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1. Bevezetés 

A 21. századi tudományos kutatások egyre inkább multi-, illetve interdiszciplináris 

jellegűek. Ennek előnyét és hátrányát is megfogalmazzák. Előnynek számít, hogy a 

tudományos kutatások során a más tudományágak területére való kitekintés eltérő 

módszerekkel, bevált elméletekkel, új eredményekkel bővíthetik ismereteinket, amelyek 

kipróbálása és alkalmazása saját tudományterületünkön belül új utakat, látásmódot és 

távlatokat nyithat meg. Ez különös jelentőségű az alkalmazott tudományoknál, hiszen 

feladatuk a társadalom gyakorlati szükségleteinek szolgálata, a fejlődési irányok 

kijelölése, szemléletek átformálása, amelyek elősegítik a társadalmak és a tudományok 

hatékonyabb működését, együttműködését. Az alkalmazott tudományok szorosan 

kötődnek az elméleti tudományokhoz, hiszen az elmélet és a gyakorlat összevetése 

vezetett el az úgynevezett tiszta tudományoktól az alkalmazott kutatásokig. A multi- 

és/vagy interdiszciplináris megközelítés azonban magával vonja azt is, hogy a kutatás az 

alaptudományok közti összefüggések megtalálása és összhangba hozása végett veszít az 

aprólékos részletek bevonásából, azaz a két vagy több tudományterület csupán a 

felszínen érintkezik egymással (vö. Garai 1999). Mindezek ellenére mégis azt 

mondhatjuk, hogy az azonos kutatási tárggyal foglalkozó különböző tudományterületek, 

illetve az ezekben alkalmazott elméletek és kutatási módszerek már eddig is 

bizonyították hatékonyságukat, és lendületet vittek a tudományos gondolkodásba. 

A nyelvészeti kutatások is, mint ma már a legtöbb alaptudomány, mind az inter-, 

mind a multidiszciplinaritásra igényt tartó tudományok közé tartoznak. A címben 

megfogalmazottak az alkalmazott nyelvészeti kutatások területén kívül érintik a 

kommunikációs, szociológiai, szociálpszichológiai, pszichológiai és más azonos és 

hasonló tárgyú kutatások eredményeinek felhasználásait is.  

Disszertációm témájának kiválasztásakor azon túl, hogy a szociolingvisztika 

megújította szemléletemet a nyelvről, nyelvészetről való gondolkodásról, az egyik első 

helyen szerepelt, hogy mind kvantitatív, mind kvalitatív módszerrel vizsgálhassam azt a 

nyelvhasználati területet, melynek mai jellegzetességei a jövő nyelvhasználatára igen 

nagy hatással lesznek. A szociolingvisztikai kutatások eredményei, a kvantitatív módon 

megfogalmazott összefüggések és tendenciák felülírhatnak eddigi sztereotípiákat, 

nyelvhasználati elképzeléseket, illetve elősegíthetik, hogy a társadalmi nyelvváltozatokat 

az azokat előhívó eredők összességében lehessen értékelni, és ezáltal lehetőséget 

teremtenek, hogy a társadalom nyelvi értékítéleteinek toleranciája és a nyelvi tudatosság 

megnövekedjen. 
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A szociolingvisztikai kutatások során talált eredményekből és összefüggésekből 

következtethetünk arra, hogy valaki mely csoportba tartozik. Ha a csoportba tartozás a 

nyelvi absztrakció szintjén több jellemzőben is megegyezik, akkor sokkal 

valószínűsíthetőbb, hogy az individuum egy bizonyos közösség tagja-e vagy sem. 

Azonban még e tendenciák, nyelvi jellegzetességek mentén is szem előtt kell tartani, és 

meg kell hagyni az esélyét annak, hogy bár az egyén idiolektusának bizonyos vonásai 

egybeesnek egy csoport fő jellemzőivel, az egyén esetleg mégsem vallja magát a vizsgált 

csoportba tartozónak. Az egyének beszédüket szerepeiknek megfelelően konstruálják, 

így egy női fodrászszalonban dolgozó férfi másképp beszél a városi munkahelyén, és más 

nyelvváltozatot használ a barátaival a falujában meccsnézés közben. Idiolektusában így 

lesznek csak rá jellemző együttes jegyek, tehát az egyén beszédében előforduló, akár 

egymásnak is ellentmondó jellegzetességek csoportvonatkozásokat is jeleznek egyben.  

Mary Bucholtz (2001) és mások (Eckert–McConnell-Ginet 1999, Holmes–Meyerhoff 

1999, Wenger 1998) az előzőekben vázolt idiolektus kontra nyelv (szociolektusok és 

dialektusok összessége) dilemmának a feloldását a beszélőközösségek és a 

gyakorlatközösségek1 (community of practice) vizsgálatának eltérésében látja. Mivel a 

beszélőközösségek modelljét makroszintű szociolingvisztikai elemzésekre alkották meg, 

ezért ez alkalmatlan és elégtelen az identitás nyelvhasználatra gyakorolt hatásának 

vizsgálatára. A gyakorlatközösségek fogalma a társadalmi nemek kérdései kapcsán 

került bele a szociolingvisztika vizsgálati körébe, azaz a gyakorlatközösségek modellje 

alkalmas a nemiségükben vizsgált identitások szociolingvisztikai kutatására. A 

beszélőközösségek definiálásakor a nyelvet tekintik a közösség első számú 

kritériumának: „A közösnek tekintett jelenség lehet a nyelvi rendszer (Bloomfield 1933: 

42–56); vagy közös nyelvi normák (Labov 1972); vagy a variációs mintázat (Milroy 

1992); vagy a szociolingvisztikai normák egy csoportja (Romaine 1982). Esetenként a 

hangsúly kevésbé a nyelvi rendszeren, mintsem a közös interakciós helyzeteken és 

normákon van (Dorian 1982, Hymes 1974, Silverstein 1996)” (Bucholtz 2001: 195). A 

beszélőközösséget kutató a nyelvet testetlennek tekinti, egyfelől homogénnek, 

másrészről strukturálisan heterogénnek is, mindazonáltal kizárja a normákban nem 

osztozókat a vizsgálati köréből. A beszélőközösség szemlélete olyan statikus képet 

eredményez, amely a napjainkban értelmezett identitás fluiditásának nem hagy 

értelmezési teret. A gyakorlatközösségek modellje a cselekvést állítja a 

                                                 
1 A gyakorlatközösség elméletét Eckert és McConell Ginet (1992) fejtette ki: a nyelvet a résztvevők által folytatott 

társas gyakorlat egyikének tekinti. A közösséget az azonos gyakorlat felé orientált emberek csoportjaként 
definiálja, a különbözőséget és a konfliktust, nem pedig az egyformaságot és a konszenzust tekinti a dolgok 
normális menetének.  
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szociolingvisztikai elemzés központjába, és a nyelvet visszahelyezi a beszélők fizikális 

énjébe2, elemzési keretébe be tudja vonni a beszélőközösség marginális tagjait is. Az 

identitást állítja központba: „bár az identitások bizonyos társadalmi csoportokhoz kötik 

az egyéneket, ezek a kötelékek nem előre determináltak. Az identitások sokkal inkább a 

gyakorlatban formálódnak, a struktúra és az ágencia kombinált hatásaként. Az egyének 

egyszerre sokféle identitásgyakorlatot űznek, és képesek átlépni egyik identitásból a 

másikba. Ez a folyamat nem mentes a korlátoktól; a beszélők gyakrabban juthatnak 

olyan helyzetbe, hogy újra hegemón identitásokat hoznak létre, mintsem hogy 

ellenálljanak ezeknek, ahogy arra Holmes (1997) rámutat. Nem szabad elfeledkeznünk 

ugyanakkor az identitásformálás korábban fel nem ismert flexibilitásáról” (Bucholtz 

2001: 197–198). 

A fentiekből következően szeretném hangsúlyozni, hogy a kutatásom bázisául 

szolgáló adatközlőkről szóló megállapításaim nem érvényesek az egész populációra, de a 

tendenciák megtalálása segítségül szolgálhat a továbbiakban, hogy egy-egy személy 

adott kontextusban milyen jellemző csoportnyelvi jegyek felhasználásával konstruálja 

magát. 

Értekezésemben a társadalom és nyelvhasználat viszonyát vizsgálom egy olyan 

területen, ahol még kevés megbízható kutatás folyt. Ez az internetes kommunikáció. 

Mivel rendszeres, mindennapi felhasználója vagyok az internetnek, közel áll hozzám e 

nyelvváltozat, nem ismeretlenként, nem külső megfigyelőként végzem kutatásomat. 

Adatbázisomat egy internetes kapcsolathálózati honlapról állítottam össze. 

Vizsgálódásaim arra irányultak, hogy a legmodernebb médiumban használt nyelv által 

tetten érjem a mai számítógépes kommunikációra jellemző jelenségeket és általa a 

nyelvhasználók nyelvi választásainak jellemzőit. Az internet reprezentatív értékű 

szociolingvisztikai vizsgálata abba az alapvető nehézségbe ütközik, hogy a társadalmi 

vonatkozások tekintetében sok rejtőzködést, anonimitást tartalmaz (Crystal 2001: 50). 

Az internetnyelvészek tudják, hogy igen nehéz találni egy-egy olyan portált, ahol 

megbízható szociológiai adatokhoz is hozzá lehet jutni a nyelvhasználat vizsgálatakor. 

Az internethasználó populációról csak hozzávetőleges adatokat tudunk, illetve a 

                                                 
2 Bourdieu (1977, 1991) habitus fogalma és Certeau (1984) hangsúlyozza a kapcsolatot a nyelv és más társas 

tevékenységek között.  
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különböző felmérések eltérő adatokat tartalmaznak erre vonatkozóan3. Egy-egy honlap 

valós populációjáról és szociológiai hátteréről még nehezebb reális adatokhoz jutni, ha 

egyáltalán lehetséges. Ez a tény vagy elriasztja a szociolingvistát, mert megbízható 

társadalmi adatok nélkül becslésekre alapozni hiteltelenné teszi a kutatás egészét, vagy 

csak egy-két tényezőre korlátozott szociológiai adatokkal veti össze a nyelvi változókat, a 

nyelvhasználatot. A kvantitatív nyelvészet mindazonáltal igényli a nagy elemszámú 

nyelvhasználó bevonását a kutatásba, hogy valóban érvényes megállapításokat tehessen 

a nyelvhasználati tendenciákat illetően. A különböző fórumok, csetszobák, honlapok 

nyelvi vizsgálatakor a kutató rákérdezhet a felhasználók szociológiai adataira is, de ez 

többnyire megint csak korlátozott elemszámú adatközlő vizsgálatát jelentheti, ami ismét 

problematikussá teszi a tendenciák, korrelációk érvényességének társadalmi 

nyelvhasználatra vonatkozó kiterjesztését. A fentiekből következik, hogy az internet 

szociolingvisztikai vizsgálata technikailag nehezen kivitelezhető. Kellett tehát találnom 

egy olyan weboldalt, ahol megbízható társadalmi adatokhoz juthatok úgy, hogy 

egyidejűleg nagy elemszámú adatközlő nyelvhasználatát is vizsgálhatom. Ez a portál lett 

az iwiw, amely egy kapcsolathálózati honlap. Ide a felhasználók – a honlap eredeti 

céljához és funkciójához illően – nagy megbízhatósággal a saját adataikkal jelentkeznek 

be. A kapcsolathálózati honlap funkciója szerint arra való, hogy az ismerősök, barátok 

egymásra találjanak, és ez csak úgy lehetséges, ha valós adataikkal (nem, életkor, 

lakhely) jelentkeznek be a honlapra. (Mindazonáltal már az elején megjegyzem, hogy kis 

százalékban vannak a honlapon olyan adatlapok is, amelyek kitalált személyiségek, vagy 

híres emberek helyett valaki más tette fel „adatlapjukat”, de több esetben lehet 

találkozni intézmények (iskolák, egyesületek) adatlapjával is, ezeket nem vontam be a 

kutatásom adatbázisába.) 

Az iwiwen található adatlapok jó része tehát nagy megbízhatósággal tartalmazza a 

szociolingvisztikai vizsgálatokhoz szükséges szociológiai változókat is, és egyben 

nyelvhasználati jellegzetességek is vizsgálhatók. Az alapadatok megadásánál bejelölhető, 

                                                 
3 „Az NRC Piackutató legfrissebb adatai szerint a 15–69 éves magyar lakosság 27,4 százaléka legalább heti 

gyakorisággal internetezik – őket tekintjük gyakori internetezőknek. 4,5 százalék rendszeresen, de nem heti 
gyakorisággal használja az internetet – őket hívjuk ritkán internetezőknek. Az NRC Piackutató a ritkán és gyakran, 
rendszeresen internetezők összességét tekinti az internetpenetrációs szintnek. A rendszeresen internetezőkön felül 
közel 8 százalék már kipróbálta a világhálót, közel 2 százalék még nem, de a közeljövőben elképzelhetőnek tartja. 
58 százalék még nem próbálta ki az internetet és nem is tervezi, hogy a közeljövőben fellép a világhálóra.” 2006 
június 14. http://www.nrc.hu/Hirek?page=details&news_id=379 
Egy 2005-ben végzett, 2006 júniusában megjelent másik felmérés szerint: „a felnőtt lakosságon belül a rendszeres 
internethasználók aránya 34%, míg a háztartások 22%-a rendelkezik internet-eléréssel.”… „Az internethasználók 
társadalmi összetétele lényegében nem változott, a korábbi törésvonalak, amelyek elsősorban a kor és az iskolai 
végzettség, a jövedelem, illetve a településtípus mentén szerveződtek, továbbra is fennállnak. Mindez azt jelenti, 
hogy a fiatalok, a magas iskolai végzettséggel rendelkezők, a magas jövedelműek, illetve a településhierarchia 
szerint magasabb státusú településen lakók még mindig lényegesen nagyobb arányban használják az internetet.” 
http://www.internethajo.hu/pictures/keknotesz.pdf 
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hogy melyik városban él az illető, így az elsődleges független változóm a lakóhely 

kiválasztása lett. A szegedi lakóhelyet bejelölt iwiw-felhasználókat választottam ki, mert 

jómagam is szegedi vagyok, és a lakóhelyem nyelvhasználata a legismertebb előttem, 

valamint ehhez találtam megfelelő statisztikai adatokat is a KSH felmérése által. A 

populáció kiválasztása biztosította, hogy mintámat egy adott lakóközösség szociológiai 

paramétereinek segítségével állítsam össze. A kutatásomhoz leginkább megfelelő 

reprezentativitást is biztosító adatgyűjtési módszer a kvótás mintavételi eljárás lett. A 

városba bejelentkezettek nagy száma biztatónak ígérkezett ahhoz, hogy egy ezerfős 

mintát tartalmazó korpuszt állíthassak össze, amely megfelelő mennyiségű nyelvi 

anyaghoz juttat. Az adatgyűjtés során nehézséget okozott, hogy a kiválasztott 

szociológiai változókhoz (lakóhely, nem, kor) megfelelő mennyiségű nyelvi anyagot is 

találjak. Ennek részletes leírására a mintavételi eljárásnál fogok kitérni. 

Jelen munkámban arra vállalkozom, hogy az interneten megjelenő nyelvhasználati 

jellegzetességeket vizsgáljam olyan szociolingvisztikai keretben, amely válaszokat adhat 

az internet nyelvi, nyelvhasználati sajátosságaira és olyan társadalmi összefüggések 

feltárására, amelyek eddig elsősorban a külföldi szakirodalomban találhatók csak meg, 

illetve kísérletet tegyek nemre, korra, időnként végzettségre és párkapcsolati státuszra 

vonatkozó nyelvhasználati tendenciák sajátosságainak felállítására. Az iwiwen szereplő 

bemutatkozásra szolgáló adatlap formai és tartalmi meghatározottsága behatárolja a 

nyelvi kutatás irányait, azonban még így is számos olyan lehetőséget rejt, amelynek 

internethasználati és társadalmi vonatkozása eddig magyarul nem jelent meg.  

A kutatásom nagyban támaszkodik a Gender Studies eddigi hagyományaira és 

eredményeire. Ezek megjelenését a dolgozatban előtérbe helyezem, hiszen a mintavételi 

eljárásomban az egyik gyűjtési szempont az volt, hogy a nembeli megoszlás tükrözze a 

választott populáció arányát. Disszertációm címében a dzsender4 helyett a nem szót 

használom, mert az iwiw adatközlői feltételezhetően a biológiai nemüket adták meg az 

adatlapokon, valamint a szociolingvisztikai szakirodalomban szociológiai változóként a 

nemet használják. A nem és nyelvhasználattal foglalkozó kutatások nagy része viszont a 

dzsender, azaz társadalmi nem fogalmát használja, ezért az ide vonatkozó szakirodalmat 

a dzsender kifejezés alatt is tárgyalom. 

A disszertáció témájául választott területek összefonódásával olyan, hazánkban 

viszonylag újnak számító kutatási területek interakcióját kívánom megteremteni, melyek 

egymásba fonódása előrelépést jelenthet mind az internetkutatás szociolingvisztikai 
                                                 
4 Követem a fonetikus írásmódot, ugyanis átvettük a magyar terminológiába, épp úgy, mint a fájl szavunkat, 

amelyet immár meghonosodottnak tekinthetünk, így írásmódját is a magyar helyesírási, kiejtési rendszerhez 
alkalmazzuk. (A magyar helyesírás szabályai, tizenegyedik kiadás, 218. pontja alapján.) 
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vizsgálatait tekintve, mind a generációkon átívelő társadalmi nemeket érintő 

nyelvhasználati szokások és azok változásainak feltárására vonatkozóan. Kutatásom 

alapszempontjait az internetkutatások és a Gender Studies eddigi eredményei nyújtják. 

Szándékom, hogy a két, önmagában is interdiszciplináris terület érintkezési pontjait 

megtaláljam, és megvizsgáljam a nemi sztereotípiák megjelenését, illetve feltárjak újabb 

nemi vonatkozású nyelvhasználati jellegzetességeket, hogy ezzel hozzájáruljak a 

dolgozat szűk keretei között a fluid identitás szituációfüggő (dzsender)konstrukciójának 

értelmezéséhez. Az interneten folytatott dzsenderkutatások még a külföldi kutatásokban 

is viszonylag új keletűek, azonban ezek eredményeit közzétéve – és kutatásaim során 

figyelembe véve – vizsgálataimat összehasonlítom a már meglévőekkel, és megpróbálok 

magyar, illetve új meglátásokat is bemutatni. 

A fentiekből következően disszertációm módszere és célja a következőképpen 

fogalmazható meg: a szociolingvisztikai kutatás módszerét, azaz a nyelvhasználat 

társadalmi összefüggéseinek vizsgálatát ötvözöm kvalitatív eljárással, hogy ezek együttes 

alkalmazásával megalapozott állításokat tehessek az internet nyelvhasználatára, 

kiemelten az iwiwen megjelenő nyelvhasználatra vonatkozóan, elsősorban annak 

nemmel és korral összefüggő vonatkozásait érintve, illetve az iskolai végzettség és a 

párkapcsolati státusz összefüggéseiben is vizsgálódva. Az internet nyelvi sajátosságaiban 

próbálom tetten érni egyrészt a szociológiai vonatkozású nyelvhasználati tendenciákat, 

azaz azt, hogy az iwiw honlapján nyelvileg megkonstruált homlokzatok mutatnak-e 

sajátos tendenciákat a társadalmi nemre vonatkozóan. Arra vagyok kíváncsi, hogy a 

verbalizált arculatok feltárnak-e társadalmi nemekre vonatkoztatható, akár a 

sztereotípiákat is megerősítő jellegzetességeket, illetve hogy a homlokzatok 

megformálásánál tetten érhetők-e nemi nyelvhasználati preferenciák és ezeken keresztül 

a vázolt (nemre, korra stb. jellemző) identitáskonstrukciók. Az internet nyelvi 

sajátosságai közt elemzem a tipikus rövidítéseket, az emotikonok használatát, a betű- és 

írásjelhalmozásokat, a habozási jelenségek írásbeli megjelenését és az idegen nyelvek 

használatát, valamint a durva szavak adatlapokon történő megjelenését az említett 

szociológiai változókkal összefüggésben. 

A dolgozat kérdésfeltevései mellett nem tagadom, hogy a feltárt nyelvhasználati 

preferenciák ne lehetnének egyedi nyelvi konstrukciók részei akkor is, ha a nyelvi 

preferencia nem szociológiai sajátja az adott egyénnek. Ezzel a szemlélettel elismerem és 



 11

elfogadom, hogy az identitáskonstrukciók minden esetben egyedi jellegzetességekkel 

bírnak, és a társadalmi identitás fluid jellegét5 támasztják alá.  

A kutatás olyan eredményekkel biztathat, hogy az interneten megjelenő anonimitást 

választó személyek milyen dimenziók mentén alakítják arculatukat, hogy a számítógépes 

kommunikáció egyedi jellegzetességeit hogyan használják a különböző társadalmi 

csoportok, illetve mely társadalmi csoport tekinthető innovatívabbnak ezen a téren. 

Dolgozatom korpuszát tekintve csak részeredményeket hozhat a fentiek tekintetében, 

azonban úgy vélem, hogy így is erősíti a hazai internetkutatás szociolingvisztikai 

dimenzióját. 

A disszertáció szerkezetére vonatkozóan célszerűnek látszik a következő felépítés: 

először áttekintem az internetkutatások által feltárt nyelvhasználati jellegzetességeket a 

különböző műfajokból kiindulva, majd bemutatom az internetes adatbázisomat, az 

iwiwet, amely igen jelentős szerepet játszik az egyének kapcsolathálózatainak új 

rendszerében is, ezután összefoglalom a Gender Studies kutatási irányvonalait és 

eredményeit, felvázolom a nemi nyelvhasználati preferenciákat és ezzel összefüggésben 

a nemekre vonatkozó sztereotípiákat, illetve azok lehetséges új irányvonalait. A 

következő részben ismertetem a külföldi kutatásokat a dzsender és az online 

kommunikációra vonatkozóan. A következő egységben röviden tárgyalom a 

tartalomelemzés kvantitatív és kvalitatív módszerének kialakulását és új irányvonalát, 

amelyet magam is alkalmaztam a kutatás során. Kitérek az általam használt 

szövegelemző szoftver bemutatására, a MaxQDA-programra, mert nyelvészeti 

kutatásokban nemigen olvasni arról, hogy hogyan is működnek ezek, milyen előnyökkel 

jár használatuk, hogyan segítik a munkát. Úgy vélem, ennek leírása nem haszontalan a 

további kutatások elősegítése érdekében. Ezt követően részletezem mintavételi 

eljárásomat, a korpuszomat, illetve bemutatom a korpusz által kínált elemzési 

lehetőségeket és ezek eredményeit. A következő nagyobb egységben ismertetetem 

kutatásom eredményeit, szignifikáns és nem szignifikáns összefüggéseit részletes 

adatfeltárással, végül eredményeimet összesítve megfogalmazom eredményeimet a 

választott szociológiai változókra vonatkozóan is külön-külön.  

                                                 
5 Schleicher Nóra a társadalmi nem fluiditását a következőképp határozza meg: „A társadalmi nem 

értelmezésemben a változó, szituációfüggő, fluid kategóriaként felfogott identitás egyik aspektusa, mely az 
identitás más (szintén fluid) aspektusaitól (kor, etnikum, osztály, biográfia stb.) elválaszthatatlan, eltérő 
helyzetekben eltérő jelentésre szert tevő, az egyén által bizonyos szabadsággal alakítható, de ugyanakkor 
alakításában és értelmezésében is társas és társadalmi kényszerek által befolyásolt konstrukció.” (2004: 6).  
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2. Internet 

2.1. A kommunikációs technológiák fejlődése 

Az elmúlt néhány században a technológia nagymértékben befolyásolta az emberi nyelv 

változását. Célját tekintve az ember által kitalált valamennyi kommunikációs 

technológiát kettős törekvés vezérli. Egyrészt ezek a technológiák igyekeznek növelni a 

kommunikáció hatékonyságát valamelyik dimenzióban, másrészről megpróbálják 

minimalizálni a többi dimenzióban az ennek nyomán elkerülhetetlenül fellépő 

beszűkülést (Benczik 2004). Az írás például a szegmentális nyelvi jelek síkjában elvileg 

végtelenre növelte a kommunikáció időbeli és térbeli korlátait, ezt azonban a másik két 

dimenzió6 rovására tette, az interaktivitást is beleértve (Benczik 2001a), amit az 

internettel7 igyekeznek visszanyerni.  

Az ember megjelenése óta a kommunikációs eszközöknek (a technológiának) négy 

forradalma zajlott le: 1. a beszélt emberi nyelv kialakulása; 2. a beszéd rögzítésére 

szolgáló eljárások (hieroglifa, piktogram, írás), azaz az írásbeliség első korszaka; 3. a 

nyomtatás megjelenése (16. század), azaz az írásbeliség második korszaka (Gutenberg-

galaxis); 4. az elektronikus tömegkommunikáció (20. század), a másodlagos szóbeliség 

(secondary orality)8 megjelenése (rádió, televízió), másképp poszt-Gutenberg-

galaxisként is utalnak rá (Harnad 1991). Most zajlik az elektronikus kommunikáció 

második forradalma, amit szokás újabban ötödik kommunikációs forradalomnak 

tekinteni, ez a számítógépes hálózatok, illetve a számítógépek közvetítette 

kommunikáció (CMC: computer-mediated communication) – egészen pontosan a(z 

információra) nyílt rendszerek összekapcsolásának – megjelenése. A manapság működő 

összekapcsolt nyílt rendszer az internet (Horányi 1997). Ezt a fejlődési szakaszt a 

Gutenberg-galaxis után Computer-galaxisnak is nevezik, bár magyarosabban inkább 

számítógépes galaxisnak kellene hívnunk, de van már Internet-galaxis elnevezés is. 

Az írás volt az első igazi kommunikációs technológia. Ez a közvetlen emberi 

kommunikáció három dimenziójából kettőnek, a szupraszegmentális nyelvi jeleknek és 

                                                 
6 1. a szegmentális nyelvi jelek dimenziója (a hangsorokból álló szavak); 2. a szupraszegmentális jelek dimenziója 

(intonáció, beszédsebesség, hangszín stb.); 3. az extralingvális jelek dimenziója (mimika, gesztusok, testtartás stb. 
(Benczik 2004). A szegmentális nyelvi jelek síkját verbális síknak szokták nevezni, a szupraszegmentális jelek 
síkját vokális síknak, ez utóbbiba beletartoznak a nyelvinek nem minősülő hangjelek is (Benczik 2001a). 

7 Az internet kisbetűs írásmódját használom minden esetben, kivéve idézetekben (vö. Domonkosi 2005). 
8 Ong (1982: 136) három korszakot különít el a kommunikációtörténetben: az elsődleges szóbeliséget (primary 

orality), az írásbeliséget (literacy) és a másodlagos szóbeliség (secondary orality) korszakát. Ong szerint a 
másodlagos szóbeliség egy olyan szándékos és tudatos szóbeliség, amelynek hátterében az írás és a nyomtatás áll. 
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az extralingvális jeleknek rögzítésére nem képes.9 Az írás másik tökéletlensége az 

interaktivitás hiánya. Ez a tökéletlenség a szemantikában mélyreható diszkretizációs 

folyamatot indított el, ami később a szavak számának növekedését is eredményezte (vö. 

Benczik 2004). Az írás az emberi társadalomban magas fokú presztízsre tett szert. A 

beszédhez képest az írást etalonnak tekintették, és megkezdődött a beszéd és az írás, 

mint a nyelv megjelenési formáinak oppozícióba állítása. Elkezdett kialakulni a helyes 

nyelvhasználat és a helytelen, rossz nyelvhasználat közti különbségtétel (Sándor 2002). 

A nyomtatás megjelenésével a nyelv egyre sztenderdizáltabb lett, a tömeges nyomtatás 

lehetőségeiből és sajátosságaiból adódóan egyre határozottabban jelent meg az igény a 

nyelvtan és a helyesírás egységesítésére. Az írás sztenderdizáltsága, a „helyes nyelvi 

forma” sztenderdizálni, egységesíteni kezdte a beszédet, megteremtve ezzel a nyelvi 

norma, az „ideális nyelvhasználat” alapjait is. Ez volt az egyik oka a preskriptivista 

nyelvszemlélet kialakulásának is (vö. Crystal 1998: 12–16, Sándor 2003).  

Szépe (1997) az írásból kiindulva ezt a maga által is vázlatosnak tartott fejlődési sort 

vázolta fel: írás → nyomtatás → privát írógép → számítógép → multimedialitás10. A 

multimedialitás már megteremti a lehetőségét az akusztikus elemek és az írás 

összekapcsolására is (Szépe 2001). Ezt Benczik (2004) mediális és koncipiális 

szempontból így jellemzi (vö. Raible 1994: 4; Koch–Osterreicher 1994: 587).: A mediális 

dimenzióban a hangzó beszéd és az írás grafikus jelei egymást kizáró oppozícióban 

állnak egymással. A koncipiális dimenzióban viszont a hangzó formában létrejött, 

kontextusba és szituációba ágyazott szöveg áll szemben az írásban generálódó, 

absztraktabb szöveggel, a „beszéd algebrájával”. A két dimenzió változatos 

kombinálódása a szövegváltozatok igen gazdag variációs lehetőségét teremti meg, 

miként ez az alábbi ábrán jól látható”:  

                                                 
9 „Egy beszélt szöveg számára mintegy a megdicsőülést jelentette, ha leírták, ezért az emberek kezdtek törekedni rá, 

hogy úgy beszéljenek, hogy azt könnyen le lehessen írni; kommunikációjukban csökkentették a le nem írható jelek 
(az extralingvális jelek és a szupraszegmentális nyelvi jelek) relatív súlyát.” (Benczik 2004) 

10 Az internet történetéről Keviczkytől (2003) olvashatunk. 
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a = familiáris beszélgetés b = telefonbeszélgetés c = magánlevél

d = „prezentáció” szövege e = sajtóinterjú f = prédikáció 

g = tudományos előadás h = vezércikk i = jogszabályszöveg

(Koch–Osterreicher 1994: 588) 

1. ábra: Szövegváltozatok a mediálisan és koncipiálisan írásbeli és szóbeli dimenzióban elhelyezve. Forrás: Benczik 2004. 

A 20. század közepéig a legszélesebb körű és leghatékonyabban működő kommunikációs 

technológia a nyomtatás volt, ám ekkor megjelentek a szóbeliség reprodukálására 

alkalmas eszközök: a rádió, a magnó, a tévé. A tévé mindhárom kommunikációs 

dimenzió megjelenítésére alkalmas, ezért ez képes a legjobban reprodukálni a közvetlen 

emberi kommunikációt. Benczik (2004) szerint a „másodlagos szóbeliség” terminusnál 

találóbban jellemzi korunk kommunikációját a „posztliteralitás” szó, mivel a szóbeliség 

csakugyan új életre kel, a lényeg azonban nem a hangzó szó reneszánsza, hanem az írás 

drasztikus térvesztése. Ezzel ellentétes folyamatként és erőként hat az internetes 

kommunikáció terjedése. Szépe (2001: 92) szerint, és magam is így vélem, az internet és 

a hozzá kapcsolódó nyelvtechnológia elősegíti a nagyarányú funkcionális analfabétizmus 

csökkenését11.  

Az elektronikus szöveg alapvető létformája lehetővé teszi az írott szöveg közeledését a 

közvetlen emberi kommunikáció multimedialitásához. Ez a multimediális, 

interaktivitásnak is teret engedő kommunikációs technológia veszi át egyre inkább a 

televízió helyét. Az internet és a számítógépek által lehetővé vált a szóbeli, írásbeli és 

vizuális kommunikációs csatornák együttes megjelenése, azaz a hipermédia (Heim 

1998). A kép, a hang, az írás egymás kiegészítői, egyenrangú társai. A szövegek 

linearitása feloldódik a hipertext linkjeiben, a kommunikáció lokalizáltsága12 átszeli az 

eddigi határokat, a szöveg írásbeliségben megszokott egyeduralma megszűnik az 

                                                 
11 A funkcionális illiteráció az utóbbi fél század terméke, a lakosság hatodát-harmadát érinti. Benczik 

megfogalmazásában a funkcionális analfabéta az, akinek az olvasási és írásteljesítménye jelentősen elmarad attól a 
szinttől, amelyre az illető a szóbeli kifejezésben és szövegmegértésben képes (Benczik 2001b: 210). 

12 Horányi (1997) a kommunikáció lokalizációjával kapcsolatban kifejti, hogy az orális kommunikátum térben 
szigorúan lokalizált, „az írásos feljegyzés, a könyv, a fotó, a film ugyan lokalizált, de nem szigorúan, mert 
szállítható, másolható; a hálózaton jelen levő kommunikátum voltaképpen nem lokalizálható, egy-egy egysége 
(például válaszként egy kereső kérdésre) esetenként, alkalmilag áll össze esetleg a hálózat igen távoli pontjairól” az 
elérési idővel kapcsolatban az orális kommunikátumot elillanónak tartja, az írásbeli elvileg időben korlátlan ideig 
tárolható, az elektronikus kommunikátumnál pedig megkülönböztet az időbeliséget tekintve online, amelynek 
elérhetősége korlátozott, és offline kommunikátumot.  
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audiovizuális térben, a szövegek rögzítettsége jelentősen sérül, ami a pdf formátumban 

talál újra egyensúlyra, új diskurzusműfajok, sajátos kommunikátumok születnek.  

Mielőtt kitérnék ezekre az új műfajokra, meg kell jegyezni, hogy a másodlagos 

írásbeliség egyre inkább felülírja a preskriptivista nyelvszemlélet helyesírásra vonatkozó 

szabályait is, önálló rendszert alakít ki magának. Az internethasználók írásbeliségének 

szabályozásához nem ér el a helyesírási szabályzat sokak által törvényerejűnek vélt 

rendszerjellege. Mindez előhívja azt a szociolingvisztikai szemléletet, hogy a beszédet a 

beszélők alakítják és nem a preskriptivista nyelvészek. Az írás felülről szabályozottsága 

kezd veszíteni erejéből, azaz az interneten megjelenő kötetlenebb, a beszédhez közelítő, 

sajátságos jegyekkel bővülő írás egyre nagyobb teret nyer magának: az ímélben küldött 

hivatalos levelek formája kezd fellazulni (a formalitás fokától függően), a szabályzatból 

eredő bizonytalanságok szándékos egyszerűsítésekhez vagy egyéni írásmódokhoz 

vezetnek. A papíron megjelenő szövegekben is már előfordulnak internetről származó 

mosolyszimbólumok, rövidítések és egyéb olyan jellegzetességek, amelyek növelik a 

helyesírási bizonytalanságok számát. Az írásbeli nyelvhasználatra az új technológia 

döntő befolyást gyakorol, azonban a szabályzat konzerváló ereje még sokáig gátolja 

ennek terjedését a nyomtatott sajtóban, tudományos és egyéb műfajokban. Az 

írásbeliség fölénye, ami a beszéd és az írás közti aszimmetriát létrehozta, csökkenni 

látszik. Az interneten kialakult és folyamatos változásban alakuló nyelvhasználat sajátos 

normákat teremt, ami erősíti a beavatottak, azaz az internetezők csoportkohézióját, így 

hozva létre a társadalomban egy új aszimmetriát. 

Ahogy voltak analfabéták, illetve vannak funkcionális analfabéták és írni-olvasni 

tudók, úgy a posztmodern társadalom ezt a helyzetet az internet létmódjával termeli újra: 

a társadalom egyik része egyre magasabb szinten lesz képes ezt a médiumot a maga 

hasznára, előnyére és tudására fordítani, miközben a társadalom egy másik (szegényebb, 

alulképzettebb) része a számítógép- és internethasználat analfabétáit13 termeli ki, ami a 

társadalmi javak elosztásának meghatározó alapja lesz az információ elérésének és 

hozzáférési sebességének mértékében. Szépe (2001: 94) így ír erről a magyarul beszélő 

nyelvterület egységével kapcsolatban:  

„A magyar nyelvterület egysége szempontjából megválaszolandó az a kérdés is, hogy mit lehet 
kezdeni egy olyan országban, ahol a felnőtt lakosság kb. egynegyede funkcionális analfabéta 
(Terestyéni 1996), hiszen a »kulturális hagyományok újratermelése és a regionális elmaradottság 
fennmaradása komolyan veszélyeztet mindenfajta társadalmi programot« (NIS 1996: 54) – 
»Alapvető demokratikus elvek szenvedhetnek csorbát. Ahogy írástudás nélkül elvileg sem 
biztosítható a politikai esélyegyenlőség, úgy fokozhatja le az informatikai analfabétizmus a népesség 
jelentős részét másodosztályú állampolgárrá. (NIS 1996: 56)«” 

                                                 
13 Angolul az Internet vagy Net illiteracy kifejezéssel illetik. 
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Sándor (2002) más szempontból megközelítve optimistábban látja a lehetőségeket. A 

tudás hozzáférésének demokratizálódása kapcsán utal rá: a „mobilizált közös agy” – 

egyre nagyobb teret és lehetőséget biztosít a kulturális sokféleség megőrzésére, a 

pluralizmus támogatására, a különböző kultúrák és civilizációk, társadalmak, társadalmi 

rétegek közötti párbeszéd megindítására és megerősödésére, amiben megnövekedett 

szerepet kap a globalizáció folyamán a tolerancia és az egyének, társadalmi csoportok 

megjelenése és elismertsége iránti igény kifejeződése. A fenti két szemlélet az internet 

terjedése kapcsán nem zárja ki egymást. Egymással ellentétes folyamatok zajlanak e 

téren, mégis erősebbnek látszik az a nézet, hogy az internet az egész társadalom 

mindennapjainak részévé válik. 

2.2. Hálókommunikáció 

A számítógépen keresztül történő, internetes kommunikáció az eddigi legtökéletesebb 

formája a közvetett kommunikációnak, egyrészt a legközelebb van a négyszemközti, 

személyes (face-to-face) kommunikációs forma összetettségéhez, másrészt átszelte a 

távolságot a világ olyan pontjai között, ahova eddig csak telefonon vagy a levelek 

hosszadalmas útjain juttathattuk el üzenetünket, nélkülözvén a képi és hangösszetevők 

együttes megjelenését14. Az internet ma már nemcsak szövegalapú, írott kommunikációs 

lehetőségeket teremt, hanem hang és kép közvetítésével (mikrofon, hangszóró vagy 

fülhallgató és kamera kiegészítésével) multimediálisan teszi lehetővé a videofonálást, 

tévé- és rádiócsatornák internetes közvetítéseit. Ezek archivált műsorai megsokszoroz-

zák az esélyét a tömegkommunikáció egyénhez igazítható információtovábbításának, a 

nagyobb példányszámú országos napilapok, magazinok és egyes folyóiratok elérhetősége 

élénkíti a társadalom részvételét a tömegkommunikációban, a hétköznapi 

párbeszédben; megnöveli annak a lehetőségét, hogy az egyre nagyobb számú 

internethasználó társadalom interaktívan vegyen részt akár a napi hírek alakításában is: 

ma már nemcsak levelet, ímélt lehet írni a műsorok szerkesztőinek, hanem a 

műsorokhoz kapcsolódó véleményeket, tudást fórumokon is meg lehet vitatni, és egyre 

többet hallani a tévéműsorok szerkesztőitől, hogy videofelvételek is küldhetők az 

interneten keresztül a műsorszolgáltatónak, azt sugalmazva, hogy az információs 

társadalomban megnő az egyén felelőssége az információk átadásában és a hírek 

alakításában. A mindennapi társadalmi párbeszéd formái és témái kitágultak, így az 

                                                 
14 Sándor (2001a) a mobiltelefon nyelvi hatásaival kapcsolatban már megemlíti azt, hogy: „Föltételezhetjük például, 

hogy ezek az eszközök hozzájárulnak az írásbeliség trónfosztásához: nemcsak azzal, hogy a kép és a hang újra 
fontosabb szerepet kaphat (s ezzel egyébként a mostani állapot egy korábbi, természetesebb állapothoz közelít), 
hanem azzal is, hogy az írásbeliség maga válik informálisabbá, s ezzel természetesebbé”. 
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egyén egy tömegkommunikációs fórumon keresztül aktív részesévé válik olyan 

társadalmi, politikai, gazdasági témák tárgyalásának, amire korábban a szakemberek, 

újságírók, esetleg művészek voltak hivatottak. 

A számítógépes kommunikáció (computer-mediated communication: CMC) egyre 

inkább beférkőzik a nyelvészeti kutatásokba is. Ez több előnnyel jár a nyelvészek 

számára: a szövegalapú számítógépes közvetítő rendszer – amely folyamatosan termeli 

az elemzésre könnyen letölthető írott anyagokat – megszünteti az élőszó átírásának, 

leírásának hosszadalmas előkészítési szakaszait, fizikai korlátait (Herring 1996c), 

valamint lehetőséget nyújt arra, hogy a megfigyeltek ne legyenek tudatában a 

megfigyelésnek, így egy autentikusabb nyelvhasználati anyag gyűjtésére van 

lehetőségünk.  

A mindennapi személyközi kommunikáció a munkahelyen, az iskolában vagy bárhol 

máshol egyre jelentősebb mértékben az interneten keresztül történik. E kommunikációs 

formának a beszédmódját, stílusát, regisztereit, szókészletét megtanulni és megérteni 

kulcspontja annak a folyamatnak, hogy valakiből egy kompetens posztmodern 

kommunikátor válhassék (Thorne 2003b). Az interneten történő kommunikáció 

nemcsak tükrözi a mindenkori nyelvhasználatot, hanem alakítja is azt, azaz 

következményekkel jár nemcsak a kommunikáció eredményére nézve, hanem magára a 

folyamatra is (Thorne 2003a). Egyre nagyobb érdeklődés fordul afelé, hogy feltárják az 

eddigi kommunikációs típusoktól való eltérését, és leírják egyedi jellemzőit. Sajátossága 

technikai, technológiai elemeiből adódik. A közvetlen emberi kommunikáció 

összetettségét nem lehet felülmúlni, de a felhasználók az új műfaji, szerkesztési 

konvenciók kialakításával a kommunikáció mind magasabb fokát igyekeznek kiaknázni 

és elérni. (A legszembetűnőbb és legkézzelfoghatóbb sajátosságai ennek a 

kommunikációs formának az emotikonok, a mosolyszimbólumok, az internet 

neologizmusai, a sajátos rövidítések szerkesztései stb.) 

Az eddigi kutatások jó része azzal foglalkozott, hogy összevetette e kommunikációs 

formának a jellegzetességeit a beszéd és az írás sajátosságaival, mint a számítógépes 

kommunikáció prototípusaival, illetve úgy írta ezt le, mint e kettő kombinációját (Ko 

1996). Kevés figyelmet fordítottak arra, hogy elkezdjék leírni e kommunikációs formát a 

saját terminusaiban megfogalmazva (Goutsos é. n.).  

Az interneten megjelenő különböző kommunikációs műfajok más-más arányban 

rendelkeznek az írásbeliségből, illetve szóbeliségből eredő jellegzetességekkel, ezért az 

írásbeliség és szóbeliség jellemzői alapján e kettő közti kontinuumban helyezik el ezeket.  
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A szóbeli és írásbeli internetes kommunikáció viszonyára az interaktivitás és 

egyirányúság/monoaktivitás összefüggésében a következő táblázatot látszik célszerűnek 

megrajzolni:  

     aktivitás iránya  

 

 

kommunikációs 

csatorna 

főként monoaktív főként interaktív 

szóbeli 
rádióhallgatás, 

tévénézés 

személyes beszélgetés, 

videokonferenciák 

írásbeli 

újságolvasás, 

weblapolvasás, 

böngészés 

cset, fórumozás, 

ímélküldés, IM15 

1. sz. táblázat: Az internetes kommunikáció műfajai az interaktivitás és a csatorna összefüggésében. 

Disszertációmban a továbbiakban nem kívánom tárgyalni az interneten megjelenő 

televízió, rádió, telefonbeszélgetések, hanganyagok és videokonferenciák stb. nyelvi 

jellemzőit, csupán a kommunikáció írásbeli formájában megjelenő, elsősorban 

kapcsolattartó szövegek jellegzetességeit vizsgálom abból a szempontból, hogy ezen 

műfajok (cset, fórum stb.) jellegzetességei mennyiben találhatók meg saját 

korpuszomban, mint szociolinvisztikailag vizsgálható nyelvi tényezők. 

A számítógép általi, internetes kommunikációnak számos nevet adtak. Angolul a 

szakirodalomban található a Netspeak, Netlish, Weblish, Internet language, interactive 

written discourse, cyberspeak, electronic discourse, electronic language, computer 

mediated communication (Crystal 2001: 17), máshol Internet lingo, e-speak, electronic 

orality (Ferris 1997). Mindegyik elnevezés más-más implikációt tartalmaz: a Netlish 

egyértelműen az Englishből származik, de egyre csökkenőben van a használata a nyelvre 

való utalás korlátozottsága miatt, mivel a neten növekedik a többnyelvűség aránya 

(Crystal 2001: 216–223), de az internet legnagyobb része még mindig angolul van16. Az 

electronic discourse (elektronikus diskurzus) kifejezés az internetnek csak az interaktív, 

dialógikus részére, míg a CMC a közvetítő közegre helyezi a hangsúlyt. A Webspeak 

jelentése szűkebb értelmű, mint a Netspeaké17. Crystal szerint a Netspeak kifejezés 

használata a legnépszerűbb, ami az orwelli 1984-ben megírt újbeszélre, óbeszélre 
                                                 
15 IM= instant message, azonnali üzenetküldési lehetőség, mint a messenger vagy az ICQ. A csettől némileg eltérő 

jellemzőkkel is bír. 
16 Az internet alapnyelve (anyanyelve) az angol, és mint a tudomány, a globalizációs folyamatok lingua francája az 

interneten előforduló nyelvi fölényét meg is őrzi még egy jó darabig. 
17 Magyarul mind a web, mind a net fordítható hálónak. Ez némi nehézséget okoz a két szó jelentésbeli 

megkülönböztetése között magyarul. 



 19

reflektál: valószínűleg a kettő közötti összefüggés a nyelv egyszerűsítésére, 

egyszerűsödésére vonatkozik, nem a műben megírt eredeti szándékra 18. Elnevezésként a 

Netspeak rövid és elég funkcionális is, feltéve, ha nem feledjük, hogy a speak (beszél) itt 

magában foglalja éppúgy az írást, mint a beszélgetést, és ezek receptív elemeit is, a 

hallgatást és az olvasást.  

A német szakirodalomban összefoglalóan elektronische Kommunikation, 

computervermittelte Kommunikation (Wenz 1998) (elektronikus kommunikáció) 

elnevezéssel illetik a tértől és időtől független kommunikációs formát, amelynél az 

információ továbbítását a gép végzi (Érsok 2003). „A német Runkhel és szerzőtársai 

szerint »minél inkább dialógikus és szinkrón az internetes kommunikáció, annál 

gyakrabban figyelhető meg a szóbeli aspektus« (Runkehl et al. 1998: 116). A médiumok 

kombinációja azonban, amely egyrészt az írásbeli realizációból, másrészt a 

szinkronitásból és a »sok-a-sokhoz-kommunikációból« adódik, megnehezíti a cset 

írásbeliség, illetve szóbeliség prototipikus kategóriáiba való besorolását. 1997-ben Haase 

új írásbeliség (neue Schriftlichkeit), Schmidt 2000-ben oralizált írásbeliség 

(vermündlichte Schriftlichkeit) néven említik az új kommunikációs formát (Rosenau 

2001: 3). Storrer és Beisswenger a csetkommunikáció kapcsán gépelt beszélgetésekről 

(getippte Gespräche) beszél (Beisswenger 2002, Storrer 2001)” (Érsok 2006). 

Az internet nyelvhasználatának elnevezésénél mindenképpen különösnek tűnik, hogy 

bár az internet egyértelműen, túlnyomó részében még mindig az írott médiumok közé 

tartozik, mégis a beszél, beszéd kifejezést használják e különös, „kevert” formájú 

nyelvhasználat elnevezéseként. A beszéd sajátosságai épp annyira fellelhetők e közvetítő 

közegben, mint az írás jellegzetességei. Crystal szerint, ha az írás és a beszéd 

dichotómiájában gondolkodunk, akkor a Netspeak közelebb van az írásbeliséghez, mint 

a szóbeliséghez, de a közelség mértéke az internetes kommunikáció műfajától is függ. Az 

írásbeli és beszédjellemzők összehasonlításánál a web, az ímél, a csetelők és a virtuális 

világ között a webnél találja a legközelebbinek az íráshoz való kötöttséget, míg a 

csetelőknél a legtávolabbinak (Crystal 2001: 42–47). Baron (2000) az íméllel 

kapcsolatban azt jegyzi meg, hogy ez a forma több mint az írás és a beszéd hibrid 

formája, vagy a két szélsőséges médium közti kontaktus eredménye. Rosenau (2001: 7) 

idézi Haaset, miszerint: „Bár a számítógép közvetítette kommunikáció eddig a 

billentyűzet és a monitor segítségével az írott médiumhoz kötődött, egyre nagyobb 
                                                 
18 Az orwelli újbeszél alapvetően nem az angol nyelv egyszerűsítésről szól, hanem a gondolatbűn megszüntetéséről, 

amit nem lehet kimondani, azt nem is lehet gondolni, célja a totalitárius állam kiszolgálása: „A szándék az, hogy 
ha egyszer az újbeszélt véglegesen elsajátították és az óbeszélt elfelejtették, eretnek - vagyis az Angszoc elveitől 
eltérő  - gondolat szó szerint elgondolhatatlan legyen, legalábbis amennyire a gondolat szavaktól függ." (Orwell 
1989: 329). 
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mértékben inkább beszélt nyelvi elemek segítségével fogalmazódik meg. Ez a beszélt 

nyelvi innováció (sprechsprachliche Innovation) elsősorban írott nyelvi innovációk 

segítségével valósul meg, ami bár az orális kifejezőeszközöknek felel meg, közvetlenül 

nem transzferálható” (Érsok 2006: 168). Sándor (2002) megfogalmazásában „az új 

információs technológiákon keresztül megjelenő írott kapcsolattartó szövegek valójában 

nem az írásbeliség, hanem a szóbeliség birodalmába tartoznak. Az e-mail, az SMS, 

különösképpen pedig a fórumok, a chat és az online üzenetek szövegei beszélt szövegek, 

írott formában.” Ez indokolja, hogy magyarul az internet nyelvhasználatát írott beszélt 

nyelvként (Bódi 2004b: 32) is nevezik; Kis Ádám (1997, 1999) a csevegés (csetelés) 

kommunikációs formáját írásos/írott dialógusnak19 aposztrofálja. Érsok az írásbeliség és 

a szóbeliség kommunikációs típusai mellett a cset és a fórum nyelvhasználatát mint új 

műfaji kategóriát egyenesen egy harmadik kommunikációs típusnak nevezi, elkülönítve 

magát az előbbi megnevezésektől, amelyekben a beszélt nyelvi komponenst 

hangsúlyozzák, és virtuális írásbeliségnek20 nevezi, bár megjegyzi, hogy ez az elnevezés 

is továbbgondolásra szorul (2003, 2006). Mindegyik megfogalmazásból jól látszik, hogy 

a cset, illetve esetenként a fórum kommunikációs jellemzőit nem lehet egyértelműen 

besorolni az írás és a beszéd dichotomikus rendszerébe. Érsok szerint a 

csetkommunikáció során az írásbeli és a szóbeli elemek egymásmellettiségét figyelhetjük 

meg. Az időbeli kontinuitás lehetővé teszi a face-to-face interakcióhoz való közelítést, 

ám nem zárja ki az írásbeli kommunikációs mintákat sem. Ezt a véleményét azzal 

kívánja alátámasztani, hogy maguk a csetelők is vegyesen használják kommunikációjuk 

során a beszéd, beszél, dumál, ír, ircel szavakat. Koch és Oesterreicher koncepcionális és 

mediális kritériuma alapján a csetet koncepcionálisan a szóbeliség, míg mediálisan az 

írásbeliség jellemzi21 (Érsok 2006). 

Az élőbeszéd és az írás műfaji sokféleségére nem kitérve, az interneten használt nyelv 

szövegeinek írásbeli tulajdonságai közé tartozik, hogy a billentyűzet eszközével íródik, a 

monitor „helyettesíti” a papírt, számos, csak írásban megjelenő rövidítés látható (ezek 

körét még bővítették is, ami kezd átszivárogni az élőbeszédbe is), sokszor a szabályzattól 

                                                 
19 Írásos dialógus, mert „megtartja a szóbeli párbeszéd sajátos, nem tervezett, önmagára és a környezetre figyelő, a 

nem várt helyekről érkező hatásokat is magába építő öntörvényű felépítését, ugyanakkor megjelenik a térben is, 
ezzel elvileg az örökké való felé terjesztve ki saját magát ”(Kis 1997). 

20 „A virtuális írásbeliséget a szituáció és a sajátos nyelvhasználat alapján ismerhetjük fel. Ilyenkor a közvetítő közeg 
a hálózat. A virtuális írásbeliség egyszerre hordozza magán az írásbeli és a szóbeli kommunikáció jellemzőit. Laza, 
kötetlen hangvétel, felszínesebb nyelvhasználatával tartalmilag és funkcionálisan a szóbeliséghez áll közelebb, ám 
írott formában realizálódik, tehát az írás eddigi funkcióját újabbal bővíti” (Érsok 2003). 

21 „Mivel a chatkommunikáció a KÖZELSÉG legtöbb jellemzőjét magán viseli (pl.: dialogicitás, spontaneitás, 
magánjellegűség, a gesztusok és a mimika előnyben részesítése, kevésbé tervezettség, ideiglenesség stb.), indokolt 
a mediálisan írott chatkommunikációt koncepcionálisan szóbelinek tekinteni. A chatlog (a beszélgetés mentett 
változata) azonban, mivel már nem interaktív, a chatcsatornákhoz képest jobbra helyezhető el, valamelyest a 
TÁVOLSÁG pólusához közelít” (Érsok 2006).  
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eltérően használ (vagy nem használ) írásjeleket, ezekkel is újfajta normativitást hozva 

létre az írásbeliségben22, még mondatokra bontja a folyó beszédet, bár az élőbeszéd 

jellegzetességei már itt is kezdtek megjelenni mondatnyi szövegegybeírások formájában, 

ugyanakkor a képiségnek is fontos szerepe van (Herring 1996b): kompenzációs 

eljárásokkal beszélt nyelvi elemek integrálódnak, mint az asteriskkifejezések, 

emotikonok; írásbeli és grafikus összetevőkből kreatív nyelvi megoldások keletkeznek 

(Érsok 2006, Rosenau 2001: 7), speciális szavak jelennek meg. Az internetes 

kommunikáció egyik legfontosabb sajátossága a potenciális interaktivitása, azaz a gyors 

információcsere, pontosabban a szinkronkommunikáció megléte, ami csak az élőbeszéd 

sajátja (Ferris 1997). Az internetes nyelvhasználat egyedisége elektronikus, globális és 

interaktív jellegéből tevődik össze. Az, hogy ez az új változat beszivárog a hétköznapi 

kommunikációba, egyrészt a szókészletben megjelenő új kifejezések, frazémák jelzik, 

másrészt az írásbeli kommunikációban bekövetkező változások (új rövidítések, a 

szabályzattól eltérő írásmód, az emotikonok terjedése, a magyar levélforma 

anglicizálódása stb.). 

Hård af Segerstad a CMC nyelvi jellemzőit és a mód szerinti összehasonlításokat az 

alábbi táblázatban foglalta össze: 

 

Kategóriák Jellemzők A CMC módja 

 Ímél Cset IM SMS

1. Tér, betűnagyság, 

központozás és betűzés      

I. Tér a. A szóköz kihagyása a szavak közt - + + +

 b. Központozás elhagyása + + - +

 c. Nem konvencionális központozás + + + +

II. Betűnagyság    

 a. Minden kisbetű + + + +

 b. Minden nagybetű - + + +

 c. Az előbbiek vegyesen - + + +

                                                 
22 Nem értek egyet Bódival (2004a), mikor azt írja: „A hagyományos, írott szövegekkel ellentétben az internetes 

szövegekre a szabályozottság, a normativitás és a szerkesztettség magasabb szintje kevésbé jellemző”. Úgy vélem, 
hogy az internetes kommunikációba való csatlakozásnak épp az az egyik legfőbb nehézsége, hogy megtanulja a 
felhasználó annak sajátos jellemzőit, normáit, szabályrendszerét, amelynek strukturáltságára, illetve annak 
szintjére vonatkozóan nem lehet etalon a szépirodalom írásbelisége, sem más műfajé, mert ez azoktól különböző 
létezési formája a kommunikációnak, és a szerkesztettségi foknak épp akkorának kell lennie, hogy az a 
kommunikátum a kommunikációban betöltse szerepét. 



 22

Kategóriák Jellemzők A CMC módja 

 Ímél Cset IM SMS

III. Helyesírás és központozás      

 

a. Nem konvencionális, beszédet tükröző 

írásmód + + + + 

 b. Gépelési hibák, helytelen szótalálás + + + +

 c. Betűismétlések - + + +

 d. Szóismétlések - + + +

 e. Mássalhangzó-torlódásos írás - - - +

 f. Összetett szavak különírása + + + +

2. Nyelvtani jellemzők    

I. Redukált mondatok    

 a. Alanyi névmások + + + +

 b. Igei frazémák + + + +

 c. Prepozíciók vagy birtokos névmások + + - +

 d. Hosszabb szavak rövidekre cserélése - - - +

II. Szórend    

 

a. Angolból átvett minták követése 

(szórend, prepozíciók) - + - - 

3. Jeltípusok    

I. Karakterkészlet    

 a. Emotikonok + + + +

 b. Csillagok - + + +

 c. Szóhelyettesítő szimbólumok + + + +

 d. A címzett megszólítása - + + -

4. Lexikai jellemzők és 

rövidítések      

I. Lexikai jellemzők    

 

a. Köznyelvi szókészlet (dialektusok, 

töltelékszavak) + + + + 

 b. Kódváltások - + + +

 

c. Egyéni, beszélt nyelvből átvett 

kommunikációs jellemzők - + + + 

II. Rövidítések    

 a. Konvencionális rövidítések + + + +

 b. Nem konvencionális rövidítések + + + +

2. sz. táblázat: A számítógépes kommunikáció formáinak összehasonlítása a nyelvi jellemzők szerint.  

Forrás: (Hård af Segerstad 2002: 24–25) 

Hård af Segerstad úgy véli, hogy a nyelvi megformálást befolyásolja a szinkronitás foka, 

az üzenetváltások elküldésének időhöz kötöttsége, maga a körülmény, ahol az üzenet 

megszületik, a téma, a kommunikálók közti viszony és az interakciók célja. 

Látjuk, hogy az írásbeli és szóbeli stílusjegyek a különböző számítógépes 

kommunikációs műfajokban más-más arányban vannak jelen. A legtöbben amellett 
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érvelnek, hogy a CMC-s műfajok jellemzéséhez nélkülözhetetlenek az eddigi 

prototípusok, mert azok olyan önálló diskurzustípusok, amelyek a beszédbeli és írott 

szövegek közötti kontinuumon helyezkednek el (Baron 1998, Collot–Belmore 1996, 

Foertsch 1995, Goutsos é. n.), mégis meg kell jegyeznünk, hogy a műfajok jellemzői az 

idő függvényében változnak, hiszen egymásra is ható formákról van szó. 

 2.3. A számítógép által közvetített, új kommunikációs formák 

A technika gepárdsebességű fejlődésével az internetről írni, létezési formáját adott 

időben megragadni már a leírás, az elbeszélés pillanatában idejétmúltnak tűnik. Ma az 

új kommunikációs formák közé sorolják a honlapokat, a weboldalakat, a 

levelezőlistákat, a fórumokat, a csetelést, az ímélezést, az ICQ-zást, MSN-ezést, a 

blogírást és az I-konferenciákat is. Jelen dolgozatomban nem térek ki a weboldalak, a 

levelezőlisták és az I-konferenciák bemutatására, sokkal inkább fordítom figyelmem az 

ímélben, csetben, blogban, fórumban, ICQ-ban, azaz az instant message-ben (IM) 

megjelenő új kommunikációs stílus megragadására, mert a vizsgálatom alapjául szolgáló 

honlapon ezek megjelenését figyelem meg és elemezem. 

A diskurzuskutatók, nyelvészek, kommunikációelemzők számára a legkönnyebben a 

nyilvánosság számára írt és elérhető kommunikációs formák elemezhetők. Ezek a blog, a 

fórum és a cset. A tanulmányok jó része inkább a csevegőcsatornákon előforduló 

kommunikációs mintákat vizsgálja, mert ez a spontán beszéd írott formája miatt a 

legkevésbé „cenzúrázott” nyelvhasználati elemekhez juttatja a kutatót. A közvetlen 

emberi kommunikációból ismert kommunikációs minták és sémák ebben a 

kommunikációs formában is újra elemezhetők és újra értelmezhetők. A magánszférában 

küldött levelek, azaz ímélek, e-képeslapok, sms-ek stb. inkább csak a kutató saját 

anyagában elemezetők, ritkán lehet „kölcsönkérni” ilyen magánjellegű anyagokat, 

különösen több forrásból származót. Ezek részletei után ugyan lehet érdeklődni 

különböző interjúk, kérdőívek során, de az önbevalláson alapuló vizsgálatok magukban 

hordozzák a felejtés, a megfelelni akarás, az eltitkolás lehetőségeit is, így a kutatás 

eredménye, megbízhatósága és értéke csak a vizsgálati feltételeknek megfelelő keretek 

között értelmezhető és hiteles. 

Érsok (2006) az interneten található új kommunikációs formák, azon belül is a 

legelterjedtebbek formáinak a besorolását Runkehl (1998: 29, 84) nyomán egy 

táblázatban foglalja össze: 
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E-mail  E-mail ─ 

← SMS SMS ─ 

mediálisan E-képeslap E-képeslap ─ 

írásbeli 
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á
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o

s Fórum Fórum Fórum 

↔ 
Chat Chat Chat 

mediálisan 

írásbeli 
p

ri
v

á
t 

ICQ ICQ ICQ 

↔      

mediálisan I-konferencia I-konferencia I-konferencia 

szóbeli 

3. sz. táblázat: A mediálisan szóbeli és írásbeli internetes kommunikációs formák a résztvevők számának összefüggésében.  

Forrás: Érsok (2006). 

Runkehlék jelölése alapján az aszinkronitást, a kommunikáció korlátozott 

interaktivitását, a késleltetett válaszadás lehetőségét az egymással ellentétesen haladó 

nyilak jelölik. A szinkrón jelleget, az azonnali válaszadási lehetőséget így a magas fokú 

interaktivitást a ↔ jelzi. 1 : 1 azt jelenti, hogy a kommunikáció két személy között zajlik, 

1 : n arra utal, hogy a műfaj bizonyos altípusai lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy 

beszélő egyszerre több személyhez szóljon. A több résztvevős kommunikációs műfajokat 

az n : n jelzi. A mediálisan írásbeli műfajok vizuális, a mediálisan szóbeliek pedig 

akusztikus elemek segítségével valósulnak meg (Érsok 2006: 173–174). 

A fenti táblázatban ábrázolt besorolás több kiegészítést igényel: az ICQ23 mediálisan 

nemcsak írásbeli, hanem szóbeli és audiovizuális is lehet, ugyanígy az MSN (Windows 

Live Messenger) is. Valamint, ha megengedjük, hogy az ICQ privát jellegénél fogva több 

ember kommunikációja legyen több emberhez, akkor ezt az ímélnél is feltételeznünk 

kell, amennyiben egy csoportosulás, szervezet ír levelet, esetleg körlevelet több személy 

vagy csoportosulás, csoportosulások részére. És ha ez így van, akkor ugyanezt 

feltételezzük az elektronikus képeslapok esetében is, és ugyanilyen helyzetben sms-sel is 

lehet találkozni, azaz az előzőek tükrében sms-ben küldik az új évi jókívánságokat 

családok, csoportok nevében családoknak, csoportoknak, még akkor is, ha az egy ember 

által íródik. Az aszinkron és a szinkrón kommunikációs formák közül a nyelvet a valós 

idejű, szinkrón kommunikációs formák befolyásolják a leginkább, itt találkozhatunk a 
                                                 
23 ICQ=I seek you, magyarul: kereslek 
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legtöbb radikális innovációval is az írás területén (Crystal 2001: 130). A következőkben 

röviden összefoglalom a blog, az ímél, a fórum, a cset és az IM tulajdonságait. Ez a 

sorrend nagyjából megfelel az aszinkronitás, azaz késleltetett kommunikáció és a 

szinkrón, azaz valós időben zajló kommunikációs formák szinkronitási kontinuumban 

elfoglalt helyének. 

 2.3.1. A blog 

Runkehl táblázata kiegészíthető a számítógépes kommunikáció új műfajával, a 

hazánkban is egyre népszerűbb bloggal24.. Úgy tűnik a blogozás, a modern 

kommunikációs formák egyik legfontosabb létezési lehetősége lesz azoknak, akik 

„látszani/látszódni” akarnak. Herring (2004b) meghatározása alapján a blog egy olyan 

egyén által írt folyamatosan változtatott személyes napló, fordított időrendbeli 

bejegyzések sora, ami a weben közzétehető, és olyan sajátos technológiai jellemzői 

vannak, amelyek megkülönböztetik a számítógépes kommunikáció más formájától. 

Ilyen tulajdonságai például, hogy tartalma archiválható, hogy lehetőséget biztosít mások 

számára a visszajelzésre, hogy más bloggerekhez linkeken keresztül kapcsolódik, ami 

egy online közösség kialakítását teszi lehetővé25. (A bloggerek külön társadalmát a 

blogszféra szóval jelölik).  

Herring és munkatársai (2004a, 2004b) kutatásaikban a blogot célja szerint három 

alapcsoportba sorolják: személyes beszámoló, napló a szerző életéről (personal 

journals); az úgynevezett „filter-style” weblog, ami a szerző életén kívüli eseményekről 

szól, és a k(nowledge)-log vagy k-log26 a harmadik típus, ami különféle tudások, 

információk összegyűjtése egy téma körül; illetve megkülönböztetik még ezek kevert 

formáit, és elkülönítenek egy egyéb kategóriát is, ami költészetet, osztálybejegyzéseket, 

társalgásokat stb. tartalmaz, de ezek meglehetősen véletlenszerűek. Ezek közül a 

legkorábbi a filter típusú volt, mára azonban már a személyes napló jellegűek 

jellemzőbbek (Blood 2002a, Herring et al. 2004b)27. 

                                                 
24 A blog a web és a napló, azaz log összetételből rövidülve keletkezett: webnapló. A szót Jorn Barger alkotta 1997-

ben. Egyesek szerint a legkorábbi blog az 1991-ben Tim Berners-Lee által létrehozott weboldal volt (Winer 2002). 
1999 közepe óta a blogozás exponenciális növekedésnek indult az első blogozó szoftver a Pitas létrehozásával 
(Herring et al. 2004b). 

25 A marketingterms.com.-on található meghatározás is hasonló: A frequent, chronological publication of personal 
thoughts and Web links. „A blog is often a mixture of what is happening in a person's life and what is happening 
on the Web, a kind of hybrid diary/guide site, although there are as many unique types of blogs as there are 
people.” (http://www.marketingterms.com/dictionary/blog/) letöltés: 2006.10.12. 

26 K-logs resemble project logbooks in which notes are kept and information gathered around a particular activity, 
often technological in nature. Most k-logs are used in private (e.g., organizational and educational) contexts. 
(Herring–Paolillo 2006) 

27 Herringék (2004b) 203 blogot megvizsgálva arra az eredményre jutottak, hogy a személyes naplók (70%) a 
legjellemzőbbek, a filterek csak 13%-osan voltak jelen, a K-logok mindössze 3%-ban, a kevert (9,5%) és az egyéb 
kategória (4,5%) is kevesebb mint egy tizede volt a blogoknak. 
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A blog definíciójánál sok helyen olvasni személyes tartalomról, bár ez nem feltétele a 

blognak. Vannak üzleti célból írt blogok is, amelyek egy-egy terméket reklámoznak, vagy 

témák köré szerveződik a blogírás. A definíciókhoz hozzátehető még a szerzőség 

kérdése: a blogger (blogíró) általában egy ember, de vannak társasági jellegűek is. Blogot 

lehet írni álnéven és valódi néven is. Herringék (2004b) kutatása azt az eredményt 

hozta, hogy a blogok jó részét fiatal férfiak írják, akiknek a munkája is technológiával, 

számítógéppel kapcsolatos elsősorban, míg a tinédzserek közt inkább a női blogírók a 

jellemzőek.  

Krishnamurthy (2002) a blogokat négy alapvető kategóriába sorolja: személyes 

jellegű vagy témához kötött, egyéni vagy közösségi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. ábra: Krishnamurthy blogkategorizációja. Forrás: Herring et al. 2004a: 3.  

A blog formája szerint Csala (2005: 89) megkülönböztet csak szöveges blogot, csak 

képes blogot, linkgyűjtő blogot, személyeset, e-médiát vagy blog-újságot, társasági 

blogot, tematikus blogot és ezek egyvelegét. Lehet készíteni speciális blogokat is: 

audioblogok, videoblogok, fotoblogok, moblogok28, linkblogok, splogok vagy 

busiblogok29.  

Vannak szerzők, akik a blogot keverék műfajnak tartják (Herring et al. 2004b), és 

egyediségét összetevőinek egyedüliségében találják, míg mások szerint a blog önálló 

műfaj a tekintetben, hogy nem az interneten kívüli, hagyományos műfajokból tevődik 

össze, hanem az internet eredeti műfaja (Blood 2002b). Ezt Herring azzal cáfolja, hogy a 

                                                 
28 A moblogozás valamely mobil eszközről /leginkább mobiltelefonról/ történő blogolás. 
29 A spologok vagy busiblogok olyan blogok, melyeknek nincs vagy alig van értékes tartalmuk (Mártonffy 2007). 

személyestéma szerinti

egyéni közösségi 

I. negyed 
Online naplók: 
személyes bejegyzések 

II. negyed 
Segítő csoport: barátok 
együttesen blogoznak 
személyes témákról  

III. negyed 
Ide tartoznak a filter 
blogok: kommentárok 
interneten talált 
anyagokhoz 

IV. negyed 
Kollaborációban készült 
tartalom, pl.: Metafilter 
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naplónak és a hírjellegű stb. blogoknak is megvolt az internet előtti változata. Herring és 

szerzőtársai (2004b) a blog műfaját egy kontinuumon képzelik el, ami a weboldal és az 

aszinkron számítógépes kommunikáció között helyezkedik el. 

 Hagyományos weblap  Blogok  Aszinkron CMC 

  Online  Közösségi    

 naplók  blogok 

 

    ritkán frissített gyakran frissített állandóan frissülő 

 aszimmetrikus üzenetküldés aszimmetrikus kommunikáció szimmetrikus kommunikáció 

 multimediális korlátozottan multimediális szövegalapú 

3. sz. ábra: A weboldal és az aszinkron CMC között elhelyezkedő blogok. Forrás: Herring et al. 2004a. 

A szerkezetét tekintve a weblapokkal összehasonlítva Herringék kutatása (2004b) 

szerint a blogok kevésbé tartalmaznak vendégkönyvet (4,5%), keresési funkciót (18,5%) 

vagy reklámokat (25,1%), mint a személyes honlapok. Más internetes műfajokkal 

összevetve a blogok relative kép- és hangszegények (58%), tehát nem használják ki 

eléggé az internet multimediális lehetőségeit. Ez véleményem szerint a jövőben 

valószínűleg erőteljeses változni fog. A weblapokhoz képest viszont a blog tartalma 

archivált (73%-ban találtak linkeket a blogokban régi bejegyzésekhez), kis ikonok 

találhatók az oldalsávban, a fejléceknél és lábjegyzetrészen helyezkednek el ezek a 

márkajelek, szimbólumok (69%). Az oldalt látható naptár (13%) csak kevéssé jellemző a 

blogokra, míg a kommentek, a belépő, bejelentkező szövegek (entries)30 (43%) inkább. 

Blood szerint a blog egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy más blogokhoz kapcsolódik, 

míg ezt Herringék az eseteknek csak egyharmadában találták igazoltnak. Ezek olyan 

jellemzői a blognak, amelyek így együttesen más műfaj szerkezeti felépítésénél nem 

találhatók. A felépítést nagyban meghatározzák a választott szoftver lehetőségei is. 

Összegzésként elmondható, hogy a blog korlátozottan interaktív, nyilvános, általában 

egy személy írja sokaknak, de a társasági/szerkesztett blogoknál több személy is írhatja 

több személynek; mediálisan főleg írásbeli, kivéve a speciális eseteknél; tartalma szerint 

lehet személyes vagy témák köré szerveződő; jellemzője az archiválhatósága és egyedi 

szerkezete is. Nyelvileg az eddig tárgyalt új kommunikációs formák közül a 

legszerkesztettebb, többnyire előre megfontolt, azaz nem spontán bejegyzések, az 

írójához mérten grammatikailag, szemantikailag javítottak. Az internet demokratikus 

jellegére vonatkozóan megalapozottnak látszik az a következtetés, hogy a blogírás növeli 

a véleménynyilvánítás demokratikus lehetőségét. 

                                                 
30 A bejelentkező részek többnyire a dátumot és az időt tartalmazzák a fejlécben, valamint a szerző nevét. 
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2.3.2. Az ímél 

Crystal az ímélt funkciója alapján úgy határozza meg, hogy az emberek rövid és gyors 

megbeszélésre használják úgy, hogy az üzenet lehetőleg egyetlen képernyőméretnyi és 

könnyen elérhető legyen (Crystal 2001: 109)31. Az ímélnek alapvetően két része van: egy 

fejléce, amely tartalmazza a címzett vagy címzettek ímélcímét, (a levél címzettje a feladót 

látja automatikusan becsatolva, ha ez némely ímélnél a feladónak nem is látható32), van 

lehetőség a tárgy megjelölésére, és a feladás idejét is automatikusan megmutatja a 

címzettnek, valamint itt van hely a csatolt fájloknak, azaz a mellékleteknek is, amelyek 

nemcsak írott dokumentumot tartalmazhatnak, hanem mindenféle multimediális, 

audiovizuális anyagokat is. Némely szoftverben lehetőség van a prioritás fokának 

megjelölésére is, azaz hogy a levél mennyire sürgősen kézbesítődjék. Az ímél másik része 

a fejléc alatt van, ez tartalmazza a szöveget, az üzenetet. A megszólítás formája az 

informalitás fokától függően változhat a tisztelttől a kedvesen át a sziáig vagy ezek 

lazább, esetleg még formálisabb változatáig, illetve ehhez kapcsolható a megszólított 

vezetékneve, titulusa és vezetékneve, keresztneve vagy beceneve vagy egyéb formák is 

előfordulnak. A postai levéltől eltérően a megszólítást rögtön a sor elején kezdik, még 

gyakran formális levelek esetében is, illetve a megszólítás végére egyre terjedőben van az 

angol mintára átvett vessző használata a felkiáltójel helyett. Pl.: Kedves Vali,. Ezen kívül, 

nagyon informális levelekben még a megszólítást is elhagyják, rögtön a mondanivalóval 

kezdik, mintha csak egy félben maradt beszélgetést folytatnának. Különösen akkor 

tapasztalható, ha rövid időn belül (akár egy napon belül) több levelet is vált a két fél, így 

nem szólítgatják meg egymást minden egyes alkalommal. Ezt a dialógusjelleget az is 

alátámasztja, hogy Crystal vizsgálatában – a hagyományos levelekhez képest is – az 

ímélben a kérdő mondatokra vagy retorikai kérdésekre nagy hangsúly helyeződik (2001: 

122–123). A befejező formák az üdvözlő, megszólító formákhoz illeszkednek, szokásosan 

a hagyományos, „tanult” levélformákhoz. Azonban itt is elmaradhat az elköszönés, csak 

egy aláírással vagy annak rövidített, jelzésértékű formájával, kezdőbetűkkel találkozunk, 

pl.: vé, jévé (Juhász Valéria), P (Pisti) stb. Az előbbi aláírásokból még az is látszik, hogy 

angol mintára nemcsak a megszólítás formája terjed, hanem a nevek kisbetűsítése is. A 

személynevek kisbetűsítésén túl csökkenőben van a nagy kezdőbetűk használata is mind 

mondatkezdésnél, mind tulajdonneveknél. Ez magyarázható a billentyűzet egyszerűbb, 

kombinációmentes használatával is. A záróformulának két funkciója is van: jelzi, hogy a 

                                                 
31 Crystal kutatásában a levelek 70%-a belefért a 16 sornyi helyet betöltő képernyőméretbe. 
32 Például a freemailnél nem látható, de a citromailnél igen. 
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levél véget ért, így nem szükséges lejjebb görgetni a levelet, mert az tartalmazhat a 

szerver által automatikusan becsatolt reklámokat, vagy azt, hogy az üzeneten a postázó 

vírusellenőrzést végzett. A másik funkciója a feladó részletesebb azonosítása, azaz az 

üzenet aljára automatikus aláírás szerkeszthető, ami több információt is tartalmazhat a 

szokásos aláírásnál, ilyen például az aláíró címe, rangja, elérhetősége: postai címe, 

ímélcíme, telefonszáma(i), faxszáma, weboldala stb. A programoknak ez az 

automatizálása idősporoló a levélíró számára, viszont nagy mennyiségű információt 

tartalmaz a címzettnek (Crystal 2001: 104–105). Az ennyire megformázott automatikus 

aláírásnál nem szokásos a feladó nevének rövidítése sem, hiszen ez az információt 

tartalmazó rész épp a kevésbé ismerősöknek hasznosabb. Az ímél fontos tulajdonsága, 

hogy hosszú ideig archiválható, így ezek az adatok és a levél tartalma nem vész el az 

éterben az elolvasás után sem. Ugyanakkor az archiválhatóság mellett a gyors 

törölhetősége Crystal szerint (2001: 127–128) azt sugallja, hogy a tartalma nem annyira 

fontos, mint a hagyományos leveleké, így az informalitás mértékének megnövekedett 

jellegére is utalhat egyben. Ezzel a megjegyzésével teljes mértékben nem érthetek egyet, 

hiszen fontos hivatalos levelezésre is használják az ímélt például a postaköltségek 

csökkentése céljából is. 

Az ímélt – ahogy a csetelést és a fórumozást is – megpróbálták a beszéd és írás 

dichotómiájában elemezni, aztán megjelent az előbbiek szerinti megközelítés alapján a 

keverék műfaj, ahol felsorolták az ímél beszéd és írásbeli jellemzőit külön-külön, majd 

számos elemzésben megjelent, hogy ez se nem beszéd, se nem írás, hanem egy e-stílus 

(e-style), vagy hasonló elnevezésekkel illették. Később Crystal a Netspeak 

megközelítésében ezt egy teljesen új kommunikációs stílusnak nevezte, végül pedig egy 

„kontakt rendszerről” is beszélnek ezzel kapcsolatban, ami leginkább a pidzsin és kreol 

nyelvekre emlékeztet (Baron 2003). Mivel az új kommunikációs rendszer és a hozzá 

tartozó műfajok állandó változásban, alakulásban vannak, épp úgy, mint a nyelvi 

rendszer többi része, nem tudjuk, hogy fejlődése mely irányba fog mozdulni. Baron, a 

közvetlen emberi kommunikációval (face-to-face) összehasonlítva, az ímélt egy Janus-

arcú jelenségnek tekinti, és a következő táblázatban szemlélteti ezt a jelenséget:  



 30

Nyelvi 

paraméterek  

Közvetlen személyes 

kommunikációval 

általában közös 

jellemzők 

 

Közvetlen személyes 

kommunikációval 

általában nem közös 

jellemzők 

Nyelvi stílus 

közvetlen, 

gyakran kerüli a 

megszólítást (vagy a 

(„Hi”-t,) hellót 

használja) 

rövidítéseket, és szlenget 

használ 

AZONBAN 

gyakran még informálisabb, 

mint a közvetlen személyes 

kommunikáció 

Válaszok 
gyors válaszidőt 

feltételez 
AZONBAN 

gyakran nem kap 

elismerést/nyugtázást a 

visszaküldött segítségért 

Hallgatói 

identitás 

korlátozott, különleges 

hallgatóságnak szánják 
AZONBAN 

továbbküldhető másoknak 

az eredeti feladó tudomása 

nélkül 

Tartóssági 

feltételezések 

a küldő kérészéletűként 

viselkedik (és gyakran 

nem szerkeszt) 

AZONBAN 

kinyomtathatja, 

szerkesztheti, válaszolhat az 

előzményekkel 

4. sz. táblázat: Az ímél és a közvetlen személyes kommunikáció jellemzőinek összehasonlítása. Forrás: Baron: 

http://www.american.edu/lfs/tesol/2003%20Paper--Why%20Email%20Looks%20Like%20Speech.pdf 

Az ímél a beszéd és az írás kontinuitásában inkább az íráshoz áll közelebb, azonban 

megírás közbeni beszédhez közelítő gyorsaságra és spontaneitásra lehet következtetni 

abból, hogy sokan nem olvassák át leveleiket, így nem veszik észre a hibákat, mielőtt 

elküldenék azokat, hiszen elgépelések találhatók bennük, nyelvi, grammatikai 

tévesztések, amelyek a szövevényes gondolatok után nem kerültek nyelvtanilag 

egyeztetésre. Hibák tehát a feladó végzettségétől függetlenül is előfordulnak a gyors 

gépelés következtében, illetve a korrektúrahiány miatt. Ezek azonban a legtöbb esetben 

nem okoznak gondot a megértésben, és többnyire a médium közvetlenségéből, 

informalitást erősítő jellegéből következően még az egyébként helyesírásra kényes, 

kritikus olvasókat sem annyira zavarja ez a jelenség, mert a közvetlenebb hangvételű 

levelekben hozzászoktak a médium e sajátosságához33. Ezt a jelenséget az előbbiekből 

következően nem lehet teljes mértékben párhuzamba állítani a sztenderd magyar kiejtés 

és a nem sztenderd magyar kiejtés közötti stigmatizációval (vö. Kontra 2005, Kontra 

2006, Pléh–Bodor 2001, Sándor 2001b), mert a fogalmazásból vagy elgépelésekből 
                                                 
33 A sok elgépelés, betűkihagyás, felcserélés abból is adódik, hogy Magyarországon nem a kötelező oktatás része a 

gépírás megtanulása, csak az erre szakosodott középiskolákban tanítják. 
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adódó hibák, helyesírási hibák alapján az olvasók nem bélyegzik meg az írót társadalmi 

hovatartozását, műveltségét illetően. Ezen a véleményen van Crystal is, aki mindezt 

összeveti azzal, hogy ez a megbélyegzés viszont annál inkább fennáll a hagyományos 

levelek esetében ilyen hibáknál (2001: 112). Ugyanakkor természetesen a hibák 

minősége és mennyisége alapján annak szándékoltsága vagy véletlenszerűsége, illetve a 

feladó által gyaníthatóan tudáshiány miatti elkövetés következtében a megítélésben, 

megítéltetésben mégis lehet különbségeket feltételeznünk34. A csethez hasonlóan itt is 

előfordulnak szándékos fonetikai, kiejtés szerinti vagy azt eltúlzó átírások elsősorban 

kötetlenebb levelekben. Az elírások mellett meg kell jegyeznünk, hogy a központozást is 

sokkal lazábban kezelik az ímélírók, hol elhagyják, hol felkiáltó-, illetve kérdőjel helyett 

pontot írnak. Ennek ellenkező iránya, az írásjelhalmozás is gyakori: sok kérdőjel, 

felkiáltójel, illetve ezek kombinációi is előfordulnak. Kevésbé változatosan alkalmazzák 

azonban a vessző, pontosvessző és kettőspont lehetőségeit. 

Az írásjelek mellett emotikonok is előfordulhatnak a levelekben, segítvén ezzel a 

mondanivaló értelmezését, érzelmi töltetét, attitűdjét. Néhány levelezőrendszer már 

„előre gyártott” emotikonkészletet, piktogramokat ajánl fel a használónak, így nem kell a 

billentyűkombinációk sokaságát megtanulni a változatos használathoz, hanem egy 

kattintással beilleszthető a kiválasztott arcocska vagy hangulatjel. Mindezek mellett 

használják az idézőjelet, a csillagot(*), a pipát és egyéb szimbólumokat is. Szoftvertől 

függően lehet a formázást, betűszíneket stb. is változtatni. 

A válaszadás technikai lehetőségei biztosítják a kényelmet és a gyorsaságot: a kapott 

levelet beillesztve a válaszba (felette, közben vagy alatta), idézve hagyjuk azokat a 

részeket, amelyekre reagálni akarunk. Ezt a szerkesztést Crystal framingnek, azaz 

keretezésnek nevezi. Ilyenkor gyakran találkozni kihagyásos szerkezetekkel. Az eredeti 

feladó levelét, illetve annak egy részletét külön, kis jobbra néző csúcsos zárójellel (>) 

vagy más színnel szokták a levelezőrendszerek beilleszteni a válaszlevélbe. A fölösleges 

részek gyorsan törölhetők. Ezek formája emlékeztet leginkább a mindennapi 

párbeszédek jellegzetességeire.  

                                                 
34 „(No-one reads email with red pen in hand.) The evidence is growing that an awful lot of people actually do keep 

such a pen in mind, in educational, business, and other workplace settings, where e-mails are routinely seen as 
providing a more convenient professionalism…” (Crystal 2001: 128). 
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2.3.3. A fórum 

Az internetes fórumok a weben különböző témák megbeszélésére létrehozott oldalak. 

Hasonlítanak az üzenőfalakhoz (bulletin boards), a levelező-hírolvasó csoportokhoz 

(newsgroups) és a levelezőlistákhoz (listserv). A fórumokra az angol szakirodalomban 

még a következő kifejezéseket is használják: discussion boards, discussion groups, 

discussion forums, message boards, web forums. Ezek felhasználói olyan virtuális 

közösséget alkotnak, akiket többnyire egy téma, érdeklődési kör köt össze (Bódi 2004b, 

Crystal 2001: 132). Éppen ezért a témához kötődés szorosabb, és szigorúbb elbírálás alá 

esik, mint a csetszobák esetében. Ezt többnyire a moderálási elvekben is lefektetik35. Az 

általános fórumok többféle témával rendelkeznek, a kisebb fórumok, amelyek bizonyos 

weblapokhoz kapcsolódnak témahálózatukban korlátozottabbak. A fórum jellegéből 

adódóan a szinkronitás és az aszinkronitás jegyeit egyaránt magán hordozza. Fórumozni 

egyszerre többen is lehet. Ilyenkor hasonló helyzet alakulhat ki, mint a csetelés közben, 

azonban a hozzászólások egy téma körül sűrűsödnek, és többnyire hosszabb üzeneteket 

jegyeznek be, mint csetelés közben. Ekkor a nyelvi jellegzetességek is sokkal inkább 

hasonlítanak a csetelés nyelvi formáira, mint aszinkronitás esetén36. Fórumozni 

azonban egy időben egyszerre egy ember is tud. Ekkor jelenik meg leginkább a 

fórumozás aszinkron tulajdonságaiból adódó nyelvi megformálás. Hosszabb, 

kifejtettebb gondolatok, kevesebb rövidítés stb. Ha van a neten egy téma, ami valakit 

érdekel, akkor az elolvassa az addigi hozzászólásokat37, vagy ő maga indít egyet, és 

egyedül fejti ki a véleményét. Később ismét belenézhet az archivált fórumokba, hogy 

kapott-e reagálást a megjegyzésére. És megindulhat vagy folytatódhat egy beszélgetés. 

A fórumozásnak jellemző sajátossága, hogy a hozzászólások nem mindig vagy nem 

elsősorban lineáris/időben egymás után következő olvasatot igényelnek. A résztvevők 

gyakran azt sem tudják, hogy egy már előző reakcióra írt válaszukat a másik fél fogja-e 

valaha olvasni (Crystal 2001: 136). 

Vannak fórumok, melyeken a résztvevők anonimek maradhatnak választott 

felhasználónevük mögé bújva, másokhoz csak regisztráció után, valódi névvel lehet 

csatlakozni (Crystal 2001: 132), azonban ezek valódiságát nem mindig ellenőrzik, így a 

regisztráció után is rejtve maradhat a felhasználó pontos kiléte.  

                                                 
35 A fórumozás moderálási elvei követik a netikett szabályait, de attól specializáltabb is lehet.  
36 Bódi (2004b: 23) a fórumozás interaktivitását az elektronikus levelezéshez teszi hasonlóvá, annak csupán 

késleltetett kommunikációs lehetőségeiről ír, miközben Crystal (2001: 134) is megjegyzi, hogy az üzeneteket akár 
egy percen belül (vagy akár annál gyorsabban is) megjeleníthetik a képernyőn, ami lehetőséget biztosít a szinte 
azonnali reakcióra 

37 Davis és Brewer (1997: 131) kutatásukban azt találták, hogy a fórumozók többnyire csak az utolsó öt-hét bejegyzést 
olvassák el, mielőtt hozzátennék saját véleményüket a témához. 
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A fórumozók megkülönböztetik az offtopic és ontopic kifejezéseket is. Az ontopic azt 

jelenti, hogy a bejegyzés a témához kötődő, míg az offtopic témától eltérő. Ez utóbbi igen 

zavaró lehet a fórumozók számára, kivéve, ha annak szándékoltsága indokolható és 

elfogadható adott közösségen belül. Ha valaki tartósan nem arról ír, amiről a topic szól, 

azt offolásnak nevezik. Az offtopic megjelenéséért az adminisztrátortól, moderátortól 

büntetést is kaphat az illető.  

A moderátor jelenléte egyedi sajátossága az internet e műfajának, de időnként 

csetszobákban is megtalálhatóak. A moderátor a vitafórumok témafelelőse, egy külső 

kontrol, aki a kommunikációs szabályok betartására is vigyáz azért, hogy elkerüljék a 

beszélgetésben bekövetkező viták eldurvulását (Crystal 2001: 71). A különböző 

honlapokon a moderátorok különféle jogkörrel rendelkeznek: vannak, akik csak azt 

döntik el, hogy releváns-e a témához való hozzászólás, mások azt, hogy mi jelenjen meg 

a képernyőn, mi ne, vagy korlátozhatják azt is, hogy a felhasználó egyszerre milyen 

hosszú üzenetet küldhet, de vannak olyanok is, akik a reklámokat, obszcén kifejezéseket 

szűrik meg (Crystal 2001: 133). Léteznek moderátor nélküli fórumok is és olyanok is, 

ahol a moderátort egy robot helyettesíti. Ez a számítógépes program, moderátor robot 

nem hagyja továbbítani a vitafórumon azokat az üzeneteket például, amelyek durva 

szavakat tartalmaznak. Ezeket a robotokat a résztvevők speciális karakterkombiná-

ciókkal vezetik félre, hogy ne ismerjék fel a trágár elemeket. Így keletkeztek olyan 

internetes „eufemizmusok”, amelyek beépítik a szóba a *-ot vagy a @-ot, például: 

„k*rva”, f@sz stb. 

A fórumozók közössége általában egy adott virtuális közösséget jelent, amely mégis 

állandó változásban van. Megfigyelhető, hogy egy adott honlap fórumaira gyakoriak a 

visszatérő fórumozók, akik esetleg ismerik is egymást, így egy közvetlenebb hangvétel is 

kialakulhat. A hangvétel témától, korosztálytól, szituációtól függően változik. 

2.3.4. A cset 

A cset – Balaskó nyomán – online virtuális beszélőközösségek társalgása a társalgásért, 

„mikro-interakciók” sorozata (Balaskó 2005: 62, 73, 81). A Written Communicationben 

megjelent tanulmányban még interaktív írott diskurzusnak nevezték az új műfajt 

(Ferrara et al. 1991). A cset fő jellemzői azonkívül, hogy két vagy több ember közötti 

nyilvános interaktív „beszélgetés” a résztvevők folyamatos cserélődésével, a 

szinkronitás38 minden velejárójával39: rövidítések, alultoldalékolás (szeretem a sajt), 

                                                 
38 A csetbe nemcsak a szinkrón kommunikáció tartozik bele, mert a beszélgetéseket lehet másnap is folytatni egy 

előző napi bejegyzésre reagálva. 
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emotikonok sűrű használata, rövid mondatok40, beszédszakaszok41, gyors témaváltások, 

mozaikszavak, sajátos IRC42-nyelv, gyakori köszöngetések, többnyire ez is tegező 

formában – bár topictól és felhasználóktól is függ – mégis a cset egyik fő jellemzője a 

kötetlen, laza beszélgetés (Balaskó 2005). A cset megfelelő hely a humor által a 

csoportszolidaritás és az identitás megformálására (Baym 1995)43. A prozódiai és 

paralingvisztikai elemek hiánya miatt sajátos „helyesírási” rendszer jellemző rá: 

nyomatékosításra betűismétlések, betűszínváltás, illetve a kiemelések különböző formái, 

pl.:_ _. Ugyanakkor az itt megjelenő helyesírás gyakran a kiejtés szerinti, vagy azt 

eltúlzó, nem sztenderd kiejtést tükröző írásformák felé tendál, mint az üccsi (üdítő), 

tuggya, ijet, majnem stb. A vok (vagyok) esetében nemcsak a kiejtés gyorsasága, hanem 

a szóösszerántás egyezményes kialakulásának folyamatát látjuk egyre szélesebb körben 

használni. A gyors gépelés, a minimális reagálási idő miatt a ’ksz’ felváltása x-szel 

például: soxor, fexik, de már megjelent a ’gsz’ rövidítéseként is a g zöngétlenedése miatt 

például a „lexivesebben” szóban stb. A rövidítések miatt gyakran használnak számokat, 

matematikai jeleket írás közben (sms-helyesírás): 1szerű, 6ás, 5let, +látod, illetve ezek és 

előzőik kombinációi az 1cerű. Sok befejezetlen gondolattal találkozunk, melyet sokszor 

három vagy több ponttal jeleznek. A megsokszorozott kérdő- és felkiáltójelek, illetve 

ezek vegyes használata meglepetésre, gyanakvásra, érzelmi intenzitásra utal. 

Megfigyelhető az erős angol hatás a szóhasználatokban, például a ’re’ azt jelenti, 

visszajöttem, vagy ugyanezt a ’back’ vagy fonetikusan a ’bekk’ is, továbbá a wow, illetve 

ennek változata a vov használata csodálkozás kifejezésére stb. Ezeket a sajátos írásbeli 

formákat nemcsak a gyorsaság miatt, hanem a tréfa kedvéért is használják, ami fő 

jellemzője az internetes kommunikációnak (Balaskó 2005, Balázs 2005, Bódi 2000, 

Crystal 2001: 34–38). 

Runkehlék a táblázatukban jelölik a csetelés nyilvános formáit (sok a sokhoz), 

ugyanakkor meg kell említenünk az úgynevezett „privizést”, azaz két (esetleg több) 

ember privát beszélgetéskezdeményezését, ami zárt szobát is jelent egyúttal. Ezek a 

csevegések a nyilvánosság, így a kutatás számára is többnyire hozzáférhetetlenek. Így 

                                                                                                                                                             
39 Murphy és Collins (1999) Csíkszentmihályi nyomán áramlásnak (flow experience) nevezik, amikor a cselekvés és a 

tudatosság összeolvad, a múló idő észrevétlen, ahol maga a cselekvés erősen leköti az embert, és ez maga lesz a 
jutalom is. 

40 A kevés résztvevős csatornákon az üzenetek hossza megnő (Balaskó 2005: 65) 
41 Werry, Bechar-Israeli, and Paolillo és Crystal (2001:157–158) kutatásaikban azt találták, hogy a csetszobákban a 

mondatok 80%-a kevesebb, mint 5 szóból áll, a szavak maguk is rövidek. Egy 300 szónyi mintából a szavak 80%-a 
egyszótagú volt, és csak 4% volt hosszabb kétszótagúnál. 

42 IRC=Internet Relay Chat: internet által valós idejű beszélgetést lehetővé kommunikációs forma, 1988-ban Jarkko 
Oikarinen alkotta. 

43 „…humor relies on group norms, knowledge, practices, and problems, it provides a way to deal with problematic 
issues within the group, to generate unique identities and to create group identity and solidarity.” 
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Bódi (2004b: 24) azon megjegyzése, hogy a csevegőfórumok teljesen nyilvánosak, csak 

korlátozottan érvényes, bár később a regisztrációval kapcsolatban megjegyzi, hogy a 

csevegőcsatornákhoz való hozzáférés korlátozott a regisztráció miatt, itt viszont én nem 

érzem a valódi korlátozottságot, hiszen bárki tagja lehet egy csevegőcsoportnak, aki 

regisztrál, és mivel bárki regisztrálhat, akinek van számítógépe és internet-hozzáférése, 

ezért bárki számára hozzáférhető a csatorna. Bódi, Balaskó és mások is megjegyzik, hogy 

a csevegőszobákban a felhasználók anonimek, ezt erősíti az is, hogy a név megadásánál a 

regisztráció során van, hogy azt írják, hogy nickname, becenév, de gyakori a 

felhasználónév is. Ezek nemcsak álnevek, hanem valódi keresztnevek, esetleg ezek 

angolosított változatai stb. A csetszobákban használt nevek a nemekkel összefüggésben 

két csoportra oszthatók: vagy utal a felhasználó nemére, vagy nem. Az is előfordul, hogy 

szándékosan más nemű felhasználónevet ad magának a csevegni vágyó, hogy esetleg a 

névválasztással is felhívja magára a figyelmet, vagy pont azért, hogy elterelje nemi 

identitásáról a figyelmet, vagyis hogy beszélgetéseit ne korlátozza, irányítsa nevéből 

kikövetkeztethető biológiai neme. (Murphy–Collins 1999, Reid 1991). Ezt persze nem 

nemspecifikus névválasztással is el lehet érni. Az anonimitást feloldani látszik, hogy a 

csevegőszobákban képet tölthetnek fel (magukról) a felhasználók44, bár ezt a formáját a 

beszélgetésnek épp azért választják annyian, mert itt senkit nem köt meg a kor, a 

társadalmi állás, az, ahogyan kinéz (Miklós 1996); „mentes olyan zavaró tényezőktől, 

amelyek a szemtől szembeni társalgást (meg)akadályozhatják (pl. faj, nem, fizikai 

megjelenés, nyelvi változat stb.) (Balaskó 2005: 63). A csevegőszobák esetén feltétlenül 

meg kell említeni a regisztráció során elfogadott szabályzatot, amely felhívja a figyelmet 

arra, hogy a moderátorok milyen esetekben avatkoznak bele a csevegőcsatorna 

működésébe. Ezek jórészt a netikett szabályait tartalmazzák. Ilyen részlet például a 

www.chat.hu szabályzatából a következő: 

A Zárt osztály45 kivételével mindenhol máshol tiltott, moderációt von maga után. 
d) szoba ellehetetlenítése, közösségrombolás; 
– nagybetűs írásmód, azaz tartós "kiabálás", ha azt a szobában kifejezetten sérelmezik (pl. a CAPS 
LOCK folyamatos bekapcsolt állapota melletti írás) 
– karaktersorozatok ismétlése, azaz „flood” (kettőnél többször beírni ugyanazt vagy majdnem 
ugyanazt a sort egymás után) 
– többszöri egymás utáni vagy durva káromkodás (nemcsak hirtelen felindulásból) 
– közösben való veszekedés (ez mindenkinek magánügye, másra nem tartozik, privát beszélgetés 
keretében intézendő el) 
A felsorolt ellehetetlenítő, közösségromoló magatartások a Zárt osztály kivételével mindenhol 
máshol tiltottak, moderációt vonnak maguk után. 

Az automatikus moderálás például nem enged megjelenni a képernyőn trágár szavakat, 

így ezek kikerülésére is megoldásokat kerestek a felhasználók, ami nyílt tiltakozást jelent 

                                                 
44 www.chat.hu 
45 A Zárt osztály egy csetszoba neve. 
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a korlátozások bevezetésére és alkalmazására. Ilyen megoldás például, ha nem egybe 

írják le a durva szót, hanem csillagokkal, pontokkal, egyéb karakterekkel eufemizálva 

vagy betűkre szedve. 

2.3.5. Az IM 

Az IM-nek, azaz instant message-nek (gyors üzenet) nem ismerek elterjedt magyar 

fordítását, mert a szakirodalmak ezt a fajta kommunikációt többnyire a (szintén 

szinkron) cseteléssel együtt tárgyalják, pontosabban nem tesznek különbséget a kettő 

között. Az IM azonban nem egyenlő a cseteléssel, ahogy már több angolszász 

tanulmányban is olvashatunk róla. IM-be tartozik a messenger (MSN) és az ICQ46 is. 

(Mindkettőhöz lehet ma már kamerát és headsetet is csatlakoztatni, én azonban most 

csak az írott változatával foglalkozom.). Az IM-ről szóló kutatások többsége azt tárgyalja, 

hogy ki, milyen gyakran, milyen célból használja ezt a médiumot (Grinter–Palen 2002, 

Isaacs et al. 2002, Lenhart et al. 2001, Nardi et al. 2000, Schiano et al. 2002, Shiu–

Lenhart 2004), és viszonylag kevés foglalkozik az IM nyelvi jellemzőivel. 

Az IM általában két ismerős közt zajló kommunikáció, szemben a cseteléssel. Az 

ímélhez képest az IM tartalmaz egy profil részt, jelzi, hogy a felhasználó online van-e (ha 

be van kapcsolva az a funkció), viszont azt is jelezheti, hogy a felhasználó éppen 

elfoglalt, és nem tud vagy nem akar üzenetelni. A beszélgetésbe más személyek is 

bevonhatók, nagyobb fájlok is átküldhetők a rendszeren keresztül, amelyek 

megkönnyítik a munkahelyi kommunikáció szervezettségét, de más célból is 

használhatók (Baron 2006). Jelentős nyelvi formáló tényezőnek írják az odafigyelés 

fokát. Baron (2005b) szerint az IM jobban hasonlít a személyközi kommunikációra, 

mint a cset, mert üzenetelés közben éppúgy elvonhatja más a figyelmünket, mint valódi 

beszélgetéskor a kinti zajok, az ismerősök látótérbe kerülése stb. Kutatásában 

üzenetváltás közben számos egyéb tevékenységgel voltak elfoglalva a részvevők, úgy 

mint másokkal való beszélgetéssel, tévénézéssel, weben való böngészéssel, másokkal 

való üzeneteléssel stb. A szinkrón kommunikációnak ezt a formáját tehát nemcsak a 

„beszélgetés a beszélgetésért” célból használják, hanem a gyors információcserére is.  

A gyors információcseréből adódóan az IM-re éppúgy jellemzők, mint a csetre a 

rövidítések, mozaikszavak és emotikonok használata, a csökkentett nyelvi 

                                                 
46 Miközben IM már létezett az 1980-as években, a médium a népszerűségét csak az ICQ bevezetésével nyerte el 

1996-ban, egy évvel később vezették be az America Online Instant Messengert (AIM) (Herring 2002). 
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megszerkesztettség, kevésbé gazdag a szókincs47, az elgépelések nagy száma (Randall 

2002).  

A cseteléshez képest az IM-ben gyakoribb, hogy mondategészeket töredékekben 

egyenként továbbítanak. Például azt a mondatot, hogy „that must feel nice / to be in love 

/ in the spring / with birds chirping / and frogs leaping” öt részre tagolják, és külön-

külön küldik el. Egy átküldött egység azonban több mondatot is tartalmazhat. A 

töredékekben átküldött mondategészek jelezték a szó megtartásának jogát is (Baron 

2005a). Baron mérése szerint egy elküldött egység átlagosan 5,4 szóból áll, ami jóval 

közelebb van a Chafe és Danielewicz (1987: 13) által mért személyközi 

kommunikációhoz (6,2 szó), mint az írásbelihez (tudományos stílusban: 9,3 szó, 

informális levélnél: 8,4). Az összevonások nagyobb aránya is az élőbeszédet asszociálja. 

Nagymértékű az egyszavas üzenetek száma, de vannak viszonylag hosszú szövegek is. 

Baron (2005a) kutatásában percenként 4 üzenetet küldtek, ami az üzenetelés közbeni 

más elfoglaltságra utalhat. 

2.4. Egy kapcsolathálózati honlap, az iwiw 

 

Az iwiw kapcsolathálót építő honlap, korábban wiw48 néven kezdte meg működését 

2002. április 14-én. 2005. október 26-án megújult a rendszer, és a wiwből iwiw lett. Ma 

az iwiw-nek kétmillió felhasználója van (Pléh–Bodó 2007). Mielőtt bemutatom az iwiw 

felépítését, röviden szólok arról, hogy mi okozza a weboldal nagy látogatottságát. 

A társadalmi kapcsolatháló-elemzés49 elméleti előfutára a szociometria50, amely a 30-

as évektől kezdve foglalkozott a kis közösségeken belüli kapcsolatok vizsgálatával. Jacob 

                                                 
47 Hard af Segerstad (2002) a szinkronitás összetevőinek vizsgálatakor összehasonlította a különböző 

kommunikációs formák szókincsgazdagságát. A legszegényebbtől a leggazdagabbig a következő sorrend született: 
IM, beszéd, Web cset, SMS, ímél, hagyományos levél, egyéb fogalmazás. 

48 Az iWiW.hu őse, a WiW.hu az egyik legelső volt a közösségtérképező honlapok között a külföldi Ryze, a Friendster 
és az Everyonesconnected.com mellett. http://hu.wikipedia.org/wiki/WIW#_note-0 letöltés: 2006 okt.-06 

49 Minden olyan rendszer felfogható hálózatnak, amely egymástól elkülöníthető elemekből áll, és amelyben ezeket az 
elemeket gyengébb vagy erősebb kapcsolatok kötik össze (Csermely 2005).  

50 A szociometria és a hálózatkutatás közti különbségek az elemzési egységekben és a relációk általánossági fokában 
ragadhatók meg. A szociometria mikroközösségekkel foglalkozik és a rokonszenv-ellenszenv kapcsolatokat helyezi 
előtérbe, bár ma már egyre inkább többszempontú elemzéseket alkalmaz, valamint hálózatai világos határokkal 
rendelkeznek, míg a hálózatkutatás az individuumoktól a társadalmi csoportokon és szervezeteken keresztül 
egészen a társadalmi rendszerekig vizsgálódik, sok különféle relációt dolgoz fel, és jellemzően ezeknek a 
közösségeknek a határai nem állapíthatók meg egyértelműen. A szociometria adatforrása a szociometrikus teszt, 
míg a kapcsolatháló-elemzésé lehet megfigyelés, kérdőív, interjú, dokumentumok statisztikák stb. (Szántó 2004). 
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Moreno (1934) és Mérei Ferenc51 (1971) munkásságát ki kell emelnem, mert nagyban 

hozzájárultak a diszciplína kialakulásához és eredményeihez. A társadalmi 

kapcsolathálózat antropológiai gyökerekkel is rendelkezik, Radcliff Brown ajánlotta 

1940-ben a kapcsolatok hálózatának kutatását. Számos kutató, Ithiel de Sola Pool és 

Manfred Kochen (1958), Stanley Milgram (1967)52, Duncan Watts (1998) vagy az 

evolúciós pszichológus Robin Dunbar53 és más kutatók is, vizsgálatok sorával 

                                                 
51 Moreno és Mérei Ferenc emberek tízezreinél próbálta feltárni a vonzalmakon alapuló érzelmi hálózatok jellemzőit; 

Robin Dunbar brit evolucionista antropológus vizsgálta részleteiben, hogy milyen hálók veszik körül az embert. 
Kimutatta, hogy több eltérő méretű és intimitású burok vesz körül bennünket különböző kapcsolatsűrűséggel 
(Pléh–Bodó 2007). 

52 „Milgram 1967-ben elvégzett kísérlete a következőképpen zajlott: néhány, az US középnyugati területén lakó 
személyt megkértek, hogy postai levelezőlapok segítségével próbáljanak meg egy bizonyos bostoni címzettet elérni. 
Amennyiben az illetők a címzettet személyesen ismerték – igencsak valószínűtlen feltételezés –, úgy a 
levelezőlapot közvetlenül neki kellett címezniük. Egyéb esetben a lapot olyan személyes ismerősüknek kellett 
küldeniük, akiről úgy gondolhatták, hogy valamiképpen közelebb áll a címzetthez. A kérdés az volt, hogy az iterált 
próbálkozások során a levelezőlap vajon hány lépésben érkezik meg – ha egyáltalán – a címzetthez. A meglepő 
eredmény: átlagosan 5,5 lépés”(Nyíri 2006). 

53 „Ez az elmélet, amelyet a szociális agy elméleteként ismerünk, kovarianciát állapít meg a főemlősök 
neokortexének mérete és társas életük különböző vonásai között, beleértve csoportjuk nagyságát. Ha valamely 
főemlősfaj, ökológiai problémáit sikeresebben megoldandó, nagyobb csoportban akar élni, úgy megfelelő méretű 
neokortexet kell kifejlesztenie, hogy képes legyen a szükséges információfeldolgozásra. Az elmélet alapján 
kiszámítható, hogy az embereknek, neokortexük mérete alapján, 150-es csoportokban kellene élniük. És ez a 
számítás ténylegesen be is igazolódik. „Noha az ember – írja Dunbar – nyilvánvalóan képes megbirkózni a nagyon 
kiterjedt városi környezettel, sőt a nemzetállamokkal is, ezeken a nagy populációkon belül sokkal kisebb azoknak 
az embereknek a száma, akikről azt mondhatjuk, hogy velük közvetlen személyes kapcsolatban vagyunk. A vadász-
gyűjtők csoportnagysága, az egyes szubdiszciplínákban dolgozók száma, azoknak az embereknek a száma, akiknek 
karácsonyi üdvözlőlapot küldünk, illetve azoké, akiktől szívességet kérhetünk, mind 150 körül van. (Dunbar 2002: 
56) Ezen 150 személyes körön belül kisebb körök bővülő sora található – azon egyének körei, akikkel erősebb, ill. 
gyengébb intenzitású kapcsolatokat tartunk fenn. Azon személyek száma például, akikhez szoros viszony fűz, 12-
15-re korlátozódik, és ezen a csoporton belül található az a mintegy 5 személyből álló kör, akikhez különösen erős 
kapcsolat köt. Azután további csoportok rajzolódnak ki: számosságuk felső határa kb. 35, ill. 80-100. Ezekben a 
kapcsolatok közelsége és az érzelmi intenzitás egyre csökken. Olyan ez, írja Dunbar, „mintha mindegyikünk egyre 
nagyobb, 5, 15, 35, 80 és 150 fős körök középpontjában helyezkedne (Dunbar 2002: 57)” (Nyíri 2006). 
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bizonyították az emberi kapcsolathálózatokon keresztül, hogy Földünk egy kisvilág54, 

azaz bármilyen ismeretlen egy célszemély, hat barát láncolatán át eljuthatunk hozzá.  

Milgram és Dunbar kutatásaiban közös, hogy a Milgram kísérletében szerepet játszó 

személyes ismeretségi kör a dunbari 150-es körrel azonos. Feltehető az, hogy ha azon 

személyek száma, akikkel közvetlen kapcsolatban állunk, meghaladná a 150-es határt – 

amit Dunbar kognitív okokból kizár – akkor a Milgram-szám is csökkenne. Ez be is 

igazolódott egy újabb vizsgálattal, melynek az eredménye 4,6. „Ahogyan a The 

Economist 2006. január 21-i száma fogalmazott: „Azáltal, hogy e-mail és más hasonló 

technológiák révén emberek sokkal szélesebb körével tartjuk a kapcsolatot, mindnyájan 

közelebb kerültünk egymáshoz.” Dunbar talán mégis alábecsüli a legmodernebb 

kommunikációs technológiák hatását kognitív kapacitásunkra” (Nyíri 2006). 

A hálózatkutatás egyik legismertebb kutatója ma az Amerikában élő Barabási Albert 

László, aki internetkapcsolatokat vizsgálva jött rá a skálafüggetlen55 kapcsolathálók 

létezésére. A honlapok linkjeinek vizsgálata közben fedezte fel, hogy a világháló nagyon 

kevés központi helyzetű és rengeteg periférikus helyzetű honlapból áll. A véletlen 

hálózatokhoz képest a skálafüggetlen hálózatnak nincs fokszámeloszlási csúcsa, azaz a 

valódi hálózatokban nincsen tipikus pont. A pontok folytonos hierarchiája figyelhető 

meg, amely a kevés középpontból a sok pici felé terjed. A legnagyobb középpontot két-

három kisebb középpont követi szorosan, majd ezeket még kisebbek, és így tovább. 

Ezekben a hálózatokban nincsen belső skála, ezért a hatványfüggő-eloszlású hálózatokat 
                                                 
54 Karinthy Frigyes „kicsi a világ” jelenség előfutárának tekinthető. A Minden másképpen van című 

tárcagyűjteményének Láncszemek című fejezetében a következőket írja 1929-ben: „…Annak bizonyításául, hogy a 
Földgolyó lakossága sokkal közelebb van egymáshoz, mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha is volt, próbát 
ajánlott fel a társaság egyik tagja. Tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd 
lakója közül, bármelyik pontján a Földnek - ő fogadást ajánl, hogy legföljebb öt más egyénen keresztül, kik közül 
az egyik neki személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel, csupa közvetlen - ismeretség alapon, mint 
ahogy mondani szokták: Kérlek, te ismered X. Y.-t, szólj neki, hogy szóljon Z. V.-nek, aki neki ismerőse… stb.  
– Na erre kíváncsi vagyok - mondta valaki;  
– hát kérem, mondjuk… mondjuk, Lagerlöff Zelma.  
– Lagerlöff Zelma - mondta barátunk, mi sem könnyebb ennél.  
Két másodpercig gondolkodott csak, már kész is volt. Hát kérem, Lagerlöff Zelma, mint a Nobel-díj nyertese, 
nyilván személyesen ismeri Gusztáv svéd királyt, hiszen az adta át neki a díjat, az előírás szerint. Márpedig 
Gusztáv svéd király szenvedélyes teniszjátékos, részt vesz a nemzetközi nagyversenyeken is, játszott Kehrlinggel, 
akit kétségkívül kegyel és jól ismer, Kehrlinget pedig én magam (barátunk szintén erős teniszjátékos) nagyon jól 
ismerem. Íme a lánc, - csak két láncszem kellett hozzá a maximális öt pontból, ami természetes is, hiszen a világ 
nagyhírű és népszerű embereihez könnyebb kapcsolatot találni, mint a jelentéktelenséghez, lévén előbbieknek 
rengeteg ismerőse. Tessék nehezebb feladatot adni.  
A nehezebb feladatot: egy szögecselő munkást a Ford-művek műhelyéből, ezek után magam vállaltam és négy 
láncszemmel szerencsésen meg is oldottam. A munkás ismeri műhelyfőnökét, műhelyfőnöke magát Fordot, Ford 
jóban van a Hearst-lapok vezérigazgatójával, a Hearst-lapok vezérigazgatójával tavaly alaposan összeismerkedett 
Pásztor Árpád úr, aki nekem nemcsak ismerősöm, de tudtommal kitűnő barátom - csak egy szavamba kerül, hogy 
sürgönyözzön a vezérigazgatónak, hogy szóljon Fordnak, hogy Ford szóljon a műhelyfőnöknek, hogy a szögecselő 
munkás sürgősen szögecseljen nekem össze egy autót, éppen szükségem lenne rá.  
Így folyt a játék és barátunknak igaza lett – soha nem kellett ötnél több láncszem ahhoz, hogy a Földkerekség 
bármelyik lakosával, csupa személyes ismeretség révén, összeköttetésbe kerüljön a társaság bármelyik tagja." 
(Karinthy, 1929) (Braun 2003). 

55 Egy hálózatot a leggyakoribb szóhasználat szerint akkor hívunk skálafüggetlennek, ha a hálózat fokszámeloszlása 
hatványfüggvény szerint változik. A skálafüggetlen hálózatok sok olyan csomópontból állnak, amelyeknek kevés 
kapcsolatuk van (node), és kisszámú olyanból, amelyeknek nagyon sok mindenirányú kapcsolatuk van (hub). 
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skálafüggetlen hálózatként (Barabási 2003: 6/2) kezdték nevezni (Letenyei 2003). 

Bebizonyosodott, hogy legtöbb tudományos és gyakorlati jelentőségű összetett hálózat 

skálafüggetlen56, így gyorsan elfogadottá vált ez az elnevezés (Barabási 2005).  

Sik Endre (2002) a magyar társadalom kapcsolatérzékenységéről szólva megállapítja, 

hogy a magyar társadalom kapcsolatérzékeny, illetve hogy a kapcsolatokba történő 

befektetés jó üzlet57. E két tényezőre épít az iwiw rendszere is. Felmerül a kérdés, hogy 

van-e, illetve ha van, milyen hatással van a társadalomra az iwiw kapcsolathálózati 

rendszere? Az iwiwen található kapcsolatok erőssége, intenzitása különböző mértékű, a 

leggyengébbtől a legerősebbekig. Az erős kötések nélkül szétesne a rendszer, de a 

gyengékre is szükség van (Csermely 2005). A rendszer fennálló lehetőségei alapján nem 

lehet megállapítani, hogy melyik milyen erősségű kapcsolat az iwiwen az egyén 

szempontjából, az viszont kijelenthető – a fent idézet kísérletek alapján –, hogy a 

viszonylag soknak nevezhető kapcsolatokkal rendelkező egyénnek a legtöbb kapcsolata 

gyenge kapcsolat. Mi lehet annak az oka, hogy a legtöbb felhasználó rengeteg gyenge 

intenzitású kapcsolatra tart igényt? Bodó (Pléh–Bodó 2007) szerint az iwiwen lehetőség 

van arra, hogy gyakorlatilag költség nélkül (ráfordított idő) tartsuk fenn ezeket a 

viszonyokat58. Az iwiw számos előnye közül az egyik az, hogy jelentősen megkönnyíti az 

emberek közötti gyenge kapcsolatok fenntartását is. A gyenge kapcsolatok 

fenntartásának száma nagymértékben függ a kommunikációs technológiától is: 

telefonon nyilvánvalóan ez jóval költségesebb, mint az interneten. Miért van ezekre 

szükségünk? Csermely (2005) megállapítja, hogy az alacsony intenzitású vagy az 

intenzív, de átmeneti, azaz gyenge társas kapcsolatok stabilizálják a társadalmi 

hálózatokat (Granovetter 1973), nélkülük viszont instabillá, kiszámíthatatlanná válna a 

társadalom. Ezzel összefüggésben Richard Wiseman (2004) kutatásában azt találta, 

hogy azok az emberek, akik sok kapcsolattal rendelkeztek, sokkal szerencsésebbnek 

érezték magukat, ezáltal jobban tudtak érvényesülni, és nyitottabbak voltak az 

újdonságokra is. A több kapcsolat, a nagyobb nyitottság pedig jelentősen megnöveli a 
                                                 
56 Az internetes hálózatok, a Hollywoodi ismeretségi hálózatok, a sejten belüli anyagcserefolyamat-hálózatok, az 

idézettségi hálózatok, a gazdasági hálók és a nyelv mögött lévő hálózat csatlakozott a világháló által vezetett 
listához, és így hirtelen a skálafüggetlen topológia eredete sok tudományterület számára vált kulcsfontosságúvá 
(Barabási 2005). Tudásunk is így hálózatokba, kontextusokba rendeződik, ahol nincsenek kis szigetek (Pléh–Bodó 
2007). 

57 Számítógépes szociális hálózatoknak (computer supported social network, CSSN) sokféle megjelenési formájuk 
van: elektronikus levél (e-mail), elektronikus üzenőfalak (bulletin board system, BBS), többszereplős online 
kalandjátékok (multi-user dungeon, MUD), hírcsoportok (newsgroup) és a különböző csetek (Internet Relay Chat, 
IRC). Minden CSSN társaságot, támogatást, információt nyújt, és megadja a valahová tartozás érzését (Wellman–
Gulia 2007).  

58 „Ha elfogadjuk azt a Marshall McLuhan-i tételt, hogy ezek a mediális rendszerek valójában az emberi idegrendszer 
kiegészítéseként, protéziseként funkcionálnak, ahol a humán komponens, a wetware, a hardware és a software 
különös szimbiózisban alkotnak egyedi rendszert, az a magyarázat is felmerül, hogy azért van mindannyiunknak 
egy kicsit több ismerőse az interneten, mert ebben a környezetben a gyenge kapcsolatok létrehozásának és 
fenntartásának gyakorlatilag semmilyen költsége nincs” (Pléh–Bodó 2007). 
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szerencsés találkozások esélyét. A nagyszámú gyenge kapcsolat nyomán tehát talán egy 

kicsivel szerencsésebbek lehetünk (Pléh–Bodó 2007).  

Az iwiwhez való csatlakozás, a kapcsolatok folyamatos bővítésének tehát több 

funkciója is van, ezért kínálnak újabb és újabb lehetőségeket az ilyen típusú 

kapcsolatrendszerek és az ott megjelenő egyéb lehetőségek a különböző tudományágak 

területein dolgozóknak. 

A iwiw név az angol „international who is who” („nemzetközi ki kicsoda”) rövidítése. 

Az iwiw hálózatába elsősorban nem híres emberek kerülnek be életrajzukkal együtt. Ez 

egy magyar ismeretségi hálózat, ahova meghívóval lehet bekerülni. Meghívót 

gyakorlatilag bárki kaphat, aki ismer egy olyan embert, aki bent van a rendszerben, de 

meg lehet kérni az interneten más forrásokon keresztül is ismeretleneket, hogy 

küldjenek egyet, ha van nekik. Semmiféle más feltétele nincs a bekerülésnek. A 

meghívólevéllel lehet regisztrálni a rendszerben egy név és egy ímélcím megadásával. A 

bekerüléskor a felhasználó a nevén kívül olyan adatokat adhat meg magáról, amelyek 

alapján az ismerősei ráismernek: hány éves, milyen iskolákba járt, hol lakik, mivel 

foglalkozik szabadidejében stb. 

Az adatokon kívül képeket is tehetnek fel magukról a tagok, ami még bizonyosabbá 

teheti, hogy valóban az-e az illető, akire gondolunk. (Időnként azonban ezek a képek 

nem a felhasználót magát ábrázolják, hanem kedvenc focicsapatát, barátait, családtag-

jait, híres emberek képeit.) Azt is meg lehet nézni, hogy valakinek kik az ismerősei, 

vannak-e közös ismerőseik. Ezeket az adatokat olvasva, a képeket megnézve, az ismerős 

ismerőseit nézegetve győződhet meg valaki arról, hogy az ismerőséről van-e szó, vagy 

valaki mást rejt a „Szabó József” név. Ha meggyőződött arról, hogy ismerősét takarja az 

adatlap, bejelölheti, hogy ismeri, ami megjelenik a másik adatlapján, ha legközelebb 

belép a rendszerbe, és az visszaigazolhatja ismeretségüket. Így mindketten 

bekerül(het)nek a másik ismertségi körébe. A rendszer előnyei: a közösség tagjai saját 

néven és adataikkal jelennek meg, és nem álnéven jelentkeznek be, a rendszer magától 

kigyűjti, hogy kik a közös ismerősök, ami különösnek tűnhet először, hiszen alapvetően 

tudja az ember a másikról, hogy milyen körökben mozog, mégis sok új, közös ismerős is 

érdekes és hasznos közös pontokat hozhat két ember kapcsolatába; ha látható, hogy 

valaki fönt van a hálón, de a felhasználó nem ismeri, mégis fontos lenne, hogy ne 

ismeretlenül ismerkedjen össze vele, akkor a rendszer megmutatja, mely ismerősein 

keresztül tud vele a legkönnyebben, leggyorsabban kapcsolatba kerülni. Megtalálhatók 

rég elvesztett barátok, ismerősök. De ismeretlenül is lehet levelet írni a rendszerben 

bent lévő embereknek, hiszen levelezési felülete is van a honlapnak. Az internetes 
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kapcsolathálózatoknak egyik lehetősége, ami az iwiw üzenőfalán gyakran tetten is 

érhető, a kölcsönös segítségkérés, -nyújtás kihasználása (vö. Wellman–Gulia 2007). 

„Az iwiw napi forgalmának kisebbik részét, körülbelül tizedét generálja az üzenetek 

küldözgetése. A forgalom nagyobbik hányadát, mintegy harmadát a felhasználói profilok 

nézegetése teszi ki. Azaz az iwiwet a felhasználók nemcsak arra használják, hogy 

üzenetekkel bombázzák az ismerőseiket, hanem arra is, hogy megnézzék, éppen mi van 

velük. A kapcsolathálónknak csak nagyon kis százalékával találkozunk rendszeresen, 

előre tervezetten, nem utolsó sorban azért, mert e találkozások a ráfordított idővel 

mérve nagyon is költségesek. Az iwiw felhasználói profiljai viszonylag pontos lenyomatai 

a tulajdonosaik folyamatosan változó, éppen aktuális élethelyzeteinek. Frissen 

megszületett babák, közös fényképekről eltűnő emberek, változó önjellemzések, 

otthonként megjelölt városok tanúskodnak örömről, bánatról, költözésről, 

lelkiállapotról. A profilok amolyan bemutatkozásként is funkcionálnak: utánanézhetek 

egy ismeretlennek, egy előző este megismert lánynak, fiúnak. Az iwiwes profilok lehet, 

hogy nem árulnak el többet a gazdájukról, mint egy véletlen találkozás során elhangzó 

gyors „és te hogy vagy” kezdetű beszélgetés, de annyiban mindenképpen hasznosak, 

hogy nem kell a találkozásokhoz a véletlenre várni” (Pléh–Bodó 2007). 

Nem feledhető, hogy a honlap üzleti alapon működik, reklámfelületek vannak a 

honlapon. A felhasználók 85%-a megjeleníti az életkorát, így célzottan jelenhetnek meg 

a reklámok59.  

Az iwiw mint számítógépen történő kommunikációs lehetőség, az új elektronikus, 

írott kommunikációs műfajok jellegzetességei közül többet is tartalmaz (ímél, fórum, 

üzenőfal), és elsődlegesen az aszinkronitás jellemző rá. Az adatlapon megjelenő 

információk időnként változnak ugyan a felhasználóknál, különösen a munkahely vagy 

családi állapotváltozások esetén, azonban hangulatfüggően az önjellemzéses részt is 

változtatják. Ezekre nem várnak visszajelzést, de ez az üzenet küldése funkcióban mégis 

megtehető, ahol az adatlap változtatására, aktualizálására hívhatják fel egymás figyelmét 

a barátok, ismerősök. 

A korában tárgyalt CMC jellemzői az iwiwen megjelenő műfajoknál tovább 

vizsgálhatók, illetve ellenőrizhetők szociolingvisztikai keretbe ágyazottan is akár. A 

honlap elsődlegesen az aszinkron kommunikációs sajátosságokban bővelkedik, így a 

szövegek megformálása jobban hasonlít a weblapok, fórumok nyelvi jellemzőihez, mint 

a csetéhez vagy az IM-éhez. Várható, hogy a szövegek vizsgálata során kevésbé találkozik 

a kutató töredékes, befejezetlen mondatokkal, a jól szerkesztettség magasabb szintje 
                                                 
59 „Hálózati személyek” HVG 2006. 04.05. 
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jellemző, hiszen a gyorsaság itt nem kommunikációt befolyásoló tényező. Ezekből 

adódóan kifejtettebb, összefüggő gondolatok nyelvi elemzésére alkalmas az iwiw 

honlapja, és kevesebb rövidítést, mondatnyi egybeírást feltételezhetünk, mint egy 

szinkrón kommunikáció során.  

Az iwiw profilt tartalmazó adatlapján megvizsgáltam a férfiak és nők 

önbemutatkozásuk során felvetett témáit, amelyet korra jellemzően is elemeztem, és 

ezek reprezentativitást mutató szignifikanciáira is kitértem; vizsgálatra érdemesnek 

találtam a férfiak és nők által leírt állataikról szóló rész elemzését a név- és 

fajtahasználat nemre jellemző összefüggéseinek kimutatása céljából. Az iwiwen 

megadható nyelvtudás önbevallását és az adatlapokon megjelenő idegen nyelvi elemek 

előfordulását vizsgáltam nemre és korra jellemzően. A nyelvi megfogalmazásoknál 

szembetűnő durva elemeket is bevontam a vizsgálatba, hogy megfigyeljem azt, hogy 

névvel ellátott adatlapon is van-e ennek jellemző szociológiai vonatkozása. Az 

adatlapokon feltűnt, hogy a számítógépes kommunikáció az élőbeszédet nemcsak az 

emotikonokkal, írásjelhalmozásokkal, betűhalmozásokkal és rövidítésekkel hívja elő, 

hanem a habozási jelenségek (hm, aaa) írásbeli rögzítésével is. Mindezek előfordulását 

kódoltam, hogy dzsenderre vagy korra jellemző markerként használatukat 

kimutathassam, és az adatok mennyiségi előfordulását figyelembe véve megpróbáltam 

felvázolni előfordulási „szokásaikat” a nyelvhasználat alapján.  

A honlapon nem voltak jellemzőek a nagy nyomtatott betűkkel való szavak, a több 

szóból álló egybeírások, nehezen lehetett volna kimutatni, hogy melyek a szándékos és 

melyek a véletlen gépelési hibák, ezért ezeket nem elemeztem. 

 

Ahhoz, hogy a dolgozatban kapcsolatba hozhassam az internetes nyelvhasználat és a 

nemek nyelvhasználatnak sajátosságait, mindenképpen szükséges, hogy a következő 

fejezetben a dolgozat szűk keretei között felvázoljam a nem és nyelvhasználat 

kapcsolatát vizsgáló elméleteket és kutatási eredményeket. A számítógépes 

kommunikációban megjelenő nem verbális elemek előfordulása szükségessé teszi, hogy 

röviden a nem és nyelvhasználati kutatások mellett szóljak a nem verbális nemi 

kommunikációs kutatásokról is.   
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3. Elméletek nemekről és nyelvhasználatukról 

3.1. Bináris gondolkodás a nemekről 

Ha nemekről akarunk szólni, azok bármiféle vonatkozásairól, hamar rádöbbenünk, hogy 

ha már gondolataink nem is, de nyelvhasználatunk még mindig oppozíciók gúzsába 

kötött. Az újabb nem és nyelvhasználattal foglalkozó kutatások jelentős része 

szorgalmazza azt, hogy hagyjunk fel a binaritás oppozícióiba süllyesztett látásmóddal, 

kutatásokkal és kérdésfeltevésekkel. Bing és Bergvall The Question of Questions: 

Beyond Binary Thinking című tanulmányában többekkel együtt a bináris kategóriák 

helyett a kontinuumban való gondolkodás mellett érvel60. Ennek kivitelezése társadalmi 

szinten azonban a nemekkel kapcsolatos alapkategóriák miatt még nehézségekbe 

ütközik. Így a két alapfogalom, a nő és a férfi (a nőies, nőiesség, férfias, férfiasság) 

mellett létező egyéb formákat még mindig jobbára e kettő mentén aposztrofálják és 

értelmezik. 

A bináris gondolkodásmód a biológiai nem (sex), a férfi és a nő másodlagos nemi 

jellegének különbözőségéből ered, és így került át a társadalmi nem (dzsender) és az 

ezzel kapcsolatos nyelvészeti, nyelvhasználati kutatások látásmódjába is.61 A 

szakirodalomban a nem (’sex’) és nyelvhasználat, illetve a dzsender (’gender’) és 

nyelvhasználat szókapcsolat változása arra az általános tendenciára utal, hogy a humán 

tudományokkal foglalkozók megkülönböztetik a szociálisan konstruált nemet és a 

biológiai nemet, (ami egyes kutatók szerint szintén konstruált), így a dzsender kifejezést 

akkor alkalmazzák, ha a kutatás vagy tudományos munka tárgya a szociális viselkedés, a 

nő-férfi szociális viszonyulása (Cameron–Kulick 2003: 1). Mindemellett az angol „sex” 

szó nemcsak a biológiai nemre utal, hanem a szexualitásra, azaz a nemi orientációra is. 

Mind a Concise Oxford Dictionary (1991) („sexual instincts, desires, etc. or their 

manifestation”), mind a The Collins Concise Dictionary negyedik jelentése (1988) 

(„feelings or behaviour resulting from the urge to gratify the sexual instinct.”) ezt 

tartalmazza. Immár a nem és nyelvhasználat összefüggéseinek vizsgálódási köre 

kibővült a nem fogalmán belül biológiai nemre, a szexuális orientációtól függő 

nyelvhasználat kutatására és a dzsender, azaz társadalmi nem különböző 

                                                 
60 „Recently, Butler (1990, 1993), Epstein (1990), Bem (1993), Nicholson (1994), and others have claimed that, like 

gender, sex is socially constructed and better described as a continuum rather than a dichotomy” (Bing–Bergvall 
1996: 3). 

61 A dzsender szó megjelenése önmagában nem szüntette meg a bináris gondolkodásmódot, azonban 
jelentéstartalmának változása ez irányú tendenciára utal. A másik kiemelendő gondolat, hogy a dzsender, mint 
társadalmi nem fogalom, önkéntelenül is előhívja a biológiai nem oppozícióját, ami arra utal, hogy a kutatók 
jelentős része a kettőt egymástól elválasztva vizsgálja és értelmezi. 
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konstrukcióinak leírására, annak nyelvhasználati leképeződésére. Az elhatárolások a 

célok alapos meghatározása miatt szükségesek, mégis a három fogalom jelentése közötti 

határ egymástól élesen nem elkülöníthető, azaz a kategóriák közötti összefüggések a 

kutatások irányultságától függenek (Cameron–Kulick 2003: 5–7)62. Azt azonban 

mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a dzsenderkutatók jelentős része nem 

foglalkozik a biológiai determináltság kérdésével (Friedman 2006), még olyan 

bizonyítékok mellett sem, amikor kutatásokkal alátámasztottak, hogy a biológiai 

különbségek gondolkodásbeli különbségeket is jelentenek, illetve okozhatnak. Friedman 

amellett érvel, hogy a biológiai nemet ismét be kell vonni a kutatások körébe, amiről a 

dzsenderkutatók leginkább hallgatnak, hiszen a dzsenderkutatások alapállása az 

antiesszencialista állásfoglalás. Magam is azt a szemléletet tartom a legnyitottabbnak, 

amely nem különíti el élesen egymástól a szexus és a dzsender fogalmát és vizsgálati 

területét, hanem egymásra épülő rendszerekként értelmezi azokat, ahogy Osinski is 

megfogalmazza: „A sex/gender rendszer a modell szerint egy, a biológiai nemi 

különbségekre épülő társadalmi struktúrát reprezentál, amely azonban a »férfi« és a 

»női« tulajdonságok tekintetében többszörösen kereszteződhet. […] A gender egy 

bizonyos szociális szerepmintát jelöl, amely a maga feltételeiben, performanciájában és 

fenomenológiájában ragadható meg” (Osinski 1998: 105–106)63. 

Érdemes visszatekinteni arra, hogy maga a szexus-dzsender megkülönböztetés 

honnan is ered. A 40-es, 50-es években kezdődött, mikor a transzszexuálisokkal 

kapcsolatban a pszichológiai nem fogalmát kezdték alkalmazni (Meyerowitz 2002: 99). 

Később a transz-, illetve az interszexualitással kapcsolatos kutatásokban megjelent a 

biológiai nemtől való eltérés jelzéseként a dzsender fogalma, de akkor még teljesen más 

értelmezésben. Az Egyesült Államokban az orvosi kommunikációban kezdték ezt 

alkalmazni, azzal kapcsolatban, hogy hajtsanak-e végre nemi átváltoztató műtéteket, 

amelyeket egyébként Európában már a 20-as évek óta végeztek (Meyerowitz 2002: 16–

21). A legitimált műtéteket azzal igazolták, hogy míg a biológiai nem megváltoztatható, 

addig a dzsender nem64. Tehát a transzszexuálisok és az azokkal foglalkozó orvosok, 

kutatók azt gondolták, hogy a biológiai nem kevésbé „fix”, mint a dzsender, azaz nem a 
                                                 
62 “…having a certain kind of body (sex), living as a certain kind of social being (gender), and having certain kinds of 

erotic desires (sexuality) – are not understood or experienced by most people in present day social reality as 
distinct and separate. Rather they are interconnected:” 

63 „Das sex/gender-System repräsentiert dem Modell nach eine soziale Strukturt, die auf der biologischen 
Geschlechterdifferenz aufbaut, diese aber durch Zuschreibung von „männlich» und „weiblich» vielfach 
durchkreuzen kann. […] Gender Bezeichnet ein bestimmtes soziales Rollenmuster, das in seinen Bedingungen, 
seiner Performanz und seiner Phänomenologie erfaß werden kann.” A fordítást Marju Ilvestől vettem (Ilves 2005: 
8). 

64 „They argued that one of the important distinction between biological sex and gender was that while the former 
was open to intervention, the latter was entirely immutable.” „One’s sex can be changed to conform to one’s 
gender, but never vice versa” Nyilatkozta egy transzszexuális (Friedman 2006). 
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biológiai nem a determináló, hanem a dzsender (Benjamin 1966). A feminizmus 

második hulláma (ez Friedmannál 1960-tól 1990-es évekig tart) már azzal a jelentéssel 

vette át a dzsender fogalmát, hogy a dzsender a változtatható és nem a szexus. Habár az 

anatómiai különbségek tagadhatatlanok, mégis a dzsender okozza a pszichológiai és 

társadalmi különbözőségeket, amelyek jórészt társadalmi normákból és intézményekből 

erednek; így a dzsender eredeti jelentéstartalmát a társadalmilag konstruált nem 

értelmezésére változtatták (Friedman 2006): azt, hogy mi számít adott korszakban 

nőiesnek, illetve férfiasnak, azaz a nemi szerepeket alapvetően a társadalom dönti el 

(Bán 2004: 5). 

3.1.1. Biológiai nem és nem verbális különbségek 

A biológiai nemből eredő kutatásokat és különbségeket foglalja össze Kimura (2003) 

Női agy, férfi agy című könyve is. Bizonyos kognitív képességeket biológiai alapon és 

szocializációs tényezőktől meghatározottan65 is lehet magyarázni. Ezt a biológiai 

kognitív elkülönülést egyrészt a fejlődéselmélettel magyarázzák, miszerint a 

munkamegosztás következtében másféle készségek szelektálódtak a nőknél, mások a 

férfiaknál (2003: 25), másrészt az általános és az aktuális hormonszinttel, genetikával66 

és az agyméretbeli különbségekkel. 

Alapvető különbségeket találtak a tesztoszteronszinttel összefüggésben, hogy a férfiak 

jobban teljesítenek, mint a nők a téri feladatok67 megoldásában, a tájékozódásban 

(távolsági vagy égtáji információkat adnak és használnak sikerrel), ügyesebbek a 

célzásban, a matematikai érvelésben, a mentális forgatásban, a férfiak 

mezőfüggetlenebbek68, élesebben látnak, viszont látóterük szűkebb, mint a nőké. A nők 

általában ügyesebbek a férfiaknál a finommotoros tevékenységekben, jobbak a tárgyak 

elhelyezkedésével kapcsolatos emlékezetben, a tereptárgyak segítségével történő 

tájékozódásban, kézmozdulatok utánzásában, ízérzésben, szaglásban, hallásban. A nők 

                                                 
65 Feingold (1988) szerint a kognitív nemi különbségek az utóbbi időben kezdenek eltűnni, ami a szocializáció 

következménye, mert a férfiak és nők körülményei egyre inkább hasonlítanak, így a kognitív különbségek is 
halványulni fognak. Kimura (2003: 86–87) ehhez hozzáteszi, hogy a különböző kultúrák nem egyformán 
szabályozzák a férfiak és nők viselkedését, ami befolyásolhatja, korlátozhatja bizonyos kognitív funkcióbeli 
eltéréseket.   

66 A játékpreferenciánál kimutatták CAH-lányok (CAH = kongenitális adrenális hiperplázia, az ilyen 
rendellenességben szenvedő fiúk és lányok mellékveséje túl sok androgént termel) esetében (Berenbaum–Hines 
1992), miszerint nem a dzsender és hozzá kapcsolódóan a szülők irányítása határozza meg, vagy nemcsak az, hogy 
milyen játékokkal játszanak a lányok és milyenekkel a fiúk, hanem genetikai tényezők is (Kimura 2003: 45). 

67 Az androgénszint emelkedése segíti a téri képességek érvényesülését, az antiadrogén, ill. ösztrogénterápia viszont 
rontja a téri képességeket. 

68 Mezőfüggetlenség azt jelenti, hogy környezetük és hátterük kevésbé befolyásolja őket, ha például be kell rajzolni a 
megdöntött kancsóba a vízszintet. 
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jobbak a nem verbális jelzések, mint például az arckifejezés és a hangszín észlelésében. 

(Hall 1984, Rosenthal 1978)69.  

Az előbb említett nem verbális kutatások eredményei nemcsak a kognitív 

struktúrában léteznek, hanem nyelvhasználati preferenciákat is okoznak. 

3.1.2. Determinizmus és nyelvhasználat  

A verbális képességeket vizsgálva Kimura és Nicholson (1996) kimutatta a 

beszédprodukció sebességével kapcsolatban, hogy a férfiaknak könnyebben megy egy-

egy szótag (például a ba-ba) folyamatos ismételgetése, míg a nők a szótagsorozatokat 

(például badaga) ejtik ki eredményesebben, ami összefüggésbe hozható az ujjak 

hüvelykujjhoz való érintésének sebességbeli különbségével (Kimura 2003: 59). A lányok 

jobbak a verbális emlékezetben, a színek megnevezésében, gyorsabbak az árnyalatok 

megnevezésében (Kimura 2003: 85, 116). Gósy (1998: 193) kutatásában is a nők és a 

férfiak szókeresése közti reakcióidő vizsgálatakor azt találta, hogy a nők lexikális 

hozzáférése gyorsabb, mint a férfiaké. 

Az anyanyelv-elsajátítás vizsgálataiban sokan feltették azt a kérdést, hogy vannak-e 

nemi különbségek az anyanyelv-elsajátítás folyamatában, illetve ennek időbeli 

megjelenésében. A tudományos kísérletek eredményei erre a kérdésre vonatkozólag 

ellentmondóak. A vizsgálatok irányultságától függően a regisztrált megfigyelések 

vonatkozhattak a nyelvi különbségekre, illetve pszichikai vagy kognitív eltérésekre. Van 

olyan nézet, amely fiziológiás alapon igyekszik magyarázni az empirikus tényeket, 

miszerint „a lányok általában korábban kezdenek beszélni, mint a fiúk, rendszerint 

gyorsabban sajátítják el a nyelvet, kiejtésük tisztább, és verbális kommunikációra 

minden helyzetben könnyen késztethetők. (...) Különféle – a beszédprodukciót és a 

beszédmegértést érintő – pszicholingvisztikai kísérletek azt igazolták, hogy a lányok 

többségének anyanyelvi szintje az egyes életkorokban általában magasabb szintű, mint a 

fiúké; a gyenge teljesítményt mutatók többnyire fiúk; ugyanakkor a kiemelkedő 

eredményt hozók is sok esetben fiúk” (Gósy 2005: 169). Maccoby (1966) vizsgálatai 

szerint is a lányok korábban kezdenek el beszélni, jobban használják a szavakat, mint a 

fiúk, és mondataikat hosszabbra fűzik. Kimura hozzáteszi, hogy a lányok nyelvtanilag 

pontosabban fejezik ki magukat, és a helyesírásuk is jobb. Olvasás terén is ők vezetnek, 

és a szókeresési tesztekben is jobbak, ahol adott típusú szavakat minél nagyobb számban 

                                                 
69 Rosenthal 130 kultúrához – eszkimótól az ausztráliai bennszülöttekig – tartozó női és férfi csoportok nem verbális 

viselkedését vizsgálta. Kidolgozott egy PONS (Profile of Nonverbal Sensitivity) tesztet, amelyeket ma is használnak 
(Huszár 2006a: 17). 
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kell megtalálni (fluencia), bár e megállapítás empirikus eredetére vonatkozó utalásokat 

nem találunk. Az androgénszint enyhe emelkedése ronthatja a verbális fluenciát, viszont 

javítja a téri képességek érvényesülését. A magas ösztrogénfázisban tesztelt nők jobbak 

voltak az egyébként is női előnyöket mutató tesztekben, a verbális fluenciában, a 

finommotoros próbákban, mint az alacsony ösztrogénfázisban lévők. Ez utóbbiak 

viszont jobban teljesítettek a férfielőnyöket mutató tesztekben (Kimura 2003: 159, 162). 

A narratív feladatoknál nem mutatható ki, hogy a lányok jobbak lennének. A nők 

serdülőkor után is megőrzik előnyüket a fluencia, helyesírás, nyelvtani helyesség terén, 

de a sztenderd tesztekkel mért verbális intelligenciájuk nem magasabb férfiakénál. A 

nők könnyebben asszociálnak neveket arcokhoz (Kimura 2003: 127–143). Huszár és 

Füredi (1986), valamint Klann–Delius (2005) kutatásai azt igazolják, hogy „a kislányok 

a szavak használati értékének ismerete tekintetében felülmúlják a kisfiúkat”. Huszár 

(2006a) hozzáteszi, hogy a lányok javára megmutatkozó előny a korai serdülőkorra 

kiegyenlítődik. Huszár idézi Hyde és Linn (1988) kutatásait, akiknek óriási korpuszon 

végzett kutatása nem igazolta a nők verbális előnyéről szóló közvélekedéseket és 

kutatásokat, azonban némi előnyt tudtak kimutatni a nők javára olvasásértésben, 

anagrammakészítésben és esszéírásban. A fenti kísérletek részben megerősítik, hogy a 

gének, hormonok képesek nemre jellemző agyi struktúrák és viselkedések kialakítására 

(Maxson 1997), ugyanakkor ezek érvényesülését a szocializáció is erősíti, illetve 

gyengítheti. Az ellentmondó kutatási eredmények a különböző kutatási módszerekben, 

az eltérő nevelésben, oktatásban, szocializációban és kultúrában is gyökerezhetnek, ami 

alátámasztja, hogy a biológiai determinizmussal kapcsolatban még nincs kellő tudásunk, 

illetve hogy eredményeivel csak kevés, dzsenderrel összefüggő, azzal magyarázható 

viselkedésforma, identitáskonstrukció-összetevő magyarázható. 

Nézetem szerint tehát az esszencialista és a dzsenderkonstrukciós elképzelés nem 

diszkrét kategóriák, hanem egymásból következő, egymást tanító, folyamatos 

párbeszédben lévő absztrakciók. A biológiai determinizmust kárhoztatni csak a 

jesperseni, lakoffi (patriarchális) interpretációkban van értelme. A genetikai, agyi 

kutatások azonban azt igazolták, hogy a nők és a férfiak más-más erősségekkel 

rendelkeznek. Ezek a genetikailag kódolt különbségek egyénenként más-más formában 

jelennek meg. A férfiaknak és a nőknek ezeket az erényeket kell kihasználniuk 

multilaterális szinten, és megtanulni saját gyengeségeikkel bánni, illetve azokat 

erősíteni. Úgy gondolom, hogy nem minden cselekedetünkben jelenik meg nemi 

hovatartozásunk, mégis értelmezhetőek úgy, hiszen a társadalom által érzékelt szexussal 
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állandó kommunikációban áll a cselekvés és a cselekvő neme70. Nem osztom azt a 

nézetet, miszerint teljesen fel kell hagynunk a bináris gondolkodásmóddal, mivel a 

társadalom ez alapján működik. Ez a szemlélet azonban akár a végletekig is toleráns, 

nyitott, és nem jelenti azt, hogyha egy nőknek tulajdonított vonást fedezünk fel egy 

férfiban, az deviáns lenne, vagy bármiféleképpen stigmatizálható. A 

kommunikációkutatások eredményei beszámolhatnak szexuspreferenciákról, de ezek 

ismerete a másság (nem szexuális értelemben) iránti toleranciát kell, hogy jelentse 

számunkra, és nem olyan dichotómia igazolását, amely az egyik nemet bármilyen 

szempontból alacsonyabb rendűnek értékelné a másikhoz képest. 

3.2. Biológiai nemi és dzsenderkonstrukciók 

A normának tekintett alapkategóriák mellett még mindig tabunak számít olyan létezési 

formákról beszélni, mint például a hermafroditák, akiket legtöbbször születés után 

műtéttel és később hormonkezeléssel „korrigálnak”, ám genetikai hozadékukat 

véglegesen eltüntetni nem tudják. A későbbiekben mégis ellentmondások alakulhatnak 

ki a biológia nem és a dzsender, valamint a szexuális orientáció között is. A 

kutatásoknak csak csekély része foglalkozott a mássággal, azaz a heteroszexuálisok 

mellett a homoszexuálisok nyelvhasználatával, a transzszexuálisokkal, transzvesz-

titákkal. Mára azonban a dzsenderrel és biológiai nemmel egyaránt foglalkozó kutatók 

érdeklődése megélénkült irántuk. A queer-nyelvészet71 léte abban gyökerezik, hogy 

alapvetően megkérdőjelezik a férfi-nő dichotomikus kategóriaként való elfogadását, és 

elsősorban a leszbikus, meleg, biszexuális72 csoportokat vizsgálnak, illetve azok 

identitáskonstruáló nyelvhasználatát. Ide kapcsolható a Hall (1995) és Rampton (1995) 

által keresztezésnek elnevezett (crossing vagy crosstalk)73 nyelvi jelenség iránti 

érdeklődés is, amelyet Cameron (2001: 215) így határoz meg: „Olyan nyelvi vonások 

átvétele, amelyek a saját identitáshoz képest valamely feltűnő módon ’más’ identitást 

                                                 
70 Egy másik szemlélet szerint azonban „a gender szociális megkonstruálásában nem játszik szerepet, mit tesznek a 

férfiak és a nők valójában, sőt az sem játszik szerepet, ha pontosan ugyanazt teszik. A gender szociális intézménye 
csak ahhoz ragaszkodik, hogy az, amit a férfiak és a nők tesznek, azt egymástól különbözőnek érzékeljük” (Lorber 
2001) – a fordítást Kegyesné Szekeres Erika doktori értekezéséből vettem (2004a: 65). A két felfogás, miszerint az 
ember sokszor nemének „megfelelően” viselkedik, illetve hogy ezt csak a társadalom érzékeli annak, számomra 
nem egymást kizáró nézet. 

71 A nyelvhasználat és a szexuális orientáció közötti kapcsolatot vizsgálja, megkérdőjelezi az olyan 
identitáskategóriákat, mint a különbözőség és az azonosság, elhatárolódik az általánosításoktól. 

72 E csoportok összefoglaló megnevezésére használja az angol szakirodalom az LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, 
transgendered, queer) rövidítést (Schleicher 2006: 46). 

73 Ezek kognitív konstrukciója, verbális aktusban megjelenített személyiségük, környezetükhöz való viszonyuk 
számos beszédtevékenységükben biológiai nemüktől eltérően fogalmazódhat meg. Ilyen verbális aktusok lehetnek 
például a vonzódást, szerelmet kifejező megnyilvánulások, a dominanciát vagy alárendeltséget, agressziót és 
megalázkodást, illetve a hazugságot és eltitkolást tartalmazó kifejezések (Cameron–Kulick 2003: XI).  
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jeleznek”74. A színészek munkája a legkiemelkedőbb példája ennek: legtöbbször 

személyiségüktől eltérő karaktereket kell játsszanak, és annak elemei bizonyos mértékig 

részükké válnak, mert nem tudják magukat függetleníteni saját történetüktől, konstruált 

nyelvhasználatuktól. A mindennapokban is hasonlóképp alakítjuk ki szerepeinket, 

homlokzatainkat. 

A fentiek alapján olyan kérdések merülnek fel, hogy például a verbális agresszió 

megjelenése, a megalázkodás vagy nyelvi udvariassági formák, a mosolygás 

kommunikatív funkciója, esetleg a helyesírási képességek stb. összefüggésbe hozhatók-e 

az örökléssel, a genetikával, tesztoszteron-, ösztrogénszinttel vagy csak szociálisan tanult 

sémákat alkalmazunk kommunikáció közben. Az ilyen és hasonló kérdések kutatásokkal 

alátámasztott megválaszolása nyitva hagyja a kutató elmét a szexus és a dzsender 

összefüggéseinek megtalálására és befogadására. Lezárván e fejezetet hadd idézzem 

Kegyesné75 összefoglalását, mely jól tükrözi a tudomány mai állását, az értelmezések, 

jelentések határainak elmosódottságát, a kutatások jelenlegi eredményeit. „A nemek 

problematikájával foglalkozó tudományterületeken (közvetlenebbül a pszichológia, 

szociológia, etológia és kulturális antropológia, közvetettebben a nyelvészet, 

folklorisztika, politológia stb.) vissza-visszatérő polemikus diszkusszió arra épül, hogy 

egyszer szétválasztották, másszor újra összekapcsolták a biológiai nem (szexus) és a 

társadalmi (szociális) nem (gender) fogalmát. A vitára, amelyet az angol és a német 

szakirodalom sex-gender vitának nevez, az ad okot és alapot, hogy a nemek közötti 

különbséget önmagában véve sem az egyoldalú biológiai determináltság elmélete, sem 

pedig a több szempontot is érvényesítő, diszciplinárisan sokoldalú társadalmi nem 

koncepciójából kiinduló genderperspektíva nem képes egyértelműen megmagyarázni.” 

3.3. A dzsenderkutatások főbb irányzatainak áttekintése 

3.3.1. A kezdetek: Jespersen esszencializmusa, sztenderd vs. vernakuláris 

A nem és nyelvhasználattal foglalkozó interdiszciplináris kutatások a 20. század 

második harmadában keltek szárnyra a feminista szemlélettel bíró Robin Lakoff 

programadó cikke, majd klasszikussá váló könyve által, és a 90-es években kaptak igazi 

lendületet. Az előzmények azonban visszanyúlnak a 16-17. századba, mikor először 

hoztak a misszionáriusok hírt arról, hogy Afrika, Amerika és Ázsia eldugott tájain a 

férfiak és nők más nyelvet használnak (Postl 1991). Breton 1664-es karib-francia 

                                                 
74 A fordítást Schleicher Nórától vettem át (2006: 46). 
75 Kegyesné a (2004) Magyar anyanyelvű nők és férfiak nyelvhasználati preferenciáinak nemileg specifikus 

vizsgálata. Doktori értekezése tézisei. 2. 
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szótárában említést tesz a különböző nemi nyelvváltozatokról, Rochefort (1665) is 

megerősíti ezt azzal, hogy vannak szavak, melyeket a nők ugyan értenek, de csak a 

férfiak használnak (Jespersen 1968: 237). E nyelvi eltérést jórészt a mitikus nőrablás-

hipotézissel magyarázták, illetve a hódítások során megölt, leigázott férfiak asszonyait 

„hódították meg” a győztesek. Később az etnográfiai és antropológiai kutatásokban már 

nem külön nyelvekről szólnak a tudósítások, hanem ugyanannak a nyelvnek férfiak és 

nők által használt variánsairól76. E két változat egymáshoz való viszonyát a norma (férfi 

nyelv) és változat (női nyelv) relációjában határozták meg (Huszár 2001: 577). Az 

európai nyelvekben ugyan nem fedezhetők fel olyan különbségek, miszerint azt 

mondhatnánk, hogy a férfiak és a nők külön nyelvváltozatot használnának, itt csupán 

nemi preferenciákról beszélhetünk, azaz arról, hogy melyik nem mely nyelvi formát 

használja szívesebben, gyakrabban. 

A 21. század végéig kibontakozóban voltak a nőemancipációs küzdelmek, a 

szüfrazsettmozgalom a nők választójogi küzdelméért, majd később a 20. század 

fordulóján megindultak a szűkebb társadalmi támogatottsággal bíró, ám szélesebb 

jelentéskörű feminista77 mozgalmak, idézi Ambrus (1997: 76–78) Cott (1987) 

megfogalmazását. Ezeknek a politikai, társadalmi küzdelmeknek az egyik hozadéka volt 

az is, hogy a nem és nyelvhasználat kérdését főleg a nők, a női beszéd felől kezdték 

vizsgálni, de még mindig abban a szemléletben, hogy a férfiak beszéde a norma, a 

viszonyítási pont (a férfi szolgál az ember prototípusául), minden ettől eltérő változat 

(női vagy gyermek beszéd) ennek csak silány (deficites), deviáns nyelvváltozata78.  

A 20. század elején megjelenő férfiaktól származó nőkről szóló írások azok 

alacsonyabb rendűségét hangsúlyozzák szellemi, testi, erkölcsi tekintetben. Ebben a 

légkörben jelent meg 1922-ben a dán nyelvész, Otto Jespersen a nyelv természetéről, 

fejlődéséről és eredetéről szóló könyvében egy rész a nők nyelvhasználatáról. A 

sztereotípiákon alapuló, empirikus kutatásokat nélkülöző megállapításai szerint a nők 
                                                 
76 Többek közt Sapir (1923, 1929) így írta le az észak-kaliforniai yana indiánok yahi nyelvét, vagy Bradley (1999) az 

ausztráliai yanyuwák nyelvét, itt a különbség eredetét nem tudják magyarázni, még mitológiai háttere sincs. De 
kedvelt példa a férfi és női nyelv különbségére a Kis-Antillákon élő karibi indiánok nyelve is (Jespersen 1990, 
Wardhaugh 2005). A szanszkrit és prakrit, mint egy nyelv férfi és női változatát cáfolta Oppert (1879-ben), mert itt 
az oppozíció a szent és a profán volt (Breiner 1996: 29). A nyelv adott szintjén jelentkező nemi különbségek 
nemileg exkluzívak, ezek megsértése szankciókkal jár. Schleicher megemlíti Kira Hall (2003) tanulmányát, 
melyben a korabeli kutatók azt írják, hogy „vannak a közösségek által »nőiesnek« nevezett férfiak és »férfiasnak« 
nevezett nők, akik a másik nemre jellemző nyelvhasználati formákat használják. E szerzők ezeket csak 
lábjegyzetekben, deviánsként, a szabályt megerősítő kivételként említik.” (Schleicher 2006: 39). 

77 A fogalmat Franciaországban használták először a latin femina szóból képezve; elsőként Hubertine Auclert írta le e 
szót az 1880-as években. 1897-ben Magyarországon az Új Idők című lap újságírója már használta a feminizmus 
szót, elválasztva és megkülönböztetve a nőemancipációtól. Lesueur asszony szómagyarázatát közlik az írásban: 
„Az emancipáció hívei az anyagi egyenjogúságot követelik, a feministák a szellemit. Az előbbiek agitálnak, az 
utóbbiak dolgoznak. Amazok a nagy tömegre akarnak hatni, ezek a tudósok köztársaságára" (Ambrus Attiláné dr. 
Kéri Katalin 1997). 

78 A nők Simone de Beauvoir (1969) francia regényíró és társadalomkritikus elnevezése nyomán váltak „második 
nemmé”, hiszen kiszorultak azokból a közéleti tevékenységekből, amelyekben a férfiak szabadon részt vállalhattak. 
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nyelvhasználata konzervatívabb, mint a férfiaké, míg a férfiak kreativitásában rejlik a 

nyelv megújulása, fejlődése és változása (Jespersen 1968: 242, 247). (A nők innovatív 

nyelvhasználatára azonban maga Jespersen is hoz példákat a japánok és egy dél-

amerikai (Botocudos) törzs említésével (242–243)) A nők szókincse kisebb, gyakran 

használnak üres, túlzó értelmű mellékneveket, mondataikat befejezetlenül hagyják, mert 

gondolatok nélkül kezdenek beszélni, szintaktikailag a silányabb, egyszerűbb, 

mellérendelő szerkezeteket kedvelik, míg a férfiak az összetettségében magasabb rendű 

alárendelő szerkezeteket preferálják. Véleménye szerint a nők ösztönösen vonakodnak a 

durva, trágár kifejezésektől (245–246), azaz a nyelvhasználat nemi különbségei biológiai 

eredetűek. A szókincset tekintve leírja Jastrow kutatásait, miszerint témafüggő, hogy 

melyik nem miről beszél többet: a nők a környezetükről beszélnek, díszekről, 

emberekről és konkrét dolgokról. A férfiak inkább távolibb, absztrakt, általános és 

hasznos dolgokról beszélnek. A nők gyorsabb nyelvhasználatát is a hátrányukra írja, 

mivel a férfiak lassabb válaszaikban megfontolják, hogy mit mondjanak, hogy a legjobb 

kifejezéseket használják (249). Az általános jellemzők közt Jespersen elismeri, hogy a 

nők gyorsabban olvasnak, mint a férfiak, és jobban is emlékeznek az olvasottakra, ám 

mindez csak azért lehetséges, mert a nőknek be kell tölteniük még agyuk üres kamráit, 

míg a férfiak alapos elmélyedéssel, összehasonlításokkal olvasnak, ami lassítja a 

mentális sebességet.  

Nichols (1982) kutatásai is azt mutatták ki, hogy a nők használják az alapnyelvi, 

vernakuláris formákat, illetve hogy ezek az összefüggések nem egyszerűen nem és 

nyelvhasználat összefüggéseiben magyarázhatók csak79. William Labov (1966), Peter 

Trudgill (1972) és maga Jespersen (1990: 208) is a fonetika szintjén mutatták ki, hogy a 

nők gyakrabban használják a magasabb presztízsváltozatú formákat, a nők gyakrabban 

használnak hiperkorrekt formákat (olyan fonológiai változókat, amelyek a státusz és a 

formalitás iránti érzékenységet jelzik), míg a férfiak inkább a rejtett presztízst, a 

vernakuláris, nem sztenderd formákat részesítik előnyben, ezzel is hangsúlyozva 

maszkulin, domináns mivoltukat (Thorne–Henley 1975: 18). A Magyar Nemzeti 

Szociolingvisztikai Vizsgálat is azt igazolta, hogy a nők nyelvhelyességi kérdésekben (az 

inessivusi nem sztenderd -ba/-be, a feltételes módú stigmatizált (-nák) egyes szám első 

személyű alak használatában és a suksükölés, szukszükölés tekintetében) 

sztenderdebbek (Kontra 2003).  
                                                 
79 „Linguists have long understood that the interaction of language and social life has important consequences for 

linguistic behaviour (Ferguson 1959, Hymes 1967, 1973) (…) The present study suggests that women lag behind 
men in adoption for new forms within traditional, relatively stable societies. In more mobile groups, like that of 
the island community here, we might expect women to be in advance of men. Perhaps in transitional groups, 
women will exhibit both conservative and innovative behaviour” (Nichols 1998:61–62). 
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A csupán nemi differenciákat változóként megjelölő kutatások egymásnak 

ellentmondó túláltalánosításokhoz vezettek, így nyilvánvalóvá vált, hogy egyéb vizsgálati 

tényezőket, változókat is be kell vonni a nyelvhasználati kutatásokba. 

Susan Gal (1978) a felsőőri magyar-német kétnyelvűek körében végzett kutatásai 

alapján arra az eredményre jutott, hogy a társadalmi mobilitás érdekében és 

következtében a nők hamarabb megtanulják és alkalmazzák a magyarral szemben 

presztízzsel80 bíró német nyelvet, mint a földhöz kötött munkát végző férfiak. A német 

nyelv használata a kevesebb munkával járó, kényelmesebb városi életmódot 

szimbolizálta a nők és a fiatalok számára. Gal eredményeit megerősítették Holmquist 

(1985), Swigart (1992) és Hill (1987) kutatásai is. Lesley Milroy (1980, Milroy–Milroy 

1992) belfasti kutatásai azonban arra derítettek fényt, hogy a konzervatív, illetve 

innovatív nyelvhasználatot nem lehet egyértelműen egyik nemhez sem kötni. Ez a 

multiplex81 társas kapcsolathálózatokkal van összefüggésben. Azaz mind a sztenderd, 

mind a nem sztenderd nyelvváltozat használata attól függ, hogy az adott csoportban 

élőknek milyen sűrű a szociális hálója. Minél sűrűbb ez a hálózat, annál inkább 

rákényszeríti annak normáját a nyelvhasználóra. Ezt nagymértékben befolyásolja, hogy 

egy adott kisebb településről a nők vagy a férfiak járnak-e a közeli városba dolgozni, 

amelynek köznyelvi normája közelebb esik a sztenderd kiejtéshez, mint az otthoni 

vernakuláris változatuk, illetve hogy együttesen járnak-e a helyi közösségük 

csoportjában, mert akkor nyelvváltozatuk normáját a multiplex kapcsolathálózatuk 

erőssége folytán annak normája határozza meg. Az is befolyásoló lehet, hogy a helyi 

közösségükből eljárván másik településre dolgozni, annak nem sztenderd változatát is 

megtanulják, ha ott kapcsolathálóik erősek lesznek az új közösséggel. Schleicher (2006) 

a sztenderd nyelvhasználattal kapcsolatban még kitér Nicholsra, aki a gazdasági 

tényezők e folyamatban játszó szerepére utal: „A zárt közösségből érkező férfiakat vagy 

éppen nőket a közösségen kívüli munkavállalásra, s ezáltal a külvilággal történő 

gyakoribb érintkezésre, s így a sztenderd formák gyakoribb használatára ösztönzik. 

Ezzel összefüggésben a nyelvi piac működésével is kapcsolatban áll a megfigyelt nyelvi 

jelenség: a helyzettől függően mind a sztenderd, mind a vernakuláris forma 

funkcionálhat szimbolikus tőkeként (Eckert–McConnell-Ginet 1998)”. Cameron és 

Coates (1989) ezt a piaci erők (market forces) hipotéziseként írják le. A szociális háló, a 

                                                 
80 „A magyar azt jelezte, hogy szegény paraszti közösségből származtak: a német azt, hogy mi és ki lett belőlük” (Gal 

1991). 
81 Multiplex, mert az emberek számos módon kapcsolódnak egymáshoz: rokonok, barátok, munkatársak, 

szomszédok is lehetnek egyben stb. 
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piaci erők és a lojalitás vagy illojalitás a tradicionális kultúrához82, még mindig nem 

elegendő érv a sztenderd-nem sztenderd vitában.  

Trudgill (1972) felvetése, hogy a nők (sztenderd) nyelvhasználatukon keresztül és 

megjelenésükkel szimbolikusan erősíteni próbálják bizonytalan státuszukat, azt az 

előfeltevést tartalmazza, hogy a szociális osztály alapvetőbb, mint a dzsender, azonban a 

kutatások nagy részében kimutatták, hogy a szociális osztály meghatározása nem pontos 

a vizsgálatokban, másrészről ez nehezen is megállapítható a származási, házastársi, 

neveltetési stb. összetevők együttes eredője miatt (James 1996). Eckert (1989a, 1989b, 

1998) kutatásai rávilágítottak arra, hogy mások tiszteletét könnyebb elérni, és hatni is 

rájuk, ha például olyan szimbolikus eszközt veszünk igénybe, mint a nyelv, ezért a nők 

ezt gyakrabban alkalmazzák83. Vizsgálatai azonban azt is kimutatták, hogy csoporthoz 

tartozást a nők szélsőségesebb nyelvi eszközökkel fejezik ki, mint a férfiak, azaz, ha a 

csoporthoz tartozás jele a nem sztenderd kiejtés, azt a lányok szélesebb repertoárban 

jelenítik meg, mint a fiúk, és ugyanez a helyzet a sztenderd nyelvhasználat esetén. 

Megállapítható, hogy az egymásnak ellentmondó eredmények alapján nem lehet 

általános érvényű következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy a nők vagy a férfiak 

nyelvhasználata közelít-e jobban a sztenderdhez (Schleicher 2006: 40). Ez mindig adott 

beszélő-, illetve gyakorlóközösség szokásaitól, társadalmi helyzetétől és mobilitásától 

vagy mobilitási igényétől, valamint számos egyéb összetevőtől függ: úgy mint kulturális 

hagyományok, kapcsolathálózatok erőssége, a nők és a férfiak szociális helyzetének 

stabilitása, a politikai berendezkedés diktatórikus vagy demokratikus fokának megléte, a 

társadalom patriarchális/matriarchális jellege, az oktatási, munkavállalási lehetőségek, 

vagy hogy a nők mennyire vesznek részt a közéletben stb. 

3.3.2. Lakoff deficit-, illetve dominanciamodellje, nyelvhasználati 

szokások 

Az 1960-as, 70-es években elinduló és megerősödő egyenjogúsági mozgalmak velejárója 

volt a nyelvhasználat vizsgálata is. Ekkor írta Lakoff intuícióin, megfigyelésein alapuló 

Language and Woman’s Place (LWP) című 1973-as tanulmányát (majd 1975-ben 

könyvét) a feminizmus jegyében84. Megállapításaival azonban épp azt támasztotta alá, 

hogy a nők a nyelvi szocializációjuk során olyan sémákat gyakorolnak be, melyek 

                                                 
82 A tonga nők ragaszkodnak nyelvükhöz annak ellenére, hogy a zuluhoz képest stigmatizált, mert így jelzik a 

hatalom elvesztése elleni ellenállást, amit a zulu képvisel (James 1996). 
83 Larson (1982) kutatásai is arra az eredményre jutottak, hogy a nők nagyobb valószínűséggel használnak sztenderd 

változatokat, mint a férfiak, ha valaki magatartását befolyásolni igyekeznek, mert a sztenderd kiejtés az erő, 
hatalom, a másik feletti társadalmi ellenőrzés jele is. 

84 Írásában, megállapításaiban sok helyen tetten érhető Jespersen hatása. 
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megerősítik alárendelt szerepüket a férfiakhoz képest, valamint, hogy a nőkről való 

beszéd is ezt a funkciót jeleníti meg. Ilyenek például a bizonytalanságra utaló 

kifejezések, a magabiztosság hiányát jelző szerkezetek, mint például a hezitálást is 

kifejező töltelékszavak (you know, sort of), az ugyekérdések, az emelkedő intonáció 

állítás használatakor, ami kérdésre utal85, a nyomatékosító melléknevek (isteni, 

elbűvölő), a módosítószók, mint az annyira, olyan stb., az olyan kifejezések, mint a 

szerintem, úgy gondolom, csak azt szeretném mondani, nem tudom, hogy jól gondolom-

e, a hiperkorrekt nyelvtani formák, amelyek a sztenderdre, a tökéletességre törekvés 

következtében keletkeznek, a túl udvarias formák, mint például a indirekt kérések, az 

eufémizmusok; a káromkodások kerülése vagy az érzelmi kiemelést szolgáló 

nyomatékosítások. Lakoff szerint a nők nem mondanak vicceket, mert elrontják a 

csattanót, elrontják a viccben a sorrendet, s mi több, nem is értik meg a viccet, mert 

nincs humorérzékük. Írásban gyakran használnak dőlt betűs írásmódot, hogy kiemeljék 

mondanivalójukat, ami abból a bizonytalanságból fakad, hogy megértik-e őket (Lakoff–

Bucholtz 2004: 81). Mindezek mellett csekély pozitívum annak kiemelése, hogy a nők a 

pontosabb színmegnevezésekre törekednek. Lakoff kezdeti kutatásai (a megfigyelések 

mellett) még laboratóriumi környezetben zajlottak, főként egyetemistákkal végzett 

kísérletek eredményeit írták le.  

Lakoff kijelentései kutatások lavináit indították meg. Mind a mai napig folynak 

vizsgálatok, melyek megerősítik, illetve cáfolják megállapításait86. Cameron (1996), 

Crawford (1995) és mások is Lakoff női beszédet jellemző leírását deficitmodellként 

határozták meg, mivel Lakoff a nők nyelvhasználatát gyengébbnek írja, mint a férfiakét. 

Azonban Lakoff munkájában ezt az egyenlőtlen hatalmi pozíciókkal magyarázza, azaz a 

nők másodlagos státuszával, kisebbrendűségi érzésével és nem az eleve elrendeltséggel, 

avagy biológiai determinizmussal, mint Jespersen. A szakirodalom a lakoffi modellt 

főként dominanciamodellként használja a terminológiában.  

Lakoff besorolásai időnként meglehetősen önkényesek, és nem veszi figyelembe, hogy 

egy nyelvi elem többféle funkciót is betölthet, valamint hogy ezeket a kontextusban kell 

értelmezni (Cameron et al. 1989, Tannen 1994b). Ilyen például, mikor a you see = 

tudod, kifejezést az olyan jelentésnélküli partikulákhoz sorolja, mint az uh, um vagy ah 

szünetkitöltők. Holmes (2001: 286–291) kutatásai azt igazolták, hogy Lakoffnak sok 

                                                 
85 Bernstein (1962) a „nemde”, „igaz” stb. szekvenciákat szociocentrikus szekvenciának nevezi, és a 

munkásosztálybeli fiúk beszédében találta gyakoribbnak (és nem a nők beszédével hozta összefüggésbe), míg az 
„azt hiszem”-et egocentrikus szekvenciának nevezi és a középosztálybeli fiúk beszédére találta jellemzőbbnek.  

86 Bucholtz és Hall (1995) szerint Lakoff könyvét számosan félreértelmezték, hiszen szándéka az volt, hogy feltárja a 
nyelvi és dzsenderideológiák közti kapcsolatokat, és hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a nők hogyan járulnak 
hozzá saját hátrányos és alárendelt szerepük előidézéshez. 
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bizonytalanságot kifejező nyelvi eszköze inkább a pozitív udvariasságot, a beszélgetőtárs 

figyelembevételét szolgálja. Holmes (1984) korábbi vizsgálatai szerint a nők ugyan több 

ugyekérdést, utókérdést használnak, mint a férfiak, azonban ezeknek egyharmada fejez 

ki csak bizonytalanságot, több mint fele a kommunikációt elősegítését, kis százalékuk 

pedig a mondanivaló enyhítését szolgálja. Más kutatások is igazolták, hogy az 

utókérdések szolgálhatják mások társalgásba való bevonását is, illetve kifejezhetnek 

társadalmi szolidaritást a többi résztvevő iránt (Cameron et al. 1989, Holmes 1982). 

Mindezeken túl arra az eredményre is jutottak, hogy az utókérdéseket inkább a férfiak 

használják bizonytalanság kifejezésére (Cameron et al. 1989), valamint a férfiak 

gyakrabban használják konferenciákon hozzászólásokban, mint a nők (Dubois–Crouch 

1975). Ezen kutatások alapján Holmes (1984) megállapítja, hogy az utókérdéseket a nők 

arra használják inkább, hogy belevonjanak más résztvevőket is a társalgásba, míg a 

férfiak arra, hogy megerősítsék vele saját meglátásukat, és inkább beleegyezésre 

szólítanak fel ezek a látszólagos kérdések.  

A dominanciamodell kezdetekben a férfiak és a nők közti interakciókat vizsgálta, a 

nők alárendelt, elnyomott helyzetét hangsúlyozta, valamint azt, hogy beszédükkel, 

megtanult sémáik ismétlésével helyzetüket be is betonozzák egyben. Később azonban 

megindultak az azonos neműek közt megjelenő státuszkülönbségekből adódó verbális és 

nem verbális dominanciaviszonyokat feltáró kutatások. Azt is vizsgálták, hogy a 

különböző nemű, különböző státuszú személyek közti interakcióban mi a 

meghatározóbb: a nem vagy a státusz, illetve egyéb kommunikáció-összetevők. A 

dominanciamodellhez kapcsolódó kutatások tehát a dzsender bipolaritásán túl más 

szociológiai tényezőket is bevontak a vizsgálatokba. O’Barr és Atkins (1980) 

tanulmányukban közzéteszik azt az eredményüket, miszerint Lakoff nőknek 

tulajdonított jellemzői sokkal szorosabban kapcsolódnak a hatalomnélküliséghez, mint a 

nőkhöz, azt viszont alátámasztják, hogy a könyvben leírt jellemzők azok a nyelvi 

eszközök, melyek valóban gyengítik az elmondottaknak erejét vagy hitelességét 

(legalábbis azoknál a beszélőknél, akik a bíróságon tanúskodtak). 

A kutatások nagy része középosztálybeli nyugaton élő fehér emberek nyelvhasználati 

szokásait vizsgálta, de az eredményeket kultúra és társadalmi hovatartozástól független 

jelenségként túláltalánosították. 

Mielőtt rátérnék pár jelentősebb, a dominanciamodellt igazoló kutatásra, 

megemlítem azt a több kultúrát is átható sztereotípiát, miszerint a patriarchális 
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társadalmakban, ha a nők „a férfiak nyelvén szólnak”, őket agresszívnek, kevésbé 

szeretetre méltónak, nőietlennek, „szőrös lábú feministának”87 tartják. 

Ha a férfiak beszédükben nőiesnek tartott formákat használnak, sokkal jobban 

megbélyegzik őket, mint fordítva. Lakoff kifejti, hogy vannak bizonyos férfi csoportok 

(homoszexuálisok, hippik, tudósok), akik elutasítják az amerikai maszkulin imázst, ami 

abban is tetten érhető, hogy beszédükben sokkal inkább használnak nőies formákat, 

mint a társadalom más férfi tagjai (Lakoff–Bucholtz 2004: 43–47, Thorne–Henley 1975: 

19). A nyugat-európai társadalmakban, de Japánban is (Jorden 1974, Martin 1964, 

Miller 1967) nőiesnek lenni annyit jelent, mint óvatosan, a másik arculatát védően 

fogalmazni, az udvariasság kifejező eszközeit magasabb szinten használni, indirekt 

beszélgetési stílust alkalmazni (Brown 1999: 82–85). Mindazonáltal mindkét nem 

használja a pozitív és negatív88 arculatot a társalgási stílusaikban, ám a nők gyakrabban 

élnek a pozitív arculat alkalmazásával (Brown–Levinson 1987). 

A társalgáskutatók e modellhez való hozzájárulása az volt, hogy a férfiak gyakrabban 

szakítják félbe a nőket társalgás közben, mint fordítva (West–Zimmerman 1977), még a 

nők javára történő státuszkülönbség ellenére is (West 1984a). A férfiak nyilvános 

terepen többet (többször és hosszabban) beszélnek, mint a nők. Vegyes közösségekben 

lefolytatott tudományos viták hozzászólásainak csak 30%-a származott női 

hozzászólóktól, és azok rövidebbek voltak, mint a férfiaktól származók (Foss et al. 1999: 

45). Otthoni környezetben viszont ez az arány megfordul, ez azonban azért nem igazolja 

a nők dominánsabb helyzetét, mert ők végzik a társalgás fenntartását, az interakciós 

munkát: kétszer-háromszor annyi témát vetnek fel, kérdeznek, mint a férfiak, minimális 

válaszaikkal (mhm) segítik az interakciót, hogy a férfiakat szóra, válaszra bírják 

(DeFrancisco 1999), azaz itt a hallgatás a férfihatalom fegyvere (Sattel 1983). Tehát a 

férfiak dominanciája néhol a beszédben, néhol a hallgatásban rejlik. A hallgatás 

önmagában nem a hatalomnélküliség jele, ez adott kontextusokban más-más jelentést 

ölt. A nők hallgatását mégis gyakran a gyengeség jelének tekintik. Az utóbbi években a 

feminista kutatások témái arra is kiterjedtek, hogy a nők hallassák hangjukat a 

politikában, a tudományos életben is. A verbális interakció: „gyakran a társadalmi 

                                                 
87 Sándor Klára A Feminista Almanach bemutatóján elmondta: „Magyarországon a társadalom észre sem veszi, hogy 

a feminizmus szó jóformán mindig negatív összefüggésben szerepel. Ezért bizony időnként a nők maguk is 
szégyellik a szót, és inkább "autonómnak" minősítik magukat.” http://www.tv2.hu/civil/cikk/6851/ letöltés:2007. 
01. 09 

88 Brown és Levinson szerint kétféle arculatunk van: az egyik a tartózkodó, az önnön függetlenségünket védő, negatív 
arculat, míg a másik a pozitív, ami egyetértésre, együttműködésre törekszik a hallgatóval (p.70) Brown és 
Levinson kutatásaikat Goffman (1967) munkásságára alapozzák, aki szerint arculatunkat, illetve más 
szakirodalmakban homlokzatunkat, folyamatosan alakítjuk. Így jelenítjük meg, alakítjuk énképünket, a másikhoz 
való viszonyunkat. 
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nemek definíciójának és a hatalomnak a küzdőtere, vagyis arról szól, hogy ki beszélhet, 

hol és miről” (Gal 2001: 165).  

A patriarchális társadalmakban a nők helyét a politikában a dominanciamodell 

keretein belül szokták értelmezni. A nők politikai vagy közéletben való megjelenését 

befolyásolja nemi determináltságuk. Ezt igazolja egy kiragadott példa, egy Lendvai 

Ildikóról szóló cikk is, melynek címe: Politikusnő – kötény nélkül.89 Ahogy Sándor Klára 

írja Az ország háziasszonyi (2006) című tanulmányában, a nők igyekeznek megfelelni a 

társadalmi elvárásoknak, így nehezen szabadulnak a sztereotípiák fogságából, „sokszor 

nem is tudnak arról, hogy egyáltalán elfogadták a média által fölkínált tradicionális 

»női« szerepeket, mert a szerepek fölkínálása és reflexszerű elfogadása sokszor a nyelvi 

tudatosság számára nehezebben hozzáférhető jelentésszinteken történik”  

A nemek közti dominanciaviszony a beszéd terén már gyermekkorban elkezdődik. Az 

első lépés, hogy a szülők többször szakítják félbe a gyerekeket, mint viszont, az apák 

többször szakítják félbe gyerekeiket, mint az anyák, másodsorban pedig a lányokat 

gyakrabban szakítják félbe, illetve beszélnek velük egyszerre (Grief 1980). 

Osztályteremben végzett kutatások is azt igazolták, hogy a fiúkat többször hagyták 

szóhoz jutni, mint a lányokat (Swann 1999). A fiúk és a lányok közt folytatott 

vitatkozások során a lányok átveszik a fiúk stratégiáit a porond elnyeréséért. 

A megszólítások terén végzett kutatások a státuszra és ezen belül is a nemi eltérésekre 

helyezik a hangsúlyt. A megszólítás összefügg a nyelvi tiszteletadással. Leech szerint a 

szükséges tapintat mértéke a következő pragmatikai változóktól függ: minél nagyobb 

hatalma van a címzettnek a beszélő felett, minél nagyobb a beszélő partnerek közötti 

szociális távolság és minél nagyobb költséget okoz a beszédaktus a címzettnek, annál 

inkább növekszik a szükséges udvariasság mértéke (Leech 1983: 127). A megszólításban 

a tiszteletadási formák választását és használatát meghatározó legfontosabb tényezők 

közt sorolja Kiss (1995: 268–270) a nemet, a kort, az ismertségi, rokonsági fokot, a 

társadalmi állást, végzettséget, családi állapotot. Az előbbiek fontossági sorrendje a 

gyakorlóközösség kulturális szokásaitól függ, azonban a megszólítások soktényezős 

összefonódottsága miatt gyakran okoznak bizonytalanságot a használóban is. A 

feminista szakirodalomban és a Gender Studies kutatásain belül is kiemelkedő a 

megszólítások vizsgálata. A szexizmus kérdéskörén belül indított vizsgálatok 

                                                 
89 „Ha egy asszony sokat szerepel a politikai porondon, arról vagy azt mondják, hogy csúnya, vagy azt, hogy nincs 

férje, gyereke, biztosan nem tud főzni — esetleg még azt is, hogy leszbikus. Az első kampányfilmje — amibe még 
nem mert beleszólni — is azt mutatta be, hogy vásárol a piacon, kis fehér kötényben ebédet készít és pogácsát süt, 
majd mosogatás után elmegy a fitnessz-terembe. Nos, ő valóban jár a piacra; ha ráér, főz és süt is (kis fehér kötény 
nélkül), de joggal reméli és gondolja, hogy nem ilyen erények miatt voksolnak majd rá.” 
http://www.mszp.hu/index.php?gcPage=public/szervezetek/mutatAloldal&fnId=526 letöltés: 2007.01.10. 
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eredendően inkább a biológiai nemből indulnak ki, ami azonban kihat a nyelvi 

performativitásra, azaz a dzsenderre. 

A nyelvi szexizmus vizsgálatába tartoznak az általános megnevezési formák, hogy 

azok vonatkoznak-e férfiakra és nőkre is egyaránt: ilyen például az ember szavunk, ami 

számos kontextusban csak férfiakra vonatkozik, illetve a „Gyerek született vagy lány?” 

kérdésben a gyerek szóból a női nemet kizárják. A legtöbb esetben a kérdés az, hogy az 

általános megnevezések exkluzívak vagy inkluzívak a két nemre vonatkozóan. Rajzos 

kísérletekkel igazolták, hogy az általános megnevezések exkluzívak, például egy 

virágkötőt nőnek rajzolnak, míg egy rendőrt férfinak, ami a szakmák nemileg preferált 

sztereotípiáit jeleníti meg. Megoldás-e, ha olyan szavakat kezdünk használni, hogy 

tanársegédnő vagy pont ezzel erősítjük a szexista megnevezést? Kegyesné szerint a nők 

explicit megnevezése inkább felerősíti a nemek közti egyenlőtlenségeket (2006: 94), 

mert szexuspreferenciát közvetítenek, és gyakran egyértelmű negatív felhanggal 

jelentkeznek (2005). Ám még mindig nyitott kérdés, hogy a generikus alakok 

referenciatartománya nemileg semlegesnek tekintendő-e vagy sem (Huszár 2001, 

Kegyesné Szekeres 2006). Ritkán használt kifejezések az úrhölgy, az elnöknő stb. Ezek 

az alakok azt bizonyítják, hogy a magyar nyelvben egyre erősödő feminizálási törekvés 

történik a megszólítások terén (Göncz–Kontra 2000). Huszár azt írja: „…az azonos 

társadalmi helyzetű férfiak és nők megszólítása oly módon különbözik egymástól, hogy 

amíg a férfiakat a beosztásuk neve + úr megszólítással szólítják meg, a nőket a 

keresztnevükön vagy annak is becézett változatán” (2001: 581). Valóban létezik a 

helyzet, azonban érzékelek egy vezeték és keresztnév, illetve csak keresztnéven történő 

elmozdulást a megszólítások esetében mindkét nemnél, valamint a csak státuszokkal 

való megszólítást: docens úr, adjunktus asszony stb. Az adjunktusnő még ritka: e 

jelenség a magyarban a hiányzó, esetleg szokatlan alakok miatt igen összetett.90 A 

férjezett asszonyok, azaz házas nők/férfiak megszólítása ma már többféleképpen 

történhet: régebben egyedüli lehetőség volt, ma már választható az a szokás, hogy a nő 

házassága után a férje neve után hozzáteszi a –né képzőt, és úgy használja továbbiakban 

a nevét. Ma a törvény szerint a nők dönthetnek arról, hogy házasságkötés után lánykori 

                                                 
90 A férjemet lehet úgy szólítani, hogy Juhász úr, de furcsán hangozna engem a vezetéknevemmel szólítani, ha 

például úgy hívnának, hogy Juhász asszony, mivel nem lettem -né, ezért hivatalos formában mindkét nevemet 
ejtik: Juhász Valéria. A Juhász asszony megszólítás egyébként egyáltalán nem elterjedt Magyarországon. Egyre 
divatosabb azonban a Valéria asszony típusú referálás, amely megint aszimmetrikus jelenséget okoz, hiszen az 
István úr nem terjed mellette. Vagy gondoljunk bele egy olyan magázódó viszonyba, amikor azt mondják: Juhász 
úr, gratulálok, míg ez az én nevemmel, Juhász Valéria, gratulálok. Kissé körülményeskedőnek hangzik, de még 
mindig a legjobb változat a hivatalos megszólításhoz. A Juhász úrhoz hasonlóan engem lehetne Juhásznőnek 
nevezni, aki nem tudja, hogy férjezett vagyok-e vagy sem, de ez sem szokás, pedig az úrnak a nő a párja vagy az 
asszony, ha nem -né. 
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nevüket használják-e, vagy a férjük veszi fel az ő nevüket, esetleg házasságuk jelzéseként 

mindkét fél vezetéknevét anyakönyveztetik-e.  

A -né típusú névhasználati szokást magyarázza Bourdieu gondolata, amely jól 

illeszkedik a dominanciaelméletbe. Bourdieu a férfiuralmat egy szokásrendszer 

továbbhagyományozódásaként írja le a habitus fogalmán keresztül, mely a múlt 

rögzítésének és felidézésének azt a módját jelenti, „amelyet még elgondolni sem enged a 

»spirituális« kép-emlékezet és a »mechanikus« megszokás-emlékezet régi bergsoni 

alternatívája.” A habitus helyzethez illő válaszokat hoz létre, amelyek nem az 

emlékezetet mozgósító tudatban rejlenek, de nem is a tudatot kiiktató fizikai vagy vegyi 

mechanizmusok termékei (1994: 16–17). A férfiuralom maga is így alakult ki: a habitust 

alkotó sémarendszeren keresztül próbál magának érvényt szerezni: „ez egy olyan 

intézmény – írja Bourdieu – amely immár évezredek óta teljesen be van tagozódva az 

objektív társadalmi struktúrákba és a szubjektív gondolkodási struktúrákba” (2000: 4), 

és az elnyomottak maguk is hozzájárulnak elnyomásukhoz azáltal, hogy tudatos döntés 

nélkül, hallgatólagosan elfogadják a rájuk kényszerített határokat, és ezeket a határokat 

gyakorlatukkal újra is alkotják, még azokat is, amelyeket a társadalmi rendben már rég 

eltöröltek (1994: 19). A nők elnyomásának megszűntetési módja az lenne, ha 

megvizsgálnánk a legmélyebb intézményi rítusokat, szocializációs folyamatokat, 

habitusokat, azokat az elfojtott összetevőket, amelyek fenntartják ezt a rendet, és a 

tudatos döntésekkel kiegyenlítettebb társadalmi struktúrát hozhatnánk létre (Hadas 

1994). Ennek egyik lépcsője a névhasználati modernizáció az európai uniós szokásokhoz 

való igazodás révén. 

Az esszencialista felfogású szexista nyelvhasználatot erősítik szólásaink, 

közmondásaink, amelyek kutatását Huszár Ágnes végezte el91.  

A feminista szexista nyelvkritika közé tartozik az a megállapítás is, hogy 

felsorolásokban a férfiak megelőzik a nőket: Ádám és Éva, Rómeó és Júlia, Ámor és 

Psyché, Csongor és Tünde, Jancsi és Juliska stb. Azt a megállapítást, hogy ez a férfiak 

dominanciájával magyarázható, érdemesnek tartom szemügyre venni. Ádám és Éva 

esetében a „születési elsődlegesség” alapján Ádámot illeti az elsőség, mint Káin és 

Ábelnél. A Rómeó és Júliában Rómeó az aktívabb szereplő (aktív férfi, passzív nő 

tradicionális cselekménytípusa), de ott van Shakespeare hosszabb költeménye (Tizziano 

festménye), a Vénusz és Adonisz, ahol az istennő megelőzi a halandót. Úgy tűnik, hogy 
                                                 
91 O. Nagy Gábor több ezer szólást és közmondást tartalmazó gyűjteménye mintegy nyolcvan olyan népi 

„bölcsességet” sorol fel, amely a lányok, asszonyok, öregasszonyok álnokságát, cifrálkodását, pénzszórását, de 
leginkább mérhetetlen butaságát teszi szóvá. Például: „Nőnek akkor lehet hinni, amikor már hideg.”, „Az 
asszonynak csak akkor lehet hinni, ha liba legel a sírján.”, „Asszonnyal beszélni, lóval imádkozni.” (Huszár 2001: 
583, 2006b: 136). 
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nemcsak a férfidominancia határozza meg a sorrendiséget, hanem az aktívabb vagy 

isteni szereplő fontossága is döntő. Mária és Józsefnél is a fontosabb személy elsőbbsége 

határozza meg a sorrendiséget. A Hetvenhét magyar népmesében is találunk ilyen 

felsorolású mesecímeket: Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi, Ilók és Mihók (pedig 

Mihók a főszereplő).  

Az újabb felsorolási szokásokat a mindennapokban az jellemzi, hogy a híresebb személyt 

helyezik előre. A női magazinokban tetten érhető a „fontossági sorrend” figyelembe 

vétele: Kiszel Tünde és Kondor Csaba, Szandi és Bogdán Csaba, vagy egyforma státuszuk 

megtartására az udvariasságnak engedve: Rubint Réka férjével, Schobert Norbival vagy 

Máté Krisztina és Bárdos András92. Ez a felsorolási szokás jellemző a politikában, 

közéletben jelen levő nők esetében is: „A Díszlépcső tetején várták a spanyol hercegi 

párt, Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke és férje.”93. A tudományos életben nem 

tudok arra vonatkozó leírásokat, hogy a tudós nők mellett emlegetnék férjeiket, ha ők 

nem ismert személyek, de a Curie házaspárt emlegetni is inkább így szokás: „Marie 

Curie és Pierre Curie”. Előző példáim természetesen nem kérdőjelezhetik meg a 

patriarchális viszonyok közt megjelenő alapvető, a társadalomba mélyen beleivódott 

nyelvhasználati szokásokat, melyek még mindig háttérbe szorítják a nőket, azonban a 

példáim, főként a maiak, láttatják, hogy a felsorolások esetében a dominancia 

megjelenése nem pusztán dzsenderkérdés. A kérdéskörhöz az is hozzátartozik, hogy még 

mindig igen kevés a valóban közismert női kutató, tudós, aminek egyik oka az 

üvegplafon hatás, amire itt nincs módom részletesen kitérni94, másik oka a férfi tudósok 

médiában megjelenő túlsúlya95, ami pedig ismét a férfidomináns társadalommal 

magyarázható.  

                                                 
92 A példákat a Story magazin internetes honlapjáról idéztem. 
93 http://www.protokollforum.hu/?katid=626&id=24034 letöltés: 2007.02.11. 
94 Magyarországon „miközben a felsőoktatásban a hallgatók között a nők aránya meghaladja az 50%-ot, a 

tudományos pályán már lényegesen alacsonyabb a reprezentációjuk. A PhD-fokozattal rendelkezők 37%-a nő, 
ugyanakkor egyetemi tanári szinten részarányuk már csak 13,7%.” Az akadémiai tagoknak pusztán 3,5%-a nő, az 
Akadémiai Aranyérmet a 46 év alatt egyszer sem kapta nő. Ennek egyik magyarázata a nők átruházhatatlan 
társadalmi szerepe: a gyerekszülés, nevelés. A családi élet és a karrier nehezen összeegyeztethető, amire két 
lehetőségük van a nőknek: vagy megszerzik a fokozatot a gyerekvállalás előtt, vagy addig várnak, míg kellően 
önállóak nem lesznek gyerekeik, hogy megpróbálják behozni behozhatatlan szakmai lemaradásukat. „Egyes 
szerzők azt javasolják (Hirshman 2005), hogy aki komoly karriert akar befutni, ne szüljön gyermeket, vagy ha 
mégis, akkor legfeljebb egyet…” Ez a szemlélet súlyos diszkrimináció a női kutatókkal szemben (Ádám et al. 
2007). 

95 A 2002-ben indult Mindentudás Egyeteme bölcsészettudományokkal foglalkozó kutatóinak 83%-a férfi, a 
társadalomtudományoknál ez 89%, a természettudományoknál ez 94%. Forrás: http://www.mindentudas. 
hu/index.html. letöltés: 2007. március 17. 
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3.3.3. Dominanciamodell – nem verbális vizsgálatok 

A dominanciamodell keretén belül megvizsgálták a nem verbális kifejezőeszközöket is. 

Argyle (1970) becslése szerint a nem verbális kommunikáció a verbális 

kommunikációhoz képes 4,3-szor nagyobb súllyal esik latba. A metakommunikációs 

eszközeinkkel tudatosan, de legtöbbször tudattalanul állítjuk fel vagy tarjuk fenn a 

hatalmi viszonyokat. Ezekre a nők – a vizsgálatok szerint – érzékenyebbek, mint a 

férfiak (Argyle et al. 1970, Rosenthal et al. 1974).  

Goffman (1956) egy esszéjében sok státusszal kapcsolatos nem verbális jellemzőre 

mutat rá. Ilyen például, hogy a fölérendelt személy bizonyos családias gyakorlatokat 

követhet az alárendelttel, míg ezek visszafelé nem lehetségesek. Ilyenek például az 

érintések, heccelések, viccelődések, közvetlen viselkedésformák stb. A hatalommal és 

nemmel kapcsolatos nem verbális kutatásoknál is felmerül a kérdés, hogy melyik a 

döntőbb jelentőségű, a státusz vagy a nem. Mivel a férfiakra sokkal jellemzőbb, hogy 

magasabb pozícióban vannak, mint a nők, így kérdésessé válik, hogy Dzsenifert, a 

titkárnőt azért érinti-e meg férfi főnöke, mert alárendelt, vagy azért, mert nő (Henley 

1975: 187). Ennek kiderítésére alkalmasak az egyenrangú, illetve hierarchiában lévő 

egyneműek közötti, avagy egyenlő státuszban levőek azonos, illetve különböző neműek 

közötti kutatások. 

A személyközi távolságot megvizsgálva Silveira (1972) kimutatta, hogyha egy férfi és 

egy nő egymás mellett megy el az utcán, általában a nők térnek ki a férfiak útjából, ha 

azonos neműeknek kell elmenni egymás mellett, mind a nők, mind a férfiak 50%-ban 

egyszerre térnek ki, a további 50%-ban az egyikük mozdul el. 

Az érintéssel kapcsolatban Goffman (1956: 74) azt írja, hogy az orvosok 

megérinthetnek rangjukon aluliakat a barátságosság, a biztonság jelzéseként, fordítva 

viszont szemtelenség lenne. Jourard (1966, Jourard–Rubin 1968) vizsgálatai szerint a 

nőket többször érintik meg, mint a férfiakat, ami már gyerekkorban kezdődik, 

körülbelül hathónapos kortól a lány gyermekeket többször érintik meg, mint a fiúkat 

(Clay 1968, Goldberg–Lewis 1968, Lewis 1972). Henley (1975: 193) idézi Lewis 1970-es, 

73-as kutatásait, miszerint a magasabb rangú férfiak az alacsonyabb rangú nőket 

többször érintik meg (42), a magasabb rangú nők az alacsonyabb rangú férfiakat 40%-

kal kevesebbszer (25), a magasabb rangú férfiak az alacsonyabb rangúakat és a 

magasabb rangú nők az alacsonyabb rangúakat egyforma gyakorisággal érintik meg (17). 

Azt is megfigyelték, hogy a társadalom alacsonyabb és magasabb rendű rétegei között a 

fizikai érintések gyakorisága azt mutatja, hogy az alacsonyabb társadalmi rétegbe 
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tartozók gyakrabban érintik meg gyermekeiket, mint a magasabb rangúak (Brown 1965, 

Clay 1968, Hore 1970).  

A szemkontaktusnak a kommunikációban többféle szerepe van: szabályozza a 

társalgást, az intimitás fokát, megmutatja az érdeklődést, visszajelzést nyújt a társalgás 

menetéről, érzelmeket fejez ki, és nem utolsó sorban befolyásol. A szemkontaktust 

tekintve, ha két pillantás találkozik, az egyúttal dominanciaharc is lehet (Simmel 1921: 

3). A nők ugyan többet néznek a férfiakra, viszont az együttes egymásra nézést 

kevesebbszer használják. A másik bámulása egyben fenyegetést is jelenthet, az 

engedelmesség hiányát, az irányítás vágyát – amit a magasabb rangúak használnak 

(Hearn 1957). Azon emberek fölött pedig nagyobb hatalmat lehet gyakorolni, akik nem 

néznek a beszélőre. 

A mosolygás legtöbbször engedelmességi, udvariassági gesztust jelent. Japánban 

viszont épp a negatív érzelmek elkendőzésére használják a nevetéssel együtt (Miller 

1992).  

A verbális és nem verbális kommunikáció dominanciamodellben való értelmezése 

szükségessé teszi a nemek mellett a kor, a státusz, az interakciós helyzet, a kontextus 

stb. körültekintő vizsgálatát, hogy egyértelműen kijelenthessük a kommunikáció 

hierarchikus jellegét csak a nem befolyásolta. Ezekben az esetekben lehet a 

dzsenderkutatást a dominanciamodell keretében értelmezni. Troemel-Ploetz (1991) és 

West (1984b) kutatásaikban igazolták, hogy a dzsenderhierarchia erősebb, mint a 

társadalmi státuszhierarchia. Más kutatások (Eckert 1988, 1989a, Greenwood 1996) 

viszont azt igazolták, hogy a fiatalkorúaknál a csoportidentitás jelzése erősebb hatással 

van a nyelvhasználatra, mint a nem. 

3.4.1. Differenciaelmélet a nyelvhasználatban 

A dominanciamodell értelmezési kerete a Gender Studies keretein belül túl szűknek 

bizonyult, így egy tágabb elméletet kellett alkotni, hogy a magyarázatok jobban 

illeszkedjenek a nem és nyelvhasználat összefüggéseinek feltárására. Ezzel nem tagadták 

a dominanciamodell érvényességét, azonban a kutatók, főleg a feminista kutatók túl 

egyoldalúnak találták a nőknek azt az ábrázolását, ami a nyelvhasználatukat gyengének, 

szerénynek, puhatolózónak írja le, a nőket áldozatként, vesztes félként ábrázolja, és 

annak erősségeit nem emeli ki. A nemek közötti beszéd leírásának egy részére ugyan 

alkalmas a dominanciamodell, de egyes kutatók szerint keveset tud kezdeni az 

egyneműek közti kommunikációval (Coates 1999: 413). 
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Az elmélet előzményének tekinthető West és Zimmerman (1977) kutatása, amely a 

nők helyét írja le a mindennapi beszélgetésekben. Idézik Fishman 1975-ben elhangzott96 

(1978/1983) kutatását, miszerint a nők férfi-női diádokban, magánszférában háromszor 

annyi kérdést tesznek föl, mint a férfiak. Ezt a nők beszélgetésben résztvevő egyenrangú 

félként való jogának korlátozásával magyarázzák. A kérdések szerepe azonban 

önmagában mégsem magyarázható azzal, hogy egy nő és egy férfi közt ez csak amiatt 

lehetséges, mert a férfinél van a beszéd irányításának a joga, illetve az a lehetőség, hogy 

megengedhetik maguknak a nem válaszolást. A kérdés a hatalmi pozícióban lévő félnél 

is lehet: nyilvános szférában kérdéseket tesznek fel a bírók, a rendőrök, a főnökök, 

fordítva viszont sok hasonló helyzetben elképzelhetetlen. Fishman munkájában a nők és 

a férfiak bináris kategorizálását hangsúlyozta a nők együttműködő, kisegítő (facilitative, 

support work) és a férfiak beszélgetést irányító (controlling) fogalmainak használatával, 

ami egybecseng Herring (1993) személyes (personal) és hatalmi (authoritative) 

fogalmaival. 

Az új értelmezési keret tehát a differenciamodell, melynek megfogalmazói Maltz és 

Borker (1982). Cameron az elméletek közti különbséget így fogalmazza meg: 

„Történetileg a dominancia- és differenciamodellek a feminizmus sajátos pillanatait 

tükrözik, a dominanciamodell a nőknek az élet minden területére kiterjedő elnyomásán 

érzett feminista felháborodását, a differenciamodell a nők sajátos kulturális tradícióinak 

visszakövetelését és újraértékelését követő feminista örömét” (1996: 41)97. A 

differenciamodell a századnak azt a nyelvészeti és kulturális relativista szemléletét 

követi, mely szerint minden változat egyformán értékes és jó. A különbség szó, ami nem 

jelent egyenlőtlenséget, természetesen vonzó mindazon kutató számára, akik politikailag 

egy olyan mérsékelt irányvonalat követnek, amely tompítja a feminista nyelvszemléletet, 

amely nem becsmérli a nők nyelvhasználatát, és a férfiakat pedig nem elnyomó 

gazfickókként tünteti fel (Cameron 1996: 40–41). Schleicher (2006: 42) a 

differenciamodell előnyeit úgy foglalja össze, hogy egyrészt könnyebbé tette az 

egyneműek között zajló kommunikáció kutatásának tanulmányozását, annak 

sajátosságait és megértését; másrészt lehetővé tette, hogy a nőkre jellemző 

nyelvhasználat egyes vonásai, mint például a férfiakénál hatékonyabb 

problémamegoldás, konfliktuskezelés, pozitív értékként jelenjenek meg. 

Maltz és Borker elméletének kiinduló gondolata, hogy a nők és férfiak sokszor épp 

úgy félreértik egymást, mint a különböző kultúrából, etnikumból származó emberek. 
                                                 
96 Fishman, Pamela (1975) Interaction: The work women do. Előadás: The American Sociological Association 

Annual Meetings. San Francisco, California August 25–30. 
97 A fordítást Schleicher Nórától vettem át (2006: 43). 
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Gumperz (1982) kutatásai is alapot nyújtottak az elmélet kialakulásához. Gumperz a 

kultúrák közötti interakciós helyzetekben bekövetkező különbségekre, félreértésekre 

irányította a figyelmet. A nők és férfiak kommunikációját is erre vezették vissza, azaz 

arra a következtetésre jutottak, hogy a nők és férfiak különböző szubkultúrákban nőnek 

fel, egymástól elkülönülve a hétköznapokban, csak a nemüknek megfelelő beszédmódot 

sajátítják el, a kisfiúk főleg kisfiúkkal játszanak, férfias játékokat, míg a lányok lányokkal 

vannak, és a házimunkát tanulják anyukáiktól. Erre alapozták a nők és férfiak 

kommunikációjának kultúraközi jellegét. Az elmélet előrelépést jelentett a nemek és 

nyelvhasználat kutatásában, ugyanis értéket tulajdonított a nők eltérő, kooperatív, 

emocionális beszédstílusának. 

Az elmélet népszerűsítői, John Gray a Mars és Vénusz (1995, 2000) sorozatával és 

Deborah Tannen a You Just Don’t Understand, illetve a Miért értjük félre egymást? 

című sikerkönyveivel (1986, 2001)98. Tannen a különbségekben meglévő, férfiuralmi 

rendszer elkendőzését végezte el leírásaiban, mikor azt hangsúlyozza, hogy a megtanult 

nyelvhasználati szokások pusztán mások és egyformán jók, kiegyenlítettek, vagy 

kiegyenlíthetők, ha megértjük a másik kommunikációs sémáit: a nőknek nagyobb 

szüksége van arra, hogy részesei legyenek a kommunikációnak, míg a férfiak inkább 

függetlenségüket szeretnék kiemelni99. Mivel a nők és férfiak „más kultúrában” nőnek 

fel, így a férfiak nem tehetnek arról, hogy érzelmeiket nem tudják jól kifejezni, mert 

beszédmódjuk csapdájában vannak. Egymás kommunikációs stílusának megértése, a 

közös igazodás „megoldja” a félreértések problémáját, aminek felkínálása annyi olvasót 

vonzott, hogy a „nyelvtudományi kutatások” legolvasottabb bestsellerévé tette írásait. 

Azonban, ahogy Tannen sok kritikusa is megjegyezte, leírásaiban a nők azok, akiknek 

alkalmazkodniuk kell a férfiak teljesen különböző nyelvhasználathoz, amelyet a nők 

aggasztónak és hátrányosnak éreznek.  

Tannen könyveiben, cikkeiben elsősorban heteroszexuális párokkal foglalkozik, és 

csak azokkal az esetekkel, amelyek a „kultúraközi” félreértésekhez vezetnek. Leírásaiból 
                                                 
98 Ezeket a könyveket Tannen kritikusai (Cameron 1996, Troemel-Ploetz 1991) a self-help, azaz önfejlesztés műfajába 

sorolják. Az önfejlesztés műfaja már maga is azt jelenti, hogy valaki nincs birtokában bizonyos kommunikációs 
stratégiáknak, nyelvhasználati szokásoknak, és ez egy deficitként jelenik meg az életében. Ezeknek a 
hiányosságoknak a pótlásához nyújtanak segítséget a különböző karrier-tanácsadók, ilyen témájú könyvek vagy 
magazinok. A megoldást pedig mindig a kisebbrendű fél szeretné megtalálni. Cameron azt hangsúlyozza, hogy az 
ilyen jellegű marketingcélú írásoknak semmi köze a nyelvészethez, mert a nyelvészetnek leírónak kell lennie, és 
nem előírónak, valamint hogy ezek a képzések a nőket nyelvhasználatuk miatt saját ellenségükként tüntetik fel, és 
jórészt arra készítik fel őket, hogy beszédükben átvegyék a férfiak normáit (1996: 37–39). Amennyiben a nők a 
közszférában szeretnének sikeresek lenni, nyelvi normáikat ehhez kell igazítani, ami (a köz-magán 
dichotómiában) bizonyítottan a férfiak nyelvi normáját jelenti, tehát egy versengőbb típusú diskurzus stílust kell 
megtanulniuk (Coates 1995: 14–15). Az önfejlesztés műfaja és a differenciaelmélet ebben az értelmezésben 
egymásnak ellentmondó, hiszen nem tulajdonít értéket a nők nyelvhasználatának. 

99 „Communication is always a matter of balancing conflicting needs for involvement and independence, but 
although everyone has both these needs, women often have a relatively greater need for involvement, and men a 
relatively greater need for independence” (Tannen 1999: 434). 
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kihagyja a férfiak érzelmeit, többnyire csak azt tudjuk meg, hogy a nők hogy érezték 

magukat adott szituáció esetén, így írása a nőkben sokkal inkább azt a hatást kelti, 

mintha a férfiak kommunikációs deficitjéért is ők lennének a felelősek, mert nem értik 

meg azokat. A Miért értjük félre egymást? című könyvében kevés példát találunk vezető 

beosztású nőkre, vagy egyáltalán olyanokra, akik politikáról, szakmáról beszélnének100. 

Tannen példabeli női alkalmazkodóak, könyörögnek, zsörtölődnek, siránkoznak, 

olyanok, akik állandóan panaszkodnak, és akiket sosem értenek meg (Troemel-Ploetz 

1991: 455). A nők hangsúlyosan sokszor szerepelnek olyan leírásban, mikor indirektek 

(összehasonlítva ezt a férfiak direktségével), így állandó manipulátornak tűnnek, akik 

egyébként maguk esnek legtöbbször manipulációk, illetve saját manipulációik 

csapdájába (Tannen 2001: 69–85). Kutatások szerint a nők érzékenyebbek a nem 

verbális elemekre, a mögöttes üzenetekre, de könyvéből mégis az derül ki, hogy ezeket 

sokszor félreértelmezik (Tannen 2001: 45–55, 142–148). Ezzel a szélsőséges bináris 

szemlélettel azért nem érthetünk egyet, mert a kutatók hajlamosak a fennálló 

patriarchális rendszer természetből eredő voltát igazolni. 

A szociolingvistáktól (Cameron 1992, Freed 1992, Troemel-Ploetz 1991) jelentős 

kritikát kaptak Tannen írásai, mert túlegyszerűsítette a problémát, apolitizálta a 

helyzetet, azaz nem vállalta fel a férfiak dominanciája, elnyomása elleni radikális 

fellépést, mintha az elmúlt 30-40 év feminista kutatásai meg sem születtek volna. 

Troemel-Ploetz írásában egyenesen azt hangsúlyozza, hogy nyelvhasználati kutatásokat, 

értelmezéseket a dominancia megközelítése nélkül nem is lehet végezni. Úgy gondolom, 

hogy ez épp oly szélsőséges megközelítése a nem és nyelvhasználat kutatásainak 

leírására, mint Tannen népszerűsítő írásai. A differenciaelméletnek megvan a 

létjogosultsága, ahol az okok nem a hatalom kérdésében keresendők. A beszélgetési 

témákról, azaz arról, hogy a férfiak autókról, hatalmi struktúrákról, a nők pedig 

érzésekről, divatról beszélgetnek többet, nem lehet (csak) a hatalom kérdéskörén belül 

tárgyalni.  

West és Zimmerman (1975) a férfi-női beszélgetéseket, félbeszakításokat vizsgálva 

például nemcsak azt állapították meg, hogy a férfiak többször félbeszakítják a nőket, 

mint fordítva, amit a dominanciamodell keretén belül jól lehetett magyarázni, hanem 

azt is leírták, hogy az egyszerre beszélések nemcsak félbeszakítások lehetnek, hanem 

átfedések is, amelynek felismerése már jobban illeszkedik a differenciamodellbe. 

Megállapításaik szerint az átfedések jóval gyakoribbak voltak az egynemű 
                                                 
100 Tannen (1994a) vezető beosztásban lévő nők beszélgetési stratégiáiról szól a Talking from 9 to 5 című könyve, 

melyben leírja, hogy a nők hangosabban vagy hosszabban próbálnak beszélni, illetve korán a lényegre térnek, hogy 
pozíciójukat kifejezzék. 
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beszélgetőtársak között, mint a különneműeknél. (Az átfedések (overlaps) kifejezést már 

Sacks, Jefferson és Schlegloff (1974) is alkalmazta korábban az együttes beszélésekre.) 

Mulac és kutatótársai (Mulac 1989, 1998, é.n., Mulac–Bradac 1995, Mulac et al. 2001, 

Mulac et al. 1985, Mulac–Lundell 1982, 1986, 1994, Mulac et al. 1986, Mulac et al. 1988) 

számos empirikus kutatást végeztek, amelyek eredményei igazolják a „dzsender, mint 

kultúra” hipotézisét. Az általuk talált jellemzők azonban csak tendenciájukban 

értelmezhetők nemi nyelvhasználati preferenciaként, nem markerek. Mégis számos 

szövegben, különböző szövegfajtákban egyaránt így fordulnak elő. Szinte univerzálisnak 

mondható kutatásaiknak az a megállapítása, miszerint a női szövegeket pszichológiai 

síkon magasabb szociointellektuális státusszal, és magasabb esztétikai minősítéssel 

látták el az olvasók (transzkribált szövegeket kaptak), míg a férfiak szövegei 

dinamikusabbnak bizonyultak. Megvizsgálták azt is, hogy a nemmel jelölt szövegek 

mennyire hívják elő a sztereotipikus értelmezéseket, és ezt összevetették olyan 

elemzésekkel, melyben az értelmezők nem ismerték a szövegek nemi származását. 

Eredményük szerint a szövegek interpretátorai hasonló megfigyeléseket tettek mindkét 

esetben (86%-os átfedéssel). 18 nyelvi jellemzőt különítettek el, melyek alapján 

megjósolható a kommunikáló neme. Férfiakra jellemzőbbnek találták az elliptikus 

mondatokat, a felszólításokat, a bíráló jelzőket (zavaró, figyelmet elvonó), a 

mennyiségre való utalásokat, a helyhatározókat, az egyes szám első személyre utalás 

gyakoriságát, a vokalizált szünetkitöltőket (hm); nőkre jellemzőbbek a kérdések, a 

tagadások, a középhosszú mondatok, a mondatkezdő határozói kifejezések, a 

függő/vonatkozó mondatok, az ellentétes szerkezetek, a bizonytalanságot kifejező igék, a 

nyomatékosító határozók, a bizonytalanságra utaló kifejezések, az érzelmekre utalás, és 

hogy több szót használnak egy-egy szövegben, azaz többet beszélnek. 

3.4.2. Differenciaelmélet a nem verbális kutatásokban 

A proxemika vizsgálati körében kimutatták, hogy az ellentétes nemű jó barátok között a 

nők közelebbi távolságot preferálnak, mint a férfiak. Azonos nemű jó barátok esetében 

ez a távolság megnőtt, de még itt is a nők álltak közelebb egymáshoz, ők az intim zónán 

belül maradtak, míg a férfiak már a személyes zónát választották (Aiello–Aiello 1974, 

Aiello–Cooper 1972, McCroskey et al. 1977). Ellentétes nemű új emberekkel való 

találkozás esetén is megmaradt, hogy a nők a közelebbi távolságot preferálják, 

ugyanakkor Willis (1966) azt is kimutatta, hogy a nők megkülönböztetik a jó barátokat a 

barátoktól, a férfiak nem, azaz a nők közelebb állnak a jobb barátaikhoz, a férfiak nem 
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tesznek ebben különbséget. Willis azt is megfigyelte, hogy a nőket mind a férfiak, mind a 

nők jobban megközelítik, mint a férfiakat. 

A szemkontaktus vizsgálatában különbséget találtak abban, hogy a nők többet néznek 

a másikra, valamint a nők gyakrabban néznek egyszerre egymásra, mint a férfiak 

férfiakra (Exline 1963, Exline et al. 1965, Rubin 1970). Ennek több magyarázata lehet: 

Rubin szerint a nézés által érzelmeiket is kifejezik a nők, Exline (1963) szerint a nők a 

hallgató fél, és a hallgató mindig többet néz a beszélőre, mint fordítva. 

A vokális elemeket vizsgálva nőiesnek tekintjük a magas hangmagasságú, halk, 

visszafogott beszédet, míg a hangos és mély tónus erőt, maszkulinitást sugároz (Sachs et 

al. 1973) 

3.4.3. Sztereotípiák és dzsendermarkerek 

A bináris szemléletmódot mégsem adhatjuk fel a modern szemléletek ismeretében sem, 

mert egyrészt képes feltárni bizonyos elfogadhatósági szintig nyelvhasználati 

„univerzálékat”, preferenciákat, másrészt az ilyen irányú kutatások megerősíthetnek 

eddigi sztereotípiákat101, vagy feltárhatnak olyan új jellemzőket, amelyek a társadalmi 

gyakorlat mindennapi részeiként működnek. 

A nemekre vonatkozó nyelvi sztereotípia megjelenését Perchter (1999) a 

következőképp magyarázza: „minél gyakrabban jelenik meg egy nemre vonatkozó szó az 

élet bizonyos területét érintő szavakkal, annál valószínűbb, hogy az életnek ezen területe 

a későbbiekben ahhoz a nemhez kötődik” (Ilves 2005: 8).  

A nemekre jellemző univerzálékat Kolga (2000) így foglalja össze: 

A hagyományos felfogás szerint

a nő a férfi 

expresszív tárgyilagos

érzékeny, szubjektív racionális, objektív, logikus 

megérti mások érzéseit, udvarias, megbocsát elrejti érzéseit, nem mutatja ki, mit gondol

biztonságra van szüksége, figyelembe vesz 

másokat, sodródik az élet eseményeivel 
független, agresszív vezér 

5. sz. táblázat: Kolga (2000) nemekre jellemző univerzáléi. Forrás: Ilves (2005: 9) 

                                                 
101 A Walter Lippman (1922) által bevezetett sztereotípia fogalma szerint: „Az emberek egy csoportjának vagy 

osztályának személyiségjegyeiről vagy testi megjelenéséről alkotott séma, absztrakt kognitív reprezentáció. A séma 
általában túláltalánosított, így olyan feltételezésekre vezet minket, hogy a csoport minden tagja egy sajátos 
jellemzővel bír (…) További jellemzője a sztereotípiának, hogy viszonylag tartós, merev és rögzült látásmód. A 
sztereotípia gyakran alapja lehet az előítéletnek. Amíg az előítéletek a sztereotípiák téves általánosításon alapuló 
formái és inkább attitűdnek tekinthetők, addig a sztereotípia inkább meggyőződésnek tekinthető. A 
sztereotipizálás figyelmen kívül hagyja az egyéniséget.”(Fodor et al. 2003: 520) 
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A táblázatból megfigyelhető, hogy Kolga nemekre jellemző univerzáléi egybecsengenek a 

száz évvel ezelőtti és még korábbi felfogásokkal is, ami arra utal, hogy az emancipációs 

küzdelmek, a társadalmi liberalizmus megnövekedése, a dzsenderkutatások eredményei 

sem képesek kimozdítani az öröknek és változtathatatlannak tekintett nemi 

sztereotípiákat. Az ettől való eltéréseket vizsgálta például Ilves, aki korpuszalapú 

szótárak (észt, magyar és finn) példamondatait összevetve azt találta, hogy a finnek a 

legmerészebbek a nemi sztereotípiák megtörésének tekintetében, amit azzal indokol, 

hogy a társadalmi nemmel foglalkozó kutatások már évtizedekkel a hazai kutatásokat 

megelőzően elkezdődtek. 

A nemi szerepekre vonatkozóan kialakult sztereotípiák a nyelvhasználatban is tetten 

érhetőek. Kegyesné (2004b) igazolja, hogy a leggyakrabban használt nemi sztereotípiák 

nagy része formailag kollokáció, tartalmilag pedig ’gender-marker’. A Magyar Nemzeti 

Szövegtár korpuszán végzett vizsgálata alapján arra az eredményre jutott, hogy a 

kollokáció alapú nemi sztereotípiák visszatükrözik egy kor nő- és férfiképét, valamint 

megmutatják, hogy milyen irányban változik ez a kép. Az alábbi táblázatban közzéteszi, 

hogy melyek a modern kor sztereotíp gendermarkerei. 

Inkább sztereotip férfi gendermarkerek:
Takarékos, tanult, tetterős, udvarias, agresszív, bátor, dolgos, erős, férfias, gyengéd, határozott, 
humoros, kemény, nyugodt, szorgalmas 
 
Inkább sztereotip női gendermarkerek:
Ügyes, vidám, vonzó, csinos, egyedülálló, érzékeny, érzelmes, fecsegő, feminista, nőies, gyenge, 
hallgatag, házias, hiszékeny, hűséges, ideges, jó, karrierista, kívánatos, magabiztos, nagyszájú, 
okos, öntudatos, racionális, ragaszkodó, romantikus, sikeres, szelíd, szép, szőke 
 
Sztereotip férfi és női gendermarkerek:
Ambiciózus, hisztérikus, dolgozó, gyermekszerető, teherbíró, intelligens 

6. sz. táblázat: Sztereotip férfi és női gendermarkerek összehasonlítása. Forrás Kegyesné (2004b) 

Érdekes megfigyelni, hogy a sztereotipikus nőkép mellett már megjelennek a modern 

értékek is, mint magabiztos, sikeres, okos, öntudatos. A gyakorta ismételt kollokációkból 

dzsendermarkerek lehetnek (szőke nő, jó csaj), illetve a sztereotípiák kollokációk 

formájában is rögzülhetnek. 

Vannak szerzők (Frank 1992, Postl 1991), akik szerint a sztereotípiák funkciója a 

nemek differenciálása és orientálása a különbözőség felé, azaz nem a valóságot tükrözik. 

Kijelenthetjük, hogy a sztereotípiák nemcsak azt a látszatot keltik, hogy vannak 

különbségek a társadalomban, hanem a társadalmi nemi gyakorlatok követik is ezeket, 

hiszen az ettől való eltéréseket diszkriminációval sújtja/sújthatja a társadalom. 
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3.5. Új utak: dzsenderkonstrukciók avagy a dinamikus modell 

A dzsenderkutatóknak új utat kellett találniuk ahhoz, hogy értelmezni tudják az 

emberek sokoldalú jellemvonásait. A dzsenderidentitásról szóló kutatások 

összekapcsolódnak azzal a jelenséggel, hogy a nők egyre nagyobb területre léptek be a 

történelmileg kialakult androcentrikus szférákból. Ennek következtében a férfiaknak 

olyan szerepekben is meg kell jelenniük, amelyek addig tipikusan feminin jellegűnek 

számítottak: gyereknevelés, háztartás stb. A férfi/közösségi élet versus nő/magánszféra 

polaritása a nők társadalmi életben való megjelenésével felbomlani látszik. A 

diskurzusokban megjelenő változatos performanciák leírására egy olyan 

dzsenderelméletet és nyelvet kellett találni, amely flexiblis és helyzethez kötődő: azaz a 

sokféle dzsendermegnyilvánulás, nyelvi szerkezet csak alaposan megvizsgált szociális 

beágyazottságban értelmezhető (Bergvall 1996: 193–194). 

A paradigmaváltás gyújtópontja a kérdésfeltevések újragondolása volt. A kérdések 

kérdésére (The Question of Questions) adott válasz az volt tehát, hogy a kutatók 

kérdései generálják újra a bináris oppozíciókban láttató szemléletet (Bing–Bergvall 

1996). Az oppozíciókon alapuló gondolkodás nem hagyja szabadon a megfigyelést az 

egyénre vonatkozólag, akinek individuális összetettségét nemével, társadalmi, illetve a 

gyakorlatközösségben betöltött szerepével, etnikai, vallási hovatartozásával és ezek által 

formálódó attribútumaival együttesen lehet csak jellemezni. A bináris szemléletmód 

keretein belül mindenkinek, aki nem fér bele a nőies vagy férfias kategóriába, 

diszkriminációval, kiközösítéssel kell megküzdenie, vagy a közösség részéről bármi más 

fajta visszautasítással találja magát szemben102. Azok a nők, akik természetesnek 

tekintik a heteroszexuális mátrixban (megengedett) betölthető szerepüket, a lakoffi 

kisebbrendűségi érzésükkel/státuszukkal küzdhetnek a férfiakkal szemben, illetve 

igyekeznek a tőlük elvártaknak megfelelni. 

A diszkrét dzsenderkategóriák és a sajátos szexualitás többé már nem jelölnek ki 

stabil viszonyítási pontokat, ahogy az addigi feminista szakirodalomban megtalálható 

volt. Az identitás konstrukciója az, amely a megismerés kiindulópontjául szolgál. Ez egy 

olyan modell kontextusában magyarázható, amely a dzsendert szociálisan 

szituacionalizált, folytonos performanciaként, mátrixszerű elrendezésben láttatja 

(Bergvall 1996: 175, Butler 1999, Ochs 1992). 

                                                 
102 Ebben a férfiközpontú világban, mindenki, aki más a (fehér) heteroszexuális férfiakhoz képest, elnyomásnak van 

kitéve (Bem 1993). 
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A huszadik században az individuum társadalomban betöltött szerepének előtérbe 

kerülésével, a vizsgálatok fókuszába került a különböző kontextusokban más szerepben 

megjelenő performatív cselekvő (Butlernél cselekvés)103 elsődlegessége a korábban 

prekonstruáltnak feltételezett individuumhoz képest. Más szóval: megkérdőjelezték a 

hagyományos dzsendermegközelítést, amely azt a ruhafogas modellt (coat-rack) (Hall 

2003) értelmezte újra és újra, amely az adott vagy szerzett/konstruált biológia nemmel 

rendelkező férfiakat és nőket a szocializáció során elsajátított női (nőies) és férfi (férfias) 

nemi szerepekkel ruházta fel. A dzsender változékonyságát, sokszínűségét kezdték 

hangsúlyozni, annak lokális kontextusban megformált identitását, a gyakorlat során 

megvalósuló alakíthatóságát, performatív104 jellegét; megnőtt az érdeklődés azon 

határesetek iránt, amelyek kétséget kizáróan igazolják a társadalmi nem 

performanciaként történő megjelenését, és ezáltal megkérdőjelezik a dichotomikus 

gondolkodás létjogosultságát (Schleicher 2006: 46). 

A homoszexuális és biszexuális csoportok105 identitáskonstruáló nyelvhasználatának 

vizsgálata ráirányította a figyelmet arra, hogy a biológiai és a társadalmi nem, valamint a 

szexuális orientáció továbbra is összefügg ugyan, de „ugyanazon” biológiai nem nem 

feleltethető meg „ugyanazon” dzsendernek. A biológiai nem, orientáció és társadalmi 

nem közti összefüggést elkezdték értelmezni viszonyként és kontinuumként is.  

Az új dzsenderfelfogás komplex értelmezője és képviselője Judith Butler, aki a Gender 

Trouble című, 1990-ben megjelent könyvével bekapcsolta a nemekről szóló kutatásokat 

a modern filozófiai áramlatokba. Butler szerint az identitás dekonstrukciója abban a 

keretben nyer értelmezést, hogy a cselekvés mögött nem kell, hogy szükségszerűen 

legyen egy cselekvő, de az igen, hogy a cselekvő különbözőképpen konstruálódjék a 

cselekvés által. Ez abban különbözik az egzisztencialista felfogástól, hogy az 

egzisztencialista elmélet feltételez egy a diszkurzivitást megelőző cselekvő és cselekvés 

struktúrát. Ezáltal megkérdőjelezi a feminizmus fundamentalista keretben 

artikulálódott politikáját is, ami a szubjektumot (és nem ágenst)106 fix, előfeltételezett és 

kényszerektől vezéreltnek fogja föl, ami a feministák szerint remélhelőleg megjelenik és 

felszabadul (Butler 1999: 195, 203). 

                                                 
103 Butler Nietzshére (1967/89) hivatkozik, aki kimondja, hogy nincs cselekvő a cselekvés mögött (there is no being 

behind doing). 
104 Butlernél a performatív szó egy drámai és esetleges konstrukciója a jelentésnek (Butler 1999: 130). 
105 Ezek közé a kutatások közé tartozik Kulick (1998) könyve a brazíliai travestikről, Besnier (2003) írása a tongákról, 

Hall és O’Donovan (1996) írása az indiai hijrákról. 
106 A szubjektumnak van egy kulturális mezőt megelőző egzisztenciája, amivel az később „párbeszédet folytat”, illetve, 

ha a szubjektum kulturálisan konstruált, annak ellenére, hogy felöltöztetik egy ágenssal, általában a reflexív 
mediatizáció képességeként értékelik, ami sértetlen marad a kulturális beágyazottságra való tekintet nélkül (Butler 
1999: 195). 
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Butler szerint a biológiai és társadalmi nemi kategóriák pusztán performanciák, 

amelyek az autoritásukat az ismétlődő tevékenységek, gyakorlatok során nyerik el. Az a 

fogalom, amit nőként, nőiesként, férfiként, férfiasként értelmezünk, nem ideális 

formákra alapozott, hanem a dzsender és szexualitás megismételt cselekvési 

gyakorlatainak „üledékes” hatása. A generációkon keresztül újra és újra ismételt 

gyakorlatok alakították ki a bináris nemi kategóriákat, amelyek fogalmi normaként 

„férkőztek be” a heteroszexuális, patriarchális kultúránkba. Butler a biológiai nemet is 

nyelvi konstrukcióként fogja fel: „bodies only appear, only endure, only live within the 

productive constraints of certain highly gendered regulatory schemas” (Butler 1993: xi). 

A szerző számára nincsen dzsenderidentitás a dzsenderkifejezéseken túl, az identitást a 

kifejezések performatíven konstituálják, így az „identitás” ezek eredményeiből adódik 

(Butler 1999: 34). „A dzsendert nem stabil identitásként kellene értelmezni vagy egy 

olyan tevékenység helyének, amelyekből különböző cselekvések származnak, hanem 

inkább egy olyan identitásnak, ami időben finoman konstituálódik, és stilizált 

tevékenységek ismétlése által a külső térbe vetítődik ki” (Butler 1999: 191). Ezekből 

következően a dzsendernorma fogalma is értelmezhetetlen, fantazmagória (192). Az, 

hogy a dzsenderre úgy gondolhatunk, mint ami állandóan konstruálódik, megteremti 

annak lehetőségét, hogy a dzsendert olyan entitásnak tekintsük, ami számos, különböző, 

akár inkonzisztens módon is képes megjelenni. Ez valósíthatja meg a patriarchális 

(matriarchális) társadalmak demisztifikációját, ami elvezethet a nemek társadalmi 

egyenlőségéhez is. 

A dzsenderkonstrukciós elmélet a nyelvet alapvetően diskurzusnak tekinti, és 

identitáskonstruáló szerepét mindig kontextusban vizsgálja, így általánosságban 

beszélni a dzsenderkonstrukciók és a nyelv összefüggéseiről veszélyes107. „Az 

általánosítás iránti igényről való lemondás következményeire Holmes és Meyerhoff így 

hívják fel a figyelmet: »Ez valódi feszültség, mellyel a társadalmi nem és nyelvhasználat 

minden kutatójának foglalkoznia kell. Ha valóban hinnénk az antiesszencializmusnak 

egy olyan radikális formájában, mely újabban kutatási területünk axiómájává vált, akkor 

letennénk tollunkat, magnónkat és jegyzetfüzetünket és a társadalmi nem és 

nyelvhasználat kutatási területe eltűnne« (Holmes–Meyerhoff 2003: 10)” (Schleicher 

2006: 47).  

                                                 
107 Az a konklúzió, mely szerint a „feminin és maszkulin beszéd normái (…) helyi megvalósulásukban potenciálisan 

végtelenek” (Hall 2003: 372) azonban veszélyeket is rejt. 
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4. Internet és dzsenderkutatások 

4.1. A nemek írásbeli jellegzetességeinek kutatásai  

A virtuális környezet számos lehetőséget rejt arra, hogy ellenőrizzük a nem és 

nyelvhasználati kutatások elméleteit és eredményeit, valamint újakhoz jussunk, különös 

tekintettel a nemekkel összefüggő írásbeli jellegzetességekre. A legtöbb nyelv és 

dzsenderrel összefüggő kutatás a közvetlen kommunikációt vizsgálja, és még viszonylag 

kevés foglalkozik a számítógépes kommunikáció és a dzsender sajátságos 

jellegzetességeivel, összefüggéseivel. A virtuális valóságban használt nyelvről is 

igazolható, hogy alkalmazható rá a dzsenderkonstrukciós elképzelés, azaz hogy a neten 

használt nyelvhasználati formák nem illeszkednek egy az egyben a dzsenderlektusok 

(női/férfi nyelvváltozat) oppozíciójába, hanem férfias, nőies, dzsendersemleges 

performanciák, illetve ezek kombinációi. (Bruckman 1993, Curtis 1992, Danet 1996, 

Rodino 1997). Mindezeket nem vitatva azt állítom, hogy a hétköznapokban az emberek 

igényt tartanak arra, hogy nőként vagy férfiként érzékeljék őket. Ez alól kivételt 

képezhetnek a homoszexuálisok, vagy ha valakinek a biológiai neme eltér a két 

alapkategóriától, illetve ha adott szituációban az embereket nemükből eredő hátrányos 

megkülönböztetés éri stb. Ahhoz, hogy pontosabban meg tudjuk mondani, hogy az 

ösztöneinken túl mit érzékelünk nőiesnek, mit férfiasnak akár a számítógépes 

kommunikáción keresztül is, további kutatások szükségesek. 

A számítógép általi kommunikáció vizsgálatának egyik kiindulópontja a személyes 

kommunikáció kutatási eredményeinek ellenőrzése, a másik az írásbeli szövegek 

elemzésének nemi sajátosságainak kutatása és végül a CMC sajátosságainak előbbiektől 

eltérő feltárása (Baron 2004). 

Írásbeli szövegek nemi sajátosságainak vizsgálatáról kevés anyag áll rendelkezésre. Az 

angolszász szakirodalomban legtöbbet Biber és munkatársainak (1998) ezzel 

kapcsolatos kutatására utalnak. Biberék férfiak és nők magánleveleit vizsgálták a 18. 

századtól kezdve a 20. századon át, különös tekintettel a személyes érintettségű 

(involved) és a tájékoztató (informational) jellegű dimenziókra vonatkozóan. A 

személyes érintettségű és a tájékoztató jellegű levelek vizsgálatánál olyan változókat 

vizsgáltak, mint a jelen idő, az első és második személyű személyes névmások 

megjelenése, az összevonások és a ’think’, ’feel’ jellegű magánszférába tartozó igék 

előfordulási gyakorisága (Biber 1988, Biber et al. 1998). A levelek közt volt olyan, amit 

nők nőkhöz írtak, nők férfiakhoz és fordítva. Biberék nemcsak jellegzetes nemi 
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különbségekről tudósítanak, hanem az évszázadok alatt megváltozott 

dzsenderjellegzetességekről is. Számomra fontos eredményük azonban az, hogy mind a 

17., mind a 20. században a nők által írt levelek személyes érintettségűbbek voltak, 

empatikusabbak, interaktívabbak, mint a férfiak által írt levelek. Hasonló jellegű volt 

Palander–Collin (1999) kutatása, aki megerősítette Biberék eredményeit. Ő is 17. 

században írt levelek vizsgálatával foglalkozott, és elemzése szerint is a nők több 

személyes elemet írtak (interpersonal involvement) leveleikben, mint a férfiak. Mulac és 

Lundell (1994) egyetemisták rögtönzött esszéit vizsgálták, akiknek egy projektorral 

kivetített tájképről kellett írniuk. A kutatók korábbi kutatásokban megállapított kódok 

szerint 17 nyelvi jellemző alapján értékelték az írásokat. Ilyen „férfias nyelvi változók” 

voltak a mennyiségre való utalások, a bíráló melléknevek, elliptikus mondatok, 

helyhatározók, mondatkezdő kötőszók vagy töltelékszavak; „nőies nyelvi változók” közé 

tartoztak a nyomatékosító határozók, az érzelemre utalás, a függő mondatok, a 

mondatkezdő határozók, a bizonytalanságra utaló igék, a habozást kifejező szavak, 

hosszú, középhosszú mondatok. Az esszék vizsgálata azt eredményezte, hogy a 

dzsenderre kódolt szövegek 72,5%-ban pontosan azonosították az esszéíró nemét. Price 

és Grave (1980) vizsgálata szerint a férfiak több nem sztenderd alakot használnak 

írásaikban, mint a nők. Biberékkel és az előbbi kutatásokkal összefüggésben kell 

megemlítenem Argamon és társainak (2003) az Angol Nemzeti Korpuszra épülő 

számítógépes elemző programját, mely a fentebb felsorolt nemileg preferált nyelvi 

jellemzők alapján hozzávetőlegesen 80%-osan tudja megállapítani a szerző nemét.  

Magyar írott szövegek vizsgálatánál hasonló százalékos eredményt ért el a nemi 

azonosításban Nagy Ferenc (1980), aki búcsúleveleket, rágalmazó, vádaskodó leveleket, 

önéletrajzokat és elmebetegek írásait elemezte. A mintákat elemezve az önéletrajzok 

nemi besorolása 75,6%-os (115. o.) megbízhatóságúnak bizonyult, de a többi írás nemi 

besorolása is 70-80% közötti volt. Férfi szerzőre utaltak a következő tulajdonságok: 

rövid, terjengősségtől mentes fogalmazás, életrajzaikat úgy írták le, mintha adatlapot 

töltöttek volna ki, a családapák, ha gyermekeikről írtak, azt többes szám első személyben 

fogalmazták meg (fiunk, lányunk), fogalmazásaikban „több a hivatalos íz, 

vádaskodásaikat jogi nyelven szeretnék előadni”, a férfiak által írt „becsületsértő, 

rágalmazó levelek tartalma határozott intézkedéseket követel a „címzettől”, a 

búcsúlevelekben férfias vonásnak bizonyult a felelősség, a bocsánatkérés és a búcsúzás 

megfogalmazása, fiatalemberre vallottak bizonyos kulcsszavak: borzasztó dolgot, 

szörnyű tettemet stb. Női szerzőre utalt, hogy a nők bőbeszédűbbek, leveleik 

hosszabbak, leírásuk részletezőbb, jelentéktelenebb, a tárgyhoz kevésbé tartozó 
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eseményekre is kitérnek (az elmebeteg nők tartalomdúsabban írnak, mint a férfiak), 

életrajzaikban saját maguk és családtagjaik betegségéről is írnak, kitérőket tesznek, 

hangnemük finomabb, kedveskedőbb, ha környezetük rokonszenves tagjáról írnak 

(választékos szavak, kicsinyítő/becenév képzők), szívesen írnak környezetükhöz való 

viszonyaikról, megindokolják tanulmányaikat, továbbtanulásukat vagy annak 

félbeszakadását, részletezik okleveleiknek számát, gyakran írnak anyagiakról. 

Leveleikben nemcsak a kedveskedő, hanem az ironikus megszólítás is gyakoribb, ha 

gyerekeikről írnak egyes szám első személyű alakot preferálják (fiam, lányom), 

jellegzetesek a következő szókapcsolatok leveleikben: őszintén szólva, őszinte és pontos 

választ várok, tudod, hogy van az, soha nem bocsájtom meg, a verebek is csiripelik, 

félrevezet engem stb.; jellemző a pozitív és negatív jelzők halmozása (lírai kulcsszavak: 

fekete gyémántom, a te könnyes feleséged), az állítmányok halmozása, kedvelik a becéző 

személynév használatát, szívesen keltik azt a látszatot, hogy jó ügyet szolgálnak, 

hangnemük gyakorta moralizáló, a rágalmazó leveleknél egyszerűen közlik az igazságot, 

és inkább nőkre jellemző ilyen esetekben a trágárság, búcsúleveleikben gyakori a 

hamvasztás utáni vágy megfogalmazása (55–125. o.), illetve érdekes megjegyzése a 

kutatásnak a következő mondat: „névtelen írás aláírójaként szereplő férfi(név) esetén 

gyanítható, hogy nőtől származik a fogalmazvány, és fordítva” (81. o.). 

4.2. Nemi jellegzetességek a számítógépes kommunikációban 

A CMC kutatások egyik, szorosan az előbbiekhez kapcsolódó kutatási témája az 

interneten használt álnevek vizsgálata, ami összefüggésbe hozható az internet adta 

szerepjátszás lehetőségével. A net relatív anonimitást és biztonságot nyújt ahhoz, hogy 

az ember egy másik személy bőrébe bújhasson (We 1993). Jaffe és társai (1995) azt 

találták, hogy a nők az interneten sokkal gyakrabban választanak nemüket elfedő 

álneveket, mint a férfiak. Ezt a szerzők azzal magyarázzák, hogy a nők erőfeszítéseket 

tesznek arra, hogy biztosítsák a társalgás folyamán egyenlő státuszukat (15. o.). 

Bruckman (1993) szerint ezt azért teszik, hogy minimalizálják a szexuális zaklatást, 

diszkriminációt. Selfe és Meyer (1991) kutatásukban kiegészítették az előbbieket azzal, 

hogy a nők azért használnak álneveket, mert azt felszabadítónak érzik, és ezáltal 

könnyebben beszélnek nemről és hatalomról is108. A férfiak a nőkkel ellentétesen azért 

választanak maguknak női neveket álnévnek, hogy felhívják magukra a figyelmet (Curtis 

1992). Az álnevek választása némi paradoxonnal is jár, mert általuk próbálják magukat 

                                                 
108 Selfe és Meyer kutatása azt az eredményt is hozta, hogy az álnevek használata az interneten még mindig nem 

elegendő ahhoz, hogy – a nyilvános terepnek megfelelően – ne a férfiak beszéljenek többet. 
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megkonstruálni, ugyanakkor a beszédmód által öntudatlanul is számos információt 

felfednek „valódi” nemükről (Goffman 1959), ami feszültséget teremthet a 

beszélgetőpartnerek között.  

Egyes CMC kutatások megerősítik, hogy ez a kommunikációs forma csökkenti a 

nemek társadalmi határait, más kutatások a felszabadító érzést is hangsúlyozzák, mert 

ebben a közegben olyan dzsenderkonstrukciók hozhatók létre, amelyek dacolnak a 

kulturális normákkal. Reid (1993) is amellett érvel, hogy a felhasználók a választott 

nevük mentén konstruálják nemüket, ami elősegíti a társadalmi határok eltüntetését. 

Herring (1993, 2003) viszont kutatásaiban arra az eredményre jutott, hogy a 

számítógépes kommunikáció nem tünteti el a nemi határokat, azaz nem demokratizál. 

Ha a férfiak kisebbségben is voltak az egyetemi levelező listán, még akkor is úgy érezték, 

hogy irányítaniuk kell a beszélgetést: a nők beszédét „cenzúrázták”, hosszabb üzeneteket 

küldtek, erős állításokat fogalmaztak meg, stílusuk agresszívebb volt, beszédük 

provokatívabb, szarkasztikusabb, viccesebb, vegyes csoportokban ők kezdték és fejezték 

be a beszélgetéseket stb., ezzel is kifejezve a hatalom és hierarchia viszonyokat. Ezzel 

szemben a nők megindokolják és minősítik/korlátozzák állításaikat, sok kérdést tesznek 

fel, bocsánatokat kérnek, a többieket támogatásukról biztosítják, és a 

beszélgetőtársakkal egy harmonikus légkört alakítanak ki. Herring szinkrón CMC-re 

irányuló kutatása szerint a nemi szerepek itt kiegyenlítettebbek, azonban a férfiak itt is 

agresszívebbek, a nők pedig háromszor annyi mosolykódot küldenek. Mindazonáltal az 

is igazolódott több kutatásban is, hogy a vegyes csoportokban történő beszélgetésekben 

a nemek nyelvhasználatban közelítenek egymáshoz, de különösen a többségi 

csoporthoz: a nők egy férfiak által uralt csevegésben agresszívebbek lesznek, míg 

fordított helyzetben a férfiak finomodnak (Baym 1996, Herring 1996a). Egy másik 

eredmény szerint a férfiak agresszivitására a nők elhallgatnak vagy kijelentkeznek a 

beszélgetésből (Herring 1993). Kramarae és Taylor (1993) megállapították, hogy a 

férfiak kontrollja még a női témákra is kiterjedt, még a csak nőknek szóló fórumokon is. 

Az online kommunikáció tehát épp úgy előhívja a nemekre vonatkozó sztereotípiákat, 

mint az offline. Matheson (1991) 105 egyetemistát vont be a vizsgálatába, akiknek csak 

egy részével közölte, hogy a beszélgető partnere nő-e vagy férfi. Azok a nők, akikkel 

közölték, hogy a beszélgetőtársuk nő, sokkal inkább elvárták az együttműködő 

beszélgetési módot, mint azok, akik ezt nem tudták. Ha a beszélgetőtárs nemét nem 

közölték, akkor az alanyok azt hitték, hogy férfiakkal beszélgetnek. Eredménye azt is 

mutatja, hogy a férfihatalom áthatja a számítógépes kommunikációt is. Witmer és 

Katzman (1997) kutatása a nők együttműködőbb beszélgetési stílusával ellentétes 
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eredményre jutott. Megállapították, hogy a férfiakhoz képest beszédük többször volt 

provokatívabb, és többet is veszekedtek. Ezt azonban a nők ama attribútumához 

sorolták, miszerint a nők emocionálisan expresszívebbek, mint a férfiak. Más kutatások 

(Savicki et al. 1996) azt találták, hogy azokban a beszélgetésekben, amelyben a férfiak 

nagyobb arányban voltak jelen, jóval több férfias beszédmintát használtak, mint 

azokban, amelyekben kevesebben voltak. Ilyenek például a „tényorientált” 

beszélgetések, a cselekvésre felhívások, míg az utóbbi csoportok több önfeltárulkozást és 

feszültségmegelőzést vagy -csökkentést tartalmaztak. 

Bruckman (1993) és mások is (Kramarae–Taylor 1993, Petersen 1994, Spender 1995) 

több résztvevős CMC-t109 vizsgáltak, és bizonyítékot találtak arra, hogy a nőkre itt is 

szexuális objektumokként tekintenek, azaz a nők jóval több kért vagy kéretlen szexuális 

zaklatásban/figyelemben részesültek, mint a férfiak. (Ennek egyik ok-okozati 

összefüggése a már korábban is említett tény, hogy a férfiak gyakran nőként 

jelentkeznek be a csevegőcsatornákon110.) A férfihatalom abban is megmutatkozott, 

hogy a nők több technikai segítségajánlatot kaptak, mint a férfiak. Ezek többnyire 

szexuális kéréssel párosultak. 

A nők, Tannen által kapcsolatorientált beszélgetési módnak nevezett stílusát igazolta 

Herring és Kaplan–Farrel is, akik szerint a nők magáért a barátkozásért vesznek részt 

online beszélgetésekben (Kaplan–Farrell 1994), és ők jóval több személyes 

megjegyzéssel járulnak hozzá a beszélgetésekhez, mint a férfiak (Herring 1993). Jaffe és 

munkatársai (1995) szerint a nők online kommunikációban jóval több szociális 

egymásrautaltságot, kapcsolatra utalást fejeztek ki, mint a férfiak, mind akkor, ha valódi 

nevükkel, mind akkor, ha álnévvel szerepeltek. A férfiak azonban több ilyen kapcsolatra 

utalást fejeztek ki, ha álnévvel szerepeltek, mint ha igazi nevükkel. Kaplan és Farrel 

(1994) is megfigyelte, hogy CMC-ben a nők jóval rövidebb üzenetek küldenek, mint a 

férfiak, és részvételüket a kommunikáció fenntartása és a megegyezés irányítja.  

Az IM használatának nemi összefüggéseiről Baron (2005a) azt állapítja meg, hogy a 

férfiak jellemzőbben többször küldtek megnyilatkozásokat töredékekben, mint a nők. A 

férfiak a megnyilatkozások második részét gyakrabban kezdték mellérendelő kötőszóval, 

míg a nők inkább vonatkozói, alárendelt mellékmondatokat kötöttek e helyen egybe. A 

nők hosszabbra nyújtották a búcsúzkodást, azaz több üzeneten át búcsúzkodtak, tovább 

is tartott nekik, mint a férfiaknak. A férfiak több összevonást alkalmaztak, a nők pedig 

több emotikont (Baron 2004). 

                                                 
109 MUDs = Multi-User Domains / Dungeons / Dialogues. 
110 Curtis (1992) kutatása szerint a legtöbb „női”, szexuálisan agresszív résztvevő a „MUDS”-ban férfi. 
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Witmer és Katzman (1997) az emotikonokat, grafikus jeleket vizsgálva 

megállapították, hogy a nők szignifikánsan több ilyet alkalmaznak a „társalgás” során, 

mint a férfiak, így ezek dzsendermarkereknek is bizonyultak. Mindez összefüggésbe 

hozható azzal a sztereotípiával, miszerint a női beszéd érzelmileg telítettebb, mint a férfi.  

Az emotikonok használatát egyes tanulmányok a rövidítésekkel együtt vizsgálják. A 

CMC egyik fő jellemzőjének írják a speciális és hagyományos rövidítések használatának 

gyakoriságát. A rövidítések gyakori előfordulását a kutatások nem igazolták. Ezzel 

összefüggésben Baron (2004) és mások sem találtak vizsgálataikban nemi 

preferenciákat a rövidítések és a mozaikszavak használatát illetően. A rövidítéseknél 

jellemzőbbnek találják azonban az elgépeléseket, különösen szinkrón csevegéseknél, az 

önkorrekciókat, viszont erre vonatkozó nemi preferenciákról sem szólnak tanulmányok. 

Squires (2005) az angol nyelvben található aposztrófokat vizsgálta, azaz hogy az 

azonnali üzenetváltásokkor (Instant Message) a nők vagy a férfiak írnak-e 

sztenderdebben. Aposztrófok találhatók az összevonásokban, hiszen betűkihagyásokkor 

alkalmazzák, mint a don’t esetében, vagy a birtokviszony kifejezésénél egyes számban, 

például a dog’s-nál, többes számban pedig a dogs’ alakban. Az aposztrófok kihagyása 

csökkenti a produkciós időt és talán az érzékelési időt is. Squires azt találta, hogy az 

aposztrófokat gyakran kihagyják ezekben az üzenetváltásokban (Baron (2004) ezt nem 

találta jellemzőnek), azonban a férfiak gyakrabban elhagyják ezeket, mint a nők, 

különösen az összevonásoknál. (A birtoklás kifejezésénél többször használt mindkét 

nem aposztrófot, de itt az esetek kis száma miatt nem volt kimutatható a statisztikai 

különbség a nemek között.) 

Míg Witmer–Katzman, Savivcki és munkatársainak eredményei a különbözőségekre 

helyezték a hangsúlyt, addig Herring, Jaffa és munkatársai a hatalmi kérdéskörben 

tárgyalták az eltéréseket. A nők sztenderdebb vagy innovatívabb nyelvhasználatát nem 

lehet bizonyítani a fentebb felsoroltakkal, Squires ezt azzal magyarázza, hogy már létező 

elemeknél a nők hagyománykövetőbbek, míg az olyan új elemeknél, mint az emotikonok 

inkább innovatívabbak. A fentebb említett kutatásokból mindenesetre az is kiderült, 

hogy a vizsgálatok jó része a számítógépes kommunikáció és dzsender összefüggésében 

a különbséghipotézisre helyezi a hangsúlyt, és a kérdésfeltevéseit e mentén fogalmazza 

meg. 

A fentiekből megállapítható, hogy a bináris kategóriákban gondolkodó kutatások a 

CMC keretein belül megerősítették a korábbiakban már megtalált dominancia- vagy 

differenciakutatások eredményeit, elsősorban azonban azt, hogy a CMC-t is a férfiak 

uralják: aki férfiasságot sugall magáról a számítógépen keresztül, több hatalommal bír, 
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mint az, akik nőiesen viselkedik (Herring et al. 1992, Herring 1993, Kramarae–Taylor 

1993, Selfe–Meyer 1991). Ezenfelül, akik nőiesen konstruálják magukat, jóval több 

korlátozásban és zaklatásban részesülnek (Bruckman 1993, Herring 1993, Kramarae–

Taylor 1993, Petersen 1994, Spender 1995). 

A közvetlen emberi kommunikációtól eltérő kutatási eredménynek számít a CMC 

vizsgálatában az álnevek használata és következményei, a grafikus jelek alkalmazásának 

dzsendermarker jellegzetességei és a speciális rövidítési technikák megjelenése.  
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5. Módszer: tartalomelemzés  

5.1. A kvantitatív és kvalitatív módszer 

5.1.1. A módszer hagyományai, alapelvei, alkalmazási területei 

A kutatás célja az volt, hogy feltárjam a szegediként bejelentkezett iwiw-felhasználók 

identitáskifejezésének szövegmintáiban található releváns markereit, nemre és korra 

jellemző különbségeit. A társadalomtudományban megjelent tartalomelemzés módszere 

alkalmas eljárás arra, hogy írott/leírt szövegek jelentésének és mintáinak feltárásán 

keresztül hozzáférjünk emberi gondolatokhoz, viselkedésformákhoz, társadalmi 

szemlélethez és jelenségekhez. A tartalomelemzés módszerével próbáltam feltárni, hogy 

a férfiak és a nők, a fiatalabbak és a felnőttek milyen témákon keresztül mutatják be 

magukat az adatlapjaikon. Kíváncsi voltam, hogy az adatlapokon megtalálom-e a 

sztereotipikus női és férfi beszélgetési témákat az önbemutatásokon keresztül, valamint 

hogy az önjellemzések során milyen mértékben kerülnek elő a sztereotipikusan nőkhöz 

kapcsolt tulajdonságok, úgy mint kedves, aranyos, házias, beszédes stb., valamint a 

férfiaknál a férfiasnak tartott jellemzők: okos, dolgos, kreatív stb. A nyelvészeti 

kutatásokban nemigen olvasni a tartalomelemzési eljárásról, így röviden felvázolom 

jellegzetességeit, irányvonalait, hogy bemutassam, milyen elvek mentén szerveződött a 

kutatás menete. 

Mindegyikünk végez ösztönös tartalomelemzést, mikor beszélgetünk, híreket 

hallgatunk. Megpróbálunk a sorok között olvasni, a mögöttes tartalmat megérteni, vagy 

megpróbálunk kideríteni olyan implicit, ki nem mondott, nem manifesztálódott 

gondolatot, hogy milyen attitűddel viselkedik a másik valami iránt. Ez a szubjektív 

értékelési, logikai elemzés alapozta meg a tartalomelemzés módszerét, azonban ilyen 

formában nem tehet eleget a tudományos kutatás kritériumainak. Ahhoz, hogy ezeknek 

megfeleljen, egyszerre kell a kutatásnak objektívnek, szisztematikusnak, 

megismételhetőnek és megbízhatónak is lennie, s mint ilyennek, tartalmaznia kell az 

eljárás során alkalmazott technikák, módszerek pontos leírását is (Berelson 1952, 

Krippendorff 1980). A tartalomelemzés is csak abból indulhat ki, hogy minden közlés a 

közlő és a hallgató közös munkája. Az elemzés során nagy hangsúly helyeződik az 

interpretáló előzetes ismereteire, így az elemzés irányultságára és mélységére is hatással 

van. A tudományos igényű tartalomelemzőnek mindent el kell követnie annak 

érdekében, hogy elkerülje az interpretációban rejlő részrehajlást, szubjektivitást 

(Krippendorff 1980: 11).  



 81

Ez az elemzési, adatgyűjtési technika egy 16. századi teológiai vizsgálódáshoz nyúlik 

vissza, amikor az egyház az újságokban próbált tetten érni vallásellenes gondolatokat. Az 

eljárás módszeressé tétele 19-20. század fordulóján alakult ki a sajtókutatásokhoz 

kapcsolódóan, azonban akkor még jórészt csak a mennyiségi mutatókra irányult a 

figyelem (Speed 1893)111 (Krippendorff 1980: 13–14). Azóta jelentős változáson ment 

keresztül a módszer112. Holsti (1969) meghatározása113 már nem korlátozta le a 

tartalomelemzés körét a szövegelemzések területére. Kiszélesedhetett mind az 

alkalmazók köre, mind a kutatási anyag spektruma. Már a kezdetekben használták 

rádióban megjelent anyagok elemzésére, propagandaanalízisre (Lasswell 1927) (Antal 

1976: 24–30), az etnográfusok, antropológusok közül elsőként említik Boas (1910) és 

Sapir (1910) nevét (Bernard–Ryan 1998), akik bennszülöttek, indiánok mesélési mintáit 

vizsgálták ezzel a módszerrel. Az amerikai szociológia a huszadik század első 

évtizedében használta közvélemény-kutatásra (Lippmann 1922). Mások személyes 

dokumentumok segítségével vizsgálták a társadalmi változások és a személyiség 

alakulása közötti változásokat (Thomas–Znaniecki 1927/2002)114. A kriminológia és a 

deviancia kutatására az eljárást átvette a chicagói iskola is. De elismert eljárás 

közgazdászoknál (pl. marketingkutatásra), pszichológusoknál (személyiségbeli, 

pszichológiai jellemzők, attitűd és motivációk feltárására Allport (1942) nyomán), 

nyelvészeknél (pl. univerzális sémaelemek feltárására, a diskurzuselemzésekben 

témaváltás elemzésére). A módszer interdiszciplináris jellegét hangsúlyozza, hogy 

alkalmazzák szaknyelvi vizsgálatokban, a társadalomtudományban alkalmazott 

biográfia115 módszerénél, mélyinterjúk, önéletrajzok, naplók, levelek, élettörténetek, 

narratívák, öngyilkosok által hátrahagyott búcsúlevelek stb. tartalmi, illetve nyelvészeti 

                                                 
111 Speed hüvelykkel mérte meg, hogy a különböző kategóriákat képező témaköröknek a New York-i vasárnapi 

újságok mekkora figyelmet szenteltek. 
112 Denzin és Lincoln (1994) öt korszakát különböztetik meg a kvalitatív kutatás fejlődésének, melyek a következők: 

hagyományos korszak: 1900–1950; aranykor: 1950–1970; műfajok közti elmosódás: 1970–1986; reprezentációs 
krízis: 1986–1990; posztmodern vagy jelen pillanatok: 1990-től. Az első korszakot a pozitivizmus uralja még, de a 
második, az 1950-től 1970-ig terjedő időszakot a nagyfokú kreativitás, új módszerek születése jellemzi. Ebben az 
időben indult útjára többek között az etnometodológia, a fenomenológia, a feminizmus is, de számunkra 
legfontosabb, hogy Glaser és Strauss is ekkor írták a megalapozott elméletről szóló alapművüket, a The Discovery-
t. (Gelencsér 2003). 

113 „any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of 
messages” (14. o.) 

114 Thomas és Znaniecki közös munkájában lengyel parasztok életeseményein keresztül mutatja be azokat a fő 
társadalmi jelenségeket és változásokat, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy lengyel kis falujukból Amerikába 
költözzenek (Bernard 1996). 

115 A biográfia társadalomtudományi módszer, amely a társadalmi jelenségeket, folyamatokat személyes 
dokumentumok alapján értelmezi. 
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elemzésére116 (Bernard–Ryan 1998, Bögre 2003, Ehmann 2000, 2001, 2003, Hymes 

1977, Kukorelli 2004). 

A kutatók a módszer két eljárását alkalmazzák: az egyik a pozitivista gondolkodáshoz 

kapcsolódó mintakeresést, ezek egymáshoz való viszonyát helyezi előtérbe: szövegek 

kódokra redukálását, ami témák vagy koncepciók reprezentálását jelenti, azaz 

kvantitatív módszert alkalmaz. A másik út a humanista hagyományokhoz kapcsolódó 

jelentés- és interpretációkeresést foglalja magába, a kvalitatív tartalomelemző 

módszer117. A kvalitatív és a kvantitatív kutatások anyagait, adatait és az azokból 

származó tanulmányokat olyan tényezők különítik el, mint a hipotézisek halmaza, az 

alapelvek és a valóságról, igazságról szóló értékek meghatározása (Thorne 2000). A 

kvantitatív kutatások többnyire előfeltevésekre alapulnak, deduktív módszert követnek, 

míg a kvalitatív kutatások jobban kedvelik az induktív módszerből származó 

elméleteket, illetve a stratégiák kombinálását. Az alapelvek elkülönítésének fontos 

eleme, hogy a kvantitatív kutatók elemzéseikben arra keresik a választ, hogy valami 

hogyan működik a társadalomban, ezzel szemben a kvalitativisták kérdése arra irányul, 

hogy valami miért úgy működik, ahogy118. 

5.1.2. A tartalomelemzés lépései 

A társadalomkutató a kvalitatív megfigyelésekből származó tapasztalatokat a 

kvantifikálás vagy számszerűvé tétel segítségével nyilvánvalóbbá, átláthatóbbá és 

alátámasztottá teheti azáltal, hogy adatait összeveti, csoportosítja és összegzi a 

statisztikai elemzés számoslehetőségével. Lehota (2001) a fázisok felosztásának hármas 

                                                 
116 A tartalomelemzés immáron nemcsak közlemények, szövegek meghatározott célú elemzése, hanem egyebek 

mellett képek, hangfelvételek, gesztusok, táncok, filmek közlés jellegű megnyilatkozásait is vizsgálja, azokat az 
elemeket tárja fel, amelyek nincsenek nyíltan kimondva, esetleg az alkotóban sem tudatos közlésként jöttek létre, 
mégis a dekódolóban, akár csak a sejtés szintjén is, de megjelenik a jelentésük. Ez a „sorok közötti”, „sorok 
mögötti olvasás”, értelmezés képessége, amely a kódolás módjában van elrejtve (Antal 1976: 19–21). Magában 
foglalja a különböző jelentések és ezzel együtt különböző társadalmi jelenségek egész hálójának feltárási 
lehetőségét. 

117 Bernard szavaival: „Quantitative analysis involves reducing people (as observed directly or through their texts) to 
numbers, while qualitative analysis involves reducing people to words - and your words, at that.” (Bernard 1996). 

118 Thorne hozzáteszi, hogy a kvantitatív kutatók szerint a tudomány célja, hogy feltárja a világban létező 
igazságot, és a tudományos kutatás módszerével lehetővé tegye annak komplexebb megértését. Ezzel 
szemben a kvalitatív kutatók számára az emberi tapasztalatot illető releváns realitás az, ami a 
szubjektív élményekben, társas kontextusokban és a történelmi időben található. A kvalitatív kutató 
nyíltan vállalja, hogy már témaválasztásával is beleviszi saját személyiségét a kutatás menetébe, szempontjait 
nyíltan kifejezi, és nem az objektív valóság feltétlen feltárását helyezi a kutatás központjába, hanem a másik ember 
személyét, a másik ember szubjektív valóságának megismerését. Nem törekszik reprezentativitásra, az adott, 
egyedi jelenségek magyarázatában érdekelt. Nem tudja mindig pontosan, mit és hogyan kell kérdezni, hanem 
rábízza magát a kutatott jelenség sajátosságaira, hadd vezéreljék azok a kutatást a maguk belső logikája szerint.  
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tagolódását írja le119. Az előkészítő szakaszokat követően tartalomelemzés három 

munkafázisra osztható.  

„Az első fázis a kódolás szakasza. Ebben a fázisban a szöveg egyes részeit (pl. a fókuszcsoport vagy 

az egyéni mélyinterjú szöveges átiratának »kódolási egységeit«) előre megállapított kategóriákhoz 

soroljuk. A kvalitatív tartalomelemzés esetében a kódolás nem előre meghatározott kategóriák 

szerint történik, hanem ezek a kategóriák az elemzés folyamatában alakulnak ki. Csak olyan 

szavak, mondatok jelentése kódolható, amelyek a szövegben ténylegesen megjelennek. A jelen nem 

levőt nem lehet sem megszámolni, sem kódolni. 

A második fázis az elemzés szakasza. Az első munkaszakaszban kódolt tartalmakat itt dolgozzuk 

fel, itt vizsgáljuk meg az egyes előfordulási gyakoriságok számát egy-egy adott kódkategória 

esetében, vagy két, sőt több kód együttes előfordulását. Itt, a második szakaszban a nem jelenlévő 

fogalmak is felszínre kerülnek (látens tartalom). Egyrészt, mivel minden kód valamilyen jelentést 

szimbolizál, két-három kódnak az együttes előfordulása „jelentéstöbbletet” hoz létre, amely nem 

volt benne az eredeti szövegben, másrészt itt már fontos tartalmi mutatóvá válhat valaminek a 

hiánya is. 

A harmadik szakasz az értelmezés szakasza. A tendenciaszerű együttes előfordulások a szövegben 

törvényszerűségekre engednek következtetni, amelyek értelmezhetővé válnak. Ha viszont egy 

dokumentumban nem szerepel egy olyan kód (által jelzett fogalom), amelyet ott elvárnánk – mert 

pl. korábbi hasonló dokumentumokban mindig szerepelt –, akkor egy nem jelenlevő tartalomra, 

rejtett, látens mozzanatra bukkantunk, amely esetleg éppen „sokatmondó hiánya” miatt lehet 

meghatározó.”(Lehota 2001). 

5.1.3. A kvantitatív, kvalitatív módszer összefonódása 

A tartalomelemzési eljárás alapvetéseit jól megfogalmazza Lehota, akinek definícióját én 

is magaménak vallom: 

„Tartalomelemzésnek nevezzük azt a kutatási eljárást, amely segítségével a szövegadatokból olyan 

következtetések vonhatók le, amelyek a közleményekben nyíltan nincsenek kimondva, de a szöveg 

szerkezetéből, az elemek együttes előfordulásából és azok törvényszerűen visszatérő sajátosságaiból 

kiolvashatók.” 

A tartalomelemzésben a nehézséget a szövegek kódolása, a minták megtalálása jelenti. A 

kódolás során a kvalitatív adatokból, azaz a szövegből kvantitatív adatokat is tartalmazó 

kódok lesznek. A kódolás folyamata maga kvalitatív eljárás, hiszen a tapasztalatok, a 

logika, illetve intuíciók által kell eldönteni a témákat, kategóriákat és a kódokat, és azt is, 

hogy mely adatok fontosak és szükségesek a kutatáshoz. A szöveg kódolása után 

                                                 
119 Antal (1976: 19–21) szerint minden tartalomelemzés két munkafázisra bontható. Az első fázist nevezik a durván 

kódolás fázisának, ez a kategóriák kiválasztása, azaz a kódolás folyamata maga. A kategóriák kiválasztása a 
kutatók érdeklődésétől, szövegválasztásától és kérdésfeltevésétől függ. A kategóriákhoz a korpuszból származó 
szavakat, kifejezéseket sorolnak. Ebben a fázisban tehát a szöveg szimbólumait, szavait előre megállapított 
kategóriákhoz soroljuk. A második, magasabb fázist az interpretáció szakaszának nevezhetjük. Az első szakaszban 
nyert mennyiségi eredmények értelmezésére, magyarázatára, a mélyebb rejtett összefüggések feltárására, 
kikövetkeztetésére kerül sor. 
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következik a statisztikai feldolgozás, amit további adatelemzés követ. Bernard (1996) a 

kvalitatív és kvantitatív adatokból valamint a kvalitatív és kvantitatív eljárásokból a 

következő összefüggést vázolta fel: 
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7. sz. táblázat: Bernard (1996) a kvantitatív kvalitatív módszer összefonódása 

Az a jelöli a szövegek interpretatív tanulmányozását: azt, hogy a témák milyen 

viszonyban állnak egymással, a tematikus besorolást, rejtett, látens tartalmak120, 

összefüggések után kutatva a szöveget átkonstruálhatják, de ide tartozik például az 

irodalomkritika is. A d ennek megfelelően a mennyiségi adatok statisztikai, matematikai 

elemzését, modellezését jelöli. A b cella esetében a szövegekből vagy kódokból származó 

mennyiségi adatok interpretációját jelöli. A c lehetőségnél a tartalomelemzési eljárás 

során a szövegből, szavakból, témákból a kapott számadatokat, statisztikai 

eredményeket értelmezzük a minták és együttes előfordulások megállapítása végett 

(Bernard 1996, Bernard–Ryan 1998). A fentiekből következően, illetve sajátosságaikból 

adódóan már jól látható, hogy a kétféle módszer elválaszthatatlan egymástól, és a 

legújabb kutatásokban egyre inkább összefonódik. A kutatás témájától, korpuszától 

függően az alkalmazott eljárások arányai eltérőek121 és egyben meghatározóak is122.  

                                                 
120 A szövegek mély elemzésekor megkülönböztetnünk implicit (preszuppozíciók, konnotációk) és explicit jelentést. 

Az implicit jelentést az explicit jelentéssel ellentétben nem a kód ismeretéből, hanem a világ, a kultúra ismeretéből 
tudjuk (Horányi 1975: 76). 

121 A kvantitatív és kvalitatív kutatások közti különbséget a korpusz nagysága is meghatározza. Nagyobb korpusz 
esetén a minták és a változók összefüggéseinek feltárása végett a kvantitatív technikát nagyobb arányban végzik. 
Kevesebb az elemzési szempont ugyan, de azt többféle forrásból származó szöveg, illetve hosszabb szövegek vagy 
ugyanabból/ ugyanolyan forrásból származó rövidebb szövegek tematizációjának megállapítására, korrelációk 
feltárására alkalmazzák. A kvalitatív módszer inkább arra alkalmas, hogy „kisebb” szövegek, „kevesebb” szöveg 
„teljes körű”, minél részletesebb, minél több szempont alapján történő elemzését végezzük el. Például egy 
beszédből származó szöveg teljes elemzése minden szavának, morfémájának – hangjának vagy hangeffektusának 
az értelmezését magával vonja. A kommunikációs, antropológiai kutatások hangsúlyt fektetnek a verbalitáson túl a 
szupraszegmentális elemek mellett a paralingvális elemekre: gesztusokra, távolságra, a beszédet kísérő egyéb 
kontextus összefüggésekre is. Írott szövegek elemzésekor kísérő és értelmező jelenségként figyelembe vesszük a 
szövegek beágyazottságát, intertextualitását, valamint a szöveg megjelenésének sajátosságait is, ami 
forrásanyagtól függően összetettségét tekintve változhat. 
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Tartalomelemzésem kvalitatív részét a két amerikai szociológus, Anselm L. Strauss és 

Barney Glaser (1967) által kidolgozott megalapozott elmélet (grounded theory) 

alkalmazásával végeztem. Az elmélet kibontakozó kerete egy nyitott keret, mert amint új 

kategóriák vagy tulajdonságok jelennek meg és kapcsolódnak egymáshoz, azoknak 

mindig akad hely ebben a keretben (Glaser–Strauss 1967: 41). Az elmélet elsődleges 

célja a kvalitatív kutatások megbízhatóságának megteremtése, azaz annak bemutatása, 

hogyan lehet eljutni a kvalitatív adatok, azaz a valóság „mondatonkénti” megfigyelésétől 

az elméletalkotásig. Hogyan lehet az egyedi esetek összehasonlításától eljutni általános 

társadalmi törvényszerűségek leírásáig. A grounded theory elnevezés arra utal, hogy az 

elmélet alapját maguk az adatok képezik, és az elmélet ezek szisztematikus elemzése 

során körvonalazódik. Az elmélet fogalmak és fogalomcsoportok közötti valószínű 

kapcsolatokból áll (Corbin–Strauss 1994: 278). A teória elfogadhatósága, 

megbízhatósága annak létrejöttének folyamatától függ. Az elmélet értékelése a folyamat 

során alkalmazott logikai konzisztenciától, konceptuális telítettségtől, letisztultságától, 

alkalmazhatóságától függ (Gelencsér 2003). 

A következő táblázatban vázlatosan összehasonlítjuk a kvantitatív és kvalitatív 

elemzést. 

  

                                                                                                                                                             
122 A kétféle elemzés ötvözése a bennük rejlő hiányosságok miatt szükséges. A kvantitatív tartalomelemzés 

hátrányának tekintik, hogy a számok mögött húzódó jelentésgazdagságot elveszíti, míg a kvalitatív kutatás 
önmagában épp azt a veszélyt rejti, mint a puszta szavakkal való leírása a dolgoknak, a többféleképpen 
értelmezhetőséget. (Babbie 2003: 41). A kvalitatív eljárás kritikájaként említik a szimbólumok besorolásának 
módját, a kategóriák kiválasztását és a kódolás folyamatát. Thorne (2000) kiemeli, hogy a kvalitatív kutatásokból 
származó tanulmányoknál néha nehéz megtudni vagy rájönni arra, hogy az összegyűjtött anyagból hogyan is 
alakultak ki az eredmények. Más szerzők is utalnak arra, hogy a folyamatnak ez a része rejtélyesség és a varázslat 
érzetét kelti. Több olyan kutatatási jelentést lehet olvasni, amelyben pusztán ennyi áll: a fogalmi kategóriák 
kiemelkedtek, kialakultak az anyagból. A kódolás folyamatának megértése és pontosítása nemcsak a kvalitatív 
elemzések megbízhatóágát növeli, hanem hozzájárul az olvasási, megértési és értelmezési folyamataink 
megértéséhez. Az eljárás lényege a módszeresség és az objektivitás: a vizsgálatot világos és egyértelműen 
megfogalmazott szabályok alapján kell végezni. A kvantitatív kutatásoknál a szabályok azért nyilvánvalóbbak, 
mert például olyan mennyiségi adatokból indulnak ki, hogy hányszor fordul elő egy kifejezés a szövegben, vagy 
hányszor fordul elő több szó vagy kifejezés egymás közelében a szövegben. Így a kvalitatív adatok egyszerűen 
átírhatók kvantitatív adatokká. Ezzel szemben a kvalitatív eljárás leírásának az értelmezési folyamatok leírását kell 
tartalmaznia. 
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 Kvantitatív tartalomelemzés Kvalitatív tartalomelemzés

Adat Mennyiségi 
Szöveg, kép, cselekvéssorozat 

kategóriák, fogalmak stb. 

Adatbázis nagysága Egészen nagy adatbázist elemezhet 

A részletes elemzések miatt /szövegből 

kiemelkedő kategóriák miatt csak 

kevesebb anyaggal dolgozhat 

Automatizálhatóság Nagyfokú 
Egyenkénti kézi kódolás szükséges az 

esetek nagy részében 

Eljárás 

Matematikai, statisztikai leíró pl. 

szógyakoriságok és azok együttes 

előfordulási mintázatai 

Leíró és interpretatív, állandó 

önellenőrzés, összehasonlítás 

Módszer Deduktív Induktív 

Szemlélet 
Merev, zárt, spekulatív módon 

bizonyítani akaró 
Rugalmas, nyitott 

Kutatási stratégia Strukturált/statikus Strukturálatlan/folyamatos

A tudományos 

megismerés útja 

alapján 

Kiindulópont a hipotézis, az 

elméleti hipotézis tesztelése 

Nullhipotézis, elméletalkotás az 

adatokból alakul ki, a hipotézis vagy 

tézis a kutatás eredménye lesz. 

Hipotézisbizonyítás A kutatás eredményeiből alakul ki A kutatás folyamatából származik

Kategóriák, kódok 
Kutatás előtt felállított kódok, 

kérdések 

Az adathalmazból emelkednek ki a 

kategóriák 

A jelentés 

megjelenésének 

formái 

Explicit jelenségekkel dolgozik 
Explicit és implicit jelentéssel is 

dolgozik 

Megközelítés 

Objektivitásra törekvő, a 

szubjektumot nem ismeri el a 

kutatás folyamatában – kívülálló 

Szubjektumban gyökerező, azt vállaló 

kiindulópont, de objektív leírás – 

 bennfentes 

Az adat leírása, a 

kategóriák 

jellemzése 

Általános minták, gyakran 

előforduló elemek leírása, egyedi 

esetek figyelmen kívül hagyása 

Elsősorban a mintákat keresi, de célja az 

összes lehetséges variáció megtalálása, 

leírása és magyarázata. A kategória 

lehetővé teszi a maximumvariáció 

megjelenését a leírásánál is. 

A minták 

jellemzése 

Statikus leírások: azaz a világ 

bizonyos tényállásai hogyan 

ragadhatók meg. 

Dinamikus leírásra törekszik. Arra 

kíváncsi, hogy a minták hogyan, minek a 

hatására változnak. Az egyedi esetek 

megfigyelése egy változási folyamat 

kezdetére utalhat. 

Feladata 
Hipotézis tesztelése, egy elmélet 

bizonyítása 
Egy elmélet alkotása, generálása 
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 Kvantitatív tartalomelemzés Kvalitatív tartalomelemzés

Az értékelés 

kritériumai 

Érvényesség, megbízhatóság, 

objektivitás, általánosíthatóság 

Hitelesség, érvényesség, 

dokumentáltság: az egyedi módszer 

és alkalmazásának pontos leírása 

érveltség: elvek és módszerek 

alkalmazásának elméleti indoklása 

szabályszerűség: a kutatási folyamat 

szabályainak következetes 

alkalmazása 

kommunikatív validitás: 

visszacsatolás az érintettek felé 

trianguláció: „harmadik szemmel” 

tekinteni az eredményekre 

Cél 
Szabályosságok, gyakoriságok, 

minták keresése 

Jelentésalkotások, jelentésmezők 

pontosítása, fogalmak közti 

összefüggések feltárása 

A társadalmi 

valóság képe 
Statikus és a szereplőtől független 

Folyamatosan alakuló és a szereplő által 

konstruált 

8. sz. táblázat: A kvalitatív és kvantitatív tartalomelemzés összehasonlítása123 

Összegezve: a tartalomelemzés használható tisztán kvalitatív módon, a megalapozott 

elmélet kánonjai szerint, de alkalmazható úgy is, hogy a szöveg mintázatait 

számszerűsítjük is. Ekkor már integrált vagy köztes módszertanról beszélünk. Én az 

integrált módszert alkalmaztam a kutatásban, mert osztom azt a nézetet, hogy a 

kvalitatív módszerekkel nyert adatokat továbbvizsgálva a kvantitatív módszerekkel, az 

eredmények belső érvényessége megnő. A kvantitatív elemzési technikával könnyen 

megragadhatók a nyílt, manifeszt nyelvi formák, tartalmak, míg a látens tartalmak 

feltárásához nélkülözhetetlen a kvalitatív adatelemzés módszertana. 

5.2. A MaxQDA szövegelemző program 

A forgalomban lévő szoftverek közül a magyar szakirodalomban viszonylag kevésre van 

utalás a tartalomelemzéssel végzett kutatásokban. Csakúgy mint az adatokban és 

eljárásokban, a szoftverekben is alapvetően kétféle programcsomagot kínálnak a 

fejlesztők, vagy ezek kombinációit: az egyik a kvantitatív kutatásokhoz nyújt segítséget, a 

másik a kvalitatívhoz124. A legrégebbi, ám ma is használt program a szótáralapú The 

                                                 
123 A kutatási stratégiát és a társadalmi valóság képét Alan Byrmantől (2005: 379) vettem át. 
124 A szoftverekről bővebben: http://academic.csuohio.edu/kneuendorf/content/cpuca/ccap.htm letöltés: 2006. 

07.05. 
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General Inquirer125, amit a CHILDES126 követett. A kvalitatív programcsomagok 

például: az ATLAS/ti, Code-A-Text, Computer Assisted Qualitative Data Analysis 

Software (CAQDAS) Networking Project, The Ethnograph v4.0, Kwalitan 4.0, NUD*IST, 

MaxQDA, QDA Miner, winMAX127. Hazánkban a kutatási beszámolókból úgy tűnik, 

hogy az ATLAS/ti és a NUD*IST a legismertebb.  

Én a MaxQDA-t választottam128, mert a nemzetközi szakirodalomban számos 

területen sikeresen alkalmazzák szociológusok, politológusok, pszichológusok, 

egészségügyi kutatók, antropológusok, piackutatók, közgazdászok stb. Kiemelkedő 

tulajdonságai közül elsősorban említik a magas hatékonysági fokát, megbízhatóságát, 

stabilitását, jól kidolgozott funkcionalitását és nem utolsó sorban a felhasználóbarát 

felületét. A program egyszerűen kezelhető és világos struktúrával rendelkezik. Kezelése 

nagymértékben hasonlít a Microsoft Office Wordjének kezeléséhez. A különböző 

funkciók: a szövegben való keresés, a kódolás folyamata és a memoírás lehetősége 

azonos felületen jelennek meg. A képernyőn négy ablakot láthatunk egyszerre: a teljes 

adatállományt (Text Groups), a kategória- vagy kódrendszert (Code System), a 

kiválasztott szöveget magát (Text Browser) és végül az alapvető vagy komplex keresési 

eredményeket tartalmazó ablakot, amin nemcsak kialakítani lehet feltevéseinket, de 

igazolni is. Ez a Retrieved Segments. Itt olvashatjuk az azonos kódolású szövegeket, 

illetve kódok együttes előfordulásából nyert szövegegységeket. 

A MaxQDA programban Rich Text Format (.rtf) kiterjesztésű dokumentumokkal 

lehet dolgozni. A már létrehozott adatállományba további adatok, szövegek illeszthetők, 

valamint törölni is tudjuk őket onnan.  

A kódok száma korlátlan lehet. Ezek hierarchikusan rendezhetők, ami 

fastruktúraként jelenik meg a képernyőn. Épp olyan, mint a Windowsból ismert 

könyvtárrendszer. A kód-, illetve kategóriarendszer tízszintű mélységig, részletességig 

képes működni. Kódolhatunk csupán egy karaktert, de bekezdéseket, hosszabb 

szövegegységeket is egyaránt. A kód létrehozása olyan, mintha egy üres fiókot 

                                                 
125 A The General Inquirer Stone nevéhez fűződik. (1966), új formájában az interneten is megtalálható: 

http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/. A program a Harvard IV-4 szótárt használva kódolja és osztályozza a 
szöveget olyan értékek megállapításával, mint az Osgood-féle három dimenziójú szemantikai differenciál skála (a 
skála az egyes kijelentéseket három dimenzió mentén osztályozza: pozitív-negatív, erős-gyenge, aktív-passzív), 
kiválogatja az érzelemmel töltött szavakat, megállapítja a kognitív orientációt stb. A program elvégez összegző 
statisztikákat, mint a szószámlálás, szógyakoriság 

126 CHILDES= Child Language Data Exchange MacWhinney és Snow alkotta (1985). Adatbázist, leíró rendszert és 
szerkesztő, kódoló programot, valamint egy morfológiai, szintaktikai elemző programot tartalmaz. Három (1,6 és 
3,6 éves) iráni gyerek beszélgetéseinek elemzése. 

127 További szoftverek: http://www.qualitativeresearch.uga.edu/QualPage/qda.html letöltés:2006.07.05. 
128 Elemzésem befejezése után jelent meg a program továbbfejlesztett MAX.QDA2 változata, amely két fontos 

kiegészítést is tartalmaz. Az egyik a MAXDictio alprogram, amely szógyakoriságok és relatív gyakorisági mutatók 
összeállítására alkalmas, a másik pedig a Visio Tools, amelynek segítségével egyszerű ábrákat készíthetünk az 
eredmények szemléltetésére. 
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alakítanánk ki, aminek nevet adva belehelyezhetünk olyan dolgokat, amelyek a fiók 

elnevezésében egyeznek meg. Ha később úgy találjuk, hogy a fiók mégsem a 

legpontosabb nevet kapta, azt anélkül nevezhetjük át, hogy tartalmában bármiféle 

változás menne végbe. A kódrendszert nemcsak kinyomtatni lehet, hanem egyik 

adatállományból a másikba exportálni, így kódrendszerünket más adatállományon 

alkalmazva hipotéziseinket igazolhatjuk, vagy újabb eredményekre juthatunk. 

A kódolás műveletét háromféleképpen hajthatjuk végre: automatikus rákereséssel 

(szavakra, szavak kombinációira, együttes előfordulásukra van lehetőség), illetve kézi 

kódolással kétféleképpen: az adatállományt vizsgálva a kódolásra „várakozó” elemet 

kijelöljük, majd egy már előre kialakított kódhoz csatoljuk. A másik módja a kódolásnak, 

hogy az adatállományban található elem lesz a kód neve is, azaz az elemet kijelölve, az 

in-vivo kódolás segítségével a kódot is létrehozzuk egyszerre. A kódolásnál lehetőség van 

kódtörlésre is.  

A kódok nemcsak a kategóriarendszerben jelennek meg, hanem az aktivált szöveg 

mellett is láthatóak. Különböző színű kódokkal vizuálisan is elkülöníthetjük a 

kódjeleket, hogy könnyebben azonosítsuk egy szöveg vagy szövegegység tartalmi 

mutatóit. A kódolás során súlyozni is lehet a kódolt részeket aszerint, hogy azok 

mennyire relevánsak az adott esetben, azaz mennyire jellemzőek a szöveg és a kód 

összefüggésében. 
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4. sz. ábra: A MaxQDA felülete. Forrás: http://onlineqda.hud.ac.uk/Step_by_step_software/MAXqda/MAXqda_import_docs.php 

A szoftverben tíz analitikai funkcióval tudunk adatokat kinyerni. Az Analysis menü első 

opciója a logikai kombinációkat tartalmazza. Az aktivált szövegekben az aktivált kódokat 

előhívhatjuk a vagy kombinációval, egymásba illeszkedő, egymást átfedő kódokat 

kerestethetünk vele, vagy egymás közelében lévőket, illetve az Only this code azt jelenti, 

hogy csak a kijelölt kódokat tartalmazó részeket hívja elő, de a többit ne. Stb. 

A MaxQDA-ban a dokumentumhoz különböző jellemzőket, változókat rendelhetünk. 

Ezeket a változókat a program egy négyszög alakú mátrixba rendezi. Változója lehet egy 

szövegnek a szövegalkotó neme, kora, lakóhelye stb. De nemcsak szövegek lehetnek 

változók, hanem számok is, és mind a szövegek, mind a számok szerint rendezhető a 

mátrix. A változók megadásával kerestethetünk az adatbázisunkban. Például, ha meg 

akarjuk vizsgálni, hogy a 14 év és 20 év közötti nők milyen értékeket helyeznek előtérbe 

életükben, akkor a változók segítségével a kódolt szövegrészletek csak a kritériumoknak 

megfelelő szövegekben jelenítődnek meg.  
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A hipotézis kialakításához rendelkezésre állnak az emlékeztetőket tartalmazó 

úgynevezett memok. Memok mind a szöveghez, mind a kódokhoz hozzárendelhetők. A 

cédulázásnak ez a lehetősége biztosítja az egyedi esetek, illetve aktuálisan megfigyelt, 

később kipróbálható összefüggések azonnali feljegyzését, valamint segít a 

kategóriarendszerről szóló fogalmaink végső pontosításánál is. A Memo Manager 

segítségével az összes feljegyzésünket egyszerre is megjeleníthetjük, illetve kereshetünk 

bennünk, ha elfelejtettük, hogy valamit hova írtunk fel. A memok között különböző 

típusú ikonok szolgálnak arra, hogy elkülönítsük például azt a megjegyzést, ami a kódra 

vonatkozik, vagy azt, ami a módszert vagy akár az elméletet illeti. 

A kódoláskor a program gyakorisági, mennyiségi mutatókat is megad, azaz nemcsak 

azt hívja elő, hogy hol található a kódolt elem a szövegben, hanem megmutatja, hogy 

hány ilyen egységet találtunk a különböző kódokhoz. A kvalitatív adatok így 

alakulhatnak át kvantitatív mutatókká, ami segíti a kutatót abban, hogy egy jelenség 

mennyire jellemző az adott területen, viszonylatban. A MaxQDÁ-val lehetőség van arra, 

hogy a kvantitatív adatokat, a mennyiségi adatot változókat tartalmazó mátrixot 

statisztikai programokhoz, spss-be vagy excelbe exportáljuk. 
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6. A kutatás 

6.1. Mintavételi eljárás 

A mintavételi eljárásnál az elsődleges szempont az volt, hogy olyan írásbeli szövegekből 

álló statikus korpuszt gyűjtsek össze, amit spontán, autentikus nyelvi 

megnyilatkozásnak tekinthetünk abból a szempontból, hogy mentes a megfigyelői 

paradoxonból adódó nyelvi önkontrolltól (Labov 1973). Ilyen nyelvi anyagokat könnyen 

találhatunk az interneten, azonban nekem olyan forrásra volt szükségem, amely a 

szociolingvisztikai kutatásokban megszokott változókat is tartalmazza: azonos 

populációból származik, és nemre, korra vonatkozó adatokkal is szolgál. Az interneten 

található írott anyagok legnagyobb részénél nem lehet ezekhez az információkhoz 

hozzájutni, azonban az iwiw adatlapján a nyelvi anyagon túl minden egyéb szükséges 

információ is a kutató rendelkezésére áll. Az iwiw saját keresőrendszerében lehetőség 

van az azonos populáció kiválasztására, hiszen a felhasználók városuk megjelölésével 

regisztrálhatnak a rendszerben. Szegediként saját lakóhelyem nyelvi mintázata érdekel a 

leginkább és érint legközelebbről, ezért ezt a populációt jelöltem ki a vizsgálat tárgyául. 

Felmerült a kérdés, hogy a szegediként regisztrált felhasználók valóban szegedi lakosok-

e. A kutatásban nem volt cél, hogy megkérdőjelezzem a felhasználók identitás-

megjelölésének egyik formáját sem. Így, amennyiben a felhasználó Szegedet jelölte be, 

szegedinek tekintettem. Szeged nyelvi összetételét illetően meg kell jegyeznem, hogy 

nagyvárosként, kulturális központként, egyetemi városként és megyeszékhelyként nyelvi 

összetétele korántsem tekinthető olyan homogénnek, mint egy zártabb közösségű, az 

ingázás és a nagyszámú betelepülők nyelvi hatásaitól kevésbé érintett kis falué. 

Ugyanakkor ma már nem vitatható, hogy ilyen nyelvileg zárt közösségeket feltételezni 

csak a hipotézisalkotás kedvéért lehet, hiszen a média minden formában beszűrődik és 

változásokat indukál minden nyelvi közösségben.  

A kutatás megkezdésekor (2006. áprilisa) a Szegedre bejelentkezett iwiw-

felhasználók száma valamivel több, mint 24000 főből állt. Az adatok gyűjtésének 

befejezésekor (2006 augusztusa) ez az adat már közel 35000-re emelkedett. A forrás 

nagysága lehetővé tette a kvótás mintavételt a 14–40 éves korú szegedi férfi és női 

lakosság arányában. A korosztály kijelölésében több szempont is vezérelt. Elsődleges 

elgondolásom szerint ez az a korosztály, amely már és amely még olyan szintű 

számítógépes felhasználói ismerettel rendelkezik, hogy nagyszámban jelen van egy ilyen 

webes rendszerben, így megfelelő számú nyelvi anyag gyűjthető tőlük egy ezer 
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mintavételi egységet tartalmazó kvótás mintavételi eljáráshoz. A kutatás során 

előfeltevésem igazolódott, ugyanis e korosztály alatt és fölött már nem tudtam kellő 

számú nyelvi adatközlőt találni ahhoz, hogy a kvótamintához szükséges nyelvi anyagot is 

biztosítsam. Egy ilyen széles korsávot befogó nyelvi vizsgálat lehetővé teszi, hogy a 

nemek kommunikációs témáit életkorokra, iskolai végzettségre szűkítse le, hiszen a 

témák nemcsak nem, hanem kor és képzettség függőek is. 

A Központi Statisztikai Hivatal 2005 január elsejei adatai szerint Szeged népessége közel 

170 000 fő, egészen pontosan 162889 fő. Szegeden a férfiak valamivel kevesebben 

vannak, mint a nők. A férfiak létszáma összesen 74719, a nőké 88170. A teljes korfában a 

férfiak és a nők aránya 46:54. Ez az arány a kiválasztott korsávban csak kissé módosul. A 

14–40 éves férfiak és nők 32451-en és 34013-an vannak. Arányuk ekkor 49:51-re 

változik. Éves lebontásban és a kvótamintás megoszlásban az alábbi táblázat tartalmazza 

a kor és nem szerinti megoszlásukat.  
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Életkor Férfi Nő Összesen

Férfiak kvótamintás 

megoszlás szerint 

Nők kvótamintás 

megoszlás szerint 

14 911 871 1782 14 13 

15 928 911 1839 14 14 

16 982 942 1924 15 14 

17 992 957 1949 15 14 

18 1045 1088 2133 16 16 

19 1129 1173 2302 17 18 

20 1084 1147 2231 16 17 

21 1154 1163 2317 17 17 

22 1115 1236 2351 17 19 

23 1253 1508 2761 19 23 

24 1368 1551 2919 20 23 

25 1455 1669 3124 22 26 

26 1505 1599 3104 21 24 

27 1571 1604 3175 24 24 

28 1569 1634 3203 23 25 

29 1705 1696 3401 26 26 

30 1473 1546 3019 22 23 

31 1245 1292 2537 19 19 

32 1187 1270 2457 18 19 

33 1205 1264 2469 18 19 

34 1249 1262 2511 19 19 

35 1186 1170 2356 18 18 

36 1165 1234 2399 18 19 

37 1127 1161 2288 17 17 

38 975 1066 2041 15 16 

39 989 1022 2011 15 15 

40 884 977 1861 13 15 

Összesen 32451 34013 66464 488 512 

9. sz. táblázat: A szegedi férfi és női lakosság kor szerinti és kvótamintás megoszlása. 

A mintavételi eljárások közül azért a kvótás adatgyűjtést választottam kutatásomhoz, 

mert így elkerülhettem, hogy egy adott korosztály vagy valamelyik nem a városra 

jellemzőhöz képest túlreprezentált legyen a mintában. Az iskolai végzettségre vonatkozó 

reprezentativitást azért nem tudtam biztosítani, mert a statisztikai hivatal csak 2001-es 

iskolai végzettségre vonatkozó adatokkal rendelkezett a kutatás megkezdésekor, amit 

természetesen nem lehetett megfeleltetni a 2005-ös népességi adatoknak. Ez jelentős 

torzítást eredményezett volna a férfiak és nők nyelvhasználati jellegzetességeinek 
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megállapításakor, azonban az iwiw adatlapján szerepelnek iskolai végzettségre 

vonatkozó adatok, amit a releváns kutatási eredményeknél tovább részletezek, így 

megállapításaim korrelációba állíthatók lesznek az iskolai végzettséggel is, de ezek nem 

lesznek a fentiekből következően reprezentatívnak értelmezhető kijelentések, csak a 

mintára érvényes megállapítások.  

Az iwiw összetett keresőrendszere lehetővé teszi, hogy 16 szempont szerint keressünk 

rá a regisztrált felhasználókra. A keresést el lehet indítani a vezetéknév, utónév, becenév, 

leánykori név, ország, város, ímél cím, életkor (intervallum megadásával), nem, 

munkahely, regisztráció dátuma, családi állapot, iskolák, beszélt nyelvek, cím és a 

„magamról” szóló címszó megadásával. A kereső rendszer aszerint is keres, hogy van-e 

fénykép feltöltve a regisztráltról, illetve rendezni tudja a találatokat utolsó bejelentkezés, 

ABC sorrend szerint, és ABC sorrendbe úgy, hogy az ismerőseinket előre veszi. (A 

kutatási anyag gyűjtését időben célszerű volt korlátozni, mert az iwiw rendszere az 

életkorokat automatikusan a születésnapok fordulójával emeli, így ha valakit 

begyűjtöttünk, 29 évesnek, könnyen előfordulhatott, hogy a 30 évesek közé is bekerült. 

Ezeket utólag korrigálni kellett.) 

Az előzetes mintavételi eljárás tapasztalataiból kiderült, hogy a reprezentativitást és a 

megfelelő mennyiségű nyelvi anyagot csak további szisztematikus adatgyűjtéssel tudom 

biztosítani. Az adatlapon a profil megadásánál több lehetőség van individuumra 

vonatkozó nyelvi anyag létrehozására. Azért kell hangsúlyozni a lehetőség szót, mert a 

nyilvánosságra hozandó információk jellege közül tetszés szerint választhat a 

felhasználó, hogy melyiket tartja fontosnak ahhoz, hogy ismerősei rátaláljanak a 

rendszerben. A legelső a név megadása. Ezzel nem foglalkoztam, mert az adatgyűjtésnél 

nem a személyre voltam kíváncsi, hanem neme és kora által közvetített nyelvi anyagra, 

illetőleg a név regisztrálása etikai kérdéseket is felvethetett volna a kutatással 

kapcsolatban. Egy névhez kapcsolódó elemet azonban bevontam a kutatási anyagba. Az 

adatlapon ez titulusként van megjelölve. Az előzetes megfigyeléseim arra engedtek 

következtetni, hogy ezt az egyszerűnek tűnő lehetőséget is koronként és nemenként 

másként használják ki a nyelvhasználók. A névvel kapcsolatban még lehetőség volt a 

születési név megadására is. Ezt a személynévnél vázolt indokok miatt nem illesztettem 

be az adatbázisba.  

Az adatlapon a következő lépésben a „Magamról” címszó után lehetőség van 

bármilyen jellegű, témájú nyelvi anyag közzétételére. Ez a közlési „szabadság” 

témájában és helyét tekintve korlátozott, azonban ez az a fórum, ahol az adatlapon az 

iwiw-használók a leginkább teret találnak individuumuk nyelvi megjelenítésére. Az 
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előzetes megfigyelések során azt tapasztaltam, hogy az adatlap többi részén kevésbé 

széles spektrumú nyelvi anyaggal szolgálnak a felhasználók, mint itt, ám 

anyaggyűjtésemet nehezítette, hogy ezt a részt töltötték ki talán a legkevesebben. A 

széleskörű nyelvi anyag miatt azonban úgy döntöttem, hogy a nem, kor, lakóhely 

alapvető kritériumai után szisztematikusan csak azokat az anyagokat vonom be 

adatbázisba, amelyik adatlapon kitöltötték a „Magamról” szóló részt. Ez olykor csupán 

egy-két mondatnyi terjedelmű, olykor hosszabb versnyi helyet is kitöltő nyelvi anyaghoz 

juttatott. Ezt a kritériumot szükséges volt meghatározni az adatgyűjtés során, mert csak 

így biztosíthattam, hogy legyen elemzésre való megfelelő mennyiségű nyelvi anyagom. 

Egy másik kutatás alkalmával azonban beszédesek lehetnek az olyan vizsgálati 

szempontok is, hogy kik nem írnak magukról az adatlapjaikon semmit, illetve hogy a 

férfiak vagy a nők a beszédesebbek-e, ha önmagukról írnak. Az általam választott 

adatgyűjtési módszerrel azonban ezek nem vizsgálhatók. 

A bemutatkozás után lehetőség volt feltüntetni, hogy milyen nyelveket beszél a 

adatközlő, beszélt nyelvek címszó alatt. Ezt a részt az iwiwen megadott nyelvek 

rákattintásával tudják kitölteni. Bár ez önmagában nem tekinthető nyelvi elemzésre 

számot tartó anyagnak, mégis úgy tűnt, hogy ezt a részt is érdemes megvizsgálni, mert a 

különböző nyelvek megjelölését másként és másként, de identitás megjelölésére is 

használják az iwiw-tagok. Ez az előzetes vizsgálatok során csak sejtés szintjén merült fel, 

mégis bevontam a vizsgálati adatbázisba.  

Ezután az adatlap kitöltése és a nyilvánosság számára megjelentett adatlap helyén a 

címszó megadásában különbséget találtam. A kitöltendő felületen a címszó úgy van 

feltüntetve, hogy kisállatok, míg a nyilvános adatlapon ez már állatokként jelenik meg. 

Ez látszólag apró eltérés, mégis értelmezési problémákat okoz a kapott válaszokat 

illetően. Így tűnt ugyanis fel, hogy más kérdés szerepelhet a kitöltendő és más a végleges 

adatlapon. Mivel az állatok nevének felsorolásán túl egyéb közlendőket is tartalmaz ez a 

rész, bevettem az adatbázisba.  

Az állatok bekezdés után válaszokat kaphattam, hogy a felhasználó mit dolgozik, és 

mit csinál szabadidejében. Itt is lehetőség van teljes mondatokban válaszolni, 

ugyanakkor inkább pár szavas, felsorolás jellegű nyelvi anyaghoz jutottam.  

Az adatlapon különböző elérési lehetőségeket is megadhatnak a felhasználók, úgy, 

mint telefonszám, lakcím, munkahely, skype-név, messenger azonosító és eddigi 

iskolák. Ezek egyikére sem volt szükségem, kivéve a végzettségre vonatkozó adatokra. Az 

iskolák neve alapján le tudtam kódolni, hogy a felhasználó általános vagy középiskolás 
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vagy általános esetleg középiskolai végzettsége van-e, illetve hogy járt/jár-e egyetemre 

vagy főiskolára. 

6.2. Etikai megfontolások 

A szociolingvisztikai kutatások egyik sarkalatos kérdése a mintavétel, az eljárás és a 

felhasználás etikusságának megítélése. A szociolingvisztika adatait egyénektől szerzi be, 

ezekhez változókat kapcsol, azaz a személy különböző adatait, úgy, mint nem, kor, 

lakóhely, vallás, végzettség stb. A kutatás eredményeinek publikálásakor ezek az adatok 

nyilvánosságra kerülhetnek, amelyek esetleg kellemetlenséget okozhatnak a kutatásban 

részt vevő alanyoknak. A kutatás adatainak közlésekor célszerű tehát, ha a változók nem 

együttesen jelennek meg egy-egy személynél, hanem csak a szükséges változóval együtt, 

hogy a felismerhetőséget elkerüljük. 

A számítógépes kommunikáció nyelvi vizsgálata során két eljárás vált elfogadottá: a 

szerző saját levelezését, üzenetelését veszi vizsgálat alá vagy nyilvános fórumok, 

csetszobák, levelezési rendszerek nyelvi adatait vizsgálja az alanyok anonimitásának 

megtartásával. Az iwiw rendszere nyilvános, könnyen hozzáférhető adatokat tartalmaz 

egy-egy személyről. Ezen adatok részleteinek nyilvánosságra hozataláról a felhasználó 

maga dönt129.  

A korpusz statikus ugyan, de ez az online adatlapoknak csak egy részéről mondható 

el. A tagok időnként frissítik a magukról szóló információkat (ezt különösen a fiatalabb 

generációnál figyeltem meg, akik fontosnak tartják közölni ismerőseikkel helyzetük, 

világlátásuk megváltozását). Az adatbázisomban szereplő szövegek egy része tehát már 

nem létezik az online változatban, így emiatt is nehezen azonosíthatók. Egy következő 

megfontolás alapján pedig nem közlök teljes adatlapot, részletet is csak igen kevés és 

kiugróan jellemző nyelvi sajátosság bemutatása végett. Mivel az eredmények leírásakor 

figyelmemet főként a statisztikai szignifikancia, illetve a nyelvi adat leírására 

fordítottam, különös tekintettel a nemmel és korral való kapcsolatra, ezért úgy vélem, 

hogy mindent megtettem annak érdekében, hogy alanyaim felismerhetetlenek legyenek, 

bármennyire is a nyilvánosságra szánták közleményeiket.  

                                                 
129 Vannak olyan iwiw-tagok, akik a nevükön kívül semmilyen adatot nem adnak meg magukról, így viszont a 

rendszerben való létezésük is gyengébben érzékelhető mind a keresőrendszer, mind a felhasználók számára. 
Jellemzően az ilyen láncszemek kevés kapcsolattal rendelkeznek, illetve lassabban épül a kapcsolatrendszerük, 
mint azoknak, akik több adatot, fényképet is megadnak magukról. 



 98

6.3. Az adatlapok megbízhatósága 

A virtuális világban az internet lehetőséget nyújt arra, hogy a gép mögé rejtőzve 

személyiségünket elfedjük, hamis nevet, hamis nemet, kort vagy egyebeket adjunk meg. 

Ezek a pszeudoszemélyiségek jól működnek, és szinte már kötelező érvényűek a 

különböző csetszobákban vagy fórumokon. A nevekből gyakran eldönthető, hogy férfit 

(Robccsy, Mr B, Raverman, JamesBond stb.) vagy nőt (ZsanettBaby, leszbi bettina 19, 

Tiggergirl, Eliza17)130 rejt-e, de időnként a nevet arra is használják, hogy nemi 

identitásukat másnak tüntessék fel, mint ami a valódi. Az iwiw rendszerében ezek az 

álnevek nem működnek, hiszen a rendszer célja, hogy a különböző adatok alapján 

egymásra találjanak az ismerősök. Hamis nevekkel ez nehezen valósítható meg. 

Ugyanakkor nem vonható kétségbe, hogy vannak hamisan bejelentkezett felhasználók. 

Fönt van például Peter Falk Columboként, valamint az emberek mellett fent vannak 

iskolák („JGYTF diplomások köre”, „Csonka János MSZKI és koll”), cégek, intézmények, 

intézményszerű szervezetek, egyesületek, weblapok, városok („CarStyling.hu” „EzerArc 

Models” „Szeged város, a napfény városa”, „Street Racing Szeged”, „a gabApró”, „Platán 

Pizzéria”), amelyeken keresztül több ezren is összekapcsolódnak a rendszerben. 

Mivel a rendszernek lényegi tulajdonsága a valós adatok megadása, így nem 

kérdőjeleztem meg, hogy a szociológiai változók (nem, kor) mindenben az igazságot 

tárják-e fel. A szociológiai adatoktól eltérően a nyelvi anyag bizonyos részénél 

feltételezhető volt, hogy nem a „valóságot” tükrözik az adatok, leírások, azonban minden 

nyelvi megnyilatkozást identitásjelzésnek tekintettem, és e szerint is elemeztem.  

  

                                                 
130 A neveket http://chat.hu/toplist.ph-ról gyűjtöttem 2006. 08. 20-án 
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6.4. A korpusz 

A korpusz nembeli megoszlása szerint 488 férfi és 512 női adatközlő írásait tartalmazta. 

Mindegyik szöveghez tartozott életkor, és mindegyiknél ki volt töltve a „magamról” szóló 

rész, hiszen ezt a szempontot belevettem a szisztematikus adatgyűjtésbe, mert csak így 

lehetett biztosítani, hogy megfelelő mennyiségű nyelvi anyag álljon rendelkezésre. A 

következő táblázat összefoglalja, hogy a korpusz hány oldalból áll, hány szót tartalmaz, 

hány karakterben. 

Adatok nő férfi összesen / %

Oldal 151 / 49% 157 / 51% 308 / 100%

Szó 36565 / 49% 38401 / 51% 74966 / 100%

Karakter 240957 / 49% 248903 / 51% 489860/ 100%

10. sz. táblázat: A korpusz kvantitatív összetevői 

A férfiak közül 419-en (86%) adták meg családi állapotukat. Családi állapot szerint 

kétféle alapviszonyt különböztettem meg: az egyikbe az egyedülállók tartoztak – ennek 

háromféle formája lehet az iwiw szerint: egyedülálló, elvált és özvegy –, a másik 

csoportba a társsal való kapcsolat került – kapcsolatban, illetve házas változóval. Az 

egyedülálló férfiak száma 186 (38%) (ebből 165 egyedülálló, 12 elvált, 9 özvegy) és a 

kapcsolatban levőké 233 (48%) (ebből 132 kapcsolatban, 101 pedig házasnak jelölte 

magát). Feltűnt, a korpuszban lévő legmagasabb 40 éves korhatárhoz képest magas az 

özvegyek száma. Korukat tekintve 14–29 évesek írták magukról, hogy özvegyek. 

Mindegyikről megállapítottam, hogy „humorosra vették a figurát”, egyikük meg is jegyzi, 

hogy „HáááT  "Gyilkos" humorom van.” Így inkább egyedülállónak tekinthetők, mint 

valódi özvegyeknek. 

A családi állapot tekintetében a nők közül 423-an (83%) közöltek adatot magukról. A 

kvalitatív elemzés során a leírásokból arra a következtetésre jutottam, hogy mind a 

nőkre, mind a férfiakra valószínűsíthető, hogy egyedülállóként, esetleg bizonytalan, 

átmeneti helyzetből adódóan nem adtak meg magukról ilyen adatot. Az egyedülálló nők 

száma 134 (26%) (ebből 113 egyedülállónak vallotta magát, 19 elváltnak, 2 özvegynek), a 

kapcsolatban lévőké 289 (56%) (ebből 144 kapcsolatban, 145 házas). Mind a két 

özvegyasszony tréfálkozó hangnemben töltötte ki az adatlapot, így sem a 16, sem a 27 

éves nem tekinthető valóban annak. Sokkal inkább csak egyedülállónak, mivel a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a kapcsolatban élő nők kitöltik ezt a részt. Talán 

szokatlan lehet, hogy miért vettem fel a felhasználók családi állapotát, de hipotézisem 

szerint beszédtémáik meghatározó részeit képezheti ez az adat, állapot. A felhasználók 
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kapcsolatban levésére vonatkozó statisztikai megállapítások nem reprezentatívak az 

adatfelvétel jellegéből adódóan, csupán erre a korpuszra vonatkoztathatóak. 

A 488-ból 439 férfi adta meg végzettségét. Ebből 279 (57%) felsőoktatási 

intézménybe jár vagy járt, 156 (32%) középiskolás vagy középiskolát végzett, 13 (2%) 

általános iskolás, ebből kettő idősebb 27 és 29 évesek, de általános iskolát adtak csak 

meg. Az 512 nőből 12 (2%) általános iskolás végzettséget adott meg, ebből 3 idősebb, 

(25, 19 és 18 éves), 150 (29%) középiskolai végzettségű, 317 (61%) főiskolára, egyetemre 

járó vagy végzett személy. Az általános és középiskolát végzőkre jellemző volt, hogy már 

a következő iskolát írták be, ha utolsó évesek voltak. A végzettségre vonatkozó adatokból 

látható, hogy a korpuszba a legnagyobb arányban felsőoktatásba járó vagy azt végzett 

adatközlő került, de ebből nem következtetek arra, hogy az iwiw adatlapját valóban 

túlnyomó többségben ilyen végzettségűek használják, hiszen erre vonatkozó releváns 

adat nincs birtokomban. Az adatok felvételéből következően az iskolai végzettségre 

vonatkozó statisztikai összefüggések csak erre a korpuszra vonatkoztatható, 

általánosításokra nem alkalmas, esetleg kiindulópontul szolgálhat más kutatásokhoz. Az 

adatok megbízhatóságát az is csökkenti, hogy több általános iskolát épp az 

adatfelvételkor végzett személy önmagának már középiskolát írt be, így még nem 

tekinthető középfokú végzettségűnek, csak középiskolásnak. 

Nyelvtudásukat illetően a férfiak 79%-a, azaz, 386 adott meg olyan adatot, hogy 

beszél idegen nyelven, a nők 76%-a, azaz 388 írta, hogy a magyaron kívül beszél egyéb 

nyelvet is. 

Az állatokra vonatkozóan a férfiak közül 420 válaszolt a feltett kérdésre, azaz a férfiak 

86%-a, a nők 88%-a, 450-en.  

A munkára vonatkozóan 455 férfi (93%) adott információt magáról, a nők közül 478-

an (93%) írtak erről az adatlapon. A szabadidőre vonatkozóan 474 (97%) férfi 

nyilatkozott, a nők közül 492 (96%) tartotta fontosnak a közlést.  

Titulust 141 (29%) férfi és 64 (12,5%) nő írt a neve elé. A titulusok mennyiségi 

vonatkozása már az adatfelvételkor felvetette azt a hipotézist, hogy a férfiaknál ismét 

gyakrabban találkozhatunk a tréfálkozási lehetőség kihasználásával, hiszen a 

mindennapi tapasztalatok azt mutatják, hogy nincs minden harmadik férfinak 

valamilyen társadalmi címe, rangja.  

Az alábbi táblázat egységesen összefoglalja a korpuszt jellemző fő összetevőket.  

A táblázatból látszik, hogy az egyes kérdésekre a nők és a férfiak kiegyenlített 

számban adtak válaszokat a százalékos megoszlásokat figyelembe véve. 



 101

  iskolák     

nem általános közép felső 
nincs 

megadva

családi 

állapot 
nyelvtudás titulus állatok munka szabadidő

férfi fő/% 13 / 3% 149 / 30% 279 / 57% 47 / 10% 419 / 86% 386 / 79% 141/29% 420 / 86% 455 / 93% 474 / 97%

nő fő/% 12 / 3% 150 / 29% 317 / 62% 33 / 6% 423 / 83% 388 / 76% 64/12,5% 450 / 88% 478 / 93% 492 / 96%

11. sz. táblázat: Az adatközlők adatlapon megadott válaszainak százalékos megoszlása 

6.5. Elemzési egységek 

Egy elemzési egységnek tekintettem egy adatközlő szövegét, így 512 nőtől és 488 férfitól 

származó, összesen 1000 elemzési egység került a korpuszba. A nők legrövidebb 

elemzési egysége 25 szóból, leghosszabbja 301 szóból áll. A férfiak legrövidebb szövege 

27 szóból áll, a leghosszabbja pedig 283 szó. A nagy mennyiségi eltérésből jól 

kiolvasható, hogy vannak olyan adatközlők, akik az adatlap terjedelmi kereteit teljesen 

kihasználták önmaguk bemutatására, mások szűkszavúbban fogalmaztak. A hosszabb 

írások egyes esetekben az életútban megtett főbb életfordulók leírásai (iskolák, 

házasságkötések, gyerekek születései), vagy a felismerhetőség érdekében az adatközlő 

jelenbeli és múltbéli előfordulásainak a felsorolására szolgál (sportegyesületek, hobbik, 

szórakozóhelyek), máskor szinte egész ars poeticák megfogalmazásait tartalmazzák. Az 

elemzési egységek mindegyike tartalmazza az adatközlő nemét, életkorát és a magamról 

szóló részt. Egyéni összetételben kerültek be titulusra, családi állapotra, nyelvismeretre, 

állatokra, munkára szabadidőre és végzettségre vonatkozó információk, hiszen ezt nem 

minden adatközlő adta meg vagy töltötte ki.  
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7. Elemzések és eredmények 

7.1. Önmegjelenítések 

Az iwiw adatlapján található bemutatkozások a szociálpszichológiában is jól ismert 

önmegjelenítési és benyomáskeltési motívumokat tartalmaznak. Erwing Goffman (1959) 

énbemutatási stratégiáinak mindkét formájával találkozhatunk az adatlapon: az első a 

szándékos információátadás, mikor az adatközlő tudatosan közvetít saját magáról 

ismereteket, a második a nem tudatos információkiadás, mikor a beszéd különböző 

sajátosságaiból jutunk az adatközlőre vonatkozó adatokhoz. A nyelvészetben, 

pszichológiában, szociálpszichológiában a személyközi kommunikációt vizsgálva 

elsősorban dialógusokat elemeznek abból a célból, hogy mind a személyközi 

kommunikáció sajátosságairól, mind a beszélők egyedi beszédjellemzőiről ismereteket 

szerezzenek a nyelvre, a társadalomra és a személyiségre vonatkozóan.  

A korpusz a fentiektől eltérően monológikus jellegű, mégsem tekinthetjük olvasótól 

független közleménynek, hiszen az adatközlők az olvasókat több szempontból jelen 

lévőként érzékelik. Az egyik – legkevésbé konkrétan megfogalmazott – olvasót 

figyelembe vevő körülmény az információk típusát és mennyiségét érintik. A profilok a 

gyakorlatilag nullától az igen részletes bemutatkozásokig terjednek. Az adatközlőről alig 

valami információt közlő „bemutatkozások” a többi felhasználótól nagy figyelmet, 

körültekintést igényelnek azért, hogy a honlap betölthesse elsődleges funkcióját, azaz 

meg-, illetve felismerjék az illetőt. (A felhasználók felől megközelítve a honlap egyéb 

funkciókra is szolgál. Az egyik ilyen célja lehet, hogy megmutassák magukat másoknak 

úgy, ahogy láttatni szeretnék magukat, vagy bemutassák, hogy milyen énképpel 

rendelkeznek vagy tulajdnonítanak maguknak stb.) A legrészletesebb leírások az olvasók 

széles rétegéhez szólnak, azaz az önjellemzések e spektruma és annak összege 

megkönnyíti a felismerhetőséget. A másik, az olvasó közelségét érzékeltető, a szöveg 

dinamizmusát keltő sajátosság, mikor az írók kiszólnak az olvasóhoz, vagy egyéb fatikus, 

konatív elemeket helyeznek el a szövegben, melyet az olvasónak szánnak, például: 

„Sziasztok!! Laci vagyok a 10.-ről... Aki ismer az tudja hogy milyen vagyok aki meg 

nem az bekaphatja”; „Úgyis megkérdezed, ha érdekel...”. 

Felmerül a kérdés, hogy mennyiben érdekli a nyelvészetet, a kommunikációkutatást 

ez a monológikus énbemutatás. A személyközi kommunikációban és a 

dzsendernyelvészetben kutatott beszédtémák épp úgy vizsgálhatók ezen az adatlapon, 

mint egy „igazi” dialógusban. Másrészről a nemekkel összefüggő fellelhető jellemzők 
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referálnak az eddig feltárt sztereotípiák meglétéről, illetve azok elmozdulásáról is. A 

korpuszban megvizsgáltam, hogy az énbemutatások (identitáskonstrukciók) milyen 

beszédtémákból épülnek fel, és ezeket összevetettem mind a sztereotipikusan női, mind 

a sztereotipikusan férfi beszédtémákkal, jellemzőkkel, illetve megfigyeltem ezeket 

korosztályra vonatkoztatva is. Hipotézisem szerint tehát az önbemutatkozásokban épp 

azokra a beszédtémákra bukkanok, mint a nemekre és korosztályra jellemző személyközi 

kommunikáció során. Tipikusan férfias beszédtémának vártam az autók, gépek, 

számítógépek, hatalom, pénz, politika, munka, sport megjelenését; tipikusan nőies 

témának tekintettem a környezetről szóló diskurzus megjelenését, mint a család, a 

gyereknevelés, a barátok, a házimunka, a főzés, a takarítás témái vagy a külsődleges 

jegyek fontosságának előkerülését, mint a szépség, divat, testsúly, illetve az egészségi 

állapot említését. A fiatalabb korosztályra jellemző témáknak gondoltam a bulizást, 

barátokat, tanulást, míg a 26–40 éves korosztályra inkább a munka, család, házi és 

házkörüli tevékenységek említését vártam. 

Az önjellemzésekben nemcsak a beszédtémákat lehetett megvizsgálni, hanem 

jellemzően sokat írtak az adatfelhasználók a belső tulajdonságaikról. A kódolás előtt azt 

feltételeztem, hogy mindkét nemnél meg fognak jelenni a sztereotipikusan jó 

tulajdonságok, mint a csinos, aranyos, vonzó, házias, hűséges, beszédes, érzelmes, 

romantikus nő, valamint az ügyes, dolgos, ambiciózus, intelligens, erős, humoros, 

szorgalmas férfi képe. Mindemellett az identitáskonstrukciók egyedi jellegéből 

következően azt is vártam, hogy a Kegyesné (2004a) által megtalált kollokációkban is 

előbukkanó, a sztereotípiáktól eltérő modern nő és férfi jellemzői is előkerülnek az 

adatlapokon. Ilyeneket vártam, mint a magabiztos, karrierista, racionális, sikeres nő, 

illetve gyengéd, családszerető, nyugodt, udvarias stb. férfi. 

A beszédtémákat illetően az adatlapon szereplő „magamról”, illetve a szabadidős 

tevékenységről szóló részt elemeztem. A két részt azért kellett együtt elemeznem, mert a 

magamról szóló részben is sokszor előfordultak szabadidős tevékenységek, és így 

elkerültem, hogy egy adatközlőnél ugyanannak az elemnek a megjelenését kétszer 

kódoljam. 

Az elemzés során 48 kódot alakítottam ki. Többnyire a szabadidős tevékenységeknél 

találkoztam a sport, zene, tánc, számítógépezés, utazás, nap és tenger, szauna, színház, 

beszélgetés, gondolkodás, bulizás, párkeresés, alkoholfogyasztás, vásárlás, asztrológia, 

alvás, fotózás, házi és házkörüli munka végzése, kreatív tevékenységek és a varrás 

megjelenésével is. Külön kódoltam a szabadidős tevékenységeknél, hogy a szabadidőt 

barátokkal, illetve a családdal töltik-e, vagy hogy a szabadidejükben is azt írják, hogy 
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akkor is dolgoznak-e, tehát nincs idejük. Ha a barátokra, családra a magamról szóló 

részben utaltak a szövegek, akkor azt az affektív viszony a környezethez kódszó alatt 

kódoltam. Többnyire a magamról szóló részben találkoztam a belső és külső 

tulajdonságok megjelenésével, a munka említésével, a honlapcímekkel (mivel itt 

szerezhetnek az adatlapolvasók több információt a felhasználóról), itt írtak a pénzről, 

kedvenc ételeikről, arról, hogy szeretik az állatokat, vagy önmagukra egy-egy filmbeli, 

zenei vagy egyéb idézettel utaltak, ezt az életfilozófia alatt kódoltam. Két, stílusra 

vonatkozó jegyet is ebben a részben kódoltam, ami ugyan nem beszédtéma, de feltűnő 

jellegzetessége volt ennek a résznek: az egyik az volt, hogy az olvasóval való kapcsolatra 

utalva köszönéssel, üdvözléssel indították bemutatkozásukat a felhasználók, illetve hogy 

többen életüket, önmagukat adatlapjellegűen fogalmazták meg: mi történt eddig velük, 

mettől meddig mit csináltak, mintha egy szakmai önéletrajzot írtak volna magukról. A 

tanulás, könyv (olvasás), filmnézés mind a magamról szóló résznél, mind a szabadős 

tevékenységnél gyakori volt. A zene, zenélés ugyan gyakoribb volt a szabadidős 

tevékenységnél, azonban a zenei idézeteket is ebbe a szóba kódoltam, és ez inkább csak a 

magamról szóló részben fordult elő. 

A férfiak önbemutatásaiban a gyakorisági sorrend a következőképp alakult: sport, 

belső tulajdonság, munka, zene, affektív viszony a környezethez, számítógépezés, utazás, 

könyv, szabadidőben munkavégzés, életfilozófia, buli, szabadidő barátokkal, szabadidő 

családdal, alkoholfogyasztás, alvás, film, gépek, ételek, honlapcím, külső tulajdonság, 

kreatív tevékenység, vallás, jövő, fotózás, körülmények, idő, tanulás, házkörüli munka, 

házimunka, gondolkodás, tánc, származás, üdvözlés, beszélgetés, pénz, csajozás, 

színház, állatok, testsúly, asztrológia, szauna, egészség, nap, tenger, életrajz-adatlap, 

párkeresés, vásárlás.  

A nőknél kialakult gyakorisági sorrendet a nemekre vonatkozó számbeli, aránybeli 

különbségeket mutató ábrán találhatjuk alább. 
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5. sz. ábra: Az énbemutatások témáinak megjelenése a nőknél és a férfiaknál. 
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Az önmeghatározások során a független kétmintás T-próbával nemekre vonatkozóan 

szignifikánsnak bizonyult, és nőkre jellemzőbbnek az affektív viszony (t=-3,21; p<0,01), 

azaz családjukra, ismerőseikre többet utaltak bemutatkozásukban, mint a férfiak, az 

állatokkal való kapcsolataik, irántuk való érdeklődésük, (t=-2,24; p<0,05), az, hogy 

szabadidejüket barátaikkal (t=-3,48; p<0,01) és családjukkal töltik (t=-4,32; p<0,01), 

hogy szabadidejükben „gondolkodnak” (t=-2,07; p<0,05), jellemző volt a házimunka 

mint szabadidős tevékenység (t=-4,78; p<0,01), hogy sokat olvasnak, szeretik az 

irodalmat, ez a könyv kódszóban jelenik meg (t=-5,66; p< 0,01), ugyanígy a színház is 

(t=-1,79; p<0,1), azt írták magukról, hogy amikor nem dolgoznak olyan kreatív 

tevékenységet folytatnak, mint írás, festés stb. (t= -2,27; p<0,05), hogy fontos számukra 

a napfény, tenger (t=-4,2; p<0,01), sokan kifejezték szabadidős tevékenységként a 

táncot (t=-3,99; p<0,01), a tanulást (t=-2,47; p<0,05), hogy szeretnek utazni, sétálni, 

kirándulni (t=-2,25; p<0,05), vásárolni (t=-2,99; p<0,01), és végül bemutatkozásukban 

gyakrabban írtak adatlapjellegűen (t=-1,66; p<0,1), mint a férfiak. (Ez utóbbi nem az 

önbemutatások része, hanem annak stílusa, azonban ezt is nemre jellemzőnek találtam, 

és érdemesnek arra, hogy megvizsgáljam, van-e e stílusnak nemmel kapcsolatba 

hozható vonása, hiszen ezt Nagy (1980) a férfiakra találta jellemzőbbnek. Az én 

korpuszomban ez a nőkre volt jellemzőbb stílus.)  

Szignifikánsan férfiakra találtam jellemzőbbnek a sportot (t=4,87; p<0,01), a gépek 

kódszó alatt az autókra, motorokra való utalást (t=4,1; p<0,01), a számítógépezést 

(t=4,87; p<0,01), az internetes honlapokra való hivatkozást (t=3,27; p<0,01), a vallás 

megjelenését (t=3,48; p<0,01), az anyagiak említését (t=1,91; p<0,1), az időre való 

utalást, hogy az nekik nincs (t=2,82; p<0,01), hogy munkával jellemzik magukat 

(t=5,26; p<0,01), még szabadidejükben is dolgoznak (t=3,46; p<0,01), érdekes módon 

többször jellemezték magukat külső tulajdonságaik által (t=1,81; p<0,1), valamivel 

többet foglalkoztak nyilvánosan a testsúllyal (t=1,74; p<0,1), ugyanígy kedvenc ételeiket 

önjellemzésük részéhez sorolták (t=3,57; p<0,01), avagy alkoholfogyasztásukat mint 

szabadidős tevékenység szerepeltették (t=5,71; p<0,01). 
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6. sz. ábra: A nemek szignifikáns beszédtémái önmegjelenítésükkor. 

A beszédtémákat összevetve több megfigyelést tettem. Az egyik általam legfontosabbnak 

tartott az volt, hogy a férfiak és a nők fogalma a szabadidős tevékenységről, illetve a 

munkáról, amit a társadalom annak tart, eltérő. Míg a nők „szabadidejükben” 

házimunkát végeznek vagy gyereket nevelnek, addig a férfiak „dolgoznak”, nincs idejük, 

nincs szabadidejük. A szabadidő hiányát az időzavar, állandó időzavar, kevés 
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mikóóó?!, túráznék, ha lenne rá időm, Állítólag ilyen ritkán van, úgyhogy nem 

emlékszem, Ha véletlenül lenne stb. kifejezésekkel jelzik. Azonban azt sokszor nem írják 

le, hogy mit végeznek, többnyire nem nevesítik, mit dolgoznak, például: Néha még 

akkor is dolgozom; Olyan nincs, hogy nem dolgozom; What’s szabadidő? Megyek 

megnézem a szótárban...; mindenem a munka..; szabadidő: van 2 fiam, meg 1 cégem; 

Maszekolok!; Amikor nem munkaidőben dolgozom, akkor máshol dolgozom; ... mindig 

dolgozok...; szabadidő: Az mi?; szabadidő: miért van olyan?; Mindig dolgozom, de ha 

még sem....akkor is.. ; meg agyalok a munkán; mit is csinálok amikor nem dolgozom?; 

szabadidő: Ugyanazt mint amikor dolgozok; szabadidő: ???; szabadidő: hmm? Stb. 
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nem számít munkának. Ők maguk is kikapcsolódásként írják le ezeket, hiszen ezért 
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…miután elláttam a családom és mielőtt elalszom...; Próbálom a két kiskorút nevelni, 

és utolérni magam az otthoni teendőkkel, söpröm a teraszt; a vágtató gyerekeim után 
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loholok; főzök, mosok, takarítok, teregetek, vasalok, füvet nyírok, ültetek, festek-

mázolok, mindeközben a gyermeknevelést tökélyre fejlesztem, és nem utolsósorban 

odaadó feleség vagyok;, Próbálom megoldani kicsiny családom ügyes-bajos gondjait; 

Főzök, mosok, takarítok, pelenkázok, foglalkozom a gyerekekkel; gyereknevelés, 

házimunka, alvás, olvasás stb.  

A 21. századi férfi képe tehát még mindig a családfenntartó, dolgos, a munkát elsőnek 

kezelő ember, akinek a felesége még többnyire mindig a házimunka és a gyereknevelés 

örömeit élvezheti szabadidejében. A munka után. Úgy tűnik, hogy az egyenlő 

munkamegosztás elve, aminek érvényesülni kellene mind a munkahelyeken, mind 

otthon, még mindig csak szólam a szignifikáns eredmények alapján. Mégis ismét meg 

kell jegyeznem, hogy az önbemutatásokat nem tekintem a valóságot tükröző képnek, 

azonban azok az ősi pressziók, amelyek még mindig megjelennek ezekben az 

énmegjelenítésekben, tükrözik a hagyományos társadalmi munkamegosztást azzal a 

különbséggel, hogy a férfiak munka és a nők házimunka feladata mellett a nőknek ez 

megmaradt a „hivatalos” munkájuk után a kétkeresős családmodellben is. Ennek 

fennmaradását és természetes voltát érzékelhetjük ezekben a leírásokban. A munka- és 

szabadidőfogalmak hasonló értelmezése a két nem számára, úgy látszik, még várat 

magára. 

A kódszó alapján meglepő lehet az, hogy a nők szabadidejükben gondolkodnak. Ez azt 

a látszatot kelti, mintha egyébként ezt nem tennék, illetve esetleg még azt is, hogy a 

férfiak számára ez említésre nem méltó, természetes dolog. A kódszó pontosítása végett 

itt különösen arról írnak a nők, hogy meditálnak, elmélkednek „az élet nagy 

kérdéseiről”, terveznek, ábrándoznak: mostanában az élet nagy dolgairól elmélkedem; 

elmélkedés; tanulok olvasok futok gondolkodom IGEN GONDOLKODOM; meditáció; 

szabadidő: AKKOR GONDOLKODOM:); legújabban a legtöbb kérdésemre új 

válaszokat keresek; Keresem, figyelem a világ titkait, értelmeit; mindig agyalok vmin; 

gyakran csak álmodozom!; hülyeségeken gondolkozok; Elmélkedem a múlton, élvezem 

a jelent és tervezem a jövőt...; tervezgetem a jövőtlenségemet; Gondolkodom az élet 

kifürkészhetetlen rejtelmein stb. A nőknek ez a fajta szabadidős gondolkodása jelzi 

számomra, hogy sokkal jobban foglalkoztatja őket a helyük a világban, a tudatos 

létezésük elgondolása a társadalomban, a környezetükben elfoglalt szerepük értelmezése 

és újraértelmezése, a vágyaik és lehetőségeik egyeztetése, és az élet alapvető kérdéseinek 

a tisztázása, például hogy miért élünk a világban, mi dolgunk stb. Mivel a témát a nőknél 

találtam jellemzőbbnek, ezért az értelmezés egy síkja mindenképpen elgondolható 

számomra úgy, hogy a női létezés gyökereit, célját és jelenbeli szerepét is érinti ez a fajta 



 109

elmélkedés. A férfiaknak ősidőktől kezdve stabilabb, függetlenebb szerepe a 

társadalomban nem a mindennapi létezésen való gondolkodást motiválja, hanem inkább 

„elgondolhatatlanabb”, időtlenebb vallási dimenzióba emeli a mindenkori cselekvésüket 

az egyetemes emberiségért. Ezt a kiválasztott, küldetésszerepet tükrözik azok a 

mondatok, amelyeket a vallás kódszó alatt kódoltam: Hiszek Istenben. Hiszem, hogy 

Minden és Mindenki EGY. (R.B.) Figyelj a nem-fizikai világra és síkokra; Az Isten 

faladatot bízott rám, amikor erre a világra küldött, de olyannyira el vagyok maradva, 

hogy valószínűleg örökké fogok élni! Gyakran a vallási dimenzióban említik a férfiak a 

gondolkodást, filozofálgatást, amelyek azt sugallják, hogy az ő gondolkodásuk 

absztraktabb, magasabb dimenzióban mozog, mint a nőké: Sokat jártatom az elmémet 

Istenen, a világon, embereken, filozófálgatok. Egy fentebbi idézetben is már látható, 

hogy a férfiak valláshoz való kötődését időnként a vicc tartományában kell 

értelmeznünk, de a téma önjellemzésbe való behozása mégis jelentős a nőkéhez képest. 

A vicc, tréfálkozás keretében is értelmezhetőek a következő mondatok: Jelenleg ferences 

szerzetes- és papnövendékként élek a szegedi fitness-wellness kolostorban. Tanulok, 

hitoktatok, imádkozom, eszem, iszom stb. A fentiek ellenére teljesen normális 

vagyok...; hithű ateista :-); Néha elgondolkodom, hogy ha létezik is Isten, annyiszor 

tesz keresztbe nekem, hogy másokra már nem juthat ideje.; Sátánista szektát vezetek 

stb. 

A pénz megjelenését Nagy (1980) a nők leírásában találta jellemzőbbnek, ugyanakkor 

ez inkább a férfihatalom szimbólumának a része. Ezeken az adatlapokon azonban 

meglepően sokszor találkoztam a férfiaknál a pénz hiányának az említésével: Sokat 

dolgozom, hogy jussak valamire, de ez nem nagyon megy; Mellesleg van már 

lakáshitelem; ha van pénzem, akkor meg elutazok; Tudjátok, hogy van ez. Ha egy 

egyetemistának meg kell keresnie a mindennapi betevőre valót, hát mindent elvállal, 

ami egy kis pénzt hoz a konyhára és amire fizikailag képes; meg nem vagyok 

anyagilag a toppon; a pénz birtoklása, illetve általa az önérték felbecsülése ismét csak a 

vicc dimenziójában jelennek meg a férfiaknál: Sok a meló hulla vagyok. Dőőől a pénz; 

Gigolo di Italiano 500eur/hour. A „viccelődés” keretében értelmezhető a következő 

idézet is: pályázatok révén igyekszem pénzt lenyúlni az EU-tól (meglepő a korrupció 

diskurzusába illesztett megfogalmazás ezen a publikus helyen). A nőknél négy esetben 

fordul elő a pénz: kettőnél a személy anyagi helyzetétől függetlenül, kettőnél pedig a 

vásárlással, pénzköltéssel említve, itt szintén a pénzhiány jelenik meg.  
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A hatalom e szimbólumának többnyire hiányként való megjelenése a diskurzusban 

azt jelenti, hogy birtoklásáról beszélni tabutéma, ennek ellenére a hiányának a 

megjelenése ebben a korpuszban még mindig a férfiak témája között maradt. 

A kódolás előtt azt feltételeztem, hogy a külsődleges jegyeket, a testsúly megjelenését 

inkább a nők önjellemzésében fogom megtalálni. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy 

nyilvános szférában ez a nőknél jellemzőbben tabutéma, mint a férfiaknál, azaz 

önmagukat nem jelenítik meg „szexuális objektumokként”, ahogy a férfiak 

diskurzusában, a viccekben leggyakrabban megjelenítik őket, esetleg csak egyszer-

kétszer a viccelődés, önirónia kategóriájában. A túlsúly megjelenésének témája a 

férfiaknál az önirónia keretében értelmezendő: Mások szerint; Jó pofa, vicces vagyok. 

Szerintem +, csak egyszerüen kövér!! ; A képeken szerencsére nem látszik, de a 

versenysúlyom változó: ha zabálok, kövérebb vagyok, mint amikor nem eszek annyit.; 

Csak egy probléma van velem hogy utálom hogy mindig igazam van! ui.:kövér 

vagyok; Kövér vagyok és az óvodában megbuktam játékból. Stb. A külsődleges 

jegyekről is komolytalan hangnemben írnak legtöbbször, de az adatlapokból, azaz a 

szövegekből nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy melyiknek van valóságalapja: 

Magamról: Csúnya vagyok; Ide jöhet a szokásos, szép okos ügyes vagyok :-); csak 

rosszat tudnék írni....., vagy hazudjak....., szóval szép hosszú hajam van....ááááá ez 

nem megy!; Szép vagyok, csodaszép és nem vagyok bizonytalan, asszem!; Én vagyok 

a szép királyfi, Tök szép vagyok, nah meg okos, meg ilyesmik; Magamrol csak rövidet 

vagy szépet vagyis röviden szép vagyok; nagyon, de nagyon szépségesen szép vagyok, 

meg kicsit okos is.kockás a hasam meg a hátam is. Élni is szeretek.; A zord külsőm; 

Szőrzetem gyér, enyhén feketés, lassan növő, kedvedre megnyírhatsz, bármikor állok 

szolgálatodra.; 176 cm, 64 kg, rövid haj, kékeszöld szem. Stb. A viccelődést, ironikus 

hangnemet az is jelzi számomra, hogy a férfiak az adatlapon „kisajátították” maguknak a 

szép jelzőt, amit többnyire nőkre mondanak. Ehelyett a férfiak inkább helyesek, 

jóképűek lennének, ha „valódi”, férfias jellemzőket írnának magukról. A férfiak 

külsődleges jellemzésüknél tizenhétszer írták magukról, hogy szépek, míg a nők csupán 

négyszer. A nők külsődleges jegyeiket többnyire vagy semleges vagy negatív, időnként 

feltűnően önironikus, szándékosan figyelemfelkeltő interpretációs keretbe utalják: DE 

rövid a hajam!; szőőőőőke  DDD (voltam), kell ennél több; testi fogyatékosságom 

ellenére is; 163cm,58kg,rövid festett vörös hajú,barna szemű nő vagyok, de megjelenik 

az önirónia is, illetve a szerénység jelzésére a másokra való utalással írnak magukról: 

Állítólag nagyon hosszú szempilláim vannak....; Egyébként fantasztikus külsőmet csak 
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imádnivaló személyiségem és fantasztikus humorom szárnyalja felül; Magamról: 

SZŐŐŐKE KÉK SZEMŰŰŰŰ. Stb. 

A szabadidőnél már utaltam az idő faktorának a megjelenésére, azonban az idő szó 

alatt nemcsak az időhiányt kódoltam, hanem azt is, hogy az önjellemzésekben előkerül a 

múlt, és a jelen helyzet időlegessége is. (A jövőt külön kódoltam) A férfiaknál megjelenik 

a múltjukra utalás az önjellemzésükben, míg a nőknél erre nem találtam példát. A múlt 

természetesen inkább a 26–40 éves korosztálynál bukkan föl, a fiatalabbak inkább a 

jelenről, illetve a jövőjükről írnak. A múlt megjelenése a férfiaknál az állandóságot, a 

lojalitást, az eddig megtett életutat vagy a nosztalgiát jelenti: szeretem a 80-as évek 

hangulatát, Bakonyból emigrált lapajpusztai lakos vagyok 22-éve!; Amin eddigi 

életemben keresztülmentem az mem volt "piti"!; 15 éves koromban fertőzött meg az 

opera műfaja,8 év autodidakta éneklés után Debrecen indult a pályám. Egy 

énekversenynek köszönhetően 25 évesen már főszerepet énekeltem az Operaházban és 

Veronában, és immár tíz éve vagyok a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese; 

Tulajdonképpen ezt csinálom 20 év. Stb. A jövő kódszó valamivel gyakrabban fordul elő 

a férfiak szövegei alapján, azonban ez nem szignifikáns. Az mindenképpen jellemző 

azonban, hogy a nők a múltról nem, de a jövőről, elképzeléseikről többet írnak 

bemutatkozásaikban. Pozitív gondolkodás, a jövőbe vetett optimista látásmód jellemzi 

mindkét nemet a jövőről való gondolkodás megmutatásában: Egyszer tuti 

lediplomázom ; várom azt a pillanatot, amikor minden értelmet nyer...; nemsokára 

új dolgok várnak rám..félek, de remélem jó lesz! Stb. 

A részletesebb elemzések végén kitérek a férfiak egyik szabadidős tevékenységére, az 

alkoholfogyasztásra, a sörözésre, borozásra és ezek fokozottabb kimenetelű 

eredményére, például: szabadidő: Már csak iszom és iszom és iszom; szabadidő: háát 

legtöbbet semmit de azé szoktam inni is; szabadidő: Mikor nem iszok nem is tudom.; 

szabadidő: bulizok vagy másnaposan fekszek vagy a kettő egyben. Stb. A rendszeres 

alkoholfogyasztás legitim beszédtémává emelése azt jelenti, hogy a mértéktelen ivás 

nemcsak, hogy a társadalom férfitagjai számára elfogadott, „férfias” cselekvés, hanem 

követendő minta is, ha máshogy nem, a szociális ivás szintjén. A magyar társadalmi 

gyakorlatban a különösnek a szociális környezetben való üdítőzés számít. A nem 

alkoholfogyasztás az, ami magyarázatra tart igényt. Anélkül, hogy részletesebben 

belemerülnék e kérdéskör értelmezésébe és értékelésébe, a férfiak egy olyan témát 

legitimizálnak önmegjelenítésük szövegeiben, amelynek következményeivel ez esetben 

nem számolnak. Az alkoholizmus olyan társadalmi, népegészségügyi probléma, amiben 

Magyarország az európai országok között vezető helyet foglal el. Az önjellemzések 



 112

szövegei bizonyítottak számomra egy olyan „férfias” beszédtémát, melynek pozitív 

keretben való értelmezése többnyire csak a férfiak számára lehetséges, a társadalom 

többi tagja pedig ennek az elfogadottsága ellen küzd.  

Még egy-két megjegyzés a kódolásra és a szövegekből kialakult kódokra vonatkozóan. 

A napfény, tenger kódszók önmagukban kevéssé tekinthetők az önjellemzés részének, 

amelyek valóban jellemzik az adatközlőket. Ezekben inkább a vágyak jelennek meg, 

illetve az is elképzelhető, hogy e szavak megjelenése azért került az adatlapokra, mert 

épp nyaralás előtt, vagy télen a napfény hiányában keletkeztek ezek a szövegek. 

Mindamellett nem tekintem véletlennek, hogy épp a nőknél jelentek meg ezek: 

jelezhetik a kikapcsolódást, a pihenés utáni vágyat, az elvágyódást a mindennapi 

rutinból vagy egyebeket is.  

A varrás kódszót azért nem a házimunkánál kódoltam, mert nem gombvarrást 

jelentenek. A kreatív munkába kódoltam az írást és a festést, mind a nőknél, mind a 

férfiaknál. Nem a kreatív tevékenységbe, hanem a házkörüli munkába került például a 

kertészkedés vagy a házépítés, házfelújítás. 

Következőkben rátérek a korcsoportos vizsgálat szignifikáns eredményeire. A 

független kétmintás T-próbával szignifikánsnak, és a 14–25 éves korcsoportra 

jellemzőbbnek bizonyult, hogy magukat gyakrabban jellemzik belső tulajdonságaik által 

(t=4,33; p<0,01) és olyan szabadidős tevékenységek által, mint a bulizás (t=5,85; 

p<0,01), a pihenés, alvás (t=2,61; p<0,01), a zene szeretetével (t=4,29; p<0,01), 

szabadidejüket a másik nemmel való foglalatossággal töltik (t=1,98; p<0,05), kedvenc 

ételeiket megemlítik (t=1,93; p<0,1), írnak jövőjükről, vágyaikról, terveikről (t=1,75; 

p<0,1), hogy szeretik a napfényt és a tengert (t=2,44; p<0,05), szeretnek vásárolni 

(t=2,06; p<0,05), többször utalnak magukra külsejük által, mint az idősebbek (t=2,26; 

p<0,05), és ők azok, akik a bemutatkozások előtt köszönnek az olvasónak (t=4,06; 

p<0,01). (Ez utóbbi szintén inkább a beszédstílus megválasztásához tartozik, mint az 

önbemutatás részéhez, mégis jellemző tulajdonság, az identitáskonstrukció velejárója, és 

ezért itt említem meg.)  

A 26–40 éves korcsoportra szignifikánsan jellemzőbbnek találtam, hogy 

szabadidejüket családjukkal töltik (t=-6,63; p<0,01), szabadidejükben házkörüli (t=-

4,51; p<0,01) és házimunkát végeznek (t=-3,71; p<0,01), olvasnak (t=-4,77; p<0,01), 

szaunáznak (t=-2,4; p<0,05), utaznak (t=-3,84; p<0,05), vagy hogy önmagukat 

munkájuk (t=-2,19; p<0,05), vallásuk (t=-2,19; p<0,05) által határozzák meg, 

gyakrabban írnak adatlapszerűen életükről (t=-2,35; p<0,05), és jobban foglalkoztatja 

őket az idő (t=-3,37; p<0,01), mint a fiatalabbakat. 
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A nemre és a korra vonatkozó szignifikáns jellemzőket a szegedi populáció nemre és 

korra vonatkozó összetevőinek reprezentatív eredményének tekinthetjük az adatgyűjtés 

módjából következően. 

Megnéztem, hogy az iskolai végzettségek és az önjellemzések között van-e 

szignifikáns jellemző. Iskolai végzettség szempontjából két fő csoportot különítettem el: 

az elsőbe kerültek az általános és középiskolások, illetve az ilyen végzettséggel 

rendelkezők, a második csoportba kerültek a felsőoktatásban tanulók vagy ilyen 

végzettséggel rendelkezők. Mivel a kvótamintás adatgyűjtés során nem tudtam az 

életkorokhoz és a nemekhez megfelelő iskolai végzettséget is biztosítani, ezért a 

következő adatokat csak hozzávetőleges mértékben tartom figyelemre méltónak. Az 

eredmények csak erre a korpuszra jellemzőek, de semmiképpen nem reprezentatívak. 

Úgy vélem, hogy az iskolai végzettséggel mért szignifikanciák jó része inkább 

életkorfüggő, mint végzettségfüggő. 

Általános és középiskolákra találtam szignifikánsnak a környezethez való affektív 

viszony kifejezését, az állatok iránti érdeklődés említését, a szabadidő barátokkal való 

eltöltését, a bulizást, a külső tulajdonságok megjelenését, a számítógépezést, a vásárlást, 

a mondanivaló fatikus funkcióval való indítását, azaz az üdvözlést. Felsőoktatásba 

járókra, illetve azt végzettekre volt szignifikánsan jellemzőbb az utazgatások, a tanulás, 

az olvasás és a kreatív tevékenység, valamint a házi- és házkörüli munka végzésének 

említése mint szabadidős tevékenység, és hogy szabadidejüket családjukkal töltik. 

Különleges lehetősége volt a korpusznak, hogy megvizsgáljam ugyanezeket a jegyeket 

arra vonatkozóan, hogy valaki párkapcsolatban, családban él-e vagy egyedül. Erre 

vonatkozó kutatások számomra nem ismeretesek, mégis érdekesnek találtam, és így a 

dolgozatba illőnek, hogy a beszédtémák nőies, férfias, kor- és képzettségfüggő 

összetevője mellett szerepe lehet ennek a faktornak is. A vizsgálat eredménye nem 

reprezentatív, csak erre a korpuszra jellemző, de rávilágít arra, hogy az adatközlők 

beszédtémáját ez az összetevő is befolyásolta. A kapcsolatban élők szignifikánsan többet 

írtak arról, hogy házkörüli és házimunkát végeznek, illetve hogy családjukkal töltik 

szabadidejüket. Az egyedülállók többet írtak belső és külső tulajdonságaikról, hogy 

szabadidejüket barátaikkal való beszélgetéssel, bulizással, ismerkedéssel, 

zenehallgatással vagy pihenéssel, alvással töltik, és többet írtak kedvenc ételeikről is. 

Az adatok közül a legösszetettebb a nők és a férfiak önjellemzése volt belső 

tulajdonságaik által. A nők a tipikus sztereotip tulajdonságok mellett megjelenítették az 

aktív, sikeres, öntudatos, kreatív, önálló nő képét is. A férfiak a nőkhöz képest többször 

fogalmaztak meg magukról szélsőséges jellemzőket a kiválasztott tökéletestől a 
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legdegradálóbbakig. Ez utóbbiról eddig nem olvastam eredményeket, többnyire csak a jó 

tulajdonságokat emelték ki mind a nőkről, mind a férfiakról. Kérdéses lehet, hogy 

mennyire vehető komolyan a férfiaknak ez a nyilvános önbecsmérlése. Úgy vélem, hogy, 

ahogy a trágár beszédet „felvállalják” mint maszkulin vonást, úgy ezek a jellemzők is 

egyrészt azt a látszatot próbálják erősíteni a fenyegető stílussal, hogy hatalmat 

tükröznek, másrészről sokkal kézzelfoghatóbban tűnik az a magyarázat, hogy a férfiak 

ezt viccnek szánják, tréfásnak találják, azaz nem vehető, interpretálható komolyan a 

fenyegetés beszédaktusa. Kevésbé jellemző bennük a modern férfi képe, amely nemcsak 

a tipikus férfias tulajdonságokkal bír, hanem házias, családszerető stb. A nőknél az 

önálló cselekvés hangsúlyozása az aktivitásban, a kreativitásban, az okos, intelligens 

jellemzők említése már a talpraesett, önálló nő képét láttatják, azonban kétségtelenül 

túlsúlyban vannak a sztereotipikus nőiesség jelzői: megértő, nyitott, lelkizős, aranyos, 

kedves stb. 

Az alábbi táblázatban ismertetem, hogy milyen jellemzőket vallottak magukénak a 

nők és a férfiak ezeken az adatlapokon. Vastaggal kiemeltem, amit a leggyakrabban írtak 

magukról. Időnként a tényleges jelzők helyett egy kódszót közlök, amikor 

szinonimáknak tekintettem őket, illetve a szövegkörnyezet arra a jellemzőre utalt. 

Például az átlagtól eltérőnek kódoltam a következőket: Keresem azokat az embereket, 

akik nem tekintik magukat "normálisnak"; önmaguk sorsát akarják irányítani!; 

?....páratlan??; I'm not ordinary; Szeretem az "átlagos"embereket kiborítani 

hülyeségeimmel,flúgos hajlamommal; vagy életszeretőnek kódoltam a következőket: 

Igazi Oroszlánként imádom az életet; Ha élvezzük az életet; aki alapjában véve szeret 

élni. Stb. 
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Nőies tulajdonságok:

vidám, optimista, jó ember, szókimondó, őszinte, kreatív, aktív, kedves, aranyos, 

barátságos, barátkozó, bonyolult, átlagtól eltérő, érdeklődő 

családcentrikus, okos, intelligens, önálló, szabad, segítőkész, sokszínű, beszédes, nyitott, életszerető, 

nyugodt, türelmes, toleráns, egyszerű, megbízható, talpraesett, érzékeny, temperamentumos, 

kiegyensúlyozott, szerény, kritikus, lusta, tökéletes, kapkodó, igényes, kitartó, lelkizős, ragaszkodó 

Férfias tulajdonságok: 

vidám, vicces, okos, ügyes, bonyolult, aktív, kreatív, tökéletes, fenomenális, életszerető, 

barátságos, barátkozó, nyitott, „szerény” 

becsületes, tisztességes, nyugodt, érzelmes, érzékeny, egyszerű, átlagos, kedves, dolgos, jófej, beszédes, 

heves, komoly, nem egoista, pozitív, optimista, céltudatos, nem beszédes, tapasztalt, laza, 

családszerető, lusta, szabad, türelmes, toleráns, pacifista, konzervatív, magabiztos, megértő, gyengéd, 

segítőkész, vezető típus 

negatív tulajdonságok: rettenetes, bunkó paraszt, reménytelen, alkoholista, akaratos, öntörvényű, 

makacs, lusta, antiszociális, rosszarcú, "nagyképű egomán vadbarom", "ellenszenves rohadt szemét" 

stb. 

Közös jellemzők: 

aktív, beszédes, bonyolult, családszerető/centrikus, egyszerű, érzékeny, kedves, kreatív, lusta, nyitott, 

nyugodt, okos, optimista, pozitív, segítőkész, szabad, toleráns, türelmes, vidám 

12. sz. táblázat: Az önjellemzésekben leírt belső tulajdonságok 

Összehasonlítottam a Kegyesné (2004b) által talált kollokációkkal, és azt tapasztaltam, 

hogy sok átfedés van a két kutatás eredménye között. A fentiekben felsorolt 

tulajdonságok közül természetesen nem mindegyik tartozik a sztereotip 

dzsendermarkerek közé, ám úgy vélem, hogy jól látható bennük a társadalmi 

elvárásoknak való megfelelés és a benyomáskeltési motívum. Ez utóbbi különösen a 

férfiakra jellemző, mikor negatív tulajdonságaik hangsúlyozásával antiszociális, 

független, erős mivoltukat hangsúlyozzák és azt a társadalmi elvárást, hogy 

szórakoztatóak legyenek, viccesnek tűnjenek. 

Összegzés 

Az iwiw önjellemzést tartalmazó részeiben a beszédtémák vizsgálatával sikerült a 

sztereotipikusan férfiaknak és nőknek tulajdonított kommunikátumokon túl újabb 

elemeket kimutatnom, melyek szignifikánsan az egyik vagy másik nemre voltak 

jellemzőek. Ilyen volt például, hogy a férfiak többször említették, mint a nők a külső 

tulajdonságaikat (csúnya vagyok, szép vagyok, kövér vagyok, nagy medve, hosszú hajam 

van stb.) gyakran a viccelődés keretébe utalták ezt a szövegértelmezést. Ezzel 

kapcsolatban különösen sokszor említették a testsúlyukat – bár ezt a témát tipikusan a 
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nőkre tartják jellemzőnek–, a problémák okát, vagyis hogy melyek a kedvenc ételeik, 

hogy sokan fogyasztanak szabadidős tevékenységként alkoholt, illetve a nőktől eltérően 

többet emlegették anyagi helyzetüket és az ezzel kapcsolatos terveiket. Bár a pénz 

önmagában a hatalom jele, itt mégis inkább annak hiányával találkoztam. A 

birtoklásáról való beszédet tabutémának gondolom, viszont a téma diskurzusban való 

megjelenése még mindig a férfiakhoz kötött, annak ellenére, hogy annak hiányáról 

szólnak a szövegek. Az időfaktor megjelenése is a férfiakra volt jellemzőbb: egyrészről 

ismét a hiány jelent meg, azaz, hogy nincs idejük, másrészről a nőktől eltérően írtak a 

múltjukról, és a nőkhöz képest gyakrabban írtak a jövőjükről, vágyaikról is. Az időt 

tipikusan férfias beszédtémának tekinthetjük az adatlapon. A nők a sztereotípiáktól 

eltérően beszéltek arról, hogy szeretnek utazni, kirándulni, jellemző volt szövegeikben a 

napfény megjelenése, az állatok iránti szeretet kifejezése, a modern nőhöz illően a 

tanulás fontossága, és végül az, hogy szabadidejükben gondolkodnak, elmélkednek.  

A korcsoportos vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a fiatalok önmagukat 

jellemzően szabadidős tevékenységeik által határozzák meg, míg a 26–40 éves 

korosztály inkább a munkavégzés és a családi állapottól függően a szabadidős 

tevékenységben, és jelentős szerepet tulajdonítanak az idő múlásának, illetve hiányának. 

Az iskolai végzettségre vonatkozó eredmények, mivel nem illeszkedett a kvótás 

mintavétel rendszerébe, ezért inkább korra jellemzőnek tartottam, mint 

végzettségfüggőnek, ez újabb vizsgálatot igényel. Mindezen túl jellemzőnek gondolom, 

hogy a felsőoktatással van összefüggésben a folyamatos képzés, az olvasás és a kreatív 

munka, ami az adatbázisban túlnyomóan szellemi kreativitást jelent. (A manuális 

kreativitást inkább a házkörüli munkavégzésben kódoltam.) A párkapcsolatban levés, 

illetve a függetlenség nem hozott különlegesen meglepő eredményt, azonban igazolta a 

faktor beszédtémákat meghatározó voltát. Az adatok közül kiemeltem még a belső 

tulajdonságok vizsgálatát, mert széles spektrumban mutatta meg a társadalom mai 

szemléletét, helyzetét a nemekkel kapcsolatban. Mind a nők, mind a férfiak 

ragaszkodnak a sztereotipikus jellemzések nagy részéhez, azaz tükrözik a társadalmi 

berendezkedést, azonban a nők részéről egy határozottabb elmozdulást érzékelek az 

önálló, független személyiség kialakítása felé, legalábbis ami a jelzőket illeti. A háztartási 

munka szabadidős tevékenységként való feltüntetése még a mozdulatlan társadalmi 

berendezkedést igazolja. Új elemnek gondolom a nemek „társadalomtól elvárt” 

tulajdonságainak leírásánál, hogy a férfiak sztereotipikusan jó, elvárt tulajdonságai 

mellett megjelentek azok a negatív elemek, melyek első olvasatban a hatalom, erő 

bemutatását fenyegető jelzőkben jelenítették meg. Ezt az elvártaknak ellentmondó 
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normaszegés motívumát inkább viccesnek értékeltem, azaz feltételeztem, hogy annak 

szánták őket, mint valódi fenyegetésnek. A nőknél ilyen szélsőséges negatív 

tulajdonságot jellemzően nem találtam.  

7.2. Titulusok 

Az iwiw profilalakításánál külön helyet biztosítottak a titulus megadására, a névtől 

elkülönítetten, kissé hátrébb, a születési név megadása után. Az olvasók előtt azonban ez 

már a név előtt jelenik meg, pl.: dr. Kovács István. A Bakos-féle idegen szavak szótára 

(1995) szerint a titulus címet, rangot jelent és az azzal járó megszólítást. Mivel az 

alezredes szó is ebbe a kategóriába tartozik, kissé különös a magyar használati szabályok 

szerint azt mondani például, hogy alezredes Tóth Károly. Ez inkább az angolszász 

hagyományokra jellemző. Ilyen különös alakok születtek az iwiwen a titulusmegadás 

következtében, mikor nem címet vagy rangot írtak be a felhasználók, hanem sokszor 

foglalkozást pl. tanuló. 

A titulusok kódolása előtt azt gondoltam, hogy a társadalmi esélyegyenlőségek és a 

munkamegosztás alapján, valamint a nőket érintő üvegplafonhatás miatt a férfiak 

rendelkeznek több címmel, ranggal és nem a nők. 

A férfi adatközlők közül 141-en írtak ide adatot, a nők közül 64-en. A férfiak 29%-a, a 

nők 12,5%-a írt magának titulust. A független kétmintás T-próba szignifikánsnak 

(t=6,54; p<0,01) találta ezt az összefüggést. 

Az, hogy az adatközlőink közül a férfiak egyharmada írt magának valamilyen rangot, 

státuszt, arra enged következtetni, hogy többen írtak esetleg kitalált vagy a magyarban 

címként nem használatos szót maguknak. Ennek ellenére úgy véljük, hogy a szignifikáns 

eltérés azt jelzi, hogy a férfiak jobban figyelnek identitáskialakításuknál arra a tényre, 

hogy legyenek „valakik”, azaz a társadalom elismert tagjai, amit ezek a címek is 

közvetítenek. 

Mielőtt rátérnék a különböző rangok részletezésére, megjegyezem, hogy a korosztályi 

vizsgálat is megerősítette a nem valódi címekre vonatkozó feltételezésemet. Oktatási 

rendszerünkben doktori és egyéb címeket kapni az egyetem elvégzése után lehetséges és 

szokásos, ez 23-24 éves korra esik leghamarabb. A titulust megadó 141 férfiból a fele, 70 

adatközlő 25 év alatti, a 64 nőből pedig 29 (63%) 25 év alatti. A független kétmintás T-

próba (t=2,18; p<0,05) szignifikánsnak találta ezt az összefüggést, azaz a 14–25 évesek 

szignifikánsan több címet írtak maguknak, mint azok, akik „valódi” titulussal 

rendelkezhetnek.  
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A többszempontos varianciaelemzés interakciós hatást talált131 a titulusmegadásoknál 

a nem és a kor változó között, de ez az összefüggés nem szignifikáns. Az ábrán jól 

látható, hogy az esetek többségében a fiatalok és a férfiak írtak titulust maguknak. A 

legkevesebbet a 26–40 éves nők, és náluk alig valamivel írtak több titulust a fiatalabb 

nők. Mind a kornak, mind a nemnek mint független változóknak szignifikáns hatása van 

a titulusra, azaz a függő változóra, azonban a két független változónak nincs együttesen 

szignifikáns hatása a függő változóra. 

 

7. sz. ábra: Többszempontos varianciaelemzés a titulusok és a nem és a kor között. 

A titulusok kategorizálásánál a következőket tudtam elkülöníteni. 

 titulus 

férfi 

(db) nő (db)

dr. 27 23

mr /miss 9 2

ifj. 11 3

foglalkozás 31 16

prof 11 1

egyéb 52 19

összesen 141 64

13. sz. táblázat: A titulusok megoszlása a nőknél és a férfiaknál 

A táblázatból kiolvasható, hogy a jelzők egy része nem valódi rangot jelent, hanem 

például családtagokkal való viszonyt (ifj.), a férfi vagy női attribútum megerősítését, 

                                                 
131 Amennyiben az ábrán a vonalak nem párhuzamosak, a grafikon azt jelenti, hogy összefüggés van a változók között. 

Ez lehet szignifikáns és nem szignifikáns. 
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illetve a kisasszonylét (függetlenség, férj nélküliség, esetleg szinglilét) jelzését, 

társadalmi rétegmeghatározást a foglalkozások szintjén. A férfiak a következő 

foglalkozásokat adták meg: miniszterelnök, univerzumirányító, ügyvezető, kreatív ig., 

inspector, producer, kóborlovag, RetiredRevolutionary, tanuló, diák, transporter, 

merchandiser, operaénekes, dj, dolgozó hangya stb. A nőknél a következő 

foglalkozásokat találtam: vezető menedzser, irodavezető sminkes, szoc. pol. előadó, 

mérnök, operátor, tanító/tanító néni, tanuló, diák. A foglalkozásoknál a férfiak több 

elképzelt, magas rangú foglalkozást is megadtak, illetve hajlamosabbak voltak köznapi 

foglalkozásokat „angolba öltöztetni”, amitől felelősségteljesebbnek, komolyabbnak tűnik 

munkájuk. Erre irányuló tendencia a hétköznapi életben is érzékelhető, különösen a 

külföldi tulajdonban lévő vállalatoknál. 

A dr. és prof. címek megjelenései valódi professzorokat sohasem jelölnek. A titulust 

megadó férfiak alig egyharmada (26%), a nőknek pedig több, mint egyharmada (35%) 

választotta magának ezt a valódi társadalmi elismertséggel is együtt járó megszólítást. A 

férfiak közül az adatlapok alapján 27-ből 17 valódi doktori címmel rendelkezhet, ők 23 

év felettiek (orvos, jogi végzettségű vagy tudományos fokozattal rendelkező), a 23 

doktori címet megadó nő közül 22 valóban az (illetve egy a férjezett neve által tartható 

annak), a 23. pedig doktorandusz. Vizsgálatom eredménye szerint a nők nem viccelnek 

ezzel a címmel, erre inkább a fiatal fiúk hajlamosak. 

Az egyéb kategóriában a férfiak igen magas kiváltságokkal is rendelkező 

megszólításokat választottak maguknak, ez a nőkre nem jellemző. A férfiak egyéb 

kategóriájába soroltuk a méltóságos, király, rex, őnagysága (bár ezt a nőknél kellett 

volna megtalálnom), adj, sir, szőr, I. (mint a királyoknál), megasztár, „megamen”, 

Haynau, don, főhabi, gróf, vitéz, ronin, superior #1, The Gargantuan, senior, pro, The 

Sleyer, Balogh föld grófja, The Holy & Glorious, Dominator, lord, Vezérlő fejedelem, 

Von, Alvó Oroszlán, Don Di St., El-sejk bin-hadzsi, A (mint például A Kovács Géza, ami 

egyedüliséget jelent itt) jelzőket, valamint a titulusnélküli stb., „a semmi ága”, Tahó 

Köcsög, napilopi, facér, Love Szeged kifejezéseket. Ezek közül degradáló csak kettő van, 

a többi inkább fenyegetést, nagyságot fejez ki, ami tiszteletet kíván. A nőknél egyéb 

kategóriába soroltam a következő kifejezéseket: über, A, Nagykövet, Her Royal Highness 

„felértékelő” szavakat, valamint a kiscsillag, menyasszony, párkapcsolatban, happy, 

hereux, nincs, of. (ezt nem tudom, mire utal), br. (ez egyben a felhasználó neve 

kezdetének a rövidítése is), noricka, "Nyomozó szivacs", „így sikerült”, „nemszent” 

kifejezéseket. Mind a férfiaknál, mind a nőknél egy-egy szó vagy kifejezés többször is 
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előfordul. A felsorolásból látható, hogy a férfiak sokkal inkább választanak maguknak a 

többiek közül kiemelő, az egyediség érzetét keltő jelzőket, megszólításokat. 

Összegzés 

A titulusok vizsgálatának eredménye azt mutatta, hogy kevés valódi címet tartalmaznak 

ezek az adatok. A férfiak előzetes várakozásaimnak megfelelően szignifikánsan többször 

írtak maguknak titulust, mint a nők. A doktori címmel rendelkezők közül a nők valóban 

rendelkeznek e címmel, míg a férfi adatközlők egy része (28%) csak előrevetíti magának 

ezt, vagy valamilyen okból magának tulajdonítja ezt a címet. Mind a foglalkozások, mind 

az egyéb kategóriák kvalitatív vizsgálatai alapján kijelenthető, hogy a férfiak, különösen 

a fiatalok szívesen választanak maguknak magas rangú, bár még nem birtokolt címeket, 

illetve a férfiak magas pozíciójú beosztásukat is címként, rangként jelenítik meg nevük 

előtt. A nők közül ezzel az esettel csak egy-két esetben találkoztam. Az adatlap vizsgálata 

és eredménye alapján megfogalmazható az a következtetés, hogy a férfiak cím- és 

rangérzékenyebbek, mint a nők. Ezt az állítást akkor is érvényesnek tartom, és újabb 

vizsgálatokban megfigyelésre érdemesnek, ha az adatok sokszor nem valódi titulust 

rejtenek, hanem a tréfálkozás miatt kerültek az adatlapokra. A tréfálkozás mögött rejlő 

társadalmi háttér is azt igazolja, hogy több férfi dolgozik magas pozícióban, illetve ér el 

professzori címet, mint nő. Úgy vélem, hogy az önreprezentációban is ez a vágy és a 

férfiak számára „könnyebben elérhető” lehetőség fogalmazódik meg, míg a nők esetében 

sokkal kevesebbnél merül fel a gondolat, hogy azok lehetnek, lehetnének, amennyiben 

az adatlapon nem valós adat található. 

7.3. Beszélt nyelvek 

Az iwiw adatlapján az alapadatoknál lehet megadni, hogy milyen nyelveket beszél a 

felhasználó az anyanyelvén kívül. Mintegy 85 nyelv közül lehet választani. A nyelvek 

közül a felhasználók egyetlen kattintással választhatnak akár hármat, négyet is. A 

kiválasztásos módszer egyrészt gyorsabb, másrész a felhasználó számára nem nyújt 

lehetőséget ennél a résznél olyan lényegbevágó pontosításokra, mint hogy milyen fokon 

beszél egy nyelvet, illetve hogy a négy alapkészség közül képes-e és ha igen, milyen 

fokon írni, olvasni is egy másik nyelven, vagy esetleg csak érti a nyelvet, de nem beszéli. 

Az előbbi információk pontosabb képet nyújthatnának egy reálisabb nyelvtudási 

repertoár megállapításához. Ennek hiányában a nyelvtudásról szóló adatok csak 

iránymutatásul szolgálnak a felhasználó idegennyelv-hozzáféréseihez. 
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A következő felsorolásból látható, hogy az Európában beszélt nyelveken túl a nyelvek 

farsangi kavalkádját tárták elénk a honlapkészítők: albán, angol, arab, azeri, baszk, 

bengáli, bihari, bolgár, breton, burmai, butáni, cseh, dán, eszperantó, észt, farszi, 

fehérorosz, fidzsi, finn, francia, fujarati, galíciai, görög, grúz, guarani, hausa (magyarul 

hauszaként található a szakirodalomban), héber, hindi, holland, horvát, indonéz, ír, 

izlandi, japán, jávai, jiddis, kambodzsai (= khmer nyelv), kasmír, katalán, kazah, kínai, 

kirgiz, koreai, kurd, laoszi, latin, lengyel, lett, litván, makedón (= macedón), maláj, 

malajalam (= malajálam), máltai, moldáv, mongol, német, nepáli, norvég, olasz, orosz, 

örmény, pandzsábi, pastu, portugál, rétóromán (sic!), román, skót, spanyol, Sundanese, 

svéd, szanszkrit, szerb, szerb-horvát, szlovák, szlovén, szomáli, szuahéli, tádzsik, thai, 

tibeti, török, türkmén, ukrán, urdu, üzbég, vietnámi, walesi, zulu. A felsorakoztatott 

nyelvek egy része felveti a kérdést, hogy milyen kritériumok alapján kerültek be a 

listába, mások pedig miért maradtak ki, ha ezek bekerültek. A nyelvi repertoár földrajzi 

megoszlása az 1. számú mellékletben található. 

Látható, hogy az ázsiai nyelvek igen nagy arányban szerepelnek a választható beszélt 

nyelvek között. Vajon mi indokolja az olyan nyelvek bekerülését egy ilyen adatlapra, 

mint például a maláj, jávai stb.? A hazánkban ritkán beszélt ázsiai nyelvek mellett 

feltűnik még az Európában, Spanyolország északnyugati részén beszélt galíciai vagy más 

néven gallegó újlatin nyelv, vagy a kelta breton nyelv, mely nyelvek anyanyelvi 

beszélőinek a száma is csak pár százezerre tehető. A zulu vagy hausza afrikai nyelveknek 

sem feltételezhető tömeges rajongótábora Magyarországon, nem beszélve a guaraniról. 

Felmerül a gondolat, hogy a felsorolt nyelvek választhatóságának egy részét esetleg csak 

a jó hangulat megteremtése érdekében tehették oda a honlapszerkesztők, de ez az 

elgondolás nehezen alátámasztható, mert egyéb helyen nem találni a honlapszerkesztők 

által generált „tréfálkozási” lehetőséget. A magyarázat az előzményekben keresendő. 

Habár a kutatás idején csak magyarul volt hozzáférhető az iwiw, korábban angolul és 

még 13 nyelven. A nyelvválasztási repertoár nagy része ezzel az információval már 

logikusabbnak és elfogadhatóbbnak tűnik. 

Megállapítható, hogy az iwiwen megadott nyelvek egy részéhez a hozzáférés csak 

kevesek számára adott, illetve vágyott. Már az adatgyűjtés kezdetekor rájöttem, hogy 

ennek az adathalmaznak az elemzésével nem fogok valós képet kapni a férfiak és a nők 

nyelvtudásának összehasonlításakor, mégis úgy gondoltam, hogy az így kialakult minták 

is beszédesek lesznek, és a leíráson túl magyarázatra tartanak igényt.  
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Azt feltételeztem, hogy a nők több „valódi” nyelvtudást fognak beírni maguknak, mert 

tanulás terén őket tartják szorgalmasabbnak, a nyelvtanuláshoz pedig a tehetségen túl 

sok szorgalomra is szükség van. 

A 488 férfiból 386 jelölte meg, hogy a magyaron kívül egyéb nyelvet is beszél. Ez a 

férfiak 79%-a. Az 512 nő közül 388-an adtak meg idegen nyelvet. Ez a nők 75%-a. Ebből 

az eredményből látszik, hogy a férfiak nyelvtudásukhoz való attitűdje valamivel 

pozitívabb, magabiztosabb, mint a nőké, ugyanakkor magyarázatul szolgálhat az a tény, 

hogy a nyelvtudás fokát nem kérdezi az adatlap. Felmerül a kérdés, hogy a férfiak 

magabiztosabb nyelvtudásukra következtető állítás tartható-e? A realitáshoz közelebb 

vihet a statisztikai hivatal legutóbbi, 2001-es kimutatása, ahol mind országos, mind 

Szegedre vonatkozó adatok összevethetők ezzel az eredménnyel. A nők és a férfiak 

bevallott nyelvtudásra vonatkozó mintáit tendenciában tartom figyelemre méltónak, 

mivel a népszámlálások során a bevallásokat nem kell okmányokkal igazolni, így nem 

lehet tudni azt sem, hogy a bevallott anyanyelven kívüli nyelvtudás milyen értékű és 

évek múltával mennyi marad meg az így szerzett nyelvtudásból. Az viszont 

feltételezhető, hogy a KSH hivatalos felmérése, a formálisabb interjúhelyzet miatt is, 

közelebb esik a valósághoz, mint az iwiwen megadott nyelvtudás. A KSH országos adatai 

szerint a nők egy kicsivel többen beszélnek idegen nyelvet, mint a férfiak, a Szegedre 

vonatkozó kimutatás viszont a férfiak javára írja ezt a kis eltérést. (A részletes adatokat 

az 2. számú mellékletben közölöm.) 

Ez az adat már összhangba hozható azzal az eredményemmel, hogy – a szegedi férfiak 

és nők megoszlását is figyelembe véve – a szegedre bejelentkezett iwiw-felhasználók 

közül a férfiak nyelvtudásukat illetően magabiztosabbak, azaz férfiak 79%-a írt be 

valamilyen idegennyelvtudást, míg a nők közül 75% vállalta nyelvtudását „beszélt 

nyelvek” címszó alatt. Ez az eltérés azonban nem szignifikáns.  

A 386 férfi felhasználó 706 nyelvet jelölt meg. Az egy főre jutó idegennyelvtudás 1,84, 

a összes férfi válaszadót tekintve 1,44. A 388 női adatközlő 697 idegen nyelvet jelölt be. 

Az idegen nyelvet megadók közül a egy főre jutó nyelvtudás 1,96 az összes adatközlőkre 

vonatkoztatva pedig 1,36. Azt az összefüggést a független kétmintás T-próba 

szignifikánsnak találta, azaz a férfiak szignifikánsan (t=9,6; p<0,01) több nyelvet 

beszélnek, mint a nők, az iwiw adatközlői alapján. Ezt az adatot azonban önmagában így 

nem értékelhetem a felsorolt nyelvek megbízhatatlansága miatt.  

A női adatközlők közül százalékosan valamivel kevesebben kevesebb nyelvből (47 

nyelv) kevesebb nyelvet jelöltek meg második, harmadik, illetve negyedik beszélt 

nyelvként, mint a férfiak. A férfiak valamivel gyakrabban éltek azzal a lehetőséggel, hogy 
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második, illetve harmadik, negyedik nyelvet is megjelöljenek nyelvtudásként. A férfiak a 

85-féle nyelvből 57-félét jelöltek meg anyanyelvük mellett második, harmadik vagy 

negyedik beszélt nyelvként. A nyelvi repertoár választásából az derül ki, hogy a nők 

nagyobb homogenitással választottak a listából, és ha ezt összevetjük a férfiak által 

választott nyelvekkel vagy az adatlapon megadott nyelvekkel, akkor már ennél az 

adatnál felmerül az a hipotézis, hogy a nők hitelesebb nyelvtudást közvetítenek 

magukról, mint a férfiak.  

Már az előzetes kutatásokban is megfigyeltem, hogy a férfiak gyakran írnak a beszélt 

nyelvek közé olyan, hazánkban „egzotikusnak” hangzó nyelveket, mint a zulu, urdu, 

malajalam, pastu, bengáli vagy fidzsi. A saját bevallás hitelessége ilyen esetekben 

nemcsak, hogy megkérdőjelezhető, hanem az esetek nagy részénél hiteltelenné is válik. 

E nyelveknek a férfiak által való gyakoribb választása motiválta azt az elképzelésemet, 

hogy a férfiak ezt az egyszerű választási lehetőséget is identitásuk, világlátásuk, 

értékrendszerük közvetítésére használják. A különleges nyelvekre vonatkozó vizsgálat 

azt mutatja, hogy vannak olyan nyelvek, melyek beszélt nyelvként való megjelölése vagy 

csak a férfiak, vagy csak a nők számára keltik az egyediség érzetét. Csak férfiak 

választották az albánt, a biharit, a bolgárt, a butánit, a fujaratit, a görögöt, a katalánt, a 

kínait, valamint a kirgizt, laoszit, norvégot, pastut, skótot, Sundanese-t, szuahélit, 

üzbéget és a vietnámit. Csak nők választották az azerit, az észtet, a grúzt, szlovákot, 

szlovént, törököt és a walesit. 

Megvizsgáltam, hogy van-e összefüggés a ritkán választott nem európai, az európai de 

kis nyelvek és a férfiak életkori megoszlása közt132. 69 szövegben találtam ilyen 

nyelveket, azaz 69 felhasználó választotta 123 esetben ezeket. A ritka nyelveket választók 

közül az egy főre eső ritka nyelvek száma 1,8. A 69 felhasználóból 27 fő 14–25 év közötti, 

ők 45 nyelvet jelöltek meg (egy főre eső nyelvtudásuk 1,66), és 42 fő 26–40 év közötti, 

akik 78 ritka nyelvet jelöltek be (egy főre eső nyelvtudásuk 1,85). A 69 felhasználóból, 

akik ritka nyelvet választottak 62 adta meg végzettségét. Ebből 31 fő általános vagy 

középiskolába járó vagy azt végzett, ők 64 ilyen nyelvet írtak be, 31 fő felsőoktatásba járó 

vagy azt végzett, ők 45 ilyen nyelvet írtak be.  

A 10-nél gyakrabban választott nyelvek gyakorisági sorrendjében a férfiaknál a zulu 

igen előkelő helyet foglal el. Első az angol 323-mal, második a német 117-tel, harmadik 

az olasz 25-tel, negyedik a zulu 23-mal, megelőzvén a franciát (20) és a spanyolt (15), 

                                                 
132 A ritkán választott nem európai, illetve európai kis nyelvek közé soroltam: az albánt, arabot, baszkot, bengáli, 

biharit, butánit, farszit, fidzsit,  fujaratit, guarani, hausa, héber, hindi, japán, kambodzsai, kínait kurd, laoszi, 
maláj, malajalam, pandzsábi, pastu, Sundanese, szanszkrit, szuahéli, tadzsik, türkmén, urdu, üzbég, vietnámi, 
zulu. 
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valamint a latint (12) és az oroszt (10). A KSH 2001-es szegedi adatai szerint Szeged férfi 

lakossága e nyelveket számba véve a következő sorrendet állított fel: a leggyakoribb az 

angol, utána a német, orosz, francia, olasz, a latin és a spanyol egyformán 580 beszélővel 

követik az előzőeket.  

A nőknél is megvizsgáltam, van-e összefüggés a ritkán választott nem európai, az 

európai de kis nyelvek és a nők életkora közt133. 32 felhasználó választotta ezeket a távoli 

vagy hazánkban ritkán beszélt nyelveket. Összesen 45-ször fordultak elő. A 32 válaszadó 

közül az egy főre eső fent említett nyelvek száma 1,4. A 32 ritka nyelvet megadó női 

adatközlő közül 17 14–25 év közötti, ők 27 nyelvet adtak meg (egy főre ritka nyelv 1,58), 

15 fő 26–40 év közötti, 18 ritka nyelvet adott meg (egy főre jutó nyelv 1,2). Látjuk, hogy 

a fiatalabb nők valamivel több ritka nyelvet adtak meg, mint a 26–40 éves korcsoport. A 

32 fő közül 31 megadta iskolai végzettségét is, 11 fő általános és középiskolai végzettséget 

adott meg, ők 16 ritka nyelvet adtak meg, 20 fő felsőoktatási végzettséget írt, ők 27 

nyelvet adtak meg. A 11 fő az összes általános és középiskolai végzettséget megadó nő 

6,7%-a, a 20 fő a felsőoktatást megadó nők 6,3%-a. 

Az alábbi táblázat jó láttatja, hogy a férfiak közül inkább a második (26–40 éves 

korosztály), míg a nők közül inkább a fiatalabb korosztály választott ritka nyelveket 

nyelvtudásuk megadásánál.  

 

8.sz. ábra: A ritka nyelvet választók nemi és koronkénti eloszlása. 

A következő két ábra azt mutatja, hogy az általános vagy középiskolai végzettséget 

megadó összes adatközlő közül (324 fő) százalékosan többen (13%) adtak meg ritka 

nyelvet, mint az összes adatközlő közül, akik felsőfokú végzettséget adtak meg (9%). 

                                                 
133 A ritkán választott nem európai, illetve európai kis nyelvek közé soroltam a nőknél: arab, azeri, baszk, bengáli 

farszi, fidzsi, guarani, hausa, héber, hindi, japán, kambodzsai, kurd, maláj, malajalam, pandzsábi, szanszkrit, 
tádzsik, türkmén, urdu, walesi, zulu. 
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9. sz. ábra: Általános vagy középiskolai végzettséget, illetve felsőfokú végzettséget megadók közül ritka nyelvet megadók százalékos 

aránya. 

A sokak által választott nagy nyelvekről elmondható, hogy a nőknél ezek gyakorisági 

sorrendje kis eltéréssel megfelel a KSH 2001-es felmérésének. Az iwiwen legtöbben, 311-

en az angolt választották, fele annyian, 150-en a németet, 54-en a franciát, 37-en az 

olaszt, 26-an az oroszt, 15-en a spanyolt és 14-en a latint. A KSH adataiban a szegedi női 

lakosok nyelvtudásának gyakorisági sorrendjében az orosz a 2740 adatközlővel 

megelőzte az olaszul beszélő 1618 adatközlőt. Az orosz háttérbe szorulása a legközelebbi 

népszámláláskor várhatóan még radikálisabb csökkenést fog mutatni, talán vetekedni 

foga szerb, horvát nyelvvel is a rangsorban. 

KSH 2001 
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14. sz. táblázat A KSH 2001-es szegedi adatai és az iwiw adatai szerint a nők és férfiak által választott legtöbb idegen nyelv sorrendje 

(A fenti táblázatban a férfiaknál kihagytam a zulut, amit 23-an választottak, mert nem 

soroltam a nagy nyelvek közé. A százalékos megoszlásoknál pedig a felsorolt nyelvek 

összes előfordulását vettem 100%-nak, ehhez képest számoltam ki a százalékos 

megoszlásokat.) 

Az előzőnél azonban beszédesebb, ha a nagy nyelvek választási arányait az összes 

adatközlőre vonatkozóan bontjuk le: a nagy nyelvek viszonylatában a férfi (66%) 

adatközlők jobban preferálták az angolt, mint a nők (60%). A spanyolt a férfiak és a nők 
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egyformán 3%-a, míg a latint 2-2%-uk jelölte meg. A nők által valamivel „kedveltebb” 

nyelv a német: nők 29%-a, férfiak 24%-a írta, a nők 11%-a tanulta, tanulja a franciát, a 

férfiaknak majd harmada, 4%-a, az olasz tekintetében a nők 7%-a, a férfiak 5%-a 

választotta, az oroszt a nők 5%-a, a férfiak csupán 2%-a vallotta, hogy beszéli. 

A ritka nyelvek esetében a nemre vonatkozóan a T-próba szignifikánsnak mutatta a 

(t=4,66; p<0,01), hogy a férfiak több ilyen nyelvet választottak, melynek jó része a 

feltételezésem szerint a hiány elfedésére, illetve viccből került az adatlapokra. A nagy 

nyelvek esetében a T-próba nem mutatott szignifikáns különbséget a nők és a férfiak 

közt (bár a nők jobban állnak e tekintetben), amiről úgy gondolom, hogy megközelítheti 

a valóságot.  

A ritka nyelvek és a korcsoportok vizsgálatánál nem találtam szignifikáns 

összefüggést, azaz, hogy a két független változó együttesen szignifikánsan hatna erre a 

függő változóra. A többszempontos varianciaanalízissel készített ábrán jól látható, hogy 

ritka nyelvekből a legtöbbet a 26–40 és a 14–25 éves férfiak írtak maguknak. A nőknél a 

fiatalabbak választották gyakrabban ezt a lehetőséget. A legkevesebb ritka nyelvet a 26–

40 éves nők írták. 

 

10. sz. ábra: A ritka nyelveket beszélők korcsoportos és nemi interakciós hatása. 

Az iskolai végzettség és a ritka nyelvek között is szignifikáns eltérést találtam a független 

kétmintás T-próbával a (t=3,31; p<0,01), azaz az általános, illetve középiskolások 

szívesebben írnak maguknak ilyen nyelveket.  

A nagy nyelvek és a korcsoport korrelációjának vizsgálatában a T-próba 

szignifikánsnak (t=9,97; p<0,01) találta, hogy a fiatalabb korosztály több idegen nyelven 
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beszél, mint az idősebb. Az iskolai végzettség vizsgálatában is ugyanezt a szintű 

szignifikanciát (t=-3,44; p<0,01) tudta megállapítani a vizsgálat, azaz a felsőoktatásba 

járók több nyelvet beszélnek, mint az általános vagy középiskolát beíró adatközlők. 

A nagy nyelvek esetében a korcsoportok és a nem interakcióját vizsgáló 

többszempontos variancaanalízis nem talált összefüggést. Az ábrán látható, hogy a 

legtöbb nagy nyelvet a 14–25 éves korosztály írta be magának, közülük is a nők többet. A 

legkevesebbet a 26–40 éves férfiak, és náluk alig valamivel írtak többet a 26–40 éves 

nők.  

 

11. sz. ábra: Többszempontú variancianalízis: a nagy nyelvek a nem és kor összefüggésében. 

A többszempontú varianciaanalízis viszont a nagy nyelvek ismeretének elemzésekor a 

korcsoport és az iskolai összefüggés vizsgálatában szignifikáns (p<0,01) összefüggést 

talált. Az alábbi ábrán jól látható, hogy a legtöbb nagy nyelvet a 14–25 éves 

felsőoktatásba járó, illetve azt végzett írt be magának. Alig valamivel kevesebbet írtak 

csak maguknak a 14–25 éves középiskolába járók vagy azt végzettek. A legkevesebb nagy 

nyelvet a 26–40 éves általános vagy középiskolát végzett írt be. 
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12. sz. ábra: Többszempontú variancianalízis: a nagy nyelvek az iskolai végzettség és a korcsoport összefüggésében. 

Összegzés 

A KSH 2001-es adatai azt mutatták, hogy több nő beszél idegen nyelvet, mint férfi; az 

iwiw adatai alapján pedig a férfiak állnak jobban idegennyelvtudás tekintetében. Több 

férfi választott magának többféle nyelvet. A ritka nyelveket főleg általános és 

középiskolások vagy azt végzettek választották maguknak (ez szignifikáns volt), a 

korcsoportot illetően nem találtam ilyen összefüggést, a férfiak közül inkább az 

idősebbek, a nők közül a fiatalabbak választottak ilyen nyelveket. A nagy nyelveket 

vizsgálva a nemet illetően nem találtam szignifikáns összefüggést, bár a nők átlagosan 

több ilyen nyelvet tudnak, mint a férfiak (1,2>1 nagy nyelv/fő), a korcsoportra és az 

iskolai végzettségre vonatkozóan mindkét esetben szignifikáns különbséget találtam: a 

fiatalabb korosztályra és a felsőoktatást végzőkre mondhatjuk, hogy jobban állnak 

idegen nyelveket illetően. 

Az elsődleges adatokból arra következtethettem, hogy a férfiak nyelvtudásukat 

illetően magabiztosabbak, többféle nyelvről állítják, hogy beszélik, mint a nők, azaz az 

idegennyelvtudásukról való beszédük pozitívabb. A ritka nyelvek ismeretének jelzése azt 

mutatja számomra, hogy a valós nyelvtudással nem vagy csak kevésbé rendelkezők 

hiányosságuk pótlására különleges nyelvekhez való hozzáférésükkel igyekeznek 

kialakítani magukról pozitív képet, hiszen ezen nyelvtudásuk nem számon kérhető, és a 

humor pozitív erejével próbálják leplezni nyelvtudásbeli hiányosságaikat.  

A nyelvtudásra vonatkozóan megállapíthatom, hogy presztízsszimbólumként jelenik 

meg birtoklásuk, mellyel a férfiak „próbálnak meg jobban élni”. A nem létező nyelvtudás 

26-40 évesek14-25 évesek

korcsoport

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

Es
tim

at
ed

 M
ar

gi
na

l M
ea

ns

felsőoktatás

általános és
középiskola

iskola

Estimated Marginal Means of nagynyelvek



 129

nyelvtudásként való feltüntetése azt is mutathatja, hogy már nemcsak a nyelvpolitikával 

foglalkozó szakemberek szeretnék az idegennyelvtudás nyelvi repertoárjának és 

mennyiségének a növekedését, hanem jelen van a valós társadalmi igény is, ami a 

viccben nyilvánul meg. 

A sokak által választott nyelvek közül a férfiak mindenekelőtt előnyben részesítik az 

angolt, míg nőkre az jellemző, hogy többfélét is tanulnak a modern (női) kihívásoknak 

megfelelően. Így előnyben részesítik még a németet, franciát, olaszt és az oroszt is a 

férfiakhoz képest. 

7.4. Használt nyelvek 

A korpusz az idegen nyelv tekintetében nemcsak a nyelvtudásra vonatkozó önbevallás 

vizsgálatára nyújt lehetőséget, hanem valós idegennyelv-használatot is találunk a 

szövegekben. Az adatgyűjtés során megfigyelésem arra engedett következtetni, hogy a 

férfiak valamivel többször használnak szövegeikben idegen nyelvet, mint a nők, illetve a 

nők többféle nyelven szólalnak meg, mint a férfiak. Annál is inkább azt feltételeztem, 

hogy a férfiak adatlapján több idegennyelv-használattal fogok találkozni, mert tanításom 

során azt tapasztaltam, hogy a fiúk bátrabbak az idegen nyelven való megszólalás terén, 

mint a lányok.  

A kétnyelvűség-kutatás azon állításával összevetve, mely szerint a kódváltás a beszélő 

számára többnyire észrevétlen jelenség (Navracsics 2004: 138), az iwiw adatlapján a 

kódváltás nem észrevétlen, és nem is a nyelvi hiányosság pótlására használják. Sokkal 

inkább tudatos, szándékos kommunikációs cselekvés, ami az író strukturális és 

funkcionális / kommunikatív kompetenciáját hivatott megmutatni és/vagy bemutatni az 

olvasók előtt. 

A kódváltáskor mindig két, esetleg több nyelv játszik közre: a bázisnyelv (angolul: 

matrix language (Myers–Scotton 1990) ) „a nyelv, amely grammatikai szempontból 

alapvetően meghatározza az adott mondat, ill. hosszabb megnyilatkozás szerkezetét” és 
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a vendégnyelv (embedded language) az a nyelv, amelynek bizonyos elemei megjelennek 

a bázisnyelvben (Németh 2001)134.  

Az előzetes megfigyelések szerint úgy véltem, hogy a férfiak inkább csak angol nyelvű 

kódváltásokat végeznek szövegeikben, míg úgy tűnt, a nők változatosabb idegen 

nyelveken szólnak. 64 férfi (a férfiak 13%-a) 81 szöveghelyen, míg 34 nő (a nők 6%-a) 42 

helyen használt vendégnyelvet. Kétszer annyi férfi, mint nő használ idegen nyelvet. Ez 

alátámasztja azt az elképzelésemet, miszerint a férfiak sokkal közvetlenebb viszonyban 

vannak az idegen nyelvvel, eszközszerűbben használják, mint a nők. A kódolás után a 

következő adatokat kaptuk. 

nyelvek 

64 férfinél

előfordulás /százalékban 

34 nőnél 

előfordulás /százalékban 

angol 65 / 80% 30 / 72% 

latin 6 / 8% 8 / 19% 

német 5 / 6% 0

olasz 3 / 4% 1 / 2%

francia 1 / 1% 2 / 5%

szerb 0 1 / 2%

cigány 1 / 1% 0

összesen: 81 / 100% 42 / 100% 

15. sz. táblázat: A férfiak és nők által használt idegen nyelvek az adatlapokon 

Az adatokból látszik, hogy közel kétszer annyi férfi kétszer annyiszor használ 

vendégnyelvet, mint a nők. Nem igazolódott az a hipotézisem, hogy a nők jelentősen 

többféle nyelvet használnak. A nyelvek számát tekintve a férfiak 6, a nők 5 magyartól 

különböző nyelvet használtak szövegekben. A férfiak itt is előnyben részesítik az angolt 

nemcsak a többi nyelvhez képest, hanem a nőkhöz képest is.  

                                                 
134 A kódváltás, kódváltogatás/kódkeverés és kölcsönzés terminológiák a különböző szakirodalmakban más-más 

tartalommal jelennek meg. A kódváltás – legtöbbet idézett és legáltalánosabb megfogalmazása szerint – két vagy 
több nyelv váltakozó használata ugyanazon megnyilatkozáson vagy diskurzuson belül (Grosjean 1982: 145) A 
kódváltást egyesek a mondatok közötti vagy mondaton felüli (McLaughlin 1984) mások szélesebb értelmezésben a 
mondaton belüli és a mondatok közötti váltásként értelmezik (Myers-Scotton 1993). A kódváltogatás a 
nyelvváltásnak arra a formájára vonatkozik, amikor a beszélő egy nyelvi elemet akkor használ, mikor alapvetően 
egy másik nyelven beszél. (Fasold 1984: 180) A kódváltogatás egy megnyilatkozáson belül történik témaváltás 
nélkül (Richards et al. 1992: 58–59, Seng-Hashim 2006) – a terminológia még hozzáteszi, valami olyan, amit a 
monolingvisek helytelenítenek.134 A kódkeverést134 a kódváltás lexikai síkján említi meg a továbbiakban, azzal a 
meghagyással, hogy kódkeverésről csak akkor beszélnek, ha egyik kód ismeretének hiányossága miatt fordulnak a 
a másik kódhoz. A kölcsönzésről Bokambánál (1988) azt olvashatjuk, hogy olyan szavak vagy rövidebb állandósult 
szókapcsolatok amelyeket az egyik nyelv a másikból átvesz.  
A fenti terminológiai eltérések miatt és a hazai kutatási hagyomány vonalán a kódváltás széleskörű 
terminológiáját alkalmazzuk, azaz kódváltásnak nevezzük a mondaton kívüli, mondatok közötti és mondaton 
belüli nyelvváltásokat is (Bartha 1999: 120). A különböző nyelvi síkokon pedig kereshetünk fonológiai, 
morfológiai, lexikai és szintaktikai váltásokat is.  
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A kétmintás T-próba szignifikánsnak (t=3,35; p<0,01) találta, hogy a férfiak 

írásaikban többször használnak ezen az internetes honlapon idegen nyelvű elemet, mint 

a nők. 

Az idegen nyelv használata és az iskolai végzettség összefüggése az adatközlők 

arányait tekintve azt mutatja, hogy a középiskolások és általános iskolások előszeretettel 

használják műveltségük, tudásuk megmutatására. Eredményem a férfi-női 

összehasonlításban azt mutatja, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező 

fiúk szívesebben használják az idegen nyelveket, mint az ugyanilyen végzettségű nők. A 

használt idegen nyelveket illetően az iskolai végzettségeket vizsgálva nem találtam 

szignifikáns eltérést. A nem és az iskolai végzettség összefüggését nézve a 

többszempontú varianciaanalízis nem talált szignifikáns interakciós hatást: a 

legkevesebb idegen elemet az általános és középiskolába, valamint a felsőoktatásba járó 

vagy azt végzett női adatközlő használt, a legtöbbet az általános és középiskolába járó 

vagy azt végzett férfi adatközlő használt. 

 

13. sz. ábra: Többszempontú varianciaanalízis a használt nyelvek nemi és iskolai végzettségének összefüggésében. 

A használt nyelvek korcsoportos T-próbája szignifikánsnak (t=5,2; p<0,01) találta, hogy 

a fiatalabb korosztály többször illeszt szövegébe idegen elemet, mint a 26–40 évesek. 

A többfunkciós varianciaanalízis nem talált szignifikáns összefüggést a korcsoportot 

és a nemet illetően. A legtöbb idegen elemet a fiatalabb korcsoport, közülük is a férfiak 

használtak, a legkevesebbet pedig a 26–40 éves nők. 
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14. sz. ábra: Többszempontú varianciaanalízis: az idegen nyelvet használók korcsoportos és nemi összefüggései. 

A részletesebb vizsgálatok alapján a következőket találtam. A szövegek német elemei 

identitást jelző szövegrészletek a következő bevezető megjegyzéssel például: 

„A műveltebbjénél úgy láttam, hogy idézettel illik nyitni: Vor vollen Schüsseln muß 

ich Hungers sterben, / Am heißen Ofen frier ich mich zu Tod', / Wohin ich greife fallen 

nicht als Scherben, / Bis zu den Zähnen steht mir schon der Kot” vagy 

halandzsaszövegek német elemekkel, amelyet mint kedvenc zeneszerzőjét tüntette fel az 

adatközlő: Johann Gambolputty de von Ausfern- schplenden- schlitter- crasscrenbon- 

fried- digger- dingle- dangle- dongle- dungle- burstein- von- knacker- thrasher- apple- 

banger- horowit; morfémák: schtudent, über, Mattersdorfer.” 

Az angol kerül elő a legváltozatosabb formákban. Sokszor találkozni vele dalszövegek 

idézeteként, pl. „The life is now, look out what's behind. For a smallest mistake can 

revange itself. / Standing alone like a fallen levae on the hill, but there's hope still 

every minute celebrate.”, „If there is LOVE there is everything!!! That's All! ugye, igen, 

na, pi.. / Peace out!!!”, "Worrying is like a rocking chair, gives you something to do 

but doesn't get you anywhere." „This is the begining of beautifull frienship!", there's a 

time for every star to shine; egy-egy morféma vagy kifejezés önmagában vagy magyar 

toldalékokkal ellátva (pár szó a kódváltás és a kölcsönzés átmeneti kategóriáinak 

tekinthető, bár némelyikük inkább már kölcsönzésnek, jövevényszónak is tekinthető), 

ilyenkor jellemző a kötőjeles írás az idegen és a magyar elem elkülönítésére: squash, 

yeahh, WoW, update, transporter, Promoter és Merchandiser, key-account manager, 

folk dancer, host, website-jaim, shoppingolás, fanunk, partyzik, designerkedés, 
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freeridozni, puzzlézom, (a gyakran használt kifejezéseknél az angol írásmódot kötik a 

magyar ragokhoz) nudge-nudge, freedom, the End; szintagmákban, állandósult 

szókapcsolatokban: That's all, baby project, the real Tukko, „senior account managere” 

(sic), stoner bandában, call of duty, lifelong learning, not public information!; 

rövidítésekben, special thx to fgk. 4ever: PC, AIESEC-eztem, kevert elemek a 

mondatban, szóban: where mindig kék a sky és always süt a sun!, „mine kedvenc 

helyem”; öregSAM, LoveHateDreamsLifeWorkPlayFriendshipSex; angol elem magyar 

írásmóddal a kiejtést tükrözve: kúúl, dizájnerkedés, BÍ HEPI !!!, angol szó helytelen 

angol írásmóddal: Hy, scoolba, shopingolni 

Az olaszt csak közismert állandósult szókapcsolatokban, idézetekben használták az 

adatközlők. Például: „Gigolo di Italiano”, „VIVA LA DOLCE VITA!!!” A szerbet is így 

használták, életbölcsesség, jelmondat, ars poeticaszerű megfogalmazásra: „Jedan 

pogrešan korak i magija nestaje… (1 téves lépés, és a varázslatnak vége…”. A cigány 

nyelvet is közismert szókapcsolatban használták: Dikk má. 

Összegzés 

Az iwiw használói között a kódváltást olyan kommunikációs stratégiaként kell 

értelmeznünk, amit szándékosan azért hoznak létre, hogy identitásukat, csoporthoz 

tartozásukat, világszemléletüket kifejezzék. A nyelvváltás többnyire a mondandó 

alátámasztására, hitelesebbé tételére szolgál. A férfiak és a nők közel azonos számú 

idegen nyelvet alkalmaztak adatlapjukon, azonban körülbelül kétszer annyi férfi 

használt idegen nyelvet, mint nő. Ez szignifikánsnak bizonyult. A 14–25 éves korosztály 

szignifikánsan többet használt idegen elemet szövegében, mint az idősebbek. A férfiak 

hamarabb kezdik használni a tanult vagy ismert idegen nyelvi elemeket szövegeikben, 

mint a nők. Az iskolai vizsgálat azt mutatta, hogy az általános és középiskolai 

végzettségűek szívesen alkalmaznak idegen elemeket szövegeikben, amelyek által talán 

kompetensebbnek, intelligensebbnek akarnak tűnni. Az angol elemek túlnyomó 

használata főként idézetekben jelenik meg, foglalkozásneveknél, gyakran használt 

(honosodó) kifejezéseknél pl.: dizájnerkedik, ahol mind a morfémaragasztás, mind az 

írásmód már a magyarba illeszkedik. 

7.5. Állatmegnevezések 

Az iwiw adatlapján a kitöltendő űrlapon az áll: kisállatok, míg a mindenki számára 

nyilvánosan olvasható részen ezt már csak állatokként olvashatjuk. Az 
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adatlapszerkesztők véleményem szerint nem arra voltak kíváncsiak, hogy az adatközlők 

fel tudnak-e sorolni kisállatokat, sokkal inkább az volt a szándékuk, hogy a 

háziállataikra vonatkozó információt adjanak meg a válaszadók135. A háziállatra 

vonatkozó kérdést a személyiség jellemző jegyének tüntetik fel az adatlap összeállítói. 

A lehetőséget kihasználva arra voltam kíváncsi, hogy van-e különbség az állatok 

megnevezésében a faj és fajtamegnevezések gyakorisága közt a férfiaknál és a nőknél. Az 

előzetes olvasatok után arra a következtetésre jutottam, amit hipotézisként meg is 

fogalmaztam, hogy bár nem autómárkákról van szó, a férfiak mintha mégis többször 

neveznék meg a fajtát a faj helyett, illetve mellett, valamint úgy tűnt, hogy a nők a 

fajmegnevezés mellett inkább az állatok neveit használják azonosításra, mint a 

fajtamegjelölést, amit a kapcsolatérzékenységüknek tudhatunk be. 

Az 512 nőből 450 (88%) töltötte ki ezt a rész, a 488 férfiból 419 (85%) válaszolt. 

Érdekesnek találtam, hogy az állatokra vonatkozó rész adatközlői közül a nők 36%-nak, 

míg a férfiak 47%-nak nincs is állata. Többféle kérdés vetődik fel ezzel kapcsolatban: a 

férfiak mégsem tényszerűbbek, avagy többet beszélnek, mint a nők házkörüli dolgokról 

más esetben is; vagy itt csak a nyilvános helyen szereplés férfi nyelvhasználati 

normájával találkozunk? A legkézenfekvőbbnek azonban ismét a vicc szerepét kell 

megemlítenünk, amelyet a férfiak már eddig is gyakrabban alkalmaztak az adatlapokon. 

Az alábbi táblázatból látszik, hogy mind a kutyáknál, mind a macskáknál több adat 

származik nőktől, ez mégsem jelenti számomra azt, hogy több nőnek lenne állata, mint 

férfinak. Azt azonban feltételeztem, hogy ezeknek a háziállatoknak van nevük. A nők 

mindkét esetben több nevet írtak, mint a férfiak, és a T-próbával a 

szignifikanciavizsgálat szignifikánsnak találta ezt az összefüggést (t=-3,8; p<0,01). Az a 

feltételezésem, hogy a férfiak fajtaérzékenyebbek, nem volt igazolható ezzel a próbával, 

tehát a férfiak szignifikánsan nem fajtaérzékenyebbek, mint a nők, illetve ebből az 

adathalmazból ezt nem tudtam megállapítani, azonban érdemesnek tartom a kérdést 

más anyagon is megvizsgálni, hiszen a férfiak – sztereotipikusan is – 

természettudományosabb érdeklődésének lehet ez egy következménye. 

                                                 
135 Azért tartottam szükségesnek megjegyezni, mert a válaszadók egy része a pontatlan kérdésfeltevést kihasználva 

mindenféle állatot felsorolt a tréfa kedvéért, például: vérmókus, tigris, pók a sarokban stb. 
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KUTYA nők férfiak

  

MACSKA nők férfiak

kutya 207 137 macska 131 70

név 88 48 név 41 22

fajta 57 56 fajta 7 4

név+fajta 28 24 név+fajta 3 1

csak fajta 29 32 csak fajta 4 3

csak név 60 24 csak név 38 19

17. sz. táblázat: Az iwiwen beírt kutyákra és macskákra vonatkozó adatok nemi megoszlása. 

A vizsgálatban még egy adatot szignifikánsnak találtam: a férfiak az állat szóról 

szignifikánsan (t=2,41; p<0,05-ös szinten) többször asszociálnak emberre (57/13% 

adatközlő), mint a nők (37/8% adatközlő). Az emberi asszociációkban elsősorban 

testvérek, barátok, ismerősök, szomszédok stb. szerepelnek. Ezt a maszkulin 

nyelvhasználat sajátosságának tartom. A további kódolás szerint a férfiak – e téma 

kapcsán is – többször „viccelődnek”, mint a nők, ez is szignifikáns (t=7,48; p<0,01).  

A kutyák és a macskák mellett csak a férfiak írtak görényt, mindkét nem írt hörcsögöt 

(egy-két esetben névvel, fajtamegnevezéssel), teknőst (ritkán névvel, 

fajtamegnevezéssel), tengerimalacot, halat (ritkán fajtamegnevezéssel, névvel sosem), 

madarat (fecske, galamb, kacsa, kanári, papagáj (legnépszerűbb a madarak közt), pinty. 

Írtak egyebek közt degut, kecskét, gekkót, sündisznót, táncoló egeret, különböző 

pókfajtákat, lovat, különféle csigákat stb.  

Összegzés 

Az adatlap háziállatokra vonatkozó kérdéséből három eredményre jutottam. Adataim 

szerint a férfiak nem fajtaérzékenyebbek, mint a nők, de szignifikánsan többször 

asszociálnak emberre az állat szó kapcsán, kihasználva ismét a viccelődés lehetőségét. A 

nők pedig szignifikánsan többször adták meg kutyáik, macskáik nevét, azaz 

névérzékenyebbek, mint a férfiak, amit annak a sztereotipikusan női tulajdonságnak 

tudok be, hogy a nők kapcsolatorientáltabbak, mint a férfiak. Arra vonatkozóan további 

kutatásokat célszerű végezni, hogy a hétköznapi életben a nők kommunikációjuk során a 

fatikus funkcióban többször nevezik-e meg beszélgetőpartnerüket, szólítják-e őket meg, 

mint a férfiak vagy nem. Személyes tapasztalatom szerint így gondolom, de vizsgálati 

eredmények nélkül talán túlzás lenne ezt a női beszédmód sajátosságaként állítani. 
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7.6. „Vastag szavak”→ töltelékszók 

A nemek közötti lexikális különbségek kutatása különösen a nemileg exkluzívnak tartott 

nyelveknél hoz jelentős eredményt. Azokban a társadalmakban, ahol a nemi szerepek 

határozottabban elkülönülnek, a lexikális differenciák is jellemzőbbek a két nem között. 

Ahol a két nem az előzőekhez képest kisebb társadalmi rétegzettséget mutat, a lexikális 

különbségek is kisebbek, és inkább csak nyelvhasználati preferenciákról, szóhasználati 

gyakorisági különbségekről (Kraus 1924) számolnak be a kutatások (Kegyesné Szekeres 

2004a: 127).  

A különböző kultúrák között sok különbséget találhatunk a tekintetben, hogy mit 

tekintenek káromkodásnak, nyelvi durvaságnak136. A szociolingvisztikai 

szakirodalomban axiómának minősül, hogy a nyelvi agresszió hatalom kérdése137. A 

nemi szerepekre való felkészítés eszköze a nyelv is. A szocializáció során a lányok és a 

fiúk nemüknek megfelelően sajátítják el a nyelvi szokásokat, normákat.  

Jespersen (1968) azt találta, hogy azokban a kultúrákban, ahol a káromkodás 

hétköznapi jelenség, ott ez sokkal inkább a férfiakra jellemző, mint a nőkre. Lakoff 

(Lakoff–Bucholtz 2004) szerint is a nők kerülik a durva káromkodásokat138. Coates 

(1993) és mások (Hopper et al. 1980, Wilson 1975) kutatásaiból tudjuk, hogy a férfiak 

háromszor annyit káromkodnak, mint a nők, vegyes társaságban a férfiak kevesebbszer, 

de még mindig kétszer annyiszor, mint a nők. A tabu szavak elsősorban nőket érintettek, 

azaz számukra több kifejezés használata tiltott, mint a férfiaknak. Ebből kifolyólag 

alakult ki az a nézet, hogy a nők és a férfiak káromkodásai és a tabuszavak 

                                                 
136 A szakirodalmak a verbális agressziót szándékoltságuk szerint (akarattal vagy nem szándékosan), közvetettségük 

szerint (közvetlen, közvetett, rejtett vagy nyílt és rejtett), tartalmuk szerint (agresszív vagy semleges), formájuk 
szerint (agresszív vagy semleges), eredetük szerint (tabuszavak vagy vallási, jogi eredet), funkciójuk szerint 
(fogalomjelölő, indulatkifejező és töltelékszók) különítik el. A verbális agresszió megjelenési formájában lehet 
explicit és implicit, illetve az agresszor csoportszolidaritást és identitásjelzést is kifejezhet általa, esetleg egyszerre 
mind a kettőt. Ezek a fogalmi elkülönítések magukban rejtik egyúttal azt is, hogy a verbális agresszió megjelenési 
formáiról egy olyan többdimenziós kontinuumban, térben gondolkodjunk, ami a szituációtól, kontextustól, 
beszélő és hallgató viszonyától, a verbális agresszió tartalmi és formai megjelenési formájától, annak 
szándékoltságától, „indulatlevezető” vagy csoportszolidaritást kifejező funkciójától teszi függővé azt, hogy az 
elhangzott nyelvi agressziót milyen erősségűnek ítéljük meg, illetve mennyire sérti egy kifejezés a hallgató 
érzékenységét, mennyire számít az adott norma részének stb. (vö. Atkinson-Nolen-Hoeksema 1994, Bachát 1987, 
1999, Batár 2004b, 2004a, 2005, Crystal 1998, Ebbesen et al. 1975, Galgóczi 2005, Hárdi 2000, Infante 1987, 
Kegyesné Szekeres 2003, Kinney-Segrin 1998, Knox 1999, Tolcsvai 1985). 

137 „A verbális agresszió intenzitása általában korrelál a verbálisan bántalmazott fél felett gyakorolt hatalommal, azaz 
a verbális agresszió a mások fölötti uralom gyakorlásának egyik formája és kifejezője is egyben. Előfordulhat 
azonban az is, hogy éppen a hatalomnélküliség, ill. a hatalomért folytatott harc váltja ki az agresszív viselkedés 
egyik legszembetűnőbb módozatát, a verbális agressziót, aminek segítségével az egyén vagy emberek egy csoportja 
a hatalom birtokosa kíván lenni” (Gal 2001). 

138 A feminista szakirodalom az agresszort a férfi személyében jelöli meg, míg a verbális terror (Morvai 2003) 
áldozata a nő. Tamási (2003) azonban amellett érvel, hogy ez egyoldalú megközelítés, a nők verbális és fizikai 
agressziója mélyrehatóbb kutatásokat igényel. A nők verbális agresszióját, esetleg annak rejtett, közvetett (Coates 
1993: 191) volta miatt nehéz feltárni, valamint egy férfinak verbális megalázásáról vallani szégyennek minősül. 
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használatában különbségek vannak139. Coates (1993: 191) szerint ez összefüggésbe 

hozható a nőkre irányuló udvarias beszéd elváráshorizontjával is, azaz a nőktől elvárják, 

hogy ne használjanak durva szavakat, míg a nyers beszéd és a férfiasság a társadalmi 

tudatban szoros összefüggést mutat140. Jay (1992) szerint az, hogy a férfiak és a nők nem 

teljesen azonosan káromkodnak, illetve nem azonos gyakorisággal használják 

ugyanazokat a káromkodásokat, a szociális elrendezettségnek a következménye. Ezzel 

szemben Gomm (1981) kutatásában a férfiak és a nők káromkodásában kvalitatív 

különbséget nem, csak kvantitatívat talált, azaz a nők ugyanazokat a szavakat, 

kifejezéseket használják verbális agressziójukban, csak kevesebbszer141. Hughes (1992) 

munkásosztálybeli nőkkel folytatott vizsgálatai viszont azt mutatták ki, hogy ők 

gyakrabban használnak tabuelemet beszédükben, mint a férfiak, azonban az egyik 

adatközlő ezzel kapcsolatban kifejti, hogy ez nem káromkodás számukra, hanem a 

mindennapi beszédük része. Eckert és McConell-Ginet (1995) detroiti beszélőközösséget 

vizsgáló kutatásában is a munkásosztálybeli lányok azok, akik durvaságukat nyelvi 

agressziójukban fejezik ki, míg a férfiak inkább ezt test a test elleni küzdelemben 

jelenítik meg. 

Holmes (2001: 303) rávilágít arra, hogy ha a társadalmi nemhez konstrukcióként 

közelítünk és nem fix kategóriaként, akkor érdemes elkezdeni számolni a trágár 

szavakat például olyan környezetben, ahol a nők a férfi környezethez alkalmazkodnak, 

illetve fordítva, ahol a férfiak női környezethez alkalmazkodnak.  

Tolcsvai (1985) a nyelvi durvaságot a norma142 peremére helyezi, és jelenlétét az 

alacsonyabb nyelvi műveltségű réteghez köti. Sárkány (idézi Kegyesné Szekeres 2004a) 

megfigyelése szerint a polgárdi lakosok férfiai mind káromkodnak, a nők egy része 

ritkán, a többség csak nagyon ritkán káromkodik. Ez a szokás összefüggésben van a 

szociális helyzettel, munkanélküliséggel, tehát a káromkodások előfordulásának nem 

                                                 
139 Az eddigi tudományos kutatásokból arra derült fény, hogy a nők megpróbálják elkerülni a verbális agressziós 

helyzeteket, mert ezeket kellemetlennek találják, és személyesen érintettnek magukat általa. Így vegyes 
társaságokban igen problematikus a helyzet, mivel a nők a nyelvi durvaságot a társalgás bomlasztásának tartják, 
míg a férfiak ezeket a jeleneteket a konverzációjuk konvencionális struktúrájának részeként tekintik (Coates 1993: 
191). Ezeket a viselkedési formákat azonban a közösség szokásai határozzák meg, illetve az egyén pszichikuma, 
attitűdje szociális körülményei, neveltetése, iskolai végzettsége. 

140 Wardhaugh (2005: 287) megfogalmazása szerint „A nőknek állítólag nem szabad úgy káromkodniuk és nem 
szabad olyan trágárságokat mondaniuk, mint a férfiaknak, és ha mégis ezt megteszik, vagy mások a körülmények, 
vagy másképp ítélik meg őket ezért.” Gal (2001) tanulmánya is ezt hangsúlyozza: amerikai tizenévesek „a férfiak 
beszédét agresszívnek, erőszakosnak, durvának és tekintélyt parancsolónak, míg a nők beszédét finomnak, 
jelentéktelennek, szabályszerűnek és udvariasnak tekintik. 

141 A férfiak az ő kutatásában is többet káromkodtak, mint a nők, azonban még azt is találta, hogy a két nem azonos 
nemű csoportjaikban többször használ vulgáris szavakat, valamint az ő kutatása is megerősítette azt, hogy a 
vegyes csoportokban a férfiak drámaian csökkentik e kifejezések használatát. 

142 A nyelvi agresszivitást, ezen belül a káromkodást a nyelvi norma, de nem a magas presztízsváltozattal bíró magyar, 
kodifikált, sztenderd részeként tekintjük. „Ha egy szabályt a beszélőközösség túlnyomó többsége elfogad és 
használ, az akkor is normatívnak tekintendő, ha nem felel meg a norma másodlagos kritériumainak, mint 
amilyenek például a produktív szabályoknak való megfelelés és a jóhangzás igénye” (Huszár 1986: 61). 
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egyedüli, döntő faktora a nem. Ezt Szalai és Vágási (1999) kutatásai is megerősítették. 

Középiskolásokkal, egyetemistákkal és főiskolásokkal végzett vizsgálatuk azt mutatta, 

hogy mindkét nem használ durva kifejezéseket, azonban a lányok jóval kevesebbet, mert 

a bizonyos testrészek kimondását a lányok esetében a társadalmi szabályok még mindig 

jobban tiltják, mint a férfiaknál. Czeglédi (2001) vizsgálatában az életkor döntő 

jelentőségű a nyelvi tabuk, káromkodások használatában. Az ok-okozati összefüggés 

elemzése alapján a fiatal egyetemista nők – a vizsgálat szerint többet káromkodtak, mint 

a velük egyidős férfiak – „versenyképességük és fiúkkal szembeni érvényesülésük 

igazolására választhatják a trágárság mint nyelvhasználati stratégia követését. Azaz 

nyelvi viselkedésük maszkulinizálódásától várják egyrészt azt, hogy a fiú hallgatókkal 

egyenértékűnek tekintsék őket, (…) másrészt egyenrangúságuk önigazoló szerepét tölti 

be a durva nyelvi viselkedés átvétele a fiúktól.” (Kegyesné Szekeres 2004a: 133). Nagy 

Ferenc (1980: 124) búcsúlevelek elemzései során arra jutott, hogy ebben a speciális 

helyzetben nem a férfiak, hanem inkább a nők használnak durva szavakat, míg a férfiak 

tényszerűbbek maradtak.  

A fentebbi kutatásokból látható, hogy a vulgáris beszéd megítélése elsősorban az 

adott beszélőközösségtől függ. A tendenciákat figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a 

szociolingvisztikai kutatások jó része megerősítette a nemi sztereotípiákat a tekintetben, 

hogy általában a férfiak használnak több durva elemet beszédükben, és ezek nemcsak 

kvantitatíve különböznek a női beszélőktől, hanem sok esetben kvalitatív különbségek is 

vannak. A nyelvi agresszió használata szociális helyzet és korfüggőségi korrelációkat is 

mutat. A sztereotípiáktól eltérő vizsgálati eredmények a nyelvhasználati változatosságot 

és változás figyelembevételét helyezik előtérbe, és hívják fel a kutatók figyelmét a 

további szociolingvisztikai kutatások elvégzésére. 

Az iwiw adatlapjának nyelvi jellemzői közül különösen érdekes megvizsgálni a 

verbális agresszivitást. Az eredmények előtt azt feltételeztem, hogy a férfiak fognak több 

durva elemet elhelyezni adatlapjaikon, nem a nők.  

Figyelemre méltó, hogy az adatlap hivatalos jellege és a nyilvános közlésre szánt 

információ nem elég korlátozó erő ahhoz, hogy a nyelvi agressziót névvel azonosíthatóan 

jelenítsenek meg. A 488 férfiből 48-nál, az adatközlők körülbelül 10%-nál találtam 

verbális agressziót kifejező elemet, míg az 512 nőből csak 16-nál, azaz a felhasználók 3%-

nál. Ez a T-próbával szignifikáns különbségnek bizonyult (t=3,42; p< 0,01). A 48 férfi 59 

esetben használt vulgáris nyelvi elemet, a 16 nő pedig 24 esetben. A két utóbbi adat arra 

enged következtetni, hogy vannak, akik beszédszokásához jobban hozzátartozik a 
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vulgáris elemek használata, vannak, akik csak kevésbé használnak ilyen beszédelemeket, 

és vannak, akikre nem jellemző ennek használata nyilvános (írott) közegben.  

A T-próba szignifikánsnak találta (t=4,73; p<0,01), hogy a 14–25 éves korcsoport 

több durva elemet helyez el a honlapon, mint az idősebbek. A verbális agressziót kifejező 

férfiak és nők átlagéletkora gyakorlatilag egyformának mondható. A férfiak átlagéletkora 

24 év, a nőké 23,5 év. Ez azt mutatja, hogy az összes adatközlő átlagéletkorához képest 

(26–27 év) inkább az ennél fiatalabbakra jellemző a nyelvi agresszivitás, valamint hogy 

ez arányosan megoszlik a legfiatalabbaktól a középkorú adatközlőimig. A legfiatalabb 

férfi adatközlő itt 14 éves, a legidősebb, pedig 40 éves. A nőknél a legfiatalabb durva 

nyelvi elemet használó 15 éves, és két 40 éves adatközlő van. 

Az alábbi ábra mutatja, hogy a durva nyelvi elemet használók közül milyen életkorúak 

mennyi ilyen elemet használtak. (Egy jel több adatközlőt is jelöl, az előfordulás 

gyakoriságát a méret (scale) mutatja. A 0 azt jelenti, hogy nem használtak durva nyelvi 

elemet.) 

 

15. sz. ábra: Agresszív nyelvi elemet használók koronkénti megoszlása szórásdiagramon. 

Az általános iskolát végzettségként beírt férfi adatközlőink közül trágár elemet 1 (7,6%) 

használt, az összes középiskolát beírtak közül 21fő (13%,) az összes felső iskolát beírt 

férfi közül 19 (6,8%) használt trágár nyelvi elemet (7 nem írt be adatot erre 

vonatkozóan). Az összes általános iskolát beírt női adatközlőink közül 2 (16%), az összes 

középiskolát beírt nő közül 5 (3%), az összes felső iskolát megadók (317) közül 9 (3 %) 

használt trágár nyelvi elemet.  
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16. sz. ábra: Az összes adatközlő közül a nyelvi agressziót használó férfiak és nők iskolai megoszlása. 

A fenti grafikon megmutatja, hogy a női adatközlők az iskolai végzettség növekedésével 

egyre kevésbé használtak durva nyelvi elemet, míg a férfiaknál az látszik, hogy a 

pubertáskor után megnövekszik a férfias jellegűnek minősített durva beszéd használata, 

majd ez az iskolai végzettség növekedésével újra csökken. A grafikonon látható eltérés a 

női és férfi általános iskolát végzettek közt az általános iskolát végzett adatközlőink 

alacsony létszáma miatt lehetséges. A T-próba szignifikánsnak (t=3,01; p<0,01) találta, 

hogy az alacsonyabb végzettségűek több durva elemet írtak adatlapjaikra, mint a 

magasabb végzettségűek.  

A korcsoport és az iskolai végzettség vizsgálatában a többszempontú varianciaelemzés 

szignifikáns összefüggést nem mutatott, azonban az ábráról jól leolvasható, hogy az 

alacsonyabb végzettségűek és a fiatalok több durva nyelvi elemmel „gazdagították” 

adatlapjaikat, mint a magasabb végzettségű fiatalok; a legkevesebb durva nyelvi elemet 

a 26–40 éves felsőoktatásba járók, illetve azt végzettek használtak adatlapjaikon. 
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17. sz. ábra: A nyelvi agresszivitást használók korcsoportos és iskolai végzettségű összefüggése. 

Mivel adataimból olyan információt is megtudhattam, hogy az adatközlő éppen 

kapcsolatban él-e vagy sem, megvizsgáltam, hogy van-e összefüggés a kapcsolatban élés, 

levés és a szabadszájúság között. Ezt a vizsgálódásomat azok a kutatások motiválták, 

amelyek arra jutottak, hogy a női jelenlétre a férfiak durva nyelvhasználata 

visszafogottabb (Holmes 2001). Kíváncsi voltam, hogy ez a szociális háttér befolyásolja-

e a tudatosságot a nyelvi agresszió használatában. Azaz, hogy mind a nők, mind a férfiak 

részéről kimutatható-e, hogy a párkapcsolat tudati jelenléte befolyásolja-e a 

nyelvhasználatot e tekintetben. A férfiak közül 18-an egyedülállóak, 16-an nem, a többi 

nem adott meg adatot. A nők közül 6-an egyedülállók, 9-en nem, a többi nem adott meg 

adatot. 

A trágár nyelvi elemet használó férfiak 40%-a egyedülálló, míg ez a nőknél kevesebb 

35%-nál. A durva nyelvi elemet használók közül a férfiak 35% kapcsolatban él, a nőknél 

itt az arány magasabb, 53%. Úgy gondolom, hogy ezekből az adatokból messzemenő 

következtetéseket nem vonok le, de itt az összefüggések azt mutatják, hogy a párban élő 

nők nagyobb százalékban szabadszájúbbak, mint a férfiak, a férfiak viszont 

egyedülállóként valamivel nyitottabbak. Újra hangsúlyozom, ez az eredmény csak 

kísérlet volt egy újabb összefüggés esetleges feltárására. 

A trágár nyelvhasználatban nemcsak az előfordulások gyakoriságában találtam 

különbségeket a nemekre vonatkozóan, hanem a szóválasztásban is. Ez referál Jay 

(1992) kutatására is, aki kiemelte a nemek közti durva nyelvhasználatban lévő kvalitatív 

különbséget. A különbségek érzékeltetésére az alábbi táblázatban csak szótári alakokat 

sorolom fel, a belőlük származtatott szavakat, a lemmákat azt követően részletezem. 
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Összesen 14-féle nyelvileg durva elemet találtam. Vannak köztük a hétköznapi 

kommunikációban gyakrabban előforduló elemek, melyek itt is gyakrabban jelennek 

meg, ezek már elveszítették affektív tartalmuk jelentős részét, és vannak a nyilvános 

kommunikációban durvábbnak minősíthető elemek. A nők a 14-féle elemből 8-at 

használnak, és nem használnak a férfiakétól eltérő, új nyelvi agressziós elemet. A férfiak 

tehát változatosabban és többféle kontextusban használnak sértő, bántó, durva, trágár 

nyelvi elemet. 

Durva 

elemek Férfiak Nők 

barom 5 3

baszik 9 2

bekap 1 0

fasz 4 1

fene 3 0

hülye 25 10

kakil 1 0

kurva 4 1

kuss 1 0

marha 2 0

picsa 1 2

pina 1 0

segg 2 1

szar 3 4

Összesen: 62 24

18. sz. táblázat: A durva elemek nemenkénti előfordulása (db) 

A szavak jó része test vagy testi funkciókkal összefüggő kifejezések, összesen 8 szóalak: 

baszik, bekap, fasz, kakil, picsa, pina, segg, szar. Vannak állatvilágból vett, 

állatterelgető, elhallgattató szavak: barom, marha, kuss; Régi betegségnévből alakult 

szitkozódás: fene, hülye. És a kurva minősítő kifejezést a le és felmenő ági rokonsághoz 

kapcsolva sorolhatjuk be. Mindkét nemnél a hülye szerepel a legtöbbször, a férfiaknál 

2,5-szer többször, mint a nőknél. Figyelemre méltó, hogy a nők nem használják többek 

között a pina szót, a bekap, a kakil, a kuss szavakat. Ezekről feltételezhető, hogy erősebb 

affektív értékkel rendelkezhetnek a nők számára, azaz a szocializáció során az erősebben 

tiltott kategóriákba tartozhat, mint a mindkét nem által gyakran használtak. 

A hülye szót mindkét nem használta főnévi megnevező funkcióban: „Allergiás 

vagyok a hülyékre”, melléknévként, jelzői funkcióban: „hülye kérdések”, „hülye picsák”, 
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jelzős alárendelő szerkezetben: „hülyegyerek”, „pótágyashülyegyerek”, denominális 

verbumképzővel ellátva: „hülyéskedni”, és legtöbbször denominális nomenképzővel 

használják: hülyeség. Megjegyezem, hogy egyetlen egyszer sem fordult elő j-vel írva, ami 

talán azt jelzi, hogy ebben a kontextusban, illetve ebben a közegben ez nem minősül 

viccesnek. 

A barom lemma baromi, baromság formákban szerepel a leggyakrabban: 

Férfiaknál főnevesülve: „baromságokat beszélek”, „baromságról kép”, fenyegetésben 

nyomatékosító határozóként: „Baromi sok jóra számíthatsz tőlem ha bejelölsz 

ismerősnek csakmert láttál a…” önmegnevezésre (férfi): „vadbarom” jelzős alárendelő 

szerkezetben 

Nőknél: túlzó jelzőként, fok- mértékhatározóként: „baromi drága kávézó”, „baromi 

nagy rondaságait”, főnevesülve „elmélkedem a saját baromságaimom”.  

A barom lemma, úgy tűnik, a férfiaknál a férfias jelleg, az erő, a csoportszolidaritás 

kifejezője, míg a nőknél inkább nyomosító szerepben használatos ebben az 

adatbázisban. 

A marha szó előfordulása két esetben, csak férfiaknál jelenik meg. Mindkét esetben 

marhaság alakban a hülyeség nyomatékosabb szinonimájaként. 

A fene szó a férfiaknál népszerű valamennyire, ott is inkább állandósult 

szószerkezetben használják kétszer: „vagy mi a fene”, illetve önmegnevezésre 

attribútumként: „vegetáriánus vallástalan költőmifene (erősen idézőjeles)”. 

A nemi aktusra vonatkozó szóalakok változatosabb előfordulást mutatnak a szó 

erősebb társadalmi elutasítása miatt, megjelenik eufemizált formában is. 

A nőknél: felkiáltásként, indulat kifejezése: „basszus már mind a kettő múlt időben”– 

állatokra vonatkoztatva, a másik előfordulás egy 15 évestől(!): „az én életem ugy baszom 

el ahogy én akarom!” 

A férfiaknál: egy macska neveként: „Jürgen Régenkúrt”, megjelenik angol 

változatban magyar írásmóddal: „fakkin B-boy”, indulatkifejezésben: „Fuck it…”, egy 

Heuréka-jellegű felkiáltásként „Már nemvagyok troll bazze. Rájöttem.” A ’vazze’ 

fiatalos csoportszolidaritás jele, mondatvégi nyomatékosító elemként használatos: 

„gyurunk vazze”, „Tanulok Vazze!”, egy szólás összevonásából szabadidejű 

foglalkozásként valaki azt írta, hogy „Rézbaszó”, és egy dalidézetben található még a 

fuck szó. 

Azt tapasztaltam tehát, hogy az aktusra utaló szó főleg a férfiaknál változatosan 

elferdített, eufemizált (az angol formát is ide sorolom) formában jelenik meg, 

indulatszóként, nyomatékosító töltelékszóként.  
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A bekap ige általában verbális agresszióként a felhívó kínálgatásban jelenik meg, jelen 

esetben a konatív funkcióban, azaz az jelölje be az adatközlőt, aki ismeri, annak, meg 

nem kell elmondani magunkról semmit.: „Aki ismer az tudja hogy milyen vagyok aki 

meg nem az bekaphatja…” (férfi) 

A férfi és női nemi szervre utaló szavak használatában a férfiak „vezetnek” 4:1-re, azaz 

tudatukban ez a sokkal inkább a kimondható kategóriába tartozik, mint a nőknél. Az 

egyetlen női használó a fasza szót a „nagyon jó” ironikus értelmében használja, a 

középiskolából való kimaradására való érzékeny reakcióként. A férfiak ezt többféle 

nyelvi funkcióban használják, például a faszé kifejezés a miért kérdő névmás helyett áll; 

besorolásként „a barátnőm szerint egy fasz vagyok”– talán negatív értelemben, ami 

jellemző egyébként is a férfiakra, hogy negatív arculatot állítanak ki magukról ezeken az 

adatlapokon; jelzős szószerkezetben: „lófasz”. A női nemi szervre való utalás viccként 

tálalva, gyaníthatóan férfiaknak címezve a jópofaságot: „Két dolog érdekel igazán: az 

állapot térmodell alkalmazása az irányításelméletben és a pina.”  

Az emberi hátsórésszel, és abból származó termékkel, úgy tűnik, mindkét nem 

közvetlenebb napi viszonyban van, de a nők halványan megelőzik a férfiakat ezek 

használatában. A kakil, a segg, szar és a picsa szavak használatában a férfi-női használati 

arány 6:7. 

A picsa szót csak nőkre vonatkoztatva mindkét nem a következő szerkezetekben 

használja: „anorexiás picsák”, „hülye picsák”, „díszpicsák”. Ennek a szónak a 

szerkezetekben való használata közelít a „Plaza cicák” kifejezés értelméhez. 

Valamivel hétköznapibb formája a segg egy nőnél fordul elő egy vicc részeként 

fertályra vonatkozóan, majd a férfiak intellektusára, a férfiaknál két esetben fordul elő, 

mindkét esetben metonimikus kapcsolatban egyszer a nőkre vonatkozóan, egyszer meg 

magára az adatközlőre vonatkozóan: „162 ló a seggem alatt... :-)” 

A szar szó kétszer jelenik meg egy nőnél fenyegetésben: „Ugyhogy -es szarokat ne 

küldjél mert,küldök én annyit hogy összeszarod magadat,vagy ha összefutunk az 

utcán akkor rosszul jársz!” (18 éves, általános iskolát végzett). Ezt azért tartottam 

fontosnak idézni, mert így írott formában ez a mondat különösen durvának tűnik. 

Máshol előfordulásai: szarság – iskolára vonatkoztatva, illetve referenciális /emotív 

funkcióban: aki ismer az tudja h igazából mijen vok aki meg nem azt meg leszarom  

Férfiaknál szóviccben: „szarügyfakadás”, életbölcsesség-megfogalmazásában 

eufemizált írásmóddal: „Az élet egy nagy xaros-kenyér…” 
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A terméket létrehozó cselekvés pedig a szabadidős tevékenységek között kapott 

helyett: „eszek alszok kakilok TV-t nézek, tehát mindent ami egy tartalmas emberi 

élethez kell”  

A kurva szó közkedveltebb a férfiaknál. Változatos írásmóddal jelenik meg, amiből 

nemcsak az eufemizációra, hanem arra is lehet következtetni, hogy adatközlőim 

gyakorlott internetezők, hiszen bizonyos trágár szavak használatakor némely 

fórumokról eltávolítják a fórumozót. Ezzel a módszerrel kikerülhetők olykor az előbb 

említett intézkedések. Férfiaknál: „K*rva jó fej vagyok”– pozitív arculat keltése(?), 

indulat kifejezése, nyomatékosítás: „rengeteg dolgom van még és kurva kevés időm...”, 

„Ez a nyár kurvajó”, referenciális funkcióban: „csak hülye diszkós qrvák ne legyenek a 

környéken! :D”– megjegyezzük, hogy a mosolyszimbólum és a mondat stílusa igen 

inkoherens, nyilván enyhítés céljából tett a végére egy ilyen szimbólumot, hacsak nem 

fenyegetésként. Egy nőnél találtam nyomatékosító jelzőként: „ahol kurva hosszú a sor 

Padödőék szerint” 

Az általam legdurvábbnak tartott trágár kifejezés a „kussneszójjábe”, amit egy mások 

által nagy művészekhez hasonlított 15 éves művészfenomén (?) írt. Hosszabb idézetet itt 

ebből nem közlök. 

Összegzés 

Az adatlapokból kiderült, hogy a nyelvi durvaság változatainak használatában igen 

eltérőek a férfi és a női szokások mind a használat mennyiségére vonatkozóan, mind 

változatosságát illetően. Adataim megerősítették, hogy e korpuszban is a férfiakazok, 

akik szignifikánsan verbálisan agresszívebbek, mint a nők. Megállapítottam, hogy a nők 

életkoruk és iskolai végzettségük gyarapodásával egyre kevésbé használnak nyelvi 

agressziós formákat, míg a férfiaknál a durva nyelvhasználat a középiskolás kor után 

csökken. Az iskolai végzettség és a nyelvi agresszivitás szignifikáns összefüggést 

mutatott az alacsonyabb végzettségűek javára. A 14–25 éves adatközlőnél a T-próba 

szignifikáns különbséget talált a durva nyelvi elem használatát illetően az idősebb 

korosztályhoz képest. Az iskolai végzettség, a kor és a nem szignifikanciája mellett 

megállapítható, hogy a durva nyelvi elem használata, illetve annak egy része egyéni 

pszichikum, hajlam kérdése. A nyelvi elemek elemzésénél arra jutottam, hogy a férfiak 

preferálják a szexuális aktusokra és nemi szervekre való utalást, ezeket írásban gyakran 

elferdítik, eufemizálják, idegen elemmel helyettesítik, élét csökkentik, mondat végén 

szólamvégi beszédtöltelékként nyomatékosításra használják. A barom szót a férfiak 

inkább férfias szimbólumként használják, míg a nők inkább a baromi formáját 
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nyomatékosításkor alkalmazzák. A férfiaknál gyakoribbak a durvaságot kihasználó 

szóviccek. A hátsórésszel kapcsolatos kifejezéseket, a végterméket mindkét nem 

egyaránt használja főként indulatszóként, jelzős szerkezetekben és metonimikus 

kapcsolatokban. A kurva szó előfordulása főként nyomatékosítást kifejező fok-, 

mértékhatározóként használatos. A hülye szó ma már olyan gyakorinak minősül, hogy 

nyelvi durvaságból nyomatékosító jelzővé, töltelékszóvá vált. 

7.7. Írásjelek 

A számítógépes kommunikációban előforduló írásjelekkel és azok nemi preferenciájával 

kapcsolatban kutatások nem ismeretesek. Mégis úgy véltem, hogy érdemes 

megvizsgálni, találok-e a modalitást kifejező mondatzáró írásjelekre vonatkozólag nemi 

különbséget. Előzetesen azt sejtettem, hogy a nők több írásjelet használnak 

adatlapjaikon, mert a közvélekedések szerint ők a gondosabbak a konvencionális írás 

tekintetében, ezért úgy gondoltam, a modalitásjelek használatában is. A közvetlen 

kommunikáció során megfigyelt jelenség, hogy a nők intonációs skálája szélesebb, és 

jobban ki is használják azt, azaz érzelmeiket jobban tükrözik mondanivalójukban, mint a 

férfiak (Brend 1975)143. Másik megfigyelés és egyes kutatások szerint a nők több kérdést 

tesznek fel, mint a férfiak144. Ezek alapján fogalmaztam meg azt a hipotézist, hogy a nők 

több kérdő- és felkiáltójelet fognak alkalmazni írásaikban, mint a férfiak. 

A számítógépes kommunikáció sajátságai közé tartozik az írásjelek használatának e 

közegben kialakult szokásai. A modern kommunikációs technológiákban használt 

írásjelek vizsgálatával foglalkozó tanulmányok leírják, hogy a hagyományos 

írásbeliségtől eltérően a CMC-ben előfordul, hogy: az írásjelek teljesen hiányoznak a 

szövegből, vagy csak mondatzárásként használják azokat, tehát nincs vessző például a 

hogy szó előtt, illetve hogy az írásjelek nem tapadnak, és végül beszélnek még az 

írásjelhalmozásról is. (Bódi 2004a, Crystal 2001, Veszelszki 2005). Ez utóbbit akkor 

használják, ha az intonációt, a mondanivaló érzelmi vonatkozását nyomatékosítják az 

írásjelek (felkiáltó- és kérdőjel) többszörözésével. Cseteléskor, IM-ben ezek az írásjelek 

önállóan is állhatnak egy-egy küldött üzenetben: az előzőek értelmezéseként, illetve 

figyelemfelhívásként (a „miért nem írsz” helyett csupán egy ? áll). A modalitást kifejező 

jelek vegyesen is állhatnak egymás mellett, többszörösen is pl. „wowo !!!!!???????” 

(Grétsy 2002: 202).  

                                                 
143 Ezzel kapcsolatban Gocsál és Huszár (2006) azt írja, hogy a nők hangterjedelme elvileg kétszer akkora, mint a 

férfiaké, a tényleges hangterjedelemben nem tapasztalhatók különbségek. 
144 A kérdésekre vonatkozó kutatásokat a nem és nyelvhasználat részben már korábban tárgyaltam. 
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Az adatlapok monológikus természetéből adódóan kevésbé volt várható a modalitást 

kifejező írásjelek nagy száma, különösen a kérdőjeleké. A férfiak szövegeikben 891 

kérdő- és felkiáltójelet használtak, az összes adatközlő közül az egy főre jutó írásjelszám 

1,8, míg a nők összesen 1101-et, az összes adatközlő közül az egy főre jutó jel 2,1. A 

férfiak a 891-ből 717 felkiáltó- és 174 kérdőjelet írtak, a nők az 1101-ből 972 felkiáltó- és 

129 kérdőjelet használtak.  

A férfiak 891 jeléből a 14–25 éves korosztályból 113-an 429-et használtak, míg a 26–

40 éves korosztályból 142-en 462-őt. A férfiak összesen 52%-a alkalmazta ezeket a 

jeleket. A felkiáltó- és kérdőjeleket használók közül az egy főre jutó írásjel 3,49. A 

fiatalabbak 56%-a, az idősebbek 50%-a alkalmazta ezeket a jeleket. A fiatalok közül az 

egy főre jutó modalitás jel 3,79, az idősebbeknél ez 3,25. Az eltérés nem nagy mértékű, 

de a fiatalabbak többször használnak ilyen expresszivitást is kifejező jelet. 

A nőknél az 1101 jel közül a fiatalabbak (14–25 év) 124-en 693 jelet írtak, az egy főre 

jutó jelük 5,58, míg a 26–40 év közöttiek 109-en 408-at használtak, az egy főre jutó 

jelük 3,74. Az összes modalitást kifejező jelet használó közül az egy főre jutó jel 4,75. Az 

512 nőnek 45,5%-a használt ilyen jelet. 

Az alábbi táblázatból jól látható, hogy az összes adatközlő közül kevesebb nő írt 

modalitást kifejező jelet adatlapjaikba, mint a férfiak. 

 

 

18. sz. ábra: Az összes férfi és női adatközlő közül a felkiáltó- és kérdőjelet használó nők és férfiak kor szerinti százalékos megoszlása. 

Az is kiolvasható, hogy a nők közül ezeket a jeleket a fiatalabbak tendenciájában 

valamivel szívesebben alkalmazzák, míg a férfiaknál ez a 26–40 éves korosztályra 

jellemző inkább.  

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a felkiáltó- és kérdőjeleket milyen előfordulással 

használták a férfiak és a nők. 
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19. sz. ábra: A férfiak és nők által beírt összes modalitásjel eloszlása. 

Az előző táblázatban azt láttuk, hogy kevesebb nő használ ilyen jelet, itt pedig azt látjuk, 

hogy a kevesebb nő 20%-kal több modalitásjelet írt a szövegeibe. Az is jól látszik, hogy a 

férfiak közül a fiatalok és az „idősebbek” közel azonos mértékben használták ezeket, míg 

a nőknél inkább a fiatalabbak színezték bemutatkozásukat ezekkel a jelekkel. 

A következő diagram azt mutatja, hogy az összes modalitásjelet használó férfi és nő 

közül a fiatalok és a 26–40 éves korosztály szövegeiben milyen arányban találjuk a 

modalitásjeleket.  

 

20. sz. ábra: Az összes modalitásjelet használó közül a fiatalok és a 26–40 éves korosztály szövegeiben előforduló modalitásjelek 

eloszlása. 

A korpuszban összesen 416 fő 14 és 25 év közötti és 584 fő 26 és 40 év közötti. A 

fiataloknak 57%-a írt modalitásjelet, a 26–40 év közöttieknek pedig 43%-a. Látható, 

hogy a fiatalok tendenciájukban inkább alkalmazzák ezeket a sokszor többszörösen is 

előforduló modalitásjelet, mint a 26 és 40 év közöttiek. Az összes modalitásjel közül 

(1992 előfordulás) pedig a fiatalabbak az egésznek az 56%-át írták. A fiatalok átlagosan 

2,7, a 26–40 évesek 1,5 írásjelet használtak az összes adatközlő közül. 
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T-próbás szignifikanciavizsgálatot végeztem. Eredménye azt mutatta, hogy a nők és a 

férfiak között nincs szignifikáns eltérés az írásjelek használatát illetően, viszont a 14–25 

éves korosztály szignifikánsan (t=4,42; p<0,01) többször használ írásjelet, mint a 26–40 

éves korosztály. 

A következő ábrán a többszempontos variancia vizsgálat megmutatta, hogy a legtöbb 

írásjelet a fiatal nők használják, de a legkevesebbet is a nők, a 26–40 éves korosztály. A 

férfiak közül a fiatalabbak többet írnak, mint a 26–40 éves korosztály. 

 

21. sz. ábra: Többszempontú varianciaanalízis: a 14–25 és 26–40 éves férfiak és nők által használt írásjelek átlagos eloszlása. 

Arra is kíváncsi voltam, hogy a modern technikai kommunikációval foglalkozók 

cikkeiben leírt halmozott írásjelek mennyire jellemzőek adatlapjaimon. A férfiak a 891 

felkiáltó- és kérdőjeléből 484 egyedül (53%), önmagában fordul elő, 407 pedig másod-, 

illetve többedmagával. Ez utóbbi 141 helyen fordul elő, azaz egy-egy helyen átlagosan 

2,95 írásjelet találtam együtt. A 141 előforduló helyből 66 helyet (39 felhasználótól) a 

fiatalabbik korcsoportnál találtam meg, 75-öt az idősebbikben (42 felhasználónál; ez a 

fiatalabbik generáció 19%-a, az idősebbiknek a 14%-a). A 39 fiatalabb férfinél 203 

előfordulást találtam, az egy főre jutó 5,2, az egy helyre jutó pedig 3 jel. A 26–40 éves 

korosztálynál 204 előfordulás találtam, az egy főre jutó 4,85, az egy helyre jutó 2,72. 

Látható, hogy férfiak közül a fiatalabbak kedvelik jobban az írásjelhalmozásokat. 
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22. sz. ábra: Az írásjelhalmozások koronkénti, nemenkénti előfordulása szórásdiagramon. 

A nők 1101 jeléből 410 áll egyedül (37%), 691 pedig többedmagával. Ez 186 helyen 

található, azaz egy helyen a nők, akik használtak írásjelet, átlagosan 3,7 jelet tettek ki, 

ami azt jelenti, hogyha mondanivalójukat nyomatékosítani akarják, azt látványosabban, 

hangsúlyosabban teszik, mint a férfiak. A 186 helyből 123 helyen 14–25 év közöttieket 

találunk, 63 fő írta. 42 személy 26–40 év közötti, akik 63 helyen használtak írásjel-

többszörözést. A 63 fiatal a 123 helyen 459 jelet írt. Egy fő átlagosan 7,28 jelet írt egy-

egy szövegbe, egy helyen pedig átlagosan 3,73 jel található. A 42 26–40 év közötti 63 

helyen 232 jelet használt. Egy fő átlagosan 5,52 jelet, egy helyen pedig átlagosan 3,68 

jelet tett ki. Az összes fiatal 29%-a, és az összes 26 és 40 év közöttinek a 14%-a használt 

írásjelhalmozást.  

Az alábbi ábrán azt látjuk, hogy a nők többször használnak írásjelhalmozást, mint a 

férfiak, és a nők közül is a fiatalabb korosztály nyomatékosítja így szövegeit. 
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23. sz. ábra A halmozott írásjelek előfordulása koronkénti és nemenkénti megoszlásban. 

A következő diagramon azt látjuk, hogy a korpuszban lévő összes 14 és 25 éves és 26–40 

év közöttiek közül hányan használtak halmozott írásjelet. 

 

24. sz. ábra: Az összes adatközlő koronkénti megoszlása összevetve a halmozott írásjelet használók arányával. 

A fenti ábra azt mutatja, hogy a fiataloknak 25%-a, a 26–40 éves korosztálynak 14%-a 

használt halmozott írásjelet profiljában.  

A T-próbás szignifikanciavizsgálat nem találta szignifikánsnak sem a nemnél sem a 

korosztályi vizsgálatban az írásjelhalmozást. A többszempontú varianciaelemzés 

megmutatta, hogy az írásjelhalmozás esetében a nemnek és a kornak nincs együttes 

hatása.  
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25. sz. ábra: A szövegekben előforduló írásjelhalmozások korcsoportos és nemenkénti megoszlása. 

Látható, hogy a legtöbb írásjelhalmozás is a fiatal nők szövegeiben található. Az 

írásjelhalmozás tekintetében a legkonzervatívabbak, azaz írásjelhalmozást kevésbé 

használók a 26–40 éves férfiak. 

Külön megvizsgáltam, hogy vajon van-e szignifikáns eltérés a kérdőjelek és 

felkiáltójelek használatát illetően. A sztereotípiákból és több megfigyelésből következően 

azt vizsgáltam meg, hogy vajon a nők írnak-e több kérdő mondatot szövegeikbe vagy a 

férfiak. A T-próba szignifikánsnak (t=1,87; p<0,1) találta, hogy a férfiak írnak több 

kérdőjeles intonációval ellátott mondatot bemutatkozó szövegeikben. A teljes 

adatközlőkre vonatkozóan a férfiak átlagosan 0,35, a nők 0,25 kérdőjelet írtak. A 

korcsoportos vizsgálatnál nem találtam szignifikáns eltérést, azonban a fiatalok 

valamivel több ilyet írtak szövegeikbe. Átlagosan a teljes fiatalokra eső kérdőjelhasználat 

0,33, a 26–40 éves korosztályra eső kérdőjelek száma 0,27. 
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26. sz. ábra: A kérdőjelek alkalmazóinak és az előfordulások száma a két korcsoportnál. 

A kérdések funkciójuk szerint többnyire költői kérdések, az olvasóval való 

kapcsolatfelvétel, –keresés célját szolgálják, illetve párbeszédet folytatnak az adatlappal, 

az olvasókhoz kiszólnak: Pl.: What’s szabadidő?, Állandó időzavar – vagy ez nem is 

énspecifikus?, Állatok: Kisállatok?, Én vagyok én, Te vagy Te... Mit szósz ehhez 

Megyszósz???, Néznék TV-t is, de mikóóó?!, Továbbá évek óta foglalkoztat, miért nem 

építenek betonkifutót a bakkancsos vadméheknek?, Dübörög a gazdaság. Minek 

dolgoznék?, dúláskodom, szervezkedek, szaunázom, ... soroljam még? :o)), Ennyi lenne 

az élet? stb. 

Az az eredményem, hogy a férfiak írnak több kérdést, és ezek a kérdések ráadásul 

kapcsolatkereső, kapcsolatfelvételre utaló kérdések, ellentétben áll azzal a 

sztereotípiával, miszerint a nők a privát szférában kérdéseik egy részét a 

kapcsolatfenntartás, -építés céljából használják.  

A felkiáltójel alkalmazásánál épp fordított eredményt kaptam: a T-próba a 0,01-es 

szinten azt találta szignifikánsnak, hogy a fiatalos lendülettel van összefüggésben a 

felkiáltójelek előfordulása, míg a nemmel nincs szignifikáns összefüggés. Felkiáltójeleket 

gyakran használnak az adatlapokon, mikor a szabályzat szerint mondatvégi írásjelként 

pontot is lehet írni, mert kijelentő tartalmú a mondat, de ilyenkor gyakran valamiféle 

érzelmi nyomatékkal kívánják feltölteni a szövegüket145. Pl.: szabadidő: Olyan nincs, 

hogy nem dolgozom, de ha mégis, akkor olvasok, rádiózok és semmit teszek!, kutya, 

macska, halak, hörcsög, kanári /végül is biológia szakon végeztem!:), de már tudom: 

ennél erősebb érzés nincs a világon!, Boldog ember vagyok! Stb. 

Ugyanakkor a szokásos esetekben is előfordul használatuk megszólításnál, 

felkiáltásnál, felszólításnál, óhajtó mondatokban stb. Pl.: Az életet élni kell !!!, 

                                                 
145 Az ilyen típusú mondatokról írja Kiefer (2000: 333), hogy a felkiáltó mondat modális alapértéke kijelentő, de a 

beszélő egy tényálláshoz emotív attitűddel viszonyul, ez jelenik meg a felkiáltójelben. A felkiáltó mondatnak tehát 
nincs modális alapértéke. A felkiáltó mondat lényegében érzelemmel színezett kijelentő mondat. 
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Sziasztok!!, be kell tartani bizonyos szabályokat!, Csillogó kis szemeivel rámnéz, s azt 

mondja: apa!, jó lenne tájfutni! 

A vizsgálatok közben észrevettem, hogy az adatlapokon viszonylag gyakran találkozni 

a mondatok végén a három ponttal, ami befejezetlenségre, a félbe maradt mondatok 

megszakadására, a gondolatpárbeszéd kezdeményezésére utal. A fiatalabb korosztálynál 

(t=3,49; p<0,01) és a férfiaknál (t=2,05; p<0,05) a T-próba szignifikánsnak jelezte, hogy 

gyakrabban élnek vele, mint a másik csoport.  

Összegzés 

A bemutatkozás diskurzusjellegére gondolva az embernek kevésbé jut eszébe, hogy 

kérdő vagy felkiáltó, felszólító mondatokra gondoljon. Adatlapjaimon azonban feltűnt a 

várakozásokhoz képest a kérdő- és felkiáltójelek nagy száma. Azt feltételeztem, hogy a 

nőknél többet fogok ezekből találni, mint a férfiaknál. Megállapítottam, hogy különösen 

a fiatal nők használnak sok kérdő- és felkiáltójelet szövegeikben, az egy főre jutó 

modalitásjelük 5,58. A kérdőjeleket illetően szignifikánsnak találtam, hogy a férfiak 

használnak többet ebből szövegeikben, míg a felkiáltójel önmagában nem volt nemre 

jellemzően szignifikáns, csak a fiatalabb korcsoportot illetően. Megvizsgáltam a 

számítógépes kommunikációra jellemző írásjelhalmozások előfordulását is. A legtöbb 

halmozott írásjelet a fiatal nőknél találtam, a T-próbás vizsgálat azonban az 

írásjelhalmozásnál nem mutatott ki szignifikáns eltérést sem nemenként, sem 

korcsoportonként. 

7.8. Betűhalmozás 

A számítógépes kommunikáció sajátjának tekintik, hogy a felhasználók gyakran a 

konvenciókat megtörően több azonos betűt helyeznek egymás mellé. Ezek tükrözik az 

intonációt és érzelmi hatást, azaz kiemelnek, hangsúlyoznak (Grétsy 2002). A 

betűhalmozások és a nem összefüggésére vonatkozó szociolingvisztikai kutatások 

általam nem ismertek. A betűhalmozás érzelmi hatására és az intonációs értékére 

gondolva azt feltételeztem, hogy a nőknél gyakrabban fog ez az írássajátosság 

megjelenni, és különösen a fiatalok szövegeiben, hiszen a modern kommunikációnak ez 

egy új eleme. 

A szöveg lekódolása után a férfiaknál összesen 102, a nőknél 83 esetben találtam 

betűtöbbszörözést. A független kétmintás T-próba nem mutatott szignifikáns eltérést 

ennek alkalmazásánál a nemek esetében. A 102 előfordulást 68 férfinél találtam. A 14–
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25 éves korosztályból 39-en 61-szer írtak ilyet, a 26–40 éves korosztályból 29-en írtak 

41-szer betűhalmozást. A 83 előfordulást 48 nőnél találtam, ebből 39-en 14–25 évesek, 

72 előfordulással, 9-en 26–40 évesek 11 előfordulással. A korosztályi 

szignifikanciavizsgálat szignifikánsnak találta (t=5,4; p<0,01), hogy a fiatalokra jellemző 

a kifejezésnek ez a módja. A következő ábra mutatja, hogy a különböző életkorúak 

szövegeiben hány esetben találtam betűhalmozást. 

 

 

27. sz. ábra: Betűhalmozások a különböző életkorú nők és férfiak szövegeiben. 

A többfunkciós varianciaanalízis azonban szignifikáns (p<0,1) összefüggést mutatott a 

betűhalmozások és a nem és korcsoport vonatkozásában. A két független változó 

együttesen szignifikáns interakciós hatást mutat a betűhalmozások tekintetében. A 

legtöbb betűhalmozást a fiatal nők használtak, a legkevesebbet pedig a 26–40 éves nők. 

A férfiak közül is a fiatalabbak jóval többet, mint az idősebbek, ahogy az alábbi ábrán is 

jól látható. 
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28. sz. ábra: Többszempontú variancianalízis: a nem és korcsoport összefüggése a betűhalmozások használatában. 

Az előfordulások típusainak besorolásában a nyomatékosítást, kiemelést nemcsak az 

intonáció jelzése motiválja, hanem egyéb tényezők is. Leggyakrabban habozási 

jelenségeknél találkozunk vele, ami az időhúzás intonációs nyújtását jelzi: hááát, ööööö, 

aaaaa, meeeg, aaaaakarom. A figyelemfelhívás intonációja jelenik meg az irónia 

jelzésével: „szőőőőőke voltam”; szleng eltúlzása: „pöpec lesz a kéróóóm”; helyesírási 

bizonytalanság eltusolása sejthető: billllliárdozok, felelőszavak nyújtása: jaaaaa, 

neeeeem, hangnyomatékosítás: ajjjaj, nagggyon, túúúl, hangutánzó szavak eltúlzása: 

bzzzzzz, brrrrrr, miááúú, a tővégi magánhangzó nyújtott ejtésének érzékeltetése, esetleg 

érzelmi töltetet sugallva: zeneeee, nyááár; nevek esetében is tipikus, megnevezéskor is 

bizalmas viszonyra utalásként: saaaannnnyiiiii, bátyóóó, a szó végén többször 

találkozni vele abban az esetben, mikor az angolban ejtett ’i’ előfordulását érzékeltetik a 

több e-vel (angolban bee, see stb.): Zolee, Bandeee, bulee betűnépiesség eltúlzása: tuccc, 

ecccerűűű, felhívás jelzése a következőkre: „lazulok, ésss TÁNCOLOK!”, hosszú 

magánhangzó két röviddel való felcserélése esetében: yoo, az ’r’ kiejtésbeli eltűnése és 

nyújtó hatásának érvényesítése: mikóóó. 

Összegzés 

A betűhalmozást, mint modern kommunikációs nyelvhasználati sajátosságot 

korpuszomban a fiataloknál találtam jellemzőbbnek. Bár a férfiak többször használták 

ezt a kifejezőeszközt, ez nem volt szignifikáns, tehát mint innovációt nem használják 

jellemzőbben a nőkhöz képest. A betűhalmozást az írásbeli kommunikáció olyan tipikus 
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esetei hívják elő, amelyek egyébként is erre a kommunikációs formára jellemzőek, azaz 

többnyire az élőbeszéd intonációját, hangsúlyviszonyait jelzik vagy bizalmas viszonyra 

utalnak vele. Tipikus a felelőszavak nyújtása, a hezitálások érzékeltetésénél, a nevek 

„angolosított” változataiban, az indulatszavaknál, hangutánzó szavaknál túlzásra, a 

betűnépiesség (kiejtésbeli írásmód) eltúlzására, illetve helyesírási bizonytalanság 

feloldására használják. 

7.9. Emotikonok 

Az emotikonokat146 vagy más néven smileykat (“szmájlikat”) / mosolyszimbólumokat / 

kibermosolyokat elektronikus paranyelvnek is nevezik (Cherny 1999: 110)147. A 

mosollyal kapcsolatos elnevezések már kissé idejétmúltnak tűnnek, ha a szó szoros 

értelemben vett jelentést vesszük, mert számos emotikonnak már nincs köze a 

jókedvhez, a nevetéshez. Ezek a jelek többnyire érzelmek kifejezésére alkalmas grafikus 

jelek, olyan karakterkombinációk, amelyek számítógépünk vagy mobiltelefonunk 

billentyűzetének segítségével jeleníthetők meg148. A használatban lévő emotikonok 

jegyzéke a világháló számos lapján megtalálható. Bár az emotikon elnevezés az érzelmet 

kifejező jelekből ered, az érzelmeket kifejező karakterkombinációk valójában csak egy 

részét alkotják a használatban lévő emotikonoknak: az emotikonokat tartalmazó listák 

általában mindenféle olyan karakterkombinációt közölnek, amelyek hasonlóság révén 

valamilyen egyszerű tényt, a kommunikációs helyzetre vonatkozó attitűdöt, hangulatot 

vagy személyes jegyet jelenítenek meg. Használatuk a lineáris szöveget kétdimenzióssá 

teszi, ami megtöri az írás szukcesszív rendjét (Laczházi é. n.).  

Ezeket a szimbólumokat az elektronikus üzenetekre jellemző rövidség, rövidítési 

tendencia és az írásban történő kommunikáció interaktivitásának növelése miatt 

használják (Nyíri é.n., Werry 1996: 56): tájékoztatnak a felhasználó üzenetre vonatkozó 

attitűdjéről, illetve nyomatékosítják azt, képet adnak az üzenetküldő adott érzelmi 

állapotáról, természetéről, a partnerhez való viszonyról, a kapcsolat aktuális állapotáról, 

növelik a kommunikáció hatékonyságát és az informalitás fokát is, valamint 

kiegészíthetik az egyébként teljes értékű szöveges üzenetet vizuálisan is (Constantin et 

al. 2002a, Crystal 2001, Huffaker–Calvert 2005, Walther–D'Addario 2001). Bizonyos 

programok (skype, messenger) lehetővé teszik, hogy előrerajzolt mimikát, gesztust 

                                                 
146 Az emotikon szó az emotion (érzelem) és icon (ikon) angol szavak összevonásából keletkezett. Az emotikon olyan 

karakterkombináció, amelyet 90 fokkal elforgatva egy emberi arcot fedezhetünk fel. 
147 Keszler (2004: 85) az emotikonokat „az internetes nyelvhasználat új írásjelei”-nek nevezi, amelyek leginkább a 

beszéd szupraszegmentális és nem verbális jellegzetességeit jelölik. 
148 „Az első smiley elküldése 1982-ben történt; de az őssmiley már a hetvenes években, az ASCII művészetben 

kialakult” (Laczházi é. n.). 
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(animált szmájlit, dinamikus emotikont (Veszelszki 2005)) lehessen beszúrni az 

üzenetbe, más csetekben, fórumokban pedig az egyezményesnek mondható 

billentyűkombinációkkal oldják meg ezeket a felhasználók. Mivel ezek a jelek ikonok 

(szoros kapcsolatban vannak a valós életben látható mimikával), épp annyira 

nemzetköziek, univerzálisak, mint hétköznapi mimikánk149. Alkalmazásuk 

közvetlenebbé, intimebbé, meghittebbé, barátságosabbá, érzelemdúsabbá teszik a 

kommunikációt, ebből kifolyólag hivatalos üzenetek továbbításánál alkalmazásuk nem 

megszokott. A szimbólumok használata nagyban hozzájárul az üzenetküldő 

arculatkialakításához, konstrukciójához és értelmezéséhez is. 

Az emotikonok szövegbeni elhelyezkedése többféle lehet: része lehet a bevezető 

üdvözlésnek, a zárásnak, kapcsolódhatnak mondategységek végére a mondatok 

értelmezésének megkönnyítése végett, állhatnak önállóan a dialógus részeként, 

reagálván az előzőleg olvasottakra, illetve utólagos szövegértelmezésként is 

megjelenhetnek. Előfordulhatnak önállóan, de halmozottan is, akár különböző vagy 

egymásnak akár ellent is mondó jelek együtteseként is (:-( ;-)).  

Számos kutatás szerint a nők150 gyakrabban használnak emotikonokat, mint a férfiak, 

ami reflektál arra sztereotípiára, hogy a nők jobban kimutatják érzelmeiket, többet 

mosolyognak (Lee 2003, Witmer–Katzman 1997, Wolf 2000). Wolf levelező-hírolvasó 

csoportokon és Lee szinkrón üzenetküldő (instant messages) rendszereken végzett 

kutatása azonban rávilágított arra a tendenciára, elmozdulásra is, miszerint vegyes 

csoportokban a férfiak több emotikont használnak, míg a nők a férfiak által értelmezett 

emotikonoknak új dimenzióit bontották ki: ilyenek voltak a szolidaritás, támogatás, a 

pozitív érzelmek kifejezése, valaminek a megköszönése, amelyek addig hiányoztak a 

férfiak emotikonokhoz fűződő definícióiból. Huffaker és Calvert (2005) blogokon 

végzett tartalomelemzése viszont azt az eredményt hozta, hogy a férfiak több emotikont 

használnak, mint a nők, ez vonatkozott a szomorúságot kifejező vagy játékos, flörtölős 

                                                 
149 „Az arckifejezések területén … Eibl-Eibesfeldt (1986) különösen az univerzalitás ill. kultúrspecifikusság kérdését 

vizsgálta. »A messzemenő transzkulturális egybeesések mind a mozdulatok sora, mind a jelentések tekintetében«, 
írta, »azt a következtetést engedik meg, hogy számos mimikus kifejezésmozdulat esetében törzsfejlõdésbeli 
alkalmazkodásokról van szó. ... Azokat az állításokat, amelyek szerint az arcjátékok univerzális nyelve nem létezik, 
az adatok megcáfolják.« Eibl-Eibesfeldt ugyanakkor valószínűnek tartja, hogy »a jelentésspektrumok kulturálisan 
bizonyos keretek között változnak«(Eibl-Eibesfeldt 1986). A gesztusok legtöbbje, véli, kulturálisan formált.”(Nyíri 
é.n.) 

150 Constantin és társai csetszobák moderátorainak megítéltetését vizsgálták, és arra jutottak, hogy a nők az ő 
vizsgálataikban is több emotikont (socio-emotional and relational patterns of communication) használtak, mint a 
férfiak. Ezek a nők érzelmesebbnek, hétköznapibbnak tűntek, és kevésbé hatalmi pozíciót birtoklónak ahhoz, hogy 
komolyan vegyék őket, ebből következően még a kompetenciájukat is megkérdőjelezték (Constantin et al. 2002a). 
Az a feltevésük viszont, hogy az emotikonokat használó moderátorok barátságosabbak, megbízhatóbbak, 
dinamikusabbak, közlékenyebbek stb. tűnnének, nem igazolódott, sőt azok tűntek inkább kedvesebbnek, 
tudatosabbnak, akik nem használtak ilyen jeleket. Mindezt azzal magyarázták, hogy a moderátorok negatív 
közléseit csak erősítették negatív rajzocskáikkal, másrészről ezekkel a jelekkel a moderátorok barátságosabbnak 
tűnnének, és nem vennék őket komolyan (Constantin et al. 2002b). 
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(kacsintós, nyelvnyújtogatós) szimbólumokra is. A flörtölős jelek használata jól 

illeszkedik a szakirodalomnak arra a megállapítására, hogy a férfiak gyakrabban 

keresnek az interneten szexuális kapcsolatot. 

Az iwiw emotikon-előfordulásainak elemzésénél megvizsgáltam, hogy a korpuszra 

érvényes-e az, amit több kutató is igazolt, hogy a nők szignifikánsan többször 

alkalmazzák ezt e-társalgásaik során, mint a férfiak, illetve hogy mely szimbólumokat 

használják az iwiw adatlapján. Azt is megvizsgáltam, hogy eme nonverbális jelek 

jellemzőbbek-e a fiatalabbakra, ami magyarázható a fiatalos játékossággal, a nyíltsággal, 

a feltárulkozással. 

Az iwiwen a 488 férfi közül 203 használt emotikont, ami a férfi adatközlők 41%-a. Az 

512 nőből 246-an használtak legalább egyszer emotikont, ez a nők 48%-a. A 203 férfi 

464 jelet rajzolt, az egy főre jutó szimbólum 2,28, a teljes adatközlőkre vonatkozóan 

0,95, a 246 nő 634 ikont illesztett szövegébe, az egy főre jutó jelecske 2,54, a teljes 

adatközlőre vonatkozóan 1,24. A kétmintás T-próba szignifikánsnak(t=-2,35; p<0,05) 

találta, hogy a nőkre jellemzőbb az emotikonok használata.  

A 203 férfi 46%-a (94-en) 14 és 25 év közötti 242 emotikont használt, 54% (109-en) 

26 és 40 év közötti 222 ikont használt. Az eredményből látható, hogy a fiatalabb férfiak 

gyakrabban használnak ilyen jeleket írásaikban. A legtöbb ikont, 15-öt egy 15 éves 

férfinál találtuk. A nőknél is megvizsgáltuk, hogy a fiatalabbakra jellemzőbb-e az 

érzelmeket kinyilvánító jelek nagyobb használata. Az emotikont használó nők 59%-a 

(145-en) 14 és 25 év közötti, 434 ikont használt, 41%-a (101-en) 26 és 40 év közötti, 200 

mosolykódot használt.  
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29. sz. ábra: A férfi és női emotikont használók életkori megoszlása. 

 

30. sz. ábra: A 14 és 25 valamint a 26 és 40 éves férfiak és nők által használt összes emotikon-előfordulás megoszlása. 

Az adatokból kiolvasható, hogy a nők közül is, inkább a fiatalabbak hajlamosabbak 

emotikonokat használni szövegeikben. A náluk idősebbek formálisabban írnak 

magukról adatlapjaikon, kevésbé használják a nonverbalitás eme lehetőségét a 

játékosság, bizalmasság, intimitási fok növelésére. A nőknél nemcsak hogy a fiatalabbak 

használnak ilyen ikont inkább, de ők ha használnak, kétszer annyit, mint az idősebbek. 

A férfiaknál mindkét korcsoport adatfelhasználói százalékosan közel egyformán 

alkalmazták ezeket az ikonokat, de a fiatalabbak valamivel többször egészítették ki 

szövegeiket e nem verbális eszközzel. 

A 14–25 évesek és a 26–40 évesek közt a T-próba szignifikánsnak (t=7,46; p<0,01) 

találta azt, hogy a fiatalok helyeznek több emotikont szövegeikbe. Az összes adatközlőt 

vizsgálva a fiatalok átlagosan 1,6, a második korcsoport 0,7 emotikont tesz szövegébe. Az 

alábbi táblázat megmutatja az emotikonok kor és nem szerinti megoszlását. 
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31. sz. ábra: Az emotikonok kor és nem szerinti előfordulása szórásdiagramon. 

A többszempontú variancianalízis a 0,01-es szinten szignifikánsnak találta az 

emotikonok használatát illetően a nem és korcsoport összefüggését. A két függő változó 

együttesen befolyásolja a független változót, azaz az emotikonok használatát. A 

legtöbbet a fiatal nők használtak, és a legkevesebbet a 26–40 éves nők. A férfiak közül a 

fiatalabbak valamivel többet rajzoltak ilyen jelet, mint az idősebbek, de látható, hogy a 

fiatalabb férfiak jóval kevesebbszer „díszítették” szövegeiket emotikonokkal, mint a nők. 

 

32. sz. ábra: Többszempontú varianciaanalízis: a nem és korcsoport interakciós hatása az emotikonok használatát illetően. 

Az alábbi táblázatból látható, hogy mind a férfiaknál, mind a nőknél 5-5 különböző 

szimbólumot tudtam megkülönböztetni. A mosolyt kifejező szimbólumok voltak a 
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legtöbben, ezt többféleképpen is jelölték. A második leggyakoribb, de megközelítőleg 

sem olyan gyakori előfordulású, mint az előző volt, a szomorúságot, sajnálkozást 

kifejező. A nők és férfiak hasonló számban használták a szomorúságot, kacsintós, 

nyelvnyújtós és csodálkozást kifejező ikonokat. 

Emotikonok 

Férfiak 

(db) Nők (db)

:), :-), :P, :D,  363 523 

:(, :-(,  54 55 

;),  30 32 

nyelvnyújtós:  12 17 

:O) 5 7

összesen: 464 634

19. sz. táblázat: A férfiak és nők emotikonjainak megoszlása jelentésük szerint.  

A kacsintós jelek értelmét elemezve némi különbséget fedeztem fel a férfiak és nők által 

alkalmazott helyzeteknél. Mindkét nem használja a kacsintást a mosolyjel egyik 

változataként, a világra való ránevetésként, összekacsintásként, a „látszólagos 

nagyképűség” szerényítésére (ez is különösen férfiaknál jelenik meg), viszont csak a 

férfiaknál találtam olyan előfordulást, ahol durvaság vagy szexuális jellegű célzás 

eufemizálásához rajzoltak kacsintást. 

A mosolyjel egyik változataként értékeltem például a következő esetben: 

„Hellló! Szeretek a barátaimmal lenni,sportolni,kb.1 éve kézilabdázok!!! Hát ennnyit 

magamról!!! ” (két mosolyjel között); „szabadidő: sport, olvasás, barangolás, 

utazás, mozi, buli, evés, ivás.....alvás.....;-)”. 

A világra való ránevetésként, összekacsintásként, szokatlan, különleges cselekedetek 

leírásakor, egy másik fél kommunikációba való invitálásakor: „Egyébként meg felvettek 

Szentesre,koleszos leszek! Yippyyy! Meg lehet,h színésznő ”; „sok mindent tudnék 

mondani de aki ismer az tudja h. milyen vagyok valójában ”; „még 

nemtom, bár vannak elképzeléseim ;)”; „Ja, és holland férjem lesz. ”; „Azt azért 

elárulom hogy nagyra birom nyitni az orrlyukamat,persze ezt a többség nem értékeli 

kellőképpen;)”. 

Önbizalomhiány-nélküliség, magamutogatás elkendőzésére példa, ez is főleg 

férfiaknál található: „Sok a meló hulla vagyok. Dőőől a pénz;)”; „magamról: 

Hmmmm…..Szerintem nincs rám szó. ”; „műszerek, berendezések javítása, gyártása, 

karbantartása profi szinvonalon ;-)”; „A legjobb fej pasi vagyok a világon ”. 
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Csak férfiaknál találtam durva elem eufemizálásánál, esetleg egy társsal való intim 

kapcsolatra utalásaként: „szabadidő: Mindig dolgozom, de ha még sem....akkor 

is...vagy a KICHIt ölelgetem...... ;)”; „szabadidő: a nyelvérzékemet haszn... ;)”; „Sok 

mindent írhatnék, de inkább kérdezz bátran, én meg majd jól válaszolok ”; „Aki 

ismer az tudja hogy milyen vagyok aki meg nem az bekaphatja. ”. 

 

A csodálkozást kifejező ikon gyakran a mosolyszimbólum helyett áll, mintha inkább 

egy nyitott szájjal való nevetést, esetleg kacsintást jelezne, mint csodálkozást. Pl.: 

„szabadidő: fejlesztem a szellemem :o), na de komolyan!!”; „Jól érzem magam a 

bőrömben! :o)”; „Megrögzött szingli vagyok és nagyon élevezem:o)Persze,ha van 

bátor jelentkező,várom hátha feladom az elveimet:o)”. 

A másik jelentésértelmezése lehet egy hihetetlenségre való utalás, amitől még az 

adatközlő „álla is leesik”: „szabadidő: Zongorázom, kertészkedek, fotózom, tanulok, 

élek, táncolok, utazok, barátokkal talizok, olvasok, MASZKolok, keresztgyerekezek, 

dúláskodom, szervezkedek, szaunázom, ... soroljam még? :o))”. 

Meglepettséget, bosszankodást, elégedetlenséget vagy a „most esett le a tantusz” 

érzését is kifejezheti: „Mindig azt szeretném, ha végre történne velem valami. És a 

végén mindig rájövök, hogy ez volt az:o))”; „Amúgy sütök-főzök, zongorázok,olvasok, 

varrok, s futnom is kéne már ...:o)”; „vagy egy reptéren elmélkedem, hogy jó ötlet volt-

e cementet venni a siklóernyőm árából... :o)”. 

A nyelvnyújtós jelet dicsekvésképp alkalmazzák, pl.: „S ami még fontos: velem 

mindig történik valami..de MINDIG ám! ”; „És most éppen Görögországban sütettem 

magam Tündérkével ) ”; „Szeretek kézilabdázni.....kapus wok... ”. 

Valamivel való szembeállást, ellenszegülést, dacot jelent, esetleg öniróniát is: 

„Gyűlölöm a köpönyegforgató, kétszínű, gerinctelen, gyenge, hisztis, önző, erőszakos, 

embereket, az erőszakot, a vérszívást és a terrorizmust  Mindezen rossz 

tulajdonságok egyetlen esetben elnézhetőek: ha véletlenül ÉN lennék ilyen ”; 

„Magamról: Nem szeretek dicsekedni! ”; „Nagyonnagyóón naív hisztizsák...ez lennék 

én ”; „nézz a szemembe..talán MÁR CSAk ez az egyetlen út..hozzám..  ..hááát vagy 

az se  ..akk vixont sZííVááS ”; „Vivi vagyok és aranyos és egy picit egoista ”. 

Elkülönítettem egy egyéb kategóriát, amit nehezen tudtam besorolni bárhova is: 

„Megtalálható vagyok a Stefániai játszótéren vagy egyéb gyerekeknek készült 

helyeken pl. játszótér álltalában többed magammal ”; „Jah és még el nem felejtem!  

Szeretek kézilabdázni.” 
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A szomorúságot kifejező jel valódi szomorúságra, sajnálkozásra utal: „Volt egy 

gyönyörű Írszetterem, Dorka, sajnos már elhunyt, nem is kell másik kutyus! Hüpp-

hüpp :( ” (sokszor fordul elő állatokkal kapcsolatos emlékezésként ez a jel); „Sajna 

nincs sok szabadidőm:( ”; magamról nem szoktam sokat írni mert nem szeretek:-( ”. 

Kifejez valamiféle meglepettséget, csalódottságot: „hiszek a hun-magyar 

azonosságban – vagy ez nem is érdekes? :-( ”; „udmurtul is beszélek ám, de az nem 

ismeri ezt a nyelvet  (mondjuk más se...)”. 

Rosszkedv kifejezésére: „Alapvetően vidám és türelmes ember vagyok,de rosszabb 

napjaimon a szöges ellentéte... ; „szal:én alapból pöri csaj vok,vannak punny 

napjaim,dehát ugye,kinek nem... ”; „Harcolni a békéért, olyan mint sexelni a 

szüzességért! (nemtom) ”. 

Egyéb kategória, álszerénység kifejezésére: „Hát emberek sorry, de sajnos nincs 

mentségem király vagyok”. 

A  jelet nemre nem, de a fiatalabbakra jellemzőbbnek, szignifikánsnak találtam 

(t=3,95; p<a 0,01).  

 

A mosolyszimbólum kifejez valódi örömet, boldogságot, jókedvet: „Törekszem a 

tökéletességre, mert csupa ilyen ember vesz körül  )”; „mikor dolgozom könyvtári 

adatbázisokban bóklászok, túrákat vezetek:)” stb. 

Utalhat huncutkodásra, összekacsintás jellegű is, ha valami nem valós dologra utal: 

„Magamról: kis édes ,aranyos de tud lenni nagyon bolondos is  ))”; „mikor dolgozom 

próbálok eligazodni a könyvtáramban (cirka 12 ezer kötet), és igyekszem elhitetni az 

olvasókkal, hogy ez néha sikerül :)”; „Van 1 fehér macskám és 2 teknőcöm, öket már 30 

éve nevelem!!! nem panaszkodtak még  ))”; „Ja..és szerettem volna beírni egy nyelvet, 

amit remekül beszélek, de nem engedte a rendszer: az pedig nem más, mint a konyhai 

nyelv ”; ”Szerintem elfogult vagyok magammal szemben, ezért nem írok ide mást ”. 

Szeretet érzésének kifejezésére: „Állatok: teknőcke!::)))kutyuli-mutyuli:))”; „és hát a 

tánc! Szintén nagy mennyiségben! :) Imádom!”. 

Eufemizálásra, szépítésre használják, komolytalankodás, vicc érzékeltetésére: 

„Állatok: a férjem! :)”; „Minden jöhet,imádom az állatokat persze nem az emberbőrbe 

bújtakat:)”. 

Dicsekvés, különlegesség, erő kifejezésének enyhítésére (különösen férfiaknál): 

„intézményvezető művelődésszervező,népművelő:) művelődésszociológus, 

zenész,koncert-ill. fesztiválszervező, túlélő:)”; „Látszólag nyugodt, de belül kitörni 

készülő vulkán vagyok. ”; „életművész (kis és nagybetűvel egyaránt):-)”. 
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Titok, beavatottság érzékeltetésére: „EPK ügyintéző (gondolom elsem tudod képzelni, 

mi lehet az:))”. 

Kommunikációra való felhívás megerősítésére: „szenvedélyes beszélgető 

vagyok....aki ismer, az ne restelljen pár billentyűt leütni! ”; „Aki ismer, tudja, milyen 

vagyok, aki nem, az meg törekedjen rá:-)”. 

Teljes értékű szöveg kiegészítésére, nyomatékosításként: „egyébként pedig 

nevetgélés, :)))”; „Köszi, jól vagyok :-))” 

Homlokzatalakításra: „Szeretek bulizni ,kirándúlni.Ennyi :-)”; „mikor mihez van 

kedvem:-)”; „kissé bogaras vagyok:)”; „szabadidő: :-)))”. 

A mosolyszimbólumot szignifikánsan jellemzőbbnek találtam fiatalabbakra (t=7,08; 

p<0,01) és a (t=-2,75; p<0,01) nőkre. 

Összegzés 

A korpuszban szignifikánsan a nők és a fiatalabb korosztály használ több emotikont 

írásaikban. Érdekes összefüggést találtam még arra vonatkozóan, hogy az egyedül élők 

szignifikánsan (t=3,18; p< 0,01) több mosolykódot írtak szövegeikbe, mint a 

kapcsolatban élők. A férfiaknál mindkét korosztály nagyjából egyforma arányban 

használta ezeket a jeleket, de a fiatalabbak szövegeiket többször díszítették ezekkel az 

emotikonokkal. A nőknél közel másfélszer több fiatalabb nő, több mint kétszer annyi 

emotikont használt szövegeiben, mint a 26-tól 40 évesig tartó korosztály. Az emotikonok 

jelentéselemzésénél tendenciájában érzékelhető volt, hogy a férfiak az emotikonokat 

durvaság vagy dicsekvés, erőfitogtatás enyhítésére jellemzőbben használják, mint a nők. 

A szomorúságot jelölő emotikon a fiatalokra, a mosolykód a nőkre és a fiatalokra is 

szignifikánsan jellemző volt. 

7.10. Rövidítések  

A rövidítések az írásbeli kommunikáció megszületésével egy időben keletkeztek. 

Napjainkban különösen fontossá, a számítógépes kommunikáció természetes részévé 

kezdenek válni. A minél gyorsabb és hatékonyabb írásbeli kommunikációhoz többnyire 

két módszert használunk: az egyik a rövidítések különböző fajtái, a másik a szövegek 

helyettesítése képekkel, ikonokkal, illetve ezek variációit (Randall 2002). A modern 

technikai eszközök adta lehetőségek és az azonnali ottlevés, reakció vágya mind 

sűrűbben hívja elő ennek alkalmazását, és mozgósítja a kreatív elmét ezek létrehozására 

úgy, hogy az a befogadó számára is értelmezhető, illetve egyértelmű legyen. A 
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rövidítések egyszerűsítik a folyamat technikai jellegét és lecsökkentik produktivitási és 

az észlelési időt is, különösen, ha jól ismert a jel. Magát a feldolgozást, az olvasás 

folyamatát ugyan nem rövidítik le, de a rövidítés ismertségétől függően ez is gyorsabb 

vagy lassabb lehet. 

Egy-egy rövidítés bevezetése és alkalmazhatósága függ a jel gazdaságosságától, 

érthetőségétől, valamint a társadalom vagy adott közösség általi elfogadottságától és 

elterjedtségétől is. Az interneten található rövidítések az eddigieknél sokkal gyorsabban 

terjednek, hiszen egyszerre több emberhez jutnak el, mint például az sms-beli 

üzenetekben található egyszerűsítések, amelyeket többnyire egy személy kap meg egy 

időben. Sok rövidítésről feltételezhetjük, hogy a telefon billentyűzetének sajátosságaiból 

adódóan született meg és terjedt el. Mivel az sms-küldés karakterszámában korlátozott, 

így e technikai eszköz alkalmazásánál az írott szövegekben feltűnően magas a 

rövidítések és az egybeírások száma is (Érsok 2004). Döring (2002) az sms 

rövidítéseknek három funkcióját különíti el: az ökonomikust (ugyanazért az összegért 

nagyobb tartalmat fejezünk ki), az identitásfunkciót (a nem normatív rövidítések 

csoporthoz tartozást fejeznek ki) és az interpretációs funkciót (kevés rövidítés 

távolságtartást, sok rövidítés intimitást fejez ki).  

Érsok (2002) szerint a CMC-ben található rövidítések többnyire nem az érvényben 

lévő nyelvi normát követik, hanem egyéni nyelvi kreativitást is tükröznek, amelyet az 

ircelők is alkalmaznak. Véleményem szerint az interneten használt rövidítések három 

forrásból származnak: 1. a konvencionális, szótárainkban is megtalálható rövidítések 

(stb., kb.), 2. az élőbeszédből származó kiejtésbeli rövidítések írásbeli rögzítése (tom a 

tudom helyett), 3. az új, interneten, sms-ben kialakult formák (vok, a tom mintájára 

születhetett), illetve ezek közti átmenetet is találhatunk151. 

Adatlapjaim olvasása közben megfigyeltem, hogy e formálisnak mondható felületen a 

sok informalitást eredményező jelenségek egyike a rövidítések viszonylagosan nagy 

száma. Előzetes tapasztalataimból azt feltételeztem, hogy a fiatalok (25 év alattiak) 

többet fognak rövidíteni, mint a náluk idősebbek, mert ez játékosságukat, fiatalságukat, 

lazaságukat jeleníti meg. Azt is megfogalmaztam hipotézisként, hogy a fiúk több esetben 

fognak rövidítést használni, mint a lányok, mert a nőket sztenderdebb 

nyelvhasználóknak tekintik, a sztereotípiák szerint ők a precízebbek, míg a férfiak 

                                                 
151 A www.rovidites.hu honlapon az internettel kapcsolatban több száz rövidítést találunk négy csoportba rendezve: 

honlap, mail, chat, egyéb. 
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lezserebbek, illetve több kutatás és a sztereotípia szerint a férfiak innovatívabbak, mint a 

nők152.  

Az eredmények ismertetése előtt három részletet kiemelek az adatlapokból, melyek a 

rövidítések szélsőséges alkalmazását mutatják egy-egy adatközlőnél. 

 

Női adatközlő, 14 éves:  

„nah xal sokan monják h bewállalós wook de xtem meg nem!!imádok élni és mindenben benne 

lenni!!a halálosan szerelmes öngyilkos jelölteket kerülöm mexiről de fel szeretném híwni az ő 

figyelmüket is h kerüljenek engem!!yobban texik!!jha és a legjobb bnőm!!csak őbenne bízok meg!!de 

télleg még soha nem woltam senkiwel ennyire őxinte !!ő a másik felem!!pf tömörkény spec németen 

nyomom towább a szenwedés műwészetét!!”  

Nő, 15 éves: 

„szijjasztok!!!!már 1szer írtam 1 regényt,de azt nem sikerült elmenteni,szal ha nem gáz nem írom le 

újra akiismer,úgyis tudja,aki nem,azért nekik írok szal:én alapból pöri csaj vok,vannak punny 

napjaim,dehát ugye,kinek nem... de NAGGYON SZERETEK NEVETNI,HÜLYÜLNI PÖRÖGNI 

BULIZNI + ilyesmi(azért tok komoly is lenni,ha arról van szó!!),de sajna könnyen +lehet bántaniés 1 

csomót magamra veszek még amit nem kéne,azt is.hirtelenharagú vok,az gáz,mert ha berágok akkor 

ajjaj,de azért igyexem visszafogni magam optimista vok,csomó mindennek tudok örülni,de mikor 

átmegyek pesszimistába,az elég cinkes,de szerencsére ritka!!!!úgy (elég)nagyvonalakban ennyit 

magamról...” 

Férfi, 15 éves: 

„HÁáááááááát mit írjak ide??? őőőőőőő....Gedóba járok, de már nem sokáig.(szerencsére). De sztem 

hiányozni fog a school . Főleg a bolond osztály és néhány tanár.( ha ezt meglátja valamiek tanár 

akkor egyből kérdi h ki ))) Pl.: Laci bá(nagy arc egy ember& jó fej), Peeti bá( ő is jó arc!!!! ), és az 

"öregebbek" közül tán Betti néni ő sztem az egyik (a nem sok közül, nem tom igazából ]) legjobb fej 

tanci!!! Kedvenc Sport: FOCI!!!!(4 ever) főleg az angol bajnokság!!!” 

 

A fenti példákból látszik, hogy e kommunikációs forma újdonságait leginkább a fiatalok 

élvezik és használják szívesen. 

A kódolás során több döntési helyzetet kellett megoldanom. Az egyik fő kérdés az 

volt, hogy a számokat rövidítésnek vegyem-e, ha számmal írták vagy sem. Mivel az egy 

számnevet a szövegben gyakran írták 1-nek, ami időspórolóbb, mint ha betűvel írták 

volna ki, ezért rövidítésnek vettem. Minden számnál így jártam el, akkor is, ha nem szó 

része volt, mint például a mind1 (mindegy) esetében. A másik kérdésem az volt, hogy a 

végzettségről szóló részt lekódoljam-e, mert ez volt az a rész, amely könnyen előhívta a 

rövidítéseket, viszont bármilyen folyó szövegben nem találnánk ennyi rövidítést. Úgy 

                                                 
152 A férfiak és a nők innovativitására és konzervativizmusára a dolgozat korábbi fejezetében részletesen kitértem, így 

arra is, hogy más kutatások szerint a nők az innovatívabbak stb. 
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döntöttem, többször kódolom a korpuszt. Mikor lekódoltam a végzettséggel együtt, ahol 

megjelent a sok iskolai rövidítés, mint például az ÁJTK, ált.isk. stb., akkor nem találtam 

szignifikáns különbséget a férfiak és nők rövidítési szokásai között. A férfiaknál 1177 

esetet kódoltam, míg a nőknél 1105-öt, de a két korcsoport között már ekkor is a 

kétmintás T-próba szignifikánsnak (t=6,49; p<0,01) találta, hogy a fiatalok 

többen/többet rövidítenek, mint a 26–40 éves korosztály. 

Amikor a végzettségre vonatkozó egységet kihagytam a kódolásból, akkor a férfiaknál 

905 esetet találtam, a nőknél pedig 756-ot. Itt már látható, hogy még jellemzőbb a 

férfiakra a rövidítés, mint a nőkre. A 905 esetet 327 férfi írta (a férfiak 67%-a használt 

rövidítést), ebből 150 14 és 25 év közötti 495 előfordulással, 177 adatközlő 26 és 40 év 

közötti, 410 esettel. A 150 férfi a 14 és 25 év közötti adatközlők (202 fő) 74%-a, a 177 férfi 

a 26–40 éves korosztály (286) 61%-a. Látszik, hogy a korpuszban valamivel több fiatal 

használ rövidítést írásában. Az összes rövidítést használó férfi közül az egy főre jutó 

rövidítés 2,76, a fiatalabb korosztályra eső 3,3, a 26–40 évesekre eső 2,31. Ebből 

egyértelmű, hogy a fiatal férfiak tendenciájában többen használnak rövidítéseket és 

gyakrabban is, mint az idősebbek. 

A nőknél a 756 esetet 309 adatközlőnél, az adatközlők 60%-ánál találtam meg. Ebből 

145 fő 14 és 25 év közötti adatközlő 419 előfordulással, és 164 fő 26 és 40 éves közötti 

337 előfordulással oszlik meg. A 145 nő a 14 és 25 év közötti adatközlők (214) 67,7%-a, a 

164 fő a 25 és 40 éves korosztály (298 fő) 55%-a. Az összes rövidítést használó nő közül 

az egy főre jutó eset 2,44, a fiatalabb korosztályra jutó átlagos előfordulás 2,88, a másik 

generáció egy tagjára jutó előfordulás 2,05. Eredményeimet az alábbi táblázatban 

foglaltam össze: 

 

20. sz. táblázat: A rövidítések nemenkénti megoszlása. 

A táblázatból látható, hogy az összes férfi és nő közül százalékosan a férfiak használtak 

többen több rövidítést. Mind a férfiaknál, mind a nőknél a fiatalabbak közül többen, 

Rövidítést használó férfi nő 

Adatközlők száma (fő) 
 

327 309  

Előfordulások száma (db) 905 756 

Az egy főre jutó rövidítések (db)
 

2,76 2,44  

14–25 éves adatközlők (fő) 150 145 

26–40 éves adatközlők (fő) 177 164  

14–25 évesek egy főre jutó rövidítése (db) 3,3 2,88 

26–40 évesek egy főre jutó rövidítése (db) 2,37 2,05 
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több rövidítést használtak. A férfiak közül a fiatalabbak valamivel nagyobb arányban 

írtak rövidített formát, mint a fiatalabb nők.  

A kódolásnak e szakaszában a férfiak és a nők között a T-próbával szignifikáns 

különbséget találtam (t=2,49; p<0,05). A fiatalok és a középkorúak esetében a T-próbás 

vizsgálatban az eltérés ismét erősen szignifikánsnak bizonyult (t=6,05; p<0,01). 

A korpuszban viszonylag magasnak ítéltem a számok előfordulását (pl.: 1db kutya, 78 

kg stb.). Lekódoltam a szöveget úgyis, hogy kihagytam azokat a számokat a kódolásból, 

amelyek nem szó részeiként szerepeltek (pl.: 1ébként, mind2). A férfiaknál így 723 esetet 

találtam, a nőknél 565. Látható, hogy tendenciájában ugyanazt az eredményt kaptam, 

mint előbb. A szignifikanciavizsgálat szerint azonban a kornál megmaradt ugyanaz az 

erősségű szignifikanciánk, viszont a nemet illetően azt az eredményt kaptam, hogy a 

férfiak a 0,01-es (t=2,98) valószínűségi szinten szignifikánsan többet rövidítenek, mint a 

nők. Az összes adatközlőre vonatkozóan szövegeimben a férfiak átlagosan 1,5, a nők 1,1 

rövidítést használnak, a fiatalok 1,8-at az idősebbek 0,9-et. A többszempontú 

varianciaanalízis azonban nem mutatott ki összefüggést a nem és a kor között. Az ábrán 

is látható, hogy a legtöbbször a fiatal férfiak rövidítettek, a legkevesebbszer pedig a 26–

40 éves nők.  

 

33. sz. ábra: Többszempontú varianciaelemzés: rövidítések végzettség és számok nélkül a nem és kor összefüggésében. 

Végül megvizsgáltam, hogy a CMC-re jellemző rövidítések, mint a soxor, mien, mind1 

stb. kinél fordul elő többször. A nők több modern rövidítést írtak ugyan, mint a férfiak, 

de ez a különbség nem volt szignifikáns, csak a fiatalok és a 26–40 évesek között.  

A kvalitatív vizsgálat szerint kétféle tipológiát próbálok felállítani: az elsőt az alapján, 

hogy milyen eredetűek a rövidítések: konvencionálisak, kiejtésbeli rövidítések írásbeli 
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rögzítése-e a forma vagy a modern kommunikációs technológiák alakíthatták ki, illetve 

növelték meg elterjedtségüket és végül az átmeneti kategóriák. A következő 

tipologizálást pedig a rövidítési módszerek alapján végeztem. 

A rövidítések eredet szerint Példák

Konvencionális 
SZTE, kb., ua., ui., vmi, gyes, évf., Bp., kft., zrt., kg, cm, sztg, h, db, 

PR, ill., ea., Mo., sci-fi, pl, k.h.t., tv, stb.  

Beszédben rövidült forma 
asszem, gimi, lécci, net, bicaj, foci, kori, biosz, matek, sajna, kondi, 

teki, ovi, csoki, pasi, suli, izgi, kiló, tanci, tünci-bünci, gép 

Modern technológiák motiválta 
sztem, xtem, tok, tom, vok, vaok, wok, wook, szal, fexik, mind1, 

1ébként, +beszél, szgép, számgép, 1000-rel, &,  

Átmeneti kategória mien, oan, naon, müxik, tulképp, tévé, addikt, hávécsé, kábé, 17én

21. sz. táblázat: Az iwiwen használt rövidítések forrása. 

A rövidítési eljárás alapján Példák

Mozaikszók 
OTP, kft, FIDESZ, EU, FTC, SZOTE, SZTE ÁJTK, gyes, irc, 

msn 

Szóösszevonások belker, külker

Szórövidítés, szócsonkítás 
osz. vez., műsz. fejl., évf., spec., ált.isk., gép, net, per pill, pihi, 

üdv, heteró, azé153, h, v, mer, mié, bá, deszkázok, altert 

Összetett szók kezdőbetűi+betűejtés kg, cm, ua, szki, szöveg, kb, eü., vb, tv, kábé, htb 

Szórövidítés+képző 
csoki, kori, teki, tali, suli, tánci, moci, tanci, tesó, Kecsón, 

köszike 

Szóeleji betű(k) (+ szóvégződés) vmi, sztem, vok, vaok, tok, tom, tod, szal, , bnő, pl, ld, db

X a ksz, gsz, ssz, sz helyett 
müxik, fexik, soxor, mexe, igyexem, xaros, vixont, őxinte, 

öxehoz 

Tsz, gysz, dsz helyett cc, sz helyett c lécci, teccik, eccerű, szerecc, láccana, tucc, ceret 

„Ku” betűkapcsolat helyettesítése q-

val 
qrvák, energiqs 

Betű és szám kombináció Mind1, mind2, 1000-rel, 1ébként, 1mást, 4ever 

Betű(k) kihagyása 
mien, oan, oat, hüeséget, ienkor, naon, mér, mért, mer, 

dógozom,  

Matematikai és logikai jelek: +, / 
+beszél, tanítok+tolmácsolok, smink/stílus, 

cégem/vállalkozásom 

& karakter az és helyett „lenni & szekálni”

Egyéb/átmeneti kategória 

wok, wook, ua, sztg, Szfvár, stb, asszem, XTR, nemtom, 17én, 

xtem, xal, uccsó, bazze, vazze, éccő, mittómén, bike,thx, köbö, 

zenejáccik, télleg, wixont 

22. sz. táblázat: Az adatlapon használt rövidítések csoportosítása a rövidítési eljárás szerint. 

                                                 
153 Bódi (1998) és Balázs (1999) a beszélt nyelvi megnyilatkozások fonetikus megjelenését a betűnépiesség fogalma 

alatt tárgyalja, például mikó, nemtom, vót stb. 
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Összegzés 

Az iwiw adatlapján megvizsgáltam a rövidítések előfordulásának nembeli és korbeli 

összefüggéseit. Hipotézisként megfogalmaztam, hogy a fiatalok és a férfiak több 

rövidítést használnak a számítógépes kommunikáció során, mint a nők, illetve a 26–40 

éves korosztály. Az adatlap sajátságai miatt az elemzésből kivettem a végzettségre 

vonatkozó rész kódolását, mert ez nem spontán nyelvhasználat bemutatását 

eredményezte, hanem a kutatás szempontjából előhívta a rövidítések alkalmazását. 

Ezután kétszer kódoltam még a korpuszt: az egyiket számokkal, a másikat azon számok 

nélkül, amelyek nem voltak szó részei. Mindegyik kódolásnál a T-próbás vizsgálat 

szignifikánsnak mutatta a 0,01-es valószínűségi szinten, hogy a fiatalabb korosztály (14–

25 évesek) többet rövidít, mint a 26–40 éves korosztály. A nembeli vizsgálat azt mutatta, 

hogy mikor az összes számot rövidítésnek kódoltam, a férfiak a 0,05-ös valószínűségi 

szinten a T-próbával szignifikánsan többet rövidítettek, mint a nők, a második, szám 

nélküli kódolás során, ez a 0,01-es valószínűségi szintre változott. Meglepő fordulatként 

értékeltem, hogy a számítógépes kommunikációban terjedő rövidítéseket inkább nők 

használják többet, mint a férfiak, ez az összefüggés azonban ebben a korpuszban nem 

volt szignifikáns, de a modern rövidítések tekintetében a nők bizonyultak 

innovatívabbnak. Eredményem szerint tehát a számítógépes kommunikáció során az 

iwiw adatlapján a Szegedre bejelentkezett adatközlők közül a fiatalabbak és a férfiak 

több rövidítést használnak szövegeikben, mint a 26–40 éves korosztály, illetve a nők. 

7.11. Hezitálások 

A hezitálások, szókeresések, töltelékszavak, írásbeli megjelenését, előfordulásuk 

megnövekedését a számítógépes kommunikáció szinkronitása hívja életre, illetve erősíti. 

A hagyományos írásbeliség szerkezeti kötöttsége kevésbé enged teret azoknak a 

jelenségeknek, amelyeket az élőbeszéd sajátságainak tartunk. Ezt a folyamatot erősítik 

az olyan nyelvművelői tevékenységek is, melyek normaként az írást jelölik meg, mint a 

nyelv igazi formáját (Sándor 2003: 401), és olyan szabályokat, nyelvi mítoszokat 

igyekeznek az élőbeszédre rákényszeríteni, ami annak nem sajátja, például: „Hát-tal ne 

kezdjünk mondatot!” (ennek változata a nos-sal kezdett mondat). 

A szünetkitöltők (ööö, őőő, hm) írásbeli megjelenése szintén sajátsága a számítógépes 

kommunikációnak. Egyes vélekedések szerint a nők beszédükben bizonytalanabbak, 

több hezitációt kifejező elemet használnak, mint a férfiak (Jespersen 1990, Lakoff 1973). 

Gocsál és Huszár (2006) mérése szerint spontán beszédben a nők gyorsabban találják 
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meg a szavakat a mentális szótárukban, és a férfiaknál a hosszabb a kitöltött és üres 

szünetek aránya. Markó (Gósy 2004: 213) vizsgálatában a férfiaknál talált kevesebb 

hezitálást, bár csak 4 adatközlővel dolgozott ebben a mérésben. A bizonytalanságból 

adódó hezitálások főként időhúzás miatt jelentek meg a beszédben, ami adódhatott 

témában való járatlanságból, a kommunikációs helyzethez való viszonyulásból vagy a 

feladat nehézségéből. 

Mivel a közvélekedés a nők beszédét tartja bizonytalanabbnak, így azt gondoltam, 

hogy az ő írásaikban fogok több ilyen jelenséggel találkozni. 

Adatlapjaim abban különböznek a spontán beszédben megfigyeltektől, hogy az itt 

található hezitálások, töltelékszavak, szókeresést jelző morfémák, illetve szünetkitöltők 

tudatos nyelvhasználat következményei, amelyeket a benyomáskeltési stratégiák 

részeként értékelek. A hmmm, kghm, háát, ööö stb. betűsorok a gondolatkeresés és -

formálás jelzését szolgálják, melyek a gondolatterheltségre épp úgy utalhatnak, mint az 

abból eredő bizonytalanságra, avagy az attól független gondolatnélküliségre, melynek 

jelzése az adatlapon viccelődés céljából is születhetett.  

Habozás kategóriájába soroltam a következő morfémákat, hangsorokat: hát, nos, aa, 

hm, kghm, izé és öö, illetve ezek különböző megjelenési formáit. 

A férfiaknál 73 ilyen előfordulást találtam, a nőknél 69-et a következő eloszlásban: 

Habozásjelenségek Férfiak (db) Nők (db) 

hát 47 48

izé 8 2

hm, kghm 8 9

öö 5 8

nos 4 1

áá/aa 1 1

összesen: 73 69

23. sz. táblázat: Hezitációs jelenségek megoszlása a nőknél és a férfiaknál 

A férfiak 73 habozási jelenségét 63 adatközlőnél találtam, ami az adatközlőknek 13%-a, a 

nők 69 esetét 55 adatközlőnél találtam, az adatközlők 11%-nál. Az esetek kis és egymást 

megközelítő száma miatt nem volt kimutatható szignifikáns eltérés, és a különbség is 

elenyésző, hogy bármelyik nem nyelvhasználati sajátosságaként értékeljem. A 63 férfi és 

55 női adatközlő közül 41-41 14 és 25 év közötti. A 41 férfi a 73 esetből 47-et írt, az esetek 

64%-át, a 41 fiatal nő a 69 esetből 54-et írt, az esetek 78%-át. A korpuszban lévő összes 

eset 71%-át a fiatalabbak írták, ami a habozást írók 69%-át is jelenti. A habozás írásbeli 

megjelenítését a fiatalokra szignifikánsan jellemzőbbnek találtam (t=6,46; p<0,01). 
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A kommunikáció egyes megakadásjelenségeinek154 írásbeli megjelenését vizsgálva azt 

tapasztaltam, hogy statisztikailag nem jellemzőbb egyik nemre sem, hogy több ilyet 

használna az adatlapján, mint a másik, az viszont az eredményekből jól látható, hogy a 

fiatalabbak (14–25 évesek) szignifikánsan többen írtak ilyet bemutatkozásukba, mint az 

idősebb korosztály. 

A részletes vizsgálat során azt találtam, hogy a hát, nos, „hátmánszóval”, szóval, hm, 

ááá stb. alakokat leggyakrabban a „magamról” vagy a „szabadidőről” szóló rész 

bevezetőjeként írják, beszédkezdés jelzésére, de az utána következőket sem mindig töltik 

meg tartalommal. Bemutatkozás helyett az olvasóra bízzák e rész „kitöltését”. Talán a 

célközönség széles repertoárja akasztja meg a szót: mit írjanak magukról, ami szól is 

valamiről, a jó barátok és a távolabbi ismerősöknek is megfelelő lenne. Példák: „Hááát 

ez nem túl érdekes történet”, „Magamról: Szóval, ikrek....”, „Magamról: csak rosszat 

tudnék írni....., vagy hazudjak....., szóval szép hosszú hajam van....ááááá ez nem 

megy!”, „Magamról: Hmmm... Szerintem nincs rám szó. ”, „Magamról: Hát igen,ide 

írhatnék sok mindent,de nem teszem. Aki ismer az tudja hogy milyen is vagyok,aki 

még nem ismer az meg majd megtudja.”, „Hát, mit is írjak. Nem vagyok valami 

bőbeszédű”, „Magamról: ilyen öööö, izé”, ő imádok takarítani, mindenféle házimunkát 

megcsinálok”. Stb.  

Van, aki zárásként írja egy hosszabb bemutatkozó rész után, a zárás aktusának 

verbális jelzésére használja: „Hát (megmondtam) hirtelen ennyi...”, „Magamról: Astor 

Piazzola, FIDESZ, FIDELITAS, Manchester United, könnyű mediterrán borok, tánc az 

extázisig, színész mesterség, imádság, a női nem valamint a kispárnám. Nos, ezek 

nélkül nehéz lenne, ezekkel viszont én valóban én vagyok.” 

Az elgondolkodás, a belső beszédet jelzi: „Állatok: hm... miért pont kisállatok”, „... 

sötétben élek, álmatlanul... hmmm... na, én nem ilyen vagyok.”, „egy ketreces merülés 

fehér cápával hm az még hiányzik!!”, „szabadidő: hmm?”. Stb. 

A visszaemlékezés jelzésére szolgál: „Állatok: hát volt pamacs a törpenyúl...” stb. 

Töltelékszó funkcióval, illetve kötőszói szerepben: „Ha egy egyetemistának meg kell 

keresnie a mindennapi betevőre valót, hát mindent elvállal”, „ha ennél több is érdekel 

valakit, hát keressen fel, kérjen elérhetőséget”. Stb. 

                                                 
154 Gósy (2002) a megakadásjelenségeket a következőképp határozza meg: a beszélő beszédtervezési és 

beszédkivitelezési bizonytalanságainak valamennyi megjelenési formája: a nyelvbotlásokon túl a nem szándékos 
szünetek is ide tartoznak. A megakadásjelenség kifejezés tulajdonképpen gyűjtőfogalom, a spontán beszédben 
fellépő, különféle hibázásokat fogja át. Egy részük hiba, vagyis olyan jelenség, amely nem a beszélő 
bizonytalanságának következménye, hanem a téves működés eredménye. Bizonytalanság például a hangos szünet, 
a hezitálás vagy a szóismétlés, hiba azonban a téves kezdés vagy a beszédhangok sorrendiségének megváltoztatása 
a hangsorban (Gósy 2004: 8). 
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Szókeresés jelölésére, de inkább csak a vicc kedvéért: „Állatok: 2db nyávogó izé”, 

„Meg szeretem a kóser kajákat meg a nagyseggű csajokat meg a kannásbort meg 

ööö..izé metál.”, „poszthippi, ööö, szeretem az életet”, „de a zulu ugy teccik...és aaa 

franciát tanulom” stb. 

Bizonytalanság kifejezésére: „A magasságom: hát, kb 175 cm vagyok” stb. 

Annak jelzésére, hogy valami csak most jutott eszébe: „zene minden 

mennyiségben...és hát a tánc!”, „szabadidő: családommal vagyok, tornázok, 

strandolok, csavargok és hát itt van még az internet is... : - )”, „Meg hát a szorakozás 

se egy elhanyagolható dolog a számomra!”. Stb. 

A „természetesen”, a „nyilvánvalóan” tartalom kifejezésére: „Tervezek, hogy mit?? 

Hát a jövőt... vagy nem lesz???”. 

Az olvasóval való kapcsolatra utalásként az ugye helyett, szóátadás jelzésére (?): „de 

hát ismertek”, „hát csinál ilyet értelmes ember???”, „Azt is mondják, hogy hamarabb 

jár a szám, mint az eszem...NÉHA... hááááááááát......” stb. 

A „szabályok” szándékos felrúgásának jelzésére, metakommunikációs funkcióban: „és 

én szoktam HÁT-tal is mondatot kezdeni”. 

Összegzés 

A hezitálásra utaló betűsorokat vizsgálva arra az eredményre jutottam, hogy ennek 

írásbeli megjelenése a fiatalokra jellemző inkább. Úgy vélem, hogy a konvenciók elleni 

lázadásnak és az önkifejezésnek is egy formáját találjuk ezekben. Részletes 

vizsgálatomban arra jutottam, hogy e nyelvi eszközök nem csupán a „valódi” 

bizonytalanság kifejezését szolgálják, hanem vagy a tréfa kedvéért kerültek bele az 

írásokba, vagy az olvasóval való kapcsolatra utalásként jelennek meg, illetve a 

hagyományos írásbeliség szabályainak figyelembe nem vétele, a gondolkodás és az írás 

álszinkronitásának jelzése e formájában az élőszót, a spontaneitás érzetét keltik. Az 

adatlap hivatalos keretének lazítását, a közvetlenséget, a nyitottságot, az intimitás 

fokának növelését e nyelvi elemmel is elősegítik az adatközlők. 
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8. Összegzés, következtetések  

Munkámban arra vállalkoztam, hogy szociolingvisztikai szemléletben közelítsem meg és 

vizsgáljam egy internetes honlap nyelvhasználati sajátosságait, különös tekintettel a 

nemi és életkori változókra. A honlap nemcsak a speciális számítógépes kommunikációs 

jellemzők vizsgálatára nyújtott lehetőséget, hanem olyan kérdések megfigyelésére is, 

amelyeket eddig elsősorban a személyközi kommunikáció során vizsgáltak, és ott is 

legtöbbet interakcióban, dialógusokban. Az általam alkalmazott módszer és nyelvi anyag 

sajátosságaiból adódott, hogy az ismert kutatásokból következően az anyagra 

vonatkozóan lehettek hipotéziseim, másrészt a korpusz lehetőséget teremtett egyéb 

elemek vizsgálatára is, mellyel kapcsolatban eddig még kutatásokat nem olvastam. Ilyen 

volt például a beírt és ténylegesen használt nyelvek összevetésének lehetősége vagy az 

állatok fajtamegnevezése, illetve néven nevezése és azok nemmel kapcsolatos 

összefüggéseinek feltárása. 

A folyamatosan változó számítógép általi kommunikáció leírása hazánk kutatói 

körében még csak a jelenségek érzékelésénél / értékelésénél tart, ám azok 

szociolingvisztikai változók mentén történő elemzése még nem kezdődött meg. A 

kutatás és elemzés legfőbb nehézsége a nyelvi adatokhoz megfelelő szociológiai 

változókat találni, és ehhez a reprezentativitást biztosító adatokat összegyűjteni. 

A dolgozat alapvető célja az volt, hogy megvizsgálja egy publikus, szociológiai 

adatokkal ellátott kapcsolathálózati rendszerben a nemre és korra jellemző 

nyelvhasználati sajátságokat, és azok gyakoriságát az új médiumban. Ez a 

kapcsolathálózati honlap az iwiw, amely tartalmazza az adatfelhasználó nemét, korát, 

iskolai végzettségét és párkapcsolati státuszra vonatkozó adatait. Ezen szociológiai 

változók alapján megállapíthatók a nyelvhasználati sajátosságok azokra vonatkozó 

preferenciái. Ezt a nyelvi elemek előfordulási gyakoriságával, illetve 

szignifikanciavizsgálatokkal kívántam igazolni. A nemre és korra vonatkozó kvótás 

adatgyűjtésből eredően a nemre és korra vonatkozó szignifikáns adatokat 

reprezentatívnak tekintem a szegedi lakosokra vonatkozóan, míg az iskolai végzettségre 

és párkapcsolati státuszra vonatkozó szignifikáns különbségek csak a korpuszra 

érvényes szignifikanciákat jelentenek, így esetlegesen csak kiindulópontul szolgálhatnak 

hasonló kutatásokhoz. 

Az adatlapok nemcsak a számítógépes kommunikáció sajátságainak feltárására 

nyújtottak lehetőséget, hanem annak megfigyelésére is, hogy a férfiak és a nők hogyan 

mutatják be magukat, milyen énbemutatási stratégiákat alkalmaznak, és ezek hogyan 



 176

hozhatók összefüggésbe egyéb változókkal, mint a kor, iskolai végzettség vagy 

párkapcsolati státusz. 

A dolgozat összeállítását illetően célszerűnek tűnt ismertetni legelőször a 

számítógépes kommunikáció sajátságait, majd a dzsendernyelvészet eddigi eredményeit, 

és ezek után tértem rá a kettő metszetére, a számítógépes kommunikációban kutatott 

nemi nyelvhasználati eredményekre. A kutatás módszertanára vonatkozó rész 

terjedelmességét az indokolta, hogy a hazai nyelvészeti kutatások annak ellenére nem 

jeleskednek a tartalomelemzési eljárás alkalmazásában, hogy már számos 

társtudományterület sikeresen alkalmazza ezt155. A következőkben leírtam a korpusz 

összetételét, és bemutattam az elemzési eredményeket elsősorban statisztikai 

összefüggésekben, majd interpretációs környezetben. 

Az első fejezetben az interneten található kommunikációs lehetőségek nyelvi, műfaji 

sajátosságairól szóltam azok egymásra ható jellegzetes jegyeivel együtt. A számítógépes 

kommunikációban a műfajok alapvető megjelenési formáját az élőbeszéd és az írás 

tulajdonságaival vetik össze, és ezekre alapuló vizsgálatokkal igyekeznek meghatározni a 

számítógépes kommunikáció sajátságait és mindenkori normarendszerét. A kutatások 

eredményei alátámasztják, hogy ebben a modern kommunikációs formában az írás és a 

beszéd jellegzetes határai összemosódnak, így ezt általában egy kevert műfajnak tartják 

(Baron 2000, Crystal 2001, Érsok 2006 stb.). Ez a kommunikációs forma 

elnevezéseiben is tükröződik. Az interneten történő kommunikációt interactive written 

discourse-nak (interaktív írott diskurzusnak), elektronikus diskurzusnak, e-speaknek (e-

nyelv), oralizált írásbeliségnek, írott beszédnek, írott dialógusnak, virtuális 

írásbeliségnek stb. is nevezik (Bódi 2004b, Crystal 2001, Érsok 2003, Kis 1997, Rosenau 

2001, Sándor 2002, Wenz 1998 stb.). 

A modern technikai eszközökben alkalmazott nyelvi megoldások oly’ gyorsan hatnak 

egymásra, hogy a médium konvencionálisan íráshoz kötődő elemeit egyre inkább kezdik 

felváltani és/vagy kiegészíteni a spontán beszédre asszociáló jegyek. Ilyenek például a 

közvetlen kommunikációban megjelenő és azt helyettesítő mosolyszimbólumok, a 

szavak konvencionális és nem konvencionális rövidítései, az angol szavak 

mássalhangzó-torlódásos írásmódja (thx), a betű- és számkombinációk (melyek az 

élőbeszéd időbeliségét próbálják utolérni írásban), a kiejtést tükröző szavak rögzítései, a 

szóismétlések (melyek helyett a konvencionális írásban inkább a szinonimákat 

keresnek), az egybeírások (melyek a fluens beszédet juttatják eszünkbe), a hosszabb 

                                                 
155  Köszönöm Máté-Tóth Andrásnak, az SZTE Vallástudományi Tanszékének vezetőjének, hogy megismertetett a 

módszerrel és a programmal.  
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szavak helyett inkább rövidebbeket használnak, a beszélgető felek többször megszólítják 

egymást, épp mint az élőbeszédben, írott formában is megjelennek szünetkitöltő, 

hezitációs elemek, töltelékszavak, a spontán beszéd dallamát, ritmusát előhívó betű- és 

írásjel-többszörözések, illetve a nem konvencionális központozás vagy a központozás 

elhagyása, a kis- és nagybetűsítések (Hård af Segerstad 2002). Innovációnak minősül 

még például a csillagok vagy szóhelyettesítő szimbólumok alkalmazása, de jellemző a 

spontaneitásból adódó javítatlan elgépelések jelenléte is. A felsorolt elemek a különböző 

számítógépes kommunikációs műfajokban más-más arányban jelennek meg. A 

műfajokat leginkább befolyásoló tényezőnek a szinkronitás foka bizonyult, ezen kívül 

azonban meghatározó még a kommunikálók közti viszony, a dialógusjelleg foka, az 

üzenetváltások elküldésének időhöz kötöttsége, a körülmény, a szituáció, ami közt az 

üzenet megszületik, valamint a téma is. A leginkább a konvencionális írásbeliséget 

megtartó formája a weblapnak és a blognak van, melyek nem vagy csak kevéssé 

kötődnek a dialógusjelleghez; a legtöbb innováció a csetben, IM-ben található, melyek a 

nagymértékű spontaneitásból és aszinkron jellegből adódnak. 

A különböző műfajokban található jellegzetességek az iwiw honlapján több helyen 

fellelhetők, mert rendelkezik fórummal, üzenőfallal, levélküldési szolgáltatással. Én 

azonban csak a profilokban található adatlapok nyelvi jellegzetességeit vizsgáltam, 

amelynek formálisnak mondható keretei között is megtalálhatók a számítógépes 

kommunikáció innovációs elemei. 

A dolgozat második részében a szakirodalom ismertetésével bemutattam, hogy 

hogyan változtak a 20. században a nem és nyelvhasználatra vonatkozó elméletek. 

Kezdetekben az esszencialista szemlélet megerősítette a fennálló társadalmi rendszer 

stabilitását, azaz „igazolták”, hogy a nők tehetetlenek saját nyelvhasználatukat illetően, 

mert képességeik által determináltak és alacsonyabb rendűek, mint a férfiak. Az 

emancipációs küzdelmek idejében újabb és újabb vizsgálatokat végeztek, hogy cáfolják a 

patriarchális rendszer nyelvhasználatban is megtestesülő létjogosultságát, azonban a 

dominanciamodell nem változtatta meg a korábbi elképzeléseket a nem, nyelvhasználat 

és státusz viszonyának összefüggésében. A két kultúra elképzelés ugyan még mindig két 

dimenzióban ábrázolta a dzsenderlektusokat, amelyeket a társadalom maga alakít ki 

determinisztikus alapon, mégis a különbözőség elmélete egyenrangúbbnak kezdte 

láttatni a férfiak és nők nyelvhasználati szokásait. A nemmel összefüggésben feltárt 

nyelvi preferenciák leírásai nem láttatták részleteiben, hogy az egyén beszédében hogyan 

valósul meg az énkifejezés, és hogyan hozható ez összefüggésbe a dzsenderrel. A modern 

performancia és konstruktivista elképzelésen alapuló elméletek a bináris gondolkodás 
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kötöttségét igyekeznek megszüntetni, hogy új utakat találjanak a nemi nyelvhasználati 

stratégiák magyarázatára, és elvezessenek egy komplexebb, toleráns szemlélet 

társadalmi kialakításához.  

Az esszencialista elképzelés elfogadása (Friedman 2006) és modern átértelmezése 

(azaz, hogy egyik nem sem alacsonyabb rendű a másiknál, hanem más) teret nyújt a 

szexus és a dzsender viszonyáról szóló dialógus megkezdésére. Ezt annál is inkább így 

gondolom, mert az agyi struktúrák és a nyelvhasználati, illetve egyéb kognitív 

tevékenységek determinisztikus sajátságait nem tárták fel teljesen, pontosabban 

ezeknek a kutatásoknak még csak a kezdetén tartunk. 

A dzsenderkonstrukciós elmélet végletekig nyitott és komplex szemlélete ma már 

széles körben elfogadott, mert lehetőséget biztosít az egyén összetett értelmezésére és 

magyarázatára, mégis úgy vélem, hogy a bináris szemléletnek is megvan a helye a 

kutatásokban. A modern elmélet mellett nem tagadhatók a nemek társadalomhoz kötött 

nyelvhasználati preferenciái, így ezek kutatásának és a dzsenderkonstrukciós 

magyarázatokba való beépítésének megvan a létjogosultsága és jövőbeni kutatási tere is. 

A szociolingvisztikai kutatások által megállapított nyelvhasználati sajátosságok 

ismeretei hozzásegítenek olyan nyelvi elemek értékeléséhez, amelyek az ösztönös 

felismerésen túl rendszerben láttatják a nyelvhasználati jellemzők egymáshoz való 

viszonyulását. Ennek vizsgálati körébe illeszkednek a nemi és korcsoportra jellemző 

nyelvhasználati stratégiák kutatásai is.  

Az interneten folytatott nemekkel kapcsolatos kutatások foglalkoznak az álnevek 

vizsgálatával (Reid 1993), az internet nemeket érintő demokratizáló hatásának 

kérdésével, illetve ennek beszédaktusokban, stílusokban való megjelenésével (mint a 

közbevágások, a beszédtémák meghatározása, az agresszivitás megjelenése, a viccelődés 

formái, a bocsánatkérések vagy a versengő, illetve az egyetértést kereső beszélgetési mód 

vizsgálata, a szociális egymásra utalás jelzése stb.) (Herring 1993, 1996a, 2003, Jaffe et 

al. 1995, Kramarae–Taylor 1993, Witmer–Katzman 1997 stb.), az online kommunikáció 

innovációinak nemekre jellemző megjelenésével, annak gyakoriságával és jelentéseivel, 

mint az emotikonok, rövidítések, elgépelések, összevonások, önkorrekciók stb. (Baron 

2004, Squires 2005, Witmer–Katzman 1997). Az álnevek használata a nemekhez 

kapcsolódó számítógépes kommunikáció vizsgálatában különösen a nemváltás esetében 

érdekes, hogy miért teszik, mit akarnak vele elérni, illetve elrejteni. Az én korpuszomban 

ez nem volt vizsgálható. Az internet demokratizáló hatását nem lehetett ezen az anyagon 

bizonyítani, így nem is volt szándékom: az említett kutatások állítása szerint a nemekre 

jellemző offline kommunikációs sajátságok megjelennek az online kommunikációban is. 
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Squires (2005) szerint az innováció kérdése nem igazolható a kutatásokból, azaz, hogy a 

férfiak vagy a nők lennének innovatívabbak a CMC-ben, bár az emotikonokkal 

kapcsolatban kimutatható volt a nők innovatívabb volta, a konvencionális elemeknél 

azonban hagyománykövetőbbnek bizonyultak. 

A disszertáció módszert leíró részében a tartalomelemzés legújabb irányvonalát 

követtem, azaz együttesen alkalmaztam a kvantitatív és kvalitatív módszert is a munka 

során. Az adatok mennyiségéből és a szociolingvisztikai megalapozottságú 

irányultságból következően az eredmények leírásánál nagyobb hangsúlyt kapott a 

statisztikai szignifikancia kimutatása, mert nézetem szerint a reprezentatív és más 

szignifikáns adatok jobban megmutatják a nemre, korra és egyéb változókra vonatkozó 

társadalmi nyelvhasználati jellegzetességeket, markereket, mint a néhány adatból álló 

kvalitatív elemzések, amelyek elsősorban inkább további kutatások alapjául 

szolgálhatnak, másrészt már fennálló elméletek igazolására, illetve kipróbálására 

alkalmasak, vagy újak felállítására. 

Az 1000 egységből álló korpusz 512 női és 488 férfi adatközlő szövegeit tartalmazta. A 

2005-ös szegedi statisztikai adatok alapján a 14–40 éves korú korra és nemre jellemző 

kvótamintás adatgyűjtést alkalmaztam, mely alapján az ezekre vonatkozó 

eredményeimet reprezentatívnak is tekintem a szegedi lakosokra vonatkozóan. Az 

adatgyűjtés nem volt véletlenszerű a tekintetben, hogy a nyelvi anyag biztosítása végett 

csak azokat emeltem be a korpuszba, akik kitöltötték a „magamról” szóló részt. Emiatt 

nem volt vizsgálható, hogy vajon bizonyos iwiw-használók miért nem töltötték ki ezt a 

részt, miért nem írtak magukról, illetve az sem, hogy a férfiak vagy a nők 

„beszédesebbek-e” az önreprezentáció alkalmával. Ez egy másik adatfelvételi módszer 

során cáfolhatná vagy igazolhatná azt a sztereotípiát, miszerint a nők a beszédesebbek, 

illetve hogy magukról szívesebben beszélnek, mint a férfiak. Az adatgyűjtés során azt 

tapasztaltam, hogy inkább a fiatalok írnak magukról többet, illetve töltik ki szívesebben 

a magamról szóló részt, hogy megmutassák, bemutassák magukat a többieknek, ahogy 

önmagukat elképzelik, láttatni szeretnék, amilyen elképzelt személyiségek szeretnének 

lenni. Az idősebbek és a vezető beosztásban lévők kevesebbet írnak magukról 

adatlapjaikon, és megfigyelésem szerint kevesebb fényképet is tesznek közzé magukról. 

Ezek azonban csak megfigyelésen alapuló megállapítások voltak, semmi esetre sem 

igazoltak, de további kutatásokhoz esetleg irányadóak lehetnek. 

A dolgozat következő részében az eredményeim összefoglalása és leírása következik. 

Először a személyközi kommunikáció során feltárt dzsenderre jellemző beszédtémákat 

vizsgáltam a korpusz önbemutatási szövegeiben. Kiindulási hipotézisem az volt, hogy az 
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énbemutatásokban, az önreprezentációs szövegekben azokra a témákra bukkanok, 

amelyeket a dzsender-szakirodalom tipikusan nőies vagy férfias témáknak ír le. Olyan 

„férfias” témákat vártam, mint az autók, gépek, számítógépek, hatalom, pénz, politika, 

munka, sport megjelenése. Nőies témának vártam a környezetről szóló diskurzus 

megjelenését, mint a család, a gyereknevelés, a barátok, a házimunka, a főzés, takarítás 

témái vagy a külsődleges jegyek fontosságának előkerülését, mint a szépség, divat, 

testsúly, illetve az egészségi állapot említését stb. Az ismert sztereotipikus témákon túl 

új gondolatokat is szignifikánsan jellemzőnek találtam a férfiak és nők önjellemzéseiben. 

A férfiak tárgyorientáltságuk (autók, motorok, számítógép, internetezés) mellett 

ugyanúgy foglalkoznak külsejükkel, testsúlyukkal, mint amennyire ezt a nőknek 

tulajdonítják. Ezzel hozható összefüggésbe a sportolásuk hangsúlyozása is, amit eddig 

főképp csak az erő, mint maszkulin jellemzővel kapcsolatban tárgyaltak. Szorosan az 

előbbiekhez tartozik az ételekről szólás, mint különös önreprezentáció. A testsúly, a 

külső, a sportolás, az evés és az alkoholfogyasztás említése a fogyasztói társadalom 

jellemző sajátosságai is egyben, melyek együtt mint elfogadott értékek jelennek meg a 

férfiak adatlapjain. Másrészről a férfiak bátrabban írnak vallásról is. A vallási vezetők, 

illetve a vallási életben résztvevők hagyományosabban férfiszerepekhez kötődtek, talán 

ez indokolja még mindig, hogy az adatlapokon inkább férfiaknál találkoztam e 

jellemzővel, mert nem feltételezem, hogy a férfiak vallásosabb érzületűek lennének, mint 

a nők, bár erre vonatkozó kutatást nem ismerek. E korpuszban rájuk volt jellemző az 

anyagi helyzet említése, amit a hatalom eszközéhez kötődő sztereotipikus megjelenésnek 

értékelek, bár Nagy (1980) kutatásában inkább a nők írtak anyagi természetű dolgokról. 

Az örökös munka, azaz, hogy még szabadidejükben is dolgoznak, és az amiatti időhiány 

említése is szignifikánsan a férfiak jellemző énbemutatási stratégia volt. A nők és férfiak 

munkafogalmának különbözőségét találtam ebben az elemben, azaz, hogy a férfiak 

bármit tesznek is szabadidejükben, nincs idejük pihenni vagy szabadidős tevékenységre, 

mert az is „munka”. Míg a nők házimunkájukat, a gyereknevelést szabadidős 

tevékenységként írták le. A két munkafogalom a társadalomban nemenként 

sztereotipikusan és hagyományosan különböző jelentésmezővel rendelkezik tehát, amit 

felülírni a hagyományos szerepek elrendezettsége és a társadalmi megbecsültsége miatt 

nálunk még nem sikerült.  

A férfiak belső tulajdonságainak értékelésekor feltűnt, hogy a tipikus pozitív férfi 

tulajdonságokon túl (vidám, vicces, okos, ügyes, dolgos) számos esetben negatív, 

gyakran fenyegető arculatot is festettek maguknak: antiszociális, nyers, durva 

jelenségként láttatva magukat, illetve a vicc keretébe utalták a magukról szóló beszéd 
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aktusát, illetve értelmezését. A pozitív arculat látszatát keltő fenomenális, tökéletes és 

szerény jelzők, talán még az okos is a viccelődés, tréfálkozás jelentéskörébe helyezték az 

interpretációt. Mindkétféle viccelődés összecseng azokkal a kutatásokkal, amelyek 

kiemelik, hogy a férfiak jobb viccmesélők (Lakoff–Bucholtz 2004, Tannen 1994a), 

illetve, hogy internetes kommunikációban is többet viccelődnek (Herring 1993). A 

hagyományos jellemzésre szolgáló melléknevek mellett (becsületes, tisztességes, 

céltudatos, nem beszédes, jó fej stb.) meg-megjelent a modern férfi képe is a 

családszerető, türelmes, toleráns, megértő, gyengéd, segítőkész jelzőkben is, de nem volt 

gyakran jellemző. 

Az adatlapon vizsgálható volt, hogy önbeírás alapján melyik nem milyen nyelveken 

beszél és milyen nyelveket használ az adatlapokon, hogyan utalnak állatokra (névvel 

vagy fajtájukkal), milyen titulussal rendelkeznek a férfiak, illetve a nők, hogyan írnak 

állataikról, melyik nem használ több trágár elemet, kik helyeznek el adatlapjaikon több 

emotikont, írásjelet, írásjelhalmozást, betűtöbbszörözést, vagy kiknél jelenik meg 

többször írásban a habozási jelenség. 

Az idegen nyelvek terén azt vártam, hogy az önbevallásoknál a nők többen fognak 

idegennyelvtudást beírni magukról, amit a KSH adatai is alátámasztanak, ám azt 

gondoltam, hogy használni a férfiak használnak több idegen elemet szövegeikben, ami 

által kompetensebbnek, műveltebbnek, tűntetik fel magukat. A korpuszból kiderült, 

hogy az idegen nyelvek bevallása és használata terén is magabiztosabbak a férfiak, illetve 

amennyiben ezzel nem rendelkeznek, hiányosságaik pótlására nem az elhallgatást 

választják, hanem ismét viccelődni kezdenek. 

Az állatokra való utalásnál azt feltételeztem, hogy a férfiak természet-

irányultságúságából következően a faj mellett gyakrabban utalnak a fajtára, mint a nők. 

Ezt nem tudtam igazolni a vizsgálattal, annál is inkább, mert nem lehetett kideríteni, 

hogy a háziállatok közül hány lehet fajtatiszta, illetve keverék. Az viszont kiderült az 

adatlapnak ebből a részéből, hogy a férfiak szignifikánsan gyakrabban asszociálnak 

emberre az állat szó kapcsán. Itt felsorolják a barátaikat, családtagjaikat, ismerőseiket, 

szomszédaikat. Ebből arra lehet következtetni, hogy az állat és az ember szó asszociációs 

mezeje közelebb esik náluk egymáshoz, mint a nőknél. Az adatlapnak e részében is 

kimutatható volt, hogy a férfiak szignifikánsan többször viccelődnek e téma kapcsán is, 

mint a nők. 

A titulusok megadásánál az volt az előzetes hipotézisem, hogy a társadalmi 

esélyegyenlőtlenségek és a munkamegosztás alapján, valamint a nőkre jellemző 

üvegplafonhatás miatt a férfiak rendelkeznek több doktori, professzori stb. címmel, és 
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nem a nők. A férfiak szignifikánsan többször írtak maguknak címet vagy rangot, 

azonban ezek sokszor nem valódi címet jelentettek, hanem kitalált jelzők voltak vagy 

gyakran foglalkozáshoz kötődőek, mint a miniszterelnök, univerzumirányító stb. Azt 

tapasztaltam, hogy az adatlapokon a férfiak ezt is gyakran a vicc dimenziójába emelték, 

mindazonáltal nem hagyható figyelmen kívül, hogy a témának szignifikánsan több 

figyelmet szenteltek, mint a nők. Ez alapján úgy gondolom, hogy a férfiak cím- és 

rangérzékenyebbek, mint a nők. 

A trágár nyelvi elemek vizsgálatánál azt feltételeztem, amit több kutatás is 

alátámasztott, azaz hogy ezen a nyilvános adatlapon a férfiak helyeznek el több nyelvi 

durvaságot, és nem a nők. Ezt szignifikánsnak is találtam. Azonban nemcsak 

mennyiségi, hanem minőségi különbséget is lehetett igazolni az adatlapok alapján: a 

férfiak valamivel többféle verbális durvaságot használnak, mint a nők. 

Az írásjelek vizsgálatának elején azt feltételeztem, hogy mivel a nők gondosabbak a 

konvencionális írás tekintetében, valamint hogy a férfiakénál szélesebb intonáció 

jellemzi őket a mindennapi beszédben, a nők több írásjelet használnak az adatlapokon, 

mint a férfiak, különösen ezt gondoltam a kérdőjelek használatát illetően. A 

dzsenderkutatások privát szférában azt igazolták, hogy a nők használnak több kérdést, 

és nem a férfiak, mellyel a kommunikáció fenntartását is segítik. Ezt internetes 

kommunikáció vizsgálatában is alátámasztották. (Az iwiw önjellemzése a privát szférát 

érinti, azonban nyilvános közlésre szánt elem.) Az iwiwen használt írásjelek 

vizsgálatánál azt tapasztaltam, hogy a férfiak több kérdő intonációjú mondatot 

fogalmaztak meg adatlapjaikon, mint a nők. Ezek a kérdések főként belső monológjuk 

kifejeződései voltak, illetve az olvasóhoz való kiszólás, kapcsolatfelvétel beszédaktusai, 

amelyeket eddig a szakirodalom tipikusan női beszédjellemzőként írt le eddig.  

A vizsgálatomban választ vártam arra, hogy az élőbeszédet asszociáló innovatív elem, 

a betűhalmozás a férfiakra vagy a nőkre jellemzőbb-e az adatlapokon. E korpuszban 

ugyan nem szignifikánsan, de a férfiak többször alkalmazták ezt, és nemcsak 

nyomatékosításra, hanem helyesírási bizonytalanság elfedésére, hangutánzó szavak 

eltúlzására vagy becenevük angolosított leírására is. Ebben a férfiak bizonyultak 

innovatívabbnak, ha az eltérés nem is volt szignifikáns. 

A rövidítések megjelenését is megvizsgáltam az adatlapokon. Feltételezésem szerint a 

férfiak több rövidítést használnak írásaikban, mint a nők. Kevésbé precíznek, kevésbé 

aprólékosnak gondoljuk őket az írás terén, mint a nőket. A férfiak szignifikánsan többet 

rövidítenek írásaikban, mint a nők, viszont a számítógépes kommunikációban használt 

tipikus rövidítések terén nem ők voltak az innovatívabbak, hanem a nők.  
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A hezitálások írásbeli megjelenését a nőknél vártam jellemzőbbnek, amit több 

kutatásban is nekik tulajdonítottak (Jespersen 1990, Lakoff 1973, Gósy 2004). Azonban 

a hezitálások (hm, aa, nos stb.) írásbeli megjelenése valamivel a férfiakra volt 

jellemzőbb, mint a nőkre (vö. Huszár 2006), bár a különbség nem volt sem szignifikáns, 

sem jelentős, hogy bármely nem nyelvhasználati sajátosságának tekintsem. Az 

élőbeszédet asszociáló elem az önreprezentáció egyik írásbeli eszköze lett, mellyel 

kifejezhetnek gondolatterheltséget, bizonytalankodást vagy közvetlenséget, intimitást is. 

A nők önmegjelenítési diskurzusaikban a tipikusan nőknek tulajdonított témák 

(érzelmi viszony, házimunka) mellett szignifikánsan többet beszélnek a tanulásról, 

művelődésről, kreatív tevékenységekről, mint a férfiak. Belső tulajdonságaik leírásakor 

szívesen élnek a sztereotipikus jelzőkkel, mint a kedves, aranyos, jó, nyitott, megértő, 

ugyanakkor a szabad, önálló, talpraesett, kreatív modern nő sem összeegyeztethetetlen 

ezekkel a fogalmakkal, és jellemzőbbnek találtam e modern nőt tükröző jelzők 

előfordulását a nőknél, mint a férfiak modern férfiképét tükröző jelzőinek gyakoriságát. 

Idegennyelvtudásukat és használatukat illetően is a nők visszafogottabbak a 

férfiakhoz képest, ami azonban nem jelenti, hogy nyelvtudásuk kevésbé lenne 

versenyképes, mint a férfiaké.  

A nők kapcsolatorientáltságával tudtam összefüggésbe hozni, hogy az 

állatmegnevezéseik során gyakrabban írták le állataik nevét, mint a férfiak. Ez 

kapcsolatban látszik állni azzal, hogy a személyközi és internetes kommunikáció során is 

a nők több egymásrautaltságot fejeznek ki, mint a férfiak, azonban a kutatások nem 

szólnak arról, hogy ez az egymásra utalás milyen mértékben történik névvel együtt. Úgy 

vélem, hogy a nők névérzékenysége, azaz hogy a személyközi kommunikációban is 

többször szólítják meg beszédpartnerüket, mint a férfiak, további kutatásra érdemes 

téma.  

A számítógépes kommunikáció jellemző sajátosságaiban, mint a modalitást kifejező 

írásjelek gyakori alkalmazásában különösen a fiatal nők tűntek ki, csak úgy, mint a 

tipikus számítógépes rövidítések és emotikonok használatában. A férfi és női adatlapok 

vizsgálatakor kiderült számomra, hogy a fiatal nők a leginnovatívabbak az új elemek 

alkalmazása terén.  

A korcsoportos eredmények azt mutatták, hogy az olyan nyelvhasználati jellemzők, 

amelyek tipikusan a számítógépes kommunikáció sajátjai, a 14–25 éves korcsoportra 

sokkal jellemzőbbek, mint a 26–40 éves adatközlőkre. Ilyenek voltak az 

írásjelhalmozások, az emotikonok, a rövidítések túlsúlya és a hezitálások írásban való 

megjelenítése. Ezek a jellemzők igyekeznek pótolni olyan kommunikációs deficiteket, 
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amelyekkel nem minden esetben rendelkezik az egyébként multimediális internet. Az 

innovatív elemek használatában tehát egyértelműen megfogalmazható, hogy a fiatalabb 

generáció jár az élen. Ezenkívül az adatlapokból kiderült, hogy a fiatalabbak 

szignifikánsan jobban állnak az idegen nyelvek terén a bevallások és a használat alapján 

is, valamint a durva elemek használatában is szignifikánsan vezetnek az idősebb 

korosztály előtt. A 26–40 éves korosztály ez utóbbi, azaz a nyelvi durvaság tekintetében 

nyilvános helyen megfontoltabb, visszafogottabb, valamint az idősebb generációról 

tudható és feltételezhető, hogy az iskolai oktatásnak abban a szakaszában volt a többség, 

mikor még nem fektettek ekkora hangsúlyt az idegennyelvtudásra. 

A korpuszra érvényesnek tartom, hogy a nemi és korra vonatkozó 

szignifikanciavizsgálatok többségükben bizonyították a nyelvhasználati preferenciák 

meglétét mind a beszédtémákat, mind a számítógépes kommunikációs stílus 

előfordulását illetően. A sztereotípiák negatív konnotációját érzem az olyan 

megfogalmazásokban, melyek leírják a nyelvhasználati preferenciák létét, de értékelését 

bármelyik esetben negatív jelzőkkel illetik. A dzsenderkonstrukciós elképzelés a 

nyelvhasználati preferenciákon túlmutatva teret enged a társadalmi sztereotípiáktól és 

elvárásoktól való megszabadulásnak is. A nyelvhasználatban a dzsendermarkerek 

ismerete hozzásegít ahhoz, hogy adott környezetben a kommunikátor megfelelően tudja 

előhívni nyelvhasználati stratégiáit, hogy a helyzethez illő kompetens és tudatos 

nyelvhasználó magabiztosságával előnyére fordítsa ezen ismereteket. 

Végül meg kell még említeni a korpusz lehetőségéből következő, csak a korpuszra 

érvényes szignifikáns jelenségeket az iskolai végzettségre és a párkapcsolati státuszra 

vonatkozóan is. Az általános és középiskolások, illetve azt végzettek önjellemzésükben 

szignifikánsan gyakrabban írtak családi, baráti kötődéseikről, arról, hogy szeretik az 

állatokat, hogy szabadidejüket bulizással, barátokkal töltik. Többet írtak kinézetükről, 

hogy szabadidejükben gyakran számítógépeznek vagy vásárolgatnak. Jellemző volt 

rájuk, hogy bemutatkozásukat köszönéssel kezdték, ami személyesebbé tette írásaikat, 

valamint a forma kötöttségét lazította az is, hogy ők több durva nyelvi elemet helyeztek 

el adatlapjaikon, mint a felsőoktatásba járók vagy azt végzettek. Ez utóbbiak gyakrabban 

írtak önjellemzésükben arról, hogy szívesen utaznak, tanulnak, olvasnak, vagy kreatív 

tevékenységgel foglalkoznak, illetve hogy szabadidejüket házi-, házkörüli munkával vagy 

családjukkal töltik. A nagy nyelvek ismeretében szignifikánsan jobban állnak, mint az 

általános vagy középiskolába járók vagy azt végzettek. Ugyanezt a tendenciát találtam, 

bár nem szignifikáns jellemzőnek, hogy az általános és középiskolások szívesebben 

díszítik szövegeiket idegen elemmel, mint a felsőoktatásba járók, de itt talán ez jobban a 
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korral lehet összefüggésben, mint a végzettséggel. A durva nyelvi elemek tekintetében 

viszont igazolódott az a sztereotípia, hogy az alacsonyabb végzettségűek szignifikánsan 

gyakrabban nyilvánulnak meg ilyen formában, mint a képzettebbek, legalábbis e 

nyilvános helyen.  

Beszédtémát befolyásoló tényezőnek minősült a párkapcsolati státusz is. Az 

egyedülállók jellemzőbben írtak külső és belső tulajdonságaikról, arról, hogy 

szabadidejüket beszélgetéssel, barátaikkal, szórakozással, zenehallgatással, alvással, 

ismerkedéssel töltik, illetve gyakran emlegették kedvenc ételeiket is az adatlapokon. Az 

egyedülállókra jellemzőbbnek találtam az emotikonok szövegbe illesztését is, ami a 

pozitív arculatkeltés célját szolgálhatja. Párkapcsolatban élőkre volt jellemzőbb, hogy 

szabadidejüket családjukkal, házi-, házkörüli munkával töltik. 

Az adatlapokon nem volt jellemző az egybeírások, összevonások (külön álló szavak 

összetett szóban való leírása) nagy száma, amely inkább a spontaneitásból következik, 

illetve az sms-írás sajátja, ezért ezt nem tűnt célszerűnek vizsgálni. Nem volt jellemző a 

nagy nyomtatott betűk használata sem. Az elgépeléseket, illetve a szándékos elírásokat 

nehezen lehetett volna egzaktan elkülöníteni, ezért ezt kihagytam a vizsgálatokból, 

esetleg később, más vizsgálatok alapján ezt a határt meg lehetne rajzolni, azaz a 

gyakorisági tendenciák megmutathatják, hogy melyek a szándékos elírások és melyek az 

elgépelések. További kutatásra érdemes része lehet egy hasonló vizsgálatnak az 

önreprezentációk vizsgálata egy dinamikus korpuszon. Érdekes lenne kideríteni, hogy 

milyen tényezők határozzák meg az aktuális arculat kialakulását, illetve mely elemek 

tekinthetők viszonylagosan állandó vagy ideiglenes faktornak a nemi 

önreprezentációkban. Érdemesnek tartom összevetni a dolgozatban talált jellemzőket 

egy kisvárosi, falusi populációra épülő kvótás adatgyűjtéssel is, illetve összehasonlítani 

adataimat a fővárosba bejelentkezett adatközlők önreprezentációival, vagy tovább 

menve, külföldi kapcsolathálózati honlapok bemutatkozó részeinek vizsgálatával. 

Feltételezem, hogy a bemutatkozásokban jelentős szerepe van a lakóhely szerinti 

szociológiai változónak is. 
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9. Summary, conclusions 

9.1. Introduction 

In my thesis I made an attempt to examine an Internet homepage from a sociolinguistic 

point of view, in particular gender and age variables. Not only did the homepage offer a 

possibility to examine special computer communication features, but also to observe 

characteristics that have so far only been analysed in interpersonal communication, 

mostly in interactions and dialogues. Based on available research studies, my chosen 

methodology and the characteristics of my corpus I could set up my hypotheses; on the 

other hand the corpus also made it possible to analyse such elements that I have not yet 

read about. Among these elements were for instance the possibility of comparing the 

entered and actually used languages or names of species of animals, names or 

nicknames of pets and also the correlations of these names and the genders. 

Hungarian linguists have recently started to observe and evaluate the continuously 

changing computer mediated communication (CMC) while its analysis along 

sociolinguistic variables has not even begun yet. The most difficult point in researching 

the field is to assign appropriate sociological variables to the linguistic data, and also to 

collect data that have valid representativity. 

The primary aim of this study was to examine features of gender and age specific 

language use in a social network system with sociological data, and the frequencies of 

those features in the new communication medium. This social network system is a 

webpage called IWIW, which contains data about the users’ gender, age, qualifications 

and marital status (single or not single). Based on these sociological variables, language 

use preferences can be examined. I intended to justify these preferences by the 

frequency of the linguistic elements and significance analyses. 

Deriving from the quota data collection on gender and age, I consider the significant 

data on gender and age representative with respect to the inhabitants of Szeged, while 

the significant differences in the highest level of qualification and marital status are only 

significant in the research corpus, thus they can only be a starting point for similar 

research studies. 

The personal information forms of the IWIW website did not only provide an 

opportunity to explore features of CMC, but also to observe how men and women 

introduce themselves, what self-introductory strategies they apply, how these strategies 

can be connected to other variables such as age, highest qualification or marital status. 
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As for the organisation of this thesis it seemed practical to describe the features of 

CMC first, then the results of gender linguistics, and after this the intersection of the 

two: the results of gender based language use in computer mediated communication. 

The extended methodology chapter of the thesis can be justified by the fact that 

Hungarian linguistic research studies do not excel in applying content analysis despite 

the fact that several related fields are using it successfully. Chapters following 

methodology described the characteristics of the corpus and presented the results of the 

analysis, mainly in statistical contexts and also provided an interpretation of the results. 

9.2. Linguistic features of computer mediated communication 

In the first chapter I wrote about the linguistic and genre features of the possibilities of 

communication on the Internet and their typical characteristics when they are in 

interaction. In CMC the basic forms of genres are usually compared to the features of 

spoken and written language; research studies based on these are to define the 

characteristics of CMC and its current standards. Research findings can prove that in 

this modern form of communication the typical boundaries of spoken and written 

language are blurred, thus CMC is usually considered a mixed genre. (Baron 2000, 

Crystal 2001, Érsok 2006 etc.) This is also reflected in the terminology of this form of 

communication. Internet based communication is called interactive written discourse, 

electronic discourse, e-speak, oral writing, written speaking, written dialogue, virtual 

writing, and so on. (Bódi 2004a, Crystal 2001, Érsok 2003, Kis 1997, Rosenau 2001, 

Sándor 2002, Wenz 1998 etc.). 

Language features appearing in modern technology influence one another so fast that 

conventional elements of written discourse of the medium are being replaced and/or 

accompanied by characteristics associated with spontaneous speaking. Examples for 

this are for example ‘smilies‘ replacing direct communication, conventional and non-

conventional abbreviations of words, consonant congestion of English words (thx), 

combinations of letters and numbers (intended to catch up with living speech in time), 

written words reflecting pronunciation, repeated words (instead of which synonyms are 

used in conventional writing), words written as one word (that reminds us of fluent 

speaking), users rather write short words more often than long ones, the communicating 

partners more frequently address each other just like in spoken language; pause and 

hesitation elements as well as padding also appear in writing, multiplied letters and 

multiplied punctuation scripts that reflect the melody and rhythm of spontaneous 

speaking, and non-conventional punctuation, lack of punctuation, lower case and upper 
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case words (Hård af Segerstad 2002). Asterisks and word replacing symbols are 

considered as innovations, too, but uncorrected typos can also be regarded as typical 

features of internet communication deriving from spontaneity. The previously listed 

elements appear in different ratios in different CMC genres. The most influential factor 

on genres turned out to be the degree of synchronicity but in addition to this, the 

relationship between communicators, the degree of the dialogic nature of 

communication, time related message exchanging, the environment and the situation, 

where the message is written, and the topic are also significant. Web pages and blogs are 

the most conventional written forms; they are not or only to a little extent dialogue-like; 

the greatest degree of innovation can be found in chat and IM because of the large 

extent of spontaneity and asynchronicity that are present in these forms. 

Features of different genres can be found in many places on the IWIW website, 

because it has a forum, a message board, and e-mail. However, I only examined the 

linguistic features of the personal information forms in the profiles, where even in the 

fairly formal frame of these data forms the innovative elements of the CMC can also be 

found.  

9.3. Gender linguistics 

The literature review in the second part of my thesis presented how theories of gender 

and language use changed in the 20th century. In the beginning the essentialist point of 

view strengthened the stability of the existing social system, i.e. it was ‘justified’ that 

women are helpless in their own language use, because they were determined by their 

abilities and were considered inferior to men. During the emancipation struggles more 

and more studies were carried out to refute the role of the patriarchal system embodied 

in language use. However, the dominance model was not able to rewrite the previously 

accepted relationships among gender, language use and status. The “two cultures” 

theory still depicted genderlects in two dimensions, which are formed by the society 

itself on a deterministic basis, yet the theory of being different started to make men’s 

and women’s habits of language use look more equal. Descriptions of language 

preferences in relation to gender did not indicate in detail how self-expression is 

realised in an individual’s oral language use and how it can be related to gender. 

Theories based on modern performance and constructivist ideas try to eliminate the 

limitations of binary thinking in order to find new ways to explain gender based 

language use strategies and by doing so, these strategies can enhance the development 

of a more complex and tolerant approach. 
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Accepting the essentialist idea (Friedman 2006) – which I also approve of – and its 

modern reinterpretation offer some new ground to start a debate on the relationship of 

sex and gender based on the idea that one sex or gender is no better than the other but 

different. It is even more so because brain structures and language use, and the 

deterministic features of other cognitive activities have not yet been thoroughly 

researched; this field has just been opening up for research.  

The extremely open and complex point of view of gender construction theory has 

been widely accepted, because it provides possibilities for a complex interpretation and 

explanation of the individual. Nevertheless, I still think that binary ideas have their own 

place in researching the field. In addition to modern theory, language use preferences of 

genders cannot be denied, so the role of their research and embedding them in gender 

construction explanations can be justified and there is a future perspective for this 

research approach. Language use features established by sociolinguistic research help 

evaluate such language elements that can enhance the understanding of the relationship 

of language use features in a system over instinctive recognition. The research of 

language use strategies by gender and age belong to this field of study. 

9.4. Genders on the Internet 

Internet research studies on genders explore the use of nicknames (Reid 1993), the 

democratisation effect of the Internet on the genders, and its appearance in speech acts, 

styles (as interruption, defining speech topics, appearance of aggressiveness, forms of 

humor, apologising, or examination of competitive or cooperative talks, signs of social 

interdependence, etc. (Herring 1993, 1996b, 2003, Jaffe et al. 1995, Kramarae–Taylor 

1993, Witmer–Katzman 1997 etc.), the appearance of innovation of online 

communication by genders, its frequency and meanings, such as emoticons, 

abbreviations, typos, contracted forms, self-corrections, etc. (Baron 2004, Squires 2005, 

Witmer–Katzman 1997). Using nicknames in examining gender related CMC is 

particularly interesting in case of transgender names: why are such names used, what is 

to be achieved with it or what is to be hidden? In my corpus I could not examine these 

questions. Nor could the democratisation effect of the Internet be proved. According to 

cited professional literature, features of genders related to offline communication will 

also appear in online communication. Squires (2005) claims that the question of 

innovation cannot be justified by research studies, i.e. whether men or women are more 

innovative in CMC, although women seem to be more innovative with emoticons, but 

regarding the conventional elements they seem to be more traditional. 
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9.5. Research methods 

In the methods section of my work, I followed the latest trend of content analysis, i.e. I 

applied quantitative and the qualitative methods together in my work. Based on the 

quantity of data and their sociolinguistically grounded orientation, statistical 

significance has been given greater emphasis in the interpretation of the results. From 

my point of view the representative and other significant data will better indicate social 

language use features with regards to gender, age and other variables and markers than 

qualitative analyses based on just a few data items. These analyses can later be used as a 

foundation for further research or applied for supporting or testing existing theories, or 

even for creating new ones. 

9.6. The corpus 

The corpus consists of 1000 units, texts form 512 female and 488 male IWIW users. 

Based on statistical data from Szeged from the year of 2005, I applied age and gender 

related quota sampling data collection between the ages of 14–40. My research results 

can be considered representative among the inhabitants of the City of Szeged. Data 

collection was not random in that I only picked data where the part “About me” was 

filled in to provide enough linguistic material for my research and because of this, it was 

impossible to examine why certain users did not fill in this part, why they failed to write 

about themselves, or whether men or women are more talkative when introducing 

themselves. Should I have used another method for data collection, this could either 

refute or support the stereotype about women, namely that they are more talkative, and 

that they love talking more about themselves than men. During data collection it seemed 

to me that young people write more about themselves, and they are more likely to fill in 

the part “About me” to introduce themselves to others and show the way they picture 

themselves or how they want others to see them, or what kind of image they want to 

portray of themselves. Older people and people in management positions seem to write 

less about themselves and they also display fewer photos of themselves according to my 

observations. The above findings are only observed facts, they are not at all validated, 

however they may orient further research. 

9.7. Results: Men 

In the next part of my thesis I summarised and interpreted my results. First I examined 

the gender related speech topics that appeared through interpersonal communication in 
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the self-introductory texts of the corpus. My hypothesis was that in the self-

representative and self-introductory texts I will find topics that are labelled as typically 

female or male by gender literature. I expected to find masculine topics like cars, 

machines, computers, power, money, politics, work and sport, while I also expected 

such feminine topics as family, raising kids, friends, chores, cooking and cleaning as 

topics of discourse about someone’s environment. In addition, I also expected female 

IWIW users to make remarks about their appearance and write about beauty, fashion, 

weight, and health. Beyond the well-known stereotypes I also found new ideas 

significantly typical for men’s and women’s self-descriptions. Men besides their being 

object-oriented (cars, motorbikes, computers, surfing Internet) are as much interested 

in their looks and weight as women. This can be connected to men emphasising doing 

sports, which was mentioned mainly in the matter of physical power as a masculine 

feature. Closely connected to the previously mentioned factors, food and eating are also 

particular elements of self-representation. Weight, looks, sports, eating and alcohol 

consumption are typical features of consumer societies, too, and together they appear as 

accepted values in men’s personal information forms. On the other hand, men write 

about religion more freely. Being religious leaders and participants of religious life are 

traditionally and more often masculine roles. Perhaps this is the reason why I found 

religion in men’s personal information forms, because I do not assume that men would 

be more religious than women, though I have not read any professional literature on 

this topic. In my corpus men typically mentioned their financial status, which I consider 

to be a stereotypical tool of power, though in Nagy’s research (1980) women wrote more 

often about financial issues. Working around the clock, i.e. they work in their free time, 

too, and mentioning the lack of free time because of this, was significantly men’s self-

introductory strategy. I found differences in the interpretation of work according to men 

and women, namely that should men do anything in their free time (e.g. raising 

children), they still do not have time to relax or to do leisurely activities, because for 

them that means working, too. However, women described their chores and raising 

children as leisurely activities. Therefore, the above described two different types of 

work have two different fields of meanings traditionally based on stereotypes and 

genders, which have not yet been overridden in Hungary because of the traditionally 

assigned male and female social roles as well as because of the social values attached to 

these roles. 

When evaluating men’s personal qualities, it stood out that over the typical masculine 

qualities (cheerful, funny, clever, skilled, hard-working) men described themselves in 
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many cases as negative, often threatening, as antisocial, blunt and rude and they framed 

the speech act about themselves and its interpretation as a joke. Adjectives depicting a 

positive image about men like phenomenal, perfect, modest and clever converted the 

interpretation into a joke. These types of making jokes are in sync with those research 

studies that emphasise that men are better or more frequent tellers of jokes (Lakoff–

Bucholtz 2004, Tannen 1994b) and that they make more jokes in CMC, too (Herring 

1993). In addition to the traditional adjectives (honest, decent, determined, non-

talkative, great, etc.), sometimes the image of the modern man also appeared: family 

man, tolerant, understanding, gentle, helpful, but these features could not be considered 

as typical.  

It was possible to examine in the personal information forms which gender speaks 

and uses what languages based on voluntarily entered data, what titles men and women 

have, how they write about their animals, who uses more dirty words, who displays 

more emoticons and punctuation marks or cumulated use of letters in their pages, who 

uses more abbreviations, punctuation marks, or who hesitates more in writing. 

I expected that more women would speak foreign languages based on the voluntarily 

entered data, which is justified by the findings of the Central Statistical Office, but I 

thought that men would use more foreign elements in their texts, which might make 

them look more competent and more cultured. According to my research findings men 

are more confident in identifying the foreign languages they can speak, and if they do 

not speak a language, they do not hide it but they start making jokes again as a way of 

making up for the missing knowledge.  

With regards to professional titles, my preliminary hypothesis was that based on social 

inequalities, the division of work and on the glass ceiling effect typical for women, men 

will have more titles like doctor, professor, etc. and not women. Men identified titles or 

positions significantly more times, however these titles often meant unreal ones and 

were only made up or were connected to professions or positions like Prime Minister, 

Leader of the Universe, etc. My experience was that men had elevated this into the 

category of jokes in their personal information forms, too. Nevertheless, the fact that 

men paid significantly more attention to this topic than women cannot be ignored. 

Based on the above findings, I think that men are more title and position sensitive than 

women. 

I also expected that men will use more rude language elements in their texts and 

more often than women, as references can justify this in the professional literature. Men 

were not even prevented from using dirty words by the fact that the personal 
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information forms are on public display and linked to their names. In addition, the use 

of dirty language is a linguistic feature stereotypically connected to males. 

At the beginning of my punctuation marks analysis I assumed that as women are 

more careful in conventional text construction, and also because females use 

characteristically wider intonation in everyday speech, women will use more 

punctuation marks in the personal information forms than men. I expected this to be 

true for question marks, too. Gender research exploring people’s private life justified 

that women ask more questions, which can also help maintain the flow of 

communication (Fishman 1978). This phenomenon was further justified by CMC 

examinations, too (Herring 1993, 2003). (The self-representative parts of the IWIW 

personal information form though touches upon private life, it is very much an element 

for public display.) When examining the punctuation marks used on the Internet I 

found that men write more sentences with interrogative intonation in their personal 

information forms than women. These questions were mainly expressions of their inner 

monologues, and communicative elements addressing the reader, speech acts of making 

contact, which have so far been described in the professional literature as typical of 

women’s speech. 

I wanted to find an answer to the question whether the use of letter cumulation as an 

innovative element associated with spoken discourse was more typical of men or women 

in the personal information forms. In my corpus, not significantly, though, but men 

used letter cumulation more frequently, and not only for emphasis, but also for covering 

spelling uncertainties, for exaggerating onomatopoeic words or for translating their 

names into English. Men proved to be more innovative in this but the difference was not 

significant. 

I also examined abbreviations in the personal information forms. I assumed that men 

use more abbreviations in writing than women. Men are usually thought to be less 

precise, less detailed in writing than women. Men significantly use more abbreviations 

in their writing than women, but in typical abbreviations used in CMC they were not 

more innovative than women.  

I expected that hesitation in writing will be more significant in women as it was 

justified in some research (Jespersen 1990, Lakoff 1973, Gósy 2004) but hesitation (hm, 

aa, nos etc.) in writing was a little bit more typical of men than women, the difference 

was not significant, though. The appearance of elements that can be associated with 

spoken language cannot yet be properly explained either for men, or for women. It 
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seems to have become a tool of self-representation in writing, with which individuals 

can express overloaded thoughts, uncertainty or directness and intimacy. 

9.8. Women 

In their self-descriptive discourses, in addition to the typically female topics (emotions, 

relationships, chores), women speak significantly more about studying, culture and 

creative activities than men. When describing their personal qualities women are fond 

of using stereotypical words, like nice, cute, good, open and understanding, but at the 

same time a free, independent, down-to-earth, creative woman is also still compatible 

with these concepts. Furthermore, I found the appearances of the adjectives of the 

modern woman more characteristic than the frequency of the adjectives of the modern 

man’s image.  

Women are more reserved in declaring their knowledge and use of foreign languages 

than men, which does not necessarily mean that women’s language knowledge is less 

competitive than that of men’s.  

When writing about their animals, women mentioned their pets’ names more often 

than men, which can be related to women’s relationship-orientedness. It seems to be 

connected to the fact that in interpersonal communication and CMC women 

demonstrate more interdependence than men, but research studies have not yet found 

out to what extent this interdependence is related to names. According to my opinion, 

women’s name sensitivity, which means that they address their interlocutor more often 

in interpersonal communication than men, is worth to be researched in more depth in 

the future. 

Regarding typical features of CMC like the frequent use of punctuation expressing 

modality, mainly young women seem to excel, and it is also more often the female users 

who are fond of typical computer abbreviations and emoticons. When analysing men’s 

and women’s personal information forms, one of my main findings was that young 

women are the most innovative in applying new elements. 

9.9. Language use in correlation with age 

The results by age groups showed that language use features characteristic of CMC are 

more typical of the age group 14–25 than that of 26–40. Such language features were 

the cumulated use of punctuation marks, emoticons, the dominance of abbreviations 

and hesitation in writing. These features are to make up for those communication 
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deficits that are not available in every case on the otherwise multimedia equipped 

Internet. 

It seems to be valid to claim that in my corpus gender and age related significance 

analyses, for the most part, have proved the existence of language use preferences 

concerning both the speech topics and appearances of CMC style. Negative connotations 

of stereotypes can be observed in descriptions that are about the existence of language 

use preferences, but their evaluation is negative in any case. Gender-construction 

theory, moving beyond language use preferences, creates a more substantial scope for 

getting rid of social stereotypes and expectations. In language use understanding gender 

markers helps communicators apply their most appropriate language use strategies in a 

given environment, so that they can take advantage of them with the confidence of a 

competent and aware language user in a particular situation. 

9.10. Results in correlation with education 

In self-representation texts pupils and students who have finished their studies or are 

still going to primary or secondary school wrote significantly more about their 

relationship to their environment (family and friends) and mentioned that they like 

animals, spend their free time with their friends or at parties. They wrote more about 

their looks, using the computer more times and mentioned that they like doing the 

shopping. They often started their introduction with saying hello. I found that lower 

educated people use more swear words significant in their personal information forms 

than more highly educated ones. 

College and university graduates or students still going to universities wrote 

significantly more about travelling, studying, reading or doing something creative, 

housework in their spare time and that they spend it with their family. 

9.11. Results in correlation with marital status 

The personal information form of the IWIW profile contained an entry about marital 

status. More than 80% of the corpus gave information about whether the user is single, 

married, widowed, in a relationship or divorced. I sorted them in two groups: single or 

not single users. 

Those who live with a partner wrote significantly more about housework, chores, and 

that they spend their spare time with their family. Those who live alone wrote 

significantly more about their physical and personal qualities, and that they spend their 
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free time with their friends, talking, going to parties, listening to music, sleeping or that 

they like getting to know new people, and finally they mentioned their favourite food in 

their self-introductory paragraph. The frequency of using emoticons was significantly 

higher for single people. 

 

The research results in relation to level of education, qualifications and marital status 

can only be interpreted as valid for my corpus, as not all IWIW users answered 

questions about them and furthermore, I had no relevant data from Szeged in the 

Central Statistical Office.  
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

Az iwiw idegen nyelvi készletének földrajzi megoszlása 

Afrikában beszélt nyelvek arab, hausza, szomáli, szuahéli, zulu 

Amerikában beszélt nyelvek  angol, guarani

Ázsiában beszélt nyelvek  

arab, azeri, bengáli, bihari, burmai, butáni, 

farszi(=perzsa), fidzsi, fujarati, héber, hindi, 

indonéz, japán, jávai, jiddis, kambodzsai, 

kasmír, kazah, kínai, kirgiz, koreai, kurd, laoszi, 

maláj, malajalam, mongol, nepáli, orosz, 

örmény, pandzsábi, pastu, tádzsik, thai, tibeti, 

török, türkmén, üzbég, vietnámi 

Európában 

beszélt nyelvek  

Az Európai Unió 

hivatalos nyelvei  

angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, 

görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, 

német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, 

szlovák, szlovén (a magyart itt nem sorolja fel a 

rendszer) 

Az EU-ban beszélt 

nem hivatalos 

nyelvek  

albán, baszk, breton, eszperantó, fehérorosz, 

galíciai, grúz, horvát, izlandi, jiddis, katalán, 

latin, makedón, moldáv, norvég, orosz, 

rétoromán, , szerb, szerb-horvát, török, ukrán 

Óceánia fidzsi

holt nyelvek latin, szanszkrit

24 sz. táblázat: Az iwiw által felkínált nyelvek jellemző, illetve elsődleges földrajzi elterjedése 

2. számú melléklet 

„Magyarország 10 198 315 fős népességéből a 2001. évi népszámlálás adatai szerint a 

lakosság 19,2 százaléka, szám szerint 1 958 636-an156 mondták, hogy anyanyelvükön 

                                                 
156 „A 2001. évi népszámlálásnál több más nemzetiségi vonatkozású kérdés mellett az anyanyelvre, és a családi baráti 

körben beszélt nyelvre nem volt kötelező a válaszadás. Ezzel szemben a nyelvtudást kötelezően be kellett jegyezni. 
Ebből következően 541 106 fő (a lakónépesség 5,3 százaléka) nem kívánt válaszolni nemzetiségi vonatkozásban a 
kérdésre, további 13 857 fő pedig a nyelvtudást tudakoló kérdést üresen hagyta. Tehát nem ismert, hogy e 
személyek közül hányan beszéltek anyanyelvükön kívül valamely más nyelvet, illetve mi az anyanyelvük és a 
nyelvtudásuk. “ 
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kívül legalább egy másik nyelven képesek másokat megérteni, és magukat 

megértetni.”157 Ebből 630 849-en anyanyelvük mellett a magyart beszélik idegen 

nyelvként. Az 1 958 636-ból 916 653 férfi beszél idegen nyelvet, ebből 310 976 a magyart 

beszéli idegen nyelvként, és 1 041 983 nő beszél idegen nyelvet, ebből 319 873-nak a 

magyar az idegen nyelve. Ha csak azokat az adatokat vetjük össze, hogy a magyar mellett 

a férfiak vagy a nők beszélnek-e többen idegen nyelvet, akkor eredményünk az lesz, hogy 

a férfiak a 605677-en, a nők pedig 722110-en vallják be, hogy a magyaron kívül más 

nyelvet is beszélnek. Ez a lakosság férfi és női arányát tekintve a férfiak 12,5%-a, a 

nőknek 13,5%-a. Bár alig érzékelhető a különbség, a KSH adatai szerint a nők vallottak 

be több nyelvtudást. Ha egy negyvenéves tendenciát vizsgálunk, akkor a következőket 

látjuk: 

 

„Amíg az 1960. évi népszámlálásnál a férfiak 9,1, a nőknek pedig csak 8,2 százaléka 

beszélt anyanyelvén kívül más nyelvet, addig 1980-as évektől napjainkig az arány 

fokozatosan megfordult a nők javára, és így 2001-ben a férfiak 18,9, a nőknek pedig 

19,5 százaléka tudott már anyanyelve mellett egy másik nyelven beszélni. Az 

arányok ilyen módon való alakulása szorosan összefügg az ugyanezen idő alatt 

bekövetkezett iskolázottsági szintnek a nők javára történő változásával. (…) Az 

1990. évi adatok szerint a négy fő korcsoporton belül a 60 éves és idősebbek 

beszéltek legnagyobb arányban (11,4 százalék) anyanyelvükön kívül legalább egy 

másik nyelvet. Ugyanez az arány 2001-ben már a 15–39 évesek körében a 

legmagasabb, 30,3 százalék, szemben az 1990. évi 11,2 százalékkal. Nagy 

általánosságban elmondható, hogy ma a 40 éven aluliak körében megközelítőleg 

háromszorta többen beszélnek egy másik nyelvet, mint 11 évvel korábban. A 

fiatalság körében az arányszámok gyors növekedésének elsőrendű oka az iskolai 

oktatás keretében bevezetett kötelező, sok esetben nem egy, hanem két nyelvnek az 

oktatása, továbbá az egyetemi, főiskolai diplomák megszerezhetőségének kötelező 

nyelvvizsga letételéhez kötése.” (ua.).  

 

Az országos adatok után nézzük a szegedi adatokat! A 2001-es szegedi népesség 168 273 

fő. A férfiak 77496-an vannak, a nők pedig 90777-en, azaz arányuk férfi: nő = 46: 54. 

Közülük 49190 fő beszél idegen nyelvet a táblázat címe szerint a „Magyarországon 

                                                 
157  http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/PAGE/KSHPORTAL/SZOLGALTATASOK/SAJTOSZOBA/KIADVISMELE 

M Z _2004/EUSZ05.DOC 
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gyakrabban előforduló nyelvek” közül158. A férfi lakosságból 22380-an beszélnek idegen 

nyelvet, ez a férfiak 29%-a, a nők 23810-en, ez a nők 26%-a. Az idegen nyelvet beszélők 

közül 45% férfi, 55% nő. Azt látjuk tehát, hogy több nő (23810) beszél szegeden idegen 

nyelvet a bevallás alapján, mint férfi, azonban a lakosok arányait tekintve a férfiak 

(29%) nagyobb arányban fordítják figyelmüket a nyelvtanulás felé.  

  

                                                 
158 Ezek a nyelvek: az angol, a balti nyelvek, a cseh, az eszperantó, a francia, a japán, a kelta nyelvek, a koreai,  a latin, 

a macedon, a mongol, az olasz, az orosz (nagyorosz), a portugál, a skandináv nyelvek, a spanyol, a török és a 
vietnámi. 
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