munkavállalásra vonatkozó 

célkitűzéseket, de nagyon fájlaljuk, hogy az eddig tárgyalt 

törvényjavaslatokban ez nem nagyon jelenik meg. Így például a héten 

szavazásra kerülő gazdasági törvénycsomag sem tett semmit azért, hogy a 

nők munkaerő-piaci helyzetét javítsa. 

Hasonlóan aránytalan feltételeket teremtett a kormánytisztviselők 

jogállásáról szóló törvény, amely a munka törvénykönyve és az Európai 

szociális charta ellenében tette lehetővé, hogy terhes és gyermeküket nevelő 

nőknek is felmondjanak, és mindezt indoklás nélkül tegyék. A 

kormányprogram expozéjában miniszterelnök úr kiemelte a nők családon 

belüli szerepének erősítését, egész pontosan a népességfogyás elleni 

küzdelemben betöltött szerepünket. Az erősebb szociális hálóval rendelkező 

országokban a nők azonban nemcsak gyermeket szülnek, hanem a férfiakkal 

közösen, fele-fele arányban irányítják az országot, vesznek részt 

törvényhozásban, ehhez képest nálunk 9 százalék jelen pillanatban a nő 

képviselők aránya, és nő miniszterünk sincsen. [26. ülésnap (2010. 07. 19.) 

62. felszólalás] 

 
Az ellenzéki képviselőnő a női kvóta kapcsán érzi úgy, hogy nyilatkoznia kell. A 

témával kapcsolatban dzsoli dzsókernek titulálja magát, mert amellett, hogy női képviselő, 

még cigány származású is, és ezt büszkén vállalja a plénum előtt. Elmeséli történetét, 

amelyben kitér korábbi tapasztalata miatti aggodalmára, ugyanakkor az ellenzéki párttól 

megnyugtató választ kapott, miszerint nem csak egy címke miatt kíván a párt vele dolgozni, 

mert nő, vagy, mert kisebbségi, hanem kompetenciája, rátermettsége és eddigi tevékenységei 

tették alkalmassá a pozícióra. 
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EN_13: Azt gondoltam, hogy nekem - mint egy furcsa dzsoli dzsókernek 

ebben a Házban - mindenképpen szólnom kell. Én egyszerre vagyok nő is, 

egyszerre vagyok képviselő is, és egyszerre tartozom egy közösséghez, amely 

kisebbségben él ebben az országban, ezért mindenképpen szólnom kellett. Én 

kicsit a saját történetemmel szeretném bebizonyítani azt, hogy fontos-e az, 

hogy nők üljenek ebben a Házban. 

Amikor 2009-ben az LMP engem megkeresett azzal, hogy szálljak be a 

munkába, és ha egyetértek az alapelképzelésekkel és az alapszellemiséggel, 

akkor jöjjek és dolgozzak velük együtt, akkor én, aki előtte voltam 

közigazgatási szakmunkás és civil is - hogy is mondjam -, már óvatosan 

tekintettem erre a felkérésre, és megkérdeztem, miért fontos az LMP-nek az, 

hogy én itt üljek: azért, mert nő vagyok, azért, mert cigány vagyok, vagy 

azért, mert dolgoztam valamit és letettem valamit az asztalra a 

romaintegráció tárgykörében, az oktatás és a civil élet tárgykörében? Nagyon 

őszinte választ kaptam, ami azt gondolom, magáért beszélt, mert a válasz az 

volt, hogy mind a háromért egyszerre. [121. ülésnap (2011. 10. 19.) 52. 

felszólalás] 

44. ábra: Kormánypárti férfi (KF) felszólalásokban 

Kifejezés Szerepel a szövegben 

(db) 

Ebből beszélő ágensre 

vonatkoztatva (db) 

nő (-nő) 3 - 

férfi 1 0 

anya 6 - 

apa 1 0 

feleség 0 - 

férj 0 0 

hölgy 2 - 

szül 2 - 

menstruál 0 - 

nősül 0 0 

férjhez megy 0 - 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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A kormánypárti képviselő a társadalmi változásokról értekezik, és ezzel kapcsolatban 

megfogalmazza, hogy a női szerepek is módosulnak, ám a nők alaphivatása a gyerekszülés. 

Emellett viszont elismeri, a természetesen kifejezéssel bevezetve, amely jelentésében a 

kétséget kizáróan-hoz áll közel, hogy az anyaság mellé a közéleti szerepvállalás is belefér a 

nők szereprepertoárjába. A sőt indulatszóval és a beszéltünk múlt idejű igealakkal 

nyomatékosítani igyekszik politikai pártja elkötelezettségét a téma iránt, ekkor még többes 

számban, majd egy egyes számú igealakkal utal saját, egyező véleményére, ugyanakkor 

feltételes módban, vagyis kevésbé határozottan zárja felszólalását. 

KF_96: …a társadalom, a társadalmi viszonyok változnak, fejlődnek, és 

ebből adódóan a 100-150 év is magával hozta a női szerep módosulását, 

miközben természetesen az az alapadottság és az az alaphivatás, ami a nőé, 

nyilván nem változik. De mégis van női szerepváltozás a társadalomban, és 

ebbe természetesen belefér a közéleti szerepvállalás növekedése is. Sőt, mi 

erről beszéltünk, és most is ezt hangsúlyoznám. [121. ülésnap (2011. 10. 19.) 

36. felszólalás] 

 

Az előző felszólalás ellenpontjaként értelmezhető az alábbi képviselői felszólalás. Egy 

pályázati támogatással kapcsolatban beszél a munkahelyteremtésről és lakhatási 

hozzájárulásról, de mindezeket a lehetőségeket és juttatásokat csak férfiemberek 

vonatkozásában említi, kirekesztő módon.  

KF_152: Ezt a TÁMOP-programot nem tudom most önökkel ismertetni, csak 

nagyon röviden, 104 ember vesz benne részt. Valamennyi férfiember 

munkához jut, valamennyien a saját lakásukat fogják felújítani, és egy 

közösségben tudnak a továbbiakban is maradni. [239. ülésnap (2012. 11. 20.) 

152. felszólalás] 
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45. ábra: Ellenzéki férfi (EF) felszólalásokban 

Kifejezés Szerepel a szövegben 

(db) 

Ebből beszélő ágensre 

vonatkoztatva (db) 

nő (-nő) 18 - 

férfi 1 0 

anya 4 - 

apa 1 0 

feleség 2 - 

férj 0 0 

hölgy 4 - 

szül 6 - 

menstruál 0 - 

nősül 0 0 

férjhez megy 0 - 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A szülés körülményeivel, lehetőségeivel és szorgalmazásával kutatásom eredményei 

alapján legtöbbet az ellenzéki képviselőnők foglalkoznak, 23 esetben érintik a témát. A 

kormánypárti képviselőnők 8 esetben, ehhez mérten nem sokkal lemaradva az ellenzéki férfi 

képviselők 6 alkalommal, legvégül a kormánypárti férfi képviselők 2 ízben szólnak a 

témáról.  

Alább négy példát ismertetek, amelyek a fenti statisztikán túl minőségi különbséget is 

felmutatnak a szülés és gyermekvállalás tárgykörében történő ellenzéki interpellálás 

volumenében. A férfi képviselő számonkérése közben nem jelöli ki egyértelműen a felelőst, 

ehelyett árnyaltan bírál csak: az államtitkárság eltekintett a szakmai szempontok 

alkalmazásától. A hibás lépés felismerését a képviselő a tapasztaltuk többes számú 

személyragot viselő igével jelzi, ezáltal a vádló szerepében sem csak egyedül áll, hanem 

párttársai támogatásával. Továbbá a napvilágra került kifejezés mediális igéje nem mondja 

ki a cselekvő alany személyét, nem derül ki, hogy a kormány hozta nyilvánosságra a 

továbbüzemelő kórházak listáját vagy az ellenzék, esetleg újságírók jutottak hozzá egyéb 

forrásból a dokumentumhoz. A bezárásra ítélte kifejezés nem olyan határozott megállapítás, 

mintha az szerepelne a mondatban, hogy az államtitkárság bezáratta a kórházakat. Érdekes 

további szempont az interpellációs különbségre, hogy míg az ellenzéki képviselőnők 
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tanácsokat adnak, és megoldási javaslatokat vázolnak fel, addig az alábbi példa csak a 

kórházakat bezárató döntés hátterére kérdez rá. 

EF_17: A szülészeti ellátás átalakításának szakmai szempontjait az illetékes 

szakmai kollégium úgy határozta meg, hogy a szülőnők és a születendő 

gyermekek védelme érdekében csak azon kórházak szülészeti osztályai 

maradhassanak meg, működhessenek tovább, amelyekben évente legalább 

ötszáz gyermek születik. 

2012. február 10-én napvilágra került az a - Jobbik által egyébként kifogásolt 

- lista, amely a fennmaradó intézményeket tartalmazta, köztük azokat is, 

amelyekben a jövőben is fennmarad a szülészeti ellátás. Meglepetten 

tapasztaltuk, hogy a fenti szakmai szempontok nem egyformán érvényesülnek 

hasonló helyzetben lévő, szakmailag egyenértékű szülészeti osztályok 

tekintetében. 

Kérdezem az Államtitkár úrtól: milyen okai vannak annak, hogy néhány, 

hasonló helyzetben lévő kórház szakmailag egyenértékű szülészeti osztályai 

esetében az államtitkárság eltekintett az előzetesen meghirdetett szakmai 

szempontok alkalmazásától, például Makó, Hatvan esetében, míg más, 

hasonló helyzetben lévő intézmény szülészetét, például Gyöngyöst, bezárásra 

ítélte? [168. ülésnap (2012. 03. 05.) 32. felszólalás] 

 

Az ellenzéki képviselőnők felszólalásai a lesújtó demográfiai adatok kezelésére 

szolgálnak, tanácsokat, cselekvési lehetőségeket fogalmaznak meg és a kormány 

tehetetlenségét vagy hatástalan intézkedéseit bírálják, meglehetősen konkrét módon és 

szembesítő jelleggel, például hajlandók-e, ahelyett hogy. 

EN_7 …A bölcsődei férőhelyek bővítésének további jótékony hatásai 

lehetnének a népesedési mutatók alakulására is, és segítené a nők munkaerő-

piaci részvételét. A születésszám és a női foglalkoztatás közötti összefüggés 

ugyanis mára egyértelmű. A nők munkába állásának segítésével lépést tartó 

intézményi fejlődés a gyerekellátásokban képes lehet a termékenység 

növelésére. 

Kérdezem tehát Államtitkár urat, hajlandók-e inkább segíteni a családokat a 

gyermekvállalásban ahelyett, hogy újabb indokokkal vesznek el havonta több 
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tízezer forintos nagyságrendű pénzt tőlük. [168. ülésnap (2012. 03. 05.) 68. 

felszólalás] 

 

A következő felszólalás szintén a cselekvési utak kijelölését támogatja és tanácsot ad 

a kormánynak, továbbá ismerteti a képviselőnő saját véleményét arról, hogy mi lehet 

valójában a gyermekszületési számok hátterében. Rávilágít, hogy a probléma sokkal 

komplexebb annál, mintsem csak a termékeny korban levő nők hibáztatása elegendő lenne 

a megoldáshoz. A családpolitikát alapvetően meghatározó megállapítást tesz a képviselőnő, 

aki a megváltozott társadalmi szerepek és munkamegosztások tézisét fejti ki. Igyekszik 

emlékeztetni a kormányt, hogy a klasszikus értelemben vett női szerepek forszírozása nem 

szolgálja a gyermekvállalási kedv fokozódását. 

EN_7 Megkérdezte az Államtitkár úr, hogy mit tehet egy kormányzat, erre 

hadd válaszoljak én: otthonteremtés, Államtitkár úr. Ez nagyon fontos, hiszen 

ha nem tudják hova megszülni a gyermekeiket a fiatal párok, akkor azok 

továbbra sem fognak megszületni. Bérlakás-építési programot kellene 

nyújtani ezeknek a fiataloknak. A női foglalkoztatás tekintetében sereghajtók 

vagyunk az Európai Unióban, alulról a másodikak vagyunk. Elképesztő 

szörnyűek ezek az adatok, pedig ma már azokban az országokban szülnek 

több gyermeket a nők, ahol sikerül őket visszavezetni a munkaerőpiacra. 

Tehát míg harminc éve az volt a jellemző, hogy ha az otthonmaradást 

támogatták, akkor volt magasabb a termékenység, mára ez megfordult, és 

inkább az államnak a gyermeknevelésben és a gyermekelhelyezésben 

kellene őket támogatni… [317. ülésnap (2013. 10. 28.) 130. felszólalás] 

Ugyanezt a gondolatot fejti ki egy másik ellenzéki képviselőnő, ám állítása 

homlokzatfenyegetőbb kollégája kijelentésénél. Miután kifejti statisztikák segítségével, 

hogy milyen körülmények kedveznek a gyermekvállalási kedv növekedésének, szembesíti a 

kormányt intézkedéseinek épp kontraszelektív voltával. Szembesíti a hatalmat, és két, 

merőben ellentétes lehetőséget vázol fel. Az első egyértelműen radikális és szerinte rossz 

irányú lépés, a másik ennek az ellentéte és két területen is fejlődést eredményezhet, így tehát 

egyértelműsíti, hogy mi a helyes lépés a kormány számára.  

EN_8 …A két dolog valóban szorosan összefügg, a nemzetközi tapasztalatok 

világosan mutatják, hogy azokban az országokban magasak a születési 

ráták, ahol jelentős, magas a női foglalkoztatottság. A fő feladat a nők 
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munkaerő-piaci helyzetének megerősítése, mert az a versenyképességet is 

növelné, és a népesedési mutatókat is javítaná.…Kérem önt, oldja fel az 

ellentmondást: valójában kivonni akarják a nőket, a kisgyerekes szülőket a 

munkaerőpiacról vagy segíteni, hogy megszülethessen az egymillió 

munkahely és az egymillió gyerek? [31. ülésnap (2010. 10. 04.) 46. 

felszólalás] 

 

A következő felszólalásnál az ellenzéki képviselőnő hosszan sorolja tanácsait a 

kormány számára – ezt nem idézem, mivel a fenti példák tartalmazzák javaslatait –, majd 

kijelenti, hogy a kormány eddigi intézkedései hatástalanok és egyenesen rákérdez, hogy 

mikor hasznosítja végre a kormány az ellenzéki képviselőnők javaslatait. A 

homlokzatfenyegetés itt is megvalósul, mikor szembesíti a felszólaló a hatalom képviselőit 

azzal, hogy rosszul értelmezik a demográfiai adatokat, emellett az intézkedéseik 

hatástalanok, így összegezve nagyobb a probléma, mint amekkora a felszínen látszik.  

EN_7…A családtámogatási rendszerek egyáltalán nem ösztönzik (a 

gyermekszületést). Államtitkár úr, tehát kérdezem: mikor léphetünk végre 

egyről a háromra, és mikor látják meg a valóságot a demográfiai adatok 

tekintetében? [317. ülésnap (2013. 10. 28.) 126. felszólalás] 

 
A foglalkozásnevekben megjelenő gendermarkerek tekintetében egy ellenzéki férfi 

képviselőtől származó alábbi felszólalás számos példát sorakoztat fel. A tanár – tanárnő 

elnevezések megkülönböztetésével tudhatjuk, hogy a főtörténet – amely egy tanárnőről szól 

– elmesélése közben kitér egy másik esetre, amelyben egy férfi tanár által átélt atrocitásokat 

említi meg, így a gendermarker használata segítségével tudhatjuk, mikor melyik esetről 

beszél a felszólaló képviselő. A pedagógus kifejezés ugyan nemi szempontból teljesen 

semleges, ugyanakkor jelen példában a főtörténet folytatására tér vissza, így a tanárnőre 

vonatkozik. A további foglalkozásnevekben szereplő gendermarkerek használata a 

társadalomban élő sztereotipikus tudás mentén történik. Két esetben a képviselő a 

foglalkozásnév megnevezésével egyidejűleg gendermarkert is alkalmaz, így tesz az óvónők 

és az ápolónők esetében, míg a tanárok, orvosok, mentősök, tűzoltók és rendőrök 

foglalkozásneveinek megnevezésénél nemileg semleges kifejezéssel él.  

EF_49: A tanárnő feljelentést tett az ügyben, kérdés azonban, hogy lesz-e 

ennek eredménye. Egy másik eset Tapolcáról: tanárát fojtogatta egy diák, a 
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12 éves fiú ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indult 

vizsgálat. A pedagógus előzőleg magatartása miatt vonta kérdőre a diákot; a 

bántalmazott tanárnő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Sajnos nap mint nap megtörténik ilyesmi, nem csak 

tanárokkal, óvónőkkel, de orvosokkal, ápolónőkkel, mentősökkel, 

tűzoltókkal és rendőrökkel is. [83. ülésnap (2011. 04. 11.) 52. felszólalás] 

 

 

9.1 A negyedik hipotézis eredményei összesítve, csoportonkénti bontásban 
 

Gendermarkerek előfordulását vizsgáltam kétféle megközelítéssel, egyrészt hogy 

általánosságban milyen gyakorisággal szerepel a különböző csoportok megnyilatkozásaiban, 

másrészt, hogy a beszélő saját magára vonatkoztatva használja-e. Mivel csak két esetet 

találtam, amikor a beszélő saját magára használ gendermarkert, így azokat egyenként 

elemeztem az előfordulási csoportban, az ellenzéki képviselőnőknél. A többi, vagyis a 

tágabban vett gendermarkerek gyakoriságát viszont összevetettem a kormánypárti női, 

ellenzéki női, valamint a kormánypárti férfi és ellenzéki férfi csoportokban, hogy lássam, 

mutat-e nemi meghatározottságot vagy hatalomból való részvételhez kötöttséget a 

használatuk. Hipotézisem szerint ugyanis közel ugyanannyi található a szövegben mindkét 

nemnél, mind a kormánypárti, mind az ellenzéki csoportban. Ezt a feltevésemet arra 

alapoztam, hogy hivatalos közegben nem jellemző a társadalmi nemet jelölő nyelvi forma 

használata sem a férfiak, sem a nők részéről. A képviselők nemi identitása általában nem 

érvényesül felszólalásuk közben, így nézetem szerint mind a négy csoportban alacsony 

számú és közel azonos mennyiségű gendermarker található a korpuszban, és ezek 

előfordulása is témafüggő. 

  



129 

 

46. ábra: Gendermarkerek kimutatása kormánypárti női és ellenzéki női, valamint 

kormánypárti férfi és ellenzéki férfiak körében szavankénti bontásban 

Szó KN 

(db) 

EN 

(db) 

KF 

(db) 

EF 

(db) 

Összesen 

(db) 

nő (-nő) 31 94 3 18 146 

férfi 4 10 1 1 16 

anya 0 0 6 4 10 

apa 3 1 1 1 6 

feleség 1 1 0 2 4 

férj 1 0 0 0 1 

hölgy 6 3 2 4 15 

szül 8 23 4 6 41 

menstruál 0 0 0 0 0 

nősül 1 0 0 0 1 

férjhez megy 0  0 0 0 0 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A kutatás eredményeiből levonható, hogy a gendermarkerek használata 

témacsoportokhoz köthető. A legtöbbet használt gendermarker a nő (-nő) lexéma, amelyet a 

női politikusok jóval gyakrabban használnak, mint a férfi politikusok. Legtöbbször az 

ellenzéki női politikusok, pontosan 94 alkalommal, őket követi a kormánypárti női 

politikusok csoportja, ők 31 esetben használták a kifejezést vagy valamely alakváltozatát. 

Ehhez képest a férfi politikusok összesen csak 21 alkalommal, az ellenzéki férfi politikusok 

18, míg a kormánypárti férfi politikusok mindössze 3 esetben alkalmazták a nő (-nő) 

lexémát.  

A nyelvi mutatók közül a szül gendermarker használatának gyakorisága is figyelemre 

méltó. Összesen 41 db előfordulása szerepel a négy vizsgált csoportban, ám az ellenzéki nők 

a többieknél gyakrabban, 23-szor alkalmazták a kifejezést. A kormánypárti nők csupán 8-

szor, a kormánypárti férfiak mindössze 4-szer, és az ellenzéki férfiak is csak 6-szor 

használták a szül lexémát vagy valamilyen alakváltozatát.  

A legérdekesebb eredményt az anya mondatelem hozta, mivel a vizsgált korpuszban 

csak a férfi politikusok használták. A kormánypárti férfiak 6 alkalommal, míg az ellenzéki 

férfiak 4 esetben használták, mindeközben a női politikusoknál nem merült fel a kifejezés. 
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A kormánypárti férfiaknál a feleség kifejezés egyszer sem fordul elő, míg a többi 

csoportban megjelenik legalább egy alkalommal. A korábban ismertetett eredmények szerint 

a nő (-nő) mondatrész is ebben a csoportban a legalacsonyabb elemszámú, ellentétben az 

anya szóval, ami a kormánypárti férfiaknál jelentkezik a legnagyobb számban. Ezekből az 

eredményekből az a gondolatmenet vezethető le, hogy a kormánypárti férfiak 

felszólalásaikban igyekeznek a nőket anyaszerepben feltüntetni. 

A kormánypárti nők a többi csoporthoz viszonyítva az apa, férj, hölgy kifejezéseket 

használták a leggyakrabban. A férfiakat igyekeztek valamilyen családi szerepükben 

megnevezni, apaként vagy házastársként. A hölgy kifejezés pedig a nő lexémának egy 

stilisztikailag árnyaltabb megfelelője. Az ellenzéki női politikusok ezzel szemben a 

stilisztikailag semleges nő, a családi szerepük megnevezésétől mentes férfi, valamint a szül 

lexémákat használták legtöbbször a másik három csoporthoz viszonyítva. Az ellenzéki 

férfiak gendermarkereredményei mindössze a feleség kifejezés tekintetében voltak 

felülreprezentáltak a többi csoporthoz viszonyítva, ám a csekély előfordulás miatt (2 db) 

nem vonható le messzemenő következtetés az eredményből.  

 

 

9.2 A negyedik hipotézis értékelése az eredmények tükrében 
 

A 11 indikátor közül 7 vonatkozott nőre, míg 4 férfire utalt. A nőkre vonatkozó 

gendermarkerek a következők voltak: nő (-nő), anya, feleség, hölgy, szül, menstruál, férjhez 

megy. A férfiakra vonatkozó gendermarkerek pedig a férfi, apa, férj, nősül kifejezések 

voltak. A nőkre utaló gendermarkereket 226 alkalommal, míg a férfiakra utaló nyelvi 

jegyeket 24 alkalommal használták. Tehát közel tízszer annyiszor található a korpuszban női 

nemre utaló gendermarker a 386 fős parlamentben, amelyben csak 21 női képviselő ül.  
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47. ábra: Gendermarkerek használata kormánypárti női, ellenzéki női, valamint 

kormánypárti férfi és ellenzéki férfi felszólalásokban 
 

KN 

(db) 

EN 

(db) 

KF 

(db) 

EF 

(db) 

Gendermarkerek  55 132 17 36 

       Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Gendermarkerek használatára vonatkozóan beigazolódott hipotézisem, miszerint 

közel azonos lesz a használatuk a női és férfi, valamint az ellenzéki és kormánypárti oldalon, 

hiszen önmagukra vonatkoztatva nem jellemző, hogy gendermarkert használnának a 

képviselők. A vizsgált korpuszban kivételként mindössze egy ellenzéki képviselőnő 

említhető, az ő felszólalásaiban két alkalommal fordul elő gendermarker használata 

önmagára, tehát saját személyére vonatkoztatva (EN_13-as számú képviselőnőnél). 

Ugyanakkor az általános használatuk mutat nemi és hatalmi távolság szerint is eltérést. Az 

ellenzéki nők jóval gyakrabban használtak nemi jellegre utaló kifejezést a négy csoport 

egészében vizsgálva. A férfi politikusok eredményeit tekintve pedig az ellenzéki férfi 

politikusok több mint kétszer olyan gyakran alkalmaznak gendermarkert felszólalásaikban, 

mint a kormánypárti férfiak. 

A női politikusok több mint háromszor annyi gendermarkert használtak a vizsgált 

korpuszban, mint a férfi politikusok, tehát a nemre utaló kifejezések használata mutat nemi 

meghatározottságot.  

 

48. ábra: Gendermarkerek használata női és férfi politikusok körében 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A hatalmi távolságot tekintve kutatásom alapján arra az eredményre jutottam, hogy az 

ellenzéki női és ellenzéki férfi politikusok gendermarker használatának gyakoriságát 

egybevetve több mint kétszer annyiszor használnak efféle nyelvi mutatót, mint a 

kormánypárti politikusok csoportja, így beleértve a kormánypárti női és férfi képviselőket.  

 Női politikusok  

(KN+EN) (db) 

Férfi politikusok 

(KF+EF) (db) 

Gendermarkerek 187 53 
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49. ábra: Gendermarkerek használata kormánypárti és ellenzéki felszólalásokban 

 
 
 

Kormánypárti politikus 
(KN+KF) (db) 

Ellenzéki politikus 
(EN+EF) (db) 

 
Gendermarkerek 72 168 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Összességében gendermarkerek használatára vonatkozóan beigazolódott hipotézisem, 

miszerint közel azonos lesz a használatuk a férfi és női, valamint az ellenzéki és 

kormánypárti oldalon, hiszen önmagukra vonatkoztatva valóban nem jellemző, hogy 

gendermarkert használnának a képviselők (kivétel EN 2 alkalommal), ám az alacsony 

mintaelemszám miatt a szűken értelmezett gendermarkerek vizsgálata csupán a trendek 

felvázolására alkalmas. Ugyanakkor az általános használatuk mutat nemi és hatalmi távolság 

szerint is eltérést. Az ellenzéki nők kimagaslóan többször használtak nemi jellegre utaló 

kifejezést. Így a tágan értelmezett gendermarkerekre vonatkozó vizsgálatom eredményeit 

szignifikanciapróbával is teszteltem, amely eredménye ugyan nem befolyásolja a negyedik 

hipotézis igazolását, ám érdekes adalékkal szolgálhat a kutatás számára.  

 

 

9.3 Gendermarkerek általános használatának szignifikanciapróbája 
 
 

A gendermarkerek khí-négyzet próbájánál a függetlenség esetén várható értékek és a 

megfigyelt értékek alig különböznek egymástól, így a szignifikancia érték is magas 

bizonytalanságot mutat a változók közötti összefüggés tekintetében. A p>0,05, a pontos 

eredmény szerint 94,39% az esélye annak, hogy az eredmény a véletlennek tudható be, tehát 

összességében elmondható, hogy nincs kapcsolat a nem kérdése és a hatalmi pozíció között. 

  



133 

 

50. ábra: Gendermarkerek vizsgálatának szignifikanciapróbája 

Függetlenség esetén várható 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti 12,81313 46,18687 59 
Ellenzéki 30,18687 108,8131 139 
Összesen 43 155 198 

Megfigyelt 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti 13 46 59 
Ellenzéki 30 109 139 
Összesen 43 155 198 

 Férfi Nő Khí-négyzet 
Kormánypárti 0,002725 0,000756 0,004959086 
Ellenzéki 0,001157 0,000321 Szabadságfok:1 
Szignifikancia   0,943858752 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

51. ábra: Gendermarkerek vizsgálatának eredményei férfi - női bontásban 

arányosítva 

 Férfi 
(%) 

Nő 
(%) 

Kormánypárti 30 30 
Ellenzéki 70 70 
Összesen 100 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

52. ábra: Gendermarkerek vizsgálatának eredményei kormánypárti - ellenzéki 

bontásban arányosítva 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti (%) 22 78 100 
Ellenzéki (%) 22 78 100 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az arányosított eredmények tekintetében a gendermarkerek használata adott nemen 

belül nem függ attól, hogy az illető kormánypárti vagy ellenzéki. A kormánypártiság 

determinálja, hogy kevesebbszer használja a gendermarkereket, de azon belül a nemtől 

független. 
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A nők ellenzékben több mint kétszer gyakrabban használják, mint a nők kormányon. 

Az arány a férfiaknál is ugyanez. Ugyanakkor elmondható, hogy az ellenzéki nők 3,5x 

gyakrabban használják, mint az ellenzéki férfiak. Pontosan ugyanez az arány a kormánypárti 

oldalon is. 

Ebből következik, hogy nincs összefüggés a gendermarkereket használó neme és 

hatalmi pozíciója között. A hatalomra kerülés ugyanolyan mértékben befolyásolja a 

gendermarkerek használatát mind a női, mind a férfi politikusok esetében. 

 

 

 

10. AZ ÖTÖDIK HIPOTÉZIS EMPIRIKUS VIZSGÁLATA 

 

Ötödik hipotézis: A politikai nyelvhasználatban az ugye partikula a saját elmondott 

tézisek nyomatékosítására szolgál. Használata se nem fatikus funkciójú, se nem a 

bizonytalanság jele és nem mutat nemi meghatározottságot. 

 

A magyar nyelvben a mondatvégi ugye kérdő alapértéket jelölő utókérdés jóval 

kevesebbszer fordul elő, mint az angol nyelvben a tag question kifejezéssel leírható 

megfelelője. Egészen pontosan a Magyar Nemzeti Szövegtárban szereplő ugye-t tartalmazó 

kijelentő mondatok száma: 9683 db, míg a kérdőjellel lezárt ugye-t tartalmazó mondatok 

száma csupán 5885 db. 

Ennek ellenére, ha az ugye partikula összes funkcióját tekintjük, lényegesen sokrétűbb 

e kifejezés használata nyelvünkben. Három csoportot szeretnék elkülöníteni, amelyek 

pragmatikai értelemben markáns eltérést mutatnak egymástól: 

1.: Megerősítést váró visszakérdezés. Saját példamondattal: Amikor eljöttünk, 

bezártam az autót, ugye? 

2.: Fatikus funkció: Kérsz még levest, ugye? 

3.: Kérdésbe rejtett állítás, a saját elmondott tézisek nyomatékosítása: Mondtam, hogy 

hajtogasd össze a ruháidat, ugye? 

A harmadik kategóriába tartozó példák gyakran már nem is mutatnak kérdő mondat 

jelleget, hanem állításként szerepelnek, amelyben az ugye árnyaló partikula a 

nyomatékosítás funkcióját látja el és olyan viszonyszónak értelmezhető, amely igenlő 

választ feltételez.  
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Az ugye interpretációja kijelentő és eldöntendő kérdő mondatokban azonos (Gyuris 

2008: 640). A következő mondatok Gyuris nyomán saját példamondatok arra vonatkozóan, 

hány féle helyen tud az ugye partikula szerepelni kijelenő és kérdő mondatokban egyaránt. 

Kijelentő mondatokban:  

(Ugye) Károly (ugye) Zsuzsának (ugye) kifizette a tartozását (ugye).  

Eldöntendő kérdő mondatokban:  

(Ugye) Károly (ugye) Zsuzsának (ugye) kifizette a tartozását (ugye)? 

 

Kérdőszóként az utókérdés mindig egy kijelentő tagmondatot követ, és azt utólag 

alakítja kérdéssé, általában eldöntendő kérdéssé (Keszler 2000: 384).  

A megnyilatkozó attitűdjéről is árulkodik az ugye partikula. Érzékelhető általa, hogy 

a beszélő valamilyen mértékben hisz a válasz helyeslő voltában, szinte sugalmazza azt. Bár 

nem vár el explicit egyetértést, arra számít, hogy a hallgató egyező véleményen van vele. 

Ezáltal a beszélő reménye is megnyilvánul ebben a partikulában. 

 

Következzenek alább az országgyűlési jegyzőkönyvből kigyűjtött példák elemzéssel 

együtt, hogy látható legyen a három csoportba tartozó partikulák megoszlása.  

 

 

10.1 Kormánypárti női felszólalásokban található ugye partikula 

 

A kormánypárti női felszólalásokban összesen 4 db ugye partikulát találtam, amelyeket 

alább idézek, és kontextusba ágyazva elemzek is. 

KN_6: Akkor én is kapok egy kis pluszidőt, ugye? Én sem használtam ki a 

rendelkezésemre állót teljesen. [241. ülésnap (2012. 11. 26.) 88. felszólalás] 

A kormánypárti képviselőnő ugye kifejezéssel záruló kérdése megerősítést vár, így a 

gendernyelvészet által sokszor elemzett bizonytalanság ideológiáját erősíti, épp úgy, ahogy 

a következő kérdésben használt kifejezése. 

KN_6: Kettő perc, ugye? [297. ülésnap (2013. 08. 26.) 146. felszólalás] 

 

A következő szövegrészletből kitűnik, hogy a női kormánypárti felszólaló az ugye 

partikulát az általa elmondott tények nyomatékosítására, a közös tudás előhívásának 

kiemelésére használja, mintegy megdorgálva a megszólítottat, a beszédpartnert. 
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KN_9: …a Magyar Országgyűlés hatályon kívül helyezte azt a pontot, amely 

alapján idén januártól az önök javaslatára megadóztatták volna a 

nyugdíjakat. Ezt, ugye, annak idején, régen, még évekkel ezelőtt szép titokban, 

nagy csendben becsempészték abba a törvénybe, amely a nyugdíjreformmal 

foglalkozott. [255. ülésnap (2013. 02. 25.) 36. felszólalás] 

 

Jelen példában az ugye gyakorlatilag szintetizálja az előtte elmondott állításokat, tehát 

egyértelműen nyomatékosítás a célja. Gyakorlatilag az idézett példamondatban a ’mindenki 

láthatja’ jelentéssel bír az ugye partikula. 

KN_9: …a baloldali koalíció képviselői többször is megerősítették, hogy 

kormányra jutásuk esetén a magyar családokat sújtó megszorításokra 

készülnek. Ugye, ők csak megszorításban tudnak gondolkodni. [341. ülésnap 

(2014. 02. 06.) 60. felszólalás] 

 

 

10.2 Összegezve a kormánypárti női felszólalásokban az ugye partikula 
használatának funkciói 
 

A kutatás eredményei szerint a vizsgált korpuszban a kormánypárti női 

politikusok felszólalásaikban összesen négy alkalommal használták az ugye partikulát, 

ezek közül két alkalommal megerősítést váró partikulaként, angol kifejezéssel élve tag 

question, vagyis visszakérdezés formájában. Két alkalommal viszont nyomatékosító 

szándékkal használták a vizsgált nyelvi elemet. 

 
 

53. ábra: Kormánypárti női politikusok felszólalásaiban szereplő ugye partikula 
funkciói 

ugye darabszám 

Megerősítést váró 2 

Fatikus funkciójú 0 

Nyomatékosító  2 

 Forrás: saját szerkesztés 
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10.3 Ellenzéki női felszólalásokban található ugye partikula 

 

Ellenzéki női felszólalásokban összesen 10 db ugye partikulát találtam. A példákon 

egyenként haladok végig és elemzem funkciójukat. 

EN_8: Kíváncsian nézek körül, hogy kinek szólhatott vajon a válasz, mert 

nekem bizonyosan nem. Annak a pótszabadságnak, amiről ön beszél, és ami 

sajátos felfogással ugye 7 napot ad az ikerszülőknek is - tudomásom szerint 

az ikrek minimum kettő -, semmi köze nincsen ahhoz, amiről beszéltem. [170. 

ülésnap (2012. 03. 12.) 62. felszólalás] 

Az ellenzéki képviselőnő nem is burkolja kérdésbe állítását, itt egyértelműen a közös tudás 

felszínre hozása és nyomatékosítása a célja az ugye partikulával, ugyanúgy, ahogy a 

következő példában is. 

EN_10: Beszéltünk mi már szeptemberben erről a kérdésről. Tudjuk azt, hogy 

2011-ben, ugye, a Start-közmunkaprogram nem tudott elindulni, és a 

lefelezett közmunkaprogram kerete pedig nem biztosított munkalehetőséget 

mindenkinek, aki erre rászorult. [152. ülésnap (2011. 12. 12.) 115. 

felszólalás] 

 

A képviselőnő májusi felszólalásában kétszer is használja a vizsgált elemet. Az első 

esetben az ugye jelentését tekintve a ’ha jól értem’ kifejezés helyett áll, míg a második 

esetben már költői kérdésről van szó, amire nem vár igazán választ a felszólaló, inkább 

figyelmeztetésnek szánja a szavait. 

EN_16: Ön viszont sajnos egyáltalán nem válaszolt az általam feltett konkrét 

kérdésekre. Ugye, azt kéri, hogy soroljak fel konkrét programokat. 

Felsoroltam… Ugye, nem a közös fürdőre fog elmenni az a 145 millió forint, 

államtitkár úr? [192. ülésnap (2012. 05. 21.) 108. felszólalás] 

EN_16: Miniszter úr, ugye egyetért velem abban, hogy ezek a mondatok 

kimerítik a közösség elleni izgatás tényállását…[223. ülésnap (2012. 10. 01.) 

94. felszólalás] 

A fenti második példa olyannyira kérdésbe rejtett állítást fogalmaz meg, hogy a 

gyorsgépeléssel történt lejegyzés alkalmával már nem is kérdőjel, hanem pont zárja a 

mondatot. 
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EN_13: A felsőoktatás leépítése elsősorban a vidéki intézményeket sújtja 

leginkább. Támogatásuk esetén ezek az intézmények versenyképesebbé 

válhatnának, és még jobb képzéseket nyújthatnának. De folytatódik-e a 

leépítés olyannyira, hogy össze kelljen vonni, be kelljen zárni intézményeket? 

Mi lesz a soproni, gyöngyösi, bajai, nyíregyházi vagy ahogyan eddig is 

beszéltem róla, a Szolnoki Főiskolával? Mi lesz ezekkel a településekkel, ha 

tovább folytatódik a felsőoktatás leépítése? Ezért kérdezném az államtitkár 

urat, hogy ugye nem fognak támogatni olyan átalakítást, ami a vidéki régiók 

főiskoláit végérvényesen ellehetetlenítené. [245. ülésnap (2012. 12. 03.) 50. 

felszólalás] 

A képviselőnő stratégiája, hogy részletesen ismerteti a fennálló helyzetet, a nehéz 

körülményeket, felvázol egy pesszimista jövőképet, majd az ugye partikula segítségével egy 

eldöntendő kérdéssel az államtitkárhoz fordul. Ám ezzel arra kényszeríti megkérdezettjét, 

hogy árnyaltan reagáljon a feltett kérdésre, hiszen igenlő válasszal beismeri a rossz 

kormányzást, míg a tagadó változat könnyen számon kérhető. 

 

EN_15: Egyrészt itt van ez a környei sertéstelep, amely még csak épül. Tehát 

azt gondolom, hogy bizonyos szempontból itt is van még mozgástere esetleg 

a felülvizsgálatnak. Másrészt viszont azok a támogatások, ugye, volt erre 

példa, hogy felfüggesztettek bizonyos támogatásokat, pályázatokat, mint 

például akár a fiatalgazda-támogatásokat... - azt gondolom, hogy akkor 

érdemes lenne ennek az állattartó telepek korszerűsítése jogcímnek is 

alaposabban utánanézni, és esetleg alaposan megvizsgálni, hogy ezek a 

kifizetések mennyire szolgálnák a fenntartható mezőgazdaságot…[59. 

ülésnap (2010. 12. 13.) 94. felszólalás] 

Elemzett szövegrészben az ugye kifejezés a közbeékelt tagmondatot vezeti be: ugye, 

volt erre példa, hogy felfüggesztettek bizonyos támogatásokat, pályázatokat, mint például 

akár a fiatalgazda-támogatásokat. Mintegy emlékeztetve a hallgatóságot, a 

választópolgárokat, de éppúgy a kormányon lévő frakciótagokat is, hogy ne menjenek el a 

visszaélés mellett és vessék fel a felülvizsgálat lehetőségét.  

 

A két vizsgált kifejezés a történet két ellenpontját igyekszik bevezetni. Az első 

példában költői kérdésként a megszólított figyelmét hívja fel és felelősségére irányítja a 
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figyelmet egy visszaélés kapcsán, míg a második ugye partikula a kárvallottak helyzetére tér 

ki és őket helyezi előtérbe. 

EN_15: Én remélem, hogy ez a levél eljutott önhöz is, és így ugye tudja, hogy 

arról a 285 hektárnyi állami földről van szó, amit Kiss Árpád kápolnásnyéki 

nádarató nyert el az NFA pályázatán, és ugye azokról a kajászói 

gazdálkodókról van szó, akik közül egyik sem jutott egy négyzetméternyi 

földhöz sem a saját települése határain belül, mert azok Kiss Árpád mellett 

Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe jutottak. [231. ülésnap (2012. 10. 29.) 

150. felszólalás] 

 

A felszólalás a kormányzati munka ad hoc jellegére hívja fel a figyelmet, amihez az 

ugye partikula is hozzájárul, mégpedig oly módon, hogy a szigorító intézkedések 

kronológiáján haladva ez a partikula utal vissza az adott intézkedés visszavonására, ezáltal 

a képviselőnő hathatósan érzékelteti, hogy hol bevezetik, hol visszavonják a szigorítás 

lépéseit. Itt szintén a nyomatékosítás szerepét játssza a vizsgált kifejezés, hiszen nélküle a 

képviselőnő egy neutrális állítást fogalmazott volna meg. Így viszont az ugye segítségével 

szemrehányást keltően emlékezteti a kormányt a szigorított büntetések eltörlésére.  

EN_17: Kiderült, hogy ez a "két hét alatt rendet teszünk" ígéret mégsem 

sikerült annyira, ezért kapkodnak fűhöz-fához. Most éppen azt tervezik - 

információink szerint, illetve a sajtó információi szerint -, ezt úgy próbálják 

megoldani, hogy akkor könnyebb lesz fegyverhez jutni. 

Volt már 2009-ben egy szigorítás a pécsi lövöldözés után, amit ugye, később 

eltöröltek. Nem látjuk igazán, hogy ez a koncepció miről szól, egyébként meg 

nem az volt a kérdésem, hogy az alkotmányba bekerül-e vagy nem, hanem 

hogy az mit von maga után. 

Úgyhogy szeretném, hogyha ennél picit egyértelműbb választ tudnának adni 

a kérdésre. [83. ülésnap (2011. 04. 11.) 144. felszólalás] 
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10.4 Összegezve az ellenzéki női felszólalásokban az ugye partikula használatának 
funkciói 

 

A vizsgált korpuszban az ellenzéki nők csak nyomatékosító funkcióban 

használták a vizsgált nyelvi elemet, mindezt összesen tíz alkalommal. Megerősítést 

váró vagy fatikus funkciójú ugye partikulát nem találtam az adott csoport felszólalásai 

között. 

 

54. ábra: Ellenzéki női politikusok felszólalásaiban szereplő ugye partikula funkciói 

ugye darabszám 

Megerősítést váró 0 

Fatikus funkciójú 0 

Nyomatékosító  10 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

10.5  Kormánypárti férfi felszólalásokban található ugye partikula 

 

A kormánypárti férfi felszólalásokban összesen 6 db ugye partikulát találtam. Az 

összes példa ismertetésével és elemzésével bizonyítom ezeknek a nyelvi elemeknek a 

felszólalásban betöltött funkcióit. 

KF_51: Olyan inflációs adatokkal találkozhatunk ma, amire 1974-ben volt 

utoljára példa, tehát negyven évvel ezelőtt. Októberben 0,9 százalék volt az 

inflációs növekedési adat. Még örvendetesebb talán, és sokak számára 

meglepő, hogy a Statisztikai Hivatal nagyon jó ipari termelési adatokról is 

tudott számot adni. Szeptemberben 5,5 százalékkal nőtt az ipari termelés az 

egy évvel korábbi adatokhoz képest. Tudunk arról, hogy a mezőgazdaság 

jobban teljesít idén, mint tavaly, az építőiparnak is viszonylag biztatóak a 

számadatai. Az alapkamat a Nemzeti Bank következetes politikája folytán már 

megközelíti a 3 százalékot, ugye, 7 százalékról indultunk. [325. ülésnap 

(2013. 11. 18.) 150. felszólalás] 
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A kormánypárti férfi politikus a fenti felszólalásában az ugye partikulával az előző 

kormány hibás gazdaságpolitikájára igyekszik utalni, míg a saját intézkedéseket ezzel 

ellenpontozva dicsőíti és a „következetes” jelzővel méltatja. 

 

KF_114: Ugye, mint tudjuk, az MSZP vezetője, XY elfogadta ZV 

magyarázatát, de a legfontosabb kérdésekre a mai napig nem kaptunk választ. 

[342. ülésnap (2014. 02. 13.) 257. felszólalás] 

’Ugye, mint tudjuk’ kifejezéssel a közös háttérismeret előhívása a cél, és annak kiemelése, 

hogy az ellenzéki párt hiába tekinti lezártnak az ügyet, sok nyitott kérés van még, amelyeket 

a kormánypárt nem kíván szőnyeg alá söpörni.  

 

A következő példánál az öszödi beszédre való utalásként jelenik meg a vizsgált nyelvi 

elem. Itt fontos, hogy az akkor elmondott téziseket igyekszik a felszólaló a mára 

vonatkoztatva is érvényesíteni.  

KF_132: Ugye, tudjuk, önök, szocialisták éveken át hazudtak reggel, éjjel 

meg este. Ezt az önök miniszterelnöke is elismerte, és ő láthatólag erről nem 

tud leszokni. [233. ülésnap (2012. 11. 05.) 86. felszólalás] 

 

Kapcsolatfelvevő elemként funkcionál, ugyanakkor nem barátságos, inkább kioktató 

jelleggel alkalmazza jelen esetben beszédében a képviselő. 

KF_144:…különösen kihangsúlyoztam, hogy becslések szerint közel 50 ezer. 

Elmondtam, hogy becslések szerint. Tisztelt képviselő asszony, a becslések 

szerint. Ugye megérti, amit mondok? [239. ülésnap (2012. 11. 20.) 68. 

felszólalás] 

 

Itt a megtett munka nagyságának a kiemelésére van jelen a viszonyszó. A felszólaló 

emlékezteti a hallgatóságot az eddigi rekord vízállás nagyságára és ahhoz viszonyítva 

történik a jelenlegi helyzet ismertetése, ezáltal a mostani intézkedések volumenét előtérbe 

helyezve. 

KF_78: Néhány számot szeretnék önöknek mondani. Ugye, 802 centiméter 

volt az a rekord vízállás, amit 2002-ben Komáromnál mértek a szakemberek. 

Ezt közel fél méterrel elérte (sic!) a mostani, 2013-as rekord nagyságú 

vízállás, és 845 centiméterrel tetőzött a Duna június 8-án, szombaton 
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Komárom térségében. A partvonalon 640 ezer homokzsákkal védekeztünk. 

[295. ülésnap (2013. 07. 04.) 47. felszólalás] 

 

A következő példa helyes interpretálásához, valamint a kontextus megfelelő 

értelmezéséhez fontos rögzítenem, hogy a felszólaló képviselő egyben a közigazgatási és 

igazságügyi miniszter is, akihez az örökségvédelemmel kapcsolatban számonkérés érkezett 

az ellenzék soraiból. A felszólaló kormánypárti képviselő a támadás hárításához használja 

az ugye viszonyszót, segítségével érzékeltetve, hogy nem egyértelmű kinek a hatáskörébe 

tartozik a probléma megoldása, hiszen már a szabályzat kidolgozásánál vegyes megoldást 

fogadtak el (többes szám első személyben „fogadtunk el”), így már az ügyrend kezelésének 

szabályzatáig visszanyúl, ezáltal is szétterítve a felelősséget. Majd újra többes szám első 

személyben vállalja, hogy egysége utánanéz az ügynek, ám azonnal a kormánymegbízottnak 

címzi a feladatot. 

KF_83: Az építésfelügyelet első fokon az önkormányzathoz tartozik. Ugye, 

egy olyan vegyes megoldást fogadtunk el, hogy csak a másodfokon tartozik a 

kormányhivatalhoz. Az örökségvédelem pedig, igaz ugyan, hogy az 

örökségvédelem része a kormányhivatalnak, a Belügyminisztérium irányítja, 

ő végzi a szakmai irányítást, ennek megfelelően természetesen szólunk majd, 

illetve a kormánymegbízott úr is hallotta itt most az ön azonnali kérdését, és 

utánanézünk az ügynek. [285. ülésnap (2013. 06. 03.) 138. felszólalás] 

 

 

 

10.6 Összegezve a kormánypárti férfi felszólalásokban az ugye partikula 
használatának funkciói 

 

A kormánypárti nők eredményeihez hasonlóan a kormánypárti férfiaknál is 

kétféle funkcióval jelenik meg az ugye partikula, ám a nyomatékosítás mellett itt a 

fatikus funkció jelenik meg, a kormánypárti nőknél tapasztalható megerősítést váró 

jelleg helyett. Fatikus funkcióban egyszer, míg nyomatékosító funkcióban öt 

alkalommal jelenik meg ebben a csoportban a vizsgált nyelvi elem.  
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55. ábra: Kormánypárti férfi politikusok felszólalásaiban szereplő ugye partikula 
funkciói 

ugye darabszám 

Megerősítést váró 0 

Fatikus funkciójú 1 

Nyomatékosító  5 

 Forrás: saját szerkesztés 

 

 

10.7 Ellenzéki férfi felszólalásokban található ugye partikula 

 

A parlamenti jegyzőkönyvekben a vizsgált nyelvi elemből összesen 8db-ot találtam az 

ellenzéki férfi felszólalók körében. 

Az ugye partikula a következő felszólalásból látszólag tartalmatlan viszonyszónak 

tűnik, ám mégis árnyalja a beszélő szándékát, hangsúlyozva szavainak céljait. Jelen 

példában ugyanis arra szolgál, hogy kiemelje a megnevezett tettének súlyosságát, majd 

ellenpontozza, hogy mégis kevesebb büntetéssel megúszta, mint bűntársai. Az eset 

felelevenítésével az igazságszolgáltatás anomáliáira igyekszik rávilágítani az ellenzéki 

képviselő. 

EF_26: X.Y, aki a 20-25 fős enyingi cigánymaffia tagjaként az egyik 

bűnrészes volt ugye M.C meggyilkolásában, jogerősen megúszta két év 

börtönbüntetéssel, miközben társai közül többen három és öt év közötti 

börtönbüntetést kaptak. [241. ülésnap (2012. 11. 26.) 72. felszólalás] 

 

Az ugye partikula interpretációja a következő példában magyarázó, egyértelműsítő 

szándékot mutat. Jelen esetben a gyermekvállalás ösztönzésére tér ki a képviselő, amelyhez 

megemlíti a kormány egykulcsos családi adókedvezményének bevezetését, mint 

családtervezési eszközt, és ehhez a magyarázathoz alkalmazza a vizsgált nyelvi elemet. Majd 

egyértelmű megfogalmazással kijelenti, hogy a bevezetett intézkedés nem érte el a célját. 

EF_43: Az önök kormánya egyik fókuszába helyezte a kormányprogramjának 

a népességfogyás megállítását, sőt, a népességnövekedés elérését még ebben 

a ciklusban. Hallhattunk itt egymillió új gyerekről is, csak hát ez elfelejtődött 

az idők során. (Többen elhagyják a termet, állva beszélgetnek.) 
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Egy nagyon fontos gazdasági és családtervezési eszközt vetettek be ugye, az 

egykulcsos családi adókedvezménnyel kombinálva. (Az elnök csenget.) Itt a 

félidő távlatából jól látható, hogy ez a kombináció - hogy finoman 

fogalmazzak - nem jött be, a családok csak nagyon kis része tudja ezt teljes 

mértékben igénybe venni. [197. ülésnap (2012. 06. 04.) 237. felszólalás] 

 

A kontextus helyes ismertetése érdekében és a vizsgált nyelvi elem megfelelő 

interpretálása céljából hosszabb terjedelemben közlöm az alábbi felszólalást. Az ellenzéki 

képviselő kezdetben felsorolja számos elismert művész társulatát, majd méltatja játékukat 

azzal a félmondattal, hogy aki nem látta még a művészetüket, alapvető élményektől esik el. 

Majd az államtitkár úrhoz fordul és az ugye partikula segítségével költői kérdést fogalmaz 

meg, miszerint ez a művészeti érték ugye nem vész el. A mediális ige használata – a 

kiiktatódjanak – kikerüli a direkt kifejezési formát, nem nevezi meg a cselekvő ágenst, csak 

árnyaltan szembesíti a megkérdezett felet a művészek ellehetetlenítésével. 

EF_73: Aki nem látta Pintér Béla társulatát a Szkénében, nem vett részt 

például Schilling Árpád, Jeles András vagy a KoMa Társulat valamelyik 

előadásán, nem ismeri a Bozsik Yvette vagy a Frenák Pál Társulat 

produkcióit, hát nem is tudom, minimum alapvető élményektől fosztja meg 

magát. 

Kérdésem tisztelt államtitkár úrhoz: ugye, azt képtelenségnek tartja, hogy 

ezek a művészek, ki tudja, miféle pénzügyi vagy aktuálpolitikai megfontolások 

miatt, egyszerűen kiiktatódjanak a kultúrából? (Az elnök a csengő 

megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Kérdezem tehát, milyen tervei vannak 

a minisztériumnak a mostani helyzet megszüntetésére. [26. ülésnap (2010. 07. 

19.) 142. felszólalás] 

 

A következő megnyilatkozás eklatáns példája a vizsgált viszonyszó nyomatékosítást, 

sőt szembesítést kifejező használatának. Az ellenzéki képviselő a kormány oktatáspolitikáját 

bírálja, azon belül is a kormánynak azt a célkitűzését, amely a lakosság nyelvtudási 

szintjének növelését célozta meg. A képviselő legerősebb érve, hogy a kormánypárt részéről 

hangoztatott sikeres intézkedést nem is ők vezették be, az ugye viszonyszó után következik 

a cáfoló érv, amely szerint az intézkedés jóval korábbi. Tehát az ugye interpretálása itt is a 

hangsúlyozás, nyomatékosítás. 
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EF_48: Látható tehát, hogy semmi eredménye nincs az önök lépéseinek, és 

ráadásul azok között, amiket felsorolt, jó néhányat nem is önök vezettek be. 

Itt az emelt szintű érettségit hozta fel ön, ahol lehet ingyenesen nyelvvizsgát 

szerezni, mint a Fidesz-kormány komoly tettét, ami ugye jóval korábbi 

intézkedés. Érdemi lépés tehát nem történt ezen a téren, ezért nem tudom 

elfogadni ezt a választ. [274. ülésnap (2013. 05. 06.) 78. felszólalás] 

 

A felszólaló ellenzéki képviselő iróniába burkolja vádjait. A földbérleti pályázatok 

kapcsán először ismerteti a mezőgazdaságban járatos, földművelő jelöltet, mint kiváló 

pályázót, majd taglalja, hogy a földet egy szakmán kívüli nyerte és hiába cél a 

földgazdálkodás területén a mezőgazdasági ágazatok gyarapítása, a benzinkutas szakma 

távol áll ettől. Ám a felszólaló nem fejti ki ezt a gondolatmenetet direkt módon, hanem épp 

ellenkezőleg, az ugye partikula után megfogalmazza az egyértelmű ellentmondást, miszerint 

a benzinkutas szakma ugye a mezőgazdasági ágazathoz tartozik. Itt a vizsgált elem 

interpretálása a ’mindenki tudhatja, ez egyértelmű’, ezzel hatékonyan erősíti az irónia élét. 

EF_50:…földbérleti pályázatról van szó, amit kiírtak, és hiába volt ott a 

szomszédban a 13 éve ezt a földet használó, 80 darab hízómarhát tartó, 

sertést, birkát nevelő agrármérnök, vízgazdálkodási és akg-gazdálkodási 

szakmérnök, őstermelő, családi gazdálkodó, helyette egy benzinkutas hölgyet 

hoztak ki nyertesnek, gyarapítva a szakmákat, amelyek, ugye, érintve vannak 

a mezőgazdaságban. [211. ülésnap (2012. 07. 02.) 128. felszólalás] 

 

Az ellenzéki képviselő a faji alapú bűnözésre igyekszik példákat felsorakoztatni, majd 

a vizsgált nyelvi elem után összegzésként szintetizálja a példákból levonható tanulságokat, 

ezáltal nyomatékosítva és egyértelműsítve mondandójának célját. Majd az érzelmekre hatva 

felsorolja, hogy a hallgatók sincsenek biztonságban, sürgeti a kormányt, hogy tegyen 

lépéseket a helyzet megállítására.  

EF_80: Nem szeretném felsorolni részleteiben, de emlékszünk az olaszliszkai 

esetre, a Cozma-gyilkosságra, a szerencsétlen Szita Bence vagy éppen a pécsi 

pszichológusnő esetére. Ma már ott tartunk, a néhány nappal ezelőtti szörnyű 

hír, hogy egy cibakházi 72 éves esperes, Hegedűs András is ilyen nagyon 

súlyos bűncselekmény áldozata lett egy bizonyos W. Renátó által. Ugye, az 

eltérő kultúra ismét letette névjegyét a magyar bűncselekmények képzeletbeli 
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asztalára. Azt gondolom, nem meglepő, és nagyon komolyan el kellene most 

már gondolkodni azon: nem elég, hogy az átlagemberek nincsenek 

biztonságban, nem elég, hogy képviselőkhöz, az önök képviselőihez és 

államtitkárához is betörnek, katolikus esperest gyilkolnak saját otthonában 

plébániáján; most már valamin nagyon el kellene gondolkodni és tenni 

kellene. [302. ülésnap (2013. 09. 16.) 148–150. felszólalás] 

 

Az ugye partikula ugyan különbözik az ugyebár kötőszótól, aminek jelentése 

nyilvánvaló tényeket hangsúlyoz, olyan dolgokat, amelyeket mindenkinek illik tudnia. Így a 

kutatásomban elemzett nyelvi elem, az ugye partikula harmadik funkciójával, a 

nyomatékosító jelentésűvel vethető egybe, ebből kifolyólag elemzendő példa. Az ellenzéki 

képviselő egy faji csoport etnikai vagy nemzetiségi nyilvántartásáról értekezik. A 

nemzetiségi besorolás egy magasabb szintű elismerést jelent a többségi társadalom részéről, 

amely lépést nehezményezi a képviselő és egyértelműen az egyik kormánypárt számlájára 

írja. Az ugyebár kifejezéssel a felelőst jelöli ki és hangsúlyozza tetteinek következményeit. 

EF_97:…gondoljunk csak arra, hogy eddig etnikumként volt nyilvántartva a 

cigányság. Ma már nem etnikum, hiszen a Fidesznek köszönhetően ugyebár 

törvény született arról, hogy nemzetiséggé nőtte ki magát, hogy így 

fogalmazzak, a cigányság. [239. ülésnap (2012. 11. 20.) 148. felszólalás] 

 

Az ellenzéki képviselő áprilisi felszólalásában a földpályázatok kapcsán érdeklődik. 

Kifejti, hogy a kormány is érzékeli a visszásságokat a témában, és vállalja a felülvizsgálatot, 

ám aggályát fejezi ki a felől, hogy vajon az érintettek is fellebbezhetnek-e. Tart attól, hogy 

a kormány saját érdekei mentén folytatja majd le a felülvizsgálatot és nem lesz érdemi 

előrelépés az ügyben, a károsultak nem jutnak kárpótláshoz. Jelen esetben az ugye 

viszonyszó annak érdekében került a képviselő mondatába, hogy hangsúlyozza, biztosítékot 

vár az illetékes személytől, hogy a jogorvoslat hiteles és teljes körű lesz a gazdákra nézve.  

EF_112:…mezőgazdasági bizottsági elnök úr részéről hangzott el, amely 

szerint a kormány hajlandó felülvizsgálni ezeket az anomáliákat a 

földpályázatok körül. A miniszterelnök úr is megerősítette ezt. A gazdák 

kérdezik a növekvő panaszok miatt, hogy hová és milyen formában adhatják 

be felülvizsgálati kérelmeiket ezekben a vitatható esetekben. Mert ugye, azt 

remélik a gazdák, hogy a kormányzat vagy a Nemzeti Földalap nem saját 
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hatáskörében fogja megállapítani, hogy melyek azok, amelyek problémásak, 

és melyek azok, amelyeket felül kell vizsgálni. Nagyon remélik a gazdák, hogy 

ők is beadhatják a panaszaikat, és erre érdemi választ fognak kapni…[180. 

ülésnap (2012. 04. 16.) 176. felszólalás] 

 

 

10.8 Összegezve az ellenzéki férfi felszólalásokban az ugye partikula 
használatának funkciói 
 

Az ellenzéki nők eredményeihez hasonlóan az ellenzéki férfiaknál is csak egyféle, 

nyomatékosító funkcióval jelenik meg az – ugye partikula, ám míg az ellenzéki nőknél tíz 

alkalommal, addig az ellenzéki férfiaknál – ugyan nem sokkal elmaradva – nyolc 

alkalommal jelenik meg a hipotézisemet alátámasztó, nyomatékosító funkciójú vizsgált 

nyelvi elem. 

 

56. ábra: Ellenzéki férfi politikusok felszólalásaiban szereplő ugye partikula funkciói 

ugye darabszám 

Megerősítést váró 0 

Fatikus funkciójú 0 

Nyomatékosító  8 

 Forrás: saját szerkesztés 

 

 

10.9 Az ötödik hipotézis eredményei összesítve  

 

Az ötödik hipotézis eredményeit a különböző változók mentén egyenként bemutatom, 

majd összesítem az adatokat. Első változóm, az ugye partikula használata a különböző 

funkciókban a női, illetve a férfi politikusok körében. Mindkét csoport pontosan ugyanannyi, 

összesen tizennégy alkalommal használta a vizsgált nyelvi elemet a három funkció 

valamelyikében. A női és férfi politikusok eredményeit az 57. ábra szemlélteti.  

A nők csoportjában két alkalommal megjelent a megerősítési szándékú használat, míg 

fatikus funkciójúra nem találtam példát. Nyomatékosításként tizenkétszer használták a 

partikulát.  
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A férfi politikusok megerősítést váró nyelvi elemként egyszer sem, fatikus funkcióban 

pedig mindössze egy alkalommal használták a kifejezést. Ezzel szemben 

nyomatékosításként tizenhárom esetben jelent meg a viszonyszó.  

 

57. ábra: Az ugye partikula használata női és férfi politikusok körében 

ugye Női politikusok 
(db) 

Férfi politikusok 
(db) 

Megerősítést váró 2  0 

Fatikus funkciójú 0 1 

Nyomatékosító 12 13 

Összesen 14 14 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Amennyiben kormánypárti és ellenzéki politikusok változója mentén vizsgálom az 

eredményeket, akkor kitűnik, hogy az ellenzéki politikusok összesen tizennyolc, míg 

kormánypárti társaik csak tíz alkalommal használták a vizsgált viszonyszót. Ha a 

nyomatékosító funkcióban megjelenő partikula eredményeire tekintek, akkor az ellenzéki 

politikusok majdnem háromszor annyi esetben használták, mint a kormánypártiak. Az 58. 

ábra mutatja a kormánypárti és ellenzéki politikusok körében mért viszonyszó különböző 

funkciójú eredményeit. 

 

58. ábra: Az ugye partikula használata kormánypárti és ellenzéki politikusok körében 

ugye Kormánypárti politikusok 
(db) 

Ellenzéki politikusok 
(db) 

Megerősítést váró 2 0 

Fatikus funkciójú 1 0 

Nyomatékosító 7 18 

Összesen 10 18 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Csoportonkénti, vagyis kormánypárti női és férfi, valamint ellenzéki női és férfi 

kategóriában részletezve az eredményeket az látható, hogy az ellenzéki női képviselők 

használták a leggyakrabban a vizsgált viszonyszót nyomatékosító funkcióval, két példával 
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lemaradva követik őket az ellenzéki férfi képviselők, majd a kormánypárti férfi képviselők 

eredményei következnek a sorban és legkevesebb alkalommal a kormánypárti női 

képviselők használták nyomatékosításra az ugye partikulát (lásd 59. ábra).  

 

59. ábra: Az ugye partikula használata csoportonkénti bontásban 

ugye KN 
(db) 

EN 
(db) 

KF 
(db) 

EF 
(db) 

Megerősítést váró 2 0 0 0 

Fatikus funkciójú 0 0 1 0 

Nyomatékosító 2 10 5 8 

Összesen 4 10 6 8 

 Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

10.10 Ötödik hipotézis értékelése az eredmények tükrében 
 

A négy csoport eredményeit ismertetem az összes ugye partikulára nézve és ehhez 

képest kimutatom a nyomatékosító funkciójú változatait. Az eredményeket összegzem 

kormánypárti és ellenzéki női, valamint kormánypárti és ellenzéki férfi csoportokban, így a 

partikula használatában mutatkozó nemi specifikációkra vonatkoztatva is fel tudok mutatni 

adatokat (60. ábra). 

 

60. ábra: Ötödik hipotézis eredményei összesítve 

Csoportonkénti bontás KN 
(db) 

EN 
(db) 

KF 
(db) 

EF 
(db) 

Összes ugye / Nyomatékosító 
funkciójú ugye 

4/2 10/10 6/5 8/8 

Női politikusok és Férfi politikusok KN + EN 
(db) 

KF + EF 
(db) 

Összes ugye / Nyomatékosító 
funkciójú ugye 

14/12 14/13 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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Az eredmények tükrében a következőképpen tudok reflektálni a kutatás előtti hipotézisemre: 

A politikai nyelvhasználatban az ugye visszakérdezés: 

- a saját elmondott tézisek nyomatékosítására szolgál a vizsgált korpuszban, hiszen 28 

esetből 25 alkalommal nyomatékosító funkcióban használták a képviselők.  

- se nem a bizonytalanság kifejeződése, se nem a beszédtevékenység fenntartására 

szolgál, hanem az ugye-kérdések harmadik csoportjába sorolható. 

- nem mutat nemi meghatározottságot, mert mind a női, mind a férfi politikusok 

ugyanúgy 14 alkalommal használták az ugye kifejezést valamilyen funkcióban. 

- nyomatékosító funkcióban az ellenzék 18:7 arányban használta az ugye partikulát a 

kormánypárti képviselőkhöz képest. 

- az összes funkcióban szereplő ugye partikula gyakorisága 18:10 szintén az ellenzéki 

politikusok javára.  

 

 

10.11 Ötödik hipotézis szignifikanciapróbája 
 

Az ugye partikula szignifikancia vizsgálata szerint p>0,05, tehát az eredmény nem 

fogadható el szignifikánsnak. A khí-négyzet-próba pontos eredménye alapján 22,53% az 

esélye annak, hogy az eredmény a véletlennek tudható be.  

 

61. ábra: Az ugye partikula vizsgálatának szignifikanciapróbája 

Függetlenség esetén várható 

  Férfi Nő Összesen 

 Kormánypárti 3,64 3,36 7 

 Ellenzéki 9,36 8,64 18 

 Összesen 13 12 25 
Megfigyelt 

  Férfi Nő Összesen 

 Kormánypárti 5 2 7 

 Ellenzéki 8 10 18 

 Összesen 13 12 25 

  Férfi Nő Khí-négyzet 

 Kormánypárti 0,51 0,55 1,47 

 Ellenzéki 0,2 0,21 Szabadságfok:1 

 Szignifikancia   0,225345694 
Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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62. ábra: Az ugye partikula vizsgálatának eredményei férfi - női bontásban 

arányosítva 

 Férfi Nő Összesen 
Kormánypárti (%) 71 29 100 
Ellenzéki (%) 44 56 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kormánypárti képviselők között a nem szerepe meghatározó az ugye partikula 

használatára nézve, a kormánypárti férfiak 42%-kal használták gyakrabban a vizsgált nyelvi 

mutatót, mint a kormánypárti nők. Míg ellenzéki oldalon nem ilyen jelentős az eltérés, sőt a 

különbség iránya is fordított, az ellenzéki nők használták többször az ugye partikulát, mint 

az ellenzéki férfiak, ám mindössze 12%-kal gyakrabban. 

 

63. ábra: Az ugye partikula vizsgálatának eredményei kormánypárti - ellenzéki 
bontásban arányosítva 

 Férfi 
(%) 

Nő 
(%) 

Kormánypárti 38 17 
Ellenzéki 62 83 
Összesen 100 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az ugye partikula használatában a nőknél jóval befolyásolóbb a hatalmi szerep, 

mégpedig úgy, hogy az ellenzéki nők 66%-kal használták többször, mint kormánypárti 

társaik. A férfiaknál is az ellenzék használta gyakrabban, ám itt csak 24%-kal. 

 

 

11. TUDOMÁNYKÖZI KITEKINTÉS 

 

Egy kérdőív segítségével, amely a kutatás részeredményei nyomán rajzolódott ki, 

kutattam a parlamenti képviselőnők női identitásának érvényesülését a parlamentben, 

különös tekintettel a szexizmus jelenségére. A jegyzőkönyvek nyelvészeti elemzése után, az 

eredmények tükrében a mögöttes kulturális magyarázatok feltérképezéséhez kidolgoztam 

egy kérdőívet, amelyet a 2014-ben mandátumot szerzett női képviselőknek szántam. A 
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kérdőív alapgondolata, hogy a magasan kvalifikált nők inkább a hasonlóan magasan képzett 

férfiakkal alkotnak sorsközösséget, semmint a perifériára szorult, hátrányos helyzetű nőkkel 

(Koncz 2011: 25). Az okfejtés analógiájaként a hatalomhoz közelálló nők a hatalmi logika 

szolgálatába állnak. Azzal a feltételezéssel élek, hogy minél közelebb van valaki a 

parlamentben a hatalomhoz, annál kevésbé fog számot adni szexista jelenségekről. Egyrészt 

azért mert letagadja, ugyanis az uralkodó ideológiához így tud hatékonyan alkalmazkodni, 

másrészt azért mert a hatalom nem alkalmaz vele szemben ilyenfajta negligáló szimbolikus 

fegyvert. A kormánypárti női politikusok a mindennapi politikai kommunikációban 

érzékelik az elnyomást, ám ők is alkalmazzák a nőkkel szembeni sztereotipizálást és nem 

igyekeznek elősegíteni a női képviselők nagyobb arányú bejutását a parlamentbe. 

Feltételezésem szerint az ellenzéki női politikusok inkább mutatnak majd érzékenységet a 

női kvóta iránt és jellemzőbb lesz rájuk, hogy felfedezik a szexista jelenségeket a politikai 

hatalomban. Mindezt azért, mert a pozíciót és politikai hatalmat elérő női képviselők, akik 

kisebbségben vannak a törvényhozásban, saját státuszukat védve nem segítik női társaikat a 

hatalomba való feljutáshoz, mert épp a saját csoportjukat érzik a legfenyegetőbbnek, ehelyett 

inkább úgy igyekeznek hatalmukat bebetonozni, hogy minél inkább a többségi csoporthoz 

asszimilálódnak. Akadályozni próbálják az esélyegyenlőséget megteremtő akciókat és 

általában véve tagadják a társadalmi szexizmus létét, ezáltal is a saját teljesítményüket 

értékelik felül és a nők csoportjának érvényesülését korlátozzák a politikai hatalomban 

(Ellemers–Rink–Derks–Ryan 2012: 163). 

 

 

11.1  A kérdőív lekérdezésének körülményei 
 

A kérdőívet online kitöltőprogram segítségével megszerkesztettem, majd 

megszerveztem a kitöltetését. Felkerestem egy képviselőnőt, aki aktívan támogatja a nők 

nagyobb arányú részvételét a politikában, és ismertettem vele kutatásom célját, 

megmutattam neki a papíralapú kérdőívet. Ő örömmel vállalta, hogy eljuttatja az online 

kérdőívet képviselőtársnőinek, és megkéri őket az együttműködésre. A válaszok 

megközelítőleg három hét alatt érkeztek vissza, mind anonim módon. Meglepetésemre a 

válaszadási hajlandóság meglehetősen magas volt, mindössze 1 fő nem töltötte ki a 

kérdőívet, így összesen nyolc kormánypárti és tizenegy ellenzéki képviselőnő vett részt a 
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kutatásban. Minden bizonnyal annak tudható be ez az aktivitás, hogy a nők politikai 

szerepvállalását szorgalmazó képviselőnő maga küldte körbe a kérdőívemet. 

 

 

11.2 A kérdőív felépítése, a kérdések elemzése 

 

A kérdőív összeállításánál figyeltem a kérdések sorrendjére, a feltételes kérdések / 

ugrások logikai felépítésére, valamint a dupla- vagy triplacsövű kérdések kerülésére. 

Továbbá fontos szempont volt az instrukciók tömör és egyértelmű, de nem sugalmazó 

megfogalmazása, valamint a zárt kérdésekhez felajánlott szöveges válaszlehetőségek 

felkínálása is (Babbie 2003: 276–290).  

A kérdőív kérdései tematikus kérdéscsoportokra tagolódik. Az első és második kérdés 

a parlamenti nemi sztereotipizálással foglalkozik. A képviselői teljesítmények, az 

előmeneteli lehetőségek, a nőtársak sikereihez fűződő attitűdök nemi alapú megítélését járja 

körbe. 

A harmadik kérdés a parlamenti megszólításokkal foglalkozik Wolfson és Manes 

(1981) nyomán, akik közszolgáltatások során zajló interakciók kutatása alapján arra az 

eredményre jutottak, hogy a férfiakat általában a megbecsülést sugalló uram kifejezéssel 

vagy vezetéknevük és az úr megnevezéssel illetik, addig a nőket vagy becéző jellegű 

drágám, kedvesem alakokkal vagy keresztnevükön szólítják. A kutatópár arra is kitért, hogy 

általában a nők ezeket a bizalmaskodó megnevezési formákat úgy értékelik, hogy ezzel 

kompetenciahatárukat szűkítik és a beszélővel szemben alárendelt pozícióba kerülnek 

(Manes – Wolfson 1981: 116–132). 

A negyedik kérdés a felszólalás címzettjének megválasztása felől érdeklődik, mivel 

sokszor előfordul, hogy csak látszólag a vitapartnerhez intézik mondandójukat, valójában 

viszont céljuk a nagy nyilvánosság tájékoztatása. Ilyenkor általában jóval populistább és 

explicitebb, valamint redundánsabb módon kommunikálnak, hogy a hallgatóság is megértse 

a közölni kívánt információkat, továbbá nyelvi regiszterüket is a nyilvános pozícióhoz 

igazítják. 

Az ötödik kérdés az elismerésekkel foglalkozik, mert kutatások alapján a nők jóval 

több elismeréssel, dicsérettel élnek, mint a férfiak. Manes és Wolfson 454 bókot vizsgált 

meg és csoportosította a bókoló és a fogadó fél neme alapján ezeket a verbális dicséreteket. 

Eredményeik alapján megközelítőleg háromszor gyakrabban érkezik elismerés nőktől, mint 
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férfiaktól. A vizsgált 454 elemes mintán a nők 74%-ban, 337 esetben bókoltak, míg a férfiak 

csak 16%-ban, 117 alkalommal (Manes – Wolfson 1981: 124). Szeretném felmérni, vajon 

képviselőnői adatközlőim érzékelik-e a nőktől származó elismerések nagyobb arányát, 

esetleg a sztereotipikusan férfiaknak tulajdonított dicsérő beszédaktus miatt sztereotip 

választ adnak a kérdésre. Azonban az is megtörténhet, hogy épp a méhkirálynő effektus miatt 

nem jellemző a nőktől származó verbális dicséret a nőtársak felé.  

A hatodik és hetedik kérdés a kompetencia, hozzáértés megítélését vizsgálja nemi 

szempontból. A nyolcadik, kilencedik és tizedik kérdés mind a szexizmussal kapcsolatos 

saját tapasztalatokat és válaszreakciókat járja körbe, hol konkrétabb, hol indirektebb 

megközelítéssel. Fontosnak tartottam, hogy több kérdéssel is információt gyűjtsek a 

szexizmus megtapasztalásával kapcsolatban, így a válaszok nagyobb eséllyel közelítenek a 

valós helyzethez, mert az adatközlők nem tudnak minden reakciónál megfelelni az idealizált 

szerepnek. A tizenegyediktől a tizenharmadik kérdésig a politikai platform nemi szempontú 

munkamegosztása kerül a középpontba. A tizennegyedik kérdés a kutatás alapváltozójára 

kérdez rá, hogy az adatközlő ellenzéki vagy kormánypárti politikus-e. 
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11.3 A kérdőív eredményei 
 

A kérdőív változója a hatalmi pozíció, így az eredményeket kormányoldali és ellenzéki 

csoportban mutatom ki. Az online kérdéssort 8 fő kormánypárti és 11 fő ellenzéki 

képviselőnő töltötte ki, összesen 1 kormánypárti képviselőnő utasította vissza a válaszadást. 

 

64. ábra: Kormánypárti és ellenzéki képviselőnők aránya 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

11.3.1 Nemi alapú megkülönböztetés a parlamentben 
 

A kormánypárti és az ellenzéki képviselőnők válaszai határozott eltérést mutattak az 

általuk érzékelt nemi alapú megkülönböztetésről. Míg az ellenzéki képviselőnők 100%-ban, 

vagyis mind a 11-en a rendszeresen előfordul értéket adták meg. A kormánypárti 

képviselőnők közül senki nem válaszolt így, ehelyett fele-fele arányban az eddig soha és az 

előfordult már véleményeket adták (lásd 65 ábra). 
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65. ábra: Kormánypárti képviselőnők attitűdje a nemi alapú 

megkülönböztetéshez 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

11.3.2 Női képviselők karrierútjának megítélése 
 

Kérdőívemben rákérdeztem, mit gondolnak adatközlőim nőtársaik politikai 

karrierjének indulásáról. Mi a véleményük, ül-e olyan képviselőtársuk a parlamentben, aki 

női mivoltának köszönheti pozícióját. Igen válasz esetén továbbvezető kérdést tettem fel a 

mögöttes indokokra kitérve, miszerint a külső adottságoknak vagy a párton belül alkalmazott 

női kvótának, esetleg egyéb tényezőnek köszönhetően jutnak be nők a parlamentbe.  

A kormánypárti politikusok jóval nagyobb arányban jelezték vissza, hogy véleményük 

szerint számít a nőiség, 6 igen válasz a 2 nem ellenében. Míg az ellenzéki politikusok közül 

csak egy fő reagált úgy, hogy befolyásoló a nőiség, 8 fő a nem visszajelzést adta, míg ketten 

tartózkodtak. 

Eddig soha. Előfordult már.
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66. ábra: Kormánypárti képviselőnők véleménye a női képviselők karrierútjáról 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

67. ábra: Ellenzéki képviselőnők véleménye a női képviselők karrierútjáról  

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

Összesen 7 válasz született, amelyben az adatközlők úgy vélik, számít a nőiség a 

mandátum megszerzésében. Az igen válaszok között általában a párton belül alkalmazott női 

kvóta szerepel 71,4%-ban, ám 28,6%-ban megjelenik a külső adottságoknak tulajdonított 

pozíció megszerzése is, míg egyéb kategóriát nem jelölt meg egy képviselőnő sem (lásd 68. 

ábra).  
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68. ábra: A női képviselők karrierútjának megítélése 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

11.3.3 Képviselőnői megszólítások a parlamentben 
 

A 19 képviselőnő 100%-ban azt a választ adta, hogy keresztnevén szólítják 

képviselőtársai a parlamentben. Kifejezetten nem a hivatalos felszólalásokra kérdeztem rá, 

mert az országgyűlési jegyzőkönyvek tanúságai szerint megbizonyosodtam róla, hogy a 

parlamenti protokollban a pozíció megnevezésével történik a megszólítás.  

Ugyanakkor a parlamenti bizottságokban folyó munka során a képviselőnőket 

általában a keresztnevükön szólítják, ami egybecseng Wolfson és Manes (1981) 

kutatásaival, miszerint a férfiakat a megtisztelő úr megnevezéssel illetik, míg a nőket vagy 

becéző jellegű megnevezéssel vagy keresztnevükön szólítják (Manes – Wolfson 1981: 116–

132). A kormánypárti és az ellenzéki képviselőnők egybecsengő választ adtak, őket általában 

a keresztnevükön szólítják a napi politikai munka során.  

 

 

11.3.4 A felszólalás címzettje 
 

A parlamentben a felszólalások címzettjei látszólag a vitapartnerek, ám a válaszokból 

látható, hogy jóval több a címzett a kommunikáló politikus fejében, ugyanakkor mutatkozik 
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Aki női mivoltának köszönheti pozícióját, Ön 
szerint jellemzően miért? (n=7)

Külső adottságai felhasználásával.

A párton belül alkalmazott női kvóta segítette a bejutását.
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eltérés a kormánypárti és az ellenzéki képviselőnők felfogásában az üzenetük címzettjéről. 

A kérdésre több válasz is adható volt. 

A kormánypárti képviselőnők elsősorban vitapartnerükhöz és ugyanilyen arányban 

saját frakciójukhoz intézik mondandójukat. A tévénézőkre, rádióhallgatókra mindössze 

ketten gondolnak felszólalásukkor. Ezzel szemben az ellenzéki képviselőnők jóval nagyobb 

arányban, a válaszok 24%-ában jelölték meg a tévénézőket, rádióhallgatókat, továbbá 

megjelent a visszajelzések között az országgyűlési képviselő személye, mint címzett, 

ugyanakkor eltűnt a saját frakció megjelölése.  

Az adatok tanúsága szerint az ellenzéki képviselők inkább koncentrálnak a televízión 

és rádión keresztül elérhető választópolgárokra, valamint az ülést vezető országgyűlés 

elnökére, míg a kormánypárti képviselőnők a saját frakciót is szem előtt tartják a 

válaszadáskor. Természetes velejárója ez a különböző célorientált viselkedésnek, hiszen a 

kormánypárti politikusnők benn akarnak maradni a pozíciójukban, míg az ellenzékiek be 

akarnak kerülni, így igyekeznek a parlamenti játékszabályokat betartani és minél több 

választópolgár szimpátiáját elnyerni. 

 

 

69. ábra: Kormánypárti képviselőnők attitűdje felszólalásaik címzettjeiről 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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70. ábra: Ellenzéki képviselőnők attitűdje felszólalásaik címzettjeiről 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

11.3.5 Elismerés 
 

Az elismerés adójának percepciója kétféle eredményt hozott. Arra a kérdésre, hogy 

nőktől vagy férfiaktól szoktak-e gyakrabban elismerést kapni parlamenti munkájuk során, a 

kormánypárti képviselőnők a megközelítőleg egyenlő arányban és a férfiaktól válaszokat 

megegyező számban jelölték, négy-négy alkalommal. Az ellenzéki képviselőnők ehhez 

képest 100%-ban azt a választ adták, hogy megközelítőleg egyenlő arányban kapnak 

elismerést férfiaktól és nőktől egyaránt. Egyik csoport sem jelölte, hogy nőktől gyakrabban 

kapnának elismerést, pedig Manes és Wolfson szerint (1981: 124) megközelítőleg 

háromszor gyakrabban érkezik elismerés nőktől, mint férfiaktól. Kutatásom ezt nem igazolta 

vissza. Betudható ez az eredmény annak a sztereotípiának, miszerint elismerést, bókot 

inkább férfiak szoktak mondani a nőknek, és válaszadóim a sztereotípia mentén feleltek a 

kérdésre, ugyanakkor megeshet, hogy a politikai közeg, amelyben a férfiak 

felülreprezentáltak, méhkirálynőhatással van a női résztvevőkre, akik a nőtársaik 

negligálásával igyekeznek saját pozícióik megőrzésére.  
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71. ábra: Kormánypárti képviselőnők attitűdje az elismerést adó neméről 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

11.3.6 Szakmai kompetencia és a nem összefüggései 
 

A kompetencia, hozzáértés nemi szempontú megítélését két kérdéssel kutattam, 

először a férfiakra, majd a nőkre fókuszálva. Az eredményeket négy diagrammal 

szemléltetem, kérdésenként kimutatva a kormánypárti és ellenzéki válaszokat.  

A képviselőnőknek egy Likert-skálán kellett megadniuk, hogy mennyire értenek egyet 

azzal az állítással, miszerint a férfiak/nők szakmai és politikai kérdésekben inkább fordulnak 

férfiakhoz, mint nőkhöz. A válaszlehetőségek öt fokozata a következő volt: teljes mértékben 

egyetértek (5), többnyire egyetértek (4), nem tudom eldönteni (3), kevésbé értek egyet 

(2), egyáltalán nem értek vele egyet (1). 

A férfiak kompetenciáira vonatkozó állítással kapcsolatban a kormánypárti 

képviselőnők többnyire semleges választ adtak, miszerint nem érzékelik, hogy a férfiak 

jellemzően férfiakhoz fordulnának szakmai tanácsadásért, két válasz érkezett csupán, amely 

többnyire egyetért azzal, hogy a férfiak szakmailag férfitársaikban bíznak inkább. Ezzel 

szemben az ellenzéki képviselőnők 82%-a (9 fő) teljes mértékben egyetért, 2 fő pedig a 

többnyire egyetért választ adta, vagyis érzékeli a szakmai hierarchiában a férfi dominanciát.  
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72. ábra: Kormánypárti képviselőnők véleménye férfiak szakmai kompetenciáiról  

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

73. ábra: Ellenzéki képviselőnők véleménye férfiak szakmai kompetenciáiról 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

A következő kérdésnél a politikusnők vallanak arról, hogy érzésük szerint mennyire 

igaz az, hogy a nők szakmai és politikai kérdésekben inkább férfiakhoz fordulnak, mint 

nőkhöz. Kormánypárti képviselőknél zömében a nem tudom eldönteni (5 fő) válasz született, 

ugyanakkor megjelent a többnyire egyetértek (3 fő) visszajelzés is, amely számomra azt 
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jelzi, hogy ők is érzékelik valamelyest azt a nőkre ható stigmatizációt, miszerint nem tartják 

őket szakmailag egyenrangúnak férfi kollégájukkal és a diszkriminációt nők is alkalmazzák 

a saját nőtársaikkal szemben. Az ötfokozatú Likert-skálán a kormánypárti és ellenzéki 

politikusnők a két ellenpóluson szerepelnek válaszaikkal. Míg a kormánypárti képviselőnők 

válaszaikkal azt tükrözték vissza, hogy szakmai kérdésekben alárendelődnek férfi 

kollégáiknak, tartózkodtak vagy többnyire egyetértek választ adtak, addig az ellenzéki 

képviselőnők rendre a kevésbé vagy egyáltalán nem értek egyet hozzáállással reagáltak, 

vagyis a maguk részéről visszautasították a nők szakmai alábecsülését.  

 

 

74. ábra: Kormánypárti képviselőnők véleménye nőtársaik szakmai kompetenciáiról 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

  

5

3

0 1 2 3 4 5 6

Nem tudom eldönteni

Többnyire egyetértek

Nem tudom eldönteni Többnyire egyetértek
Összeg 5 3

Mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy a nők 
szakmai és politikai kérdésekben inkább 

fordulnak férfiakhoz, mint nőkhöz? (n=8)



164 

 

75. ábra: Ellenzéki képviselőnők véleménye nőtársaik szakmai kompetenciáiról 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

11.3.7. Szexizmus a parlamentben 
 

A következő kérdések a szexizmust és az arra adott reakciókat járják körbe. A saját 

tapasztalatok felmérése a becézés, a nemi sztereotipiák és a szexualitásra utaló 

megjegyzések tárgyköréből került ki. A válaszadási lehetőségek ötfokozatú Likert-skálán 

lettek megadva (rendkívül zavar, többnyire zavar, nem tudom eldönteni, kevésbé zavar, 

egyáltalán nem zavar), továbbá egy nem tapasztaltam alternatíva.  

 

 

11.3.7.1 Megszólítás 

  

Nagy különbség mutatkozott a kormánypárti és az ellenzéki politikusnők percepciója 

között a becézés tekintetében. A hatalmon levő képviselőnők vagy semleges választ adtak 

(nem tudom eldönteni) vagy kevésbé zavar reakciókkal érzékeltették, hogy a 

megszólításokban mutatkozó, nőket érintő hierarchiadeficit nem okoz különösebb problémát 

számukra. Ezzel szemben az ellenzékben politizálók a rendkívül zavar (9 fő) és a többnyire 

zavar (2 fő) lehetőségeket jelölték meg. 
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76. ábra: Kormánypárti képviselőnők tapasztalata a becézéssel kapcsolatban 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

 

77. ábra: Ellenzéki képviselőnők tapasztalata a becézéssel kapcsolatban 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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11.3.7.2 Nemi sztereotipiák 

 

Nemi sztereotipiákkal kapcsolatos kéréseket a kormánypárti politikusok többnyire 

nem érzékeltek. Legnagyobb arányban a nem tudom eldönteni (5 fő) és a nem tapasztaltam 

(3 fő) válaszokat adták. Ugyanakkor épp ellenkező tapasztalati élményekről számoltak be az 

ellenzéki politikusnők, akik 100%-ban a rendkívül zavar válaszlehetőséget jelölték be. 

Többféle magyarázat lehet a jelenségre, az ellenzéki politikusnők vagy jobban ki vannak 

téve a sztereotipizáló kéréseknek vagy a kormánypárti képviselőnők nem vesznek tudomást 

az őket ért nemi sztereotípiákról, esetleg érzékelik, csak a hatalmi diskurzushoz igazodva 

elhallgatják a tapsztalataikat.  

 

 

 

78. ábra: Kormánypárti képviselőnők tapasztalata a nemi sztereotípiákkal 

kapcsolatban 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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79. ábra: Ellenzéki képviselőnők tapasztalata a nemi sztereotípiákkal kapcsolatban 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 
 
 
 
11.3.7.3 Kétértelmű megjegyzés 

 

A kétértelmű megjegyzések percepciója megosztja a képviselőnőket. A kormánypárti 

képviselőnők többsége semleges választ adott arra a kérdésre, hogy zavarja-e, ha 

szexualitásra utaló kétértelmű megjegyzést kap. 50%-uk nem tudja eldönteni, közel 

egyharmaduk nem tapasztalta még a jelenséget és mindössze egy fő nyilatkozta azt, hogy 

többnyire zavarják a kétértelmű megjegyzések.  
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elő? (n=11)



168 

 

80. ábra: Kormánypárti képviselőnők véleménye a kétértelmű megjegyzésekről 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

A kormánypárti nőktől eltérően, az ellenzéki politikusnők mindegyike arról számolt 

be, hogy zavarják őket a kétértelmű megjegyzések, azoknak csak a mértékében mutattak 

különbséget. A tizenegy válaszadó közül tízen a rendkívül zavar, míg egy fő a többnyire 

zavar válaszlehetőséget jelölte meg, szemben a kormánypárti nők percepciójától, akik vagy 

nem tudják eldönteni (4 fő), hogy zavarja-e őket a jelenség, vagy nem is tapasztaltak még 

olyan jelenséget, amikor szexualitásra utaló kétértelmű ajánlatot kaptak volna (3 fő). Ez a 

kérdés nem csak a parlamenti munkára fókuszált, hanem a mindennapi élet színtereire is 

vonatkozott. Tehát a válaszokból következtetve nem csak a politikusi lét genderszempontú 

percepciója tér el a kormánypárti és az ellenzéki képviselőnők között, hanem a mindennapi 

szereprepertoár felfogásában is mutatkoznak különbségek.  
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81. ábra: Ellenzéki képviselőnők véleménye a kétértelmű megjegyzésekről 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

 

11.3.7.4 Női sztereotípiákra adott válaszreakció 

 

Arra a kérdésre, hogy tiltakozik-e, ha női sztereotípiákat alkalmaznak képviselőtársai 

a kormánypárti és az ellenzéki képviselők a válaszlehetőségek szinte két végpontját jelölték 

meg. Összesen öt lehetőség közül választhattak a képviselőnők: Nem tiltakozom, inkább 

elfogadom a sztereotípiát és ebből próbálok előnyt kovácsolni. / Nem tiltakozom, mert sok 

nőre igazak a sztereotípiák. / Ritkán tiltakozom, bár ilyenkor is félő, hogy feministának 

titulálnak. / Mindig tiltakozom, mert elutasítom a női sztereotípiákat. / Egyéb.  

Míg a kormánypárti képviselőnők a nem tiltakozom választ jelölték, vagy azért mert 

véleményük szerint sok nőre igazak az állítások (7 fő) vagy azért, mert elfogadják a 

sztereotípia állításait és abból próbálnak előnyt kovácsolni (1 fő), addig az ellenzéki 

képviselőnők inkább tiltakoznak. 90%-uk mindig tiltakozik, mert elutasítja a női 

sztereotípiákat, egy fő pedig bevallottan fél attól, hogy tiltakozása következtében 

feministának titulálják, ezért a ritkán tiltakozik válaszlehetőséget adta meg.   
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82. ábra: Kormánypárti képviselőnők reakciója a női sztereotípiákra 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

 

83. ábra: Ellenzéki képviselőnők reakciója a női sztereotípiákra 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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11.3.7.5 Kétértelmű ajánlatra adott válaszreakció 

 

Attitűdkutatásom alkalmával kitértem arra a kérdésre, hogy saját bevallásuk szerint 

mennyire zavarja a képviselőnőket, ha kétértelmű ajánlatot kapnak férfi kollégájuktól. A 

válaszlehetőségek a következők voltak: Nem zavar, sőt bóknak veszem. / Szándékosan meg 

se hallom. / Kinevetem. / Határozottan kikérem magamnak. / Egyéb.  

 

A kormánypárti politikusnők 63%-át (5 fő) nem zavarja a kétértelmű ajánlat, sőt, 

bóknak veszik. 25%-uk igyekszik szándékosan meg se hallani a kétértelmű közeledést. 

Csupán egy fő jelölte be, hogy kineveti ilyen szituációban férfi kollégáját. Így az 

eredményekből látható, hogy nyílt ellenszegülést egyik kormánypárti politikusnő sem 

alkalmaz, a csoportban a nevetés számít a legmarkánsabb reakciónak, amely a zavar jelének 

is tűnhet adott szituációban. Aki szándékosan igyekszik elengedni a füle mellett a 

hallottakat, ő azt a stratégiát követi, hogy ne kelljen reagálni a megjegyzésekre. Ugyanakkor 

a többségük kifejezetten élvezi a helyzetet és dicséretnek, nőiességük elismerésének tekinti 

az ajánlatot.  

 

84. ábra: Kormánypárti képviselőnők reakciója kétértelmű ajánlatra 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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Az ellenzéki képviselőnők 73%-a (8fő) verbálisan nyíltan szembeszegül az ajánlattal, 

vagyis határozottan kikéri magának a helyzetet, míg 27%-uk (3 fő) kikerüli a nyílt 

konfliktust és ignorálja a hallottakat.  

 

85. ábra: Ellenzéki képviselőnők reakciója kétértelmű ajánlatra 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

11.3.8 A politikai platform nemi szempontú munkamegosztása 
 

Felmerül a kérdés, vajon a társadalomban a nemi munkamegosztás következtében 

kijelenthető-e, hogy vannak olyan döntéshozatali témák, amelyek tipikusan női vagy 

tipikusan férfi megközelítést igényelnének.  

Az eddigi eredmények fényében meglepő fejlemény, hogy a kormánypárti 

képviselőnők 75%-a (6 fő) úgy véli, vannak olyan témák, amelyekhez az egyik nem jobban 

ért, mint a másik. 25%-uk szerint nincsenek ilyen szakpolitikai területek, mert indirekt 

módon minden döntés mindkét nemet érinti, így nem kategorizálhatóak nemek szerint a 

közéleti kérdések.  

Az ellenzéki képviselőnők 100%-ban úgy vélik, hogy minden döntés mindkét nemet 

érinti, így nemenként nem csoportosíthatóak a döntéshozatali területek. 
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86. ábra: Kormánypárti képviselőnők véleménye a politikai témák gender 

vonatkozásairól 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

87. ábra: Ellenzéki képviselőnők véleménye a politikai témák gender vonatkozásairól 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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11.3.9 Női kvóta 
 

A női kvóta, amelynek célja, hogy több nő kerüljön a parlamenti döntéshozók közé, 

megosztja a parlamenti pártokat vertikálisan és horizontálisan is, vagyis a kormánypárti és 

ellenzéki, valamint a női és férfi politikusok között is található támogató és ellenző egyaránt. 

A kérdőívben három konkrét válaszlehetőséget adtam meg és egy egyéb kategóriát. A három 

alternatíva, a támogatja és ellenzi szélsőértékeket fedi le, valamint a célt helyesnek tartó, de 

az eszközt bíráló attitűdöket rögzíti.  

A közbülső válaszlehetőség, miszerint valóban segíteni kellene az esélyegyenlőséget 

a parlamentben mind a kormánypárti, mind az ellenzéki képviselőnők válaszai között 

megjelent, korábbi csoportnál az eredmények 50%-ában (4fő), míg az ellenzékieknél 36%-

ban (4 fő). A különbség a két szélső válaszlehetőség felvállalásában mutatkozott, mert a 

kvóta elutasítása csak a kormánypárti oldalon jelent meg, 50%-os eredménnyel, míg a 

támogatása csak az ellenzéki képviselőnők válaszaiban található meg, 64%-ban.  

A kormánypárti képviselőnők 50%-a szerint, aki rátermett és sokat dolgozik érte, az 

be is tud kerülni az országgyűlésbe, tehát tagadják a szakma üvegplafon-szindrómáját. Ám 

ezt a jelenséget leszámítva a további eredményekből látható, hogy abban mutatkozik 

valamelyest egyetértés a parlamenti képviselőnők között, hogy segíteni kellene az 

esélyegyenlőség kialakulását az országos politikába való bejutáshoz, ugyanakkor az eszköz 

meghatározásában már nincs konszenzus.  

88. ábra: Kormánypárti képviselőnők véleménye a női kvótával kapcsolatban 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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89. ábra: Ellenzéki képviselőnők véleménye a női kvótával kapcsolatban  

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

11.3.10 Női és férfi politikusok különbsége 
 

A kérdőívem eredményei szerint látványos attitűdbeli eltérés tapasztalható a 

kormánypárti és az ellenzéki képviselőnők között a tekintetben, hogy véleményük szerint 

milyen különbségek érzékelhetőek női és férfi politikusok között.  

Nem érzékelek semmilyen különbséget. / A felszólalások vitakultúrájában érzékelek 

különbséget. / A párton belüli karrierlehetőségek tekintetében érzékelek különbséget. / A 

mindennapi, több oldalról érkező kritika elviselésében érzékelek különbséget. / A 

munkamennyiség elviselésében érzékelek különbséget. / A különböző társadalmi szerepek 

(apa, anya, feleség, férj, vásárló, szomszéd, képviselő stb.) összeegyeztethetőségében 

érzékelek különbségeket. / Egyéb.  

A kormánypárti képviselőnők 100%-ban (8fő) azt a választ adták, hogy nem 

érzékelnek semmilyen különbséget a két nem politikusai között. Ezzel szemben az ellenzéki 

képviselőnők a válaszlehetőségek széles spektrumát adták. A kérdésre több válasz is adható 

volt, ennek megfelelően a 11 ellenzéki képviselőnő közül 10-en két választ, míg egy fő négy 

alternatívát is bejelölt, így összesen 24 visszajelzés érkezett az ellenzéki csoportban. A 

válaszok 50%-ban a párton belüli karrierlehetőségek tekintetében érzékelnek különbséget, 

29%-ban a felszólalások vitakultúrájában, 13%-ban a társadalmi szerepek 
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összeegyeztethetőségében jelölik meg a különbségeket, a munkamennyiség elviselése és az 

egyéb kategória pedig 4%–4%-ban jelenik meg.  

 

90. ábra: Kormánypárti politikusok véleménye a női és férfi politikusok különbségéről 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 

 

 

 91. ábra: Ellenzéki politikusok véleménye a női és férfi politikusok különbségéről 

 

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján 
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A kérdőív eredményeit összegezve elmondható, hogy a kormánypárti képviselőnők 

kevésbé érzékelik a szexizmus jelenségét a parlamentben, nem tapasztalják vagy letagadják 

az üvegplafon-szindrómát és kevésbé gondolják, hogy valamilyen módon elő kellene 

segíteni az esélyegyenlőség megteremtését. Így a visszajelzések tükrében kijelenthető, hogy 

a méhkirálynő tünetcsoport a kormánypárti képviselőnőknél érvényesül, akik védik 

pozíciójukat, és idomulnak a férfi hatalmi logikához, míg az ellenzéki képviselőnőknél 

jellemzően a női érdekek érvényesítési szándéka jelenik meg.  

Egyes vélekedések szerint a méhkirálynőhatás a kritikus tömeg átlépésével a 

parlamentben kiküszöbölhető volna, ám ehhez megközelítőleg 30%-os női képviselő 

aránnyal kellene rendelkeznie a magyar törvényhozásnak (Koncz 2014: 517). 

 

 

12. GENDERLINGVISZTIKAI KUTATÁSOM ÖSSZEGZÉSE  

 

Disszertációm témáját nyelvészeti és politológiai érdeklődésem motiválta. 

Dolgozatom bevezetésében így azzal a problémafelvetéssel éltem, hogy a parlamentben 

messze elmarad az a nemi megoszlás, ami a társadalomban tapasztalható, a képviselőknek 

mindössze 10,1%-a nő (2017. 03. 01-jei adat), ezért szükségszerűnek találtam a parlamenti 

nyelvhasználat genderszempontú vizsgálatát, amellyel talán közelebb juthatok a nők 

alacsony politikai részvételi hátteréhez.  

Választott témám elméleti hátterének ismertetésénél kitértem a tudományterület főbb 

paradigmáira. A nemek közötti nyelvhasználati különbségeknek kétféle megközelítési 

módja ismert. Egyrészt, amikor a kutatók azt feltételezik, hogy a különbségek alapvetően 

nyelvi természetűek, vagyis a nyelv alkotta őket és a nyelvhasználat által érzékeltethetőek. 

Ennek a paradigmának a célja, hogy feltérképezze az eltérések módját és azok mennyiségi 

és minőségi jellemzőit. Az irányzathoz köthető kutatások a genderizmus 

tudományterületéhez sorolhatók. A másik megközelítési mód, az agenderizmus a két nem 

közötti nyelvi különbségeket tagadja, ehelyett úgy véli, hogy a társadalmi nyelvhasználatban 

ugyan vannak különbségek, de ezek valójában mesterséges képződmények, amelyeknek 

nincs valódi nyelvi alapjuk (Kegyesné 2005: 61–63). Kutatásom ez utóbbi, vagyis az 

agenderizmus megközelítésével kutatja a nem és a hatalom változójának összefüggéseit. 
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A genderkutatási irányzatok az 1990-es évek során paradigmaváltáson mentek 

keresztül. A fordulat hátterében az a felfogás húzódik meg, miszerint egyik nemnek sincs 

állandó identitása, amelyet szocializációja determinálna. A korábbi két megközelítés, a 

deficit- vagy más néven dominanciamodell, valamint a differenciahipotézis úgy vélte, hogy 

tulajdonképpen kulturális és társadalmi különbségek érhetők tetten a női és férfi 

nyelvhasználati különbségekben. Míg a deficitmodell a férfiak nyelvhasználatát tekintette 

etalonnak, addig a nőkét ahhoz képest értéktelenebbnek tüntette fel. A differenciahipotézis 

már tartózkodott az értéknyilvánítástól, ehelyett a szocializáció primátusát hirdette és az 

eltérő nevelésre vezette vissza a nyelvi különbségeket. Mindkét megközelítés közös 

gyökere, hogy a nemek identitását állandónak vélte és így a társadalmi nemet is statikusan 

kezelte. Ehhez képest a ’90-es években megjelenő dimanikus modell már nagyobb teret 

enged az egyéni különbségeknek és a társadalmi nemet nem előre adottnak véli, hanem a 

beszédben létrejövő dinamikus kategóriának, amely a nyelvi közösségek 

nyelvgyakorlatában jön létre performatív módon (Kegyesné 2005: 62).  

Kutatásomat a dinamikus modell felfogásában végeztem, és arra kerestem a választ, 

vajon a politika kommunikációs világában lesznek-e nemileg specifikus nyelvhasználati 

eltérések vagy a politikai nyelvhasználat homogenizálódik a két nem körében, esetleg 

hatalmi különbségeket mutat, azaz egységes a kormánypárti és egységes az ellenzéki 

oldalon. Hipotéziseim ez utóbbi gondolatmenetre épültek, vagyis hogy a hatalmi logika 

felülírja a gendernyelvhasználati jellemzőket. Feltevéseim esszenciáját az a gondolat adta, 

hogy a politikai erőtérben nem érvényesülnek a nemek közötti nyelvhasználati különbségek, 

hanem a hatalmi pozíció és az ennek megfelelő kommunikációs logika a mérvadó. 

Az öt hipotézishez és a kérdőívhez kapcsolódó kutatás eredményei egy kivétellel mind 

igazolták hipotéziseimet, vagyis a nem kérdése nem volt számottevő, helyette a hatalmi 

pozíció befolyásolta a felszólalásokat. A kivételt az E/1. személyes névmás használata 

jelentette, kutatásom ezen a ponton a gendernyelvészet szakirodalmát erősítette meg, a nők 

valóban gyakrabban beszélnek E/1-ben, még a politikai természetű korpusz anyagában is. 

Továbbá nincs matematikai szintű eltérés a tágabb értelemben vett gendermarkerek két 

vizsgált változója között, ám a gendermarkerek esetében ez az általános érvényű 

használatukra vonatkozik, nem a szűken vett, önmagukra vonatkoztatott esetekre. 

Ugyanakkor a szűken értelmezett gendermarkerekre vonatkozó feltevésemmel azt 

állítottam, hogy a nemek és a hatalmi pozíció között nem lesz számottevő eltérés a 

használatukban és ez be is bizonyosodott, hiszen a képviselők önmagukra vonatkoztatva 
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mindössze két alkalommal használtak gendermarkert (mindkét esetben az ellenzéki nők), ám 

a vizsgált nyelvi mutató alacsony elemszáma miatt ez az eredmény csak a trend felvázolására 

alkalmas, szignifikáns eredménynek nem tekinthető.  

Az alábbi táblázatban összefoglaltam hipotéziseimet, azok szakirodalmi hátterét, 

valamint a kutatási eredményeket.  

 

12.1 Az öt hipotézis és a kérdőív értékelése 
 

 Tudománytörténet Hipotézis Kutatás eredménye 
1. hipotézis A nők több indirekt 

közlést alkalmaznak, 
mint a férfiak 
(Leinfellner 2011: 113–
115). 
A nők 
beszédaktusaikban, 
előnyben részesítik a 
hárító, védekező és 
enyhítő stratégiákat, míg 
a férfiak explicit 
megfogalmazást és 
direktebb nyelvi 
formákat használnak 
(Boronkai 2006: 83).  
 

Az indirekt és 
direkt kérdés és 
közlés bináris 
oppozíciója nem 
nemenként 
specifikálódik, 
hanem a felszólalás 
szándékától és a 
képviselő hatalmi 
pozíciójától függ. 

Hipotézis első része 
igazolásra került: direkt 
közléssel az ellenzék él 
gyakrabban, azon belül is az 
ellenzéki nők. 
Az indirekt közlésekről 
szóló vizsgálat eredményei 
szerint az ellenzék és azon 
belül is az ellenzéki férfiak 
használják gyakrabban, 
tehát a szakirodalom tézise, 
miszerint a nők használnák 
gyakrabban az indirekt 
közléseket, cáfolásra került, 
éppúgy, ahogy az is, hogy a 
kormányon lévők tennék 
ezt, a könnyebb 
visszavonhatóság miatt. 
 

2. hipotézis Politikai 
nyelvhasználatban a 
grice-i maximák 
fordítottan működnek 
(Csepeli 2013: 196). 

Politikai 
nyelvhasználatban 
a grice-i maximák 
fordítottan 
működnek, és 
ebben nem lesz 
különbség a női és 
férfi felszólalók 
csoportja között, 
viszont eltérés lesz 
a kormánypárti és 
ellenzéki 

A kormánypárti képviselők 
közel 40%-kal gyakrabban 
szegték meg a vizsgált 
grice-i maximákat, a nemi 
különbség elhanyagolható. 
Ugyanakkor külön vizsgálva 
a négy csoportot a 
kormánypárti férfiak 
szegték meg leggyakrabban 
a maximákat, utánuk az 
ellenzéki nők, majd a 
kormánypárti nők és a 
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képviselők között, 
mert más a céljuk, 
emiatt más a 
stratégiájuk. 
 

legkevesebbszer az 
ellenzéki férfiak 
kommunikáltak 
maximaszegéssel.  
 

3. hipotézis A nők gyakrabban 
beszélnek E/1-ben, a 
férfiak ezzel ellentétben 
az általános alany 
valamely grammatikai 
formáját használják 
(Huszár 2009a: 61). 

Az ágens explicitté 
tétele (E/1., 
általános alany) a 
felszólalás céljától 
függ. 

A nők gyakrabban 
beszélnek E/1-ben a 
politikai természetű korpusz 
anyagában is. Az ellenzéki 
politikusok használják 
gyakrabban az E/1. és az 
általános alany formáját is. 

4. hipotézis Kegyesné a nő, asszony 
lexéma kollokációit, 
sztereotip 
gendermarkereit 
vizsgálta, amelyből a 
legtöbb (621) a 
szépirodalmi 
alkorpuszban, 560 a 
személyes alkorpuszban, 
és 541 a sajtó 
alkorpuszában fordult 
elő. 168 sztereotípiának 
minősíthető kollokáció 
fordult elő a tudományos 
alkorpuszban és egy sem 
fordult elő a hivatalos 
alkorpuszban (Kegyesné 
2004b: 6). Ebből az 
eredményből 
következtettem arra, 
hogy kevés 
gendermarker található a 
korpuszban, mert a 
hivatalos közeg nem 
kedvez a gendermarkerek 
használatának. 
 

Gendermarkerek 
tekintetében 
ugyanannyi 
található a 
szövegben mindkét 
nemnél, mind a 
kormánypárti, mind 
az ellenzéki 
csoportban. 

Gendermarkerek 
használatára vonatkozóan 
beigazolódott a hipotézisem, 
miszerint önmagukra nézve 
közel azonos lesz a 
használatuk a férfi és női, 
valamint az ellenzéki és 
kormánypárti oldalon. 
Hiszen önmagukra 
vonatkoztatva nem 
jellemző, hogy 
gendermarkert használnának 
a képviselők (kivétel EN 2 
alkalommal), ám az 
általános használatuk mutat 
nemi és hatalmi távolság 
szerint is eltérést. Az 
ellenzéki nők jóval 
gyakrabban használtak nemi 
jellegre utaló kifejezést. 
 

5. hipotézis Az ugye visszakérdezés a 
bizonytalanság jele vagy 
fatikus funkciójú.  

A politikai 
nyelvhasználatban 
az ugye 

A politikai 
nyelvhasználatban az ugye 
visszakérdezés 
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Janet Holmes (1984: 47–
62) az ugye kérdések két 
csoportját különbözteti 
meg, a modális típusú 
változatot, amelyben a 
beszélő megerősítést vár 
az általa elmondott 
információkkal 
kapcsolatban, valamint 
az affektív funkciójú 
ugye kérdést, amely a 
társalgás fenntartásáért 
felelős. 
 

visszakérdezés a 
saját elmondott 
tézisek 
nyomatékosítására 
szolgál. Használata 
se nem fatikus 
funkciójú, se nem a 
bizonytalanság jele 
és nem mutat nemi 
meghatározottságot
. 
 

a saját elmondott tézisek 
nyomatékosítására szolgál, 
és nem mutat nemi 
meghatározottságot, mert 
mind a női, mind a férfi 
politikusok ugyanúgy 14 
alkalommal használták az 
ugye kifejezést valamilyen 
funkcióban. Hatalomhoz 
fűződő viszonyt tekintve az 
ellenzék jóval gyakrabban 
használta az ugye partikulát. 
 

Kérdőív 
 

Méhkirálynő effektus: A 
férfiak által uralt politikai 
terepen a nők nem érzik 
stabilnak pozíciójukat, 
ezért vonakodnak 
segíteni nőtársaikat, sőt, 
őket érzik a 
legfenyegetőbbnek saját 
helyzetükre nézve 
(Ellemers–Rink–Derks–
Ryan 2012: 163–187). 
 

A hatalmi 
pozícióban levő 
nők a hatalmi 
logika szolgálatába 
állnak. 

Kérdőíves kutatásom 
bebizonyította, hogy a 
kormánypárti nők 
gyakrabban tagadják le a 
szexizmus jelenségét és a 
nők nagyobb arányú 
politikai részvételét sem 
támogatják az ellenzéki 
társaikhoz hasonló módon.  

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

12.2 A kutatás társadalmi haszna és tudományos jelentősége 

 

Disszertációm társadalmi haszna, hogy rávilágít a politikai döntéshozatal nemileg 

kiegyensúlyozatlan helyzetére, pedig a demokrácia alapvető követelménye, hogy a 

különböző társadalmi csoportok érdekeinek megjelenítése végbemenjen a politikai 

döntéshozó folyamatokban mind közvetlen módon, mind a képviseleti demokrácia útján. A 

politika ma Magyarországon egyértelműen férfiak uralta terület, a parlamentben a 

képviselőknek csak 10,1%-a nő (20 fő, 2017. 03. 01-ai adat). A nők közéleti 

szerepvállalásának csekély mértéke ellentétes a világon és Európában tapasztalható 

tendenciákkal: az utóbbi években – kevés kivétellel – minden EU-tagállamban növekedett a 
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nők aránya a parlamentekben, a kormányzati és a helyi önkormányzati testületekben, 

Magyarországon viszont érdemben nem változott a helyzet (2002-es választások 9,8% 2006-

os választások 10,4%, 2010-es választások 9,1%, a 2014-es választások 10,1% mkogy.hu).  

Az Inter-Parlamentáris Unió több jelentése (1997, 2008) alapján a nemi szempontból 

kiegyensúlyozatlan politikai hatalomgyakorlást a demokrácia deficitjének tekintik, így 

véleményem szerint alapvető fontosságú a téma vizsgálata. Úgy vélem, disszertációm 

társadalmi haszna pontosan abban ragadható meg, hogy a politikai kommunikáció 

kutatásával, valamint a női kommunikációról való sztereotípiák, hiedelmek felmérésével 

elősegíthető a nemi egyenlőtlenségek megszüntetése. Véleményem szerint, amíg a nők 

parlamenti részaránya nem éri el a kritikus küszöböt, addig sem nőpolitika nem várható, sem 

a női értékek nem jutnak kellőképpen érvényre a parlamentben.  

 

Kutatásom tudományos jelentősége, hogy a női politikai kommunikáció kutatása 

mellett az eredményeket opponáltam a férfi politikai megnyilvánulásokkal is, valamint a 

hatalom kérdését is beemeltem, így két változó mentén vizsgálódtam. Az általam kutatott 

összefüggés a hatalom és a nem között még nem került feltárásra a politikai kommunikáció 

területén, sem Magyarországon, sem külföldi szakirodalmakban. További kuriózuma 

empirikus vizsgálatomnak, hogy korpuszom nagy terjedelmű, összesen 1219 db felszólalást 

elemeztem, valamint a szövegvizsgálatokon túl kérdőíves kutatással is éltem, így kutatásom 

módszertana többoldalúnak mondható. Nagy terjedelmű, saját magam által összegyűjtött 

spontán nyelvi korpuszom későbbi kutatási célkitűzésekhez is felhasználható.  

 

13. A TÉMA JÖVŐBELI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEI  

 

A magyar országgyűlési jegyzőkönyvek kutatása alapján az a kérdés fogalmazódott 

meg bennem, hogy vajon más típusú parlamentek szöveganyagainak vizsgálata is hasonló 

eredményt hozna-e. Így kutatásom további lépése lehetne, ha a most elemzett 

munkaparlament helyett egy vitaparlamenti plénum politizálását és nyelvi megoldásait, nemi 

specifikumait is vizsgálhatnám. A magyar politikai kultúra uralkodó parlamentarizmus-

felfogása a munkaparlament jelleg irányába mutat, elemei a Bundestag mintájára 

hasonlítanak. A szakirodalom szerint (Körösényi – Tóth – Török 2003) a munkaparlament 

jellegzetessége, hogy törvénygyártó gépezetként működik, a politikai döntések legjava a 
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specializált bizottságokban zajlik. A plénum előtti politizálás inkább mutat színdarabhoz 

közelálló részleteket, mintsem a valódi politikai folyamatokba való betekintést.  

Magyarországon erős a bizottsági rendszer, a parlamenti képviselők négyötöde tagja 

valamelyik bizottságnak, így a parlamenti politizálás és a politikai viták nagy része a 

háttérben, a bizottsági munkában már végbemegy, ott már kikristályosodnak a vélemények, 

az erőviszonyok.  

A munkaparlament és a vitaparlament dilemmája hazánkban is több ízben felmerült, 

nem lehet egyik felfogást sem kikiáltani jobbnak, az adott nemzet politikai kultúrája az 

irányadó, hol melyik parlamentarizmus-felfogás tud eredményesebben működni, 

ugyanakkor az mindenképpen szem előtt tartandó, hogy a politikai nyelvhasználatra, a 

plénum előtt történő nyelvi aktusokra kihatással van a parlament munkaformája. Így 

kutatásom eredményeit továbbgondolva egy olyan politikai platform nyelvhasználatát is 

vizsgálnám, ahol sokkal inkább a vitaparlamenti jelleg érvényesül. A brit alsóház politikai 

folyamataira a vitatkozó parlament jellemző, vagyis javarészt a nyilvánosság előtt zajlanak 

a hatalmi játszmák. A felelős ellenzék részéről a politikai alternatíva felmutatása a cél. A 

döntések lépései, a törvények kikristályosodása a plénum előtt transzparens módon átlátható.  

Tehát a politika kommunikációs világa nagyobb hangsúlyt kap a vitaparlamenti 

munkaformában, így meggyőződésem, hogy a nyelvhasználat is másképp alakul, mint a 

munkaparlamenti jellegű politizálás alkalmával. Természetesen ilyenkor a kulturális és 

társadalmi különbségeket is figyelembe kell venni, így nem csak a politika világa, hanem az 

adott társadalomban tapasztalható esélyegyenlőségi kérdések, az üvegplafon mértéke, a 

társadalmi munkamegosztás mind-mind elemzendő kérdés. Ugyanakkor úgy vélem, értékes 

kutatási eredményekkel gazdagíthatnám a politikai nyelvészet genderalapú megközelítését.  
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15. MELLÉKLETEK 

 
 

1. számú melléklet 

 

Kérdőív 
 

Tisztelt Képviselő Asszony! 

 

Doktori disszertációmat a parlamentben tapasztalható nemi sztereotípiák témakörében írom, 

a kutatásomhoz szeretném kérni az Ön segítségét.  

Kérem, hogy töltse ki az alábbi kérdőívet név nélkül. Előre is köszönöm, hogy válaszaival 

hozzájárul a politikai döntéshozatal nemi egyenlőtlenségeinek feltérképezéséhez és 

kutatásom elkészítéséhez.  

 

Köszönettel: Folmeg Márta 

ELTE BTK Interkulturális nyelvészet doktori program hallgatója 

 

 

1. Tapasztalta már az országgyűlésben, hogy nem a teljesítménye, hanem a neme 

alapján ítélték meg munkáját? Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül! 

• Eddig soha. 

• Előfordult már. 

• Rendszeresen előfordul. 

 

 

2. Ön szerint ül olyan képviselőnő a parlamentben, aki női mivoltának köszönheti 

mandátumát? Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül! 

• Igen. 

• Nem. 

• Nem tudom. 
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Amennyiben igen a válasza, Ön szerint jellemzően miért?   

• Külső adottságai felhasználásával. 

• A párton belül alkalmazott női kvóta segítette a bejutását. 

• Egyéb (Kérem, indokoljon!): 

 

3. Önt általában hogyan szólítják képviselőtársai? Kérem, válasszon egyet a felsoroltak 

közül! 

• Teljes nevén 

• Keresztnevén 

• Vezetéknevén 

• Képviselő asszonyként 

• Pozíciója megnevezésével 

• Egyéb módon (Kérem, indokoljon!): 

 

 

4. Általában kihez intézi felszólalásait a parlamentben, kit tekint címzettnek? Több 

válasz is bejelölhető! 

• Vitapartneréhez. 

• Vitapartneréhez és frakciójához. 

• Egész ellenzékhez / Egész kormányoldalhoz. 

• Tévénézőkhöz, rádióhallgatókhoz. 

• Országgyűlés elnökéhez. 

• Saját frakciójához. 

• Egyéb (Kérem, indokoljon!): 

 

 

5. Nőktől vagy férfiaktól szokott gyakrabban elismerést kapni parlamenti munkája 

során? Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül! 

• Nőktől. 

• Férfiaktól. 

• Megközelítőleg egyenlő arányban. 

• Nem szoktam elismerést kapni a parlamenti munka során. 
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6. Mennyire ért egyet a következő állítással? A férfiak szakmai és politikai kérdésekben 

inkább fordulnak férfiakhoz, mint nőkhöz. (1 – egyáltalán nem értek egyet, 5 – teljes 

mértékben egyetértek) 

 

1  2  3  4  5 

 

 

7. Mennyire ért egyet a következő állítással? A nők szakmai és politikai kérdésekben 

inkább fordulnak férfiakhoz, mint nőkhöz. (1 – egyáltalán nem értek egyet, 5 – teljes 

mértékben egyetértek) 

 

1  2  3  4  5 

 

 

8. Mennyire zavarja Önt, ...(1 – egyáltalán nem zavar, 5 – rendkívül zavar) 

  1 2 3 
4 

5 
Nem 

tapasztaltam 

…ha férfi kollégái becézik 

Önt?  
   

 
  

…ha férfi kollégái nemi 

sztereotípiákhoz kapcsolódó 

kérésekkel állnak elő?  

   

 

  

…ha szexualitásra utaló 

kétértelmű megjegyzéseket 

tesznek?  

   

 

  

 

 

9. Tiltakozik-e, ha női sztereotípiákat alkalmaznak képviselőtársai? Kérem, válasszon 

egyet a felsoroltak közül! 

• Nem tiltakozom, inkább elfogadom a sztereotípiát és ebből próbálok előnyt 

kovácsolni. 

• Nem tiltakozom, mert sok nőre igazak a sztereotípiák. 
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• Ritkán tiltakozom, bár ilyenkor is félő, hogy feministának titulálnak.  

• Mindig tiltakozom, mert elutasítom a női sztereotípiákat.  

• Egyéb (Kérem, indokolja válaszát!): 

 

 

10. Hogyan reagál, ha kétértelmű ajánlatot kap férfi kollégájától? Kérem, válasszon 

egyet a felsoroltak közül! 

• Nem zavar, sőt bóknak veszem. 

• Szándékosan meg se hallom.  

• Kinevetem.  

• Határozottan kikérem magamnak. 

• Egyéb (Kérem, indokoljon!):  

 

 

11. Ön szerint a politikában vannak olyan témák, amelyek tipikusan női vagy tipikusan 

férfi döntéshozatalt igényelnének? Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül! 

• Igen, vannak olyan témák, amelyekhez az egyik nem jobban ért, mint a másik.  

• Nem, mivel minden döntés – ha indirekt módon is – mindkét nemet érinti, így 

nem kategorizálnám a szakpolitikákat nemek szerint. 

 

 

12. Mi a véleménye a női kvótával kapcsolatban? Kérem, válasszon egyet a felsoroltak 

közül! 

• Jó kezdeményezés, mert több nő kellene a parlamentbe. 

• Aki rátermett és sokat dolgozik érte, az be is fog kerülni a parlamentbe, ehhez 

nem kell kvótarendszer. 

• A kvótánál rugalmasabb eszközökkel kellene segíteni az esélyegyenlőséget a 

parlamentben. 

• Egyéb (Kérem, indokoljon!):  
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13. Ön szerint milyen különbségek érzékelhetőek a férfi és női politikusok között? Több 

válasz is bejelölhető. 

• Nem érzékelek semmilyen különbséget. 

• A felszólalások vitakultúrájában érzékelek különbséget. 

• A párton belüli karrierlehetőségek tekintetében érzékelek különbséget. 

• A mindennapi, több oldalról érkező kritika elviselésében érzékelek különbséget. 

• A munkamennyiség elviselésében érzékelek különbséget. 

• A különböző társadalmi szerepek (apa, anya, feleség, férj, vásárló, szomszéd, 

képviselő stb.) összeegyeztethetőségében érzékelek különbségeket. 

• Egyéb (Kérem, indokoljon!): 

 

 

14. Kérem, jelölje meg a jelenleg fennálló állapotot: 

• Ön ellenzéki politikus. 

• Ön kormánypárti politikus. 

 

Együttműködését nagyon köszönöm! 

Amennyiben érdeklődik a kérdőív eredménye iránt, a folmegmarti@gmail.com e-mail 

címen vegye fel velem a kapcsolatot, örömmel tájékoztatom a feldolgozást követően. 

 

Köszönettel: 

Folmeg Márta 

ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola  

Interkulturális Nyelvészet Doktori Program 
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2. számú melléklet 
 

Női kormánypárti képviselők és kormánytagok felszólalásainak adatai 
 
 

Felszólalók Azonosító Neme Párt Felszólalás 
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) KN_1 nő Fidesz 8 

Bartos Mónika (Fidesz) KN_2 nő Fidesz 3 

Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) KN_3 nő Fidesz 6 

Csöbör Katalin (Fidesz) KN_4 nő Fidesz 1 

Dr. Bene Ildikó (Fidesz) KN_5 nő Fidesz 11 

Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) KN_6 nő KDNP 121 

Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) KN_7 nő KDNP 12 

Dr. Mátrai Márta (Fidesz) KN_8 nő Fidesz 2 

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) KN_9 nő Fidesz 7 

Dr. Szabó Erika (Fidesz) KN_10 nő Fidesz 34 

Ékes Ilona (Fidesz) KN_11 nő Fidesz 3 

Győri Enikő KN_12 nő Kormánytag 1 

Jánosiné Dr. Bene Ildikó (Fidesz) KN_13 nő Fidesz 11 

Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) KN_14 nő Fidesz 10 

Mágori Józsefné (Fidesz) KN_15 nő Fidesz 14 

Menczer Erzsébet (Fidesz) KN_16 nő Fidesz 3 

Németh Lászlóné KN_17 nő Kormánytag 14 
Rónaszékiné Keresztes Monika 
(Fidesz) KN_18 nő Fidesz 7 
Székyné Dr. Sztrémi Melinda 
(Fidesz) KN_19 nő Fidesz 3 

Talabér Márta (Fidesz) KN_20 nő Fidesz 22 

Wittner Mária (Fidesz) KN_21 nő Fidesz 12 
 

Összes KN felszólalása elemezve 
 

   Összesen: 305 
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3. számú melléklet 

Női ellenzéki képviselők felszólalásainak adatai 
 

Felszólalók Azonosító Neme Párt Felszólalás 
Vizsgált 
felszólalások 

Bertha Szilvia (Jobbik) EN_1 nő Jobbik 74 37 
Dr. Lamperth Mónika 
(MSZP) EN_2 nő MSZP 23 12 

Dr. Szél Bernadett (LMP) EN_3 nő LMP 68 34 

Dr. Szili Katalin (független) EN_4 nő független 1 1 

Dr. Vadai Ágnes (független) EN_5 nő független 9 5 

Dr. Vadai Ágnes (MSZP) EN_6 nő MSZP 3 2 

Dúró Dóra (Jobbik) EN_7 nő Jobbik 56 28 

Ertsey Katalin (LMP) EN_8 nő LMP 61 31 

Hegedűs Lorántné (Jobbik) EN_9 nő Jobbik 53 27 

Kaufer Virág (LMP) EN_10 nő LMP 29 15 

Lendvai Ildikó (MSZP) EN_11 nő MSZP 12 6 

Lengyel Szilvia (LMP) EN_12 nő LMP 22 11 

Osztolykán Ágnes (LMP) EN_13 nő LMP 51 26 

Szabó Rebeka (független) EN_14 nő független 3 2 

Szabó Rebeka (LMP) EN_15 nő LMP 61 31 

Szabó Timea (független) EN_16 nő független 2 1 

Szabó Timea (LMP) EN_17 nő LMP 60 30 

Szűcs Erika (MSZP) EN_18 nő MSZP 12 6 

      

   Összesen: 600 305 
  



217 

 

4. számú melléklet 

Férfi kormánypárti képviselők és kormánytagok felszólalásainak adatai 
 

Felszólalók Azonosító Neme Párt 
Felszólaláso

k 

Vizsgált 
felszólaláso

k 
Ágh Péter (Fidesz) KF_1 férfi Fidesz 17 1 
Babák Mihály 
(Fidesz) KF_2 férfi Fidesz 10 1 
Bagdy Gábor 
(KDNP) KF_3 férfi KDNP 2 1 
Balázs József 
(Fidesz) KF_4 férfi Fidesz 4 1 
Balla György 
(Fidesz) KF_5 férfi Fidesz 12 1 
Balla Mihály 
(Fidesz) KF_6 férfi Fidesz 20 1 
Balog Zoltán 
(Fidesz) KF_7 férfi Fidesz 24 1 
Balogh József 
(Fidesz) KF_8 férfi Fidesz 7 1 

Bánki Erik (Fidesz) KF_9 férfi Fidesz 4 1 
Básthy Tamás 
(KDNP) KF_10 férfi KDNP 6 1 

Bebes István (Fidesz) KF_11 férfi Fidesz 2 1 

Becsey Zsolt KF_12 férfi Kormánytag 4 1 
Bencsik János 
(Fidesz) KF_13 férfi Fidesz 14 1 
Berényi László 
(Fidesz) KF_14 férfi Fidesz 1 1 

Bodó Imre (Fidesz) KF_15 férfi Fidesz 2 1 
Borbély Lénárd 
(Fidesz) KF_16 férfi Fidesz 12 1 

Borkai Zsolt (Fidesz) KF_17 férfi Fidesz 2 1 

Bús Balázs (KDNP) KF_18 férfi KDNP 8 1 

Czene Attila KF_19 férfi Kormánytag 10 1 
Czerván György 
(Fidesz) KF_20 férfi Fidesz 21 1 
Csampa Zsolt 
(Fidesz) KF_21 férfi Fidesz 6 1 
Csenger-Zalán Zsolt 
(Fidesz) KF_22 férfi Fidesz 2 1 
Cseresnyés Péter 
(Fidesz) KF_23 férfi Fidesz 2 1 

Csizi Péter (Fidesz) KF_24 férfi Fidesz 9 1 

Dankó Béla (Fidesz) KF_25 férfi Fidesz 4 1 
Demeter Zoltán 
(Fidesz) KF_26 férfi Fidesz 4 1 
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Dióssi Csaba 
(Fidesz) KF_27 férfi Fidesz 1 1 

Domokos László KF_28 férfi Kormánytag 4 1 

Doncsev András KF_29 férfi Kormánytag 26 1 

Dr Lajtár István KF_30 férfi Kormánytag 4 1 
Dr. Ángyán József 
(Fidesz) KF_31 férfi Fidesz 114 4 
Dr. Aradszki András 
(KDNP) KF_32 férfi KDNP 10 1 

Dr. Balog Ádám KF_33 férfi Kormánytag 2 1 

Dr. Belovics Ervin KF_34 férfi Kormánytag 19 1 

Dr. Bitay Márton Örs KF_35 férfi Kormánytag 19 1 
Dr. Bohács Zsolt 
(Fidesz) KF_36 férfi Fidesz 2 1 
Dr. Bóka István 
(Fidesz) KF_37 férfi Fidesz 2 1 
Dr. Braun Márton 
(Fidesz) KF_38 férfi Fidesz 1 1 
Dr. Budai Gyula 
(Fidesz) KF_39 férfi Fidesz 135 4 
Dr. Czomba Sándor 
(Fidesz) KF_40 férfi Fidesz 119 4 

Dr. Cséfalvay Zoltán KF_41 férfi Kormánytag 571 18 
Dr. Cser-Palkovics 
András (Fidesz) KF_42 férfi Fidesz 1 1 
Dr. Daher Pierre 
(Fidesz) KF_43 férfi Fidesz 3 1 
Dr. Dancsó József 
(Fidesz) KF_44 férfi Fidesz 2 1 
Dr. Fazekas Sándor 
(Fidesz) KF_45 férfi Fidesz 62 2 

Dr. Fellegi Tamás KF_46 férfi Kormánytag 16 0 
Dr. Fónagy János 
(Fidesz) KF_47 férfi Fidesz 471 14 
Dr. Gruber Attila 
(Fidesz) KF_48 férfi Fidesz 8 1 
Dr. Gulyás Gergely 
(Fidesz) KF_49 férfi Fidesz 9 1 
Dr. Gyimesi Endre 
(Fidesz) KF_50 férfi Fidesz 2 1 
Dr. Hargitai János 
(KDNP) KF_51 férfi KDNP 2 1 
Dr. Heintz Tamás 
(Fidesz) KF_52 férfi Fidesz 10 1 
Dr. Hende Csaba 
(Fidesz) KF_53 férfi Fidesz 34 1 
Dr. Hollósi Antal 
Gábor (Fidesz) KF_54 férfi Fidesz 4 1 
Dr. Hoppál Péter 
(Fidesz) KF_55 férfi Fidesz 4 1 
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Dr. Horváth János 
(Fidesz) KF_56 férfi Fidesz 1 1 
Dr. Horváth Zsolt 
(Fidesz) KF_57 férfi Fidesz 2 1 
Dr. Horváth Zsolt 
(Veszprém) (Fidesz) KF_58 férfi Fidesz 8 1 
Dr. Hörcsik Richárd 
(Fidesz) KF_59 férfi Fidesz 8 1 
Dr. Illés Zoltán 
(Fidesz) KF_60 férfi Fidesz 86 3 

Dr. Kardeván Endre KF_61 férfi Kormánytag 7 1 

Dr. Karvalits Ferenc KF_62 férfi Kormánytag 2 1 
Dr. Klinghammer 
István KF_63 férfi Kormánytag 21 1 
Dr. Kocsis Máté 
(Fidesz) KF_64 férfi Fidesz 17 1 
Dr. Komoróczki 
István KF_65 férfi Kormánytag 1 1 

Dr. Kovács Tamás KF_66 férfi Kormánytag 4 1 

Dr. Kovács Zoltán KF_67 férfi Kormánytag 2 1 
Dr. Kovács Zoltán 
(Fidesz) KF_68 férfi Fidesz 8 1 
Dr. Kupper András 
(Fidesz) KF_69 férfi Fidesz 2 1 
Dr. Láng Zsolt 
(Fidesz) KF_70 férfi Fidesz 6 1 
Dr. Latorcai János 
(KDNP) KF_71 férfi KDNP 1 1 
Dr. Lukács Tamás 
(KDNP) KF_72 férfi KDNP 1 1 

Dr. Martonyi János KF_73 férfi Kormánytag 15 1 
Dr. Matolcsy György 
(Fidesz) KF_74 férfi Fidesz 23 1 
Dr. Mengyi Roland 
(Fidesz) KF_75 férfi Fidesz 7 1 
Dr. Mihalovics Péter 
(Fidesz) KF_76 férfi Fidesz 1 1 
Dr. Mikola István 
(Fidesz) KF_77 férfi Fidesz 2 1 
Dr. Molnár Attila 
(Fidesz) KF_78 férfi Fidesz 17 1 
Dr. Nagy Andor 
(KDNP) KF_79 férfi KDNP 6 1 
Dr. Nagy Gábor 
Tamás (Fidesz) KF_80 férfi Fidesz 3 1 
Dr. Nagy István 
(Fidesz) KF_81 férfi Fidesz 13 1 
Dr. Nagy Kálmán 
(KDNP) KF_82 férfi KDNP 6 1 
Dr. Navracsics Tibor 
(Fidesz) KF_83 férfi Fidesz 190 6 
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Dr. Ódor Ferenc 
(Fidesz) KF_84 férfi Fidesz 7 1 
Dr. Orbán Viktor 
(Fidesz) KF_85 férfi Kormánytag 12 1 
Dr. Papcsák Ferenc 
(Fidesz) KF_86 férfi Fidesz 1 1 

Dr. Pintér Sándor KF_87 férfi Kormánytag 35 1 

Dr. Polt Péter KF_88 férfi Kormánytag 32 1 
Dr. Pósán László 
(Fidesz) KF_89 férfi Fidesz 4 1 
Dr. Puskás Imre 
(Fidesz) KF_90 férfi Fidesz 8 1 
Dr. Puskás Tivadar 
(KDNP) KF_91 férfi KDNP 9 1 
Dr. Répássy Róbert 
(Fidesz) KF_92 férfi Fidesz 12 1 

Dr. Réthelyi Miklós KF_93 férfi Kormánytag 51 2 
Dr. Rétvári Bence 
(KDNP) KF_94 férfi KDNP 180 6 
Dr. Rubovszky 
György (KDNP) KF_95 férfi KDNP 4 1 
Dr. Salamon László 
(KDNP) KF_96 férfi KDNP 2 1 
Dr. Semjén Zsolt 
(KDNP) KF_97 férfi KDNP 10 1 
Dr. Seszták Miklós 
(KDNP) KF_98 férfi KDNP 6 1 
Dr. Simicskó István 
(KDNP) KF_99 férfi KDNP 37 1 
Dr. Simon Miklós 
(Fidesz) KF_100 férfi Fidesz 1 1 
Dr. Stágel Bence 
(KDNP) KF_101 férfi KDNP 36 1 

Dr. Szabó Marcel KF_102 férfi Kormánytag 2 1 
Dr. Szabó Tamás 
(Fidesz) KF_103 férfi Fidesz 2 1 
Dr. Szakács Imre 
(Fidesz) KF_104 férfi Fidesz 4 1 
Dr. Szalay Péter 
(Fidesz) KF_105 férfi Fidesz 2 1 

Dr. Szócska Miklós KF_106 férfi Kormánytag 100 3 
Dr. Tapolczai 
Gergely (Fidesz) KF_107 férfi Fidesz 5 1 
Dr. Tarnai Richárd 
(KDNP) KF_108 férfi KDNP 49 2 
Dr. Tiba István 
(Fidesz) KF_109 férfi Fidesz 2 1 
Dr. Tóth József 
(Fidesz) KF_110 férfi Fidesz 2 1 
Dr. Turi-Kovács Béla 
(Fidesz) KF_111 férfi Fidesz 6 1 
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Dr. Varga István 
(Fidesz) KF_112 férfi Fidesz 6 1 

Dr. Varga Zs. András KF_113 férfi Kormánytag 9 1 
Dr. Vas Imre 
(Fidesz) KF_114 férfi Fidesz 5 1 
Dr. Vejkey Imre 
(KDNP) KF_115 férfi KDNP 3 1 
Dr. Vitányi István 
(Fidesz) KF_116 férfi Fidesz 4 1 
Dr. Völner Pál 
(Fidesz) KF_117 férfi Fidesz 28 1 
Dr. Zsiga Marcell 
(Fidesz) KF_118 férfi Fidesz 9 1 

Ékes József (Fidesz) KF_119 férfi Fidesz 5 1 

Fejér Andor (Fidesz) KF_120 férfi Fidesz 1 1 

Firtl Mátyás (KDNP) KF_121 férfi KDNP 8 1 

Font Sándor (Fidesz) KF_122 férfi Fidesz 20 1 

Földi László (KDNP) KF_123 férfi KDNP 10 1 

Fülöp István (Fidesz) KF_124 férfi Fidesz 2 1 
Gaal Gergely 
(KDNP) KF_125 férfi KDNP 7 1 
Gajda Róbert 
(Fidesz) KF_126 férfi Fidesz 4 1 
Gelencsér Attila 
(Fidesz) KF_127 férfi Fidesz 2 1 
Gyopáros Alpár 
(Fidesz) KF_128 férfi Fidesz 3 1 
Győrffy Balázs 
(Fidesz) KF_129 férfi Fidesz 4 1 
Habis László 
(KDNP) KF_130 férfi KDNP 4 1 
Hadházy Sándor 
(Fidesz) KF_131 férfi Fidesz 4 1 

Halász János (Fidesz) KF_132 férfi Fidesz 358 11 
Hanó Miklós 
(Fidesz) KF_133 férfi Fidesz 3 1 
Harrach Péter 
(KDNP) KF_134 férfi KDNP 4 1 
Herman István Ervin 
(Fidesz) KF_135 férfi Fidesz 4 1 
Hidvéghi Balázs 
(Fidesz) KF_136 férfi Fidesz 2 1 

Hirt Ferenc (Fidesz) KF_137 férfi Fidesz 8 1 
Horváth László 
(Fidesz) KF_138 férfi Fidesz 2 1 

Hölvényi György KF_139 férfi Kormánytag 1 1 

Jakab István (Fidesz) KF_140 férfi Fidesz 1 1 
Kalmár Ferenc 
András (KDNP) KF_141 férfi KDNP 28 1 

Kara Ákos (Fidesz) KF_142 férfi Fidesz 10 1 
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Koncz Ferenc 
(Fidesz) KF_143 férfi Fidesz 3 1 
Kontrát Károly 
(Fidesz) KF_144 férfi Fidesz 261 8 

Kontur Pál (Fidesz) KF_145 férfi Fidesz 2 1 

Kósa Lajos (Fidesz) KF_146 férfi Fidesz 4 1 
Koszorús László 
(Fidesz) KF_147 férfi Fidesz 15 1 
Kovács Ferenc 
(Fidesz) KF_148 férfi Fidesz 2 1 
Kovács Péter 
(Fidesz) KF_149 férfi Fidesz 3 1 

Kozma Péter (Fidesz) KF_150 férfi Fidesz 4 1 
Kőszegi Zoltán 
(Fidesz) KF_151 férfi Fidesz 2 1 
Kővári János 
(Fidesz) KF_152 férfi Fidesz 1 1 
Kucsák László 
(Fidesz) KF_153 férfi Fidesz 5 1 
Kulcsár József 
Ferenc (Fidesz) KF_154 férfi Fidesz 7 1 
L. Simon László 
(Fidesz) KF_155 férfi Fidesz 22 1 
László Tamás 
(Fidesz) KF_156 férfi Fidesz 1 1 
Lasztovicza Jenő 
(Fidesz) KF_157 férfi Fidesz 1 1 

Lázár János (Fidesz) KF_158 férfi Fidesz 5 1 
Lezsák Sándor 
(Fidesz) KF_159 férfi Fidesz 4 1 
Lipők Sándor 
(Fidesz) KF_160 férfi Fidesz 3 1 
Lukács László 
(Fidesz) KF_161 férfi Fidesz 1 1 
Márton Attila 
(Fidesz) KF_162 férfi Fidesz 5 1 
Michl József 
(KDNP) KF_163 férfi KDNP 22 1 
Móring József Attila 
(KDNP) KF_164 férfi KDNP 4 1 

Nagy Csaba (Fidesz) KF_165 férfi Fidesz 6 1 
Németh Szilárd 
István (Fidesz) KF_166 férfi Fidesz 11 1 
Németh Zoltán 
(Fidesz) KF_167 férfi Fidesz 2 1 
Németh Zsolt 
(Fidesz) KF_168 férfi Fidesz 87 3 

Nyitrai Zsolt (Fidesz) KF_169 férfi Fidesz 14 1 
Orbán Viktor 
(Fidesz) KF_170 férfi Fidesz 193 6 
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Pálffy István 
(KDNP) KF_171 férfi KDNP 30 1 
Pánczél Károly 
(Fidesz) KF_172 férfi Fidesz 8 1 
Patay Vilmos 
(Fidesz) KF_173 férfi Fidesz 5 1 
Pichler Imre László 
(Fidesz) KF_174 férfi Fidesz 3 1 

Pleschinger Gyula KF_175 férfi Kormánytag 4 1 

Pócs János (Fidesz) KF_176 férfi Fidesz 20 1 

Polics József (Fidesz) KF_177 férfi Fidesz 1 1 
Potápi Árpád János 
(Fidesz) KF_178 férfi Fidesz 2 1 
Prof. Iván László 
(Fidesz) KF_179 férfi Fidesz 3 1 
Révész Máriusz 
(Fidesz) KF_180 férfi Fidesz 11 1 

Riz Gábor (Fidesz) KF_181 férfi Fidesz 2 1 

Rogán Antal (Fidesz) KF_182 férfi Fidesz 6 1 
Román István 
(Fidesz) KF_183 férfi Fidesz 2 1 

Sági István (Fidesz) KF_184 férfi Fidesz 2 1 
Sáringer-Kenyeres 
Tamás (KDNP) KF_185 férfi KDNP 14 1 
Schmidt Csaba 
(Fidesz) KF_186 férfi Fidesz 3 1 
Sebestyén László 
(Fidesz) KF_187 férfi Fidesz 10 1 
Seszták Oszkár 
(KDNP) KF_188 férfi KDNP 5 1 
Simonka György 
(Fidesz) KF_189 férfi Fidesz 2 1 

Simor András KF_190 férfi Kormánytag 2 1 
Soltész Miklós 
(KDNP) KF_191 férfi KDNP 150 5 
Spaller Endre 
(KDNP) KF_192 férfi KDNP 34 1 

Szabó Csaba (Fidesz) KF_193 férfi Fidesz 2 1 

Szabó Zsolt (Fidesz) KF_194 férfi Fidesz 7 1 
Szalay Ferenc 
(Fidesz) KF_195 férfi Fidesz 5 1 
Szászfalvi László 
(KDNP) KF_196 férfi KDNP 14 1 
Szatmáry Kristóf 
(Fidesz) KF_197 férfi Fidesz 107 3 

Szekó József (Fidesz) KF_198 férfi Fidesz 1 1 
Szólláth Tibor Zoltán 
(Fidesz) KF_199 férfi Fidesz 2 1 

Szőcs Géza KF_200 férfi Kormánytag 13 1 
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Tállai András 
(Fidesz) KF_201 férfi Fidesz 163 5 
Tamás Barnabás 
(Fidesz) KF_202 férfi Fidesz 3 1 

Tasó László (Fidesz) KF_203 férfi Fidesz 12 1 
Tessely Zoltán 
(Fidesz) KF_204 férfi Fidesz 2 1 

Tiffán Zsolt (Fidesz) KF_205 férfi Fidesz 4 1 
V. Németh Zsolt 
(Fidesz) KF_206 férfi Fidesz 27 1 
Vantara Gyula 
(Fidesz) KF_207 férfi Fidesz 2 1 

Varga József (Fidesz) KF_208 férfi Fidesz 2 1 
Varga László 
(KDNP) KF_209 férfi KDNP 8 1 
Varga Mihály 
(Fidesz) KF_210 férfi Fidesz 4 1 
Vargha Tamás 
(Fidesz) KF_211 férfi Fidesz 4 1 
Vécsey László 
(Fidesz) KF_212 férfi Fidesz 2 1 

Vigh László (Fidesz) KF_213 férfi Fidesz 1 1 
Vincze László 
(Fidesz) KF_214 férfi Fidesz 6 1 
Wintermantel Zsolt 
(Fidesz) KF_215 férfi Fidesz 2 1 
Zsigó Róbert 
(Fidesz) KF_216 férfi Fidesz 17 1 

      

   Összesen 4925 305 
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5. számú melléklet 

Férfi ellenzéki képviselők felszólalásainak adatai 
 

Felszólalók Azonosító Neme Párt Felszólalások 
Vizsgált 
felszólalások 

Balczó Zoltán (Jobbik) EF_1 férfi Jobbik 43 3 

Balla Gergő (Jobbik) EF_2 férfi Jobbik 6 1 

Bana Tibor (Jobbik) EF_3 férfi Jobbik 23 2 

Baracskai József (MSZP) EF_4 férfi MSZP 5 1 

Baráth Zsolt (Jobbik) EF_5 férfi Jobbik 18 1 

Boldvai László (MSZP) EF_6 férfi MSZP 11 1 

Bödecs Barna (Jobbik) EF_7 férfi Jobbik 29 2 

Burány Sándor (MSZP) EF_8 férfi MSZP 17 1 

Dr. Apáti István (Jobbik) EF_9 férfi Jobbik 41 3 

Dr. Baja Ferenc (MSZP) EF_10 férfi MSZP 13 1 
Dr. Bárándy Gergely 
(MSZP) EF_11 férfi MSZP 19 1 

Dr. Botka László (MSZP) EF_12 férfi MSZP 8 1 
Dr. Dorosz Dávid 
(független) EF_13 férfi független 1 1 

Dr. Dorosz Dávid (LMP) EF_14 férfi LMP 31 2 
Dr. Garai István Levente 
(MSZP) EF_15 férfi MSZP 55 4 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás 
(Jobbik) EF_16 férfi Jobbik 46 3 

Dr. Gyenes Géza (Jobbik) EF_17 férfi Jobbik 48 4 

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) EF_18 férfi Jobbik 4 1 
Dr. Harangozó Tamás 
(MSZP) EF_19 férfi MSZP 101 7 

Dr. Hiller István (MSZP) EF_20 férfi MSZP 74 5 
Dr. Ipkovich György 
(MSZP) EF_21 férfi MSZP 35 3 

Dr. Józsa István (MSZP) EF_22 férfi MSZP 62 5 

Dr. Kiss Sándor (Jobbik) EF_23 férfi Jobbik 16 1 
Dr. Kolber István 
(független) EF_24 férfi független 1 1 

Dr. Kolber István (MSZP) EF_25 férfi MSZP 7 1 
Dr. Lenhardt Balázs 
(független) EF_26 férfi független 11 1 
Dr. Lenhardt Balázs 
(Jobbik) EF_27 férfi Jobbik 34 3 
Dr. Molnár Csaba 
(független) EF_28 férfi független 1 1 

Dr. Molnár Csaba (MSZP) EF_29 férfi MSZP 8 1 

Dr. Molnár Zsolt (MSZP) EF_30 férfi MSZP 4 1 
Dr. Nemény András 
(MSZP) EF_31 férfi MSZP 77 6 



226 

 

Dr. Nyikos László (Jobbik) EF_32 férfi Jobbik 12 1 
Dr. Schiffer András 
(független) EF_33 férfi független 2 1 

Dr. Schiffer András (LMP) EF_34 férfi LMP 36 3 

Dr. Simon Gábor (MSZP) EF_35 férfi MSZP 13 1 

Dr. Sós Tamás (MSZP) EF_36 férfi MSZP 52 4 

Dr. Staudt Gábor (Jobbik) EF_37 férfi Jobbik 30 2 

Dr. Steiner Pál (MSZP) EF_38 férfi MSZP 31 2 

Dr. Szanyi Tibor (MSZP) EF_39 férfi MSZP 8 1 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) EF_40 férfi MSZP 29 2 

Dr. Tóth József (MSZP) EF_41 férfi MSZP 32 2 

Dr. Ujhelyi István (MSZP) EF_42 férfi MSZP 8 1 

Dr. Varga László (MSZP) EF_43 férfi MSZP 68 5 

Dr. Veres János (MSZP) EF_44 férfi MSZP 8 1 

Egyed Zsolt (Jobbik) EF_45 férfi Jobbik 37 3 

Endrésik Zsolt (független) EF_46 férfi független 6 1 

Endrésik Zsolt (Jobbik) EF_47 férfi Jobbik 8 1 

Farkas Gergely (Jobbik) EF_48 férfi Jobbik 46 3 

Ferenczi Gábor (Jobbik) EF_49 férfi Jobbik 44 3 

Gőgös Zoltán (MSZP) EF_50 férfi MSZP 104 8 

Göndör István (MSZP) EF_51 férfi MSZP 46 3 

Gúr Nándor (MSZP) EF_52 férfi MSZP 100 7 

Gyöngyösi Márton (Jobbik) EF_53 férfi Jobbik 37 3 

Gyurcsány Ferenc (MSZP) EF_54 férfi MSZP 5 1 

Harangozó Gábor (MSZP) EF_55 férfi MSZP 27 2 

Hegedűs Tamás (Jobbik) EF_56 férfi Jobbik 11 1 
Horváth András Tibor 
(MSZP) EF_57 férfi MSZP 19 1 

Ivády Gábor (független) EF_58 férfi független 2 1 

Iváncsik Imre (MSZP) EF_59 férfi MSZP 2 1 

Jámbor Nándor (Jobbik) EF_60 férfi Jobbik 6 1 

Jávor Benedek (független) EF_61 férfi független 4 1 

Jávor Benedek (LMP) EF_62 férfi LMP 57 4 

Juhász Ferenc (MSZP) EF_63 férfi MSZP 4 1 

Káli Sándor (MSZP) EF_64 férfi MSZP 12 1 
Karácsony Gergely 
(független) EF_65 férfi független 3 1 

Karácsony Gergely (LMP) EF_66 férfi LMP 38 3 

Kepli Lajos (Jobbik) EF_67 férfi Jobbik 49 4 

Kiss Péter (MSZP) EF_68 férfi MSZP 13 1 

Korondi Miklós (Jobbik) EF_69 férfi Jobbik 27 2 

Kovács László (MSZP) EF_70 férfi MSZP 15 1 

Kovács Tibor (MSZP) EF_71 férfi MSZP 56 4 

Kránitz László (MSZP) EF_72 férfi MSZP 2 1 

Kukorelly Endre (LMP) EF_73 férfi LMP 7 1 
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Kulcsár Gergely (Jobbik) EF_74 férfi Jobbik 32 2 

Lukács Zoltán (MSZP) EF_75 férfi MSZP 58 4 

Magyar Zoltán (Jobbik) EF_76 férfi Jobbik 52 4 

Mandur László (MSZP) EF_77 férfi MSZP 4 1 

Mesterházy Attila (MSZP) EF_78 férfi MSZP 2 1 

Mile Lajos (LMP) EF_79 férfi LMP 17 1 

Mirkóczki Ádám (Jobbik) EF_80 férfi Jobbik 68 5 

Molnár Oszkár (független) EF_81 férfi független 3 1 

Murányi Levente (Jobbik) EF_82 férfi Jobbik 1 1 

Németh Zsolt (Jobbik) EF_83 férfi Jobbik 33 2 

Novák Előd (Jobbik) EF_84 férfi Jobbik 58 4 

Nyakó István (MSZP) EF_85 férfi MSZP 66 5 

Pál Béla (MSZP) EF_86 férfi MSZP 66 5 

Pál Tibor (MSZP) EF_87 férfi MSZP 50 4 

Pörzse Sándor (Jobbik) EF_88 férfi Jobbik 37 3 

Pősze Lajos (Jobbik) EF_89 férfi Jobbik 8 1 

Rozgonyi Ernő (Jobbik) EF_90 férfi Jobbik 6 1 

Rubi Gergely (Jobbik) EF_91 férfi Jobbik 10 1 
Samu Tamás Gergő 
(Jobbik) EF_92 férfi Jobbik 6 1 

Scheiring Gábor (független) EF_93 férfi független 2 1 

Scheiring Gábor (LMP) EF_94 férfi LMP 91 7 

Schön Péter (Jobbik) EF_95 férfi Jobbik 2 1 

Simon Gábor (MSZP) EF_96 férfi MSZP 79 6 

Sneider Tamás (Jobbik) EF_97 férfi Jobbik 34 3 

Sós Tamás (MSZP) EF_98 férfi MSZP 15 1 

Suhajda Krisztián (Jobbik) EF_99 férfi Jobbik 8 1 

Szabó Imre (MSZP) EF_100 férfi MSZP 35 3 

Szabó Vilmos (MSZP) EF_101 férfi MSZP 10 1 

Szávay István (Jobbik) EF_102 férfi Jobbik 48 4 

Szilágyi György (Jobbik) EF_103 férfi Jobbik 62 5 

Szilágyi László (független) EF_104 férfi független 3 1 

Szilágyi László (LMP) EF_105 férfi LMP 72 5 

Szilágyi Péter (LMP) EF_106 férfi LMP 20 1 

Tóbiás József (MSZP) EF_107 férfi MSZP 49 4 

Tóth Csaba (MSZP) EF_108 férfi MSZP 63 5 

Tukacs István (MSZP) EF_109 férfi MSZP 88 7 

Vágó Gábor (LMP) EF_110 férfi LMP 123 9 

Vágó Sebestyén (Jobbik) EF_111 férfi Jobbik 39 3 

Varga Géza (Jobbik) EF_112 férfi Jobbik 33 2 

Varga Zoltán (MSZP) EF_113 férfi MSZP 27 2 

Varju László (független) EF_114 férfi független 4 1 

Varju László (MSZP) EF_115 férfi MSZP 18 1 

Vitányi Iván (független) EF_116 férfi független 1 1 
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Volner János (Jobbik) EF_117 férfi Jobbik 98 7 

Vona Gábor (Jobbik) EF_118 férfi Jobbik 14 1 

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) EF_119 férfi Jobbik 170 13 
Zagyva György Gyula 
(Jobbik) EF_120 férfi Jobbik 32 2 

Zakó László (Jobbik) EF_121 férfi Jobbik 17 1 

      

   Összesen 3799 306 
 




