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Nő vagy férfi tollából származik a  

következő idézet? Érveljen! 

• „Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki 
szeretetét.  
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-
melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek 
hozzád, azokra több essék fényedből és 
melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. 
Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád 
fordulók olyanok legyenek számodra, mint a 
kályhának a szoba, melynek melegítésére 
rendelik.” 



Fejezze be a következő mondatokat 
ahányféleképpen tudja! (5’) 

• A lányok (nem) …. 

• Egy lány (nem) … 

• Egy rendes lány… 

• Egy normális nő… 

• Az asszony dolga … 

• A fiúk (nem) … 

• Egy fiú (nem) … 

• Egy férfi …. 

• Az ember dolga … 

• Egy valamirevaló 
férfi… 

 



A nemekre jellemző univerzálékat Kolga (2000) így 
foglalja össze: 

a nő 

• expresszív 

• érzékeny,  

• szubjektív 

• megérti mások érzéseit,  

• udvarias, megbocsát 

• biztonságra van 
szüksége,  

• figyelembe vesz 
másokat,  

• sodródik az élet 
eseményeivel 

a férfi 

• tárgyilagos 

• racionális,  

• objektív,  

• logikus 

• elrejti érzéseit, 

•  nem mutatja ki, mit 
gondol 

• független 

•  agresszív vezér 

A hagyományos felfogás szerint  



„Kinek jobb? 
Olvassátok el a vitaindító szöveget! Rendezzetek vitát a  témáról! 

Írjátok le két oszlopban az érveket és az ellenérveket! 
 

 Sok a vita manapság a nők helyzetéről. Szerintettek fiúnak vagy lánynak jobb születni? 

 Szerintem, ha az a kérdés, hogy lánynak vagy fiúnak jobb-e születni, hát legjobb 
egyáltalán meg se születni, már elnézést, hogy tízéves létemre ilyent mondok, de ez az 
igazság. 

 Ha az ember fiúnak születik, először is el kell viselnie a nővéreit, plusz a nővérei 
barátnőit, akik beszabadulnak a szobájába, és mindenét összefogdozzák. 

 Aztán egy fiúnak tizennyolc éves korban be kell vonulni katonának, és ha kitör a 
világháború, a nővérei otthon ülnek a jó melegben, ő meg harcolhat a Szaddam ellen. 
Ha megnősül, kénytelen lányt elvenni, és ha gyereke születik, az lánygyerek is lehet. A 
felesége csak van otthon, szép kényelmesen főzőcskézik, neki meg minden áldott nap 
menni kell dolgozni. Élete végén, harminc-negyven évi lókhecolás után megöregszik, és 
a lábát is alig bírja. És ha valami súlyos betegségbe esik, a lányai felé se néznek. Aztán 
hetvenhét éves korában meghal, és azt se tudja, mi vár rá a másvilágon. Ebből áll a 
férfi élete. 

 A nő  meg már eleve félbevágva születik. Vihorászik okkal, ok nélkül, és fogalma sincs, 
mi dolga a világban. Az iskolában a fiúk fölkapkodják a szoknyáját, és a tanító néni 
mindig utolsónak állítja be a sorba. Ha fiatalon csúnya és szőrös, senki se akarja 
feleségül venni, ha viszont mégis meg tud csípni valakit, egészséges gyereket kell neki 
szülni, különben rászakad az anyósa. Amikor megöregszik, csúnyább lesz,mint a sokévi 
átlag, és akkor aztán meneküljön, ki merre lát. 

 Ezek és egyéb más okok miatt is jobb szerettem volna egyáltalán meg se születni, de 
ha már megszülettem, hálistennek fiúnak születtem.  (Marcello D’Orta)” 

   



Véleményezze a következő tankönyvi 
szöveget is! (Balázs-Benkes) 

„Napjainkban férfiak esetében a következő megszólítási 
formák  számítanak udvariasnak: 

Név+udvariassági kitétel (pl. X úr, vigyázat, a teljes név nem 
nagyon udvarias!) 

Rang+udvariassági kitétel (pl. elnök úr, tanár úr, szerkesztő 
úr) 

Név+rang+udvariassági kitétel (pl. X. Y. ügyvéd úr) 

Nők esetében az udvariassági kitétel sokszor bizonytalan. 
Alapesetben a következő formákat használhatjuk: 

Név+udvariassági kitétel (pl. Y kisasszony; csak korlátozottan 
használható az úrnő vagy úrhölgy; de név nélkül megfelelő 
az Asszonyom! vagy a Hölgyem! megszólítás).” 



Társítsa a foglalkozásokat a képekhez! 

asszisztens 
gyógyszerész 
könyvelő 
közgazdász 
kutató 
oktató 
orvos 
tanár 
titkárságveze
tő 
ügyintéző 
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Gendernyelvészet 

 A férfiak és a nők 

nyelvhasználatának a 

biológiai nem (szexus) 

és a társadalmi nem 

(gender) által létrejött 

különbözőségét teszi 

meg kutatása 

tárgyául. 

  

 



A szexus-gender szó megkülönböztetése, a 
gender fogalom változása 

• 40-es 50-es évek  transzexuálisok – pszichológiai nem 

fogalom 

• Transz-, interszexualitás – átváltoztató műtétek – gender 

fogalom/eltér a biológiai nemtől 

• Feminizmus 2. hulláma (1960-90) (Friedman) – a gender 

változtatható és nem a szexus, mégis a gender okozza a 

pszichológiai és társadalmi különbözőségeket 

• A gender eredeti jelentéstartalmát a társadalmilag 

konstruált nem értelmezésére változtatták  

 

 



Esszencializmus 
biológiai alapú különbségek 



Biológiai nem és nem verbális különbségek 
 

a férfiak jobbak 

• téri feladatok 

• a tájékozódásban (távolsági 
vagy égtáji információkat 
adnak és használnak 
sikerrel) 

•  ügyesebbek a célzásban 

•  a matematikai érvelésben  

• a mentális forgatásban 

• mezőfüggetlenebbek 

• élesebben látnak, viszont 
látóterük szűkebb, mint a 
nőké.  

 

A nők jobbak 

• Finommotoros tev. 

•  a tárgyak elhelyezkedésével 
kapcsolatos emlékezetben  

• a tereptárgyak segítségével 
történő tájékozódásban 

• kézmozdulatok utánzásában, 

• ízérzékelésben, szaglásban, 
hallásban 

• A nők jobbak a nem verbális 
jelzések, mint például az 
arckifejezés és a hangszín 
észlelésében.  



Determinizmus és nyelvhasználat  

• A férfiaknak könnyebben megy egy-egy szótag 

(például a ba-ba) folyamatos ismételgetése 

•  A nők a szótagsorozatokat (például badaga) 

ejtik ki eredményesebben, ami összefüggésbe 

hozható az ujjak hüvelykujjhoz való érintésének 

sebességbeli különbségével  

• A lányok jobbak a verbális emlékezetben, a 

színek megnevezésében, gyorsabbak az 

árnyalatok megnevezésében  

• A nők lexikális hozzáférése gyorsabb, mint a 

férfiaké  

 



Anyanyelv-elsajátítás - tudományos bizonyítékok 

• A lányok többségének anyanyelvi szintje az egyes életkorokban 
általában magasabb szintű, a gyenge teljesítményt mutatók 
többnyire fiúk; ugyanakkor a kiemelkedő eredményt hozók is 
sok esetben fiúk  

• Maccoby (1966) a lányok korábban kezdenek el beszélni, jobban 
használják a szavakat, mint a fiúk, és mondataikat hosszabbra 
fűzik 

• Kimura: 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 kell megtalálni (fluencia) 
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• A sztenderd tesztekkel mért verbális intelligenciája a nőknek 

nem magasabb férfiakénál.  

• A nők könnyebben asszociálnak neveket arcokhoz (Kimura)  

• 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) a lányok javára megmutatkozó előny a korai 

serdülőkorra kiegyenlítődik.  

• Hyde és Linn (1988) kutatásai azonban nem igazolták a nők 

verbális előnyéről szóló közvélekedéseket és kutatásokat, 

azonban némi előnyt tudtak kimutatni a nők javára 

olvasásértésben, anagrammakészítésben és esszéírásban.  

 

 



A nem és nyelvhasználat kutatásának 
előzményei 

• XVI-XVII. sz. a misszionáriusok: Afrika, 
Amerika és Ázsia eldugott tájain a 
férfiak és nők más nyelvet használnak  

• Breton 1664-es karib-francia 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  

Magyarázatok: 
• nőrablás-hipotézis,  hódítások  
• Később az etnográfiai és antropológiai 

kutatásokban már nem külön nyelvekről 
szólnak a tudósítások, hanem 
ugyanannak a nyelvnek férfiak és nők 
által használt variánsairól  

• Norma – deviancia kérdése 



Esszencialista felfogás 

• A XX. század elején 
megjelenő férfiaktól 
származó nőkről szóló 
írások azok 
alacsonyabb 
rendűségét 
hangsúlyozzák 
szellemi, testi, erkölcsi 
tekintetben.  

• Otto Jespersen 
(1922), deficit-
hipotézis 

 

norma 

perfect 

speech 

http://www.moss.co.uk/pws/hire/images/brochure/rh_img_perfectSpeech.jpg


     

nyelvhasználat konzervatívabb kreatívabb   
szókincs  szegényebb, üres, 
    túlzó melléknevek    
mondatok  befejezetlenek,  alárendelő szerkezetek

    mellérendelő 
beszédtempó  gyors   lassabb, megfontoltabb

   
    gyorsabb,   alaposabb, elemzőbb,  
    jobban emlékeznek elmélyültebb   
téma   környezet, emberek,  absztrakt, általános,  

   konkrétumok, díszek  távoli,  hasznos 
hangok  sztenderd                   vernakuláris 
    hiperkorrekt    rejtett presztízsű forma 
    magasabb presztízsű    



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. 

 

Emancipáció, feminizmus 



Lakoff deficit/dominanciamodellje 1975 
(intuíciók, megfigyelések) 

• you know, csak azt szeretném 
mondani -bizonytalankodások 

• az ugye-kérdések  
• a nyomatékosító szók, 

módosítószók (isteni, nagyon, 
olyan, annyira) 

• a indirekt kérések, eufémizmusok; 
• a káromkodások kerülése  
• a nők és a viccek?  
• dőlt betűk 
• a nők a pontosabb 

színmegnevezésekre törekednek.  

A nők a nyelvi szocializációjuk során olyan sémákat gyakorolnak be, 
melyek megerősítik alárendelt szerepüket a férfiakhoz képest, 

valamint, hogy a nőkről való beszéd is ezt a funkciót jeleníti meg. 
 



Lakoff kritikái 

• Holmes: Lakoffnak sok bizonytalanságot kifejező nyelvi 
eszköze inkább a pozitív udvariasságot, a beszélgetőtárs 
figyelembevételét szolgálja.; a nők ugyan több ugye-
kérdést, utókérdést használnak, mint a férfiak, azonban 
ezeknek egyharmada fejez ki csak bizonytalanságot, több 
mint fele a kommunikáció elősegítését, kis százalékuk 
pedig a mondanivaló enyhítését szolgálja.  

• Cameron: arra az eredményre is jutottak, hogy az 
utókérdéseket inkább a férfiak használják bizonytalanság 
kifejezésére, valamint a férfiak gyakrabban használják 
konferenciákon hozzászólásokban, mint a nők (Dubois-
Crouch 1975).  

• Holmes összegzése: 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.  



Konzervatív vs. kreatív? 
Sztenderd vs. vernakularis 

• a konzervatív/ innovatív nyelvhasználatot  

nem lehet egyértelműen egyik nemhez sem kötni.  

• Multiplex társas kapcsolathálózatokkal (Milroy) 

• A nyelvi piac működése: Cameron és Coates (1989) piaci erők 
hipotézise 

• Sztenderd/vernakuláris: 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. 



Vegyes csoportokban folyó beszélgetések  





A férfiak és a nők által alkotott szövegfajták  



A foglalkozások nemi konnotációi 



Nyelvi szocializáció - dominanciamodell 

Többször szakítják félbe: 
A szülők a gyerekeket 
Az apák többször, mit az anyák 
A lányokat gyakrabban, mint a fiúkat 



Dominancia –  
beszéd v. hallgatás? 

kérdés-feltevés  vagy válasz? 



Dominanciamodell - nem verbális 
vizsgálatok  

•   
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Differenciamodell 
egyenlőség - diverzitás 



Kultúraközi különbségek 

• Maltz és Borker: félreértések oka 

• Gumperz: kultúrák közötti különbségek 

kooperatív vs. 
kompetitív beszéd 
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Mulac at al. – gender különbségek a 
nyelvhasználatban tendenciák, nem markerek 

• Olvasói értékelések: női szövegeket pszichológiai síkon magasabb szocio-
intellektuális státusszal, és magasabb esztétikai minősítéssel látták el az 
olvasók (transzkribált szövegeket kaptak), míg a férfiak szövegei 
dinamikusabbnak bizonyultak.  

• A nemmel jelölt szövegek sztereotipikus értelmezései: 18 nyelvi jellemzőt 
különítettek el, melyek alapján megjósolható a kommunikáló neme. 

 
férfiakra jellemzőbbnek 

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, 
kifejezések 

a nyomatékosító határozók,  

az érzelmekre utalás,  

és hogy több szót használnak egy-egy 
szövegben, azaz többet beszélnek. 

 



A hangzó beszédben megmutatkozó  
biológiai 

különbségek 
 

  

„Vásáry André nincs kasztrálva, ilyen 
hanggal született” Velvet.hu  
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A hangmagasság gender összetevője: 

 
Az egyes nyelvek női és férfi anyanyelvi 

beszélőinek alaphangmagassága jelentősen eltér 
egymástól.  

 
A magyar nők alaphangja átlagosan 184 Hz, ami 

lényegesen mélyebb, mint a spanyol, francia, lengyel 
vagy orosz nőké. A férfiak esetében az átlagos 
hangmagasság 103 Hz. Spanyol beszélőknél jóval 
magasabb, a férfiaknál 130, a nőknél pedig 230 Hz az 
alapérték.  

Egy 1970-es vizsgálat: amerikai férfiak és nők alaphangja 
között nagyobb magasságkülönbséget mutatott ki, 
mint európai minták között. Még nagyobb különbség 
van a japán férfiak és nők beszéde között.  

• Szakmafüggő is óvodapedagógusok vs. focisták 



Szupraszegmentális eszközök 

• Az úgynevezett 
mondatfonetikai 
eszközökkel a nők 
gazdagabban élnek, 
dallamosabban 
beszélnek, 
változatosabb 
intonációs sémákat 
használnak, mint a 
férfiak. 

 



További szociális érvek a hangmagasság-
eltérésében: 

• Bár a hangmagasság testi alapja: a hangszalagok 
eltérő hosszúsága csak a kamaszkorban kezd 
kialakulni, a fiúk már hatéves koruk körül 
elkezdenek – a gégefő leszorításával, a hangzó 
üreg tudatos megváltoztatásával – mélyebb 
hangon beszélni, mint a lányok..  

• Egy idegen nyelvvel való találkozás során a 
nyelvtanuló egyenesen rákényszerül arra, hogy 
megközelítse az adott nyelvet anyanyelvként 
beszélők szokásos alaphangmagasságát.  



Differenciaelmélet a nem verbális 
kutatásokban  
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Queer-nyelvészet 

A nyelvhasználat és a szexuális 
orientáció közötti kapcsolatot 
vizsgálja, megkérdőjelezi az olyan 
identitáskategóriákat, mint a 
különbözőség és az azonosság, 
elhatárolódik az általánosításoktól.  
alapvetően megkérdőjelezik a 
férfi-nő dichotomikus 
kategóriaként való elfogadását, és 
elsősorban a leszbikus, meleg, 
biszexuális csoportokat 
vizsgálnak, illetve azok identitás-
konstruáló nyelvhasználatát.  
 E csoportok összefoglaló 
megnevezésére használja az 
angol szakirodalom az LGBTQ 
(lesbian, gay, bisexual, 
transgendered, queer) rövidítést 
(Schleicher 2006: 46). 
Crostalk 
„Olyan nyelvi vonások átvétele, 
amelyek a saját identitáshoz 
képest valamely feltűnő módon 
’más’ identitást jeleznek”  
 



 



 
Testvérek 



Genderkonstrukciós 
elképzelkések 

http://www.lipfish.com/bigpictures/toys/amoba_cerise.jpg


Genderkonstrukciós elképzelés 

• hagyjunk fel a binaritás oppozícióiba süllyesztett 

látásmóddal, kutatásokkal és kérdésfeltevésekkel.  

• A gender nem statikus, hanem performatív (doing gender) 

• Kontinuumban való gondolkodás 

• Kultúrafüggő, hogy mit érzékelünk és mit reprezentálunk 

genderünkhöz tartozónak vagy attól eltérőnek 

• Transszexuális, transzvesztita, transzgender (kultúraközi 

alternatívái a bináris felfogásnak) 

• India, Pakisztán, Thaiföld, Brazília 

• 3 nem: androgünök, Az indiai hijrák (nem váltanak 

szexuális nemet – 209-ben Indiában? Pakisztánban a 

személyiben ők „más”, „eltérő” kategóriában szerepelnek, 

nemük nem nő vagy férfi 



szerepek 
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Identitáskonstrukciók/genderkonstrukciók 

• A diszkrét genderkategóriák és a sajátos szexualitás többé már 

nem jelölnek ki stabil viszonyítási pontokat. Az identitás 

konstrukciója az, amely a megismerés kiindulópontjául szolgál. 

Ez egy olyan modell kontextusában magyarázható, ami a 

gendert szociálisan szituacionalizált, folytonos performanciaként, 

mátrixszerű elrendezésben láttatja. 

• A gender változékonyságát, sokszínűségét kezdték hangsúlyozni, 

annak lokális kontextusban megformált identitását, a gyakorlat 

során megvalósuló alakíthatóságát, performatív jellegét; 

megnőtt az érdeklődés azon határesetek iránt, amelyek kétséget 

kizáróan igazolják a társadalmi nem performanciaként történő 

megjelenését, és ezáltal megkérdőjelezik a dichotomikus 

gondolkodás létjogosultságát  

• Butlernél a performatív szó egy drámai és esetleges 

konstrukciója a jelentésnek. 
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doing gender  

személynevek,  
hangfekvés, 
Szóhasználat, 
öltözködési szokások, 
gesztikuláció,  
arckifejezések,  
testtartás,  
magatartási formák, 
 stb.  



Antiesszencializmus következményei 

• „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»” 



A nemek szignifikáns beszédtémái 
énmegjelenítésükkor  

A nők szignifikáns énbemutatási témái

állatok

szabadidő 

családdal

tánc

tanulás

kreatív 

tevékenység

nap, tenger

utazás

vásárlásszabadidő 

barátokkal
affektív 

viszony a 

környezethez

házimunka

gondolkodás

könyv, 

olvasás

A férfiak szignifikánsan jellemző beszédtémái 

önbemutatásukkor 

gépek (autók, 

motorok)

számítógép

vallás

munka

sport

külső 

tulajdonság
honlapcím

testsúlyételek

alkohol

idő pénz

szabadidőben 

munka


