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1. A téma ismertetése és a kutatás célkitűzése  

 

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. 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. A kétkultúramodell keretei közül a dinamikus modell paradigmájába 

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. 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.  

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 

fókuszba, célkitűzésem, hogy kimutassam, a nemek tekintetében nem találok eltérő nyelvi 

viselkedésre példát. A gender csupán egyike azon társadalmi változóknak, amelyek együttes 

hatása befolyásolja az egyén verbális viselkedését, nem az lesz a meghatározó, hanem a 

felszólaló célja.  

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. 

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 
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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.  

 

 

2. 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 (lásd részletesen 3.2-es fejezet). 

 

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 

szövegben, 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.  

 

 

3. Elméleti háttér 

 

3.1 Az első hipotézis kutatástörténeti háttere 

 

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 
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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, 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.  

 

 

3.2 A második hipotézis kutatástörténeti háttere 

 

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 
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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 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 mond 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: 

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 

kapcsolatban (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 

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. 
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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).  

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 az 

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). 

 

 

3.3 A harmadik hipotézis kutatástörténeti háttere 

 

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 
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2009a: 61). Általában a laikus közvélemény éppen fordítva gondolná, hogy inkább a férfiak 

beszélnek sokat önmagukról és ezért ők használják gyakrabban az egyes szám első személyű 

névmást, ugyanakkor a gendernyelvészeti kutatások az ellentétjét igazolják (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).  

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). 

 

 

3.4 A negyedik hipotézis kutatástörténeti háttere 

 

H4: Explicit gendermarkerek tekintetében ugyanannyit 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. 

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 
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szövegben mind a négy csoportnál, 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 

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. 

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. 

 

 

3.5 Az ötödik hipotézis kutatástörténeti háttere 

 

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 
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képességeiket tükrözi, hiszen 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.  

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.  

 

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. Kutatási módszer 

 

Kutatásom módszertana alapvetően a beavatkozás-mentes tartalomelemzésre és 

diskurzuselemzésre épült, ugyanakkor kiegészítő kvantitatív módszerként a kérdőív 

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1251/125107.htm
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1251/125107.htm
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1251/125107.htm


10 

 

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.  

 

Az öt hipotézishez egyenként kódkategóriákat jelöltem ki, amelyek indikátorokként, vagyis 

mutatókként szolgáltak az adott feltételezés méréséhez. Az indikátorok 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.  

 

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.   

 

 

4.3 A korpusz 

 

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 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. 
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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.  

 

 

4.3.1 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. 

 

4.3.2 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 felülreprezentálódjon a szövegekben. 

600 felszólalásból ezzel a módszerrel sikerült 305 felszólalást képezni. 

 

4.3.3 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 van elemezve legalább egy felszólalás), összesen 305 db 

felszólalást kapunk.  

 

4.3.4 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.  

H1: indirekt – direkt kérdés és közlés: sárga kihúzás 

H2: grice-i maximák fordított alkalmazása, kétértelműség, homályosság: szürke kihúzás 

H3: ágens explicitté tétele: sárga 

H4: gendermarkerek: zöld színű kihúzás 

H5: ugye: kék jelölés 
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4.4 Kérdőívezés  

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).  

 

4.4.1 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 

kilencen kormánypártiak, míg tizenegy fő ellenzéki vagy független politikus. A független 

képviselőket az ellenzékhez soroltam.  

 

 

5. A kutatómunka összefoglalása  

 

5.1 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.  
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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.  

A közvetett és a közvetlen nyelvi elemeket tartalmazó csoportok a homlokzatfenyegetés 

mértékében térnek el egymástól.  

 

1. 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 szövegek kiértékelésekor a közvetlen és közvetett értelmezésen felül ügyelnem kellett a 

vizsgált nyelvi elem szófajára is. Például a kormánypárti női felszólalásokban 103 db ’mi’-ből 

csak 66 db ’mi’ szerepelt személyes névmásként, 37 db ’mi több, mi volt a célja’ értelemben 

merült fel, így azokat természetszerűleg nem számoltam.  

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. 

 

5.1.1 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 2. 

ábra). 
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2. 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 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 3. ábra). 

 

3. 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 4. ábra).  

 

4. 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.  

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 

 Női politikusok 

(EN+KN) (db) 

Férfi politikusok 

(EF+KF) (db) 

Közvetlen (direkt) 2033 2114 

Közvetett (indirekt) 876 991 
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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.  

 

Az eredményeket függetlenségvizsgálattal, khí-négyzet-próbával teszteltem, hogy kiderüljön, 

az adott összefüggés statisztikai értelemben mennyire általánosítható az alapsokaságra nézve. 

A társadalomtudományokban általában 5%-os, vagyis p <0,05 küszöböt szoktak kijelölni 

kritikus értékként, amely alatt elvetjük a nullhipotézist és elfogadjuk az úgynevezett 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). 

A khí-négyzet-próba számításával az első hipotézis direkt beszédaktusaira vonatkozóan azt az 

eredményt kaptam, hogy p<0,05, így az eredmény elfogadható szignifikánsnak. 

 

5. 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.  

 

 

6. 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. 

 

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. 
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7. 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. 

 

8. 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. 

 

 

5.2 A második hipotézis empirikus vizsgálata 

 

A második hipotézis: A politikai nyelvhasználatban a grice-i maximák fordítottan 

működnek. 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. 

 

5.2.1 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: 

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.  
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 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! 

 

 

5.2.2 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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.  
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11. 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.  

A női és férfi képviselők között nincs számottevő különbség a grice-i maximák fordított 

alkalmazása között, amikor a női és férfi képviselőket összesítem (lásd 10. 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.  

 

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. 

 

12. 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.  

 

13. 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. 

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) 



19 

 

használják fordított módon a grice-i maximákat. 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. 

 

 

5.3 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.  

 

5.3.1 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. 

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.  
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5.3.2 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 14. ábra szemlélteti az eredményeket. 

 

 

14. 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 15. ábra).  
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15. 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 

 

 

16. 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 16. ábra). 

 

 

5.3.3 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 17. 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 

jóval gyakrabban fordul elő, mint az én személyes névmás vagy alakváltozatainak használata.  

 

 

17. 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 
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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 eben a csoportban az általános 

alannyal megvalósított burkolt felelősséghárítás és burkolt felelősségre vonás a gyakoribb 

(lásd 18. ábra).  

 

18. 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. 

A 19. 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. 

 

19. 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 17. 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 
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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.  

 

20. 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 17. ábra), mint az 

én személyes névmás vagy alakváltozatainak használata. Ebből az eredményből arra a 

következtetésre lehet jutni, hogy a politikai nyelvhasználatban általában jellemző az általános 

alany használata a jóval konkrétabb személyes névmás használata helyett.  

 

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. 

 

A részeredmények egymáshoz viszonyított arányainak kimutatásával látható, hogy az egyes 

változók közötti arányok nem térnek el egymástól számottevően.  

 

21. ábra: Az E/1. vizsgálatának eredményei férfi - női bontásban arányosítva 

 

 Férfi 

(%) 

Nő 

(%) 

Kormánypárti 44 48 

Ellenzéki 56 52 

Összesen 100 100 

Forrás: saját szerkesztés 
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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. 

 

22. 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. 

 

23. 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. 

 

 

24. 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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5.4 A negyedik hipotézis empirikus vizsgálata  

 

A 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 szövegben 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. 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 is feltüntettem az eredmények között. 

Vizsgálatom 11 kifejezésre terjedt ki, ezeket a szövegek előzetes átolvasása indukálta. Az 

elemzés kapcsán tehát feltüntettem egy szűkebb kategóriát, a beszélő ágensre vonatkozó 

identitásjelölőket és egy tágabb referenciájú halmazt, amely az általában véve kifejezett 

identitás megkülönböztetésére szolgál. 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. 

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. 

A beszélő ágensre vonatkoztatott példák közül, 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. 

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 
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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. 

 

5.4.1 A negyedik hipotézis eredményei összesítve, csoportonkénti bontásban 

 

Feltevésem beigazolódott, hiszen az egész korpuszban mindösszesen 2db szűken értelmezett 

gendermarkert találtam, a tágan értelmezett gendermarkerek összevetését pedig a következő 

táblázat szemlélteti. 

 

25. 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. 

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 
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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.  

 

 

5.4.2 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.  

 

26. 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.  
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27. 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.  

 

 

28. 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 általános használatuk mutat 

nemi és hatalmi távolság szerint is eltérést. Az ellenzéki nők kimagaslóan többször használtak 

nemi jellegre utaló kifejezést. 

A gendermarkerek khí-négyzet-próbájánál a függetlenség esetén várható értékek és a 

megfigyelt értékek alig különböznek egymástól, így a szignifikanciaérték is magas 

bizonytalanságot mutat a változók közötti összefüggés tekintetében. Az 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. 

 

29. ábra: Gendermarkerek vizsgálatának eredményei férfi - női bontásban arányosítva 

 

 Férfi 

(%) 

Nő 

(%) 

Kormánypárti 30 30 

Ellenzéki 70 70 

Összesen 100 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

30. ábra: Gendermarkerek vizsgálatának eredményei kormánypárti - ellenzéki 

bontásban arányosítva 

 Férfi Nő Összesen 

Kormánypárti (%) 22 78 100 

Ellenzéki (%) 22 78 100 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 Női politikusok  

(KN+EN) (db) 

Férfi politikusok 

(KF+EF) (db) 

Gendermarkerek 187 53 
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Az 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. 

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. 

 

 

5.5 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.  

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. 

 

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 a 31. ábra szemlélteti.  
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A nők csoportjában két alkalommal megjelent a megerősítési szándékú használat, míg fatikus 

funkciójúra nem találtam példát. Nyomatékosításként tizenkétszer használták a partikulát.  

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.  

 

31. 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. A 32. ábra 

mutatja a kormánypárti és ellenzéki politikusok körében mért viszonyszó különböző 

funkciójú eredményeit. 

 

32. 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 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 33. ábra).  
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33. 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 

 

 

5.5.1 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 

(34. ábra). 

 

34. 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 

 

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.  

 

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. 
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35. 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. 

 

36. 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. 

 

 

6. 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 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 
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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). 

 

6.1 A kérdőív eredményei 

A kérdőív változója a hatalmi pozíció. Az online kérdéssort 8 fő kormánypárti és 11 fő 

ellenzéki képviselőnő töltötte ki, összesen 1 kormánypárti képviselőnő utasította vissza a 

válaszadást. 

 

6.1.1 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. 

 

6.1.2 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. 

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 közel 28,6%-ban megjelenik a külső adottságoknak tulajdonított 

pozíció megszerzése is, míg egyéb kategóriát nem jelölt meg egy képviselőnő sem.  

 

6.1.3 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.  

 

6.1.4 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 eltérés a 

kormánypárti és az ellenzéki képviselőnők felfogásában az üzenetük címzettjéről. A kérdésre 

több válasz is adható volt. 
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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. 

 

6.1.5 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.  

 

6.1.6 Szakmai kompetencia és a nem összefüggései 

A kompetencia, hozzáértés nemi szempontú megítélését két kérdéssel kutattam, először a 

férfiakra, majd a nőkre fókuszálva. 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.  

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 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 
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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.  

 

6.1.7 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.  

 

6.1.7.1 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. 

 

6.1.7.2 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.  

 

6.1.7.3 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.  

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. 

 

6.1.7.4 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 



36 

 

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.   

 

6.1.7.5 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.  

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. 

 

6.1.7.6 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. 

 

6.1.7.7 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 



37 

 

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. 

 

6.1.7.8 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 

összeegyeztethetőségében jelölik meg a különbségeket, a munkamennyiség elviselése és az 

egyéb kategória pedig 4%–4%-ban jelenik meg. 

 

6.2 Kérdőív eredményeinek összegzése 

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). 

 

 

7. Összefoglalás 

 

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 adja, hogy a 
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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 nem igazolta hipotézisemet, ehelyett a gendernyelvészet szakirodalmát 

erősítette meg, a nők valóban gyakrabban beszélnek E/1-ben, még a politikai természetű 

korpusz anyagában is.  

A következő táblázatban összefoglaltam hipotéziseimet, azok szakirodalmi hátterét, valamint 

a kutatási eredményeket.  

 

7.1 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 képviselők 

között, mert más a 

céljuk, emiatt más a 

stratégiájuk. 

 

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 

legkevesebbszer az 

ellenzéki férfiak 

kommunikáltak 

maximaszegéssel.  
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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, 

sztereotíp 

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 mind a négy 

csoportnál 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. 

 

7 5. hipotézis Az ugye visszakérdezés a 

bizonytalanság jele vagy 

fatikus funkciójú.  

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 

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 

A politikai 

nyelvhasználatban az ugye 

visszakérdezés 

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 
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affektív funkciójú ugye 

kérdést, amely a társalgás 

fenntartásáért felelős. 

meghatározottságot. 

 

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 

 

 

8. Irodalomjegyzék 

 

BABBIE, Earl 2003. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó. 

276–281. 520, 603. 

BATÁR Levente 2007. A beszólás mint beszédaktus. In: Magyar Nyelvőr. 131/4: 458. 

BOGAERS, Iris (1998) 2006. A társadalmi nem a felvételi beszélgetésekben. In: Huszár 

Ágnes (szerk.) A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig. Szociolingvisztikai 

olvasmányok magyar nyelven. Budapest: Tinta Kiadó. 66. 

BORONKAI Dóra 2006. A „genderlektusokról” egy szociológiai diskurzuselemzés tükrében. 

Szociológiai Szemle 4: 83. 

BOURDIEU, Pierre 2000. Férfiuralom. N. Kiss Zsuzsa (ford.) Budapest: Napvilág. 124.  

BROWN, Penelope – LEVINSON, C. Stephen 2008. Univerzáliák a nyelvhasználatban: az 

udvariasság jelenségei. In: Szóbeli befolyásolás II. Nyelv és szituáció. Budapest: Typotex. 

114.  

BUTLER, Judith 2006 (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. 

New York: Routledge. 40. 

CSEPELI György 2013. A hatalom anatómiája. Budapest: Kossuth Kiadó. 196. 

DREW, Paul – HERITAGE, John 1992. Talk at Work: Interaction in Institutional Settings 

(Studies in Interactional Sociolinguistics). New York: Cambridge University Press. 4.  

EKLICS Kata – HUSZÁR Ágnes 2010. Válaszkikerülési stratégiák politikai interjúkban. In: 

Magyar Nyelvőr 4: 392.  

ELLEMERS, Naomi – RINK, Floor – DERKS, Belle – RYAN, Michelle K. 2012. Women in 

high places: When and why promoting women into top positions can harm them individually 

or as a group (and how to prevent this). In: Research in Organizational Behavior. Vol. 32. 

178. 

FISHMAN, Pamela 1978. The Work Women Do. Social Problems. 25. 397–406. 

FORD, E. Cecilia 2008. Women Speaking Up. Getting and Using Turns in Workplace 

Meetings. London: Palgrave Macmillan. 92–118. 

GAL, Susan 2001 (1989). Beszéd és hallgatás között. A nyelv és társadalmi nem kutatásának 

kérdései. Replika. 45–46: 164.  

GRICE, H. Paul 2001 (1975). A társalgás logikája. In: Pléh Csaba – Síklaki István – 

Terestyéni Tamás (szerk.) Nyelv–kommunikáció–cselekvés. Budapest: Osiris Kiadó. 216–217. 

223. 



41 

 

HOLMES, Janet 1984a. Women's Language: A Functional Approach. General Linguistics 

24/3: 149–178.  

HUSZÁR Ágnes 2009a. Bevezetés a gendernyelvészetbe: miben különbözik és miben egyezik 

a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja? Budapest: Tinta Könyvkiadó. 55, 61.  

KEGYESNÉ SZEKERES Erika 2004b. Kollokációk: nemi sztereotípiák és gender-markerek. 

http://www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/kegyesne-szekeres.rtf (letöltve: 2011. 02. 10.) 

KESZLER Borbála 1995. A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái. 

In: Magyar Nyelvőr. 119/3. 304. 

KESZLER Borbála 2000. (szerk.) Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

384. 

KIEFER Ferenc 1983. A kérdő mondatok szemantikájáról és pragmatikájáról. In: Rácz 

Endre–Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana 

köréből. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 206.  

KONCZ Katalin 2011. A nők esélye a parlamentben – húsz év távlatából. In: Esély 2011/1. 

25. http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_1/02koncz.indd.pdf (Letöltve 2012. 04. 21.) 

KONCZ Katalin 2014. Nők a parlamentben 1990–2014. 517. 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2014/2014_06/2014_06_513.pdf (Letöltve: 2015. 01. 

11.) 

KUGLER Nóra 1998. A partikula. In: Magyar Nyelvőr. 122/2. 214, 216. 

LAKOFF, Tolmach Robin 1975. Language and woman's place. In: Language in Society. 2 

/45–79. 

LEINFELLNER, Elisabeth 2011. Cserfes nő, szótlan férfi és egyéb nyelvi sztereotípiák. In: 

Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika (szerk.) Társadalmi nem és nyelvhasználat. 

Válogatott szemelvények az angol és német szakirodalomból. Szeged: Szegedi Egyetemi 

Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 113–115.  

MANES, Joan – WOLFSON, Nessa 1981. The compliment formula. In: Coulmas, Florian 

(szerk.) Conversational Routine: Explorations in Standardized Communication Situations and 

Prepatterned Speech. Hague, Netherlands: Mouton Publishers. 116–132. 

MARGITAY Tihamér 2007. Az érvelés mestersége. Budapest: Typotex. 299, 302. 

NELKE-MAYENKNECHT, Astrid 2011. A nők és a férfiak szakmai kommunikációs 

stratégiái és hálózati kapcsolatai. In: Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika (szerk.) 

Társadalmi nem és nyelvhasználat. Válogatott szemelvények az angol és német 

szakirodalomból. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 221–

224.  

OCHS, Elinor 1992. Indexing gender. In: Alessandro Duranti – Charles Goodwin (szerk.) 

Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon. Cambridge: Cambridge 

University Press. 335–359. 

SCHNYDER, Marijke 1997. Geschlechtsspezifisches Gesprächsverhalten. Pfaffenweiler: 

Centaurus. 

TANNEN, Deborah 1990. You just don't understand: women and men in conversation. New 

York: Ballantine Books.  

ZAICZ Gábor 2006. Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. Budapest: 

Tinta Könyvkiadó. 316, 571.  

 

 

9. A dolgozat témájához kapcsolódó saját publikációk listája 

 

Folmeg Márta 2008. Nyelvben az igazság? – A női kvóta és a nyelvhasználati stratégiák. In: 

Az alkalmazott nyelvészet dimenziói. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 85. 

Gecső Tamás – Kiss Zoltán (szerk.) Budapest: Tinta Kiadó. 37–46. 

http://www.nytud.hu/nmnyk/eloadas/kegyesne-szekeres.rtf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_1/02koncz.indd.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2014/2014_06/2014_06_513.pdf


42 

 

 

Folmeg Márta 2010. Nők a birodalomban. In: Az alkalmazott nyelvészet integritásának 

kérdései. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 85. Gecső Tamás – Kiss Zoltán 

(szerk.) Budapest: Tinta Kiadó. 75–86. 

 

Folmeg Márta 2013. A nők politikai szerepvállalása és a nemek eltérő nyelvhasználatának 

összefüggései. In: Történelem és politika régen és ma. Modern Minerva Könyvek. Budapest: 

Heraldika Kiadó. 269–284. 

 

Folmeg Márta 2014. Ki van a sorok mögött? In: Nyelvhasználat a médiában. Segédkönyvek a 

nyelvészet tanulmányozásához 155. Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.) Budapest: Tinta 

Kiadó. 27–32. 

 

Folmeg Márta 2014. Nők a politikai gépezetben és a gazdasági szférában. In: Kocsis Erzsébet 

(szerk.) Iskolaszövetség 2014. Szemelvények PhD-hallgatók munkáiból. 

http://www.3sz.hu/sites/default/files/Szemelvenyek_PhD-hallgatok_munkaibol.pdf 

 

Folmeg Márta 2015. Parlamenti feleselés. In: Folmeg Márta – Jóri Anita (szerk.) Világ és 

nyelv szenvedéllyel. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 197. 

 

Folmeg Márta 2016. Recenzió, a gendernyelvészet horizontja című tanulmánykötetről. In: 

Huszár Ágnes (szerk.) Modern Nyelvoktatás 2016. 1-2. 125–128. 

 

Folmeg Márta 2016. "Most legyőzeténk, de csak azért hódolunk, hogy biztosabb legyen 

egykor diadalunk". In: Gecső Tamás (szerk.) Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes 

jelek a kommunikációban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 55–63. 

 

Előkészületben: Folmeg Márta 2017. Gendernyelvészet és politikai nyelvhasználat 

ellentétének vizsgálata egy nyelvi elem kapcsán. In: Gecső Tamás (szerk.) Az ellentét nyelvi 

és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

 

 

 

http://www.3sz.hu/sites/default/files/Szemelvenyek_PhD-hallgatok_munkaibol.pdf

