
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

Doktori Disszertáció 

 

 

Pap Kinga Katalin 

 

A nyelvi agresszió formai és funkcionális jegyei a középiskolás-korúak 

spontán társalgásában és az osztálytermi diskurzusokban 

 

 

 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

Dr. Bárdosi Vilmos CSc, egyetemi tanár a Doktori Iskola vezetője 

 

Alkalmazott nyelvészet doktori program 

Dr. Gósy Mária DSc, egyetemi tanár a program vezetője 

 

 

A bizottság elnöke:   Dr. Adamikné Dr. Jászó Anna DSc, professor emeritus 

Hivatalosan felkért bírálók:  Dr. Raátz Judit PhD, f iskolai tanár 

    Dr. Hámori Ágnes PhD 

A bizottság tagjai:  Dr. Veszelszki Ágnes PhD, egyetemi tanársegéd 

    Dr. Dér űsilla PhD, egyetemi docens 

    Dr. Kiss Jen  MHAS, professor emeritus 

    Dr. Markó Alexandra PhD, habilitált egyetemi adjunktus 

Témavezet : Dr. Űartha űsilla űSc, habilitált egyetemi docens 

 

 

 

Budapest 2014 



ADATLAP 

A doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához 

I. A doktori értekezés adatai 

A szerz  neve: Pap Kinga Katalin .........................................................................................  

MTMT-azonosító: 10030ő29 ................................................................................................  

A doktori értekezés címe és alcíme: A nyelvi agresszió formai és funkcionális jegyei a 
középiskolás-korúak spontán társalgásában és az osztálytermi diskurzusokban ..................  

DOI-azonosító: 10.15476/ELTE.2014.023 ...........................................................................  

A doktori iskola neve: Nyelvtudományi Doktori Iskola .......................................................  

A doktori iskolán belüli doktori program neve: Alkalmazott nyelvészet doktori program ..  

A témavezet  neve és tudományos fokozata: (hab.) Dr. Bartha Csilla CSc .........................  

A témavezet  munkahelye: MTA Nyelvtudományi Intézet TKK ........................................  

II. Nyilatkozatok  

1. A doktori értekezés szerz jeként 
 a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követ en a doktori értekezésem és a 
tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom 
az ELTE ŰTK Doktori és Tudományszervezési Hivatal ügyintéz jét, Manhercz Mónikát, 
hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba, és ennek 
során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.  
 b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illet leg oltalmi bejelentés 
közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és 
az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban; 
 c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból min sített adatot tartalmazó doktori értekezést a 
min sítés (dátum)-ig tartó id tartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi 
Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban; 
 d) kérem, hogy a m  kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerz désre tekintettel a doktori 
értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és 
az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. 
Ha a könyv a fokozatszerzést követ n egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori 
értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE 
Digitális Intézményi Tudástárban. 

2. A doktori értekezés szerz jeként kijelentem, hogy  
 a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltend  doktori értekezés és a tézisek saját 
eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerz i 
jogait;  

 b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón 
benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek. 

3. A doktori értekezés szerz jeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének  
Plágiumkeres  adatbázisba helyezéséhez és plágiumellen rz  vizsgálatok lefuttatásához. 

Kelt: 201ő. március 20. 

A doktori értekezés szerz jének aláírása:  



Köszönetnyilvánítás 

 

Dolgozatomat elhunyt édesapámnak ajánlom, akinek emléke és példája ösztönzött és 

megtartott ebben a munkában. 

Köszönetemet fejezem ki témavezet mnek, Dr. Űartha űsillának, akinek felkarolása, 

közvetlen elméleti és gyakorlati irányítása nélkül e dolgozat nem készülhetett volna el. 

Köszönettel tartozom opponenseimnek, Dr. Raátz Juditnak és Dr. Hámori Ágnesnek, akik 

értékes tanácsaikkal, nagyon kritikus észrevételeikkel segítették munkámat.  

Köszönöm korábbi mestereimnek, Dr. Révay Valériának és Dr. F zfa Űalázsnak, hogy 

támogatták szakmai fejl désemet, hogy ezen kutatás nehezségei során is mindvégig mellettem 

álltak, értékes szakmai és emberi tanácsaikkal, biztatásukkal segítették fejl désemet és a 

kutatói pálya melletti elkötelez désemet. 

Köszönettel tartozom a kutatásban résztvev  középiskoláknak, az iskolák igazgatóinak, 

akik lehet vé tették az adatgy jtést számomra, köszönet azoknak a kollégáknak és diákoknak, 

akik adatközl i szerepet vállaltak kutatásomban, nélkülük ez a dolgozat nem jöhetett volna 

létre. 

Köszönöm a Veszprémi Pannon Egyetem magyarszakos hallgatóinak a felvételek 

átírásában nyújtott ségítségüket. Köszönöm Máté Fanninak áldozatos munkáját, hogy 

bevezetett a statisztikai mérések világába, Űerenkei Rékának és Űerenkei Petrának, hogy 

segítségemre voltak a szociolingvisztikai interjúk kódolásában. 

Végül köszönöm szükebb és „tágabb” családomnak, hogy biztatásukkal, szeretetükkel, 

fohászaikkal mellettem álltak. Köszönöm édesanyámnak, nevel apámnak, férjemnek, 

Zsoltnak és fiaimnak, Ádámnak és Máténak, hogy mindvégig támogattak, és mindenben 

segítettek. 

  



 

 

 

 

„A rossz nem valami, nem anyag, nem szubsztancia.  

Nem önmagában véve, hanem általunk van. A rossz  

nem lét, hanem tett.” (Ricoeur: 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TARTALOMJEGYZÉK 

1. Űevezetés  .............................................................................................. 1 

1.1. A dolgozat problémafelvetésének társadalmi aktualitása ........... 2 

1.2. A középiskolás-korúak nyelvhasználatában jelentkez  nyelvi agresszió 
kutatásának tudományos jelent sége .................................................... 4 

1.3. A dolgozat célkit zései ............................................................... 6 

1.4. A dolgozat felépítése .................................................................. 7 

2. Társas szükséglet .................................................................................. 9 

2.1. A beszéd az emberi viselkedés sajátos formája ........................ 10 

2.1.1. A kommunikáció mint a társas normákhoz való alkalmazkodás 
kinyilvánítása ...................................................................................... 11 

2.1.2. Űenyomáskeltés ........................................................................ 11 

2.2. Az interakciók ........................................................................... 12 

2.2.1. A felek státusa a kommunikációban: egyenrangú vagy egyenl tlen 

   ............................................................................................ 14 

3. A nyelvleírás elméleti háttere ............................................................. 15 

3.1. A nyelvészeti pragmatika ......................................................... 15 

3.1.1. A pragmatikai vizsgálat kategóriái/egységei ............................ 17 

3.2. Űeszédaktus-elmélet ................................................................. 19 

3.3. A grice-i modell ........................................................................ 23 

3.4. Az udvariasság makropragmatikai problémaegyüttese ............ 25 

3.4.1. A legfontosabb udvariassági elméletek .................................... 26 

3.4.1.1. A pragmatikai arc/homlokzat fogalma és jelentése .................. 30 

3.4.2. Udvariatlanság-modell .............................................................. 33 

4. Az agresszió interdiszciplináris keretben ........................................... 36 

4.1. Az agresszió mint humánetológiai probléma ........................... 39 

4.2. Az agresszió mint biológiai probléma ...................................... 41 

4.2.1. Az agresszió érzelmi háttere ..................................................... 43 

4.2.2. Az agresszió fiziológiai háttere ................................................ 45 

4.3. Az agresszió mint (szociál)pszichológiai probléma ................. 46 

4.3.1. Az agresszió mint az emberi természetbe írt ösztön ................. 46 

4.3.2. Az agresszió mint kognitív tartalom ......................................... 48 

4.4. Az agresszió mint társadalmi és kulturális probléma ............... 49 

4.4.1. Az agresszió fogyasztása .......................................................... 50 

4.5. A nyelvi agresszió .................................................................... 51 

4.5.1. A nyelvi agresszió és az agresszió kapcsolatának kérdése ....... 51 



4.5.2. A nyelvi agresszió neurológiai, pszichológiai és szociológiai 
megközelítésben ................................................................................. 52 

4.5.2.1. A nyelvi bántalmazás prototipikus esetének a közvetlen nyelvi agressziónak 
a jellemzése az elkövet  szempontjából ............................................. 55 

4.5.2.2. A nyelvi bántalmazás prototipikus esetének a közvetlen nyelvi agressziónak 
a jellemzése az áldozat szempontjából ............................................... 56 

4.5.3. A nyelvi agresszió rendszerezési kísérlete ............................... 59 

4.5.4. A nyelvi agresszió nyelvtudományi megközelítései ................ 63 

5. Anyag és módszer ............................................................................... 78 

5.1. A kutatásban részt vev k bemutatása ....................................... 78 

5.1.1. A mintában szerepl k szociális hátterének bemutatása ............ 79 

5.2. A kutatás nyelvi korpuszai ....................................................... 81 

5.2.1. A kérd ívekb l származó adatok jellemzése ............................ 81 

5.2.2. A szociolingvisztikai interjúból származó adatok jellemzése .. 83 

5.2.3. A spontán beszélgetéseket rögzít  adatok jellemzése .............. 84 

5.2.4. Az osztálytermi diskurzusok jellemzése ................................... 84 

5.3. A kutatás vizsgálati módszerei ................................................. 86 

5.3.1. A diskurzuselemzés mint a formális és informális szövegek 
mikroelemzésének kvalitatív módszere .............................................. 87 

6. A nyelvi agresszió formai és funkcionális jellemz inek empirikus vizsgálata 

   ............................................................................................ 93 

6.1. A nyelvi agresszióhoz kapcsolódó nyelvi attit d kérd íves vizsgálata 

   ............................................................................................ 93 

6.1.1. A nyelvi attit d és az énkép összefonódásai ............................ 94 

6.1.1.1. Az identitás megjelenése és megjelölése a kommunikáció verbális és 
nonverbális elemeiben ........................................................................ 94 

6.1.1.2. A nyelvi attit d és a nyelvi agresszió kapcsolata ..................... 95 

6.1.2. A kérd íves adatok elemzése ................................................... 96 

6.1.2.1. A nyelvi attit d alakulása a beszédpartnerek és a beszédformák 
összefüggésében ................................................................................. 97 

6.1.2.2. A nyelvi attit d alakulása a nyelvi agresszióval kapcsolatos önismereti 
tényez k és a személyes nyelvhasználat küls  megítélése alapján .. 104 

6.1.2.3. A nyelvi attit d alakulása a nyelvi agresszióval kapcsolatos tárgyi és 
metakognitív tudás alapján ............................................................... 108 

6.1.2.5. A nyelvi attit d hatása a nyelvi agressziót használó személyek 
„el ”ítéletében .................................................................................. 139 

6.1.2.6. Összefoglalás .......................................................................... 145 

6.2. A szociolingvisztikai interjúkorpusz adatainak diskurzuselemzése 

   .......................................................................................... 146 



6.2.1. Az szociolingvisztikai interjú kérdéseinek bemutatása .......... 147 

6.2.2. Stílusváltozatok ...................................................................... 149 

6.2.3. A személyes egyéni identitás vonásainak nyelvi stratégiái .... 155 

6.2.4. Az interjúkorpusz adatai mint metanyelvi szövegek .............. 162 

6.2.4.1. A nyelvi agresszióra adott példák és a közlés számára választott stratégiák 
szerepe az attit dfeltárásban ............................................................. 162 

6.2.4.2. A nyelvi agresszió célja és normáinak alakulása a középiskolás-korúak 
spontán és osztálytermi diskurzusaiban ............................................ 170 

6.2.4.3. A kulturális/szubkulturális beszédmódokhoz kötött nyelvi agresszió 
elfogadása ......................................................................................... 175 

6.2.4.4. A családon belüli nyelvi agresszió akceptálásának lehetséges változatai és 
következményei ................................................................................ 184 

6.3. A középiskolás-korúak spontán nyelvhasználatának formai és funkcionális 
jegyei az empirikus adatok tükrében ................................................ 187 

6.3.1. A virtuális társalgás mint az írott spontán beszédm faj rövid jellemzése 

   .......................................................................................... 187 

6.3.2. A középiskolás-korúak nyelvhasználatának néhány jellemz jér l 
   .......................................................................................... 190 

6.3.3. A nyelvi agresszió formai és funkcionális jegyei a spontán társalgásokban
   .......................................................................................... 191 

6.3.3.1. A középiskolás-korúak spontán társalgásában szerepl  közvetlen nyelvi 
agresszió típusai (A) ......................................................................... 191 

6.3.3.2. A középiskolás-korúak spontán társalgásában szerepl  közvetett nyelvi 
agresszió típusai (Ű) ......................................................................... 206 

6.3.3.3. A középiskolás-korúak spontán társalgásában szerepl  rejtett nyelvi 
agresszió (ű) ..................................................................................... 210 

6.3.3.4. Összefoglalás .......................................................................... 214 

6.4. Az osztálytermi diskurzusok elemzése ................................... 215 

6.4.1. Az aszimmetrikus társalgás néhány jellemz jér l .................. 216 

6.4.2. A nyelvi agresszió formai és funkcionális jegyei az osztálytermi 
diskurzusokban ................................................................................. 218 

6.4.2.1. A középiskolás-korúak osztálytermi diskurzusaiban szerepl  közvetlen 
nyelvi agresszió típusai (A) .............................................................. 218 

6.4.2.2. A középiskolás-korúak osztálytermi diskurzusaiban szerepl  közvetett nyelvi 

agresszió típusai (Ű) ......................................................................... 239 

6.4.2.3. A középiskolás-korúak osztálytermi diskurzusaiban szerepl  rejtett nyelvi 

agresszió típusai (ű) ......................................................................... 242 

6.4.2.4. A középiskolás-korúak osztálytermi diskurzusaiban szerepl  konstruktív 
nyelvi agresszió típusai (D) .............................................................. 245 

6.4.2.5. Összefoglalás .......................................................................... 246 



7. Összefoglalás .................................................................................... 247 

7.1. A hipotézisek ellen rzése ....................................................... 248 

7.2. A gy jtött anyag feldolgozásának további lehet ségei .......... 249 

7.3. Az eredmények alkalmazhatósága .......................................... 250 

8. Űibliográfia ....................................................................................... 251 

9. Mellékletek ....................................................................................... 282 

 



1 
 

1. Bevezetés1
 

Az emberi élet megjelenése az anyaméhben a társas jelenlét els dlegességét bizonyítja, azt, 

hogy el bb vagyunk társas lények, mint indivídumok, self-ek. Ez a társas jelenlét minden 

kés bbi kapcsolat prototípusa, legtökéletesebb formája, melyben a két test közötti sejt szint  

„kommunikáció” a megfoganással együtt jelentkezik. Az emberi élet társas igénye, az 

egymásrautaltság kényszer sége nem múlik el az élet el rehaladásával, hanem átalakul, 

szimbólumok segítségével is megélhet vé, verbalizálhatóvá válik. Amikor lezárul az anyához 

f z d  intim kapcsolat id szaka, az ember élete végéig dilemma elé kerül, melyben sorsa és 

életben maradása a tét. A csecsem -szint  fizikai intimitás fennmaradásának társadalmi, 

pszichológiai és biológiai er k állják útját, ugyanakkor soha nem adjuk fel törekvésünket 

annak elérésére. Az esetek többségében kompromisszum születik, az ember megtanulja, 

hogyan érje be rejtettebb, s t akár jelképes gondozási formákkal is, ugyanakkor szemernyit 

sem csökken a fizikai kapcsolat iránti eredeti szükséglete. Űerne különös megfogalmazásában 

olvashatjuk: „ha nem simogatják a gerincagyadat, kiszikkad” (1987: 18). Vagyis a 

nyelvhasználat, a kommunikáció úgy elégíti ki társas igényünket, hogy közben nagy szerepet 

játszik az emberi közösség építésében, fenntartásában és a kultúra konzerválásában, továbbá a 

nyelvi érintkezéssel közvetítjük értékrendünket, a világ számára reflektált valóságként 

megjelenítjük önmagunkat (Aitchison 1991; Űańczerowski 2010: 16). A nyelv tehát 

els sorban nem szétválaszt, hanem összeköt bennünket, az ember számára mint legf bb jó 

tételez dik, nem véletlen, hogy a nyelvi nevelés a létfenntartási m veletek begyakorlásával 

egy id ben, gyakorlatilag a születéssel kezd dik.  

Kutatásunkban a Szilágyi N. Sándor által képviselt nyelvtudomány-értelmezéshez térünk 

vissza, mely szerint a nyelvtudománynak két viszonylag önálló fajtája lehetséges. Ezeket a 

kutatás tárgya alapján lehet szétválasztani. Az egyik a beszédtevékenység nyelvészete, amely a 

beszédm  létrehozásának és/vagy megértésének folyamatával foglalkozik, így szoros 

kapcsolatban van a szociálpszichológiával, pszicho- és neurolingvisztikával, a kognitív 

tudományokkal és más hasonló tudományágakkal. A nyelvtudomány másik fajtája a beszédmű 

nyelvészete, amelynek tárgya a hangokban vagy bet kben megjelen  beszédm , a kész 

termék, célja pedig a beszédm  bels  összefüggéseinek, viszonyainak azonosítása és 

explicitté tétele, ami aztán lehet vé teszi azt is, hogy pontosan megjósolhassuk, mi az, ami az 

                                                      
1 A kutatás a TÁMOP Ő.2.Ő. A/2-11-1-2012-001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, 
illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és m ködtetése országos program cím  
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. 
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adott nyelv  beszédm vekben nagy valószín séggel várható, mi az, aminek elég 

valószín tlen a megjelenése, illetve az, ami teljességgel ki van zárva (Szilágyi N. 200Ő: Ő7).  

A disszertáció címében szerepl  formai és funkcionális szétválasztás az el bb említett 

szempontoknak igyekszik megfelelni. űélunk a középiskolás-korúak formális és informális 

közegben elhangzó nyelvi agressziójának több szempontú bemutatása, elemzése, melyet a 

szociolingvisztikában jól ismert kumulatív elv alapján végeztünk el a diskurzuselemzés, a 

szociolingvisztikai interjú és a kérd ívvel történ  adatgy jtés segítségével. A nyelvet az 

interakcióban lév  nyelvhasználóval szoros összefüggésben, a nyelvhasználó biologikumával, 

pszichikumával kiegészítve próbáljuk megragadni. Tesszük mindezt azért, hogy a nyelvi 

agresszió formai és funkcionális lejegyzése által hozzájáruljunk a homo sapiens rendkívül 

bonyolult „viselkedési etogramjának” (Szilágyi N. 200Ő: ŐŐ) megalkotásához. 

1.1. A dolgozat problémafelvetésének társadalmi aktualitása 

A legkülönböz bb forrásokból származó köztapasztalat alapján azzal szembesülünk, hogy 

az élet minden területén változatos formában (Űagshaw 200Ő: 180) jelent sen er södik az 

agresszió. A nemzetközi kutatások fényében állíthatjuk, az er szak körébe tartozó jelenségek, 

történések és ezek hatása, következménye legérzékenyebben a gyermek- és fiatalkorúakat 

érinti (Figula 200Ő: 223; Brochu 2002; Rex 2006, Walsh 2006).  

Az empirikus adatokból származó kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy az agresszív 

viselkedés, az er szakos magatartás, a zaklatás legkülönböz bb formái, eszközei jelen vannak 

az intézményes nevelés közösségeinek, szerepl inek életében, hatásukkal, 

következményükkel éppen ezért számolni kell (Űuda 200ő, 2008; Olweus 1999). Hazai nagy 

mintán történ  alapos és körültekint  szociológiai vizsgálat alapján Hajdu Gábor és Sáska 

Géza arról számol be, hogy szavakkal jóval gyakrabban bántják egymást az iskola szerepl i, 

mint tettleg (2009: 2), ezért a nyelvi agresszió interdiszciplináris keretekben mozgó 

nyelvészeti leírása nélkülözhetetlenné vált, ezt a hiányt igyekszik pótolni a jelen disszertáció. 

A kérdés jelent sége két okból is figyelemre méltó, egyrészt az oktatás a második 

legnagyobb társadalmi alrendszerünk, legalább három és fél millió embert érint. Olyan 

kötelez  közszolgáltatás, amelyb l a tankötelezettség miatt nem lehet kilépni. Ezért kiemelten 

fontos, hogy ebben az alrendszerben biztosított legyen az oktatási szerepl k életének, testi és 

lelki épségének, illetve biztonságának maximális védelme. 

Másrészt mivel a nyelvi agresszió mint tanult viselkedési forma markánsan jelen van a 

gyermekek és fiatalkorúak nyelvhasználatában, agresszorként és áldozatként egyaránt 

érintettek, ezért az agresszióval való megküzdés kérdése kiemelten fontos területe a jelenség 
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kutatásának, hiszen a probléma éppen az életkori sajátosságból adódik, a gyermek és 

fiatalkorú ugyanis még nem rendelkezik kiforrott önképpel, mely az agresszióval való 

megküzdés nélkülözhetetlen feltétele. A nyelvtudományi eredmények viszont 

hozzájárulhatnak egy olyan él nyelv-pedagógia megszületéséhez, mely tevékeny részt 

vállalhat abban, hogy a diákokban kialakuljanak a megfelel  készségek, kognitív, 

metakognitív tartalmak az (nyelvi) agresszióval való megküzdéshez. 

Ahogy a technika és a civilizáció ugyanúgy a mindennapi élet dinamikája is változott, a 

környezetünkben él  emberekkel összeköt  kapcsok pedig fokozatosan egyre összetettebbek 

és személytelenebbek lettek azonban az elutasítás és a kirekesztés lehet sége még mindig 

mindenütt jelen van a társadalomban, még mindig alapvet  része társas létünknek (Williams–

Forgas–Hippel 2006: 7). A kapcsolatok átalakulásának leképez dése, hogy a gyermek a(z) 

(nyelvi) agresszió megélésében, feldolgozásában gyakran egyedül marad, ez pedig súlyos 

fiziológiai és pszichológiai következményekkel járhat (Jay 2009: 8Ő; McDate–Cacioppo–

Hawkley 2006: 95; Eisenberg–Lieberman 2006: 110–114).  

A gyermekek korai „magukra hagyottsága” (Pap 2014: 8–10) a kulturális evolúció 

következménye. „Korábban a személyiség a globális és lokális reprezentációk révén 

harmonikusan illeszkedett a csoporthoz és a csoport kultúrájához. Most nincs mihez 

illeszkedni, a szocializáció nem biztosítja az ellentmondásmentes ideák átvételét, a lelki békét 

és a harmóniát. A gyermeket nemcsak a család neveli, hanem a szomszéd gyerek, az iskola, a 

televízió is. Értékei a globális reprezentációkból átvett, sokszor egymásnak ellentmondó 

összevissza komponensek. Ebben a helyzetben hírtelen megn tt a lokális reprezentációk 

szerepe. Kialakult egy új evolúciós alrendszer, a modern személyiség, amely ha nem 

túlságosan rosszul indul, valamennyire képes saját maga kiválogatni azokat a kulturális 

komponenseket, amelyek a saját elméjében, a saját lokális reprezentációs hálózatában 

ellentmondásmentes rendszert, valódi jelentést hozhatnak létre” (űsányi 1990: 10). 

A kialakult folyamatban az iskolának mint második otthonnak felértékel dött a 

jelent sége, nemcsak a korszer  és életképes tudástartalmak átadásának területén, hanem a 

variabilitással jellemezhet  társas érintkezés helyzeti normáinak közvetítésében és 

fenntartásában, a tudatos nyelvhasználóvá nevelésben is, melyet els sorban az él nyelvi 

kutatási eredmények alapján újragondolt komplex anyanyelv- és irodalompedagógia vállalhat 

fel. 
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1.2. A középiskolás-korúak nyelvhasználatában jelentkező nyelvi agresszió 

kutatásának tudományos jelentősége 

A disszertációban szerepl  mintakutatás tudományos jelent sége több szempontból is 

megvilágítható. Maga az agresszió, ezen belül pedig a nyelvi agresszió kutatása igen fiatal, de 

annál több eredményt felmutató terület, melyen a vizsgálatok az etológia fel l indultak, ezt 

követték a szociálpszichológiai, neurológiai, szociológiai vizsgálatok. A nyelvi agresszió 

nyelvészeti leírása a 20. században meghonosodó nyelvészeti pragmatika, a diskurzuselemzés 

térhódításával egyid s, hiszen ez a nyelvészeti irányzat és módszer teszi lehet vé a 

változatokban megvalósuló és folyamatként létez  társalgás szabályszer ségeinek lejegyzését. 

Mivel azonban a nyelvész általában azt a fajta emberi viselkedést tanulmányozza, amikor a 

beszél k éppen szót értenek egymással (Szilágyi N. 200Ő: Ő7), ezért az él nyelvi kutatások 

között sokkal kevesebb azon vizsgálatok száma, melyek az egyet nem értést, ezen belül is az 

egyet nem értés társadalmilag stigmatizált esetével, a nyelvi agresszió különböz  változataival 

foglalkoznának. Az adatok kis száma mellett további nehézséget jelent a kutatási téma 

szempontjából, hogy a különböz  nyelvtudományi iskolák álláspontja a kérdésben nemcsak a 

jelenség fogalmi tisztázatlansága miatt nem hozható közös nevez re, hanem azért sem, mert 

ezen heterogén jelenségb l a különböz  nyelvtudományi utak más-más szubsztanciális 

jellemz t tudnak tematizálni, és azt más-más kiterjedés  rendszerben helyezik el. Ezen 

nehézségeket megfontolva az értekezésben a nyelvi agresszió definiálása helyett a fogalom 

dekonstrukciójára vállakozunk, hipotézisünk ugyanis, hogy a nyelvi agresszió funkcionális 

heterogenitása miatt maga a terminus technicus alkalmatlan a definiálásra, hiszen ugyanazzal 

a fogalommal nevezünk meg funkcionális szempontból egészen ellentétes jelenségeket (vö.: 

közvetlen destruktív nyelvi bántalmazás/ugratás).  

Általánosságban a nyelvi agresszióról csupán az mondható el, hogy nem a nyelv, hanem a 

beszéd jellemz je, a megnyilatkozás tartalmi jegyei alapján ide kapcsolható 

beszédeseményekben az agresszori és az áldozati szerepek elkülönülnek (még ha különbség is 

figyelhet  meg abban, hogy mindkett  jelen van-e a kommunikációban, illetve, hogy az 

áldozat grammatikailag jelölve van-e), továbbá ezekben a társalgástípusokban felértékel dik a 

nyelv hatalmi eszközként való használata, hiszen a nyelvi agresszióban valamiképpen az 

agresszor arcmunkájára jellemz  a dominanciaszerzés, mely történhet direkt vagy indirekt 

módon, explicit vagy implicit formában, destruktív, konstruktív célból vagy 

csoportszolidaritás kifejezése céljából. A funkciótól függetlenül még az mondható el a 

társalgásban megvalósuló nyelvi agresszió minden formájáról, hogy a beszéd három szintjén 

artikulálódhat (ezek egyenként, illetve együttesen is érvényesülhetnek a megnyilatkozásban), 
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az agressziót hordozhatja a beszéd tartalmi szintje, közvetítheti a metakommunikációs szint, 

illetve kapcsolódhat magához a beszédjoghoz. 

A nyelvi agresszió formai megjelenésének osztályozását az agresszori és az áldozati 

szerepek szétválasztása és az agresszió áldozatra irányulásának megnyilatkozásában jelölt 

grammatikai formája alapján végeztük el, és háromféle kategóriát hoztunk létre (közvetlen, 

közvetett, rejtett nyelvi agresszió, vö.: Ő.ő.3. fejezet) azzal a megszorítással, hogy a 

társalgásban megvalósuló aktuális funkció felülírja és átalakítja a formai egynem séget. Ezzel 

közvetve azt is állítjuk, hogy a nyelvi agresszió társas jelentése a társalgásban betöltött 

funkció alapján ragadható meg, ezért a dolgozat a jelenség formai jegyeit is tematizálja, de a 

leírás alapvet en funkcionális szemlélet , összhangban a nyelvtudomány azon törekvésével és 

felismerésével, hogy a nyelvi tények annyiban érdekesek a nyelvész számára, amennyiben 

bizonyos funkciójuk van, ennek megfelel en a heterofunkcionális egységek rendszerezése 

disztribúciós és integratív jellemz ik megkülönböztetésével valósulhat meg, vagyis az azonos 

funkciójú nyelvi tények azonos osztályokba tömörülnek függetlenül szubsztanciális 

jellemz ikt l, a különböz  funkciókat ellátó tények viszont más-más osztályokba tartoznak 

(Űenveniste 197Ő: 1Ő0 nyomán Szerebrennyikov et al. 1986: 370). 

A nyelvi agresszió heterogén rendszerén belül funkcionális szempontból számolnunk kell 

egy valódi részhalmazzal, a destruktív közvetlen nyelvi agresszió eseteivel, mely minden 

további funkció szerinti részhalmaz viszonyítási pontját képezi, ez a nyelvi agresszió ún. 

alapesete (egy heterogén nyelvi jelenségen belüli alapesethez való viszonyítás szerinti 

funkcionális rendszerezés nem ritka vö.: Habermas 1979, 2001: 23Ő; Domonkosi 2002: 68–

69), melyet ugyan formai sokféleség jellemez, de funkcionális szempontból egynem , célja a 

nyelvi bántalmazás, az áldozat verbálisan felmutatott énjének destruktív és direkt 

megtámadása, mely a közvetlen, az ún. totális (Domonkosi 2002: 63) emberi 

kommunikációban valósul meg. Az értekezés fejtegetéseiben, amikor nem nevezünk meg a 

bántó funkcióra ráépül  egyéb funkciót, olyankor mindig err l a direkt és destruktív, 

közvetlen formában megvalósuló nyelvi agresszióról közlünk információkat, mely nyelvi 

cselekvés az emberi cselekvés rendjében „rokona” a fizikai agressziónak. (A kérdést lásd 

b vebben a Ő.ő.3 A nyelvi agresszió rendszerezési kísérlete cím  fejezetben.) 

A vizsgálat nehézsége az elméleti háttér hiányosságain túl éppen a jelenség stigmatizált 

voltával függ össze, hiszen az él nyelvi kutatások kiindulópontja az empírikus adatgy jtés, 

viszont az adatközl k nem szívesen vállalják – még tudományos célból sem – a társadalmilag 

megbélyegzett beszédm veiket, továbbá nem szívesen nyilatkoznak, formálnak véleményt e 

kérdésben saját nyelvhasználatukról. 
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Az empírikus adatgy jtés sajátos terepmunkát igényel, hiszen a középiskolás-korúak 

adatközlése az etikai szabályok figyelembevételén túl különböz  engedélyekt l is függ, ezért 

kevesen vállalják a tanórai videofelvételek készítését, illetve spontán beszélgetéseket rögzít  

adatok gy jtését. A nyelvi agresszió hazai vizsgálatában többnyire televíziós m sorok 

beszédeseményét (Űatár 200Ő, 2007; Dede 2008), illetve egyetemi hallgatókkal rögzített 

interjúkat és a középiskolás id szakukra visszaemlékez  kérd íveket használnak a kutatók. 

Osztálytermi diskurzusok vizsgálata esetén pedig általában a tanári beszédprodukció kapott 

nagyobb hangsúlyt (Antalné Szabó 2006; Herbszt 2010), velük készültek szociolingvisztikai 

interjúk, kérd ívek. Jelen kutatás azonban a diákok nyelvi produkciójára fókuszál, azt kívánja 

elemezni, ennek érdekében a hazai kutatások szintjén jelentékeny nyelvi korpuszt halmozott 

fel. Ennek köszönhet en nem közvetve, hanem közvetlenül vizsgálja a beszédteljesítményt, 

vagyis a középiskolás-korúak nyelvi produkciójában jelentkez  nyelvi agressziót a 

középiskolás-korúak beszédteljesítményéb l, a nyelvhasználatra vonatkozó metakognitív, 

illetve attit d jelleg  tartalmakat pedig a diákokkal készült szociolingvisztikai interjúk és 

kérd ívek segítségével tárja fel. Mindezt a hagyományos (leíró nyelvészeti) és a 

legmodernebb (diskurzuselemzés) nyelvleírási módszerekkel igyekszik megragadni. 

A kutatás további jelent sége, hogy bár egy sajátos életkori csoport körében vizsgálja a 

nyelvi agressziót, mégis fontos következtetésekkel szolgálhat a nyelvi agresszió formai és 

funkcionális m ködésének tekintetében az egész beszél közösség szempontjából.  

A nyelvészeti felismerések a problémaegyüttes interdiszciplinaritása miatt nem maradnak 

meg pusztán a nyelvészeti eredmények körében, hanem a társtudományokat is 

megtermékenyítik, az anyanyelv- és irodalompedagógia innovációja számára pedig közvetlen 

hasznosulást jelenthetnek. Az emberi kommunikációban normasért  módon megjelen  

dominancia nyelvi manifesztációjának diskurzuselemzéssel történ  vizsgálata széleskör  

társadalmi összefüggésekre mutathat, olyan kognitív, metakognitív, pszichikai folyamatokra, 

melyek önmagukban nem vizsgálhatók a nyelvhasználat szabályszer ségében, rendjében 

azonban tetten érhet k. 

1.3. A dolgozat célkitűzései 

A nyelvi agresszió iskolai jelenlétével magyar nyelvterületen els sorban szociológusok, 

szociálpszichológusok foglalkoztak, a problémáról diagnosztikai, normatív tudást halmoztak 

fel, els sorban a tekintetben, hogy a jelenség mögött milyen szociális, pszichikai, genetikai 

tényez k m ködnek együtt, illetve hogy a pillanatnyi (nyelvi) környezetnek milyen hatása 

van a nyelvi agresszió megélésére, lereagálására, egyáltalán megjelenésére. Ezeket az 
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eredményeket igyekszik ez a dolgozat nyelvészeti vizsgálatokkal kiegészíteni, célja pedig, 

hogy a középiskolás-korúak nyelvi agressziójának formai és funkcionális szempontú leírása 

és az ebb l fakadó normatív tudás az él nyelv-pedagógiának kiindulópontját képezhesse, 

olyan bemeneti információként, melyre a legfrissebb nyelvtudományi ismeretek pedagógiai 

alkalmazása épülhet.  

Ennek érdekében célunk:  

1. a nyelvi agresszió interdiszciplináris leírása, elhelyezése az agresszión belül, 

továbbá az emberi viselkedés egészében, kitérve a nyelvi agresszió fiziológiai, érzelmi 

hátterére  

2. a nyelvi agresszió fogalmi dekonstrukciója, rendszerének meghatározása és 

szabályszer ségeinek leírása 

3. a nyelvi agresszió különböz  aleseteihez kapcsolódó nyelvi attit d feltérképezése a 

kérd ívek és a szociolingvisztikai interjú segítségével  

Ő. a nyelvi agresszió mint tanult viselkedésforma mintaadóinak felkutatása, a nyelvi 

agresszió használata mögött meghúzódó általános okok megnevezése  

ő. a középiskolás-korúak formális és informális nyelvhasználatára jellemz  nyelvi 

agresszió formai és funkcionális szempontú leírása, a formalitás mértékéhez igazodó formai 

változások és azonosságok kiemelése 

 Ezen belül:  

a) az osztálytermi formális és félformális társalgás mint a nyelvi agresszió sajátos 

helyszínének bemutatása összefüggésben az osztálytermi kommunikációban megvalósuló és 

elvárható helyzeti normák átalakulásával, „válságával” 

b) a spontán társalgásokban és az osztálytermi diskurzusokban megjelen  verbális és 

nonverbális nyelvi agresszió diskurzuselemzéssel történ  leírása az egyéni stílusstratégiák és 

az arcmunka reflexiójában 

c) a spontán társalgásokban szerepl  ugratás tipizálása, funkcionális elemzése a nemek 

összefüggésében 

d) az osztálytermi diskurzusokban megvalósuló nyelvi agressziótípusok formai és 

funkcionális elemzése a diák/diák, diák/tanár interakciókban 

1.4. A dolgozat felépítése  

A 1. Bevezetés cím  fejezet a disszertáció nyelvtudományi elkötelez désér l, a kutatás 

sajátos problémafelvetésér l, irányáról értekezik. Továbbá a disszertációban vállalt vizsgálat 
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társadalmi és tudományos jelent ségér l szól, illetve összefoglalja a kutatás célját, és 

bemutatja fejezeteit. 

A 2. fejezet, Társas szükséglet címmel a kommunikáció szociálpszichológiai, etológiai 

szükségszer ségér l és kommunikációelméleti bemutatásáról szól, célja a társalgás mint 

legjellegzetesebb emberi viselkedés elhelyezése a homo sapiens etogramjában. A 3. fejezet, A 

nyelvleírás elméleti háttere címmel a nyelvészeti pragmatika módszertani keretén belül 

maradva tárgyalja a beszélt nyelv szegmentálási lehet ségeit, az arc fogalmát és ehhez 

kapcsolódva említést tesz a legismertebb udvariassági és udvariatlansági modellekr l. A 4. 

fejezet, Az agresszió interdiszciplináris keretben a nyelvi agressziót az agresszióval 

összefüggésben mutatja be az emberi viselkedés részeként, reagálva a különböz  

tudományterületek felhalmozott eredményeire. A fejezetben szerepel a nyelvi agresszió 

definíciója illetve m ködésének elvi leírása az agresszori és az áldozati szerepek alapján, 

továbbá a nyelvtudomány különböz  területeir l származó a nyelvi agresszióra vonatkozó 

eredmények rövid bemutatása. Az 5. fejezet, Anyag és módszer címmel a kutatásban 

résztvev  adatközl k bemutatásán túl, jellemzi a kutatás számára létrehozott nyelvi 

korpuszokat, továbbá az adatok feldolgozására szánt módszereket. A 6. fejezet, A nyelvi 

agresszió formai és funkcionális jellemzőinek empirikus vizsgálata tartalmazza a 

kérd ívek, a szociolingvisztikai interjúk, a spontán és osztálytermi diskurzusok statisztikai 

vizsgálatát és diskurzuselemzését. A 7. fejezet Összefoglalás címmel röviden reagál a 

dolgozat a hipotéziseinek igazolására, az eredmények alkalmazási lehet ségeire, illetve a 

gy jtött adatok további elemzési lehet ségeire, valamint a korpuszb vítés irányaira. A 

disszertációt a Bibliográfia és a Mellékletek zárják. 
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2. Társas szükséglet 

„A francia forradalom társadalmi hatása óta az egyén felszabadult a közösségi élet 

kötöttségeib l és korlátjai alól. Az élet si kerete gyakorlatilag eltűnt, de túl rövid id  telt el 

azóta, ezért az új helyzethez, feltételekhez az ember még nem tudott alkalmazkodni. A társas 

szükséglet mint az emberi létezés legalapvet bb kerete a hagyományos közösségi formák 

felszámolódásával nem tűnt el, éppen ellenkez leg, azt látjuk, hogy a kapcsolatok 

elszemélytelenedése a kapcsolatok számbéli növekedésével kompenzálódik. Er sen 

specializált és differenciált társas életet élünk, egyes emberekkel a munkában, másokkal a 

szórakozásban, másokkal otthon töltünk id t” (Forgács 2007: 18–19). Az id töltés 

leggyakoribb formája, a társas szükséglet kiélésének legkézenfekv bb módja a 

kommunikáció, ’együtt cselekvés’ (Péter 1991: 38). Az emberi kommunikációnak éppen 

együtt cselekvés jellege miatt létrejöttének minden feltétele, m ködése er sen szabályozott, 

ez azt is jelenti, hogy a társas szükséglet nem akárhogyan, csak bizonyos módo(ko)n élhet  

meg. Mivel a kommunikáció a társas szükséglet következménye, ezért nem lehet nem 

kommunikálni (Korpics 2011: 7), ez bels  harmóniánk elérésének feltétele, ez emberségünk 

egyik alappillére és annak bizonyítéka, hogy az ember nem elég önmaga számára. Ezért a 

társas szükséglet lényegét talán éppen a társas lét hiányából, a kirekesztettség fel l, illetve a 

társalgás folyamatában artikulálódó társas fájdalomokozás és annak következményei fel l 

érthetjük meg leginkább.  

Míg a kirekesztés mint a nyelvi agresszió legszéls  esete verbális vonatkozásban a 

kommunikáció megsz nését, a partner teljes elutasítását, „rituális halálraítélését” jelenti, 

addig a közvetlen nyelvi agresszió – mely a nyelvi agresszió prototipikus esete, minden 

további variáció viszonyítási pontja – a társas érintkezés keretein belül maradva a 

kommunikáció verbális és nonverbális eszközeit arra használja, hogy a partnerek társas 

szükségletének kielégítése helyett egyik oldalon fájdalmat, másik oldalon viszont a 

fájdalomokozásból fakadó kielégülést okozzon. A közvetlen nyelvi agresszió mint 

szándékprojekció a beszél t l származik, de folyamatában, megvalósulásában már mint társas 

tevékenység jelentkezik. Ez azért is érdekes, mert a nyelvi agresszió során az agresszor 

dominanciájának exponálását a partner kárára akarja megvalósítani, ami az interakció szintjén 

szükségszer en az áldozat eredeti státusának leértékel désével jár együtt, vagyis a partner 

teljes vagy részleges elutasítását vonja maga után. Ennek következménye pedig, hogy maga 

az agresszor lemond a kommunikációról mint a kölcsönösségben egzisztáló társas szükséglet 

kielégülésér l, az abban megvalósítható együtt cselekvésr l, de magáról a kommunikációról 

mint az önközlés potenciális lehet ségér l nem mond le, hanem a nyelv destruktív 



10 
 

használatával azt is kódolja, hogy az interakcióhoz nincs szükség a másik félre. Ez azonban 

„nyelvi csalás”, hiszen a partnerek mindvégig a kommunikáció megvalósulásának (elvi) 

interaktív szabályai között maradtak. Vagyis a nyelvi agresszió megvalósulása során a másik 

arcának összeomlását, nyelvi kiiktatását célozza meg, miközben paradox módon a 

kommunikáció m ködési elve miatt az agresszor mindvégig a másik létét deklarálja. Ezzel 

szemben a kirekesztés magát a társas kapcsolatot számolja fel, a kirekeszt  nem bántja szóval 

a kirekesztettet, hanem effektív nem beszél hozzá, nem m ködik vele együtt, az interakció 

hiányával pedig nemlétét deklarálja. Hogy ezek a nyelvhasználati stratégiák fiziológiai és 

érzelmi vonatkozásban milyen mélyen érintik az áldozatot, azt kortárs szociálpszichológiai 

vizsgálatokból tudjuk, melyek szerint a társas szükséglet kielégületlensége súlyos, averzív 

következményekkel jár, pl. depresszió, öngyilkosság, elidegenedés, illetve tömeggyilkosság, 

stb. (Williams–Forgas–Hippel 2006: 12). 

 

2.1. A beszéd az emberi viselkedés sajátos formája  

Az önfenntartás ösztöne biológiailag kódolva van. Ami nyelvi tevékenységünket illeti, 

nyelvi viselkedésünk legáltalánosabb törvénye a közlési hatékonyság biztosításának 

ösztöneként van kódolva bennünk. A közlési, a kommunikációs hatékonyság ugyanis a 

társadalmi létnek feltétele. Innen van a nyelvi közlési eljárásmód hatékony állapotban való 

megtartására vonatkozó ösztönös törekvés, egymás megért(et)ésének a kölcsönös kényszere 

(Kiss 2008: 273). A beszéd az emberi viselkedés sajátos formája, ezért elválaszthatatlan a 

megszólaló személyiségét l, valamint a társalgás körülményeit l, a résztvev k habitusától, 

kommunikációs státusától, a kontextustól stb. (Nemesi 2000: Ő18). Különlegessége Jean 

Aitchison szerint, hogy mérsékelten jól alkalmazható egyszer  információk közlésére, de 

kifejezetten nehézkesen kezeli a térbeliségre, az érzésekre és az érzelmekre vonatkozó 

leírásokat. Kiemelked en alkalmas viszont a nyelv arra, hogy társas kapcsolatokat építsünk és 

tartsunk fenn segítségével, és hogy befolyásoljunk másokat (Aitchison 1991).  

Aitchison vélekedését alátámasztják azok az adatok is, amelyek Dunbar (1996: 120), illetve 

Emler (199Ő) megfigyeléseib l származnak: ezek az adatok azt mutatják, hogy a 

kommunikáció nemcsak abban az értelemben a viselkedés része, hogy általa kerülünk 

kapcsolatba társainkkal, hanem abban az értelemben is, hogy a kommunikáció a viselkedést 

magát tematizálja, hiszen az emberek beszélgetéseiben a legf bb téma mások vagy a maguk 

viselkedésének leírása. Az emberi kapcsolatokra való érzékenységünk és a nyelv szoros 

egymásba fonódása mellett szól az is, hogy ugyanolyan típusú problémákat sokkal 
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könnyebben oldunk meg, ha társas kontextusba vannak ágyazva, mint elvont logikai keretben 

(vö: a Wason-teszt űosmides és Tooby által alkalmazott adaptációja 1992: 162–228). 

Továbbá nemcsak a társas kapcsolataink, hanem önmagunkhoz való viszonyunk 

alakulásában is markáns szerep jut a beszédnek, hiszen a pillanatnyi biológiai, lelki, 

pszichikai állapotunkon túli önismeretünk els sorban történetekben rögzített nyelvi ismeret. 

Daniel ű. Deneth óta az én narratív felfogását szoktuk emlegetni, koncepciója szerint mindent 

úgy teszünk koherenssé, hogy történeteket csinálunk bel le. Mindent, köztük önmagunkat is 

úgy értelmezzük és rizzük meg a világból, hogy áttesszük egy bels  elbeszélésbe (Pléh 1998: 

1Ő8). S mivel a kommunikáció a mások számára felmutatott önkép (Greenwald 1980; Markus 

1977; Swann 1983;) – ennek a legtipikusabb emberi tevékenységnek a mélyebb megértése 

teljesebb önismeretre vezet(het) (Robins 1999: 262).  

2.1.1. A kommunikáció mint a társas normákhoz való alkalmazkodás 

kinyilvánítása  

A helyzeti normák tudása a szituációkhoz köthet  interakciós rend bels vé tételét és az 

ahhoz való alkalmazkodást jelenti. Mivel a kommunikáció ’együtt cselekvés’, ezért zavartalan 

megvalósulása érdekében társadalmi normák alakultak ki, melyek – bár látszólag korlátozzák 

a cselekvést –, hosszútávon mégis azt szolgálják. Ezért a társadalom sokféle eszközzel 

kikényszeríti, hogy a szociális szerepeket, az interakciós normákat megtartsuk, mert ez 

biztosítja a társadalom átláthatóságát, és hogy azonos viselkedésformák ismétlésével a 

társadalom tagjai hatékonyan éljék megszokott életüket (űsányi 2003: 221). A kikényszerítés 

el feltétele a nyelvi tudás átörökítése, mely a következ  tényez kre bontható: az els  a 

szerkesztéstudás vagy nyelvi kompetencia, amely a nyelvtanilag helyes mondatok 

megértésének és alkotásának a képességét jelenti. A második a közléstudás vagy 

kommunikációs kompetencia. Ez a mindenkori kommunikációs helyzetnek megfelel , 

célravezet , hatékony nyelvhasználat normáinak az ismeretét jelenti. A harmadik pedig a 

nyelvr l való általános tudásunk, a tágan értelmezett nyelvi mentalitás tartománya, amelybe a 

nyelvi attit dök, mítoszok, babonák, illet leg a nyelvi ideológiák tartoznak (Kiss 2008: 263).  

 

2.1.2. Benyomáskeltés 

A szociálpszichológia a személyiségjegyek és a cselekvés fizikai, pszichikai kontextusát 

képez  szituációhoz való viszonyulás függvényeként értelmezi a társas érintkezést. Mivel 

azonban a cselekvési környezetet nem vagyunk képesek a maga teljességében objektív módon 



12 
 

látni, hanem állandóan értelmezni próbáljuk, így voltaképpen az adott szituáció egyéni 

észlelése, értelmezése határozza meg a reakcióinkat (Atkinson 1997: ő13).  

A nyelvi benyomáskeltésnek azért van nagy jelent sége a társalgásban, mert hatással van a 

hallgató(ság) nyelvi értékítéletére. A nyelvi értékítélet, mint bármiféle más értékítélet, szerves 

velejárója a társas interakcióknak: amelynek birtokában valamely nyelvi forma vagy formák 

használata alapján akarva-akaratlanul magáról a nyelvet használó egyénr l – személyiségér l, 

státusáról, m veltségér l, származásáról stb. – gondolunk, feltételezünk bizonyos dolgokat 

(Kiss 199ő: 1Őő). Ezzel a kommunikátor rendszerint tisztában van, és az énmegjelenítési 

motiváció arra ösztönzi, hogy er feszítéseket tegyen a nyelvi értékítélet irányítására. A 

szociálpszichológia benyomáskeltés fogalma jól illeszkedik a pragmatikai arcmunka és a 

szociolingvisztikai stílusstratégia fogalomakhoz, de a különböz  területek más-más 

szempontból világítják meg a társalgásban megvalósuló személyes nyelvi választás okait, 

folyamatát és hatását, vagyis a társas jelentés megkonstruálásában betöltött szerepét. 

A benyomáskeltés éppen olyan kölcsönös jelenség, mint a ráépül  kommunikáció, lehet 

tudatos vagy ösztönös. A kommunikáció innen nézve a kommunikációs partnerek egyéni 

benyomásaira adott benyomáskeltési stratégiák verbális és nonverbális artikulációiként 

olvasható, folytonos értékítélet és nyelvi választás eredményeként, mely a kezdeményezés és 

alkalmazkodás ritmikus kapcsolatában formálódik. Ez a ritmikusság a közvetlen nyelvi 

agresszió láncreakciójában is tetten érhet  a kölcsönösség felszámolódása ellenére. 

2.2. Az interakciók  

Az emberi lélek társas lényegének egyik központi mozzanata a másik ember bels  

világának feltételezése, monitorozása, vagyis az a különös vonásunk, hogy nemcsak 

igazodunk társainkhoz, hanem a társakat gondolkodó, szándéknyilvánításra képes lényeknek 

tekintjük, s fontos számunkra, mi is jár éppen a másik fejében, milyen a másik pillanatnyi 

lelkiállapota (Pléh 2003: 10). Az én, illet leg az én valamely rétege az interakcióban 

szükségképpen hozzáférhet vé válik a partnerek számára. Ennek tudatosulásával a viselked  

nem egyszer en „elszenvedi” énjének megmutatkozását, hanem bizonyos mértékig 

megjeleníti azt. Az ember ilyen értelemben különösen jó pszichológus, s éppen ez a 

pszichológus volta teremti meg a kultúra lehet ségét. Maga a kultúraalkotás képessége 

kulcsfontosságú biológiai feltételünk. Olyan vonás ez, melyben összekapcsolódik a szocialitás 

és az intencionalitás mozzanata: az ember a másikra figyelve annak szándékrendszerét 

próbálja feltárni, s ez a gondolatok terén folyó társas integráció az interakció 

megvalósulásának módja is egyben. A kommunikációban létrejöv  tudatos vagy ösztönös 
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egymásra hangoltságban és a nyelv automatikus dekódolásában van a nyelvi agresszió 

tulajdonképpeni veszélye, a kommunikáció ezen mozzanata teszi lehet vé ugyanis a nyelvvel 

közvetített károkozást. 

 Életben maradásunk a társas ösztön függvénye, mely természetes módon kiegészül a 

társas kapcsolatokat szabályozó, alakító kognitív tartalmakkal, melyekre mintakövetéssel, 

tanulással teszünk szert. Az interaktív stratégiák finomítása egész életen át tart, és egyéni 

különbségek figyelhet k meg benne. Az interakcióba való belépés az emberiség közös érdeke, 

amely nemcsak a világ megértését, a kultúra létrehozását szolgálja, hanem az önismeret 

legf bb eszköze is egyben (Forgács 2007: 21). A társakkal folytatott interakciók a saját 

magunkról, tartós személyiségünkr l alkotott képnek a legf bb forrásai, a másik objektív 

mérték számunkra! Az interakció diskurzus fel li vizsgálata egészen addig a felismerésig 

elmegy, hogy a személyiség az interakcióban jön létre, de legalábbis abban formálódik, és ott 

kap reflexiót (vö.: Forgács 2007: 13; Ervin-Tripp 2001: ő33 interakciós modelljét) 

Forgács modelljét leszámítva azonban ezen modellek nem számolnak a közvetlen nyelvi 

agresszió mint a dominancia er szakos kinyilvánításának, a másiknak mint interakciós 

partnernek a nyelvi leszámolására irányuló funkciójával, miközben a beszél közösség minden 

tagját érint  jelenségr l van szó. 

A beszédet/dialógust mint kommunikatív interakciót tovább jellemezhetjük a létrejöv  

szellemi nyereség alapján, mert ha nem vezet eredményre az interakció, akkor talán 

kommunikatívnak sem lehet nevezni azt az eseményt, ami megtörtént, hiszen a 

kommunikáció minden formájában eredménycentrikus. Ha nincs megegyezési szándék, ha 

nincs együttm ködési szándék, akkor nincs dialógus (Habermas 1973; űsepeli 1997: 3őő; 

Huszár 2006: 33). Ugyanakkor az együttm ködés nem azonos a kooperációval: lehet a 

dinamika kompetitív is. A dialógus nem csak konszenzust teremthet, de például növelheti a 

változatosságot is. (A versengés és együttm ködés érdekében alkalmazható kompetitív és 

kooperatív stratégiákról a játékelmélet diszciplináris keretében lásd: Űerne 1987: 70; űseh-

Szombathy 199ő; Morthon Deutch 1998; Sz ke-Milte 200Ő: 27). A közvetlen nyelvi 

agresszióban azonban az együttm ködést nélkülöz  reciprocitás miatt nem a társalgás 

kompetitív változatával – hiszen az álláspontok különbsége és versengése nem a valóság egy 

referenciális pontjára vonatkozó különbség –, hanem a partner arcának összeomlására 

irányuló beszédcselekménnyel találkozunk, mely lényegét tekintve magát az együttm ködést 

érinti, annak egzisztenciális feltételeit iktatja ki.  
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2.2.1. A felek státusa a kommunikációban: egyenrangú vagy egyenlőtlen 

A társalgás mint folyamat az ágensek egymáshoz való viszonya alapján kétféle lehet: 

egyenrangú vagy egyenl tlen. A felek egymáshoz való viszonya a kommunikációban résztvev k 

státusviszonyával írató le. A személy státusa társadalmi képz dmény, mely több tényez  

függvénye, pl.: nem, kor, társadalmi alrendszerhez való tartozás, stb.. Ez természetesen azt is 

jelenti, hogy egy személy státusa az életkori tényez k és a társadalmi beágyazottság alapján id r l-

id re változik. A felek státusa azonban interakcióként is változik, hiszen egy ágens egyszerre több 

társadalmi alrendszer tagja, és a beszédpartnerhez f z d  pillanatnyi (társadalmi) viszonya dönti el, 

hogy éppen milyen státusban van jelen az interakcióban. A státus tehát maga is viszonyfogalom, 

mely helyzeti normákban jut érvényre, ugyanakkor maga is normákat generál. Hiszen a státus a 

kommunikációban mint szabályozó tényez  van jelen, mely magába foglalja társas szerkezetben az 

egyén jogait és kötelességeit (Labov–Fanshel 1977; 2001: Ő16) akképpen, hogy befolyásolja az 

interakció dominancia-együtthatójának ágensek közötti eloszlását. Ez az együttható, a példa 

kedvéért egy tetsz leges számmal kifejezve „100”, mely az interakciókban nem mennyiségileg, 

hanem az eloszlás mértékében változik, ez az eloszlás lehet egyforma vagy egyenl tlen. A státus 

mint a kommunikáció lefolyását szabályozó tényez  általában mint a partnerhez kapcsolódó 

el ismeret van jelen, de nagyon sokszor az er viszonyok magában a kommunikációban 

formálódnak, hiszen a kommunikáció folyvást megjeleníti a beszél k státusát, dominanciáját 

különböz  lexikai és grammatikai elemekkel. A státus ugyanis a homlokzat/arc része aképpen, hogy 

a verbálisan artikulálódó arcmunkában folyvást explikálódik, ezért mindnyájan abban vagyunk 

érdekeltek, hogy védjük egymás arcát. Ez a kommunikáció interakciós normája (Wardhaugh 1995: 

266; Buda 1988: 131–134, Watzlawick–Beavin–Jackson 2009). Ha a dominanciaszerzés a másik 

homlokzatának szándékos lerombolásával jár együtt, akkor nemcsak hogy interakciós értelemben 

normasért  volt a tevékenység, hanem nyelvi agresszió történt. Mivel a kommunikációban 

reciprocitás, vagyis válaszkölcsönösség elve uralkodik, mindig fennáll az agresszió veszélye. Éppen 

ezért a társalgás abban az értelemben is együttm ködés, hogy a beszél k és a hallgatók annak 

fogadják el egymást, aminek a másik állítja magát; vagyis elfogadják a másik által felkínált „arcot”. 

„Azon dolgozunk, hogy arcokat mutassunk egymásnak, megvédjük saját arcunkat és megvédjük a 

másik arcát is. Egy kis drámát adunk el , és összedolgozunk, hogy biztosítsuk: semmi se tegye 

tönkre az el adást” (Űatár 2009: Ő8).  
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3. A nyelvleírás elméleti háttere 

 

3.1. A nyelvészeti pragmatika  

Mivel a nyelvi agresszió nem a nyelv mint rendszer, hanem az interakcióban szület  

beszéd sajátos jegye, úgynevezett nyelvhasználati képz dmény, az intenció explikálására 

irányuló nyelvi választás eredménye – mely szociolingvisztikai szempontból az 

önmegjelenítés és a kommunikációs tényez khöz f z d  mátrixszer  viszonyulás és választás 

következménye –, ezért módszeres kutatása a beszédvizsgálat, a pragmatika elméleti 

keretében történhet.  

A hagyományos meghatározás szerint a pragmatika a nyelvi formák és a nyelvi formák 

használói közötti kapcsolat tanulmányozásaként jelenik meg, azaz olyan nyelvészeti 

részdiszciplínaként, amely a nyelv használatának kérdéseivel, az interakció dinamikájában 

létrejöv  jelentéssel foglalkozik (Verschueren 1999: 8–10; Clark 1996; Tomasello 2002, Croft 

2009: 395–440; Tátrai 200Ő: 11). 

A nyelvészeti pragmatika alapjait nem a hétköznapi értelemben vett nyelvészek, hanem a 

cambridge-i (a kés i G. E. Moore, John Wisdom, Ludwig Wittgenstein) és oxford-i (Gilbert 

Ryle, John L. Austin) szellemi központhoz tartozó „a mindennapi nyelv” filozófusai tették le. 

Ez a nyelvfilozófiai irányzat (ordinary language philosophy) a 20. század közepén a logikai 

pozitivizmus ellenpontjaként jelent meg (Nemesi 2009: Ő2).  

Az új irányzat egyik legfontosabb felismerése Austin beszédaktus-elméletéhez köthet , 

mely a nyelvi megnyilvánulások cselekvésértékének fontosságára hívta fel a figyelmet, ezt 

követte Paul Grice inferenciaelmélete, mely a kommunikáció sikerét a benne résztvev k 

együttm ködéséb l kiindulva magyarázta, továbbá Wittgenstein nyelvjáték-elmélete, amely a 

nyelvet közös emberi tevékenységként értelmezte (Tátrai 200Ő: 12).  

A pragmatika diszciplináris megjelenéséhez a nyelvfilozófiai hatásokon túl hozzájárultak 

bizonyos szociológiai, antropológiai kutatások is, amelyek a nyelvhasználat társadalmi, 

kulturális vetületeire irányították a figyelmet. E tekintetben kulcsfontosságú az 

etnometodológia, mely módszertani mintát kínált a pragmatika keretein belül m velt 

társalgáselemzéshez. 

Kezdetben a pragmatika „papírkosár” funkciót töltött be, amelynek tartalmát nem lehetett 

egységes rendszerbe foglalni. A pragmatika hatókörébe es  problémákat sokáig pusztán az 

kötötte össze, hogy lényegében kívül estek a formális nyelvleírás, a grammatika határain. A 

70-es évekt l azonban egyenesen „pragmatikai fordulatról” szokás beszélni, mely a 
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pragmatika módszereinek, elméletének kidolgozásához vezetett. Ehhez a nyelvészeten 

belülr l jöv  olyan impulzusok is kellettek, melyek a nyelvet már nem csak önmagában való 

zárt rendszerként értelmezték, hanem funkcionális keretben. Kitüntetett figyelmet érdemel 

éppen a chomskyánus genneratív grammatika kritikáját megfogalmazó funkcionális 

nyelvleírás ma klasszikusnak mondható elmélete és modellje. Továbbá a 

kommunikációelméletben a metakommunikációs sík tematizálása, mely nagy mértékben 

hozzájárult ahhoz, hogy a kommunikáció folyamatát – amelybe az els  pillantásra 

megtéveszt  terminológia ellenére valójában beleértjük a metakommunikációt is – ne csupán 

úgy szemléljük, mint információcserét valamilyen témáról, hanem úgy is, mint személyek 

közötti interakciót, hiszen a társas kapcsolatok nem másodlagosak a konkrét beszédtémához 

képest, hanem éppen ellenkez leg, függvényszer en befolyásolják a társalgás verbális 

artikulációját. Ezért minden megnyilatkozás jelentése többréteg , van egy tartalmi – 

kommunikációs – és egy kapcsolati – metakommunikációs – síkja (Watzlawick–Beavin–

Jackson 1967/2009; Buda 1982; Griffin 2000/2001: 155–67). Az egyik a „mi”-t, a másik a 

„hogyan”-t jelöli, vagyis azt, miként fejezi ki a közl  viszonyulását saját megnyilatkozásának 

tartalmához, a partnerekhez és a szituációhoz.  

A pragmatika viszonylagos önállósodása azonban nem hozta meg a terület a diszciplináris 

egynem séget. Ezért különbséget szokás tenni a pragmatika sz kebb és tágabb értelmezése 

között, mely azzal magyarázható, hogy a pragmatika egyfel l olyan kérdésekkel is 

foglalkozhat, amelyek a nyelvi rendszert l, kontextustól, azaz a megnyilatkozás 

körülményeit l függ  aspektusainak kutatására irányul, másfel l olyan kérdésekkel is, 

amelyek a nyelvhasználat általános alapelveivel kapcsolatosak, és kevés vagy éppen semmi 

közük sincs a nyelvi struktúrához (Tátrai 200Ő: 12).  

A pragmatika nyelvtudományi helyét űharles Morris hét évtizeddel ezel tti munkája 

alapján szokás magyarázni (1938: 35), mely szerint a pragmatika a szintaxissal és a 

szemantikával szemben kap helyet a természetes nyelvek vizsgálatában. Azonban a 

pragmatika önmeghatározása sem egységes, egyrészt létezik egy sz kebb felfogása –

mikropragmatika–, mely szerint a pragmatika a nyelvi rendszer és a nyelvhasználat 

kontextusa közötti kapcsolatoknak a tanulmányozását jelenti (Levinson 1983: 9). E felfogás 

képvisel i a pragmatikát szorosan a grammatikához kötve határozták meg (Mey 1993: 3ő–49; 

Nagy 2005; Németh T. 2006). Ezen elképzelés szerint a pragmatika kialakulásával az 

osztatlan jelentéselmélet/szemiotika (vagy hagyományosan: jelentéstan) kettévált 

szemantikára és pragmatikára. Ez a jelentésközpontú felfogás, amelynek alapvet  dilemmája, 

hogy hol húzza meg a határokat a szemantika és a pragmatika között, hogy a nyelvi 
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m veletek mely tartománya képezi a szemantika és melyek a pragmatika problémakörét 

(Leech 1983: 1–18; Kiefer 1984; 2000: 38–64; Recanati 2004). A legtöbben úgy gondolják, 

hogy az igazságfeltételekkel megragadható, kontextusfüggetlen, nyelvileg kódolt jelentések 

leírása a szemantika, az igazságfeltételeken túli, kontextusfügg , szándéktulajdonítást és 

következtetést igényl  jelentéseké pedig a pragmatika feladata (Kiefer 2000: 38–62; Nemesi 

2009: 6). Azokra a jelenségekre koncentrálnak, amelyekben a nyelv és kontextus közötti 

kapcsolat grammatikalizálódott, vagyis a nyelvi struktúrába is beépült. Ezért figyelemmel 

fordulnak a referencia és deiktikus kifejezések, az implicit jelentés, az el feltevések, a 

társalgási implikatúrák, a beszédaktusok és a társalgásszervez dés felé (Searle 1997b, 2001), 

ám mindezt a nyelvi tevékenység tágabb feltételrendszerének hangsúlyozásával teszik. 

A másik elképzelés – makropragmatika – szerint a pragmatika a nyelvhasználat kognitív, 

társas/társadalmi és kulturális szemléletének egyesítésére tesz kísérletet (Haberland–Mey 

1977, 2002; Verschueren 1999), vagyis a nyelvhasználat alapelveinek a vizsgálatával 

foglalkozik (Leech 1983: 4), szélesebb össszefüggésrendszerben értelmezi a nyelvi 

jelenségeket, olyan témákat vizsgálva, mint pl. az udvarias nyelvi viselkedés, a szépirodalmi 

nyelvi tevékenység, a kultúraközi kommunikáció, a média nyelvhasználata, a nyelvi 

manipuláció, a nyelvi agresszió. Az elmélet lényege a nyelvhasználat mögötti szándék 

feltérképezése. Kiindulópontja, hogy miden megnyilatkozás mögött nyelvi választások 

sokasága áll. A kérdés pedig az, milyen motivációk, akarati tényez k m ködnek egy-egy 

választás mögött, illetve, hogy a társalgásban részt vev k választásai miként befolyásolják a 

jelentést, a megértést, és ez milyen következményekkel jár a partnerek és saját kés bbi 

választásaikra nézve.  

A pragmatika diszciplináris bizonytalansága ellenére a nyelvtudomány fellendüléséhez, 

az addig – módszertani okokból – megválaszolhatatlan kérdések (újra) tematizálásához járult 

hozzá.  

3.1.1. A pragmatikai vizsgálat kategóriái/egységei 

A „társalgás” elnevezés magyarul, a szó sz kebb jelentéséb l kiindulva, általában az 

informális beszélgetések jelölésére használatos. A beszélgetéseken belül három nagy 

csoportot szokás megkülönböztetni: az informális, a formális és a félformális beszélgetéseket. 

A beszélt nyelvi szövegeken belül tehát a „társalgás” (más néven: informális) (mint ordinary 

conversation, mundane talk) a mindennapi kötetlen beszéd szinonímájaként szerepel, így az 

„intézményes beszéddel” (más néven: formális) (institution talk, vö. Drew-Heritage 1992 

nyomán Hámori 2006: 1ő8; Űatár 2009: 23) szembeállítva használható. A félintézményes 
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(más néven: félformális) diskurzus pedig azt jelenti, hogy vannak bizonyos küls  elvárások, 

amelyeket be kell tartani a társalgás során, de a kontroll lényegesen alacsonyabb, mint az 

intézményes/formális diskurzusok esetén, viszont magasabb, mint egy kötetlen 

beszélgetéskor. A félintézményes diskurzusok intézményes jellegét az adja, hogy vannak 

szerephez ill  és szerephez nem ill  megnyilatkozások (Ilie 1999 nyomán Schirm 2007: 161). 

A társalgás mint m faj vizsgálatának szempontjából Hymes javaslatai alapján fontos a 

következ k szem el tt tartása: a beszédmód, a folyékony beszél , a beszédhelyzet, a 

beszédesemény, a beszédaktus, a beszélés szabályai, a beszédfunkciók. A beszédmódok 

kifejezés arra utal, hogy a közösségen belüli kommunikációs magatartás meghatározott 

beszédaktivitás-mintákat tartalmaz, és a kommunikációs kompetencia ezen mintákra, 

kommunikációs stratégiákra vonatkozó tudást jelenti. Kutatható a beszél  szempontjából és a 

nézetek, értékek attit dök fel l is. 

Hymes beszédhelyzetnek nevezi azokat a társas szituációkat, amelyek a beszéddel 

kapcsolatosak: vagyis az olyan kommunikációs eseményeket, amelyekhez jellegzetes 

szövegek kapcsolódnak (pl. lakoma, temetés, vadászat, szerelmeskedés). A beszédhelyzetek 

egyaránt tartalmaznak verbális és nonverbális eseményeket. A beszédhelyzetekben 

megtörtén  „verbális esemény” a beszédesemény, amely a beszédhasználat szempontjából 

közvetlenül szabályok és normák irányítása alatt áll. A beszédesemények pedig több elemb l 

épülnek fel, tehát tovább tagolhatók, mégpedig beszédcselekvésekre vagy más szóval 

beszédaktusokra. Ez Hymes-nál nem teljesen azonos az austini és searle-i beszédaktus-

fogalommal (2001: 481).  

Hymes SPEAKING-modelljében összegy jti a társalgás alapvet  összetev it, melyek 

a következ k:  

S – scene, setting – színtér, a kommunikáció id beli és térbeli helyszíne, annak minden 

fontos jellegzetességével, alfajai: keret: fizikai környezet: téli utca, hideg van, reggel, vagy az 

épület belülr l: a bútorok, a berendezés; díszlet: kulturális alkalom vagy környezet, pl.: 

esküv , bevásárlás, el adás: mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. 

P – participants – résztvev k kulturális attit dje, viselkedése – legfontosabb szempont, hogy 

a partnerek között milyen a dominanciaviszony.  

E – ends – célok – kétfajta célról beszélünk, van célja magának a szituációnak, és megvannak 

a külön céljaik a résztvev knek; bevett (elvárt): a szocializáció során megtanultak alapján, 

vagy adott kulturális alkalomkor, pl. a vev  ki akarja fizetni a vásárolt árut, az eladó 

(feltehet en) pontosan a mért áru ellenértékét kéri; egyéni: az egyéni szerepl k egyéni céljai. 
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Ha a bevett és az egyéni célok megegyeznek, az jó, ha nem, az botrányos is lehet, pl.: 

gyalázzák az elhunytat a temetésén, ahelyett, hogy méltatnák.  

A – act sequence – cselekvések sorrendje – mely kulturálisan kötött, meghatározott, pl.: 

vallási ünnepek rítusa. 

K – key – kódok – lehet verbális és nonverbális.  

I – instrumentalities – eszközök, melyeket a kommunikációs helyzetben felhasználunk, pl.: 

kommunikációs csatorna megválasztása, ha verbális, a beszéd formái: nyelv, dialektus, 

regiszter (szókészlet, pl.: szleng, szaknyelv, argó). 

 N – norms of interaction and interpretation – az interakció és az interpretáció normái – a 

normaszegés lehet kreatív vagy deviáns, a besorolás az értékel t l függ, pl.: minek számít, ha 

valakit sokáig bámulunk, vagy ha valakinek beszól a barátja.  

G – genre – m faj, amelyben az adott kommunikatív aktus létrejön – el adás, beszélgetés, 

tanácsadás, interjú, stb.. Ez lehet jelölt: pl.: dráma, szónoklat; vagy jelöletlen – köznyelvi 

stílus de jelöltté válhat egy köznyelvi mondat, ha bekerül egy prédikációba. 

(Dell Hymes SPEAKING SPEAKING model forrás: 

http://www.languageatinternet.org/articles/2007/761) 

3.2. Beszédaktus-elmélet  

A pragmatika a nyelvleírás tekintetében nem egyszer en új módszerek, kutatási témák 

seregét hozta meg, hanem paradigmaváltást eredményezett a nyelv szemléletében. A 

„pragmatikai fordulat” megvalósulásához két, nyelvtudományon belüli tényez  járult hozzá. 

Egyik az interdiszciplináris keretben mozgó újfajta nyelvtudományi utak szemléletváltása, 

ami többek között a neurolingvisztika – mely az agy és a nyelvhasználat kapcsolatával –, az 

etnolingvisztika – mely a kultúra és a nyelvhasználat kapcsolatával –, a pszicholingvisztika – 

amely a mentális lexikon felépítésével, beszédészleléssel, beszédprodukcióval, a nyelvi 

személyiség interaktív modellben való vizsgálatával (Spolsky 2008: 9; Űalázs–Dede 2008: 

12ő, L rincz 2008: 180) –, illetve a szociolingvisztika – mely a nyelv egyes jellemz i és a 

nyelv által betöltött társadalmi szerep kölcsönhatásával foglalkozik (Hymes 2001: Ő63; Űartha 

1998: 12) – megjelenésével és diszciplináris meger södésével magyarázható. Ezek alapján 

összességében elmondható, hogy az újabb nyelvtudományi területek jellegzetességei 

hordozzák a paradigmaváltás lényegét, melyet a nyelv leírásának a beszélt nyelvi változatból, 

a beszélgetésben részt vev kb l való kiindulásában fedezhetünk fel. Ebben a tudományos 

keretben a pragmatika a nyelvi jelenségeket a társadalmi, kulturális, kognitív szempontok 

együttes, s t egymást feltételez  alkalmazásával közelíti meg, annak meghatározása 
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érdekében, hogy a beszél  hogyan, milyen aktusokkal valósítja meg szándékait, megvalósítás 

közben milyen normákat követ, vagy sért meg, illetve hogy az aktusokat milyen nyelvi 

stratégiák mentén, ezeket pedig milyen formák segítségével jeleníti meg (Verschueren 1999 

8–10; Herbert 1996; Tomasello 2002; Croft 2009: 395–440; Szili 2007: ő; Űatár 2012). 

A másik tényez , mely hozzájárult a nyelvészeten belüli paradigmaváltáshoz, a mondat és 

az ezt alkotó kifejezések jelentésének szemantikai – formális/logikai – keretben való 

leírásának kudarca. A formális nyelvleírással szemben Austin (1962) felismerése 

korszakalkotó volt, teóriájának alapja, hogy amikor beszélünk, akkor cselekszünk is. Amikor 

társalgunk, nem mondatokat, hanem emberi cselekedeteket hangolunk össze. A beszédaktus-

elmélet ezt a társas összehangolást ismeri fel a társalgás mögött (Pléh 2012: 86). Az id ben 

tárgyalt sorozat alapegysége a megnyilatkozás, mely teljesen más szintre utal, mint a mondat, 

pragmatikusan és szintagmatikusan egyaránt vizsgálható (Hymes 2001: Ő80). Ezzel pedig 

megteremti a változatokban él  beszéd rendszerezési elvét, a beszédvizsgálat keretfeltételeit, 

egységeit. Austin felismerése nem volt el zmény nélküli. Koschmieder például már az 1930-

as években koincidenciáról beszélve újszer  néz pontot vezet be: „Koincidencián értem a szó 

és a cselekedet egybeesését olyan formában, hogy a szó, melyet kiejtünk, maga a jelölt 

cselekvés” (Koschmieder 1930: 3ő2). Austinhoz sok szempontból hasonlóan szemlélte a 

nyelvet Reinach, Gardiner és Wittgenstein is, akik szintén felismerték a nyelv tevékenység 

jellegét (Smith 1990; Szili 200Ő; Űándli 2009: 10). 

A pragmatikai szemlélet tehát a beszélgetés két síkját különbözteti meg. Az egyik sík az, 

„amit mondunk”, ami magába foglalja a szöveget, a paralingvisztikai jegyeket, valamint 

burkolt utalásokat más szövegekre és propozíciókra: a másik sík, „amit teszünk”, az 

interakció síkja, amely maga is beszédaktusok sokrét  komplexuma. A beszéd koherenciája 

azáltal jön létre, hogy ezeket a beszédaktusokat sorrendi szabályok segítségével 

összehangoljuk, a két síkot pedig egy sor értelmezési és produkciós szabállyal 

összekapcsoljuk (Labov–Fanshel 1977, 2001: 39ő). Ez a felismerés elvezet ahhoz az elméleti 

megfontoláshoz, hogy a társalgás is szabályok irányította folyamat; a nyelvtan keretein kívül 

is vannak szabályok a nyelvben, ezek azonban voltaképpen interakciós s nem szigorúan vett 

nyelvi szabályok. Ezért a pragmatikai vizsgálat a nyelvtanon túlmen , a beszélgetés 

koherenciáját biztosító szabályokat keresi, s ezt a koherenciát nem a mondatok felszíni 

jelentésében, hanem a megvalósított aktusokban leli meg (Austin 1962, 1990: 20). 

A beszédaktus állhat egy vagy több megnyilatkozáspárból, a megnyilatkozások pedig 

további részegységekbe, szekvenciákba szervez dnek, melyet a tematikus egynem ség 

szervez egybe. A beszédaktus legkisebb egysége a beszédforduló, mely az egyik beszél höz 
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kapcsolódó szóátvételt l a szóátadásig terjed  beszédprodukciót jelenti. A beszédfordulók 

bizonyos esetekben pl. kérdés–válasz, bók–bókra adott válasz, kérés–elutasítás stb. 

úgynevezett szomszédsági párokba rendez d(het)nek, ezek a fordulónál nagyobb és a 

szekvenciánál kisebb egységei a beszédaktusnak. 

Austin kiindulópontja, hogy a beszédben sajátos emberi, interperszonális cselekvéseket 

végzünk, amelyeket szokványosan kizárólag a beszéd révén tudunk megvalósítani, melynek 

bizonyos sikerülési feltételei vannak, például az szinteség, a szavak „komoly használata”, 

szemben az inszinuálással vagy a „parazita” nyelvhasználattal, illetve további feltétel, hogy az 

aktus végrehajtójának meglegyen a felhatalmazása az aktus végrehajtására. Felismeréseit a 

szemantika formális nyelvleírásának rendszeréb l kiindulva fogalmazza meg, ezért 

szembeállítja a performatív és konstatív megnyilatkozásokat. (1962; 1990: 33). A konstatív 

megnyilatkozásokkal a világ valamilyen állapotát közöljük, konstatálunk valamit, a 

performatív megnyilatkozásokkal viszont magát a világot/valóságot hozzuk létre, vagyis a 

nyelv erejével cselekszünk, teremtünk, pl. ígéretet teszünk, esküszünk, elítélünk stb.. Amíg a 

performatívumok nem lehetnek igazak vagy hamisak, csak sikerültek vagy sikerületlenek, 

addig a konstatívumokra az igaz–hamis dichotomikus megkülönböztetés továbbra is 

érvényesül.  

A konstatív−performatív megkülönböztetés azonban nem bizonyult helyénvalónak, 

ugyanis Austin felismerte, hogy a konstatív aktusok bizonyos esetekben úgy „viselkednek”, 

mint a performatívumok, azaz a tényállításon kívül cselekszünk is velük. Például a „Neked 

elment az eszed!” megnyilatkozás lehet állítás, de felfogható leszólásnak is. Ebben az esetben 

végrehajtottuk a leszólás beszédaktusát anélkül, hogy a megnyilatkozásban a ’leszóllak’ 

performatív ige szerepelt volna. Innen már csak egy kis lépés, hogy belássuk, bizonyos 

esetekben a beszédaktus nem valósítható meg performatív igével, csak más nyelvi 

eszközökkel, és ez a felismerés értékes a nyelvi agresszió m ködésének megértése 

szempontjából is. A nyelvi agresszió ugyanis a megnyilatkozás szintjén ugyan performtív 

természet , de konstatívumnak tünteti fel magát, ez az „álcázás” azért veszélyes az áldozatra 

nézve, mert egyrészt a megnyilatkozás befogadása automatikus, másrészt, ha a 

megnyilatkozás önmagát konstatívumként kínálja fel, a befogadó akként fogja dekódolni. Ezt 

a jelenséget a beszéd perspektivikussága fel l érthetjük meg leginkább, mely szerint a beszéd 

révén nemcsak érzelmeket, információt, stb. fejezünk ki, hanem személyes néz pontot is, 

ahonnét a dolgokat a másik számára nyelvben felkínáljuk. Ez azért lehetséges, mert az 

emberek képesek a világot saját, fiziológiailag meghatározott kiindulópontjuktól eltér  

kiindulópontokból is szemlélni. Képesek beleképzelni magukat a másik helyébe, hogy magát 
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a figyelmi jelenetet, benne magukat egy küls  néz pontból szemléljék. Mindez persze azt 

jelenti, hogy megnyilatkozóként képesek a nyelvi szimbólumokkal másokat arra ösztönözni, 

hogy egy referenciális jelenetet egy bizonyos módon és ne egy másik módon szemléljenek, 

dolgozzanak fel (Tátrai 200Ő: 30). Ha az agresszív beszédben szerepelne az agresszió aktusát 

megnevez  performatív ige, pl.: ’leszóllak’, ’megátkozlak’, ’megalázlak’, stb., a 

megnyilatkozás konstatívumnak t n  aktusa leleplez dne, érvényességi köre sz külne, a 

megnyilatkozás nem mint valamiféle apodiptikus valóság, hanem mint vélemény  

interpretálódna, ennek pedig az agresszióval való személyes „megküzdés” pszichikai 

vonatkozásaiban volna fontos (az áldozat szempontjából pozitív) következménye. 

A megnyilatkozások rendszerezési problémájának feloldására Austin bevezeti az 

elsődleges/implicit performatívum és a másodlagos/explicit performatívum 

megkülönböztetést. Az els dleges/implicit performatívumok – amelyeket Austin korábbi 

képz dményeknek tart – olyan performatív igét nem tartalmazó megnyilatkozások, amelyek 

megvalósítanak egy beszédtettet, pl.: ”Dögölj meg!”. Az explicit performatívumok viszont 

olyan aktusok, amelyek tartalmaznak performatív igét, pl.: „Megígérem, hogy ott leszek”. 

Ennek megfelel en kidolgozza a beszédcselekvés hármas irányát, vagyis a beszédaktusokat az 

elemzés számára további három részaktusra bontja, mégpedig lokúciós, illokúciós és 

perlokúciós aktusra, ezzel megadja a nyelvhasználat aktus/cselevés szempontú leírásának 

teljességét.  

Austin tanítványa, Searle, aki elvégzi a beszédaktus-elmélet kritikáját, és sok szempontból 

túllép mesterén, a beszédaktus szerkezetét elemezve az austini lokúciós aktusnak megfelel  

megnyilatkozási aktus mellett megkülönböztet propozicionális és illokúciós aktust. A 

propozicionális és illokúciós tartalom megkülönböztetése lényegében a mondat referáló/állító 

szerepének és a megnyilatkozás kommunikációs szándékának szétválasztását jelenti (Searle 

1969: 54–71). Searle (1991) három aktusa a következ : 

 1. Megnyilatkozás aktus 

 2. Propozíciós aktus: a propozíció kifejezése, predikáció és referálás. 

3. Illokúciós aktus: maga a végrehajtott tett, parancs, kérés, stb.. Elképzelhet k olyan 

esetek is, hogy van megnyilatkozás, van illokúciós érték, de nincs propozíció: pl. káromkodás 

aktusa. 

Searle nem vitatja ugyan a perlokúció létét, de ez a megnyilatkozási (lokúciós) aktusokhoz 

hasonlóan érdekl dési körén kívül esik, annál több figyelmet fordít viszont az illokúciós aktus 

kidolgozására. Searle az aktusok rendszerezése kapcsán megállapítja, hogy az illokúciós aktus 

típusa a megnyilatkozás formai tulajdonságaiból és jelentéséb l következik, vagyis 
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propozicionális tartalmához köt dik, az elméletalkotás során azonban azzal szembesül, hogy 

ez nincs mindig így, mert a nyelvi megformálás és a beszél  szándéka között nincs feltétlenül 

közvetlen megfelelés, ennek ellenére a beszédpartnerek számára mégsem okoz gondot, hogy 

az el bbib l következtessenek az utóbbira. Searle figyelme ilyen módon a közvetett 

(indirekt/rejtett) beszédaktusok jelenségére irányul, amelyek „nem a grammatikai és a 

lexikális eszközök, hanem a kontextus, illetve a szituáció segítségével továbbítják az 

információt” (Searle 1975: 59–82). Az indirekt beszédaktusokban a beszél  a mondathoz 

képest több információt ad át a hallgatónak. 

A beszédaktus-kutatás több évtizedes múltra nyúlik vissza, amelynek keretében a 

legalaposabb kutatások a kérést, a felszólítást, a bocsánatkérést és a panaszt vizsgálták. 

Ismerünk kutatásokat az arcromboló beszédaktusok néhány fajtájáról is: a panasz (Olshtain–

Weinbach 1993; 1996; Murphy–Neu, 1996), a szidás vagy a helytelenítés témaköréb l 

(Phillips 2008). A magyar nyelv  kutatások jelent s része is ide kapcsolható, melyek a 

beszólás, az egyet nem értés, a bók, az elutasítás, a kérdés beszédaktusainak tematizálására 

törekedtek (Űatár 200ő, 2009, 2012; Űándli 2009; Szili 2002a, 2002b, Schirm 2007).  

Kutatásunk – a nyelvi agresszió elemzésének, funkcionális leírásának szempontjából – ez 

utóbb említett eredményeknek nagy jelent séget tulajdonít, de vizsgálatunkat nem ezen terület 

diszciplináris m velése révén kívájuk folytatni, hanem ennél lényegesen tágabb és 

rugalmasabb szociopragmatikai keretben. A beszédaktuselmélet a beszéd cselekvés jellegének 

hangsúlyozásával, illetve a beszédaktus szegmentálási egységeinek rendszerezésével azonban 

vizsgálatunknak tudománytörténeti szempontból el föltételét képezi.  

3.3. A grice-i modell 

H. Paul Grice nevét els sorban a következ  négy, általa alkotott pragmatikai fogalom 

elméleti leírása tette híressé: az együttműködési alapelv, a társalgási maximák, az implikatúra 

és a nem természetes jelentés kategóriái. El ször a nem természetes jelentés fogalmát 

dolgozta ki, ez volt Meaning cím  m vének az újdonsága (1989: 213–223), mely tanulmány 

rendkívüli jelent ség  a pragmatika nyelvtudományi önmeghatározásának, illetve kutatási 

területének kijelölése szempontjából. Sokan ehhez a néhány oldalas írásához kötik a 

nyelvészeti pragmatika diszciplináris születését, nem kisebbítve ezzel Austin eredményeit és 

érdemeit. 

Grice szerint egy mondat interpretálása jóval túlmutat a neki tulajdonított egyszer  

jelentésen. Éppen ezért el kell különíteni egymástól a mondat és a megnyilatkozás fogalmát. 

A „to mean” jelentését  kétféleképpen értelmezte. Grice jön rá ugyanis arra, hogy a 
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kommunikáció, illetve a megértés szempontjából nem feltétlenül az számít a megnyilatkozás 

jelentésének, amit a lexémák szó szerinti jelentése hordoz – ami a szavak szótári jelentéséb l 

és a köztük lév  szintaktikai kapcsolatból származó grammatikai jelentésb l összeadódik –, 

hanem az, amit értünk rajta, amikor használjuk. Egyrészr l azt a megnyilatkozást, hogy 

Éppen esik az es . természetes jelentésében használjuk akkor, amikor valaki arra kérdésre, 

hogy Milyen az id  odakint?, ezzel válaszol; ebben az esetben az elhangzott megnyilatkozás a 

valóságra utal. Míg ha valaki ezt a kijelentést arra a kérdésre válaszolja, hogy Eljössz velem 

moziba? akkor nem a természetes jelentésében használja, hiszen a kívánt tartalom és a 

közlésre használt mondat között kapcsolat áll fent. Vagyis a megnyilatkozás jelentését 

nemcsak a valósághoz f z d  referenciális viszonyból értjük meg (dekódoljuk), hanem a 

hozzá kapcsolódó kérdésb l, vagyis a kontextusból. Ez pedig azért lehetséges, mert a nyelvi 

szimbólumok m ködéséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a figyelemirányítás, amely 

szorosan összefügg a nyelvi tevékenység alapvet  jellemz jével: az intencionalitással, az 

interszubjektivitással és a referencialitással, illetve a perspektivikussággal. A zökken mentes 

kommunikáció nélkülözhetetlen feltétele a másik kommunikációs szándékának 

(intenciójának, irányulásának) megértése, ez tulajdonképpen az illokúciós aktus sikerülésének 

feltétele is egyben (Strawson 1971, 2001: 199). Nem egyszer en azt értjük meg, hogy a másik 

mit szándékozik megtenni, hanem azt, hogy a másik szándékai a mi figyelmi állapotunkra 

irányulnak (Németh T. 2003: 221–252; Reboul–Moeschler 2000). A közvetlen nyelvi 

agresszió dekódolásában az intenció megértésének kulcsszerepe van, a nyelvi bántalmazás 

aktusának sikere ezen múlik, hiszen az agresszió nem kizárólagosan egy szóosztályhoz 

köthet  nyelvi jelenség, hanem az agresszor szándékát verbalizáló aktus, mely a 

beszédcselekvés során rendkívüli variabilitással jellemezhet , valóságos hangzó, a 

metakommunikáció révén pedig látható, dekódolható „testet” ölt. A nyelvi szimbólumok 

alkalmazásának egyik feltétele ugyanis, hogy embertársainkat önmagunkhoz hasonlóan 

intencionális ágenseknek tekintjük, akik képesek a velük interakcióba kerül k figyelmét 

befolyásolni, irányítani. Az intencionális ágensként való tételezés azt jelenti, hogy az illet nek 

nem csak intencióit, hanem mentális állapotát (ismeret, vágy, érzelem) is tételezzük. A 

másokkal való azonosulás képessége az emberi fajra jellemz  kivételes biológiai adottság, 

mely a társas interakciókban bontakozik ki (Tátrai 200Ő: 30). 

Összefoglalva: nem természetes jelentése akkor van a verbális vagy nem verbális 

üzenetnek, ha a beszél  a mondottak tartalmán túl valamilyen hatást akar kiváltani vele 

hallgatóságában, felismerteti ebbéli szándékát, s t azt is akarja, hogy a hatás kiváltására 

irányuló szándékának felismerése szerepet játsszon a hatás kiváltásában, az üzenet 
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dekódolásában (Grice 1969; 1989: 86–116). Emiatt érthet , hogy a közvetlen nyelvi agresszió 

dekódolása során nem a fogalmi jelentés, hanem az értékjelentés (érzelmi jelentés) megértése 

élvez el nyt. 

Grice tizenkét évvel Austin után felkérést kap a Harvard egyetemt l (1967) a William 

James-el adások megtartására. Összeállításának címadó fejezete – az eleinte csak kéziratban 

terjed , végül 197ő-ben publikált – Logic and conversation (A társalgás logikája), (197ő; 

1989: 22–Ő0), ez a legtöbbet idézett cikk a pragmatikai irodalomban. Űel le kapunk választ a 

nem természetes jelentések, az implikatúra megértésének hogyanjára egy következtetéses 

modell keretében. Grice itt fejti ki nézetét az együttm ködési alapelv maximáiról, amelyek a 

társalgást annak mindenkori tárgyától függetlenül szervezik, szabályozzák, mederben tartják. 

Nézete szerint a mindenkori beszélgetés résztvev i – mivel racionális ágensek – a társalgás 

során egyfajta közös célt, vagy legalábbis egy kölcsönösen elfogadott és elvárt viselkedési 

mintát követnek. Ezt a tényez t együttm ködési alapelvnek (űooperative Principle, a 

továbbiakban rövidítve: űP) nevezi el, így foglalva egymondatos meghatározásba: 

„Hozzájárulásod a társalgáshoz legyen olyan, amilyet az adott pillanatban a beszélgetés 

elfogadott célja vagy iránya megkíván!” (Grice 1975, 1989: 22–Ő0; idézi: Nemesi 2009: őő).  

3.4. Az udvariasság makropragmatikai problémaegyüttese 

Az udvariasság mint a kommunikáció társadalmi érvény  normája (Fraser 1990) többé 

vagy kevésbé expliciten kifejtett szabályokból áll, amelyek az adott kontextusban bizonyos 

viselkedési formákat írnak el . Magának a szónak az etimológiája sok nyelvben arra utal, 

hogy eredetileg az uralkodói udvarban forgó nemesség viselkedési szabályaira vonatkozott, ez 

tükröz dik például a magyar udvariasság, a német höflich vagy a francia courtois 

kifejezésekben (Nyomárkay 1998, Szili 200Ő). Id vel azonban a (nyelvi) közösség minden 

tagjának verbális és nonverbális érintkezését szabályozó normaegyüttes megnevezésére 

szolgált.  

A makropragmatikai szempontokat érvényesít  udvariassági elméletek célja annak 

tipologizálása, rendszerezése, hogy a formalitás mértéke szerint változó helyzetekhez igazodó 

el író normarendszer a társalgásban milyen szinten valósul meg, és a megvalósulás 

mértékének milyen cselekvésértéke van. Társadalmi haszna azon elvont makropragmatikai 

szabályok leírása, melyek az inheresen udvarias, illetve inherensen udvariatlan 

beszédcselekvést szervezik, ezen keresztül pedig célja az emberi beszédviselkedés 

rendszerszer  megértése. Mivel ezen makropragmatikai terület a társadalmi státus – mely 

nemi, életkori szociális tényez kb l adódik össze – és az ehhez kapcsolható normák 



26 
 

teljesülésével, illetve nem teljesülésével foglalkozik, és mivel az udvariasság mint a helyzeti 

normához való viszonyulás maga is viszonyfogalom, mely a beszédpartner változásával 

beszédszituációnként változik, ezért ezen a ponton a pragmatika óhatatlanul a 

szociolingvisztikával érintkezik. A pragmatika a norma/szabály és a nyelvhasználat fel l, a 

szociolingvisztika a státus és nyelvhasználat/stílus fel l közelíti meg ugyanazt a problémát. 

Erre a lehet ségre utal Thomas javaslata, aki az udvariasság kérdéskörét kommunikációs 

stílusként és megnyilatkozásszint  nyelvi jelenségként tárgyalja (Thomas 199ő, Szili 2007). 

Ezzel az udvariasság pragmatikai néz pontja és a szociolingvisztika stílusfogalma (Űartha–

Hámori 2010: 299) közös nevez re hozható. Thomas szerint az udvariasság a másokra 

irányuló szociális figyelem, melynek nyelvhasználati következményei vannak. A személyközi 

kapcsolatok, amelyek diskurzusonként újra kezd dnek kihatással vannak arra, hogy a beszél  

mit mondhat ki, és azt hogyan teheti meg (Thomas 199ő: 1Ő9). 

Az udvariasság tehát viszonyfogalom, nem bizonyos nyelvi formák sajátja, ezért az adott 

nyelvi megoldások mindig adott nyelvi kontextusban, azon belül is a résztvev k társas 

világában min sülnek udvariasnak vagy udvariatlannak (Watts 2003). A személyközi 

viszonyok alakításában tehát ikonikus összefüggés figyelhet  meg: minél kidolgozottabb 

nyelvileg egy megoldás, annál udvariasabb. Normatív udvariasságról beszélünk abban az 

esetben, amikor a nyelvi választásra vonatkozó el írások társadalmilag er sen rögzítettek – ez 

inkább hierarchikusan rétegz dött státusalapú közösségekre jellemz  –, ennek ellentéte az ún. 

stratégiai udvariasság, ahol rugalmasabbak az elvárások, ezért nagyobb az egyén mozgástere.  

3.4.1. A legfontosabb udvariassági elméletek 

Grice együttm ködési modellje sok tekintetben elégtelennek bizonyult; például nem adott 

magyarázatot arra, miért olyan gyakori az indirektség a nyelvi közlésekben, és nem teszi 

explicitté a kapcsolatot a konvencionális jelentés és a kommunikációs jelentés között. A 

továbblépés lehetséges útjaként felkínált udvariassági és egyéb társas szempontok 

integrálására Leech a Principles of pragmatics cím  írásában (1983) tesz javaslatot. Egyrészt 

bevezeti a személyközi retorika (Interpersonal Rhetoric) fogalmi keretét, illetve az 

együttm ködési alapelv mintájából kiindulva a Grice-i modell legteljesebb – udvariassági 

maximákkal (Politeness Principle, a továbbiakban: PP) történ  kiegészítését is elvégzi (1983: 

131–9), anélkül azonban, hogy az udvariasság pontos meghatározását megadta volna. űsupán 

annyit mond el, hogy bizonyos beszédtettek inherensen udvariasak, mások inherensen 

udvariatlanok, illetve, hogy a PP lényegében arra vonatkozik, hogy növeljük minél nagyobbra 
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az el zékeny aktusok udvariasságát („pozitív udvariasság”), és csökkentsük a lehet  

legkisebbre az udvariatlan megnyilvánulások számát („negatív udvariasság”) (1983: 83–4).  

2. ábra: Az udvariassági alapelv (PP) 

A kanti kategóriák Szupermaxima  (Al)maximák 

UDVARIASSÁGI ALAPELV  

Politeness Principle (PP) 

Minimalizáld az udvariatlan 

gondolatok kifejezését! 

Maximalizáld az udvarias 

gondolatok kifejezését! 

 

TAPINTAT-MAXIMA  

(Tact Maxim) 

 Minimalizáld a partner költségét! 

Maximalizáld a partner hasznát! 

NAGYLELK SÉG-MAXIMA 

(Generozity Maxim) 

 Minimalizáld az én hasznát! 

Maximalizáld az én költségét! 

JÓVÁHAGYÁS-MAXIMA 

(Approbation Maxim) 

 Minimalizáld a partner leszólását! 

Maximalizáld a partner dicséretét! 

 

SZERÉNYSÉG-MAXIMA 

(Modesty Maxim) 

 Minimalizáld az én dicséretét! 

Maximalizáld az én leszólását! 

EGYETÉRTÉS-MAXIMA 

(Agreement Maxim) 

 Minimalizáld a nézeteltérést a 

partnerrel! 

Maximalizáld az egyetértést a 

partnerrel! 

ROKONSZENV-MAXIMA 

(Sympathy Maxim) 

 Minimalizáld az ellenérzést a partner 

iránt! 

Maximalizáld a rokonszenvet a 

partner iránt! 

? FATIKUS MAXIMA  

(Phatic Maxim) 

 Kerüld a csendet! 

Tartsd szóval a partnered! 

Magasabb rendű elvek: 

IRÓNIA-ELV 

(Irony Principle) 

 Ha már mindenképpen sért t kell 

mondanod, az legalább ne legyen 

szembetűn  konfliktusban PP-vel, de 

indirekt módon, implikatúra 

segítségével megérthesse a partner 
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megjegyzésed igazi szándékát! 

UGRATÁS-ELV  

(Banter principle) 

 Fejezd ki a partnerrel való 

összetartozásodat rá nézve (I.) 

nyilvánvalóan hamis és (II.) 

nyilvánvalóan udvariatlan állítással! 

ÉRDEKESSÉG-ELV  

(Interest Principle) 

 Mondj olyat, ami váratlan, ezért 

érdekes! 

POLLYANNA-ELV  

(Pllyanna Principle) 

 Kerüld a kellemetlen témákat! 

Részesítsd el nyben a kellemes 

témákat! 

Eltekintve attól, hogy az udvariasság er sen relatív (Mey 1993: 68) és kultúrafügg  

pragmatikai kategória, Leech a PP-vel voltaképpen a társalgás szociális, interperszonális 

természetét hangsúlyozza, ezzel pedig egy új dimenziót nyit meg a pragmatikakutatásokban, 

melyek az udvariasság kérdésköréhez kapcsolódnak. Felismeréseinek nagy hatása azzal is 

magyarázható, hogy az általa felvázolt problémaegyüttes összefüggésbe hozható a 

benyomáskeltés általános viselkedési stratégiáival (pl. Schlenker asszociációs elve), ami a 

pragmatikai kutatások másik nagy területét, a konverzációs maximák szociálpszichológiai 

hátterének feltárását jelenti. Annak a kérdéskörnek átfogó magyarázatát, hogy bizonyos célok 

elérésének érdekében a társalgók milyen nyelvi stratégiákat követnek, illetve hogy bizonyos 

kommunikációs helyzetekben melyek a legcélravezet bb stratégiák, és ezek milyen nyelvi 

fordulatokban jelennek meg (Nemesi 2000: 422–423). 

Lakoff elmélete is (1973, 1979) Grice társalgási maximáit gondolja tovább. Korábbi, The 

logic of politeness cím  munkájában (1973) udvariasságon a verbális támadás elkerülését érti, 

és olyan eszközként definiálja, amely a személyes interakciók során az esetleges súrlódások 

mérséklésére szolgál: „a device used in order to reduce friction in personal interaction” 

(1979: 6Ő). Elképzeléseit három maximában rögzíti:  

1. Ne terhelj másokat! 

2. Adj választási lehet séget! 

3. Biztosítsd, hogy a beszédpartner jól érezze magát! 

Az udvariasság társalgási szerz désként (űonversational űontract, űű) való felfogása 

Fraser nevéhez f z dik (Fraser 197ő), akik szerint, amikor a beszédpartnerek belekezdenek 

egy társalgásba, eleve rendelkeznek valamiféle felfogással a beszélgetés során érvényesíthet  

jogaikról és a partnerrel szembeni kötelességeikr l. Mindez együttesen határozza meg, hogy a 
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résztvev k mit várhatnak el a társalgás során egymástól. Az udvariasság ily módon a 

kommunikáció hátterét biztosító alapszerz dés, amelynek létezését minden beszélgetésben 

feltételezzük és elvárjuk, következésképpen nem az udvariasság jelenléte, hanem annak 

hiánya lesz közlésérték . 

A manapság a legbefolyásosabbnak tartott, ugyanakkor a legtöbbet bírált udvariassági 

elmélet Űrown és Levinson (1978; 1987) nevéhez f z dik. k a szociálpszichológus, 

Goffman (19őő/1967) által javasolt arculat (face) fogalmából levezetett, szociálisan jelölt 

megnyilatkozás-típusok deduktív rendszerezésének premisszáit dolgozzák össze Grice 

együttm ködési alapelvével, át is értelmezve ez utóbbit. Szerintük a űP a hétköznapi 

kommunikáció társadalmilag semleges kereteként jelentkezik, amelynek alapfeltevése, hogy 

csak megalapozott ok vezethet a maximáktól való eltéréshez: „no deviation from rational 

efficiency without reason” (Űrown−Levinson 1987: ő). Rámutatnak arra, hogy az 

udvariassági megfontolások elvi okot szolgáltatnak a grice-i maximáktól való eltérésekre, s 

ezek társalgási implikatúrákat hoznak létre. 

Űrown és Levinson az udvariassági elmélet kidolgozásakor számol azzal a 

beszédhelyzettel is, amikor a beszédpartnerek között a kommunikációs célok tekintetében 

nincs megegyezés, hanem ütközés van. Ezért az elmélet kiindulópontja az a tétel, hogy 

bizonyos beszédtettek inherensen fenyegetik az arculatot (ezek az „arculatfenyeget  aktusok”: 

AFA), következésképpen enyhíteni vagy mell zni kell ket. Ezért Űrown és Levinson 

modelljének két széls  esete a: Mondd ki az AFA-t! és a Ne mondd ki az AFA-t!  

A nyelvészeti pragmatikát els sorban azok az esetek érdeklik, amelyekben az interakció 

résztvev i kimondják az AFA-t, s mivel a beszédpartnerek abban érdekeltek, hogy védjék 

egymás arcát, ezért igyekeznek olyan nyelvi stratégiákat kidolgozni, melynek segítségével 

els dleges üzenetüket minél csekélyebb arculatfenyeget  felhanggal képesek a partner 

tudomására hozni. Ha az AFA végrehajtható, a beszél  határozhat úgy, hogy „mikrofonba” 

(on record) vagy „mikrofon mellé” (off record) mondja azt. A „mikrofonba” mondott AFA-

nál egyértelm  a résztvev k számára, milyen intenció vezérelte a kommunikátort. Ezzel 

szemben, amikor „mikrofon mellé” fogalmaz valaki, utalása többféleképpen értelmezhet , 

szándéka nyitva marad, felkínálván a lehet séget a beszélget társnak, hogy újabb AFA 

helyett a vélelmezhet  akarat „ki nem következtetésével” implikálja tartózkodását vagy 

nemtetszését. Ha mikrofonba közli az AFA-t, akkor még mindig dönthet arról, hogy 

„nyíltan”, vagy „orvoslással” teszi meg azt. Ha orvoslás nélkül/nyíltan (baldly, without 

redressive action) közli azt, az azt jelenti, hogy a beszélgetés körülményei lehet vé teszik a 

direkt támadást anélkül, hogy a beszédpartner arcához való joga deklarálttá válna a 
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beszélgetésben. Ha viszont a körülmények ezt nem teszik lehet vé, akkor „orvoslással” élünk 

(redressive), ezekhez az eljárásokhoz azokat az alstratégiákat soroljuk, amelyek „arculatot 

adnak” a partnernek, megpróbálják ellensúlyozni az aktus potenciális fenyegetését azt 

érzékeltetve, hogy a beszél  elismeri a hallgató arculatához f z d  jogait, és nem vágyik arra, 

hogy kellemetlenséget okozzon neki. Az orvosló jóvátétel két f  formáját „pozitív” (közelít , 

kedvez ) udvariasságnak – ez bizalmi kapcsolatot feltételez – és „negatív” (távolító, 

tartózkodó) udvariasságnak nevezik el, ennek kivitelezése az elkerülésen alapul, amelyet a 

visszahúzódás, a tartózkodás és a formalitás jellemez (Nemesi 2009: 71–72).  

3.4.1.1. A pragmatikai arc/homlokzat fogalma és jelentése 

A nyelvészeti pragmatika arculat/homlokzat fogalma a szociálpszichológiából került át az 

interdiszciplináris kapcsolatokon keresztül Űrown és Levinson udvariassági elméletének 

köszönhet en, kés bb innen terjedt el a pragmatikairodalomban. A fogalom el ször Goffman 

írásaiban jelent meg, és képzete szorosan összefonódott a társas viszonyok dramaturgiai 

modelljével. Elméletének egész terminológiáját a színházi gyakorlatból vette, mert véleménye 

szerint a társas interakciók és a szerepjátékok, illetve az interakciók körülményei és a színházi 

szituáció közötti analógia miatt a színházi kifejezések remekül használhatók az emberi 

kölcsönviszonyok elemzéséhez.  

Nézete szerint nyilvános szerepléseink a színi el adásokra emlékeztetnek: begyakorolt 

„forgatókönyvek” biztosítják a zökken mentes interakciót, van lehet ség a „kellékek” 

el készítésére, a „színpadra lépést” megel z  „próbára”. A legnagyobb hangsúlyt pedig a 

homlokzat/arc (face) megmunkálására fordítjuk, amely a kontextusnak megfelel  (általában 

pozitív) társadalmi értékek bemutatását célozza (Goffman 1981: 109–11). A magyar 

szakirodalomban a face-t többféleképpen fordítják: Síklaki (2008) következetesen a 

homlokzat, Nemesi (2009) pedig az arculat kifejezést alkalmazza. Szili az arc terminus 

mellett érvel, rámutatva arra, hogy a magyarban vannak olyan kifejezések, amelyekben az arc 

’a külvilág felé önmagunkról mutatott kép’ jelentésben szerepel: megmutatta az igazi arcát, 

egy új arcát ismertem meg (Szili 2007: 8). Goffman eredeti megfogalmazása szerint: „face 

may be defined as the positive social value a person effectively claims for himself by the line 

others assume he has taken during a particular contact” (Goffman 1967: 5).  

A pragmatikai arc-fogalom az eredeti megfogalmazás szerint az én (self) mások számára 

verbálisan felmutatott nyilvános képe: pozitív társadalmi értékeket tartalmaz, amelyekre egy 

személy eredményesen támaszthat igényt a neki utalt szerep jogán. Olyasvalami, amibe 

érzelmileg befektetünk; ami sérülékeny, de megvédhet  és javítható, s amire éppen ezért 
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állandóan figyelnünk kell az interakció során (a hétköznapi fogalmak közül az önbecsülés, 

önérzet közelíti meg leginkább a jelentését). Az egyén érzelmileg köt dik az arcához, vagyis 

közvetlenül érinti annak akár pozitív, akár negatív irányú változása. Az angol „to lose face” 

kifejezés (’elveszíteni az arcunkat’) az énkép rossz irányba való változására utal: rossz 

arcunkat mutatjuk, elveszítjük a jó arcunkat, megszégyenülünk. Ennek megfelel en a „to save 

face” (megóvni arcunkat) arra a törekvésünkre utal, melynek segítségével fenntarthatjuk 

másokban azt a benyomást, hogy nem veszítettük el az arcunkat.  

Az már Űrown és Levinson újítása, hogy megkülönböztetnek két fontos tartalmi elemet az 

arculaton belül, az ún. „negatív” és „pozitív” arculatot. A negatív arculat (negative face) 

minden „kompetens feln tt embernek” az a természetes kívánsága, hogy önálló lénynek, 

személyiségnek tekintsék, ne keresztezzék útjait, hogy cselekedeteiben mások ne 

akadályozzák (kényszert l és büntetést l való mentesség), a pozitív arculat (positive face) 

pedig az a vágy, hogy szándékaink, igényeink mások számára is elfogadhatók, kívánatosak 

legyenek (tisztelet és támogatás iránti igény) (Brown–Levinson 1978: 67; 1987: 62). Szili 

javaslata szerint azonban magyar nyelven szerencsésebbnek t nik a kifejezések tartalmát 

tükröz  távolító/tartózkodó (negatív) arc és közelít  (pozitív) arc kifejezések használata. 

Ennek megfelel en a távolító/negatív arcot kielégít  stratégiákat is célszer bb távolító 

udvariasságnak (eredetileg: negative politeness) és a közelít /pozitív arcnak megfelel  

stratégiákat közelít  udvariasságnak (eredetileg: positive politeness) nevezni (Szili 2007: 9). 

Ez annál is inkább megfontolandó, mert így könnyebben el tudjuk különíteni a fogalmakat a 

Leech-féle negatív és pozitív udvariasságtól, amely kifejezések egészen más stratégiákra 

utalnak (Űándli 2009: Őő). 

A homlokzat/arc tehát igen rétegzett és kulturálisan determinált tudásforma, mégis 

univerzális lehet a rá alapozott elmélet annyiban, hogy a társadalom tagjainak nyilvános 

énképér l való tudás és az ehhez történ  alkalmazkodás a társas érintkezésben egyetemes 

vonása az emberi közösségeknek (Nemesi 2000: Ő19). Interakcióba lépve általában minden 

résztvev nek jól felfogott érdeke, hogy kölcsönösen óvják egymás arculatát, hiszen mindenki 

tisztában van saját önbecsülésének sebezhet ségével, és azzal, hogy más is védelmezni fogja 

a magáét, ha fenyegetve érzi azt.  

A homlokzat/arc interakciós fenyegetettsége tekintetében különbséget teszünk 

homlokzatfenyegetés és homlokzat-összeomlás között. Míg az el bbire van orvoslás, az 

utóbbi orvosolhatatlan, zavar, ingerültség/agresszió követi, esetleg figyelmen kívül hagyási 

stratégiákkal „kezelhet ”. 
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A mikropragmatikai kutatásokat els sorban az érdekli, hogy melyek azok a nyelvi 

stratégiák, amelyek fenyegetik az arculatot, illetve melyek okozzák annak összeomlását, és 

hogy a fenyegetés milyen válaszstratégiákat válthat ki a partnerekb l. Az elemzések nemcsak 

funkcionális, de taxonomikus leírásra is törekszenek, ez alapján a homlokzatfenyegetés 

aktuson belül különbséget tesz annak két típusa között aszerint, hogy a negatív vagy a pozitív 

homlokzat ellen irányul a támadás. 

a) Az interakciós partner negatív homlokzatát fenyegeti els sorban a parancs, a kérés, a 

javaslat, a tanács, az emlékeztetés, a fenyegetés, a figyelmeztetés, a kihívás, az ajánlat, a 

kívánság, a panasz, az irigység, a csodálat, a címzettet ér  (negatív) érzelmek, mint a gy lölet, 

a harag, az epekedés.  

b) A pozitív homlokzati igényeket fenyegetik a helytelenítés kifejezései, a kritika, a 

megvetés vagy a nevetségesség, a panasz, a dorgálás, a vád, az inzultus, az ellentmondás, az 

egyet nem értés, a felel sségre vonás, az er szakos (kontrolálatlan) érzések kifejezései, a 

tiszteletlenség, a tabutémák említése – beleértve azokat, amelyek nem helyénvalók a 

kontextusban –, a rossz hír a beszédpartnerr l vagy a dicsér  hír a beszél r l, a veszélyesen 

érzelmes vagy megosztó témák felhozása (mint például politika, rasszok, vallás, n k 

emancipációja), az égbekiáltó együtt nem m ködés egy tevékenységben (például szavába 

vágni), rossz következtetés, illetve figyelem hiányának mutatása, a megszólítások és más 

státusjelöl  azonosítások használata. Van átfedés a homlokzatfenyeget  aktusok 

osztályozásában, mert néhány aktus (panaszok, félbeszakítások, fenyegetések, az érzelem er s 

kifejezései, személyes információkra vonatkozó kérések) fenyegeti mind a negatív, mind a 

pozitív homlokzatot (Űatár 2009: 80; Pléh 2012: 17ő). 

A pragmatikai elemzések megkülönböztetik a címzett homlokzatának fenyegetését a 

beszél  homlokzatának fenyegetését l. A beszél  homlokzatát fenyeget(het)i a kérés, a 

köszönet kifejezése, a beszédpartner bocsánatkérésének vagy köszönetének elfogadása, a 

menteget zés, az ajánlat elfogadása, a válasz a partner ügyetlenkedésére, a vonakodó ígéret és 

az ajánlat. Közvetlenül lerombolja a beszél  pozitív képét a bocsánatkérés, a bók elfogadása, 

a nyelvbotlás, az önmegalázás, a kertelés vagy a rettegés, a bután viselkedés, az 

önellentmondás, a b n és a felel sség beismerése, az érzelem kifejezése, a kontrollálatlan 

nevetés vagy a könnyek. Az egyes beszédaktusok természetesen eltér  mértékben 

veszélyeztethetik a beszél  vagy a hallgató arcát (Szili 2007: 10; Űatár 2009: 80; Schirm 

2007: 168).  

Homlokzat-összeolmás esetén nemcsak zavar támad az interakcióban, de a veszélyeztetett 

fél hosszú távon is sérül, ugyanis megrendül abba vetett bizalma, hogy társadalmi kapcsolatai 
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el reláthatók és rendezettek. A jóvátétel, ha lehetséges gyakran a partnerek közös er feszítése 

révén valósul meg, például úgy tesznek, mintha semmi se történt volna; de nagyon gyakori 

stratégia az indulatosság vagy tanácstalanság benyomásának keltése is (Forgács 2007: 201–

202). 

 

3.4.2. Udvariatlanság-modell 

A beszédaktusok, az együttm ködési alapelv, az implikatúrák, az udvariassági elméletek, a 

homlokzat, a homlokzatfenyegetés és -összeomlás aktusainak vizsgálata elvezet a legújabb 

makropragmatikai részterülethez, a nyelvi agresszió elemzésével karöltve haladó, arra 

reflektáló udvariatlanság kutatáshoz, melynek f  célja a jelenség modellezése. űulpeper–

Bousfield–Wichmann (2003) Űrown és Levinson udvariassági elméletének negatív 

tükörképeként dolgozták ki a maguk udvariatlanság modelljét (Pléh 2012: 198). 

Az udvariatlanság indokolatlan és támadó jelleg , tudatos enyhítés nélküli 

arculatfenyeget  aktusokból áll olyan környezetben, ahol az enyhítés szükséges és indokolt 

lenne, továbbá szándékos agressziót hordoz, amely nyelvi választás arra irányul, hogy növelje 

a fellép  arculatsérülést (Tóth 2013: 10). Fontos megemlítenünk, hogy az udvariatlanság a 

megértés fel l is tematizálódik, hiszen csak az a beszédtett nevezhet  udvariatlannak, amelyet 

az áldozat saját arculatára vagy szociális identitására nézve fenyeget nek él meg, és amely 

megsérti – akár szándékosan vagy anélkül – a megfelel  – az adott kontextusban a beszél k 

között elvárható – viselkedés normáit (Culpeper 2011: 19–22).  

Egy udvariatlan viselkedésnek számos megjelenési formája lehet attól függ en, hogy 

milyen az interakciós partnerek közötti távolság, a kontextus, de attól függ en is, hogy a 

megnyilatkozó mennyire nyíltan formálja meg az udvariatlan üzenetet. űulpeper (2011) az 

udvariatlanság módozatainak taxonomikus elkülönítéséhez olyan osztályozási rendszert 

hozott létre, amelyben különbséget tesz konvencionális és nem konvencionális 

udvariatlansági formulák között aszerint, hogy az üzenet mennyire fejezi ki impliciten az 

agresszív szándékot.  

Konvencionális udvariatlanságnak azt tekinti, amely explicit módon jelentkezik, vagyis 

egyértelm en azonosítható. A legtöbb szituációban azonban nem ezek fordulnak el . A 

hétköznapokban jellemz bb a nem konvencionális udvariatlanság, amikor a társalgó felek 

között nem egyértelm  az udvariatlan szándék, csupán bizonyos viselkedésformák (például 

egy szó vagy kézmozdulat) sugallják azt. Az ilyesfajta implikációs udvariatlanságnak 
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Culpeper (2011: 155–156) három kategóriáját különbözteti meg aszerint, hogy az implikáció 

milyen módon megy végbe. (A modellr l b vebben lásd a 1. számú mellékletben.) 

1. Formavezérelt udvariatlansági implikáció:  

2. Konvenció által vezérelt udvariatlansági implikáció:  

3. Kontextus által vezérelt udvariatlansági implikáció,  

a) az érzelmi udvariatlanság (affective impoliteness)  

b) a kényszerít  udvariatlanság (coercive impoliteness)  

c) a szórakoztató udvariatlanság (entertaining impoliteness)  

Az udvariatlanság kutatása és a nyelvi agresszió kutatásának látszólagos hasonlósága 

ellenére azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a két kutatási terület között módszertani és 

tematikus különbségek is vannak. Míg az udvariassági/udvariatlansági modell mint 

makropragmatikai terület a nagy összefüggések, a társalgás maximáinak feltárására 

vállalkozik, addig a nyelvi agresszió jelen vizsgálata is mint mikropragmatikai terület a nyelvi 

agresszió lehetséges formáit a funkcionális különbségek alapján a társalgás eredménye, az 

ágensek társalgási szerepe, pozíciója és az agresszor szándéka fel l tematizálja. 

Fontos különbség az udvariatlanság és a korántsem egynem  nyelvi agresszió fogalmi 

distinkciója szempontjából, hogy míg az udvariatlanság a helyzeti normák 

teljesületlenségének szándékos és véletlen eseteit is magába foglalja, ezzel szemben a nyelvi 

agresszió sokféle formája csak szándékos lehet, miközben sikerültségének nem feltétele, hogy 

társalgási normát sértsen (vö.: ugratás esete, éppen a nyelvi agressziós forma a jelöletlen 

beszéd), hiszen létezik a nyelvi agressziónak olyan funkciója, amely az adott szituációban 

legitim társalgási formának tekinthet . Ezen megfontolások alapján leszögezhetjük, hogy nem 

minden udvariatlanság agresszió, és nem minden agresszió udvariatlanság, de létezik olyan 

nyelvi agresszió, mely egyben udvariatlanságnak is tekinthet , ez pedig az áldozat 

diskurzusban való jelenlétével, illetve a nyelvi agresszió konstruktív és destruktív 

funkciójával függ össze.  

További különbség, hogy az udvariasság/udvariatlanság viszonyfogalom, mely a társalgás 

informális, formális tulajdonságának változásával más-más szabályokban írható le, mi több, 

az udvariasság a helyzeti normákhoz való alkalmazkodás eseményeként fogható fel, ezzel 

szemben a nyelvi agresszió bár a funkcionalitás és a megformálás tekintetében nagyon 

változatos lehet, és a helyzeti normákhoz is többféleképpen viszonyulhat, a nyelvi jelenség 

lényegét tekintve azonban számolnunk kell a nyelvi agressziónak legalább egy olyan valódi 

részhalmazával, amely egzisztenciális értelemben a helyzeti normáktól függetlenül a 

használat során minden esetben agressziónak min sül, mert funkcionális szempontból a 
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nyelvi bántalmazás destruktív eseteit valósítja meg.  Ezért szabályként mondjuk ki, hogy a 

nyelvi agresszió közvetlen destruktív formája megformálásától és a szituáció formalitásától 

függetlenül, pusztán az agresszív intenció direkt nyelvi kiélése folytán agressziónak min sül, 

mert megszünteti azt az integrációt és együttm ködést, amelyre a kommunikáció szervez dik, 

vagyis a társas szükséglet kielégítése ellen hat. A nyelvi agresszió minden további 

megvalósulási formája ehhez képest definiálhatja magát. (lásd b vebben a 4.5.3 A nyelvi 

agresszió rendszerezési kísérlete cím  fejezetben).  

Mivel a nyelvi agresszió nem a nyelv, hanem a nyelvhasználat eredménye – mely érinti a 

beszéddel való cselekvés, a helyzeti normákhoz való igazodás, a társas jelentésképzés, a 

nyelvhasználati stratégia, az önreprezentáció, a társalgásban megjelenített dominancia, az 

együttm ködés, stb. kérdését – ezért m ködésének feltárásához, funkciójának mint választott 

beszédstratégiának az elemzéséhez a pragmatikai és szociolingvisztikai ún. szociopragmatikai 

elméleti keret alkalmazása szükséges, azért is, mert egy formai és funkcionális szempontból 

egyaránt heterogén diskurzusfajtát kíván él nyelvi korpuszon, a szociolingvisztikában jól 

ismert kumulatív módszerek segítségével vizsgálni, rendszerezni.  
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4. Az agresszió interdiszciplináris keretben 

 

Mottó: „Az ember er teljesebb fejl désének eddigi legnagyobb 

akadálya az volt, hogy ez ideig képtelen volt agressziójával és pusztító 

készségével jobban bánni. Azt hiszem, az embernek a túléléshez meg kell 

tanulnia agressziójának és pusztító hajlamainak irányítását, megfékezését, 

kanalizálását, szublimálását. Ehhez el ször is szintébben kell szembenéznie 

a saját kapzsiságával, irigységével, idegengyűlöletével, illetve félelmével és a 

változástól tartó aggodalmával. Csak akkor lesz erre képes, ha a tudattalan 

pusztító impulzusai miatti bűntudatát tudatossá alakítja, amely így 

kezelhet vé és hasznossá válik. Ha ezt megteszi, az ember óriási lépést tesz 

el re, még ha nem is az omega pontig” (R. R. Greenson: 2004). 

 

Az elmúlt századokra a tudományterületek/tudományágak diszplináris elkülönülése, a 20. 

századra, illetve napjainkra viszont az inter- és transzdiszciplinaritás, illetve az alkalmazott 

tudományok megjelenése jellemz . A tudományos szemlélet paradigmaváltása összefüggésbe 

hozható azzal a tendenciával, hogy a pragmatizmus az élet minden területét utolérte, a 

tudomány m velése is gazdasági és politikai tényez k függvénye. Éppen ezért a tudományos 

megismerés jelent sége napjainkban nemcsak azon múlik, hogy a feltárt eredmény képes-e 

integrálódni a meglév  tudáskomplexumokhoz, hanem azon is, hogy mennyire hasznosul az 

emberi élet hétköznapi valóságában. Nem a szorosan vett tudományterület diszciplináris 

m velése a legf bb cél, hanem a valóságban jelentkez  problémák/problémaegyüttesek 

megoldása, az ember haladásának szolgálata, a jelenségek el rejelzése, az élet 

kiszámíthatóságának, uralásának biztosítása. 

A 20. század tudományos és technikai fejl désének következtében, a jóléti társadalmak 

megjelenésével egyre nagyobb hangsúlyt kap az egyén érvényesülése, a magántulajdon 

védelme, az esélyegyenl ség, a tolerancia, a multikulturalitás, a tartós béke, stb. kérdése. 

Ebben a keretben kerül el térbe az agresszió módszeres kutatása is, mely csak néhány 

évtizedes múltra tekint vissza, és szoros összefüggésben áll az állati agresszió kutatásával. A 

humánetológia els sorban az emberi és állati viselkedés összehasonlítása érdekében kezd el 

foglalkozni a humán agresszió kérdéskörének vizsgálatával, melyben egyre nagyobb teret kap 

a gyermekkori agresszió jelenléte és hatásmechanizmusa, összefüggésben a pszichológiai és 

kognitív tudományok eredményeivel, amelyek a feln tt ember testi és lelki homeosztázisának 

alakulását a gyermekkor eseményeivel magyarázzák (a gyermekkori trauma/ agresszió átélése 

nemcsak az átélés pillanatában probléma, hanem hosszútávon befolyásolja a személy 
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személyiségjegyeinek alakulását (pl. a témában: Kopp–Skrabski 1995; Ranschburg 1998, 

1999; Tóth 2013; Űagshaw 200Ő; Tókos 200ő). Ezért az ember etogramjának megalkotásában 

a gyermeki lét tudományos megismerése napjainkban lényegesen nagyobb figyelmet kap, 

mint századokkal ezel tt.  

űsányi Vilmos nemzetközi hír  magyar kutató szerint az emberi agresszió mértékének 

hétköznapi megítélése téves feltételezéseken és következtetéseken alapszik: „Érdekes, hogy 

az emberek általában elítélik az agressziót, mégis a tömegfogyasztásra szánt média tele van 

vele. (...) És éppen a média miatt az emberek úgy érzik, hogy életük tele van agresszióval. Ez 

azonban csak látszat, a média csalása. Éppenséggel az emberi faj a legkevésbé agresszív a 

bioszférában. A médiából sugallt agresszió egyáltalán nem a valóságot tükrözi. Az agresszió 

azért kerülhet ennyire az érdekl dés középpontjába, mert rendkívül érzékenyek vagyunk 

annak különböz  megnyilvánulásaira, nagy hatást gyakorol az emberi pszichére, azonnali 

állásfoglalásra késztet bennünket. Még a képerny  el tt is aktiválódnak biológiai ösztöneink, 

szurkolunk az agresszió áldozatáért vagy éppen ellenkez leg, a jogosnak ítélt ügy érdekében a 

támadóval értünk egyet. A történetbe való belépésünk és állásfoglalásunk pedig katarzissal 

jár” (1999: 177). 

Kétségtelen, hogy korunk agresszió iránti érzékenységét nagy mértékben befolyásolja a 

média hatása, mely a közmegítélés legf bb formálója. Közvetítésével köztapasztalattá az vált, 

hogy a civilizációs és a technikai fejl dés ellenére az ember nem tett egy lépést sem az 

„omega pontig”, és hogy az agresszió mint pusztító energia a gyermekek világát legalább 

annyira érinti, mint a feln ttekét. S mivel az iskola minden vonatkozása közügy, kutatások 

sokasága indult meg az elmúlt id szakban a pszichológia, szociológia, pedagógia, neurológia, 

humánetológia, nyelvtudomány területér l ezen komplex problémaegyüttes tudományos 

feltárásának érdekében. Az empírikus adatok elemzésének tükrében elmondható, hogy az 

iskolában valóban jelen van az agresszió, statisztikai adatok bizonyítják, hogy egy 2ő f s 

osztályból legalább 3 f t rendszeresen zaklatnak társai (Orwelus 1999; Sáska 2009: 28, 30–

31; Űuda 2008: 1Ő), hogy az iskola mint speciálisan szervez d  társadalmi alrendszer kedvez 

az agresszió megjelenésének, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben sok lépés történt 

annak érdekében, hogy megváltozzék az iskolai légkör, benne az iskolai fegyelmezési, 

nevelési stílus és eszközhasználat. 

A kérdés súlyossága azzal is összefügg, hogy a gyermekek az agresszió szempontjából – 

éppen kiszolgáltatott státusuk, illetve pszichológiai, fizikai, kognitív adottságaik miatt – a 

társadalom legveszélyeztetettebb rétegét képezik, miközben nemcsak elszenved i, de 

alkalmazói is az agressziónak, kiváltképpen a nyelvi agressziónak, ez pedig további 
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pedagógiai, pszichológiai következménnyel jár, mellyel kapcsolatban a pedagógiai 

gyakorlatban tudáshiány merült fel. Ezen tudáshiány megválaszolására tesz kísérletet a jelen 

kutatás, mely ennek érdekében a diákok nyelvileg agresszív beszédcselekvésének empírikus 

adatok alapján történ  nyelvtudományi elemzésére vállalkozik, a nyelvi agressziót mint 

központi fogalmat pedig a tudományos gyakorlatnak megfelel en (Kinney 199Ő; Raschburg 

1998; 1999; űsányi 2003; Geen 2001; Űagshaw 200Ő; Jay 2009) az agresszióval szoros 

összefüggésben kívánja bemutatni, elhelyezvén az emberi viselkedés egészében, melyet a 

maga komplexitásában, interdiszciplináris keretben tárgyal.  

Az agresszió definíciója:  

Az agresszió latin eredet  szó, jelentése a Magyar értelmez  kéziszótár szerint (2011: 10): 

„1. Pol.: támadás, lerohanás, katonai er szak; 2. er szakosság, agresszív magatartás, 

támadó, káros, romboló vagy mérgez  hatású, kihívó, sért  modor”. 

Az agresszió meghatározása általában három pólus: az okozott ártalom, a szándék és a 

normától való eltérés körül forog, mely alapján az agresszió mibenléte, funkciója, formája a 

következ képpen határozható meg:  

a) támadó jelleg , feszültséggel járó, er szakos magatartásforma, mely valamely személy, 

tárgy ellen vagy befelé, az átél re magára irányul, lehet tudatos vagy tudattalan 

b) célja a megtörés, megalázás, megölés, él hely, táplálék, szexuális partner megszerzése 

c) formája lehet fizikai vagy verbális, ezen belül közvetlen, közvetett vagy rejtett 

d) tanult vagy biológiai, illetve kulturális 

e) konstruktív, instrumentális vagy indulati/érzelmi (Dollard et al. 1939: 11; Hárdi 2000: 

29; Pap 2012: 199). 

A szociálpszichológiában az agressziót célrairányulásának szempontjából szokás még 

megkülönböztetni, ez alapján beszélhetünk reaktív (ellenséges, impulzív), illetve proaktív 

(instrumentális, kontrollált), más néven benignus és malingus agresszióról. A 

jóindulatú/proaktív agresszió lényege az önvédelem, az élet fenntartása, s ez biológiailag is 

megalapozott. Ezzel szemben a rosszindulatú/reaktív forma nem az alkalmazkodást szolgálja, 

hanem öncélú, kíméletlen, kegyetlen. A két konstruktum faktoranalízissel egymástól 

elkülöníthet , habár magas a kett  közötti korreláció, illetve egy személynél gyakran mindkét 

típus megfigyelhet  (űard–Little 2006).  

A reaktív és proaktív agresszió ennek ellenére jól elkülöníthet  funkcionális, formai 

kimenetelének szempontjából (Vitaro etal. 2006). űrick és Dodge (1996) szerint pedig a 

reaktív agresszió elméleti alapja a frusztráció-agresszió hipotézisben gyökerezik. Az elmélet 

értelmében az agresszív viselkedés – melyet magas arousal jellemez – indulatos averzív 
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válasz a (a testen belüli) frusztrációra, amely jelentkezhet a célok gátlása, az észlelt 

fenyegetés vagy düh miatt. A proaktív agresszió jellemz je viszont, hogy egy cél elérése 

érdekében hajtja végre a személy, rendszerint higgadtan, érzelmek nélkül, tehát alacsony 

autonóm arousal szint mellett. A proaktív agresszióval f ként a szociális tanuláselmélet 

foglalkozik, mely szerint a proaktív agresszió tanult és a környezet által meger sített 

viselkedésforma (Hajdu 2011: 29).  

űsányi Vilmos az agresszió etológiai/pszichológiai indittatású felosztását az elkövet k 

társas beágyazódásának szempontjából (státus/dominancia) és az agresszió okának 

kontaminációjából alkotta meg, azzal a megjegyzéssel, hogy több pszichológus, etológus 

(Űuss 1961: 1; Űoros 1986: 171; Lorenz 199ő: 171; Geen 2001: 12) egyetért abban, hogy a 

felosztás egyes tételei érvényesek, némelyek talán összevonhatók, mások szétbonthatók 

alcsoportokra, de ez a lényeget nem érinti.  

Rangsorral kapcsolatos agresszió  

Territoriálisagresszió 

Tulajdonnal, birtoklással kapcsolatos agresszió 

Frusztrációs agresszió 

Explorációs agresszió  

Szül i agresszió 

Nevel i agresszió 

Normatív vagy morális agresszió 

Agresszió a kívülállóval 

Autoagresszió 

Csoportos agresszió 

4.1. Az agresszió mint humánetológiai probléma 

A tudományos szaknyelvbe az agresszió alapvet en etológiai fogalomként került be, mely 

azoknak a sajátos viselkedésmintázatoknak a megnevezésére szolgált, amikor azonos fajú 

egyedek er szakkal igyekeznek egymást valamilyen er forrás közeléb l eltávolítani, vagy 

ennek megszerzésében, vagy elfogyasztásában a másikat megakadályozni. Az agresszió 

energiája az állatvilágban az életbenmaradás záloga, agresszió nélkül az állatok 

kipusztulnának, mert minden állat szaporodási kapacitása felülmúlja az er forrásokat (űsányi 

2003: 171).  

Az ember esetében az agresszió használata, szublimálása, kanalizálása, min sítése, éppen a 

viselkedést irányító ráció és ösztön kett s természete miatt másfajta megítélés alá esik. Erick 
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Fromm: A rombolás anatómiája cím  m vének bevezet jében az agressziónak két 

gyökeresen különböz  fajtáját különíti el: „Az els  megtalálható az állatokban is, a 

törzsfejl dés során a génekbe programozott menekül  ösztön, amely az egyed létfenntartását 

szolgálja. Ezt hívjuk védekez  agressziónak (…), amely biológiai szempontból adaptív, és a 

fenyegetettség megszűnésével eltűnik. A másik típus a rosszindulatú, a támadó agresszió, azaz 

a brutalitás és pusztítási hajlam, mely az emberi fajra jellemz , a legtöbb eml sben nem 

fordul el , nem a törzsfejl dés során alakult ki, biológiailag sem adaptív, céltalan, kiélése 

örömöt szerez” (2001: ő). És bár az agresszió ösztöne s-eredeti, els dleges, fajfenntartó 

elemünk, mégis spontán mivoltában nagy veszély rejlik. Mert ha csak reakció volna bizonyos 

körülményekre, ahogy sok szociológus és pszichológus feltételezi, az emberiség nem volna 

olyan kiszolgáltatott helyzetben, mint a valóságban. Ebben az esetben az ember alaposan 

megvizsgálná, majd pedig kiiktatná a kiváltó tényez ket (Konrad 199Ő: ő0). Az agresszió 

kiélésének veszélye azonban nemcsak spontán jellegében, hanem közvetlen anyagi 

hasznában, illetve katartikus voltában is rejlik, ez utóbbi összefüggésre Atkinson és 

munkatársai hívták fel a figyelmet (199Ő: 328–329). 

Széls séges az emberi agresszió mértékének megítélése is. Egyes vélemények szerint az 

emberi faj felt n en kerüli az er szakot, a csimpánzok között százszor gyakoribb a jelenség, 

mások szerint viszont az emberek tágabb összefüggésben is különösen agresszív lények. 

Egyes rágcsálók kivételével egyetlen más gerinces sem öli meg a fajtabelit olyan 

elszántsággal, és annyira készakarva, mint az ember (Aronson 2002: 2ő6). Más elképzelés 

szerint viszont az ember eredend en nem agresszív, fennmaradásának oka nem az 

agresszióban, hanem a kooperációban van, mert ellenkez  esetben kipusztította volna 

önmagát. Az agresszió csak lehet ség azokban a szituációkban, amelyekben az agresszió 

kifizet dik, azaz hatékony reakciónak min sül (Münnich 1998: 118), ez a megállapítás pedig 

az agresszió tanult voltára irányítja a figyelmet.  

A humánetológia jelent s különbséget lát az állati és emberi agresszió között egyrészt 

annak megvalósulása szempontjából – például a különös kegyetlenséggel elkövetett agresszió 

kifejezetten emberre jellemz  viselkedésforma –, másrészt a célrairányulás szempontjából, 

hiszen az állatvilágban tapasztalható agresszió a rangsor, illetve az er forrás miatti harc 

következménye, vagyis az agresszió jellemz en instrumentális jelenség, míg az ember 

esetében öncéllá válhat. 

A kérdés tehát az, hogy az ember képes-e szabályozni agresszív hajlamait, hogy ez egy 

biológiai vagyis testi adottság, mely az emberi akarattól független, melyért felel sség nem 

vállalható vagy nagyon is szabályozható, szublimálható energia, mely az akarat befolyása 
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alatt áll. A humánetológia további kérdése és egyben nagy támadási felülete, hogy egyáltalán 

léteznek-e örökölt viselkedésformák. A humánetológia szerint vannak, mások szerint ezeket 

csak tanulni lehet. Egyes (laboratóriumi) vizsgálatok azonban egyértelm en bizonyítják, hogy 

a mosoly, a sírás, a nevetés valamint a düh kifejezéseit az ember nem tanulja, ezek az örökölt 

mozgásmintázatokhoz tartoznak, pl.: szopó, ölel , stb. reflexekhez hasonlóan (Eibl-Eibesfeldt 

1970 idézi űsányi 1999: 687). Ezek a megállapítások pedig átvezetnek bennünket az 

agresszió biológiai determináltságának kérdéséhez.  

4.2. Az agresszió mint biológiai probléma 

Az él lények összes viselkedését közvetve vagy közvetlenül a szervezet viszonylagos 

egyensúlyi állapotának, homeosztázisának megtartása, illetve a hozzá való visszatérés igénye 

irányítja (Űorsos 1986: 99). Az agresszió mint biológiai adottságoktól függ  szabályozó 

mechanizmus a dominanciával, a rangsorral összefüggésben tárgyalható. A rangsor függvénye 

az er forrásokhoz való hozzáférés jogosultsága. Minél el bb áll az egyed a rangsorban, annál 

inkább biztosított számára az er forráshoz (teritórium, szexuális partner, élelelm, stb.) való 

szabad hozzáférés. A rangsor kialakulását pedig jelent sen befolyásolja a vérben kering  hím 

nemi hormon, a tesztoszteron-koncentráció. Lényeges, hogy a domináns viselkedés és a 

hormonális háttér kölcsönösen befolyásolja egymást. A tesztoszteron magas szintje növeli a 

dominanciára való készséget, a domináns pozíció elnyerése pedig növeli a hormonszintet 

(Mazur–Űooth 1998: 3őŐ; űsányi 1999: 678). Az egyedek hierarchikus szervez dése 

alapvet en biológiai szükséglet, mely a társas együttélés során meger sítést kap, hiszen 

szociális tulajdonság nem létezik rangsor nélkül. Az agresszív viselkedés tehát bizonyos, hogy 

örökl dik, de az is biztos, hogy a környezet, a tanulás is befolyásolja kialakulását (Gerlai 

1986: 135). „A mi genetikai tényez ink inkább hajlandóságot, prediszpoziciót hoznak létre, s 

ezek megléte szükséges ahhoz, hogy a viselkedés, esetünkben az agresszió bizonyos 

valószínűséggel megjelenjen az egyén magatartáskészletében. A genetikai feltételek csak 

meghatározott környezeti hatások mellett juthatnak érvényre” (űsányi 1986: 168). Az ember 

számára az agresszió szabályozásának lehet sége éppen ezért lehetséges, mert biológialag az 

agresszió megjelenésének a feltétele adott – hiszen ez az életnek is feltétele –, de annak az 

önérvényesítésben való megjelenése már az egyéni akarat, tanulás, mintakövetés eredménye. 

Ez a bizonyos biológiai háttéradottság, az agresszióra való hajlam azonban nem azonos 

mérték  az emberekben. A kutatási eredmények a férfiak és a n k biológiai adottságait 

tekintve nem elhanyagolható eltéréseket mutatnak. A nemek különböznek anatómiai 

felépítésükben, hormonjaik összetételében és hatásmechanizmusaiban, az agyi lateralizáció 
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mértékében, továbbá bizonyos viselkedési hajlamok és készségek (pl.: agresszió stb.) fokában 

és intenzitásában (Űereczkei 1992: 72). 

A biológiai adottságok azonban nemcsak eleve genetikailag kódolt formában állnak 

rendelkezésre az akarat számára, ugyanis egyre több tanulmány azt bizonyítja, hogy 

különböz  prenatális és perinatális komplikációk, illetve averzív tényez k jelent s hatást 

gyakorolhatnak az agresszív magatartás kialakulására (Raine 2002b). Erre az összefüggésre 

els sörban a fiatalkorú és feln tt b nöz k empírikus vizsgálata hívta fel a figyelmet, mely 

szignifikáns összefüggést állapított meg az antiszociális viselkedés kialakulásával 

összefüggésben a témán belül három f  tényez vel: a terhesség alatti kisebb fizikai 

anomáliák, a terhesség alatti dohányzás és komplikációk a születés körül. A b nöz  hajlam 

természetesen nem azonos az agresszivitással, de mindenképpen valami antiszociális 

viselkedésre utal, amely köznapi értelemben gyakran jelent agresszív magatartást (Gerlai 

1986: 164).  

A terhesség alatti kisebb fizikai anomáliák és a nikotinnak való kitettség f leg az ezek által 

okozott abnormális agyi fejl désen keresztül hatnak. Feln tt elítélteknél olyan agyi 

elváltozásokat, deficiteket találtak, melyek nagy valószín séggel hozhatók összefüggésbe a 

terhesség alatti fent említett behatásokkal. Itt f leg a noradrenerg rendszer,2
 illetve egyes 

kognitív funkciók érintettségér l lehet beszélni (Raine 2002b; Vaughn–Beaver–DeLisi–

Wright 2009-t idézi Hajdu 2011). A születés körüli komplikációkat tekintve számos 

tanulmány er sítette meg azt, hogy az oxigénhiányos állapot, illetve az átélt trauma 

visszafordíthatatlan testi (agyi) és pszichikai elváltozásokhoz vezetethet (Űerkowitz 1990). 

Továbbá a születés utáni id szakban jelen lév  averzív tényez k, a felbomlott családi 

környezet (szeparáció az anyától, házasságon kívül született gyermek, a szül k mentális 

problémája) szintén jelent sen befolyásolja az antiszociális viselkedés kialakulását (Raine, 

2002b; Dodge–Pettit 2003; Juvonen–Gross 2006: 158, 160; Sommer–Rubin 2006: 174; 

Fitness 2006: 271). Az alacsony IQ és ezen belül az alacsony verbális képességek szintén 

hajlamosíthatnak az agresszióra (Kökönyei 2007; Hajdu 2011: 6). Űozsik Ildikó a tanulásban 

akadályozottak fizikai és verbális agressziójának vizsgálatáról írt szakdolgozatában (201Ő) 

szintén kimutatta az alacsony IQ és az agresszióra való hajlam közötti összefüggést. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy az el bb említett anomáliák nem predesztinálják a b nöz i 

                                                      
2A stresszhormon m ködésének rendszere, mely az agynak azt a részét érinti, amely a figyelmet és a 
válaszreakciókat ellen rzi. Az adrenalinhoz hasonlóan a noradrenalin is részt vesz az „üss vagy menekülj”(fight-

or-flight) reakció kiváltásában (forrás: Berkowitz, L.: 1990 On the formation and regulation of anger and 

aggression: A cognitive-neoassociationistic analysis, American Psychologist, 45, 494–ő03, t idézi Fonyó Attila 
2013: Az orvosi élettan tankönyve, Budapest, Medicina, 80.) 
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státust, csak az antiszociális viselkedésre való hajlamot er sítik, mely rendszerint agresszióval 

jár.  

4.2.1. Az agresszió érzelmi háttere  

Az (biológiai) agresszió az agresszorban mint érzelem és mint az ennek 

következményeként fellép  fiziológiai instabilitás jelentkezik, mely a személyt a 

homeosztázis elérésére ösztönzi. Vagyis az agressziót mint eseményt, viselkedést onnan 

számítjuk, amikortól az elkövet ben – érzelmileg és fiziológiailag felismerhet  – feszültség 

keletkezik, melynek kioltását a személy az agresszió eseménysorán keresztül az áldozat 

megtámadása révén (autoagresszió esetén önmagán) éri el, ez pedig mint láncreakció az 

áldozatban kelt feszültséget, melynek kioltása vagy ellentámadásban, önvédelemben, vagy 

menekülésben, legrosszabb esetben elpusztulásban végz dhet. 

Ebben az interakciós folyamatban az érzelemnek vészjelz , motiváló és cselekvésre 

ösztönz  szerepe van, és még miel tt keletkezne az emberben, minden esetben megel zi egy 

értékelési folyamat, illetve ítéletalkotás. A valóság befogadása, a megismerési folyamat és az 

érzelem igen komplikált viszony, amelynek segítségével kisz rhetjük, hogy mi jelenti 

számunkra a biztonságot. Az érzések valójában jelzések, amelyek fokozzák az egyén 

tudatosságát, és segítik abban, hogy felismerje életkedve mindenkori állapotát, szükségleteit 

és történéseit (Evans 2005: 23). 

Az érzelmek tehát fontos szerepet töltenek be az egyén életében. A neurobiológiai és 

pszicho-fiziológiai vizsgálatok eredményei hívták fel el ször a figyelmet arra, hogy az 

érzelem a gondolkodás szerves részének tekinthet , hiszen nemcsak befolyásolja, hanem 

szabályozza is az információfeldolgozás folyamatát (Adolphs–Damasio 2003; Rose–Krasnor 

1997). Napjainkban az érzelmi kompetencia mint rendszer kutatásának széles körben 

elfogadott keretét Halberstadt, Denham és Dunsmore (2001) elmélete adja. Az érzelmi 

kompetencia három legfontosabb elemének az érzelmek kifejezését, az érzelmek ismeretét és 

megértését, valamint az érzelmek szabályozását tekintik. Saarni (1997) ezt úgy fogalmazza 

meg, hogy az érzelmi kompetencia alapvet  komponense a saját érzelmi állapot megértése; a 

másik fél érzelmi állapotának a felismerése; az érzelmek megfelel  kommunikálása; az 

empátia és mások érzelmeinek az elfogadása.  

Az új szemléletet integráló pszichológiai kutatások ugyancsak azt a következtetést 

fogalmazták meg a társas viselkedéssel kapcsolatban, hogy az érzelmi tartalom, az érzelmek 

észlelése és tudatos feldolgozása jelent s szerepet játszik abban, ahogyan interperszonális 

viselkedésünket tervezzük és alakítjuk, vagyis elengedhetetlenül fontosak a szociális 
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helyzetek értelmezésekor, és jelent s szerepet játszanak a világról és másokról alkotott 

tudásunk kialakításában és folyamatos formálásában (Forgács 2003). Az érzelem kifejezése, 

pedig mint szociális készség az önkifejezés készségei közé sorolható, mely 

akadályoztatás/kudarc/frusztráció esetén maga is fontos szerepet játszik a személyközi 

agresszió létrejöttében (Zsolnai–Kasik 2007: 10). Az érzelmi kompetenciát a kutatók egy 

része a szociális kompetenciától elkülönül  szervez désnek, ám azzal szorosan összefügg  

pszichikus konstruktumnak tekinti. Attól függ en, hogy egy érzelem gazdagítja vagy károsítja 

a személyiséget, megkülönböztetünk pozitív (öröm, szeretet, szerelem) és negatív (rémület, 

harag, félelem) érzelmet. Ha valamely érzelem kudarcot, csalódást vall, akkor frusztráció áll 

el , amely „olyan állapot, amelyet a személy akkor él át, amikor valamely cél eléréséért 

folytatott tevékenysége akadályba ütközik” (Schild 2012: 8). Általánosságban az agresszió 

motivációs hátterét képez  negatív érzelmek: a harag, a gy lölet, az irigység, valamint a 

féltékenység (Hárdi 2000: Ő2), mindegyik megnyilvánulási forma hajtóereje pedig a düh. 

Összehasonlítva az agresszióval, a düh bels  érzelmi állapot, amely általában annak a 

megnövekedett motivációjával jár, hogy bántsunk másokat. Ezzel szemben az agresszió 

általában egy adott esemény, amelynek keretében bántunk másokat (Wilkowski–Robinson 

2008).  

Amikor az interakcióban az érdekek ütköznek, és megbicsaklik az együttm ködés, azt az 

állapotot konfliktusnak nevezzük. A konfliktusról való tudásunk egyszerre érzelmi és kognitív 

tudás, az interperszonális harmónia megbomlása az intraperszonális harmónia 

megbomlásához vezet, melyek az említett negatív érzelmek révén fejez dnek ki a személy 

számára. A negatív érzelem mint a konfliktus, az instabilitás felismerésének a közvetít je és a 

cselekvés hajtóereje jelentkezik, azonban hangsúlyoznunk kell, hogy amennyiben a konfliktus 

megoldása mellett kötelez dnek el az interakció résztvev i, nem tarthatják fenn a harag, a 

megbántottság, a sértettség érzetét, hanem ezek pozitív feldolgozására törekszenek. A harag 

akadályozza ugyanis a problémamegoldó stratégia alkalmazását (Baumeister–DeWall 2006: 

64, 74–75). A megoldásra irányuló döntés, ezen negatív érzelmek személyes leküzdése, a 

problémamegoldó stratégiák alkalmazása viszont már nem az ösztönös, a neurofiziológiai 

alapokkal rendelkez  temperamentum, az els dleges érzelmi szféra részét képez  valóság 

tényez in múlik csupán, hanem az akarat szabályozása alatt álló kognitív stratégiák 

választásán, mely készségek kialakulását és m ködését a személyiségb l fakadó tényez k 

mellett leginkább az egyén közvetlen környezete és a kulturális hatások – f ként ezek családi 

leképezései (Tunstall 1994; Schneider 1993) – határozzák meg (Saarni 1997; 1999). Ez pedig 

az agresszió megélésének kett s – biológiai és tanult – vonatkozására hívja fel a figyelmet. 
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4.2.2. Az agresszió fiziológiai háttere  

„Az érzelmi arousal-lal
3
 együtt járó fiziológiai változások többsége a vegetatív 

idegrendszer szimpatikus ágának aktivizációjából származik, mivel ez készíti el  a szervezetet 

a vészreakcióra” (Oatley–Jenkins 2001; Schild 2012: 379). Ilyenkor változás következik be a 

különböz  életfunkciókban: szívm ködés, légzés, emésztés, testtartás, mimika, hang, 

vércukorszint, vérnyomás, véralvadás, nyálelválasztás, stb. „Az érzelmileg jelent s stressz 

növeli a mellékvesekéreg-hormonok termelését, amelyek elnyomják az immunrendszer 

működésének bizonyos aspektusait. Ilyenkor gyorsul a szívműködés, n  a vérnyomás, 

szaporább a légzés, emelkedik a vércukorszint, megáll az emésztés és a bélműködés, több lesz 

az emészt nedv és a gyomorsav mennyisége” (Hárdi 2000: 3ő). Ezen fiziológiai hatások 

nemcsak abban az esetben állnak be, ha az élet közvetlen veszélyeztetését észleli a személy, 

hanem akkor is, ha a nyelvi agresszió szimbolikus támadását éli át.  

Ilyen esetekben a tudatos problémamegoldás stratégiáinak m ködtetése azért is jelent 

komoly er feszítést az ember számára, mert életenergiáinak nagy része a fiziológiai 

homeosztázis visszaállítására irányul, s ha nem áll rendelkezésre (begyakorolt 

mintakövetésként) olyan pozitív problémamegoldó stratégia, melynek tudatos választásával az 

instabilitás leküzdhet , a fiziológiai homeosztázis visszaállításának er s kényszere támadást, 

agressziót generálhat. Továbbá az agresszió mint interakciós stratégia választását kognitív 

tényez k is támogathatják, például az agresszív viselkedésmintázatok használatához 

kapcsolódó társas meger sítés, az öröm és a közvetlen anyagi haszonszerzés tapasztalata. 

A személy konfliktus esetén tulajdonképpen kétféle út közül választhat, az egyik az 

együttm ködés, amely a másikkal együtt, vele megegyezésben állítja vissza el ször az 

interakció egyensúlyállapotát, majd ez közvetve visszaállítja a benne résztvev k egyéni 

homeosztázisát, a másik az agresszió, amely a partner ellenében szándékozik visszaállítani az 

egyén homeosztázisát az interakció együttm ködési együtthatójának teljes vagy részleges 

lebontása, a dominanciaviszonyok átalakítása révén. Az együttm ködés elutasításához 

soroljuk a menekülést is, hiszen ez is a problémamegoldás elkerülése, illetve az interakció 

felszámolásával jár együtt, azzal a megszorítással, hogy ennek a megoldásnak a választása 

nem feltétlenül a rossz stratégiaválasztás következménye, hanem a közvetlen életveszély 

felismeréséb l, az er viszonyok felméréséb l is adódhat. Mindkét eljárás (együttm ködés, 

elutasítás/agresszió) végrehajtása tehát egyszerre akarati, kognitív stratégiák és habituális 

vonások, biokémiai folyamatok függvénye.  

                                                      
3
 a szervezet általános izgalmi és éberségi állapota 
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4.3. Az agresszió mint (szociál)pszichológiai probléma 

A pszichológia az ember természetéb l fakadó kett s meghatározottsággal, létének testi és 

lelki beágyazódása egymásrahatásával, ezen hatásmechanizmusok, többdimenziós 

kapcsolatok feltárásával, elemzésével, az emberi gondolkodással és a viselkedés mögött álló 

motivációkkal foglalkozó tudomány (Wundt 1897). Megállapításai közé tartozik, hogy az 

ember a fajtajegyeket a szaporodás során nemcsak a (hasonló) fizikai test révén kapja meg, 

hanem a testtel együtt bizonyos cselekvéseket, mozgásmintázatokat is örököl szüleit l, ezek 

biológiai meghatározottságuk folytán adottak az emberi viselkedésrepertoár számára. 

4.3.1. Az agresszió mint az emberi természetbe írt ösztön 

A biológiailag kódolt cselekvéseket – melyek mindenestül az életbenmaradást (létfentartás, 

kapcsolatteremtés, védekezés körül forognak) szolgálják – a pszichológia összefoglalóan 

ösztönnek nevezi, és fajspecifikusnak, veleszületettnek és rögzítettnek tartja. Tinbergen 

(1976) szerint: az ösztön hierarchikusan szervezett idegi mechanizmus, amely érzékeny 

bizonyos küls  vagy bels  felszabadító ingerre, és ezekre ad választ az egyén vagy a faj 

fenntartásához szükséges koordinált mozgásokkal. Ezen biokémiai er k (Űrücke 187Ő) 

tulajdonképpen érzelmi állapotot keltenek, és ez hat közvetlenül a magatartásra. Thorpe 

(19ő6) szerint az ösztön öröklött összehangoló rendszer, amely a faj valamennyi azonos nem  

egyedénél genetikailag kódolva és bels leg ellen rzött formában megtalálható, tanult 

elemeket is tartalmazó viselkedésformákat jelöl.  

A pszichológiai, etológiai vizsgálatok arra hívják fel a figyelmet, hogy az agresszió mint 

s-eredeti fajfentartó ösztön és mint cselekvésmintázat kérdése nem kezelhet  egyoldalúan, 

hiszen számos klinikai pszichológus beszél a konstruktív agresszióról is, mely jelenség 

kapcsán azt állítják, hogy a másikkal szembeni bizonyos fokú er szak nélkül az egyed 

életképtelen lenne. Akib l hiányzik a konstruktív agresszió, az károsodott személyiség (Buda 

1986: 188). Űerkowitz éppen ezért a terminológia átgondolását javasolja, véleménye szerint a 

fogalmat csak a fajtárs destruktív, károsító megtámadására kellene korlátozni, és el kellene 

választani a különböz  más késztetésekt l, az akadályleküzdéshez és vetélkedéshez szükséges 

viselkedésmódoktól. Ez utóbbi viselkedésmódokat önérvényesít , assszertív jelleg nek 

mondhatjuk.  

Az agresszív viselkedés pszichológiai vizsgálata els sorban annak feltárására irányul, hogy 

ezek a cselekvésmintázatok mennyire állnak az ösztön, és mennyire az akarat 

hatásmechanizmusa alatt, mennyire szolgálják vagy éppenséggel gátolják az ember 

életbenmaradását, fejl dését. Ezen összefüggések kutatásában fontos el relépéseket hozott az 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gondolkod%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny
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állati és emberi cselekvéseket irányító ösztön összehasonlító vizsgálata, mely a viselkedés 

kiszámíthatósága és el rejelzése szempontjából jelent s. Az érdekli tehát a pszichológiát, 

hogy milyen tényez k motiválják az agresszió kivitelezését. Szublimálható, kivédhet , 

megakadályozható-e az a fajta agresszió, amely a másik ellen elkövetett er szakban leli 

örömét.  

Az agresszió mögött álló motivációk pszichológiai feltárása jelent s társadalmi kérdés is, 

hiszen az agresszió bizonyos megjelenési formáit a társadalom szankcionálja, ezért annak 

megválaszolása, hogy az agresszív viselkedés ösztönös vagy tanult jelleg , súlyos társadalmi 

következményekkel jár, hiszen ha az agresszió tisztán ösztönös cselekvés volna, vagyis, ún. 

biokémiai konstellációk eredménye, és semmi köze sem volna a szabad akarathoz, akkor az 

ember nem vállalhatna érte felel sséget, vagyis nem volna szankcionálható.  

Többen (pl.: űsányi 1999: 291; Űuda 200ő: 2Ő) a „társas ösztönb l” fakadó, ám tudatosan 

létrehozott kultúrában vélik felfedezni az agresszió megfékezésének, szublimálásának 

lehet ségét, hiszen az ösztönök mint „durva” cselekvésindikátorok nem képesek biztosítani a 

közösség tagjainak a harmonikus együttélést. Ezért az elmúlt századok keresztény európai 

kultúrája éppen az ösztönnel szemben ható cselekvésformákban, a tisztán a szabad akarat 

hatókörébe tartozó szeretetben mint a cselekvéseket átható legf bb maxima tudatos 

választásában látta a közösség „homeosztázisának” hattérfeltételét, napjaink liberális európai 

kultúrája pedig a toleranciában mint legf bb maximában gondolja ugyanezt garantáltnak.  

A kultúra normája tehát az agresszió szublimálásának lehet ségét a tevékenységre 

vonatkozó döntések racionális kontrolljába helyezi. Vagyis egy cselekvés minél inkább a 

kognitív szféra és nem az ösztön hatása alatt áll, annál szociálisabb, annál inkább figyelembe 

veszi a másik érdekét is. Ezért a konfliktusok megoldását a pszichológia a következ képpen 

definiálja: „A problémamegoldás egy folyamat, melynek lépései a következ k: a probléma 

meghatározása; azoknak a személyeknek a meghatározása, akik a konfliktusban érintettek 

(fontos meghatározni, hogy az érintettekre érzelmileg hogyan hat a szituáció, milyen 

szükségletek, vágyak, elvárások, értékek motiválják a szituációban érintettek viselkedését); a 

megvalósítható és hatékony megoldások összegyűjtése, mérlegelése; a legjobb megoldás 

kiválasztása; a kiválasztott stratégia melletti elkötelez dés; a megoldás kivitelezése, 

ellen rzés” (Sz ke-Milinte 200Ő: 27). Az agresszió tehát ösztönös válasz egy konfliktusos, 

instabil állapot egyensúlyának visszaállítására, mely olyan érzelmi és indulati energiában 

manifesztálódik, amely nélkülözhetetlen, ugyanakkor csak a ráció kontrollja alatt válhat a 

megoldást létrehozó cselekvésmintázatok hajtóenergiájává. 
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4.3.2. Az agresszió mint kognitív tartalom 

A biológiai agresszió tehát fontos magatartásbeli szabályozó mechanizmus, mely 

valamilyen formában minden magasabbrend  állatban és az emberben is megtalálható. A 

kulturális agresszió viszont a társadalom által szervezett ideologikus konstrukció, amelynek 

csak nagyon áttételesen van köze a biológiai agresszióhoz. Ugyanakkor az emberi 

agressziónak megvan a humán jellege. Megnyilvánulásában rendkívül változatos, tanulással 

egészen alacsony szintre szorítható, és nagyon magas szintre is emelhet  (űsányi 1999: 683). 

F ként a behavioristák az agressziót kizárólag tanulás eredményének tartották (Atkinson et 

al., 1994: 328–329), az által, hogy a gyerek a családban azt tanulja meg, hogy az agresszió 

kifizet dik, általa el nyökhöz lehet jutni. Emellett az is elterjedt vélemény volt, hogy a 

frusztráció az egyetlen biológiai mechanizmus, amely agressziót eredményez.  

Űandura (1973; 2001) elgondolása szerint is az agresszió tanulás eredménye. A tanulás a 

személyes diszpozíció tapasztalat útján való megváltozását jelenti, amely megmutatkozhat az 

ismeretvilágban, érzelmi életben, beállítottságban, szokásokban, készségekben, s így az 

agresszió elsajátításában is. A szerzett tapasztalatok csak akkor válnak a személyiség 

sajátjává, ha jutalom, siker, eredmény követi ket. Az operáns tanulás legismertebb módja a 

modelltanulás. A figyelem felkeltése, az elismerés, az el ny szerzése is alapul szolgálhat az 

agresszió elsajátításához (Anderson–Űushman 2002a: 29; Hárdi 2000: 73). Az agresszív 

gyerekek – mivel gyakrabban használják az agressziót céljaik eléréséhez, és mert a kortársak 

az agressziónak általában be is hódolnak – egyre inkább igazoltnak látják, hogy ez a 

legmegfelel bb módja vágyaik teljesítésének.  

Az agresszió kognitív szabályozása f leg a gyerekek körében azért is jelenethet problémát, 

mert el fordulhat, hogy az agresszió megéléséhez kapcsolódó kognitív tartalmak az agresszív 

cselekvésmintázatok melletti elkötelez dést segítik, egyrészt a modelltanulás révén az 

agresszió kiélése a csoporttal való azonosulás lehet ségét biztosítja (Hogg–Knippenberg 

2003; Hogg 2006: 250–2ő1), közvetlen anyagi haszonnal járhat, illetve mivel az agresszió 

tartós energia, ezért az agresszió kifejezése katartikus lehet, a katarzis pedig az agresszív 

érzések és cselekedetek intenzitásának csökkenését eredményezheti. Összefoglalva tehát, az 

agresszió tudatos választása, kognitív megtámogatása három tényez re vezethet  vissza: az 

azonosulási vágyra, a közvetlen haszonszerzésre és a katarzis elésére.  
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4.4. Az agresszió mint társadalmi és kulturális probléma 

Az agresszió cselekvésmintázatainak megítélése társadalmi problémaként a családon belüli 

kisebb konfliktusoktól a b nelkövetésig terjed  széles skálán mozog. A hétköznapi világ és 

valóság minden területét érinti, és áthatja a jogtól a pedagógiáig. Els sorban azért, mert az 

interperszonális kapcsolatokban mint konfliktusos lények veszünk részt, személyiségünk 

alapvet  mozgatóereje az ellentétek egysége és küzdelme. A konfliktusokat el kell fogadnunk 

mint a társas lét természetes velejáróit, az emberi kapcsolatok árnyoldalait (Schild 2012: 2ő), 

és ezek megoldására kell törekednünk. Ennek érdekében az agresszió bels , intraperszonális, 

kognitív reflexiója és megfékezése mellett fontos tényez  annak küls  kulturális 

szabályozása, illetve jogi szankcionálása is. (A jog nem agresszióról, hanem b nr l és 

b ntetésr l beszél, ennek súlyosságát mérlegeli, a jelenséget pedig az elszenved  fel l, a b n 

okán fellép  kár fel l közelíti meg.)  

Konrad Lorenz szerint (199ő: 212) az agresszió kulturálisan közvetített bels  

(intraperszonális) korlátozásának kulcsa az önismeret fejlesztésében rejlik, ezért a következ  

kutatási utakat javasolja: 1. objektiv-fiziológiai vizsgálatok annak a kérdésnek a 

megválaszolása érdekében, hogy hogyan lehet az agressziót póttárgyakon levezetni, 2. a 

szublimáció, a katarzisnak ez a sajátosan emberszabású formája, mely hozzájárulhat a 

felhalmozódott agresszív késztetés konstruktív levezetéséhez. Megállapítja, hogy az agresszió 

minden más ösztönnél hajlamosabb arra, hogy póttárgyakon kielégüléshez jusson, ennek 

jelent s eszköze a sport és a humor, és ez utóbbi a mai korban a túlterhelt felel sségvállaló 

erkölcsnek méltó szövetségese tud lenni (199ő: 220).  

A kultúrában tehát az agresszió kétféleképpen jelentkezik, egyrészt mint szublimálandó er  

és büntetend  cselekvés, másrészt mint fogyasztásra felkínált árucikk, vagyis mint gazdasági 

tényez . A kulturális szublimációban részt vesz például a vallási gyakorlat – amit jelen 

esetben a religio ’összeköt, összekapcsol’ jelentésében használunk (Finály Henrik: A latin 

nyelv szótára http://latin.oszk.hu/cgi-bin3/index.cgi; Latin-magyar szótár 1998: Ő77) –, a 

pedagógia – amin els sorban a gyermek társadalomba való bevezetését, kísérését, valamint 

ennek elméletét, gyakorlatát értjük –, illetve a családi szocializáció, végül pedig a jog, mely 

az agresszió szankcionálásának törvényi keretét biztosítja – kiegészítve álláspontunkat azzal, 

hogy a szabályozás és szublimáció normái és megvalósulásának eszközei kultúránként, 

koronként változhatnak.  
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4.4.1. Az agresszió fogyasztása  

A fizikai agresszió látványa iránti igény és érdekl dés a mai napig fennmaradt. „Még 

mindig népszerű a test-test elleni harc, megjelenési formája szinte egyáltalán nem, csak 

elnevezése változott meg mostanra, a harci játékokat és gladiátorjátékokat felváltotta a 

pankráció, az utcai harcosok viadala és a ketrecharc. Hozzájuk sorolható némely sportág, 

amelyekben a kemény fizikai kontaktusok kulcsszerepet játszanak, például: a boksz, a rögbi és 

az amerikai futball. Az agresszív műsorok a modern technika (televízió, internet, videó, DVD) 

segítségével könnyen hozzáférhet vé váltak. Akár otthon, tetsz leges id ben, kényelmes 

körülmények között, olcsón, különleges tárgyi feltételek nélkül nézhet k” (Hárdi 2000: 66; 

Gardner–Pickett–Knowles 2006: 240). A „Panem et circenses” római mondás ma is 

érvényes, annyi változott, hogy a tömegek fizikai agresszióra való igényét els sorban a 

moziban, tévében látható krimik és horrorfilmek, sportm sorok, az agresszív számítógépes 

játékok, illetve a különböz  m sorokban változatos formában tettenérhet  nyelvi agresszió 

szolgálja ki. Az agresszió fogyasztása azonban azért jelent s társadalmi kérdés, mert nemcsak 

kielégít, csillapítja az agresszió iránti igényt, hanem agresszióhasználatát serkenti, normává 

emel  hatása is van (Vetró et al. 2010: Ő13). 
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4.5. A nyelvi agresszió  

 

Mottó: „A 21. század legfontosabb kérdése, hogy tudniillik hogyan lehet ránevelni a 

földkerekség tízmilliárdnyira becsült lakosságát arra, hogy békében éljen egymással és a 

környezettel, alapvet en nyelvi kérdésként fogható fel” (Kassai Ilona 2002: 7). 

 

4.5.1. A nyelvi agresszió és az agresszió kapcsolatának kérdése  

Kutatásunk egyik sarkallatos kérdése összefügg a nyelvészetnek azzal a jelent s 

problémafelvetésével, hogy milyen helyet foglal el a verbális agresszió az agresszív 

viselkedés különböz  mintázataiban. A kérdésfeltevés több szempontból is jogos, de f leg 

azért, mert a nyelvészet álláspontja az, hogy a verbális agresszió egy sajátos és specifikus 

kategóriája a beszédcselekvéseknek, amely bizonyos esetekben önmagában is beszédaktust 

alkot, más esetekben pedig a cselekmények sorában valamely agressziófajta altípusaként 

valósul meg (Jay 2000; Kegyesné 2008: 6ő; Űatár 2009).  

Napjainkban egyfajta paradigmaváltást figyelhetünk meg a nyelvi agresszió megítélésével 

kapcsolatban. Freud gondolataitól – „Kezdetben volt a tett, s kés bb jött a szó, amely bizonyos 

feltételek közepette kulturális haladást jelentett, s a cselekvést szóvá szelídítette. A szó 

eredetileg varázslat, mágikus aktus volt, de még sokat meg rzött eredeti erejéb l. A szó lépett 

a durva tett helyébe, ami el relépés az emberi fejl désben.”(1940: 214) – hosszú út vezet 

Kinney kísérletekkel is igazolt állításáig: „Az énkép elleni támadások potenciálisan lehetnek 

károsabbak, mint a test ellen elkövetett fizikai támadások.” Illetve „a verbális agresszió 

sokkal finomabb és komplexebb formában jelentkezik, mint a fizikai tett” (1994: 213). Dela 

Margaret Űagshaw átfogó kutatásában pedig arról beszél, hogy a verbális bántalmazás 

redukcionista, leírása azért problematikus, mert „szerves része egy komplex, változó, 

kaleidoszkópszerű, vagy más néven mozaikszerű er szakmintázatnak. A különböz  formájú 

visszaéléseket nem lehet elválasztani a verbalitástól, mert ezek egyrészt egyszerre 

jelentkeznek, és szerves kapcsolatot mutatnak. Ebb l a szempontból a verbális bántalmazás 

bonyolult módon kapcsolódik az olyan visszaélési formákhoz, mint a szociális, kapcsolati, 

szexuális, pszichológiai, fizikai és gazdasági hatalom er szakos gyakorlása” (2004: 180). 

Szintén erre vonatkozik Ney empírikus vizsgálatokból származó felismerése, mely szerint a 

gyermekek esetében a verbális agresszió hatásának megítélése azért kulcskérdés, mert 

számukra a nyelvi agresszió mindig valamilyen más fizikai agresszióval összekapcsolva 

jelentkezik. Az esetek kevesebb mint 5%-ában tapasztalták a gyerekek csupán a fizikai 
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bántalmazást, a testi vagy az érzelmi elhanyagolást és szexuális visszaélést verbális 

bántalmazás nélkül (Ney 1987-es vizsgálati erdményeit idézi Jey 2009: 86). Ez a fajta 

komplexitás és a nyelvi agresszió érzékelésében mutatott egyéni különbségek megnehezítik 

az agresszió azonosítását, megértését és szublimálását, az énkép vele való megküzdését. A 

megküzdés viszont elkerülhetetlen, ugyanis ennek hiányában a nyelvi agresszió olyan 

láthatatlan lelki károkat okozhat, melyek el bb-utóbb pszichikailag és fiziológiailag is 

jelentkezhetnek (Bagshaw 2004: 180).  

Azt már korábban is észrevették, hogy a gondolkodásban a fizikai és a társas fájdalom 

megnevezése azonos fenomenológiai és idegi alapokon m ködik, hiszen ugyanazokat a 

szavakat, metaforikus képeket használjuk a fizikai és a társas sérülések leírására: eltörik a 

csontunk, összetörik a szívünk, hasfájás, szívfájdalom. Kés bb neurológiai vizsgálatok arról 

számoltak be, hogy a társas fájdalom átélésekor megnövekedett az agy cinguláris agykérgi 

aktivitása, ami a fizikai fájdalom átélésekor mutat nagy aktivitást (Nelson–Panksepp 1998: 

438; Kipling–Zadro 2006: 32). Vagyis az átélt társas kirekesztést követ  fájdalom átfedésben 

van a fizikai fájdalom idegrendszeri folyamataival (McDate–Cacioppo–Hawkley 2006: 96). 

Ezen felismerések pedig elvezetnek ahhoz a következtetéshez, hogy bár megjelenésében és 

megvalósulásában a nyelvi és fizikai agresszió különbözik egymástól – hiszen a nyelvi 

agresszió egyes formája szimbólumokból és szabályrendszerb l álló kód segítségével 

közvetve okoz sérelmet (amennyiben indulatot közvetít), mégha a beszélt változatban a fizikai 

testnek, a metakommunikációnak, benne a proxemikának és a szupraszegmentális elemeknek 

jelentéshordozó olykor jelentésmódosító szerepe is van – biológiai, vagyis érzelmi és 

fiziológiai háttérmechanizmusa minden tekintetben a fizikai agresszióval azonos az agresszor 

és az áldozat részér l egyaránt.  

4.5.2. A nyelvi agresszió neurológiai, pszichológiai és szociológiai 

megközelítésben  

Az agresszív beszéd mint jelenség egyértelm en nem csupán nyelvi kérdés, hanem egy 

emberi, társadalmi jelenség nyelvi vetülete, így az agresszión túl a verbális agresszió 

vizsgálata a nyelvészeten kívül több tudományághoz (pszichológia, szociológia, 

szociálpszichológia) is köt dik (Űatár 2012: 16). „Amit a társalkodók a beszédaktus közben 

tapasztalnak, az megfelel az emberi lét alapvet  társadalmi folyamatának” (Griffin 2001: 68).  

Az ember számára a társas kapcsolat ugyanolyan szükséglet, mint a víz vagy a leveg . 

Gondolkodó, szellemi lényként életbenmaradásának záloga a társakkal való együttm ködés 

megvalósulásában rejlik, melynek legjellegzetesebb és leggyakoribb kifejezési formája a 
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verbális kommunikáció. A nyelvi interakció tehát bels  szükséglet, melyben a beszél  

valamiképpen mindig önmagát adja, önképét jeleníti meg, melyen nyomot hagy az ember 

érzelmi, fiziológiai homeosztázisa és annak hiánya is. Éppen ezért a nyelvi bántalmazás, ami 

tulajdonképpen áldozat önképe elleni támadás, azt a célt teszi semmisé, amire az egész emberi 

psziché szervez dik, vagyis, hogy az egyik személy a másik személlyel kiegyensúlyozott 

kapcsolatba kerüljön. Azonban a nyelv nem csupán az érintkezés, a tudás eszköze, hanem 

hatalmi eszköz is, hiszen az ember nemcsak azért beszél, hogy megértsék, hanem azért is, 

hogy higgyenek neki, engedelmeskedjenek neki, tiszteljék, megkülönböztessék (Űourdieu 

1978: 6). Az interakcióban a személy önképének verbális felmutatása része a személyes 

diszpozicionálásnak, a tagok közti rend felállításának. Ez pedig a társadalmiság megélésének 

alapvetése, mely nem létezik rangsor, rend nélkül (Gerlai 1986: 13ő). Ez a rangsor pedig 

interakciónként a résztvev k megegyezésének eredményeként jön létre, mely folyamatot 

együttm ködés vagy konfliktus jellemezhet. Vagyis a beszédpartnerek bels  stabilitásától és 

szándékától, akaratától függ en az interakció aktusai explicite vagy implicite irányulhatnak 

egymás önképének, verbálisan megjelenített homlokzatának megbecsülésére, kölcsönös 

védelmére, vagy a másik kárára történ  agresszív hatalomszerzésre. 

Az indulatból származó valódi nyelvi agresszió mindig ínségb l fakad, annak a vélt vagy 

valós felismeréséb l, hogy a társas lét iránt támasztott rend igénye nem elégül ki az interakció 

során. Maga a társadalmiság és benne a személy akként való elfogadása, ahogyan  felkínálja 

magát, sérül, vagyis visszautasítják, ez pedig visszahat az önmegjelenítésre, zavar támad 

benne, ez vészreakció formájában fiziológiailag, érzelmileg jelentkezik, fájdalmat okoz, és a 

sérülés intezitásának megfelel en – amit sok tényez  befolyásol – cselekvésre ösztönöz, 

egyfajta cselekvési energiaként jelentkezik. Ha stabil önképpel, kiforrott személyiséggel 

rendelkezik a konfliktusban álló személy, és van elkötelez dése az együttm ködés mellett, 

akkor meg tud küzdeni ezzel a vészreakcióval, és a partnerrel együttm ködve vissza tudja 

állítani a kapcsolat homeosztázisát, ezáltal pedig saját önbecsülését. Ha azonban nem 

rendelkezik kiforrott személyiséggel, vagy rossz mintákat követ a kommunikáció során, és 

kizárólag a saját stabilitásigényének kielégítése érdekli, nem az interakcióé, akkor 

agresszióval, egyfajta nyelvi „csalással” – az agresszor önmagát a valósághoz képest 

dominánsabbnak tünteti fel, hamis önképet mutat fel, vagyis az instabilitást felnagyított 

stabilitás mögé rejti – vissza tudja ugyan szerezni a saját hatalmát a másik kárára, de le kell 

mondania társas igényének kielégülésér l. Vagyis a nyelvvel kifejezett bántalmazás még ha 

támadásnak t nik is, gyökerében tulajdonképpen ínségb l fakadó „önvédelem”, és 

kivitelezése csak látszatmegoldás, hiszen a verbális er szak ideig-óráig visszaállíthatja az 
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egyén homeosztázisát, de nem állíthatja vissza az interakció homeosztázisát, ezért az 

agresszor mint társas lény megbukik, kudarcot vall, és ez újabb instabil állapothoz vezet.  

Az együttm ködés választása, megvalósítása is visszahat az interakció részvev ire, még 

nagyobb harmóniához vezet, amely növeli az egyén konfortérzetét. Ez az állapot, amikor az 

ember tisztán lát, nyugodt, önmagát teljes egésznek és autonóm lénynek éli meg. Ez az állapot 

bels  biztonságot ad, ilyenkor az ember önmaga ura, és anélkül is harmóniában van 

önmagával, hogy másokon uralkodna. Ha két egymással kapcsolatban álló ember ebben az 

állapotban van, az állapot felfokozódik, életörömmé válik (Evans 200Ő: 62). Összefoglalva 

tehát, a társas igény kielégítésekor a közvetlen nyelvi agressziónak azért nincs értelme, mert 

semmi köze sincs a problémamegoldáshoz, nem megoldja, hanem elmélyíti a konfliktusokat, 

valójában a társas igény ellen hat, és a kirekesztés, elidegenedés érzetét kelti.  

A gyerekek esetében ezen konfliktusok agresszív megoldása azért is problematikus, mert 

nem rendelkeznek kiforrott személyiséggel, a nyelvi bántalmazás átélése pedig súlyos károkat 

okozhat személyiségük fejl désében. Timothy Jay Ney (1987) cikkében arról számol be, hogy 

a szóbeli bántalmazás (pl.: káromkodás, fenyeget , megalázó megnyilatkozások) nagyobb 

valószín séggel fog közvetlenül hatni a gyermek világnézetére és benne saját önérzékelésére, 

mint a fizikai agresszió. Ney úgy gondolja, hogy a verbális er szak azért okoz nagyobb kárt 

gyermekkorban, mint feln ttkorban, mert a gyermek nem tudja megvédeni magát/homlokzatát 

a verbális támadástól (2009: 86–87). Ez els sorban azt jelenti, hogy a verbális támadással 

nem tud megküzdeni, nem tudja önképébe beépíteni, és nem pusztán azt, hogy agresszív 

támadás esetén nem tud agresszív magatartással válaszolni. 

Van olyan szituáció, amelyben az agresszió adaptív válasz a felmerül  konfliktusos 

helyzetre, ilyenkor az agresszor nem csak és nem els sorban a saját dominanciáját védi, és 

nem a bántalmazás a tulajdonképpeni célja, hanem a közösséget, továbbá a partnert, a 

tulajdonképpeni áldozatot segíti abban, hogy felismerje viselkedésének antiszociális voltát. 

Ezt célozza meg a konstruktív agresszió, mely a kizökkentés, illetve a kiközösítés/kirekesztés 

révén vészreakcióként hat az áldozatra – a keletkez  fájdalom azt a célt szolgálja, hogy jelzést 

adjon a társas viselkedés szabályozására (MacDonald–Kingsbury–Shaw 2006: 90) –, és arra 

ösztönöz, hogy a visszafogadás érdekében változtasson viselkedésén, proszociálisabb és 

jobban alkalmazkodó legyen. Kutatások bizonyítják, hogy ha a visszatérés esélye nem 

biztosított az áldozat számára, az nem segíti a proszociálisabb viselkedés megvalósulását, 

hanem éppenséggel ellenkez  hatást vált ki, és növeli az antiszociális viselkedés esélyét 

(Baumeister–DeWall 2006: 76). A nyelvi agressziónak ezen széls  esete, a kiközösítés a 

halálb ntetéssel ér fel, a kirekesztést l való félelem a haláléfélelemmel rokon. Úgy vélik, a 
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kiközösítés bepillantást ad a célszemélynek abba, milyen lenne, ha  már nem lenne (Kipling–

Zadro 2006: 29). Ilyen értelemben tehát az agressziót arra is használjuk, hogy mások 

viselkedését befolyásoljuk, szabályozzuk – ez az ún. konstruktív nyelvi agresszió –, ennek 

lehet sége pedig azzal az egyszer  magyarázattal függ össze, hogy a szeparáció distersst 

(’aggódás, szorongás’) vált ki az áldozatból, a társak újbóli közelsége pedig konfortérzéssel 

tölti el (Eisenberg–Lieberman 2006: 110). 

4.5.2.1. A nyelvi bántalmazás prototipikus esetének a közvetlen nyelvi 

agressziónak a jellemzése az elkövető szempontjából  

A nyelvi agresszió kiindulásában az agresszor bels  instabilitásával, önértékelési zavarával 

függ össze, a létrejöv  agresszív nyelvi folyamat pedig annak – általában kognitív 

szabályozás nélküli – következménye. Ez közvetlenül azt jelenti, hogy egy interakciós 

kapcsolatban az egyik fél vagy mindannyian a saját életük feletti uralom/hatalom 

megbicsaklását, a személy bels  integritásának elvesztését észleli(k), mely fiziológiai, érzelmi 

és (kognitív) ítéletekben válik valósággá számára. Vagyis az agresszor el ször is szenved  

alanya az interakciónak, és nem domináns szerepl je.  

Az agresszió mint a szervezet számára jelenvaló vészreakció tehát érzelmi, fiziológiai 

együtthatókkal is jellemzhet , ezek az érzelmi arousallal együtt járó fiziológiai változások 

következményei, többségükben a vegetatív idegrendszer szimpatikus ágának aktivizációjából 

származnak, és olyan küls  jelekben manifesztálódnak mint: a kitágult pupilla, gyorsabb 

leveg vétel, izzadás, arc elvörösödése (Oatley–Jenkins 2001; Schild 2012: 379). Az 

agressziót kiváltó érzelmi és fiziológiai együttes, arousal azt a vészreakciót adja tehát a 

szervezetnek, hogy a személy elvesztette kontrollját önmaga fölött, nem ura önmagának. 

Nyelvi agresszióról azonban onnantól beszélünk, amikor az elvesztett integritásból fakadó 

düh kiélését a beszél  – a személyes egyensúly visszaállításának érdekében – úgy használja 

fel, hogy ezt a kezdeti energiát az interakciós partner homlokzatának rombolására fordítja. 

Ennek nyelvi megvalósulása – miként a nyelvi agressziót kiváltó okok is – rendkívül nagy 

változatosságot mutat. 

A verbális (és minden) er szak mögött az a meggy z dés áll, hogy az instabilitásból 

származó fájdalom oka a másikban kersend , és ebb l következik, hogy az illet  b ntetést 

érdemel, ilyenkor divinizálódunk! Holott a düh kiváltó okát saját gondolkodásunkban 

találhatjuk meg. „A düh olyan életidegen gondolkodásmód eredménye, amely nincs 

kapcsolatban a szükségleteinkkel, mert tulajdonképpen a társas szükséglet kielégülésével 

szemben hat. Minden dühkitörés magja egy kielégítetlen szükséglet, úgynevezett frusztráció. 
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Miközben a düh lehetne hasznos vészjelz  számunkra abban a tekintetben, hogy jelenlegi 

gondolkodásunk és erre épül  döntéseink nem oda vezetnek bennünket, ahova kellene, 

ehelyett – mivel a racionális gondolkodás mintegy háttérbe szorul ilyenkor – a düh korlátozás 

nélküli kiélésével, a nyelvi agresszió megvalósulásával megakadályozzuk az interakció s 

benne önmagunk egyensúlyának visszaállítását” (Evans 2004: 120). 

Az agresszor dühe tehát saját hatalomveszteségéb l fakad, a dühkitörésésének oka pedig a 

kognitív funkciók kikapcsolására vezethet  vissza a nyelvi agresszió ugyanis legtöbbször 

ésszer tlen és haszontalan, általa az agresszor magamagát is félrevezeti, becsapja, hiszen 

ennek kiélését különféle „áleredményhez” köti, melyben az els dleges (vélt) jutalom a 

megkönnyebbülés, az eufórikus feldobottság, mely a düh, a felgyülemlett feszültség 

kiengedését követi, a másodlagos jutalom, hogy általa az agresszor újra meger sítette hatalmi 

pozicióját, ráadásul ezek még azzal a téves következtetéssel is járnak, hogy a dühkitörés, az 

er szak legitim (használható) konfliktusmegoldó technika, az egyensúly visszaállításának egy 

lehetséges, kézenfekv  módja, de ez álságos mód, ugyanis a valóságban nem oldja meg a 

problémát. A társas szükséglet nem elégül ki, éppen ezért az interakciós partnerek 

mindegyikére rossz hatással van. Közvetlenül rombolja az áldozat önképét, benne frusztrációt 

kelt, és megindíthatja az agresszió láncreakcióját, másrészt rombolja az agresszor önképét is, 

hiszen a nyelvi agresszió kiélése miatt társas lényként kudarcot vall, kiegészítve mindezt azzal 

a veszteséggel, ami a másik elítélésével együtt jár, hogy tulajdonképpen csökken az interakció 

eredeti szükségletének kielégítési esélye, f leg ha annak kielégülése a másiktól függött 

(Marshall 2001: 123). 

 

4.5.2.2. A nyelvi bántalmazás prototipikus esetének a közvetlen nyelvi 

agressziónak a jellemzése az áldozat szempontjából 

Az agresszív interakció modellezésének legkülönösebb felismerése, hogy az áldozati és 

agresszori szerepek a biológiai háttérmechanizmusok tekintetében nem választhatók szét 

élesen egymástól, hiszen a nyelvi agresszió kiélése az áldozat szempontjából ugyanazt a 

frusztációs helyzetet teremti meg, mint amit az agresszor észlelt az agresszió kezdetén. A 

nyelvi agresszió az áldozatban tehát – mivel az áldozat homlokzatának összeomlására irányul 

– ugyanazt az arousalt eredményezi, melynek érzelmi, fiziológiai jellemz i az agresszor 

el bbi leírásával megegyeznek. Vagyis az agresszori és az áldozati szerep els sorban a 

cselekvés megvalósulásának, sorrendjének szempontjából és a cselekvés irányulása fel l 

különböztethet  meg, arról nem is beszélve, hogy a nyelvi agresszió mint láncreakció során a 
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szerepek váltakozhatnak, cserél dhetnek, ez pedig a társalgásban megjelen  kölcsönös jelleg 

fenntartását sugallhatja: 

1. agresszor: az (ön)uralom sérülésének megítélése/frusztáció/düh/fiziológiai 

egyensúlytalanság – düh kiélése/(verbális) agresszió – (vélt)megkönnyebbülés/(interakciós 

kudarc)/frusztráció  

2. áldozat/agresszor: (ön)uralom sérülésének megítélése/frusztáció/düh/fiziológiai 

egyensúlytalanság – düh kiélése/(verbális) agresszió – (vélt)megkönnyebbülés/(interakciós 

kudarc)/frusztráció– algoritmikus mintázatát mutathatja.  

Az ádozat kétféle módon ronthatja le a nyelvi agresszió mechanizmusát egyrészt:  

a) az agresszió terepén maradva kiléphet bel le, megszüntetheti az interakciót, ebben az 

esetben nem bonyolódik bele az interakcióba, vagy  

b) nem fogadja el az agresszor játékszabályait, és szavakkal nem „üt vissza”, hanem 

kognitív stratégiák alkalmazásának segítségével a problémagoldás korábban említett lépéseit 

követi.  

Ez utóbbi lehet ség választása azért rendkívül nehéz, és f leg begyakorolt mintakövetés 

esetén m ködik zökken mentesen, mert a nyelvi agresszió sajátos nyelvi tulajdonsága, hogy 

hatására az áldozat önképe/arca/homlokzata sérül, amely azzal a következménnyel jár, hogy 

megbomlik a személy bels  egyensúlyállapota, ösztönösen saját magára irányítja figyelmét, 

és minden kognitív kapacitását saját egyensúlyának visszaállítására fordítja, holott a megoldás 

éppen a másik ínségére való figyelés mechanizmusán keresztül valósulhatna meg, ráadásul az 

agresszió interpretálásához köthet  arousal növekedés a racionális gondolkodás deficitjével 

jár együtt, mely az agresszió láncreakcióként való kibontakozását segíti (Huszár–Makra et all 

2010: 532–533).  

Fontos tehát olyan stratégiákat elsajátítani, melyek a nyelvi agresszió aktusait az ösztönös 

érzelmi, indulati meghatározottságából a kognitív szférába tolják át. Éppen ezért tudatos 

figyelmet kell fordítani a mások által bennünk keltett érzésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy az, 

amit kivált bennünk a másik nyelvi agressziója, els sorban nem (de legalábbis nemcsak) a 

másiktól, hanem a saját igényeinkt l is függ! 

A nyelvi agresszió fogadására Marshall szerint négyféle út áll rendelkezésünkre:  

1. magunkra vesszük, mert jogos kritikának tartjuk, vagyis elfogadjuk és magunkat 

hibáztatjuk, ennek önbecsülésünk látja kárát, b ntudatot, szégyent és levertséget érzünk, 

2. a beszél partnerünket hibáztatjuk, ilyenkor haragot érzünk, ez vezet leginkább a 

dühkitöréshez, a nyelvi agresszió láncreakciójához, 

3. a tudatosság fényét saját érzéseinkre irányítjuk, 
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Ő. a tudatosság fényét a partner érzéseire irányítjuk (Marshall 2001: 57). 

Minden verbális interakcióban az a természetes állapot, hogy nemcsak ráhangolódunk a 

partnerre, de át is adjuk neki magunkat. A személyek pszichikai kapcsolódása mellett azonban 

megmarad a személyiség kontúrja, annak mindenkori elfogadása és tiszteletben tartása, 

igenlése a társas szükséglet legvégs  értelme, ezért a nyelvi agresszió tulajdonképpen 

határsértés, mely a másikra való ráhagyatkozás bizalmi viszonyát rontja le. A nyelvi agresszió 

miatt a partnerhez való viszonyulásban azért támad zavar, mivel az egész agresszív esemény 

tulajdonképpeni oka az agresszorban van, az áldozat számára a folyamat valójában 

kiszámíthatatlan, nem lehet rá „lelkileg” felkészülni, ezért (tévesen) nagyon gyakran vállalunk 

felel sséget mások dühéért (Evans 200Ő: 70). 

A szóbeli er szak kiszámíthatalansága folytán az áldozat fejében minden egyes esemény 

elszigetel dik. A zavarodottság annak tudata, hogy egy adott konfliktusnak lehet egy 

pillanatnyilag még fel nem ismert megoldása. Ellentmondásos érzései összezavarják az 

áldozatot, ám mivel nem látja át a helyzetét, nem képes érzései feloldására, ergo 

értelmezésére, nem tudja tudatos szintre vinni az élményeit. A bels  konfliktus akkor múlik 

el, ha tudatosodik benne, hogy bántalmazták. 

A szóbeli bántalmazást követ en az áldozatban a gyomorfájdalom, hátfájás, émelygés, 

fejfájás, levertség, fáradtság tünetei keletkez(het)nek (Evans 200Ő: 82). Sokszor nem a szavak 

értelméb l, hanem a testi jelekb l ismerjük fel, hogy nyelvi agresszió áldozatává váltunk. 

Matsuda és mtsai. (1993) valamint Sullaway (200Ő) szerint a rendszeres nyelvi agresszió 

pszichológiai és fiziológiai következményei hasonlók a poszttraumás stressz tüneteihez 

(PTSD): pánik, félelem, szorongás, rémálmok, tolakodó gondolatok, megfélemlítettség 

érzése. A rövid távú következmények közé az önértékelési zavart, a félelmet, a szégyent és a 

pánikot sorolják. Állandó érzés a harag, az undor és a félelem (Jay 2009: 83–84). 

A destruktív nyelvi agressszió megélésének összetett fiziológiai és pszichikai 

következményei miatt is érdemes vizsgálni az ifjúság nyelvhasználatát, hiszen nemcsak 

elszenved i, hanem használói is a nyelvi agressziónak. Érthet  módon az ember éppen az 

átmeneti id szakban (pl. serdül kor) éli meg leginkább az önpozicionálás, a hatalom 

birtoklásának, lényegében egy magasabb státusba való átkerülésnek az igényét. A 

középiskolás-korúak pedig rendelkeznek azzal a pragmatikai, szociálpszichológiai, 

reflektálatlan háttértudással, hogy a nyelv lehet a hatalom eszköze, hogy a nyelvi agresszió a 

hatalom er szakos kinyilvánításának a módja, a csoporton belüli rangsor rendez elve. Ezért 

érdekeltek a nyelvi agresszió használatában.  
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A nyelvi agresszió gyakori használata miatt azonban hozzászoktatják egymást és 

önmagukat ezen aktusok elviseléséhez, vagyis kioltják a nyelvi agresszió zavart okozó 

mechanizmusát, és ezzel egyszerre hat, hogy nyelvhasználatukban megjelenik a nyelvi 

agressziónak az er szakra ráépül , azt felülíró funkciója, mely az összetartozás nyelvi 

kifejez je lesz – mely jelenség nyelvi/ nyelvhasználati szinten jelentésváltozással, a jelentés 

elhomályosulásával magyarázható –, kiszorítva sok másfajta, a szolidaritás kifejezésére 

szolgáló konvencionális nyelvi megoldást. 

 

4.5.3. A nyelvi agresszió rendszerezési kísérlete  

A nyelvi agresszió nyelvészeti kategóriaként nem tekinthet  homogén nyelvhasználati 

jelenségnek, éppen ezért a megnevezés csak gy jt kategória-névként alkalmazható, és 

önmagában nem tartalmazhat értékítéletet – még ha a hétköznapi használat negatív jelentést 

tulajdonít is neki. Az ilyen nyelvi jelenségekr l formai sokféleségük és funkcionális 

változatosságuk miatt nem mondható ki szabályként, hogy a nyelvi agresszió mindig rossz 

vagy jó, hogy stílusában csúnya vagy szép, helyénvaló vagy helytelen, destruktív vagy 

konstruktív. Ezek közül a dichotomikus értékparaméterek közül csak mindig egyenként, az 

adott esetre vonatkoztatva, a szituáció, a téma, a beszédpartnereket összekapcsoló dominancia 

viszonylatából reagálhatunk. A szókészlet bármely elemét érintheti, illetve az egy nyelvet 

beszél  közösség minden tagját érinti, nem kapcsolható egyetlen rétegnyelvhez sem, hiszen 

jelen van az egyházi szóhasználatban (vö.: átokzsoltárok) épp úgy, mint az orvosok, tanárok, 

az ifjúság nyelvhasználatában. Nagymérték  különbségek a nyelvi agresszióhoz felhasznált 

szavak megválasztásában, az áldozatra irányulásban és az agresszív beszédcselekmény 

funkciójában figyelhet k meg. A nyelvi agresszió fogalmi kategória alulspecifikált jellege 

miatt nem azonos a diszfemisztikus szavakkal létrehozott szándékos nyelvi bántalmazás 

esteivel, ez utóbbi annak egy alesete, úgynevezett alapesete (Habermas 1979, 2001: 23Ő; 

Domonkosi 2002: 68–69) funkcionális szempontból prototipikus megjelenési formája, mely 

nyelvhasználati formákra és funkcióra egyéb (a társas normák szempontjából gyakran legitim) 

társas funkciók és módosult formák épültek rá.  

A nyelvi agresszióról általánosságban az mondható el, hogy a nyelv társas használatával 

együttjáró, tanult viselkedésformákat ölel fel, melyeknek cselekvésértéke funkcionális 

szempontból a lelki károkozástól a társas kapcsolatok fenntartásáig, a verbális kirekesztést l a 

csoportidentitás kifejezéséig terjed  széles skálán mozog.  
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A magunk rendszerezési kísérletét szociopragmatikai szempontok érvényesítésével 

valósítjuk meg, az agresszió definíciójából kiindulva a társalgásra mint társas interakcióra 

vonatkoztatva fogalmazzuk meg, melynek szempontjai: az agresszori és áldozati szerepek 

szétválasztása, az agresszor részér l az agresszív intenció szándékos nyelvi kiélése, az áldozat 

részér l az okozott sérelem észlelése, melynek formája, grammatikai megvalósulása függ az 

áldozatra való irányulástól, mely az agresszor proaktív vagy reaktív jelenlétével magyarázható 

(vö.: Ő. fejezet). Végül a rendszerezésben számolunk a nyelvi agresszió funkcionális 

soknem ségével, illetve a funkció megvalósításának összefüggésében az aktuális társalgásban 

választott stílusstratégia normasért , szerephez nem ill  vagy szerephez ill , legitim voltával.  

A nyelvi agresszió alaptípusa, melyben az agresszió minden feltétele teljesül – s melyhez 

képest a további nyelvi agressziós formákat értelmezni tudjuk – a közvetlen nyelvi agresszió 

destruktív, direkt formája, mely funkcionális szempontból a nyelvi bántalmazás eseteit 

jelenti. A közvetlen nyelvi agresszióban az agresszori és áldozati szerepek jól elkülönülnek: 

az agresszor számára a társalgásban megvalósuló beszédcselekmény az agresszív indulat 

kiélésének verbális eszköze, mely közvetlen dominanciaszerzéssel, ugyanakkor az áldozat 

arcának összeomlásával jár együtt, célja a nyelvi bántalmazás megvalósítása. A nyelvi 

agresszió ezen eseteiben az agresszív intenció az áldozatra közvetlenül ráirányul, melyet a 

grammatikai megformálás explicit formákkal biztosít, az áldozat(ok) ugyanis leggyakrabban 

E/2, T/2, T/1, autoagresszió esetén E/1 személyként artikulálódik, melyet a mondat szintjén az 

igei személyrag és a birtokos személyjel jelöl. A társalgásnak ebben a formájában reciprocitás 

lehetséges, de nincs együttm ködés, ezért zavar támad a kommunikációban, mely csak 

együttes er feszítés eredményeként hozható helyre, illetve kudarcba fulladhat. A közvetlen 

nyelvi agresszióban az agresszív szándék megjelenhet tartalmi, nonverbális szinten, illetve a 

beszédjog er szakos kisajátítása szempontjából, viszont az agresszió áldozatra irányulása 

mindig explicit, maga az agresszió tartalmi összetev i lehetnek implicitek, kontextustól, 

helyzeti normáktól függ ek. A nyelvi cselekmény megvalósulhat diszfemisztikus, stigmatizált 

kifejezések használatával (mely a bántó/agresszív funkciónak megfelel en a társalgásban 

megvalósuló dekódolás automatikusságának köszönhet en (is) elegend  ahhoz, hogy az 

áldozatot arra kényszerítse, hogy olyasmire gondoljon, ami számára fájdalmat okoz, vö.: 

Huszár T.–Makra E. et al. 2010: 226; Hinojosa, J. A. et al. 2012) vagy anélkül, kontextuális 

implikatúra segítségével.  

A nyelvi bántalmazás esetei, mely beszédcselekmény funkcionális szempontból érthet  

meg a maga teljességében, nem tematizálható sem a megnyilatkozás felszíni formája, sem a 

szituáció, sem a partneri viszony kizárólagossága alapján – bár ezen tényez knek a jelenség 
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elemzésében kétségtelenül fontos szerep jut – az általa megvalósított destruktív funkció miatt 

szociopragmatikai értelemben mindenféle státusviszonyban el fordulhat és mindig 

normasért  tevékenységnek számít, annál az egyszer  oknál fogva, mert ellentéltes azzal, 

amire a kommunikáció egzisztenciális értelemben szervez dik.  

A közvetlen nyelvi agresszió ellentéte az ugratás, mely a közvetlen nyelvi agresszióhoz 

képest egy lényeges összetev ben tér el, abban, hogy a nyelv használata funkcionálisan nem a 

károkozásra, a bántalmazásra, hanem egyfajta nyelvi vetélkedésre irányul, melynek célja a 

csoportszolidaritás, a „negatív presztízs” kifejezése. A funkcionális különbség 

következménye, hogy az ugratás a gyakorlóközösség helyzeti normáinak megfelel en legitim 

nyelvhasználati stratégiának min sül. A reciprocitáson túl együttm ködés is jellemzi. Azonos 

státusban lév k közti beszédstratégiának számít. 

A közvetlen nyelvi agresszió másik ellentéte a konstruktív nyelvi agresszió, mely 

bizonyos konfliktusos helyzetek adaptív megoldási stratégiája lehet. Ez is funkcionális 

szempontból különbözik a közvetlen nyelvi agressziótól, hiszen célja túlmutat a nyelvi 

bántalmazás destruktív jelenségein, ezen beszédcselekmények a státusban eltér  felek 

társalgásaiban az interakció domináns szerepl jének beszédére jellemz  stratégia, célja az 

áldozat nevelése, kizökkentése, fegyelmezése, kritizálása. A helyzeti normák tekintetében 

legitim nyelvhasználatnak min sül.  

Az agresszív indulat közvetlen, destruktív kiélése, a nyelvi bántalmazás mindig 

normasértés, ezért társadalmilag stigmatizált jelenség, vagyis az indulatok a másik kárára 

legitim módon nem élhet k ki direkt formában, éppen ezért alakulhatott ki a közvetett nyelvi 

agresszió gyakorlata, mely nyelvhasználati stratégia révén közvetlen károkozás nélkül élhet  

ki az agresszív indulat, összefüggésben Konrad Lorenz már említett megállapításával, hogy az 

agresszió a leginkább hajlamos arra, hogy póttárgyakon kielégüljön. Ezt a nyelvhasználatra 

átértelmezve úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a nyelvi agresszió alkalmas arra, hogy az áldozat 

jelenléte nélkül pótszituációkban kielégülhessen. Vagyis a közvetett nyelvi agresszió 

eseteiben a diskurzusban az áldozati és az agresszori szerepkörökön túl számolnunk kell a 

diskurzus címzettjével, aki grammatikai szempontból (sem) azonos az áldozattal. Az 

agresszor diskurzusainak tehát nem az áldozat a címzettje, hanem valaki más az áldozat 

grammatikai értelemben E/3; T/3 személyként szerepel. Ez a nyelvhasználat csupán az 

áldozat szempontjából (de nem a beszédpartner, nem a címzett szempontjából) destruktív, 

ugyanakkor az agresszor önpozicionálásának helyreállítására, arcának meger sítésére szolgál. 

Éppen ezért ezekre a társalgásokra jellemz  a felek reciprocitásán túl az együttm ködés, az 

agresszió kiélésével egyid ben nem támad zavar a kommunikációban, hanem éppen 
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ellenkez leg, gyakran nagyobb intimitás jellemzi a diskurzust, a felek legitim stratégiának 

fogadják el az indulatok kiélésére használt agresszív nyelvhasználatot, mely diszfemisztikus 

kifejezésekkel és implikatúrákkal egyaránt megvalósulhat. A közvetett nyelvi agresszió 

eseteinek társadalmi megítélése azonban megváltozhat, amint a jelenség nyilvánosságot kap, 

hiszen onnantól a harmadik személy/ek ellen elkövetett nyelvi bántamazás jogi 

következményekkel járhat. 

Az osztálytermi diskurzusok elemzése során a közvetett nyelvi agressziónak kifejezetten 

erre a közegre jellemz  sajátos és tipikusnak mondható formájával is találkoztunk. A tantermi 

kommunikációban a közvetett nyelvi agresszió ugyanis általában a laterális beszéd (űlark, H. 

H.–űarlson T. Ű. 1982, 2001: 129) megvalósításának egy sajátos fajtáját jelenti, hiszen mind 

a címzett mind az áldozat jelen van a diskurzusban, a közvetett formát csak formai értelemben 

alkalmazza az agresszor, mely egyértelm en a társalgás viszonyrendszerében a formális 

szituációval összefüggésben az arcmunka szempontjából számít jelent s nyelvhasználati 

stratégiának. 

A nyelvi agresszió kiélésének sajátos esete a rejtett nyelvi agresszió, mely azáltal jön 

létre, hogy a közvetlen nyelvi agresszió gyakorlatára jellemz  diszfemisztikus 

nyelvhasználatból kimarad az áldozat tematikus és grammatikai megjelölése. A rejtett nyelvi 

agresszió a beszédhelyzet formalitásától függ en általában kétféle lehet, informális közegben 

az aktuális gyakorlóközösség helyzeti normáinak megfelel en az identitás, a 

csoportszolidaritás, a kreativitás, a humor, a fokozás vagy a feszültség levezetésének nyelvi 

eszköze lehet. Melyek közül kizárólag ez utóbbi esetben számolhatunk valóságos indulattal, 

amikor is az agresszor kimondván a kimondhatatlant megnyugszik, a tabu, vagyis a 

társadalmi tiltás alatt álló kifejezés kimondása ugyanis önmagában felszabadító lehet, a 

korlátlan szabadság élményét adhatja, ezért alkalmassá válhat a homeosztázis visszaállítására, 

miközben az agressszor az adott helyzetben legitim nyelvhasználati stratégiát alkalmaz. 

Formális szituációban viszont a rejtett nyelvi agresszió kiválóan alkalmas a nyelvi 

agresszióval közvetíthet  destruktív szándék indirekt kiélésére, ilyenkor egyértelm en az 

indulatok levezetését célozza, amikor a helyzet formalitása miatt a feszültségoldásra más 

(direkt) mód nem áll rendelkezésre. Ezekben az esetekben az indulat iránya implicit marad, és 

arra szolgál, hogy az agresszornak a társalgásban felmutatott arcmunkája révén a társalgáshoz 

(benne: a partner, téma, szituáció) való viszonyulását jelölje, ugyanakkor a nyelv 

használatával arra kényszeríti áldozatát, hogy olyasmire gondoljon, ami számára fájdalmat 

okoz, s mivel a nyelvfeldolgozás automatikus, ezért az agressziós szándék interpretálása 

bekövetkezik, és hatással lesz az áldozat interakciós pozíciójára, ezen keresztül pedig 
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magának a szituációnak a formális jellegére. Ez a nyelvhasználati stratégia általában 

indulatból fakad, célja a nyelvi bántalmazás, a formális szabályoknak megfelel en pedig 

normasértésnek min sül, státusban azonos és különböz  felek között egyaránt létrejöhet. A 

rejtett nyelvi agresszió sikerülési feltétele két tényez höz van kötve, egyrészt a 

diszfemisztikus kifejezések használatához, másrészt az áldozat személyének implicit 

(be)kódolásához.  

 

4.5.4. A nyelvi agresszió nyelvtudományi megközelítései 

A nyelvi agresszió leírásához a maga módszertanával és eszközeivel szinte minden 

nyelvtudományi terület valamiképpen hozzájárult a leíró nyelvészett l a szocio-, pszicho-, 

etno-, neurolingvisztikán és stilisztikán keresztül a pragmatikáig. A nyelvi agressziónak ez a 

sokoldalú vizsgálata azzal magyarázható, hogy nem elszigetelt nyelvi jelenségr l van szó, 

hanem olyan nyelvhasználati problémáról, mely a beszél közösség minden tagját, a nyelv 

minden rétegét, minden egységét érinti a hangképzést l a szavak jelentésén át, a 

megnyilatkozásokkal létrehozott cselekvések mintázatáig. A nyelvi agresszió 

megkerülhetetlen probléma a szociolingvisztikai meghatározottságú nyelvi norma, a 

rétegnyelv leírásakor, a stílus, a nyelvi választás, a formális és informális nyelvhasználat 

definiálásakor, a nyelvhasználat, vagyis a percepciós és produkciós oldalon létrejöv  érzelmi, 

fiziológiai és kognitív hatások pszicho-, neorolingvisztikai, illetve kognitív nyelvészeti 

feltárásakor, olyan makropragmatikai kérdések tárgyalásakor, melyek az udvariasság 

kulturálisan kötött nyelvhasználati szabályait, illetve ezek nyelvi manifesztációit vizsgálják. 

Végül a nyelvi agresszió összetett problémája mint anyanyelv-pedagógiai kérdés is 

tematizálható, a tanórai (nyelvi) konfliktusok pedagógiai megoldásától a tananyagtervezésig. 

A nyelvi agresszió többszempontú bemutatása érdekében – a teljesség igénye nélkül – ebben a 

fejezetben igyekszünk az egyes területekhez tartozó részeredményeket felvillantani.  

A nyelvi agresszióról az elmúlt évtizedekben f leg a pragmatikai és szociolingvisztikai 

kutatásoknak köszönhet en a társalgáselemzés révén a beszélt nyelvre való fókuszálás miatt 

hatalmas anyag gy lt össze. A leíró nyelvészet területei közül a grammatika – éppen 

diszciplináris tulajdonságai miatt – korábban nem foglalkozott a társalgásban szerepl  nyelvi 

agresszió nagyon is sajátos szintaktikai szerkezetének feltárásával, melyre az ellipszis és az 

ún. szintaktikai hiba éppen az indulati tényez k miatt olyannyira jellemz . Mivel a nyelvi 

agresszió vizsgálata nem végezhet  egyetlen kizárólagos nyelvtudományi módszer és irányzat 

segítségével, a pragmatikai és szociolingvisztikai kutatások hamarosan rászorultak és 
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felhasználták a grammatika addig felhalmozott eredményeit. Így az utóbbi id kben a nyelvi 

agresszióként értékelt megnyilatkozások pragmatikai, szociolingvisztikai ihletettség  

vizsgálatai mondattani elemzésekkel egészültek ki, komoly eredményeket hozva a 

mondatfajták és az agresszió kapcsolatának tipizálásában (pl.: Űatár 2008: 16; Schirm 200Ő; 

2007; Searle 1979; Pléh 2012: 112, 1Őő, 167; Szili 2002, 2011, 2012; űulpeper 200ő, 2011). 

A fonetika területén is fontos felismerések születtek a nyelvi agresszió és a hangképzés, 

illetve a szupraszegmentális elemek vizsgálatának kérdésében, összefüggésben a 

metakommunikációt tematizáló kommunikációelméleti, valamint a percepcióra és 

produkcióra ható érzelmi, indulati és fiziológiai tényez k vizsgálatára irányuló neuro- és 

pszicholingvisztikai eredményekkel. A beszéd agressziója sokféle lehet, és számtalan, a 

szavak jelentésén túli más elem jelenlétét, együtthatását is feltételezi: a szupraszegmentális 

elemek átlagostól elüt  használatát, gesztusokat, metakommunikatív megnyilvánulásokat, 

magát a szituatív kontextust, a szerepl k tudatában, pszichikumában rejl  mögöttes elemeket, 

és megel z  tapasztalatokat. S t, megkockáztatható, hogy ezek együttes hatásától jobban 

függ, miként dekódolják és élik át a felek, különösen a megtámadott fél a másiktól jöv  

impulzusok erejét, tartalmát, s ennek függvényében az egész helyzet milyen további 

reakciókat vált ki bel le (Fülöpné 2003: 30). A szupraszegmentális elemek segítségével 

ismerhet  fel például az irónia, az intrika, a célzás, a rejtett sértés. Egyrészt ezek összjátékára 

hárul annak biztosítása, hogy a közlemény tartalmilag egyértelm  legyen. Másrészt nem 

kevésbé fontosak azon információk szempontjából, amelyek ugyanezen elemeken keresztül a 

közl re vonatkoznak, például a közl nek a közölt tartalomhoz, a közléshelyzethez és a 

közl társhoz való viszonyáról informálnak, illetve ugyancsak ezek az elemek javítják a 

közlemény vételének hatásfokát, vagyis jelzik, hogy mennyire kell „szó szerint” venni a 

közleményt, azaz milyen viszonyban van a szavak konkrét jelentése a közlemény értelmével 

(Kassai 1998: 206–208; Subosits 1999: 56). 

A nyelvi agresszió haszálatával keletkez  izgalmi állapotnak a hangképzésre, illetve az 

intonációra gyakorolt hatása minden agresszív megnyilatkozásban vizsgálható, de 

jelentéshordozó szerepe els sorban a nonverbális agresszió esetében van, ezért a nyelvészeti 

vizsgálatnak ezen a területen fontos eredményei származnak a fonetikai megközelítésb l (pl, 

Fónagy–Magdics 1967; Subosits 1996, 1999; Kassai 1998; Gósy 200Ő; Markó 200ő, 2007). A 

nonverbális agresszió a közvetlen nyelvi agresszió családjába tartozik, esetében a beszédhez 

kapcsolódó szupraszegmentális és paralingvisztikai elemek hordozzák az agressziót, az 

átlában megszokotthoz képest változik a hanger , a hangszín, a hangmagasság, a 

beszédtempó, a hangsúly, a hanglejtés (Űatár 2008: 16). Az agresszív beszédet az 
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„er szakos”, türelmetlen beszédmodor jellemzi. (Ennek részletes bemutatását lásd a 2. számú 

mellékletben.) 

A nyelvi agresszió jelenségének vizsgálatában a legkiemelked bb szerepet a leíró 

nyelvészeti ágak közül a szemantika tölti be, mely a társadalmi szempontból stigmatizált 

kifejezések denotatív/konnotatív jelentésének, jelentésmódosulásának vizsgálata révén 

hozzájárul mind a közvetlen, a rejtett, illetve a közvetett nyelvi agresszió m ködésének 

vizsgálatához. Ennek a nyelvészeti területnek els sorban azon beszédcselekmények 

elemzéséhez van hozzáférése, melyekben a nyelvi agresszió tartalmi szempontból, explicit 

formában, társadalmi szempontból stigmatizált, tabusított kifejezések révén artikulálódik. 

Eredményei között említhetjük a tabuszavak keletkezésének, jelentésének feltárását a tabu 

társasnyelvészeti szerepével összefüggésben. A szemantika által feltárható jelntés azonban 

nem tudja tematizálni a funkcionális szempontból eltér , ugyanakkor formailag azonos 

eseteket.  

A tabu szó a tongai nyelvb l származik, ahol szentet vagy érinthetetlent jelent. Minden 

ismert kultúrában léteznek meghatározott cselekedetekre, tárgyakra vagy a társadalom által 

elkerülni kívánt kapcsolatokra – és így ezekr l való beszédhez használt nyelvre – vonatkozó 

tabuk. „A nyelvi tabuk általában a nemi élettel, a természetfölöttivel, a kiválasztással és a 

halállal, betegségekkel, a rasszjegyekkel kapcsolatosak, de meglehet sen gyakran a családi és 

társadalmi élet egyéb vonatkozásaira is kiterjednek. Egy tabu szó kimondása különféle 

szólásokhoz, eljárásokhoz és reakciókhoz vezethet. Gonosz vagy tisztátalan szellem említése 

fizikai következményekkel jár. Trágárságok kiválthatnak felháborodott tiltakozást, fizikai 

er szakot vagy jogi eljárást. Valakinek a titkos nevét megtudni annyit jelent, mint hatalmat 

szerezni fölötte” (Crystal 2003: 19). 

Fontos eredmények születtek a tárgár kifejezések, káromlások, szitokszavak fogalmi 

tisztázásában is, illetve jelentésének, jelentésfejl désének, jelentésváltozásának, 

elhomályosulásának kérdéskörében (Űatár 2008 16; Galgóczi 2008: ő–10) diakrón és szinkrón 

szemléletben egyaránt. Ezt vizsgálja többek között Péter Mihály (1991: 168) felhíva a 

figyelmet a nyelvi agresszió azon gyakori tulajdonságára, mely a fogalmi jelentéstartalom 

teljes vagy részleges elhomályosulása, illetve a szintaktikai elszigetel dés révén jellemezhet . 

Jól példázza ezt „a mindenit, nesze, kuss legyen, baszd meg”, stb. indulatszavak, melyek 

jelentése elhomályosult, elszigetel désük pedig abban áll, hogy nem szavakként, hanem 

nyilatkozatérték  mondatokként kezeljük ket. Ez a nyelvi agresszióra jellemz  grammatikai 

alulspecifikálódás, elszigetel dés, elliptikus szervez dés mellett szól, mely jelenséget éppen a 

szemantikai és szintaktikai eredmények egymásravonatkoztatásából érthetünk meg. 
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A nyelv történeti szemantikai vizsgálatának eredményeként Galgóczi (2008: 3–26) arról 

számol be, hogy az mindig kulturális kérdés (kor- és társadalomfügg ), hogy éppen mi számít 

nyelvi agressziónak, tabuszegésnek, káromlásnak, átoknak, leszólásnak. Vannak úgynevezett 

korspecifikus szitokszavak, vagyis nem minden korban számít ugyanaz nyelvi agressziónak, 

más a tabu, koronként változnak a divatos káromlási típusok, illetve rétegnyelvenként és 

kultúránként is eltérhet a gyakoriság és a szóhasználati szokás, és az is, hogy a társadalom 

hogyan szankcionálja mindezt. A középkorban az istenkáromlást a törvény b ntette, ennek 

ellenére rendkívül gazdag formában jelentkezik a nyelvhasználatban (lásd Galgóczi elemzését 

2008: 3–26). Saját empírikus adatainkra támaszkodva azonban állíthatjuk, hogy manapság 

f leg a fiatalok nyelvhasználatból ez utóbbi agresszív forma teljességgel kikopott, helyét a 

szexualitással és testnedvekkel kapcsolatos tabuszegések vették át, ez pedig ideológiai és 

életszemléleti változással, hangsúlyeltolódással hozható összefüggésbe, azzal, hogy a nyelvi 

agresszió mindig hatni akar az érzelemeinkre, els sorban az értékjelentésével, ezért csak az 

számít tabuszegésnek, ami jelent s az ember életében, ami központi érték. Vagyis az 

istenkáromlás visszaszorulása nem a vallási meggy z déssel, hanem éppen annak hiányával 

magyarázható. 

Amint a szavakra nem kizárólag úgy tekintünk mint egy adott nyelv 

elemkészletének/szókincsének egy elszigetelt tagjára, hanem mint m ködésben lév  

kommunikációs, illetve hatalmi eszközre, a nyelvhasználati választás anyagára, a szociológiai 

paraméterek mentén tagolódó rétegnyelv vagy nyelvi norma funkcionális elemére, a 

kulturálisan kötött nyelvi udvariasság kifejez jére, gyorsan kiderül, hogy a nyelvi agresszió 

vizsgálatában a szavak agresszív tartalmának felfejtésében a szemantika önmagában kevésnek 

bizonyul, hiszen az agresszív tartalom igen gyakran konnotációként, kétértelm ségként, 

metaforaként, iróniaként, kontextuális jelentésként, implikatúraként jelentkezik. Ezért a nyelvi 

agresszió vizsgálatának tekintetében a szemantikai elemzések kognitív nyelvészeti, 

stilisztikai, szociolingvisztikai, pragmatikai beágyazódásban érvényesülhetnek. 

A kognitív nyelvészet funkcionális szemantikájának a metaforizációról, a konnotációról, 

illetve az értékjelentés elméletér l alkotott ismeretei fontos adalékokat hoztak a nyelvi 

agresszió figurativitásának, illetve a nyelvi agresszió és humor, valamint a nyelvi agresszió és 

alakzat kérdéskörének tisztázásában (Tátrai 200Ő, Nemes 2006, űiorba 2011, Szilágyi N 

1996; Tolcsvai 1996, 2003). A nyelvi agresszió metaforikus szóhasználattal való kifjezése a 

nyelv min sítettségének kérdéskörével hozható összefüggésbe (Szilágyi N 1996: 12–13; 

űiorba 2011: 12), azzal, hogy a természetes nyelvekben a szavaknak kétféle min sítettsége 

létezik, az egyik a racionális-analitikus min sítés, tehát az, amit a formális szemantika 
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segítségével leírhatunk, a másik pedig az értékjelentés, amely érzelmi min sítést jelöl. Ez az 

érzelmi min sítettség valójában a nyelvi agresszióként interpretálható állat-, növény- és 

tárgymetaforákban (pl.: disznó, tet , gyökér, kocka, bunkó, stb.), mi több, minden 

kakofemizmusban jelen van, és dönt  arányban hozzájárul a metaforikus kiterjesztés 

keletkezéséhez (űiorba 2011: 14).  

Elmondható, hogy a trágár, obszcén kifejezések, a kakofemizmusok jelentése egészen 

másként alakul, mint a szókincs többi tagjának szemantikája, mert esetükben az emocionális 

min sítettség a domináns, ezért ezek a kifejezések és a bel lük alkotott megnyilatkozások 

nem a hagyományos értelemben vett információátadására irányulnak, hanem (negatív) 

érzelemkeltésére. Ez hordozza a tulajdonképpeni „információt”. Ezzel függ össze, hogy 

bizonyos tabuszavainkat – bár rendelkeznek denotatív jelentéssel is – legtöbb esetben – a 

metaforikus kiterjesztés során – konnotatív jelentésükben használjuk, vagyis éppen az érzelmi 

min sítettséget felhasználva visszük át a jelentést a kiinduló tárgyról a céltárgyra. Ezt 

Timothy Jay kísérletileg is igazolta, összegy jtötte a kijelentésekben el forduló 

szitokszavakat, és megfigyelte a szavak különböz  használatának gyakoriságát. A szavak egy 

csoportja els sorban konnotatív használatban jelent meg: segglyuk, fattyú, szuka, lószar, 

faszszopó, pina, fasz, geciláda, baszás, pokol, anyabaszó, disznó, punci és szar. Ez azt jelenti, 

hogy a segglyuk és fattyú szavakat általában tapintatlan férfi jelentésben használjuk, nem 

testrész, illetve törvénytelen gyerek jelentésben (1999: 1Ő0). A tabuszavakból, obszcén 

kifejezésekb l alkotott megnyilatkozásoknak még egy fontos tulajdonságuk, hogy mivel 

bennük az érzelmi tartalom rendkívül domináns, ezért a fogalmi jelentés nagyon 

alulspecifikált és tág lesz, éppen ezért például: a megbaszták a száját és a megszopatták 

teljesen felcserélhet k (űiorba 2011: 16), ugyanakkor mindkét kijelentés plasztikusan kifejezi 

a cselekvés módját, valamint a beszél  viszonyulását is, vagyis itt éppen a durvaság, a durva 

bánásmód lesz a megnyilatkozás fogalmi információja. 

A negatív érzelmi min sítettséggel jellemezhet  szavak nemcsak a produkciós oldalon 

nem irányulnak közvetlen információközlésre, de a befogadás oldalán is els sorban érzelmi és 

nem értelmi hatást váltanak ki, vagyis nem a szó els dleges jelentését érti meg az áldozat, 

hanem az általa kiváltott hatást, tulajdonképpen azt az intenciót, hogy beszédpartnere a 

nyelvvel mint hatalmi eszközzel homlokzatának lerombolását kísérelte meg. S mivel az 

interakció mindig bizalmi állapot, önkitárulkozás, és a nyelvi agresszió nem csupán 

visszautasítja, hanem meg is támadja az áldozat verbálisan felmutatot önképét, s mivel ez nem 

pusztán nyelvi kérdés, minden közvetlen destruktív és formális helyzetben elhangzó rejtett 

nyelvi agresszió er s izgalmi állapotot (arousal növekedést) hoz létre, hatással van az áldozat 
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fiziológiájára és pszichikumára – els sorban erre és nem racionális gondolkodására –, mely 

bels  egyensúlytalanságra az áldozatnak valamiképpen reagálnia kell. Ennek a 

mechanizmusnak feltételezhet en az a neurológiai oka, hogy az er s érzelmi min sítettséggel 

rendelkez  szavakat, de legalábbis az érzelmi jelentéseiket más agyterület „tárolja” és 

értelmezi, mint a többi szót és kifejezést (akár szinonimáikat is). „A szitokszavak azért 

váltanak ki más reakciókat mint szinonimáik, mert a konnotatív és denotatív jelentések az agy 

más-más részében vannak tárolva. Az eml sök agya magába foglalja – többek között – a 

limbikus rendszert, egy si ideghálózatot, ami a motivációt és az érzelmeket szabályozza; és 

magába foglalja a neokortexet, az agy red zött fels  rétegét, amely az emberi evolúció során 

fejl dött ki, és amely az észlelés, tudás, analitikus gondolkodás és tervezés központja. A két 

rendszer szorosan összekapcsolódik, és együtt funkcionálnak, de valószínűnek tűnik, hogy a 

szavak denotációi a neokortexben koncentrálódnak, különösen a bal agyféltekében, míg a 

konnotációk szétszóródnak a neokortex és a limbikus rendszer között, különösképp a jobb 

agyféltekében. […] Az emberi agyban az amigdala „kigyúl” – vagyis nagyobb metabolikus 

tevékenységet mutat az agyvizsgálatokkor – amikor egy személy haragos arcot vagy 

kellemetlen szót lát, hall, különös tekintettel a tabuszavakra.“4
 Ezen a ponton a nyelvi 

agresszió kutatásába olyan széls  lingvisztikai területek is bekapcsolódnak mint a 

neurolingvisztika, pszicholingvisztika; a jelenség érzelmi, fiziológiai meghatározottságát 

kizárólag ezen területek módszerei segítségével értelmezhetjük (Pléh 2012; Schild 2012; 

Pinker 1999, Jay 2009, Bagshaw 2004). 

A kognitív szemantika eredményei a pragmatikakutatásban is jelent s szerephez jutottak, 

éppen például a kétértelm ség és a nyelvi agresszió kérdésének vizsgálatában, a beszélgetés 

intencionalitásának pragmatikai megvilágításában; a kétértelm ségr l ugyanis kiderült, hogy 

nem is az, hiszen a legtöbb elméletileg vagy heurisztikusan elgondolható kétértelm ség 

                                                      
4
 Curses provoke a different response than their synonyms in part because connotations and denotations are 

stored in different parts of the brain. The mammalian brain contains, among other things, the limbic system, an 

ancient network that regulates motivation and emotion, and the neocortex, the crinkled surface of the brain that 

ballooned in human evolution and which is the seat of perception, knowledge, reason, and planning. The two 

systems are interconnected and work together, but it seems likely that words' denotations are concentrated in the 

neocortex, especially in the left hemisphere, whereas their connotations are spread across connections between 

the neocortex and the limbic system, especially in the right hemisphere. […] In humans, the amygdala "lights 

up" – it shows greater metabolic activity in brain scans – when the person sees an angry face or an unpleasant 

word, especially a taboo idézet: Steven Pinker: What the Fuck, Why We Curse, In: The New Republic 

http://www.scribd.com/doc/389762/Steven-Pinker-What-the-Fuck-Why-We-Curse 

 

http://www.scribd.com/doc/389762/Steven-Pinker-What-the-Fuck-Why-We-Curse
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ténylegesen sohasem merül fel. A szöveget a beszél  felek annak figyelembevételével 

tervezik meg, hogy a másik mit tud, és mit nem tud (Sacks–Schegloff 1974; Sacks–

Schegloff–Jefferson 1978), s ett l a tervezést l várható, hogy a lehetséges kétértelm ségek 

javarésze már eleve ki van zárva. 

A kétértelm ség mint a nyelvi agresszió megvalósításának eszköze általában azokban az 

esetekben fordul el , amikor jelent s státuskülönbség van a beszédpartnerek között, illetve a 

beszélgetés formális, vagy félformális jelleg . Ezért az általunk vizsgált osztálytermi 

diskurzusokban a kétértelm ség használata jelent s agressziós stratégiának min sül, mely a 

formális beszédhelyzet, illetev a tanár–diák egyenl tlen státusával magyarázható. A 

kétértelm ség sikerülési feltétele, hogy valójában csak formailag kétértelm ség, a megértés 

szintjén err l szó sincs. Ennek oka lehet egy egyértelm sít  mechanizmus m ködése, amely 

lehet az agy valamely komponense, illetve a kontextus által a szintaxisnak tett szolgálat 

(Schegloff 2001: Őőő). Különbséget kell tenni a két- vagy többértelm ség szándékos és 

véletlen megnyilvánulásai között. Az els  típusba azok tartoznak, amelyekben a beszél  

valamilyen céllal keresi a kétértelm séget, ilyen pl.: az ironikus attit d kifejezésének 

szándéka, de akár egy óvatos távolságtartásnak a szándéka, ez utóbbi esetben a beszél  

mindkét értelmezési lehet ség mögé bújhat (…) az intenció felvállalása helyett „szemantikai 

csiki-csuki”-t hoz létre (Gecs  2010: 13Ő). 

A kognitív nyelvészet, az elemkészlet és a mentális szervez dés, valamint a nyelvhasználat 

közti összefüggések vizsgálata átvezet bennünket a nyelvhasználat még tágabb szemléletéhez, 

a szociolingvisztikához, mely interdiszciplináris terület a pragmatika mellett a legtöbbet tett a 

nyelvi agresszió többszempontú feltárásáért. A szociolingvisztikai kutatásoknak nincs 

hozzáférésük, ugyan a nyelvi agresszió minden fajtájához, vagyis önmagában mint 

megismerési és módszertani keret a nyelvi agresszió kutatatásának teljessége szempontjából 

elégtelenek bizonyul, ugyanis nem tudja az agresszív intenció minden megnyilvánulását 

feltárni, erre a paragmatika és a kommunikációelmélet funkcionális megközelítése alkalmas. 

Ugyanakkor a pragmatika sem képes önállóan a nyelvi agresszió leírására, mert egy 

pragmatikus számára valamely intenció megértése sohasem „az individuum megértését”, 

hanem mindig egy olyan konvenció megértését jelenti, amely elrejti saját intencióit. A 

konvenciók lényegileg szabályirányítottak (Frank 2001: 177), ezzel szemben a 

szociolingvisztika a nyelhasználati diskurzus(mikro)elemzések révén a szabály mögött 

meglátja a rendkívül bonyolult társadalmi kötöttségekben él  embert is. Valójában az egyén 

nyelvhasználatára tett társadalmi hatást vizsgálja, és hogy ez miként befolyásolja a nyelvi 
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attit dön keresztül a személyes én, a perszóna, az identitás alakulását, s hogy ez nyelvileg 

hogyan artikulálódik a szituációként, témaként és partnerenként változó interakciókban.  

Mindezt kétféle megközelítésb l teszi, egyrészt egy statikusabb, a leíró nyelvészet 

módszereit ötvöz  deduktív szemlélettel, mely a normához képest szervez d , gyakran 

stigmatizált nyevváltozatokat veszi számba, és köti valamiképpen a nyelvhasználók egy-egy 

társadalmilag jól elhatárolható csoportjához. Másrészt egy dinamikusabb az etnometodológia 

társalgáselemzés módszerét alkalmazó induktív személettel a nyelvhasználó nyelvi 

választásának, nyelvhasználati stílusának variációit vizsgálja, és ennek segítségével pedig a 

nyelvi választások mögött álló okok szélesebb társadalmi keretben való feltárására törekszik. 

Ez a két irány a kutatásokban gyakran nem válik szét, hanem kiegészíti egymást, eredményeik 

egymás reflexiójában érvényesülnek, ez a terület diszciplináris sajátossága.  

A makroelemzés az egyén számára adott lexémák sajátos hálózata, rétegzettsége fel l 

közelíti meg a nyelvhasználat társas összetev it, melyeket a stilisztikából örökölt 

dichotomikus párok segítségével jellemez(het), pl.: helyes/helytelen, szép/csúnya, jó/rossz, 

erkölcsös/erkölcstelen, stílusos/stílustalan, udvarias/udvariatlan, stb.. Éppen ezért a 

nyelvtudományban a nyelvm velésen kívül ez az egyetlen olyan nyelvészeti terület, ahol a 

nyelvhasználatot legitim módon min síteni lehet (Nádasdy 2003b). Ugyanakkor a 

szociolingvisztikai stílusvizsgálatok nagy er feszítést tesznek a különböz  rétegnyelvek, 

nyelvváltozatok stigmatizálásának felszámolására, és ennek pedagógiai befogadására, hiszen 

nagyon sok iskolai kudarc, konfliktus mögött a gyermek szocializációjára visszavezethet  

nyelvi deficit áll, éppen ezért a nyelvhasználati szokás, stílus és szocializáció kapcsolatának 

ismerete és annak legalább a pedagógiai szemléletbe való beágyazódása sok pedagógiai 

konfliktus kioltását, eredményes kezelését hozhatja meg (Réger 2002). Ennek egyik lépése 

például az egystílusú beszél  tagadása, plurális stílusrepertoár feltételezése, stb. (Simon 2012: 

27).  

Kutatásunk szempontjából a szociolingvisztika nyelvi agresszióról alkotott fogalma azért 

rendkívül értékes, mert nemcsak az obszcén kifejezések rétegnyelvi hovatartozásáról, a nyelvi 

agresszió bizonyos formáinak funkcionális „anyagáról”, hanem az életkori tényez k hatására 

alakuló homogén csoport, az ifjúság nyelvhasználatáról is jelent s jellemzését ad, továbbá a 

diskurzuselemzés, a kérd íves felmérés és a szociolingvisztikai interjú által az egyén 

nyelvhasználati stílusának és a mögötte álló okok feltárásának módszertani keretetét 

biztosítja.  

A szociolingvisztika fontos eredményeket hoz a nyelvi agresszió tágabb, deduktív 

szemlélet , elemkészlet fel li megközeltéséhez és tipologizálásához azáltal, hogy 
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meghatározza és min síti a szókészlet bizonyos rétegeit, megalkotván pl.: a szleng, a 

diáknyelv, a tolvajnyelv, az argó, a szaknyelv stb. kategóriáit. Továbbá foglalkozik azon 

szavak nyelvhasználatban való megjelenésével, illetve rétegnyelvi pozíciójával, amelyeket az 

értelmez  szótárak „durva” stílusmin sítéssel jelölnek – mert a jó ízlést, az erkölcsi vagy 

esztétikai érzéket tartalmuknál és/vagy hangulatuknál fogva sértik, s ezért az igényes, 

választékos nyelvhasználatban, nyilvános megszólalásban nemigen használatosak (Galgóczi 

200ő, 2008). A durva stílusmin sítést az értelmez  szótárakkal szemben a szociolingvisztika 

nem annyira a szónak mint lexikai elemnek jellemz  jegyeként, sokkal inkább a 

kommunikációban megjelen  expresszivitás: társadalmi, kulturális hagyományozódás és a 

mindenkori beszédhelyzet függvényeként értelmezi.  

Minden viszonyítás kiindulópontja a norma, amely – kissé pragmatikus szemlélettel 

szólva – voltaképpen helyzeti normák halmaza; a nyelv használata mindig az adott szituatív 

sémák keretében és kötött cselevési láncok rendjében történik (Schank–Abelson 1977: 145; 

Minsky 197ő, 1977 nyomán űseresnyési 1999: 143). Tehát a norma maga is viszonyfogalom, 

nem egyetlen nyelvhasználati normát jelent, hanem annyit, ahány társalgástípust 

megkülönböztetünk. Hymes (2001) szerint minden társadalomban legalább három stílusszint 

van, hivatalos vagy udvarias, köznyelvi és szleng vagy vulgáris (Ervin-Tripp 2001: 524). 

Mivel a normák m ködése stilisztikai következménnyel jár, a nyelvi rendszer is kizárólag 

stilisztikai determináltságán keresztül mutatkozik meg. A nyelv tehát ebben a tekintetben nem 

autonóm (Labov nyomán Simon 2012: 2ő). Ezen stilisztikai jegyek alapján beszélhetünk a 

szlengr l mint a társalgási szavak és kifejezések folyton változó, rövid élet  csoportjáról, 

amely a stilisztikailag semleges nyelv szintje alá sorolható, amelyet a beszél k társadalmi 

önazonosságuk vagy egy társadalmi divatáramlattal való azonosulásuk kifejezésére vagy a 

csoportkohézió megalapozására használnak (Eble 1996: 11; Stenström 1999: 90; 92). 

Stílusfelfogása szerint a kontextuális tényez k – vagyis az, hogy ki, kinek, mikor, hol, miért 

és mir l beszél – határozzák meg a megnyilatkozások nyelvi megformáltságát. Ezek a 

stílusminták olyan szociokulturális normarendszerek, amelyek keretet adnak a stílus egyéni 

alakításához, következésképpen a stílus úgy értelmezend , mint a tágan értett kommunikációs 

helyzetnek megfelel  nyelvi változat (vö. Péter 2012: 32; Tolcsvai 1996b; Tátrai 200Ő). Ebb l 

az is jól látható, hogy a stílus nem is az egyén találmánya, hanem a sémákból való válogatás, 

esetleg kombináció eredménye, ebben van az egyén tulajdonképpeni kreativitása. A 

szociolingvisztikai értelemben vett stílus tehát nem a nyelv sajátossága, hanem a beszédé 

(Frank 2001: 167), melyet többféle modell alapján vizsgálhatunk. Ha a nyelvi adat fel l 

közelítünk Hudson elmélete szerint, akkor az elemalapú modell révén vizsgálhatjuk az 
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aktuálisan létrejöv  beszéd stílusát. Hymes variációs modellje viszont a nyelvi funkció, a 

nyelvi jegyek és kommunikációs célok közös nyalábjában határozza meg a beszéd aktuális 

stílusát. Űell a variációs modellt kiegészítve tekintetbe veszi a stílus és a beszéd tárgyának (a 

témának) és a szituációnak a kapcsolatát is, hangsúlyozva, hogy a téma vagy a szituáció nem 

önmagában, hanem a címzettel való viszony összefüggésében befolyásolja a 

stílusvál(asz)tásokat (Űartha–Hámori 2010: 302).  

A nyelvi elemr l a nyelvhasználóknak nemcsak szemantikai, szintaktikai, pragmatikai 

háttértudása, hanem szociolingvisztikai értelemben vett tudása is van, vagyis a beszél  azt is 

tudja, hogy egy nyelvi elem stigmatizált-e vagy sem, tabusított-e vagy sem, hogy a különböz  

kontextustól függ en hogyan változik az illet  nyelvi elem használatának normája. A 

nyelvhasználó err l való tudása a mindenkori beszédet követ  stílusmin sítéssel függ össze, 

bár ez a folyamat igen gyakran reflektálatlan és kifejtetlen marad, mégis nagy mértékben 

befolyásolja a beszédpartnerek egymáshoz való viszonyulását. Ennek a m veletnek fontos 

eleme a stílustulajdonítás, stílushatás, melynek révén a létrejöv  mentális állapot érzelmi, 

értelmi következménnyel jár, mely általában a beszél  és szövege attributív értékelésében 

mutatkozik meg. Hozzá kell ehhez tenni, hogy ez sem kap feltétlenül nyelvi kifejtést, de a 

társalgásban mégis megnyilvánul aképpen, hogy a beszél k hallgatóikra tervezik, hozzájuk 

igazítják megszólalásuk módját, a partnerrel kialakítani kívánt viszony függvényében. A 

nyelvhasználók beszédének jellemz i számos esetben különféle jegyekben konvergálnak, 

hasonulnak a partnerükéhez, más esetekben pedig távolodnak az azoknak tulajdonított 

beszédmódtól (stílustól), továbbá akár jelen nem lév  személyek („referenciaszemélyek”) 

beszédmódjához is igazodhatnak, különféle okok és célok függvényében, például szolidaritás, 

távolság vagy tekintély fenntartása vagy teremtése céljából (Űell 198Ő: 1ő1, 162, Giles–

Coupland 1991: 18; Bartha–Hámori 2010: 302). 

Labov szerint a nyelvhasználat stíluskülönbségei a formalitás fokozatai szerint 

osztályozhatók, úgynevezett kontextuális stílusokba rendezhet k a formalitás tengelye 

mentén. A formalitás mértéke pedig az adott szituációban a beszél nek a saját beszédére 

fordított figyelmét l függ (198Ő: 29), ezt tematizálja az „önfigyelem-modell”. A nagyobb 

figyelem formálisabb és a sztenderdhez közelít  beszédmódot eredményez, míg a beszédre 

fordított figyelem csökkenése informalitást és az alapnyelvi (vernakuláris) vagy ahhoz 

közelebb álló nyelvváltozat használatát hívja el , ezen választások azonban mindig az aktuális 

beszédhelyzetre vonatkozó normák függvényében történnek, vagyis szoros összefüggésben 

állnak a presztízs és a stigmatizáció szempontjaival (Bartha–Hámori 2010: 299).  
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A szociolingvisztika tehát a nyelvi agresszió aktuális megjelenését egyfel l a kontextuális 

tényez kre adott nyelvi választás eredményeként kezeli, másrészt a társalgásban 

megnyilatkozó személyes nyelvi attit ddel, az identitással, a közléshez kapcsolódó egyéni 

motivációval, az expresszivitással, a beszédre fordított figyelemmel hozza összefüggésbe. 

Tehát rendkívül komplex, mátrixszer  viszonyulási, döntési, azonosulási, alkalmazkodási 

mechanizmusként kezeli, ami szocializációs tényez kkel összefügg  mintakövetés is egyben 

(Peth  2010: 247).  

Emelett a szociolingvisztikai attit dkutatásnak a nyelvi agresszió áldozata énképére 

gyakorolt hatásának elemzéséhez is van hozzáférése, az ez irányú vizsgálatok feltárták 

ugyanis, hogy a személyes identitás alakulása is az interakcióban valósul meg, hiszen a 

külvilág által visszatükrözött, önmagunkra vonatkozó információkat az én szervezi egybe, és 

önmagára vonatkoztatja, ezért a közvetlen nyelvi agresszió mint  a partner homlokzatának 

összeomlásra irányuló aktus, mint a beszédben felmutatott személyes én elutasításának 

artikulációja az önismeret számára rendkívül káros lehet pszichológiai és fiziológiai 

szempontból egyaránt.  

A tizenévesek nyelvhasználatát vizsgálva azonban beszélnünk kell a csoportidentitás 

kifejezésére fenntartott (másfajta), pusztán formai szempontból nyelvi agressziónak min sül  

nyelvhasználati stratégiáról, melynek többszempontú, formai és funkcionális elemzése fontos 

adalékokat hozhat a korosztály nyelvhasználatának vizsgálatához. „Felhívja ugyanis a 

figyelmet a nyelvi agresszió kortárscsoporton belüli használatának arra a különös vonására, 

amely egyfajta „fordított presztízs”-ként értelmezhet , mely nyelvi jelenségeknek egyik fontos 

jellemz je, hogy a kívülálló számára valószínűleg rendkívül agresszívnek tűnik, az adott 

helyzetekben azonban semmiféle negatív hatása nem mutatkozik meg, az érintettek közül 

láthatóan senki sem sért dik meg” (Stenström 1999: 104). Éppen ellenkez leg, a tabuszavak 

inkább hozzájárulnak a csoportkohézió megteremtéséhez, a bedszédpartnerek az interakciós 

alkalmazkodás nyelvi megvalósulását látják benne. A laza haveri hangulat megteremtéséhez a 

nyelvi agresszió baráti gesztusként való használata funkcionális szempontból azért adaptív, 

mert az informális stílus bizalmi viszonyt hoz létre, a durvaság viszont az intimitást törli, 

miközben a mintakövetés révén a csoportkohéziót er síti. Más kérdés, hogy az ilyen típusú 

beszédaktus milyen hatást gyakorol az identitás alakulására, illetve a személyes 

nyelvhasználati szokások beidegz désére, hiszen az embernek azért van szüksége társasságra, 

mert ezáltal vagyunk képesek önmagunk értékelésére. A másik ember az objektív mérték 

számunkra (Forgács 2007: 230). 
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Az identitás nyelvi reprezentációja a verbálisan felmutatott arc és az erre irányuló 

arcmunka az a közös pont, mely átjárást biztosít a szociolingvisztika és a pragmatika között. 

A nyelvi agresszióval kapcsolatos eddigi pragmatikai keretben folytatott kutatások els sorban 

az udvariatlanság szabályszer ségének, sikerülési feltételeinek tisztázására, illetve bizonyos 

tipikus aktusok modellezésére törekedtek, ilyenek pl.: a beszólás, a kihívás és a kirekesztés 

modelljei, de nem tematizálták funkcionális szempontból a nyelvi agresszió heterogén 

halmazának minden lehetséges formáját, holott a társalgás pragmatikai szempontú 

funkcionális megközelítése lehet vé teszi az agresszív beszéd által létrehozott cselekvések 

tipologizálását. De nem alkalmas a szabály mögötti egyéni nyelvhasználat és annak társas 

okainak megértésére, az attit d feltárására. 

A pragmatika a beszéd agresszív jellegét az agresszió etológiai értelmezéséhez hasonlóan a 

proaktív és reaktív támadás mintájára képes értelmezni, mely az agresszív szándék direkt, 

indirekt, rejtett voltára utal, így nemcsak a funkcióhoz, de az intenció megjelenésének 

irányára is reagálni tud.  

Elemzésünk fontos felismerése szintén a pragmatikai néz pontnak köszönhet , mely 

szerint a közvetlen nyelvi agresszió destruktív esetei tulajdonképpen kommunikációs és 

pragmatikai szempontból ún. „nyelvi csalásnak” min sülnek, hiszen ezen perlokúciós aktusok 

a megértés számára konstatívumként kínálják fel magukat. Vagyis az agresszor 

mondanivalóját apodiptikus valóságként tünteti fel, ezért is nehéz a vele való megküzdés, 

illetve azért is, mert az interakcióban a partnerek felkínálják egymást az önképkinyilvánításon 

keresztül a kapcsolódás számára, mely kapcsolódás lesz semmissé a destruktív agresszió 

során. A pszicholingvisztika szerint a közvetlen nyelvi agresszió el bb említett sajátos 

tulajdonságai és támadó jellege miatt a befogadóban er s érzelmi distresszt vált ki, már a 

megértésfolyamatában blokkolja a gondolkodást, nem az üzenet tartalmára, hanem az általa 

kiváltott frusztráció leküzdésére megy el az áldozat energiája. Vagyis a nyelvi bántalmazás 

els sorban nem információt közöl, hanem a kognitív folyamatokat, az információ-

feldolgozást és az önszabályozást befolyásolja. Az információfeldolgozás az embert más 

él lényekt l leginkább megkülönböztet  formája az intelligens, racionális gondolkodás. Az 

önszabályozás kulcsszerepet játszik abban, hogy a self alkalmazkodni tudjon 

eszményképekhez, elvárásokhoz, normákhoz (Űaumeister–DeWall 2006: 64). A nyelvi 

agresszió okozhat arousal növekedést, ami a figyelem besz külésévelés, domináns válaszok 

serkentésével jár együtt. Másrészt eltereli a figyelmüket az információfeldolgozásról, 

harmadszor az ember kognitív er forrásokat szentelhet a distressz elnyomására, ami lefoglalja 

a végrehajtó funkciót. Így az önszabályozás is romolhat más egyéb akaratlagos folyamatokkal 
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együtt, míg az automatikus folyamatok érintetlenül maradnak. Vagyis azokat a funkciókat 

rontja, amihez a self akaratlagos hozzájárulása kell, miközben éppen az ellenkez jére volna 

szüksége az áldozatnak, hiszen az intelligens gondolkodás és az önszabályozás romlása 

maladaptív válasz az agresszióra (Űaumeister–DeWall 2006: 74).  

Kutatásunk számára is fontos kérdés, hogy a nyelvi agresszió alaptípusa, a közvetlen 

nyelvi agresszió tulajdonképpen kommunikáció-e, vagy sem, kielégíti-e a társas szükséglet 

együttm köd  jellegét, vagy nem. Vissza kell térnünk a nyelvi agresszió „nyelvi csalás”-

modelljéhez, hiszen kommunikációelméleti szempontból is elmondható – mivel a 

kommunikáció alapszabálya a kölcsönösség, továbbá körkörösség, folytonosság, 

dinamikusság (Watzlawick, P., Űeavin, J., & Jackson, D., 1967 nyomán Zimányi 2008: 31; 

Űoronkai 2011: 19), illetve szükségképpen mindig megmutatkozik benne valamiféle egység, 

integráció, hogy ebben az értelemben a partnerek között nincs kommunikáció, a nyelvi 

„csalás” éppen abban áll, hogy a nyelvi agresszió megvalósulása során a kommunikációt mint 

interakciós keretet használja fel az agresszor az agresszió kiélésére, mely nyelvi aktussal a 

partner kiiktatását célozza meg, miközben kommunikációs szempontból pedig éppen a partner 

létét deklarálja, hiszen az agresszív üzenet a befogadót mint ágenst feltételezi.  

Megjegyezzük, hogy a kommunikációelmélet sem tudja tematizálni a nyelvi agresszió 

minden változatát, de a jelenség kutatása szempontjából nélkülözhetetlen eredményeket 

szolgáltat a kommunikáció funkcionális leírásával, illetve a beszédet kísér  nonverbális 

kommunikáció jelentésének feltárásával. Fontos felismerések ezek a nyelvi agresszió baráti 

gesztusként felfogható jelenségeinek megértése szempontjából is – mely felismerések a 

diákokkal készült szociolingvisztikai interjúk eredményeivel teljesen összhangban állnak –, 

ugyanis az ugratás abban különbözik a partner nyelvi kiiktatására irányuló közvetlen nyelvi 

agresszió formáitól, hogy az indulati és érzelmi állapot nonverbális megnyilvánulásai 

hiányoznak ezen agressziós mintákból (a verbális és nonverbális nem korrelál), vagyis a 

metakommunikáció jelentésmódosító funkcióval rendelkezik, pontosítja az agresszív 

nyelvhasználati forma valódi szándékát. A nonverbális kommunikáció funkciója éppen abban 

áll, hogy kezelje a társas helyzetet, hogy bemutassa a beszédben megnyilatkozó én érzelmi 

állapotát, attit djét, illetve jelölje a beszédben felmerül  aktuális szerepmódosulást (Schild 

2012: 391). A nonverbalitás nem a verbalitás alternatívája, a verbalitástól nagyon eltér  

tulajdonságai vannak, jelzései a befogadó számára sokkal megbízhatóbbak. A nonverbális 

üzenetek dekódolása és a rájuk adott reakciók általában sokkal közvetlenebbek és 

automatikusabbak, mint a szóbeli üzenetekre adott válaszok. Egyb l reagálunk rájuk, nincs 

szükségünk arra, hogy tudatosan elemezzük. Ezzel szemben a verbális közlés tudatosabb 
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kódoláson és dekódoláson esik át. Sokkal több id be telik, amíg egy verbális közlést 

megértünk, válaszolunk rá (Forgács 2007: 1ő6). A hétköznapi kommunikációban a verbálist 

és nonverbálist együtt használjuk, de különböz  célokkal és általában összehangoltan. Ha 

nem, annak közlésértéke van. A kommunikáció során a nonbverbális regisztert végig 

figyeljük, jelentését a verbalitással szemben els dlegesnek, szintébbnek vesszük, a beszél  

bels  világával szoros összefüggésben értelmezzük.  

A nonverbális közlés kutatásának egyik legjelent sebb irányzata az, amely a 

szövegtervezés közben használt gesztusok tipologizálására irányul. Ez az angol 

szociálpszichológusok (Űutterworth 1980; Űeattie 1980) által képviselt legkidolgozottabb 

szemlélet, amely két fontos mozzanat, a beszéd közben zajló kézmozdulat formai és 

funkcionális szempontú osztályozása köré csoportosul (Kontra 1988: 165).  

A nonverbális jelzések funkcionális vizsgálata az értelemtulajdonítással függ össze, mivel 

a szupraszegmentális elemek, hangszín, hangmagasság, a szünet, a szavak ritmusa, a mimika, 

a gesztusok és az aktuális térközszabályozás együttesen közölheti a beszél  érzelmi állapotát, 

vagyis arról tájékoztatja a többieket, hogy szavait miképp értelmezzék (Griffin–Mehan 2001: 

őŐ2). A nyelvi agresszió kommunikációelméleti osztályozása a jelenséget az 

érzelemkifejezési funkcióval azonosítja, eszerint a nyelvi agressziónak els sorban nem a 

külvilággal kapcsolatos információ átadása a feladata, hanem az agresszor frusztrációját, 

bels  érzelmi instabilitását közvetíti, miközben ezt a partner megtámadása mögé rejti el 

(vagyis fölényként deklarálja). Ezt a folyamatot a nonverbális kommunikáció teljes egészében 

támogatja, a jelentést feler síti (Labov–Fanshel 1977; 2001: 408), ha nem, annak az a 

következménye, hogy az agressziót nem kell komolyan venni, csak nyelvi játékként, egyfajta 

nyelvi „csiki-csuki”-ként kell értelmezni. 

A nyelvi agresszió gyakorlatát az ember tanulással szerzi, nem feltétlenül tudatos 

odafigyeléssel, hanem mintakövetéssel, vagyis nem biztos, hogy a nyelvi agresszió személyes 

használatával kapcsolatban rendelkezik metakognitív információkkal. Ennek a 

problematikája, mely a tudatos nyelvhasználat kérdéskörébe illeszkedik, elvezet bennünket az 

alkalmazott nyelvészet területéhez tartozó anyanyelv-pedagógiához, ahol a nyelvi agresszió 

kett s beágyazottságú problémaként tematizálható. Egyrészt mint a pedagógiai gyakorlatot 

érint  sokféle formában jelentkez  nyelvi konfliktus, mely tudatos és nem ösztönös megoldási 

technikákat igényel, amely a pedagógiai folyamatban résztvev  diákok számára mintegy 

mintaként jelenik meg, másrészt mint az él nyelv-pedagógia része, mely a tudatos 

nyelvhasználóvá nevelés egyik legfontosabb pillérét képez(het)i. A nyelvi agresszió ez utóbbi 

esetben nem mintaként, hanem tananyagként jelenik meg. Ezen él nyelvi szövegek gy jtését 
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és vizsgálatát értem, amely például megvalósulhat különböz  újságcikkeknek, tv m sor-

részleteknek a diákok egymásközti beszédprodukciójának, valamint kortárs irodalmi 

szövegeknek nyelvi agresszió szempontú vizsgálatátval (Pap 2009; 2012a; 2012b; 2013). Ez 

utóbbi nemcsak a tudatos nyelvhasználóvá nevelésben jelentene fontos el relépést, hanem 

közvetlenül befolyásolhatja a kortárs irodalmi szövegek alaposabb megértését, vagyis a 

diákok szempontjából kett s haszonnal járhatna, a komplex anyanyelv- és irodalompedagógia 

szempontjából pedig segíthetné a két terület diszciplináris egymásra hangolását.  
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5. Anyag és módszer 

A kutatás empirikus részét a középiskolás-korúak nyelvhasználatának különböz  

módszerrel történ  vizsgálata képezi. Mivel ezen vizsgálatban alkalmazott nyelvészként, 

anyanyelv-pedagógiai kutatóként vagyunk érdekeltek, a kutatásban szerepl  adatközl ket az 

iskolafokhoz kötötten értelmezzük, ebb l a megfontolásból neveztük ket már a disszertáció 

címében középiskolás-korúaknak (vagyis az adatközl k a közoktatás részesei úgy, hogy már 

nem általános iskolások és még nem egyetemisták, f iskolások, illetve nem valamilyen 

továbbképzés résztvev i). A minta kiválasztásakor az oktatási rendszerbe való be- és kilépés 

id pontjai voltak meghatározók, és nem a biológiai, pszichológiai értelemben vett életkori 

szempontok (amelyek azonban a kutatás számára nem mellékesek). A nyelvi teljesítmény 

vizsgálatában az életkor és a nem kategóriái mellett az iskolatípusba való besorolás is 

markáns jegyként kezelend , hiszen iskolatípusonként nemcsak a tananyag mennyisége és 

min sége, hanem a diákok szociokulturális háttere is változik, mely a nyelvhasználati 

szokásoknak egyik fontos összetev je. A középiskolás kor bizonyos életkori, ebb l fakadóan 

pedig sajátos humánetológiai, szociális, kognitív és pszichikai együtthatókkal jellemezhet . 

Ez az életszakasz fejl déslélektani szempontból a serdül kor korántsem egységes id szakára 

esik, azzal azonban nem azonosítható, hiszen nem teljes terjedelmét fedi le. (A középiskolás 

kor és serdül kor összefüggéseinek karakterisztikus jegyeit a 3. számú melléklet tartalmazza.) 

5.1. A kutatásban részt vevők bemutatása  

Munkahipotézisünk, hogy a 1Ő év és 18 év közötti fiatalok nyelvi teljesítménye az 

agresszió szempontjából sajátos mintázattal és karakterisztikus funkcióval jellemezhet , mely 

gyakorlat egyéni beszédteljesítményben való megjelenése mentális és szociokulturális 

tényez kt l is függ, ezért várható, hogy a jelenség iskolatípusonként, életkori szakaszonként, 

nemenként nagy különbségeket mutat.  

A mintában szerepl  adatközl k szociokulturális hátterének bemutatása a mellékletben 

szerepl  kérd ív adatai alapján történik, mely adatok elemzését az SPSS 20-as programmal 

végeztük. 
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5.1.1. A mintában szereplők szociális hátterének bemutatása  

Kutatásunkban 261 középiskolás-korú adatközl  vett részt, melyb l 122 f  fiú, 139 lány, 

1ő éves Ő8 f , 16 éves 62 f , 17 éves szintén 62 f , 18 éves 89 f . A 18 évesek azért vannak 

többségben, mert van, aki a szakképzést érettségi után kezdte el, vagyis a mintánkban szerepel 

olyan kilencedikes diák, aki 18 éves. Az adatközl k iskolatípus szerinti besoroláskor ötféle 

kategóriával dolgoztunk – vizsgálatunkban ugyanis különbséget teszünk gimnáziumi és „elit” 

gimnáziumi diákok között –, mely kategorizálás nem azonos a közoktatás hivatalos 

felosztásával, ezt a felosztást a gimnáziumok országos mérésére, hivatalos besorlására 

hagyatkozva állapítottuk meg, mely rangsort a nyelvvizsgát szerz  diákok aránya, az országos 

középiskolai tanulmányi versenyeken (OKTV) elért eredmények, az országos 

kompetenciamérések átlaga, a középszint  érettségin elért átlagpontszámok és az 

egyetemekre, f iskolákra felvett végz sök aránya alapján állapították meg a tanulmány 

készít i.5 A mintában szerepl  „elit” gimnázium egy magasan kvalifikált gyakorlóiskolát 

jelent, az ország gimnáziumainak élmez nyéb l, a másik gimnázium, az országos átlagnál 

valamivel jobb teljesítménnyel jellemezhet , a magyarországi gimnáziumok középmez nyébe 

tartozik. Ezt a megkülönböztetést abból a megfontolásból tettük, hogy érzékeltetni tudjuk, 

hogy a gimnáziumon mint iskolatípuson belül is jelent s nyelvhasználati különbségek 

figyelhet k meg, mely azt a tézist er síti meg, hogy a szociokulturális különbségek a 

nyelvhasználati szokásokban leképez dnek. A mintánkban egyetlen 31 f s „elit”-nek nevezett 

gimnáziumi osztály található, ezen kívül a gimnazisták 86 f vel vannak jelen, 8Ő f  a 

szakközépiskolások száma, akik között pincér, szakács, fodrász, egészségügyi és m vészeti 

szakképzésben részesül  diák egyaránt található. A szakiskolások száma 39 f . A mintánkban 

szerepel egy 21 f s speciális feltételrendszer alapján összeválogatott osztály, akik az Arany 

János Kollégiumi Program növendékei6, egy évig tartó felzárkóztató tanulmányaikat 

gimnáziumi keretek között folytatják, halmozottan hátrányos helyzet  diákok, mindegyikük 

valamilyen területen jó, illetve kiváló képességekkel rendelkezik, nemzetiségi hovatartozás 

tekintetében is különleges csoportnak számít, hiszen köztük a roma származás, illetve a 

vegyes házasságból való származás aránya jelent s, mintegy 80%-os, ennek pedig sajátos 

kulturális hozadéka van.  

A kutatásban szerepl  diákok közül 96 f  kilencedikes, Ő9 f  tízedikes, 6Ő f  

tizenegyedikes, őŐ f  pedig tizenkettedikes. Az általános iskolát 32%-uk falusi iskolában, 

                                                      
5
 lásd b vebben: http://eduline.hu/kozoktatas/2011/12/2/kozepiskolak_2011es_rangsora_KEIWDV 

http://eduline.hu/cimke/100+legjobb+k%C3%B6z%C3%A9piskola 
6 lásd b vebben: http://www.ajkp.hu/digitalcity/news/latestNews.jsp?dom 

http://eduline.hu/kozoktatas/2011/12/2/kozepiskolak_2011es_rangsora_KEIWDV
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29,5%-uk kisvárosi iskolában, 38,ő%-uk pedig nagyvárosi iskolában végezte (ez utóbbi adat a 

nagyvárosi és f városi értékeket együtt tartalmazza). A család anyagi helyzetét mindössze 

Ő,6% (12 f ) ítélte nagyon jónak, 31,2% jónak, őŐ,6% átlagosnak, 9,6% szegénynek. 

A teljes mintát tekintve a diákok 67%-a él egész családban, 2Ő%-a édesanyjával, 3,ő%-a 

(összesen 9 f ) édesapjával, 2,3%-a nevel szül kkel, 1,6%-a nagyszül kkel, 1,6%-a 

(összesen Ő f ) állami gondozásban. Az iskolatípusok szerinti megoszlás azonban nem ezt az 

arányt követi, az „elit” gimnazisták 83,3%-a él egész családban, a gimnazisták 7Ő,1%-a, a 

szakközépiskolások 67,ő%-a, az AJKP-sok 52,4%-a, míg a szakiskolások közül kevesebb 

mint a fele, 44,7%-uk (vö.: 1.ábra). Közepes er sség  összefüggés figyelhet  meg a családi 

állapot és a diákok iskolatípusba való besorolása között, minél magasabb az iskolatípus 

presztízse, annál ritkább a csonka családi háttér.  

 

 

1. ábra: Az adatközl k iskolai besorolásának és családi állapotának összefüggései százalékban 

kifejezve 

Eredetileg a szül k iskolai végzettségének mérésére a kérd ívben nyolc kategóriát 

állapítottunk meg, mely a diákok iskolai besorolásának és a szül k végzettségének 

kereszttáblás statisztikai mérése során – az egy cellába es  alacsony elemszám miatt – 

elégtelennek bizonyult, ezért a mérések relevanciájának növelése érdekében a kérd ívben 

szerepl  nyolcas felosztást összevontuk, így jött létre az apa/anya iskolai végzettségének négy 

kategóriás felbontása (1. nyolc általánosnál kevesebb és a nyolc általános; 2. szakiskola, 3. 

szakközépiskola, gimnázium, technikum; Ő. f iskola, egyetem). Az így kapott eredmények 

alapján mondhatjuk, hogy a szül k iskolai végzettsége és a gyermek továbbtanulása között a 

gimnazisták, a szakközépiskolások és a szakiskolások körében közepes er sség  összefüggés 
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figyelhet  meg. Az „elit” gimnázium esetében a kapcsolat er snek, az AJKP-s diákok 

esetében pedig determinisztikusnak mondható, hiszen esetükben általában a halmozottan 

hátrányos helyzet a szül k alacsony iskolázottságából adódik (vö.: 2. ábra).  

 

 

2. ábra: Négy kategóriás apa, anya iskolai végzettsége és az adatközl k iskolai besorolásának összefüggései 

százalékban kifejezve 

5.2. A kutatás nyelvi korpuszai 

A középiskolás-korúak nyelvhasználatában megjelen  nyelvi agressziót alapvet en kétféle 

közegben vizsgáljuk, informális, spontán és formális, osztálytermi közegben. Hipotézisünk, 

hogy a tudatos nyelvhasználat a nyelvhasználati színterekhez alkalmazkodó nyelvi stratégiát 

követel meg, mely alkalmazkodás a nyelvi agresszió használatára, illetve annak bizonyos 

formáira jelent s hatást gyakorol. Ennek feltárása érdekében az adatgy jtés során jól 

elkülöníthet  korpuszokat hoztunk létre.  

5.2.1. A kérdőívekből származó adatok jellemzése 

A legtöbb adatközl t érint  adatgy jtésünk kérd ívek segítségével történt, mintegy 261 f  

vett benne részt (az adatközl k jellemzését lásd az ő.2.1 fejezetben). A kérd ívben szerepl  

26 kérdést a feldolgozás során 1ő3 változóra bontottuk, a mérési m veleteket ezen 

változókkal végeztük. A kérd ívvel történ  adatgy jtést azért is választottuk, mert 

attit dmérésekre a szociolingvisztikában ez bevált gyakorlat (Űabbie 2003: 27Ő–313; Falus 

2001: 171–313; Majoros 2004: 109–122), el nye, hogy a kutató személyes jelenléte nélkül 

rögzíthet k az adatok, így a szociolingvisztikai interjúval szemben a kutató személyes 

jelenléte nem (feltétlenül) deformálja az adatok hitelességét, várhatóbb az adatközl k szinte 
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nyilatkozata, ugyanakkor elképzelhet , hogy olyan esetben is véleményt formálnak, amivel 

kapcsolatban nincs is attit djük. Kutatásunkban éppen ezért használtunk más adatszerzési 

módszert is (szociolingvisztikai interjú, videofelvételek, Facebook-bejegyzések). El nye, 

hogy viszonylag gyorsan, olcsón nagy mennyiség , jól használható, könnyen 

számszer síthet  adatot szerezhetünk, valamint közvetlenül hozzáférünk olyan nehezen 

megfigyelhet  dolgokhoz, mint az attit d. 

A kérd ív tartalmaz zárt és nyitott kérdéseket, többségükben zárt kérdéseket, melyekre 

nemcsak igen, nem válaszok adhatók, hanem úgynevezett Likert-féle skálán (1-t l ő-ig terjed  

skálán) mérik az adatközl k véleményét. Az így kapott adatokból nemcsak az derül ki, hogy 

az adatközl  pl. szokott-e az édesanyjával beszélgetni, vagy hogy olvas-e szépirodalmat, 

hanem az is, hogy ezt a tevékenységet milyen gyakorisággal teszi.  

A kérd ív az adatközl k szociokulturális hátterének felmérésére (1-t l 6-ig terjed  

kérdések), a nyelvi agresszióval kapcsolatos nyelvi attit d, nyelvhasználati tudás, 

nyelvhasználati stratégiák, a mintaközvetít k, illetve a nyelvi agresszió használata mögött 

meghúzódó személyes okok feltárására irányul. Ugyanakkor méri a nyelvi agresszió kapcsán 

az el ítéletet, az ehhez kapcsolható ideológiát, stigmatizációs szokásokat. Továbbá fontos 

adatokat szolgáltat azzal kapcsolatban, hogy maguk a középiskolás-korúak hogyan látják és 

mennyire tartják problémának a saját nyelvhasználatukban és a mások nyelvhasználatában 

megjelen  nyelvi agresszió változatos jelenségét.  

A zárt kérdések mellett jelent s szerepe van a nyitott kérdéseknek (13, 1Ő, 23-as kérdések), 

melyek egy része összefüggésbe hozható a tanórai felvételek diskurzuselemélzésének 

eredményeivel. Ezek a kérdések arra vonatkoztak, hogy a diákok az utóbbi két évben 

mondtak-e tanáraiknak olyan kijelentést, amely agresszívnak min sül, illetve, hogy tanáraik 

mondtak-e nekik hasonlóan agresszívnek számító kijelentést.  

A nyitott kérdések másik részét a kérd ívben korábban szerepl  (21.) kérdés ellen rz  

kérdésének is felfoghatjuk, hiszen a 21. kérdésben a kérd ív maga ad alternatívákat a nyelvi 

agresszió használatának megokolására, itt (2Ő. kérdés) azonban a kérdés kiegészül azzal, hogy 

az adatközl  szerint a fiatalok kit l tanulják a nyelvi agressziót, vagyis számukra kik a 

közvetlen mintaadók.  

A nyitott kérdések célja a zárt kérdések ellen rzésén túl olyan korpusz létrehozása, mely a 

tanórai kereteken belüli nyelvi agressziót listázza. Az így létrejöv  korpuszt kétféle 

módszerrel is elemezzük, egyrészt a diskurzusrelemzéssel vizsgáljuk, másrészt a taxonomikus 

sorbarendezés folyamatában az adatokat számokkal kifejezett kategóriákba rendezzük, így 

alkalmassá válnak a statiszikai mérésekre, az SPSS-es feldolgozásra. 
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A kérd ívvel szerzett adatok feldolgozását a matematikai statisztikára épül  SPSS 20 

program segítségével végezzük, mely az egyszer bb statisztikai, gyakorisági méréseken túl 

bonyolult kereszttáblás, kétdimenziós kereszttáblás, indexes, különböz  skaláris mérések 

elkészítésére is alkalmas.7 

A vizsgálat mintakutatás jelleg , a mintavétel az országos populációt tekintve nem 

reprezentatív, eredményei csak korlátozottan érvényesek. 

5.2.2. A szociolingvisztikai interjúból származó adatok jellemzése  

A kutatás másik jelent s módszere a szociolingvisztikai interjú, mely a taxonomikus leírás 

számára közvetlen adatgy jtést jelent, illetve a nyelvi agresszióhoz kapcsolódó 

nyelvhasználati szokások, a nyelvi attit d feltárásának személyesebb eszköze, egyfajta 

kontroll is a kérd ívekkel szemben, hiszen itt nem lehet megtagadni a válaszadást, illetve a 

válasz megtagadásának is üzenetértéke van. „A szociolingvisztikai interjú irányított 

beszélgetése ugyan nem min sül prototipikus spontán beszélgetésnek, de a társalgás egy 

fajtája, és műfaji sajátosságai ellenére is alkalmas a társas jelentések és a stílus 

vizsgálatára” (vö.: Labov 198Ő nyomán Űartha–Hámori 2010: 305). 

A szociolingvisztikai interjúban mélyebb és személyesebb a feltárás lehet sége, hiszen a 

párbeszédre közvetlenül hat a kutató jelenléte, személyes ismeretei, pillanatnyi döntései, 

reakciói, a beszélgetés intimitása. A kérd ívhez képest hátránya, hogy jelen van a kutató, ami 

gátolhatja az adatközl t az szinte válaszadásban, el nye viszont, hogy a kutató, ha 

elégedetlen a válasszal, illetve ha észreveszi, hogy az adatközl  kódot vált, vagy 

„mellébeszél”, akkor úgy irányíthatja a beszélgetést, hogy az kizökkentse az adatközl t 

(Labov 1984: 29). 

Összességében megállapítható, hogy adatagy jtésre a direkt módon irányuló kérdések 

esetén a válaszok nagyon szemérmesek voltak, az adatközl k az interjú során nem szívesen 

sorolták fel a közvetlen nyelvi agresszió vagy az ugratás azon példáit, amelyeket a hétköznapi 

gyakorlatban nap mint nap használnak, válaszaikban általában egy-két enyhe szitokszó vagy 

tabu említése után a memóriájuk deficitjére hivatkoztak. Az interjúkból származó közvetlen 

adatgy jtés eredményei megtéveszt k lennének a valóságot jobban tükröz  osztálytermi 

diskurzusok és Facebook-bejegyzések adatai nélkül. Az interjúban a nyelvi agresszióra 

adandó példák körüli zavar és elutasítás azonban maga is fontos hozadéka és anyaga a nyelvi 

                                                      
7
 A kérdésben részletesen lásd: Székely Mária, Űarna Ildikó 2008. Túlél készlet az SPSS-hez. Többváltozós 

elemzési technikák társadalomtudósok számára. Typotex. Budapest. 
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agresszióhoz kapcsolódó el ítélet, stigmatizációs szokások, normáról alkotott elképzelések 

vagyis a nyelvi attit d feltárásának.  

Szociolingvisztikai interjút készítettünk 29 f vel, kilencedikes gimnáziumi tanuló ő f , 2 

lány és 3 fiú, tizenegyedikes gimnáziumi tanuló 7 f , 3 lány és Ő fiú, kilencedikre el készít  

AJKP-s tanuló ő f , 3 lány és 2 fiú, kilencedikes szakközépiskolás 3 f , 1 fiú és 2 lány, 

tizenegyedikes szakközépiskolás Ő f , 2 fiú, 2 lány, tizenegyedikes szakiskolás Ő f , mind a 

négy fiú.  

5.2.3. A spontán beszélgetéseket rögzítő adatok jellemzése  

A kutatás harmadik jelent s korpuszát a spontán beszélgetéseket rögzít  Facebook-

bejegyzések – az adatközl k által kizárólag a vizsgálatra kimásolt részei – képezik. Facebook-

bejegyzéseket az interjúban résztvev kt l kértünk, melynek nyelvészeti elemzésére írásos 

engedélyt kaptunk, melyben a kutató kötelezi magát a szövegek anonimizálására 

(kimaszkolására) és az adatközl k személyének teljes titokban tartására. Az interjúban 

szerepl k közül ketten nem járultak hozzá az adatközléshez, egyikük fiú, másikuk lány, és 

mindketten tizenegyedikes gimnáziumi tanulók.  

A korpusz nem véletlenszer en gy jtött adatokból áll, hiszen arra kértük adatközl inket, 

hogy kifejezetten olyan bejegyzéseket gy jtsenek ki, melyeket k maguk agresszívnek 

ítélnek. Az adatok feldolgozását a mikroelemzés módszerével, diskurzuselemzéssel végeztük.  

5.2.4. Az osztálytermi diskurzusok jellemzése 

A negyedik és egyben legfontosabb korpusz a mintegy ő0 tanóra osztálytermi 

diskurzusának videofelvételre rögzített anyaga, melyb l Ő6-ot transzkripcióval linearizáltunk. 

A tanórák hosszúsága átlagosan Őő perc, három esetben másfél óra. 

Felvételeket készítettünk a gimnázium, az AJKP, a szakközépiskola és a szakiskola 

különböz  tanóráin, illetve fél formális közegnek min sül  szakmai, illetve speciális 

foglalkozásain. A transzkripció során létrejöv  linearizált korpusz becsült terjedelme: 746531 

n. A felvételeket az érintett iskolák vezet jének beleegyezésével, a diákok és a diákok 

szüleinek írásos engedélyével készítettük el, a kutató pedig személyes garanciát vállalt az 

adatközl k anonimitásának meg rzésére, a felvételek kizárólagos felhasználására (vö.: 38. 

számú melléklet). 

Az osztálytermi szövegek elemzésének el készítésében nagy szerepet játszott a felvett 

anyagok transzformálása, mely a beszélt nyelv mulandóságából az írás tartósabb, konzervált 

állapotába való átültetést jelenti. Hogy a lejegyzés során a szöveg ne veszítse el 
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szupraszegmentális jellemz it, s emellett az átfedések, mondatátszöv dések, közbeszólások és 

együttbeszélések megjelenítése, majd kés bbi elemzése is lehet vé váljon, szükséges volt egy 

ezek jelölésére alkalmas transzkripciós rendszer kidolgozása.  

A transzkripció olyan különleges jelek használatát jelenti, amelyek a megnyilatkozás 

módját, a hangképzés jellemz it, a beszéd hangsúlyát, hangerejét, tempóját, az intonáció 

intenzitását, emelkedését és ereszkedését, a különböz  zavarokat, megszakításokat is jelöli. 

Az intonációra épül  tagolás – az intonációs egységek megállapítása – jól alkalmazható 

ugyanis a beszélt nyelvi szövegek szegmentálásban (vö.: Bergmann 1988: 17–25; Kallmeyer 

1988: 1103 nyomán Iványi 2010: 87). Ezen különleges jelölések közül els sorban a nyelvi 

agresszió megjelenése szempontjából releváns jelenségeket kódoltuk, illetve az ugyancsak 

ezzel kapcsolatos nonverbális jelzéseket a transzkripció során a szövegben külön rögzítettük 

(a lejegyzés szempontjait lásd a 39. számú mellékletben). 

A fordulótagolásnál egy fordulónak számított a beszél váltástól beszél váltásig terjed  

szakasz, figyelembe véve a beszéd folytonosságát és a szünetek hosszát. Igyekeztünk a 

lejegyzésben objektívek maradni, noha a lejegyzés és a fordulókba tördelés maga is egyfajta 

elemzés eredménye (vö. Keszler 1983: 166; Kallmeyer 1988: 1103; McKinney–Swann 2001; 

Mészáros 2006; Szalai 2010; Tolcsvai 2009: 81; Laihonen 2011: 21; Szabó 2012: 92). A 

megnyilatkozás-határok megállapításakor Wacha Imre szempontrendszere alapján jártunk el, 

mely szerint a beszélt nyelvben a megnyilatkozás határát akkor állapíthatjuk meg, ha az alábbi 

öt szempont közül legalább kett  teljesül: a) akusztikus zár vagy ennek hiánya; b) 

grammatikai zár, amely a befejezettséget jelzi; c) követi-e új megnyilatkozást jelz  intonációs 

indítás; d) követi-e kiegészít  hozzátoldás; e) a megnyilatkozást megszakítja-e szünet. 

Az elemzés során a tanórák között a formalitás mértéke szerint is különbséget tudunk 

tenni, hiszen a felvételek között szerepel úgynevezett félformális tanóra, melyeken a 

beszélgetés normái lényegesen kevésbé rögzítettek és szabályozottak, mint egy átlagos 

tanórán, ide soroljuk a m helyórákat, pl.: szakács és asztalos gyakorlati órákat, illetve ide 

soroljuk még a drámaórát, melyen a diskurzus lényegesen kötetlenebb formában valósult meg.  

Az formálisnak mondható tanórák keretében rögzítettünk magyarórát, fizikaórát, 

m vészettörténet-órát, németórát, informatikaórát. A tanórák nyelvi anyagának 

összehasonlíthatósága érdekében felvételeket készítettünk minden iskolatípusban, vagyis 

órákat rögzítettünk AJKP-s osztályban, szakiskolában, szakközépiskolában, gimnáziumban 9. 

és 11. osztályban, illetve egy gimnáziumi osztály esetében 12-ben is.  

  

http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#bergmann1988
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#kallmeyer1988
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#kallmeyer1988
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#kallmeyer1988
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5.3. A kutatás vizsgálati módszerei 

A kutatás a szociolingvisztikából jól ismert kumulatív elv alapján szervez dik, ami azt 

jelenti, hogy egyazon nyelvi jelenség különböz  megnyilvánulási formáinak funkcionális és 

taxonomikus leírására, illetve a nyelvhasználat mögött álló egyéni és társadalmi okok 

feltárására többféle módszerrel gy jtött anyagot használunk, továbbá az adatok 

feldolgozásakor is különböz  módszereket alkalmazunk, a jelenség megragadásának 

nehézsége folytán az eredményeket a módszerek viszonylatában értékeljük, értelmezzük. 

Ezen módszerek pedig a diskurzuselemzés és a statisztikai mérések. 

Kutatási célként t ztük ki, hogy a középiskolás-korúak nyelvhasználatára jellemz  nyelvi 

agressziót informális és formális, illetve félformális beszédhelyzetben is vizsgáljuk, annak 

érdekében, hogy iskolatípusonként, nemenként esetleg életkori tényez ként is jellemezni 

tudjuk, aszerint, hogy a különböz  beszédhelyzetekben milyen formában, milyen közléscéllal 

jelenik meg, illetve mennyire tudatos vagy éppen nagyon is önkéntelen, automatikus az illet  

nyelvi jelenség használata. A különböz  módszerrel gy jtött adatokat (kérd íves felmérés, 

szociolingvisztikai interjú, spontán él nyelvi társalgások és osztálytermi diskurzusok rögzített 

digitalizált formái) kétféle elemzési módszerrel vizsgáljuk, egyik a már említett matematikai 

statisztikára épül , a társadalomtudományokban honos SPSS 20 program kvantitatív 

méréseinek módszere, a másik a szociolingvisztikában jól ismert kvalitatív módszer, a 

diskurzuselemzés, melynek segítségével a nyelvhasználati vizsgálatok „mélyfúrásait” tudjuk 

elvégezni, mely a felszínen nem érzékelhet  mélyebb összefüggésekre, implicit jelentésekre, a 

kommunikáció mögötti társadalmi összefüggésekre is fényt tud deríteni.  

Elemzésünkben els sorban a vizsgálat mintakutatás jellege miatt nagyobb hangsúlyt 

fektetünk az adatok kvalitatív jelleg  mikroelemzésére, a kvantitatív számításoknak 

els sorban a kérd íves vizsgálatok feldolgozásához használjuk, mely nélkülözhetetlen a 

nyelvi agresszió tágabb összefüggéseinek, a nyelvi attit d fel li megértésének szempontjából. 

Ez a módszertani megfontolás els sorban a mintavétel demográfiailag nem reprezentatív 

jellege miatt indokolt (vö.: Laihonen 2009). 

A diskurzuselemzés módszerét négyféle szövegkorpuszon használjuk, a nyelvészeti 

hagyománynak megfelel en a szociolingvisztikai interjúkból származó korpuszon (pl.: Labov 

1984, 2001; Kontra 1990, 1995, 1998; Bartha–Űorbély 1998; Űartha–Hámori 2010; Szabó 

2012), a kérd ív nyitott kérdéseire adott válaszokból létrejöv  korpuszon (pl.: Szili 200Ő; 

2011, 2012; Schirm 200Ő; Űoronkai 2009;) a diákok egymásközti, spontán beszélgetéseit 

rögzít , informális jelleg  Facebook-bejegyzések értelmezésére, valamint az osztálytermi 

diskurzusok elemzésére (pl.: Űatár 2009; Apróné 2010; Antalné 200ő, Szabó 2012).  
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Elemzésünkben a diskurzuselemzésre jellemz  filozofikusabb szemlélettel a 

nyelvhasználat mögött álló, a megnyilatkozásból kikövetkeztethet  társadalmi okok 

feltárására, ugyanakkor az interakcióban szület  szövegek mikroelemzésére, a nyelvi 

agresszió típusainak funkcionális és formai szabályszer ségeinek leírására is törekszünk. A 

vizsgálat számára ez a szabályokba foglalható rend nemcsak a nyelvi struktúrák részeként 

jelentkezik, hanem tetten érhet  a viselkedés egészében, hiszen a magatartás és a 

nyelvhasználat ebben a vizsgálatban teljességgel összefonódik. A szabályrendszer 

megalkotásában helyet kapnak a rendszernyelvészet által le nem írható elemek is, azaz a 

nyelvhasználat látszólag egyéni „zavarai” (a beszéd folyamatát megtör  szünetek, 

akadozások, bizonytalanságok, ismétlések, javítások), a megnyilatkozások deviáns formái (az 

együttm ködést és a partnerre figyelést elutasító agresszív megnyilatkozások), valamint a 

metadiszkurzív és szupraszegmentális elemek értelmezése is. A diskurzuselemzés ezeket a 

jelenségeket mint a „beszélt nyelv szintaxisának” alapvet  elemeit vizsgálja (vö.: Iványi 

2010: 74). 

5.3.1. A diskurzuselemzés mint a formális és informális szövegek 

mikroelemzésének kvalitatív módszere  

A dikurzuselemzés az etometodológiai konverzációelemzésb l és a beszédetnográfiából 

n tte ki magát, mely interdiszciplináris módszer a hétköznapi beszéd rendezettségének, a 

beszélget partnerek viselkedési, reagálási stratégiáinak vizsgálatára specializálódott. A 

kutatások célja – röviden összefoglalva – annak elemzésére irányult, hogy hogyan állítják fel 

az interakció résztvev i a kommunikációban létrejöv  lokális rendet, milyen verbális és 

nonverbális jelzésekkel hozzák ezt létre, hogyan értelmezik saját és partnerük viselkedését 

ennek a rendnek a szempontjából, illetve hogyan juttatják kifejezésre ezt az értelmezést.  

Az etnometodológiai konverzációelemzés más tudományokkal való érintkezése során a 

kés bbiekben olyan részterületekre bomlott, mint a diskurzuselemzés, a funkcionális 

pragmatika, a dialóguselemzés és a nyelvészeti konverzációelemzés, amelyek összefoglalva 

beszélgetéselemzés néven váltak ismertté (Űoronkai 2011: 8ő). A diskurzuselemzésen belül 

pedig az európai szakirodalomban három nagy területet különböztetnek meg: a nyelvészeti 

alapú, a szociológiai alapú, illetve a politikai-etikai alapú diksurzuselemzést. A nyelvészeti 

diskurzuselemzés diszciplináris el zményei között számon tarthatjuk a retorikát, a szövegtant 

és a pragmatikát, azon belül pedig a beszédaktus-elméletet (Van Dijk 1988: 18–22). 

Különbséget szokás tenni a konverzációelemzés és a diskurzuselemzés között, mely 

nyelvészeti szempontból úgy definiálható, hogy a konverzációanalízis er sen kontextuális, 
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míg a diskurzuselemzés akár fiktív szövegekkel is dolgozik (Levinson 1983). A 

diskurzuselemzés filozófikusabb, gazdagabb, merészebb értelmezésre törekszik. Sokat 

foglalkozik a nyelvhasználatban megjelen  hatalmi viszonyokkal. A kritikai 

diskurzuselemzésben valójában a nyelvhasználat és a társadalmi élet összekapcsolódásának 

vizsgálata tölt be kitüntett szerepet. A másik, a konverzációanalízis: nem a szociális 

viszonyok beszédre gyakorolt hatásának feltárására törekszik, hanem a beszélgetések 

struktúrájának felfedésére, ahogy az spontán módon a hétköznapi interakciók során 

megjelenik. Egy másik meghatározás szerint a diskurzuselemzés a makroszint , a hatalom 

befolyása alatt álló társadalmi diskurzust, a tematizációk elemzését célozza (Foucault 1996; 

Kézdi 2003), míg a konverzációanalízis a személyes kapcsolati történések elemzésének 

mikromódszere (Űatár 2009: 2ő).  

A diskurzuselemzés tehát a társadalomtudományokkal érintkez  nyelvészeti alapú 

interdiszciplináris módszer, mely leginkább a szociolingvisztikához köthet , amennyiben a 

beszélgetést annak makro- és mikrotársas helyzetével szerves egységben vizsgálja. Ennek 

megfelel en a diskurzuselemzés két irányban is tágítja a nyelvészeti elemzés körét: eleve 

fordulókban (turn) és az ebb l építkez  szomszédsági párokban, de gyakran annál nagyobb 

egységekben gondolkodik, másfel l a beszélgetést magába foglaló társas szituációt is 

tágabban értelmezi és nagyobb hangsúllyal tárgyalja, mint a nyelvészetben szokás.  

A módszer azért is különösen alkalmas a társalgásban tetten érhet  nyelvi agresszió 

m ködésének feltárására, mert kiindulópontja, hogy a nyelv olyan társadalmi gyakorlat és 

hatalmi eszköz, amely alkalmas az elnyomó és kirekeszt  beszédre. Ennek leleplezése a 

diskurzuselemzés feladata, ezért a nyelvész szerepe is több, mint pusztán leírni a nyelv 

társadalmi m ködését. Úttör  munkát e tekintetben els sorban politikai jelleg  szövegek 

vizsgálatában végeztek, amelyek a szövegben közvetlen módon meg nem jelen , részletesen 

ki nem fejtett, implicit információk, sugallt jelentéstartalmak feltárására irányultak (Pléh 

2012: 97). 

Elméleti szinten a diskurzuselemzés metodológiája nem kanonizált, módszerei kölcsönös 

összefüggésben állnak tárgyával, hiszen azok a vizsgálatok elválaszthatatlan alkotórészét 

képezik (Bergmann 1988: 5–6). űsak bizonyos beszédelemz  hagyományról vagy 

kompetenciáról (vö. uo. 7), illetve mentalitásról beszélhetünk (Schenkein 1978: 1–6; 

Kallmeyer 1988: 1101), amellyel a beszédelemz nek el re megadott metodikai szabályok 

ismerete helyett rendelkeznie kell. A szociális események intuitív megértésére törekszik, mely 

olyan általános interaktív kompetenciák hétköznapi cselekedetekbe való beágyazódását 

jelenti, amellyel maga a kutató is rendelkezik. Elemzésével pedig mindenestül a beszéd 

http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#bergmann1988
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#schenkein1978
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#kallmeyer1988
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változó folyamat-jellegéhez alkalmazkodik, megtartva a létrejöttéhez szükséges 

keretfeltételeket (Iványi 2010: 86). Tehát a beszédelemz  vizsgálatok olyan egyszer  

megfigyelésekb l indulnak ki, melyek megtételére a társadalom bármelyik tagja képes 

minden különösebb el ismeret nélkül.  

Az elemzés három lépésben zajlik: el ször a rendszerességet kell felfedezni a társalgásban, 

illetve annak a módját, ahogyan az adatokban rejl , interaktív módon létrehozott rend 

szervezetté és szabályszer vé válik. Másodszor fel kell tárni azokat a problémákat, amelyeket 

a beszélgetés résztvev i a közösen létrehozott struktúraegységek alkalmazásával 

megpróbálnak megoldani, s ezáltal megfigyelhet  rendezettséget hoznak létre. S 

harmadsorban le kell írni azt a módszert, amelynek segítségével ezeket a problémákat 

megoldják, vagy elmélyítik. Az elemzés során tehát azokat a rendszerelemeket kell feltárni, 

melyek tárgyát természetes, figyelemre sem méltó jelenségek képezik, melyek ismétl d , 

visszatér  modelleket alkotnak. Ezek gy jteménye képezi a vizsgálat tulajdonképpeni 

adatbázisát (Bergmann 1988: 37; Kallmeyer 1988: 1104; Streeck 1983: 100). Végül a 

nyelvhasználati modell mögötti személyes és szocializációs okokat kell kikövetkeztetni a 

kontextus és az implicit tartalmak segítségével. Ezen megfontolások alapján elmondható, 

hogy a technika fejl désével, a tanórák videofelvételével lehet ség nyílt számunkra, hogy a 

tanórát id ben kibomló szociális folyamatként vizsgáljuk, melyben immár nemcsak a 

verbális, hanem a verbalitást kísér  nonverbális jelzések is vizsgálhatóvá váltak. 

A beszélgetéselemzés alapfeltevése tehát az, hogy a társas érintkezés tulajdonképpen a 

beszéd útján megvalósuló cselekvés, amely szinte a nyelvtan szabályaihoz fogható 

szabályrendszernek engedelmeskedik, ami lehet vé teszi a felek számára, hogy elvárásokat 

alakítsanak ki, vagy következtetéseket vonjanak le a másik cselekedeteir l, szándékáról a 

verbális és nonverbális megnyilatkozások alapján. Vagyis a beszélt nyelv – a langue elvont 

nyelvi rendszeréhez hasonlóan – bizonyos szabályokat követ, s a beszélgetések vizsgálatával 

éppen ezeket a törvényszer ségeket és szerkezeti mechanizmusokat tudjuk modellezni. 

A diskurzus elemzése szempontjából – a pragmatikához hasonlóan – az interakció 

résztvev inek (szándék- és értelemtulajdonítás, illetve a nyelvi választás szempontjából) és a 

kontextusnak is kulcsszerepe van.  

A kontextus fogalmát tágabban értelmezzük, beleértve a személyközi viszonyok tér- és 

id -vonatkozásait, a verbális és nonverbális cselekvéseket és a beszédtémát is. Ez alapján a 

társas érintkezés nem más, mint a beszéd útján történ  cselekvés, melyet a nyelvhez 

hasonlóan szabályok összetett és sajátos rendszere struktúrál, mely éppen ezért, úgy lesz a 

http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#bergmann1988
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#kallmeyer1988
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#streeck1983
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személyes attit d kifejezése, hogy ugyanakkor a mindenkori kulturális, kommunikációs 

normákhoz való igazodás, vagy annak megsértése is egyben.  

Visszatérve a beszélgetésben résztvev k jelent ségének funkcionális megközelítéséhez, 

ide kapcsolhatjuk a beszélgetést irányító választási, vertikális szabályok és illeszkedési, 

horizontális szabályok követésének elvét is (Ervin-Tripp 2001). Vertikális szabálykövetés 

esetén a beszél  jellegzetes regiszterek, lehetséges beszédmódok között válogat. El kell 

döntenie, hogy futballpályán, templomban vagy egyetemen van, aminek követelményei 

lesznek a társalgására. A szabályozottság egy része az eszközök közötti válogatást jelenti. A 

vertikális metafora azt akarja érzékeltetni, mintha listaszer en rendelkezésre állnának 

bizonyos lehet ségek, mintegy egymás alá írva. Ez a szerepviszonyok szempontjából is 

érvényesül. A horizontális szabályozottság pedig azt jelenti, hogy társalgásban, hacsak nincs 

rá külön intenció (pl. gúnyolódás, irónia, beszólás, stb.) a beszél  összhangot keres a 

különböz  vertikális választásai és a megnyilatkozás valóságos megszövegezése között (pl. a 

focipályán nem használ többszörösen összetett mondatokat). Ennek van egy személyközi 

oldala is, hiszen a partnerhez horizontálisan is illeszkedni kell. (Pl.: szóhasználatban, egyéni 

téri vonatkozásban: nekem balra, neked jobbra stb., még mondattanban is, vö.: Pléh 2012: 

35). 

Különbséget tudunk tenni továbbá a megszólalás szempontjából a partnerek egymás közti 

viszonya alapján, így beszélhetünk a társalgásban: 

a) reaktív függésről; itt mindenki a másik utolsó lépésére reagál. A szekvenciát a 

viselkedés egyetemes szabályai és a szituáció konkrét szabályai korlátozzák, amelyek 

csak bizonyos megnyilatkozásokat engednek meg, ezek a szabályok megjósolhatóvá 

teszik, hogy mi várható. 

b) aszimmetrikus függésről; itt f leg egy embernek van terve, a többiek erre reagálnak. 

Pl.: tanítás vagy interjúkészítés esetében (az osztálytermi kommunikáció 

szempontjából ennek kulcsszerepe van). 

c) kölcsönös függés: itt minden szerepl  a maga céljait követi, reagál a másik által tett 

lépésre, és egyikük sincs abban a helyzetben, hogy egyedül irányítsa a beszélgetést. 

Pl.: a tárgyalás vagy komoly eszmecsere (Clarke–Argyle 2001: 594). 

Mivel a beszélget partnerek aktív, alkotó tevékenysége során keletkeznek a társalgás 

jellemz  jegyei, ennek a folyamatnak id ben kiteljesed  eredményeként értékelhet k, melyek 

a partnerek (inter)aktivitásának egymásutániságában jönnek létre, és melyhez a partnerek 

tipikus, kulturálisan elfogadott vagy stigmatizált stratégiákat használnak, s mivel a 

beszélgetés egyéni és közös célokat is követ és összehangol, s ezek eléréséhez problémákat 
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old meg, vagy konfliktusokat szül, ennek figyelembevételével az elemzés hagyományos 

szempontjai: 

- a belebonyolódási és kihátrálási stratégiák  

- a beszél váltások mechanizmusa  

- a szekvenciális rendezettség 

- a fordulók hossza 

- háttércsatorna-jelzések (nonverbális kommunikáció, szupraszegmentális jelenségek 

vizsgálata) 

- a hibajavítások diskurzusszervez  szerepe (ön- és küljavítás, stigmatizáció) 

- a társalgás jellemz  stratégiái (együttm köd , verseng  vagy agresszív) 

- az énmegjelenítési technikák (integráció, hatalom gyakorlása, involválódó, távolodó, 

határozott, bizonytalan) 

- diskurzusjelöl k szerepeltetése (határozottság mértékének ábrázolásában, távolságtartás, 

énmegjelenítés, pragmatikai enyhítés), 

- az egyéni stílus (ezen belül a lexikai és morfoszintaktikai megformálás, a pragmatikai és 

lexikai eszközhasználat vizsgálata, a kontextushoz való alkalmazkodás függvényében) 

(Bartha–Hattyár 2010: 12–13; Űoronkai 2011b: 7Ő). Hagyományosan a társalgásban öt 

epizódot szokás megkülönböztetni (űlarke–Argyle 2001: 592): 

- üdvözlés 

- a kapcsolat kialakítása, a szerepek tisztázása 

- a feladat 

- a viszony újra-felállítása 

- elválás  

A társalgás elemzésében a beszélgetés alapmodellje a szekvencia (Sequenz), a 

beszédcselekvések bizonyos szériaegysége, mely két egymást követ  s egymással összefügg  

megnyilatkozásból áll (vö.: Sacks–Schegloff–Jefferson 1978: 36; Kallmeyer 1988: 1097; 

Streeck 1983: 76). A fordulók egymást követése nemcsak id ben történik, hanem a második 

megnyilatkozás bizonyos formában meg is világítja az els  tartalmát, ezért is a 

diskurzuselemzés a társalgás folyamatára ráhangolt következtetéses elemzési folyamatot 

valósít meg, mely a megnyilatkozások interakciós folyamatokká való összekapcsolódását 

cselekvésláncolatoknak tekinti.  

A szekvenciapárok lehet séget nyújtanak a megértés ellen rzésére is, mivel szabályszer  

második részük egyben implicit beismerése a megértésnek. Gyakran nem az a fontos, mit 

jelent egy nyilatkozat, hanem az, hogy azt a „fogadó” hogyan értelmezi. A címzett ugyanis a 

http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#sacksschegloffjefferson1978
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#kallmeyer1988
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#streeck1983
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választott megnyilatkozástípussal azt is kifejezésre juttatja, hogyan értette meg a megel z  

beszédlépést (Iványi 2010: 81).  

Holly R. űashman kutatásában a szekvenciális elemzést kiegészítette a szociális 

motivációk racionális választáselemzése is (rational choice analisys of social motivations). 

Ezen megközelítés lényege, hogy a hagyományos néz ponttal szemben, amely szerint a 

nyelvi struktúra pusztán csak tükrözi a szociális struktúrát, azt vallja, hogy a szociális és 

nyelvi struktúrák egymást kölcsönösen alakítják (mutually constitutive). E feladat szerint az 

elemz  feladata annak demonstrálása, hogy a nyelven kívüli kontextus releváns a résztvev k 

számára, és hatással van az interakciók alakulására (2008: 1ő1 nyomán Apróné 2010: 16). 

Elemzésünk során tehát a nyelvi korpuszt úgy szemléljük mint interaktív, rendezett nyelvi 

aktivitást, melynek szerkezete szabályokból, szabályrendszerekb l és konvenciókból épül fel 

(Kallmeyer–Schütze 1976: 13; Streeck 1983: 96; Schenkein 1978: 2–3), melynek gyakorlati 

megvalósulása mögött összetett társadalmi, szociokulturális és egyéni (érzelmi, kognitív, 

fiziológiai) tényez k m ködnek. A beszélgetést olyan rendezett id ben kiteljesed , lineáris 

folyamatnak tekintjük, amely nem kész egészként, hanem a beszélget k interakciójában, 

komplex, mátrixszer  viszonyulási, reagálási események eredményeként lépésr l lépésre jön 

létre. Az interaktivitás ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy akkor is, ha csak a 

résztvev k egyike beszél, mindkét (vagy minden) résztvev  szerepet játszik az aktuális 

megnyilatkozás kialakításában. Rendezettségen vagy szabályszer ségen pedig azt értjük, 

hogy minden megnyilatkozást egy meghatározott struktúrákban el re megadott, kötelez  vagy 

alternatív cselekvési típus végrehajtásaként értelmezünk (Kallmeyer–Schütze 1976: 1Ő 

nyomán Iványi 2010: 77). 

  

http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#kallmeyerschutze1976
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#streeck1983
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#schenkein1978
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#kallmeyerschutze1976
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6. A nyelvi agresszió formai és funkcionális jellemzőinek empirikus vizsgálata 

 

    „A nyelvészeti és általában a társadalomtudományi kutatások egyik 

    lehetséges célja, hogy a szabályok tudatosítása, illetve a velük  

    kapcsolatos attitűdök megváltoztatása révén bizonyos cselekedetek 

 változtathatók legyenek.” (Szabó 2012: 1ő) 

6.1. A nyelvi agresszióhoz kapcsolódó nyelvi attitűd kérdőíves vizsgálata 

Az attit d a szociálpszichológia legrégebbi és ma is legjelent sebb fogalmának egyike, innen 

került át a nyelvtudományba is. A szó eredeti jelentése ’testtartás’, ’póz’, ’térbeli 

helyzet’(Schlenker 1980: 201). 

Amikor Gordon W. Allport 1935-ben megírja Az attitűd pszichológiai kutatásának kérdései 

cím  tanulmányát, már igen sok tudományos meghatározást tud idézni a különböz  szociológiai és 

pszichológiai iskolák kutatóitól. Ezekb l alkotja meg saját meghatározását: „Az attitűd tapasztalat 

révén szervez dött mentális és idegi készenléti állapot, amely irányító vagy dinamikus hatást 

gyakorol az egyén reagálására mindazon tárgyak és helyzetek irányában, amelyekre az attitűd 

vonatkozik” (1935/1979: 49). 

Az attit d tehát mindig valamilyen entitáshoz (az attit dtárgyhoz) kapcsolódik, a legfontosabb 

ismérve, hogy csupán befolyásolja, de nem determinálja a viselkedést. Űels  pszichikai tartalom, 

melyhez közvetlenül nem lehet hozzáférni, csupán közvetve, az emberek kinyilatkoztatásain és 

cselekvéses megnyilvánulásain keresztül; ugyanakkor tanulást, illetve küls  visszacsatolást 

feltételez  társadalmi produktum (Nemesi 2009: 1Ő1). Petty és űacioppo szerint a fogalom úgy 

használandó, mint „valamely személyre, tárgyra vagy problémára vonatkozó általános és id ben 

hosszantartó pozitív vagy negatív érzelem” (1981: 7). Jellemzi tehát bizonyos állandóság, viszont a 

világban való lét folyvást átalakít(hat)ja. Az attit d nem egy homogén pszichikai képz dmény, 

hanem érzelmi, kognitív és viselkedéses összetev kre bontható, melyek nem azonos hangsúllyal 

szerepelnek. McGuire definíciójában az attit d egyfajta rendszerez  elv, mely – „a gondolkodás 

tárgyait a megítélés dimenzióin helyezi el” (1985: 239) – ez segíti az embert a világban való 

tájékozódásban, döntéseinek meghozatalában. Ugyanakkor igen fontos szerepe van nemcsak a 

világhoz való viszonyulásban, hanem az identitás, az önmeghatározás kialakulásában is (Dévai 

1980; Sallay 2001: 15; Markus–Nurius 2003: 292). 
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6.1.1. A nyelvi attitűd és az énkép összefonódásai 

Az énkép-meghatározások ezen dinamikus struktúrából más és más jellemz t domborítanak ki, 

mégis közös bennük, hogy kulcsszerepet szánnak az interakcióban hatást gyakorló társak 

szerepének. Ez arra utal, hogy az egyén a társadalmi környezetben vagy tapasztalati és viselkedési 

kontextusban átveszi másoknak hozzá f z d  attit djeit, és a mások nézeteire való figyelem, 

valamint e nézetek bels vé tétele olyan állandóan zajló, változó folyamatot hoz létre, amely a 

gondolkodásban központi helyet foglalhat el (Markus–Cross 1990: 49). Eszerint nem úgy látjuk 

magunkat, mint ahogy a konkrét másik lát bennünket, hanem egy általános másik néz pontjából 

(Tókos 200ő: Ő3). Mivel az önmagunkról szerzett tudásunk legnagyobbrészt nyelvi élmény, 

hallásból származik, ezért nemcsak a másik (a beszédpartner), hanem önmagunk hallgatása is 

lényegesen hozzájárul az önkép kialakulásához. Ezért a nyelvi attit dünk, ezen belül pedig a saját 

nyelvhasználatunkhoz való viszonyunk gyökereiben érinti ezen dinamikus struktúra, az identitás 

vonalait. 

Ugyanakkor a nyelvi attit dök társadalmi eredet ek: a társadalom szokásait, viselkedési 

szabályait, el ítéleteit tükrözik, hiszen egyes nyelvi jelenségek, nyelvek, nyelvváltozatok lehetnek 

presztízsérték ek, tehát társadalmilag elismertek, pozitív megítélés ek vagy pedig stigmatizáltak, 

azaz társadalmilag megbélyegzettek, negatív megítélés ek. Ezért a személyes nyelvi attit d 

nemcsak az identitás alakulását, hanem a beszédpartnereinkhez való viszonyt is befolyásolja, 

ugyanis a használt nyelvi formák alapján önkéntelenül is értékeljük a beszél ket, nyelvi 

teljesítményük alapján feltételezzük tulajdonságaikat, társadalmi jellemz iket, vagyis nyelvi 

értékítéletet hozunk létre (Domonkosi 2007: 160). Éppen ezért nemcsak a beszél  identitásközlése 

szempontjából van kulcsszerepe a nyelvi attit döknek, hanem a beszéd befogadása szempontjából 

is nélkülözhetetlen, mert a megismerés során nem lehet minden ítéletet tapasztalatilag ellen rizni, 

ezért sémákra kell hagyatkozni (űseresnyési 200Ő: 12Ő). 

6.1.1.1. Az identitás megjelenése és megjelölése a kommunikáció verbális és 

nonverbális elemeiben 

Szereprepertoárunk mint mentális struktúra összekapcsolódik attit djeinkkel, pontosabban 

attit drendszereink szerves részét alkotja, velünk együtt alakul ki és fejl dik. Voltaképpen igen 

árnyalt és részletes képpel rendelkezünk magunkról abban a tekintetben, hogy melyek azok a 

szerepek, amelyek leginkább sajátjaink, amelyek bennünket a különböz  szituációkban 

jellemeznek, amelyek legf bb jelz i énünknek. Ezt a bels  képet nevezhetjük önazonosságnak 

(identitásnak). Az identitás kifejezését – megfelel  szerep eljátszását – a beszédpartnerek minden 
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kommunikációban kölcsönösen elvárják egymástól (Domonkosi 2007: 143). Az identitás 

közlésének intenzitása azonban beszédhelyzett l függ en változhat. 

A külvilág által visszatükrözött, önmagunkra vonatkozó információkat az én szervezi egybe. Az 

én, a személy, illet leg az én egy rétege (az arculat/homlokzat) óhatatlanul megnyilvánul a 

partnerek el tt az interakció során. Űárki, aki tisztában van saját megítélése jelent ségével, nem 

egyszer en „elszenvedi” énjének feltárulkozását, hanem bizonyos fokig „bemutatja” azt (Nemesi 

2009: 1Ő6). A nyelvi attit d ezzel összefüggésben az identitás és ennek kommunikációba való 

bekódolása közvetlenül két hipotézisünket is érinti:  

1. A nyelvi agresszió használata vagy kerülése szoros összefüggést mutat a társalgás 

formalitásával összefüggésben a normaszegésr l, a szituációról, az er szakról alkotott 

felfogásunkkal, és az ezekhez kapcsolódó nyelvi attitűddel. 

2. A diákok beszédében szerepl  nyelvi agresszió nem az ún. „diáknyelv” sajátos stiláris 

jegye, hanem határozott, karakterisztikus kommunikatív funkcióval bíró önálló beszédtett, 

sajátos grammatikával, szemantikával és pragmatikával, mely az önkifejezés és a 

csoportszolidaritás eszköze, mely a durva sértést l a baráti gesztusig terjed  széles skálán 

mozog. 

Eszerint informális közegben, baráti viszonyban a nyelvi agresszió bizonyos fajtáinak – pl.: a 

beszólások, nyelvi ugratások tulajdonképpen barátok közötti attit dkinyilvánítások, amelyek 

bizonyos tulajdonságok, érzelmek vagy éppen az érzéketlenség birtoklását sugallják (Szilágyi N 

1999: 12) – célja, hogy a beszél  fönntarthasson velük egy meghatározott szociális képet magáról, 

illetve hogy általuk azonosságot vállaljon a csoport normáival, egyfajta „fordított presztízst” 

közvetítsen. A tabuszavak használatának ugyanis semmiféle negatív hatása nincsen a kortársakra, 

az érintettek közül szemmel láthatóan senki sem sért dik meg. Éppen ellenkez leg, inkább 

hozzájárul a „laza haveri” hangulat megteremtéséhez (Stenström 1999: 10ő). Ezek a nyelvi 

üzenetek rendszerint a nem verbális jelzések gazdag készletével párosulnak, amelyek meger sítik, 

módosítják vagy egyenesen megszüntetik, teljesen „leváltják” a szavak konvencionális jelentését. 

6.1.1.2.  A nyelvi attitűd és a nyelvi agresszió kapcsolata 

Az attit d mentális készenléti állapot és rendszerez , úgynevezett „el ” ítél  elv, amely a 

gondolkodás tárgyait valamiképpen értékeli, a viselkedést befolyásolja, de nem determinálja, éppen 

ezért tanulással változtatható, egy-egy attit d le is cserélhet . A nyelvi agresszióhoz kapcsolódó 

nyelvi attit d érzelmi és kognitív tartalmai társadalmi eredet ek, bizonyos mintákhoz igazodnak. 

Ezért a nyelvi agresszió megítélése, a hozzá való lojalitásunk vagy elutasításunk, stigmatizálásunk 

attól függ en változhat, hogy milyen értékrendet képviselünk, milyen tanult motívumok, szociális 
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attit dök, értékek és meggy z dések épülnek a viselkedést meghatározó öröklött motívumokra 

(Nagy–Zsolnai 2001).  

A középiskolás-korúak körében végzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy a nyelvi agresszió 

bizonyos beszédhelyzetben kedvelt, és gyakran kizárólagos beszédstratégiává válik. Érdekes 

módon ugyanakkor – a Domonkosi (2007: 1Ő6) méréséhez hasonlóan – jelent s nyelvi 

problémaként jelenik meg a korosztály számára. A humánetológia megfigyeléseib l tudjuk, hogy a 

nyelvi agresszió destruktív formájának nem pusztán pszichikai, hanem fiziológiai hatása is van, 

mert nem a fogalmi, hanem az értékjelentése er sebb, ez vált ki reakciókat a hallgatóból és a 

beszél b l egyaránt (Pap 2012: 10ő). 

Kutatások bizonyítják, hogy a nyelvi agresszió gyakori hallása (ebben a tekintetben mindegy, 

hogy valaki agresszor, áldozat, vagy csak tanúja az eseményeknek) hozzászoktatja a személyt a 

nyelvi agresszióhoz. Az agresszív filmek, videojátékok néz je emocionálisan érzéketlenné válik a 

valós élet agresszivitásával szemben, azaz a tényleges agresszió látványa iránt közömbös lesz, 

illetve változik álláspontja abban is, hogy mikor megfelel  és szokásos a nyelvi agresszió 

alkalmazása (Vetró et al. 2010: 402; Katona et al. 2009: 46–ő6). Ezek a változások a nyelvi attit d 

változásaiból következnek. 

6.1.2. A kérdőíves adatok elemzése 

A kérd ív teljes terjedelmében a 36 számú mellékletben található. A kérd ív összesen 26 

kérdést tartalmaz, melyet a feldolgozás során 1ő3 változóra bontottunk, a méréseket ezen 

változókkal végeztük. 

A kérd ív 1-t l 6-ig terjed  kérdései az adatközl k szociokulturális hátterét tárják fel, melyre 

azért van szükség, mert hatása leképez dik a nyelvhasználati szokásokban. A 7. és 8. kérdés a 

választott beszédpartner, a vele folytatott beszédgyakoriság és a beszélgetéstípusok gyakoriságát 

méri. A 9. és 10. kérdés a nyelvi agresszió és a környezet reakcióit veszi számba, vagyis azt, hogy a 

környezet hogyan ítéli meg az adatközl t a nyelvi agresszió szempontjából. Ezzel összefüggésbe 

hozható a 22. kérdés, mely a nyelvhasználat önmegítélésére vonatkozik. Ez utóbbival 

nyelvideológiai szempontból kapcsolható össze a 1ő. kérdés, mely ugyanazokat az itemeket 

tartalmazza mint a 22-es, csak nem az önmegítélésre, hanem a másik ember, a nyelvileg agresszív 

ember jellemzésére szolgál. Ez az összefüggés els sorban a nyelvi agresszióhoz kapcsolódó 

el ítélet mérésének szempontjából jelent s.  



97 
 

A 11., 16., 17., 26. kérdés a nyelvi agresszióra vonatkozó normatív8
, tudásra fókuszál a 12. 

kérdés konkrét leszólások durvaságának megítélésére szólít fel, a 13. és 1Ő. nyitott kérdés a megélt 

és kinyilvánított nyelvi agresszióra kér példákat. A 21. és a 2Ő. kérdés a nyelvi agresszió 

használatának okát, mintaadóit firtatja. A 2ő. a különböz  beszédhelyzetben megélt nyelvi 

agresszióra adható válaszok jellegét vizsgálja, összefüggésben a 18. és a 22. kérdéssel. A 19., 20. 

és a 23. kérdés pedig a nyelvi agresszió hallásának, tapasztalásának gyakorisági mutatóit térképezi 

fel. 

6.1.2.1. A nyelvi attitűd alakulása a beszédpartnerek és a beszédformák 

összefüggésében 

A nyelvi agresszióhoz kapcsolódó attit döket a beszédtevékenység, a választott beszédpartnerek 

és a beszédesemények, tevékenységtípusok fel l közelítettük meg. Mivel a nyelvi agresszió minden 

formája tanult viselkedés, mintakövetés, fontos annak feltárása, hogy ki közvetíti a mintát, és ki 

stigmatizálja. 

A szül i magatartás a nyelvi agresszióval kapcsolatban ambivalens képet mutat a 9. és 10. 

kérdésre adott válasz eredményei alapján egyrészt a szül k az iskolához képest valamivel 

gyakrabban tiltják meg gyermekeiknek a nyelvi agresszió használatát, másrészt viszont 

mintaadókká válnak. A 2Ő. kérdés válaszaiban kimagaslóan jelent s szerep jutott a szül knek (vö.: 

3. ábra). 

 

 

3. ábra: A nyelvi agresszió mintaadói a válaszadók elemszáma alapján 

                                                      
8 a fogalmat tudományelméleti értelemben használom ’valamir l tudni, hogy mi’ jelentésben szemben a 

stratégiai tudással ’valamir l tudni, hogy hogyan’ (vö.: Zsolnai József 1996. A pedagógia új rendszere 
címszavakban. Tankönyvkiadó. Űudapest. 10.) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

szül k barátok környezet iskola/óvoda média

24. Szerinted kitől tanulják a fiatalok a nyelvi agressziót? (elemszám alapján) 



98 
 

Ezzel összefüggésben azonban, amikor arra kérdeztünk rá, milyen helyszínekhez kapcsolható a 

nyelvi agresszió gyakori megtapasztalása, a családi kör a legutolsó helyen állt. Vagyis a baráti 

interakciókban a nyelvi agresszió gyakoribb jelenség, mint családi körben, de ez utóbbi presztízse 

lényegesen magasabb. Ez arra enged következtetni, hogy a középiskolás-korúak a 

nyelvhasználatukban jelenlév  nyelvi agressziót már egy kialakult beszédstratégiának vélik, mely 

folyamat korábban, f leg a szül k mintaközvetítésének hatására alakult ki, ami a kortárs 

közösségekben meger sítésre talált, sajátos kommunikációs funkcióhoz jutott. A gyermeki attit d 

kialakulásában tehát a szül i attit dközvetítésnek mintaadóként és szabályozóként is markáns 

szerep jut, lényegesebb szerep, mint a tanároknak és az iskolának. 

A beszélgetés gyakorisága és a beszédpartner közti összefüggésb l jól látszik, hogy a teljes 

mintát tekintve a diákok az édesanyával beszélgetnek a legtöbbet, ezt követi a barát, barátnő, 

majd az osztálytárs, csupán negyedik helyen áll az édesapával folytatott beszédgyakoriság. A 

válaszadók az édesapával folytatott beszédgyakoriság esetében ő0%-ban a soha, ritkán, néha 

kategóriákat jelölték meg, míg az édesanyával folytatott beszélgetés esetén ezen kategóriákat az 

adatközl k 20%-a választotta csupán. Az anyával folytatott beszéd a Likert-féle skálán átlagosan a 

4 – 5 közé, azaz a gyakran – mindig kategóriába sorolható, az apával folytatott beszédgyakoriság 

viszont lényegesen nagyobb szóródást mutat (vö.: Ő. ábra).  

 

 

4. ábra: Választott beszédpartnerek gyakorisági mutatói Likert-féle skálán az elemszám alapján 

A gyakorisági mutatóban a beszédpartnerek között a tanár az utolsó helyen áll, az internetes 

ismerős mögött. A tendencia a nemek tekintetében nem mutat összefüggést, iskolatípus szerint 

azonban megváltoznak az arányok. Az összehasonlítást csak az anya, apa, tanár, internetes 

ismerős kategóriában végeztük el (vö.: ő.; 6. ábra).  
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5. ábra: Az anya, apa, tanár, internetes ismer s mint választott beszédpartner gyakorisági mutatói Likert-féle skálán 

az „elit” gimnazisták és gimnazisták esetében százalékban kifejezve9
 

 

 

6. ábra: az anya, tanár internetes ismer s mint választott beszédpartner gyakorisági mutatói Likert-féle skálán 

szakközép- és szakiskolás, valamint AJKP-s tanulók esetében százalékban kifejezve 

Az ábrákból látható, hogy az „elit” gimnáziumi tanulók esetében a legkiegyenlítettebb a 

beszélgetésgyakoriság a választott partnerek tekintetében. Egyrészt kevesebb mint, 10%-os eltérés 

figyelhet  meg a családtagokkal való beszédgyakoriság között, mely azonban itt is az anyák javára 

d l el. A többi iskolatípusba tartozó adatközl  esetében ez a különbség általában 20% körül mozog, 

a szakiskolásoknál, ahol a legmagasabb a csonka családban él k aránya, értelemszer en ez az 

összefüggés még magasabb, hiszen Ő9%-uk választja az anyát a mindig kategóriában 
                                                      
9 A továbbiakban az iskolatípusok megnevezésének rövidítései a következ k: EG-„elit” gimnázium; G- 

gimnázium; AJKP- Arany János Kollégiumi Program; SZK- szakközépiskola; SZI- szakiskola. A Likert-féle 
skála értékei: 1-soha, 2-ritkán, 3-néha, Ő-gyakran, 5-mindig 
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beszédpartnerül, míg ugyanebben a kategóriában az apát mindössze 11%-uk. Ugyanakkor 

megfigyelhetjük, hogy a teljes mintához képest az anyához kapcsolódó beszédgyakoriság nagyobb 

szóródást mutat, illetve a mindig kategóriában szokatlanul magas arányban az apával folytatott 

beszédgyakoriságot megel zi a tanár és az alkalmi internetes ismerős. Ez arra enged 

következtetni, hogy a szül i jelenlét és a szül i minta közvetítése náluk a leggyengébb.  

A teljes mintát tekintve a tanárral folytatott beszélgetésgyakoriság gyakran az utolsó helyre 

kerül, egyedül az „elit” gimnázium esetében el zi meg a néha kategóriától felfelé minden esetben 

az internetes ismerőst. A többi iskolatípus esetében a gyakorisági mutatók az internetes ismer s 

javára mozdulnak el, vagyis választott beszédpartnerként, a spontán beszélgetések mintaadójaként 

jelent sebb szerepet tölt be az alkalmi internetes ismer s, akinek konkrét státusát, kommunikációs 

szokásait, beszédcélját nem ismerjük, és akivel szemben elvárásokat nem fogalmazhatunk meg. 

Összességében tehát elmondható, hogy a középiskolás-korúak választott beszédpartnerei 

gyakorisági sorrendben a kortárscsoportból, illetve a család közvetlen környezetéb l származnak, a 

nyelvhasználati szokások kialakulásának tekintetében az adatközl k számára k a legf bb 

mintaadók.  

A nyelvi agresszió használatának szempontjából a mintaközvetítés kérdéskörében azonban 

nemcsak a választott beszédpartner problémája, hanem a gyakori beszédtevékenység-típusok is 

meghatározók. Ez a kett  össze is kapcsolódik, hiszen bizonyos beszédtevékenység-típushoz 

meghatározott beszédpartneri kör tartozik, és ezek együttes összefüggése hat az adatközl  

nyelvhasználati szokásaira. 

A beszédtevékenységek megítélése, gyakorisági mutatói tehát hatással vannak a nyelvi attit d 

változásaira, ugyanis a választott beszédtevékenységi-típusok mintaközvetít  felületek, melyek az 

interakciók során fejtik ki hatásukat, az explicit információ és érzelemközvetítés mellett implicit 

ideológia és attit dkinyilvánítások is egyben. Az általunk felsorolt beszédtevékenységek a 

következ  szempontok szerint jellemezhet k:  

– informális/spontán, formális/rögzített,  

– szabályozott/ellen rzött, szabályozatlan/ellen rizetlen,  

–társadalmilag kanonizált attit dkinyilvánítások, illetve egyéni, társadalmilag nem kanonizált 

attit dkinyilvánítások. 

Ezen szempontrendszer alapján a csetelésben mint interakcióban informális/spontán, 

szabályozatlan/ellen rizetlen, egyéni, társadalmilag nem kanonizált attit dkinyilvánítások, a 

szépirodalom olvasásával létrejöv  interakcióban viszont formális/rögzített, 

szabályozott/ellen rzött, társadalmilag kanonizált attit dkinyilvánítások történnek. Igaz ez még 

akkor is, ha a kortárs irodalomban gyakran éppen a beszéd agresszív volta tematizálódik.  
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 Válaszolt 261 261 260 261 261 261 261 261 261 261 

Nem válaszolt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Átlag 3,08 2,03 3,3 3 2,5 4,34 2,44 3,6 1,9 2,1 

Középérték 3 2 3 3 2 5 2 4 2 2 

Leggyakoribb 3 2 4 3 2 5 2 4 2 1 

1. táblázat: A választott beszédtevékenységek statisztikai adatai 

Az 1. táblázatról leolvasható, hogy átlagosan a színházba járás, a magyar nyelv  szépirodalom 

olvasása (mint kulturális beszédforma) karöltve az informális helyzetben történ  idegennyelv-

használattal a legritkábban választott beszédtevékenység, annyi különbséggel, hogy az 

idegennyelv-használat esetébnen a soha a leggyakoribb érték, a színházlátogatás, olvasás esetében 

a ritkán a domináns. A mintában az olvasás tekintetében a 2-es a ritkán a középérték, ami azt 

jelenti, hogy az adatközl k feléig, vagyis 130 f ig maximum a 2 kategória szerepel. Ez az adat az 

anyanyelv- és irodalompedagógia m vel i számára vészjósló, hiszen a szabadon választott 

idegennyelv  szövegek olvasása szinte teljesen együttmozog a magyarnyelv  szépirodalom 

olvasásával, amely a középiskolás-korúak kötelez  tevékenysége. Az adatok azért is 

figyelemreméltók, mert az adatközl k között a gimnáziumi és „elit” gimnáziumi tanulók vannak 

számbeli fölényben, akik számára az értelmiségi pálya a kit zött cél, melyhez a kulturális 

beszédmódok átörökítése alpvet  feltétel. Az el bb említett beszédtevékenységek gyakorisági 

mutatói a teljes mintán a következ k (vö.: 7. ábra):  

 

7. ábra: A beszédtevékenység-típusok gyakorisági mutatói Likert-féle skálán az elemszám alapján 
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A szépirodalom-olvasás esetében az adatközl k a gyakran kategóriát 11%-ban, a mindig 

kategóriát a teljes mintából mindössze Ő%-ban választották, ez utóbbi arány 11 f t jelent. A 

csetelés vezet, a teljes mintában a gyakran kategóriát jelölte meg az adatközl k 2ő%-a, a mindig 

kategóriát ő8,2%-a, ez együttesen az adatközl k 83%-át érinti, ezzel az olvasásnak mintegy pozitív 

irányú tükörképét képezve. Összevetésük azért is érdekes, mert mindkét tevékenység olvasással jár, 

vagyis a szépirodalom olvasásának hanyatlása nem az olvasással mint tevékenységgel függ össze, 

hanem a személyes érintettséggel, a spontán, önkéntes jelleggel és a beszélgetés kett s irányával, 

hiszen a csetelés nemcsak befogadás, hanem önközlés is. Els dlegesen nem a világ megismerésére, 

új kognitív tartalmak, készségek megszerzésére irányul társalgástípus, hanem egyfajta önközlés, 

amelyb l a metakommunikáció kontrollja hiányzik.  

A beszélgetés választott partnereinek és a beszélgetések típusainak összefüggésében 

elmondható, hogy a középiskolás-korúak leginkább a kortárs csoport tagjaival beszélgetnek, mely 

beszélgetések jelent s része virtuális kapcsolat révén valósul meg. Ezért a középiskolás-korúak 

nyelvi attit djének formálódása jelent sen függ a kortárs csoportok csoportnormáitól és a virtuális 

kommunikáció normájától.  

Az olvasással kapcsolatos eredmények a nemek tekintetében a soha, a gyakran és mindig 

kategóriában szinte teljesen együtt mozognak, a ritkán és néha kategóriában jelentkezik 

különbség, akik ritkán olvasnak, azok közül őő,9% fiú, ŐŐ,1% lány, ez összesen 102 f t érint. 

Akik néha olvasnak, azok közül 33,7% fiú és majdnem a duplája, 66,3%-a lány, ez összesen 71 f t 

érint. Az iskolatípus szerint azonban jelent s különbségeket találhatunk (vö.: 8. ábra). 

 

8. ábra : Az olvasás gyakorisági mutatói az iskolatípusok összefüggésében Likert-féle skálán százalékban kifejezve 

(Az ábra részletes magyarázatát lásd az 4. számú mellékletben.) 
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A csetelési szokásokban sem a nemek tekintetében, sem az iskolatípusok tekintetében 

semmilyen összefüggés nem figyelhet  meg. Egyedül az „elit” gimnázium szakad le a gyakorisági 

mutatókban a közülük mindössze 29% van ’mindig’ online állapotban az átlagos 60-65%-al 

szemben, illetve az AJKP esetében nincs olyan diák, aki soha, ritkán vagy néha csetelne (vö.: 9. 

ábra). Az online létállapot nemt l, iskolatípustól független generációs jelenség. Ez az összefügg a 

mindig elérhet , vonalban lév  ember megjelenésével. 

 

9. ábra: A csetelés gyakorisági mutatói az iskolatípusok összefüggésében Likert-skálán százalékban kifejezve  

százalékban kifejezve 

A gyakorisági mutatók szerint a tv-nézés a második helyre szorult vissza (gyakran 31%, 

mindig 28%), vagyis a tv-nézés, az olvasás és a csetelés gyakoriságának éppen a középs  értékét 

mutatja, ez pedig a tv-nézésnek mint tevékenységnek a gyors visszaszorulását is jelenti (vö.: 10. 

ábra). Iskolatípusonként a tv-nézés gyakorisága éppen ellenkez  irányú az olvasás-gyakorisághoz 

képest. 

 

10. ábra: A tv-nézés gyakorisági mutatói az iskolatípusok összefüggésében Likert-skálán százalékban kifejezve 
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6.1.2.2. A nyelvi attitűd alakulása a nyelvi agresszióval kapcsolatos 

önismereti tényezők és a személyes nyelvhasználat külső megítélése 

alapján  

A nyelvi agresszió egyrészt nyelvhasználati, nyelvi kérdés, ugyanakkor a viselkedés 

részeként a beszédben megnyilvánuló önreprezentáció révén pszichológiai, humánetológiai 

kérdés is. Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy a diákok tudása milyen mértékben 

differenciált és reflektált a nyelvi agresszió kérdésében, hogy ez a tudás pszichológiai vagy 

nyelvi természet -e, és hogy vajon normatív vagy stratégiai jelleg -e, illetve arra, hogy ez az 

ismeret honnan, kit l származik. A kérd ívben szerepl  beszédtevékenységek és választott 

beszédpartnerek alapján a nyelvi agresszió mintaközvetít i között a következ kkel kell 

számolnunk:  

A család a gyermek a szocializációja során a tudatosság szintjén a társas érintkezés 

szabályainak értelmében a partnert megtisztel , elfogadó, toleráló kommunikációs formákat 

közvetít, a gyakorlat szintjén viszont általánosságban olyan nyelvi környezetet teremt, 

melyben ezen nyelvi minták mellett a nyelvi agresszió különböz  formái, az ezeket létrehozó 

stílusstratégiák egyaránt – mintaként – jelen vannak.  

A kortárs csoportok nyelvhasználati gyakorlatában a nyelvi agresszió típusai között 

számolnunk kell egy sajátos, a kortárscsoportra jellemz , igen preferált változattal, melynek 

formai megvalósulása a közvetlen nyelvi agresszió tipikus stratégiáit követi, funkcionális 

szempontból azonban homlokegyenest más intenciót közvetít. A destruktív közvetlen nyelvi 

agresszió és a pusztán forma szerinti közvetlen nyelvi agresszió (az ugratás) a kortáscsoport 

diskurzusaiban egyaránt megtalálható, ez utóbbi érdekessége, hogy a destruktív nyelvi 

agresszióval szemben az ugratás nem min sül stigmatizált, bántó nyelvhasználatnak, hanem a 

gyakorlóközösség helyzeti normáiban ez válik gyakran jelöletlen stílusstratégiává, tehát nem 

min sül normaszegésnek, hanem éppenséggel támogatott, normává emelt beszéd, mely a 

csoportidentitás kifejezésén keresztül az úgynevezett „negatív presztízs” hordozója. 

A média formálisnak mondható nyelvhasználatára – a köznyelvi norma szempontjait 

figyelembe véve – a társas érintkezés szabályaihoz igazodó konstruktív, ugyanakkor a 

normáktól eltér  deviáns nyelvhasználat egyaránt jellemz , mely az adott közegben nemcsak 

udvariatlannak, de agresszívnek is nevezhet  (Dede 2008; Űatár 200Ő). A gyermeki 

attit dformálódás szempontjából a média ezen kett ssége azért veszélyes, mert presztízse 

nagyon magas, ezért az abban megvalósuló nyelvi minta mindenféle „el ” ítélet nélkül 
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követend  pusztán átmedializált volta miatt. Ez a mintakövetés – tegyük hozzá – nem 

(mindig) tudatos és nem reflektált. A médiában szerepl k státusa és nyelvhasználati 

felel ssége éppen a média közege miatt n  meg – ún. feler sített hangként jelenik meg a 

társadalomban –, mely felel sséget a szerepl kön túl a különböz  tv-csatornák mögött álló 

érdekcsoportok hordozzák, akik a társadalom számára arctalanok, felel sségre nem vonhatók.  

Az iskolai anyanyelv-pedagógia az él nyelvi ismereteket nem mélyíti el kell képpen, 

lényegesen nagyobb hangsúllyal szerepelnek a hagyományos nyelvészeti diszciplínák, a 

nyelvhasználatának makropragmatikai és szociolingvisztikai megközelítései, ezen belül a 

nyelvi agresszió különböz  eseteinek társalgásközpontú problematizálása szinte teljesen 

hiányzik a közoktatásból, miközben a nyelvi variabilitáshoz igazodó, a helyzetnek megfelel , 

adekvát nyelvhasználati repertoár kialakítását mind a NAT el írásai, mind a központi és a 

helyi tantervek célkit zései megfogalmazzák. Az anyanyelvi nevelés azonban e kérdéskörben 

általában a stigmatizáció szintjén megreked, így a családból hozott tabusítási mechanizmus 

gyakran tovább er södik. Ehhez a negatív folyamathoz még hozzáadódik a társadalmi 

változások hatásaként jelentkez  kommunikációs normaválság, melynek nyelvi vetületei a 

nyelvhasználók bizonytalanságát bizonyos nyelvi kérdésekben tovább növeli. (Heltai 2004) 

Ugyanakkor a gyermek a nyelvi élményei alapján a nyelvhasználati szokásaiból elvonatkoztat 

bizonyos pragmatikai, grammatikai, szemantikai, szociálpszichológia szabályszer ségeket, 

melyek általában nem reflektálódnak sem a családi, sem az iskolai közegben. Ezért 

elmondható, hogy a nyelvi agresszióval kapcsolatos ismereteik els sorban a nyelvi agresszió 

felismerésével és hatásával kapcsolatosak, és a nyelvhasználati gyakorlatból származnak. 

Ezért az ismeret nem egységes, szubjektív, nem reflektált, nem differenciált, f ként stratégiai 

jelleg . (A nyelvi agresszió mint önismereti tényez  kapcsán végzett mérésünket a 11. és 12. 

számú ábra tartalmazza, melyek részletes magyarázatát lásd az 5. számú mellékletben.) 

Feltételezésünk szerint a középiskolás-korúak a nyelvi agresszió szempontjából saját 

nyelvhasználatuk megítélésekor – az ezzel kapcsolatos nyelvi attit djeik kialakításakor – az 

interakciókból és az önmaguk hallgatásából származó információkra hagyatkoznak. Ezért a 22a 

kérdés válaszait a 9. és 10. kérdéssel vetettük össze, mely kérdések arra keresték a választ, hogy a 

válaszadót beszéde miatt milyen gyakran figyelmeztetik informális vagy formális környezetben.  

A khí-négyzet-próba összefüggést jelez, p<0,0ő. Elvárható volna, hogy a kapcsolat 

függvényszer  legyen, azonban a űramer-féle V alapján, mely 0,37ő-ös értéket mutat, az 

összefüggés csak sztochasztikusnak10
 mondható. A nyelvi agresszió jellemz ként való 

                                                      
10

A megfigyelt sokaság egységeinek X ismérv szerinti hovatartozását ismerve levonható ugyan bizonyos 
következtetés az egység Y szerinti hovatartozásáról, de az a következtetés nem teljesen egyértelm  
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megnevezése nem mozog együtt a középiskolás-korúakat körülvev  szociális környezet domináns 

szerepl inek, a szül knek és a tanároknak a nyelvi agresszióval kapcsolatos korlátozó, szabályozó 

reakcióival, hiszen sokkal többen mondják magukat agresszívnek, mint akiket bármely 

környezetben figyelmeztetnek nyelvi agressziójuk miatt. Ez az arány els sorban azt bizonyítja, 

hogy a saját nyelvhasználattal kapcsolatos nyelvi attit d kognitív és érzelmi tartalmai legalább 

olyan mértékben függnek az önmaguk hallgatásától, mint az általános másik attit djének a 

befogadásától (vö.: 13.; 1Ő. ábra). Továbbá az is elképzelhet , hogy a nyelvhasználatukra 

vonatkozó leszólás, korlátozás mint interakciós tartalom nem tárolódik, érvényét veszti, pusztán a 

bel le levonható következtetés rögzül. Általánosságban elmondható, hogy informális közegben a 

szül  ugyan minimális különbséggel, de az adatok szerint gyakrabban szólítja meg gyermekét 

nyelvhasználata, viselkedése miatt, mint a tanár a diákot a tanórán (vö.: 2. táblázat). 

 

Milyen gyakran 

figyelmeztetnek 

családi körben 

beszéded, 

viselkedésed miatt? 

Milyen gyakran 

figyelmeztetnek 

idegenek idegen 

 környezetben? 

Milyen gyakran 

figyelmeztetnek 

tanáraid az 

iskolában 

beszéded, 

viselkedésed 

miatt? 

Milyen gyakran 

figyelmeztetnek 

társaid az iskolában 

beszéded, 

viselkedésed miatt? 

 válaszolt 260 260 261 261 

nem 

válaszolt 

1 1 0 1 

átlag 2,5000 1,8000 2,0700 1,6000 

középs  érték 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 

leggyakoribb elem 2,00 1,00 1,00 1,00 

2. táblázat: A szituációhoz kötött figyelmeztetés-gyakoriság statisztikai adatai 
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13. ábra: Az agresszió szempontjából történ  önmeghatározás (22/a. kérdés alapján), illetve a tanári figyelmeztetés-

gyakoriság mutatóinak kereszttábla-elemzése az iskolatípusok függvényében az elemszámok alapján 

 

 

1Ő. ábra: Az agresszió szempontjából történ  önmeghatározás (22/a. kérdés alapján), illetve a tanári figyelmeztetés-

gyakoriság mutatóinak kereszttáblaelemzése az iskolatípusok függvényében az elemszámok alapján 

Ha az agresszív önkép pusztán a mások véleményéb l, a társas önkép küls  megítéléséb l 

származna, akkor elvárható lenne, hogy a nyelvhasználat stigmatizációja, determinisztikus 

kapcsolatban álljon az agresszió szempontjából történ  önmeghatározás eredményével, vagyis akit 

a környezete agresszívnek értékel, annak saját magát is annak kellene tartania. Az ábrák azonban 

érdekes konstellációkról számolnak be. Arról, hogy ugyan er s az összefüggés az önmeghatározás 

és a küls  megítélés között, de ez teljességgel nem fedi egymást. A jelenséget több dologgal is 

magyarázhatjuk, elképzelhet , hogy az agresszív nyelvhasználat els sorban informális közegben 

valósul meg, ezért a tanárnak nincs is oka ezt elítélni, de az is el fordulhat, hogy az adatközl  
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kedvez bben ítéli meg a saját agresszivitását, a figyelmeztetések gyakorisága ellenére nem tartja 

magát agresszívnek. Ez utóbbi mellett szól az eddigi összefüggések eredményeinek összevetése a 

2ő. kérdéssel, mely a különböz  státusú személyekt l származó nyelvi agresszióra való reakciók 

milyenségét veszi számba. (A kérdés részletesebb kifejtését lásd a 6. mellékletben.)  

Összességében elmondható, hogy az agresszióval kapcsolatos önmeghatározás és az agresszióra 

adható válasz számbeli adatai nem fedik egymást, az adatközl k között találunk olyan diákot, aki 

magát agresszívnek mondja, de nem viszonozná az agressziót agresszióval egyetlen szituációban 

sem, és legalább ugyanannyi adatközl t, aki annak ellenére, hogy magát nem tartja agresszívnek, 

az agresszióra agresszióval válaszolna, ez pedig arra is utal, hogy a nyelvi agresszió megítélése az 

önismeret szempontjából nagyon bizonytalan, mely a nyelvi agresszió azonosításához szükséges 

normatív tudás hiányára, a formális szituációkban a normatudat bizonytalanságára, ezzel 

összefüggésben pedig a tudatos nyelvhasználat deficitjére vezethet  vissza. 

 

6.1.2.3. A nyelvi attitűd alakulása a nyelvi agresszióval kapcsolatos tárgyi 

és metakognitív tudás alapján 

Az osztálytermi munka során a formális helyzetnek megfelel en az egyének verbális és 

nonverbális megnyilvánulásai a csoportérdek védelme miatt csak bizonyos rendben történhetnek. A 

rend megvalósulásában a szabályok segítik a csoporttagokat, éppen ezért a nyelv használatára 

vonatkozó metakognitív, metapragmatikai tudás, a nyelvi tudatosság, a nyelvi attit d alakulása a 

sikeres társalgási stratégiák kialakításának tekintetében a társalgás formalitásának növekedésével 

felértékel dik. A nyelvi agresszióval kapcsolatos nyelvi attit d közvetlenül hat az osztálytermi 

munkára, melyet az órai szabályokhoz való egyéni viszonyulások egyértelm en tükröznek, hiszen a 

viszonyulás magát az attit döt hordozza. Az attit d formálódására azonban a nyelvhasználati 

gyakorlatnak, a megtapasztalt mintáknak is hatásuk van. A szociolingvisztikai interjúk 

eredményének tükrében állíthajuk, hogy a nyelvhasználó nyelvi agresszióval kapcsolatos attit dje, 

és az ehhez igazodó, ezt tükröz  osztálytermi (formális) közegben megvalósuló agresszív aktusok 

használata között a kapcsolatot az osztálytermi diskurzusok formalitás szempontjából történ  

megítélése világítja meg. A nyelvi agresszió megvalósításának lehet ségei ugyanis félformális, 

illetve az informálishoz közelebb álló osztálytermi diskurzusokban lényegesen szélesebb skálán 

mozoghatnak, hiszen az informális közeg és a benne artikulálódó helyzeti normák gyakran 

támogatják a nyelvi agresszió használatát, ugyanakkor a kutatásban gy jtött adatok mindegyike az 

osztálytermi társalgási normák válságáról éppen a közeg formális jellegének visszaszorulásáról, az 

informális felé történ  elmozdulásáról adnak számot.  
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A hagyományosan az iskolai norma keretében mozgó fegyelemsértésként ismert fogalom 

nemcsak erkölcsi, ideológiai természet , a pedagógiailag és pszichológiailag, szociológiailag 

megítélhet  tanulás, figyelem és kooperáció kategóriáit érint , befolyásoló problémaegyüttes, mely 

a közös munkában jelentkez , deviánsnak ítélt és szankcionált viselkedésformát jelenti, hanem 

mivel az osztálytermi munka egzisztenciális értelemben társalgási tevékenységek eredménye, 

valamint a deviáns viselkedés maga is többnyire társalgás révén valósul meg, ezért nyelvhasználati, 

nyelvi kérdés is, pontosabban a formális közegben megvalósuló nyelvi környezet része. Vagyis a 

kérd ívben általunk felsorolt fegyelemsértési kategóriák (pl. az együttbeszélés, bekiabálás, 

szitkozódás, stb.) ilyen értelemben a formális osztálytermi közegben létrejöv  társalgási 

normasértésként is felfoghatók, melyek nagyon gyakran a közvetlen nyelvi agresszió 

láncreakciójának forrását, kiváltó okát képezik. Ugyanakkor mivel ezen normasértéstípusok a 

formalitás mértékének indikátorai, megítélésük közvetve utal az osztálytermi társalgás 

formalitásának megítélésére is, mely közvetlenül hatással van a nyelvi agresszió osztálytermi 

megjelenésére. Megjegyezzük, hogy a kérd ívben használt fegyelemsértési kategóriák a dolgozat 

számára tudományos értelemben apriori kategóriák, melyek jól kifejezik a diákok szempontjából az 

osztályban érvényes társalgási normák átalakulását, másrészr l az osztálytermi diskurzusok 

normáira vonatkozó metapragmatikai tudásukat.  

Az osztálytermi diskurzusokban jelentkez  nyelvhasználati normasértéstípusok általában nem 

immanens (nyelvi) agresszióformák, hanem a formális közeg viszonylatában, a csoportérdek 

érvényesülésének – annak nemcsak nyelvi, hanem társas, pedagógiai szempontokat érvényesít  – 

szabályozásában válhatnak azzá. A kérd ívben általunk megnevezett, szankcionált 

beszédmagatartási formákat nyelvészeti szempontból az osztálytermi társalgás diskurzuselemzés 

részében tárgyaljuk, itt csupán a jelenséghez f z d  attit d feltérképezésére teszünk kísérletet 

abban a reményben, hogy az adatközl k a korosztály formális nyelvhasználatának metakognitív és 

metapragmatikai megítélése révén, az attit dtartalmakon keresztül hozzáférünk olyan társadalmi 

összefüggések megértéséhez, melyek önmagukban nem vizsgálhatók, csak kikövetkeztethet k. 

A 11. kérdésünkben a tanórai, a formális közegben deviánsnak min sül , ezért szankcionált 

beszédformák Likert-féle skálán való elhelyezését kértük az illetlenség11
 (a szankcionálhatóság) 

                                                      
11 A kérd ívben abból a megfontolásból használtuk az agresszió, illetve a deviáns kommunikációs magatartás helyett 
id nként a nyelvi illetlenség és udvariatlanság fogalmakat, mert a közérthet ségen túl a tanórai fegyelmezési gyakorlat 
bevett kifejezéseire, a könnyen azonosíthatóságra építettünk. A disszertációban az illetlen megnevezést Ilie definíciója 
szerint használtuk (1999 nyomán Schirm 2007: 161), mely szerint a diskurzusok intézményes/formális jellegét az adja, 
hogy vannak szerephez ill  és szerephez nem ill  megnyilatkozások, ezt a helyzeti norma szabályozza. Ebben az 
összefüggésben az illetlenségen a gyakorlóközösség szabályainak szándékos és akaratlagos megsértését értettük, mely 
mindig az adott kontextusban válik sért vé, bántóvá, agresszióvá. A kérdésfeltevéssel azt sugalltuk, hogy az agresszió 
nem valami önmagában való rosszként, hanem a normához való viszonyában, a társalgásban betöltött szerephez ill  
vagy nem ill  voltában is megragadható, vagyis egyéni, ugyanakkor a társas érintkezés minden összetev jére ható 
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mértéke alapján. Az értékek a következ k voltak: 1- ’nem illetlen’, 2- ’kicsit illetlen’, 3- ’illetlen’, 

4- ’nagyon illetlen’, 5- ’durva illetlenség’ (vö.: 3. táblázat).  
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 Válaszolt 259 258 259 260 258 258 259 260 260 260 

Nem válaszolt 2 3 2 1 3 3 2 1 1 1 

Átlag 2,3 2,4 3,4 4,2 3,4 3,5 2,09 3,18 3 2,3 

Középérték 2 2,0 4 5 3 4 2 3 3 2 

Leggyakoribb 2 2,0 3 5 3 4 2 3 3 2 

3. táblázat: A tanórai normaszegés-típusok szerephez ill  vagy nem ill  jellegének megítélése a statisztikai 

adatok alapján  

A tanórai formális nyelvi közeg szerephez legkevésbé ill  aktusnak a tanár szidását tartották az 

adatközl k, a legenyhébb illetlenségnek pedig az osztálytárssal való beszélgetést. A tanár 

szidásával ellentétben, az együttbeszélés megítélése iskolatípuson belül is nagy szóródást mutat, a 

kérdésben éppen ezért jelenleg a norma átalakulásával, válságával számolhatunk. A kétfajta, a 

formális osztálytermi kommunikációs szabályok értelmében azonban egyformán 

fegyelemsértésként aposztrofált, ezért szankcionált társalgásforma széttartása azért is figyelemre 

méltó, mert mindkett  – bár nem ugyanolyan eszközökkel, és nem ugyanolyan mértékben, de – 

hatást gyakorol a tanár társas pozíciójának érvényességére, ezen keresztül az osztálytermi 

pedagógiai folyamatokra, annak minden résztvev jére. Különbségük, hogy a tekintélyrombolás a 

szidás során közvetlenül és indulatból, a destruktív közvetlen nyelvi agresszió használata révén 

valósul meg, a diákok egymás közti beszélgetése által azonban indirekt módon és indulat nélkül a 

beszédjog szempontjából történik. Különbségük továbbá – az osztálytermi diskurzusok 

videofelvétele alapján –, hogy a tanár szidása közvetlenül, általában diszfemisztikus kifejezésekkel, 

                                                                                                                                                                      
választás eredménye. A jelenségek Likert-féle skálán való elhelyezésével, rangsorolásával az az implicit szándékunk is 
volt, hogy láttassuk, a hagyományos tanórai normák átalakulása, válsága mely kategóriákban indult meg, és hol tart, a 
fegyelemsértések közül az adatközl k mit tartanak problémának és mit nem, illetve ebben milyen átmenek figyelhet k 
meg. Az attit d meglétében nagyon sok együttható játszik szerepet, egyrészt a jelenség valódi megtapasztalása, a 
tanárok és a közösség által szankcionált jellege, illetve a személyes gyakorlat miatt is, mely összetev ket a dolgozat a 
tanórai felvételek elemzésekor vizsgálja részletesebben. Az eredmények azért is válhatnak jelent ssé, mert a társas 
érintkezés gyakorlatának átaklakulása ugyan nyelvtudományi szempontból vizsgálható, de nemcsak nyelvi kérdés, 
hiszen hatással van a mindenkori pedagógiai folyamatokra is, mely jelenségekre a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai szakterületeknek reagálniuk kell.  
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az indulatok nyilt vállalásával csak nagyon ritkán jelentkezik, a tanórai tanulás társalgásként 

létrejöv  folyamatai mellett, azzal párhuzamosan megvalósuló, nem a tanulási folyamatokhoz 

illeszked , nem ahhoz kapcsolódó, egyénileg kezdeményezett társalgások viszont nagyon gyakran 

fordulnak el  a diskurzusokban. Ez pedig az osztálytermi diskurzusok gyakorlatában érvényesül  

szerepek és a beszédjog összefüggésének átalakulását vonhatja maga után, mely a formálistól az 

informális felé mozdíthatja el a társalgás tengelyét.  

A lökdösődés, a pad alatt olvasás és a jelentkezés nélküli válaszadás nagyjából ugyanolyan 

értékeket kapott, miközben a tanórai társas érintkezés szempontjából nem ugyanolyan a 

jelent ségük. A jelentkezés nélküli válaszadás a frontális osztálymunka leépülésével, a diákok 

foglakoztatásának, beszéltetésének növekedésével egyre inkább elfogadottá válik, szemben azzal 

az elképzeléssel, hogy a beszédjog kiosztása kizárólag a tanár hatalmában áll, és minden egyes 

beszédlépéshez újabb engedély szükséges. A beszédjog korlátlan gyakorlása, a témához való 

hozzászólás felszabadítása egyszerre a munkába való belebonyolódás mértékét növeli, motiváló is 

lehet, ugyanakkor a tanár és a diák közti dominanciaviszony kiegyenlítettsége felé is hat. 

A lökdösődés alulértékelése azzal magyarázható, hogy a diákok nem látnak mögötte valós 

indulatokat, inkább játéknak, mintsem tényleges agressziónak gondolják. 

A pad alatti olvasás megítélése azért is szerepelhet az enyhe szabálysértések között, mert 

egyrészt már alig-alig fordul el  mint fegyelemsértési forma, helyette a facebookozás, 

zenehallgatás jelentkezik problémaként, másrészt, mert közvetlenül nem érinti a társalgás többi 

résztvev jének diksurzusait.  

A hangos bekiabálás, a viccből trágárkodás és az osztálytárs leszidása a válaszokban 

nagyjából azonos szint  szerephez nem ill  beszédcselekvésnek min sül, melyek mindegyike a 

dominanciaviszony megváltoztatására irányul. A bekiabálás és a viccelés esetében a 

dominanciaigény a csoport szintjén artikulálódik, míg az osztálytárs leszidása esetén a 

dominanciaigény pusztán a beszédpartner felé irányul, mögötte valós vagy vélt konfliktus áll. 

A dominanciaigény kinyilvánítása bizonyos figyelemszerzéssel is együttjár, ezért fizet dhet ki az 

esetleges arcvesztés – mely lehet ségként mindig jelen van az ilyen típusú interakciókban. A 

bekiabálás megelégszik a negatív, elutasító figyelemmel, a viccb l trágárság esetében a figyelem 

általában kett s, a társak részér l gyakran pozitív – együttnevetésben nyilvánul meg –, a tanár 

reakciója az elutasítás és az együttnevetés végletei között valósulhat meg. A 1ő. kérdés adatai 

egyértelm en azt a vélekedést tükrözik, hogy a nyelvi agresszió els sorban két okból kifizet d  

beszédstratégia osztálytermi környezetben, egyrész általa a beszél  a figyelem középpontjába kerül 

(15/i: 75%-2ő% ennek a megítélése), másrészt ehhez kapcsolódva ez a kapcsolatkötések 

szempontjából is jelent s stratégia, hiszen az adatközl k 60%-40%-ban úgy gondolják, hogy aki 
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agresszív, annak sok barátja van (1ő/f). Ez a megítélés e két kérdésben azért is szembet n , mert a 

1ő. kérdés minden más kategóriapárjában a negatív tartomány kapja a nagyobb szerepet, átlagosan 

85%-15%-os arányban. 

A 13. kérdésben felsorolt az osztálytermi diskurzusokban jelenetkez  formális társalgási 

normasértésfajták megítélése iskolatípusonként jelent s eltéréseket mutat, mely azzal a jelenséggel 

is összefügghet, hogy maguk az iskolatípusok is a formalitáshoz igazodó társalgási normákat más-

más szinten érvényesítik. Ha fel is tételezzük, hogy létezik az osztálytermi diskurzusok számára 

egy ideális, szabályozott társas valóság, a gyakorlat szintjén ezek kaleidoszkópszer  változataival 

kell számolnunk, melyek közvetve hatnak a diákok nyelvi attit djének összetev ire, normatudatára, 

metapragmatikai tudására. Ezzel arra a bonyolult folyamatra utalunk, hogy bár a formalitás 

különböz  szintjén lév  társas érintkezéseket szabályozó normák egy-egy meghatározott 

kultúrtörténeti korszakban viszonylag immanens szabályegyüttesnek min sülnek, mégis maguk az 

immanens valóságként felfogott normák a hétköznapi valóságban a körülményekhez igazodó, 

úgynevezett interpretált és megvalósított változatokká, helyzeti normákká válnak. Ezek pillanatnyi 

érvényességére a gyakorlatban megjelen  deviáns magatartásoknak is van hatásuk. 

Három esetet hasonlítottunk össze: a tanár szidását, az osztálytárssal való beszélgetést és a 

viccből trágárság bekiabálását (vö.: 1ő., 16.; 17. ábra).  

 

1ő. ábra: A tanár szidásának mint beszédcselekménynek, szerephez ill  jellegének megítélése Likert-féle skálán 

százalékban kifejezve 

Az ábrán jól látható, hogy az „elit” gimnazisták válaszaiban min sül a legilletlenebbnek a tanár 

szidása, a nem illetlen és a kicsit illetlen kategóriát egyetlen diák sem jelölte be, ugyanez igaz az 

AJKP-s diákokra. A nagyon illetlen és a durva illetlenség kategóriákban is az „elit gimnazisták 

állnak az élen, ezt követi az AJKP, majd harmadikként a gimnáziumi tanulók. A szakközépiskolás 
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diákok már elfogadóbbak a tanárszidás tekintetében, ugyan náluk is a durva illetlenség kapja a 

legtöbb pontot, mégis az illetlen és nagyon illetlen kategóriák között lényegesen nagyobb a 

szóródás, mint a többi iskolatípusban (vö.: Ő. táblázat).  

 
Milyen mérték  

illetlenségnek 

tartod a tanórán a 

tanár szidását? 

"elit" 

gimnázium gimnázium AJKP szakközépiskola szakiskola 

 válaszolt 31 86 21 83 39 

nem válaszolt 0 0 0 1 0 

átlag 4,6774 4,4419 4,5714 4,1205 3,6410 

középs  érték 5,0000 5,0000 5,0000 4,0000 4,0000 

leggyakoribb elem 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

4. táblázat: A tanárszidás beszédcselekmény megítélésének statisztikai mutatói a szzerephez ill  jelleg alapján 

A szakiskolások válaszaiban a tanárszidás megítélésében – a többi adatközl höz viszonyítva – 

az átlagot tekintve jelent s különbséget találunk, mely abból adódik, hogy a 39 f b l 9-en a nem és 

kicsit illetlen kategóriát jelölték meg, vagyis a szakiskolások 23%-a megengedhet nek, a formális 

norma részének tartja tanára szidását, vagyis a társalgás domináns szerepl jének nyilt támadását a 

többi adattal összefüggésben azért nem tartja súlyos normasértésnek, így agressziónak sem, mert a 

saját, egyéni, els sorban informális közegb l származó helyzeti norma szerint cselekszik formális 

közegben is, vagyis számára a tanári státus nem jelent nyelvi többletjogokkal rendelkez  domináns 

pozíciót, mert a formális közeg sajátos szabályairól nem vesz tudomást. 

Összességében elmondható, hogy a szociális távolságból, a státuskülönbségb l fakadó 

dominanciaviszony tanórai respektálása, ennek kommunikációban való megjelenése a 

gimnáziumokban valósul meg leginkább.  

Általánosságban elmondható, hogy a frontális osztálymunka felszámolásával a diákok és 

tanárok órai beszédteljesítménye kiegyenlítettebbé vált, ugyanakkor n tt a nem a témához 

kapcsolódó beszédlépések száma, melyek hatással vannak az osztálytermi társalgások alakulására 

ezen keresztül pedig hatnak a társalgással létrehozott tanulási folyamatokra, továbbá a társalgás 

formális jellegének leépüléséhez járulhatnak hozzá. Az együttbeszélés osztálytermi munkára 

gyakorolt hatásának alulértékelése általános tendenciának mondható, iskolatípusonként alig 

találunk eltérést. Egyedül a szakiskola marad le néhány századnyi különbséggel, mely abból 

adódik, hogy közülük a legtöbben a tanórai környezetben az osztálytárssal folytatott beszélgetést 

egyáltalán nem tartják szerephez nem ill  tevékenységnek. Ez a tendencia az  esetükben a 

gyakorlati órák (félformális jelleg  órák) magas számával is magyarázható, amelyeken az 
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együttbeszélés szabályai egy átlagos formális tanóra kommunikációs rendjéhez képest jelent sen 

módosulhatnak (vö.: ő. táblázat). 

Milyen mérték  

illetlenségnek 

tartod a tanórán az 

osztálytárssal 

folytatott 

beszélgetést? 

"elit" 

gimnázium gimnázium AJKP szakközépiskola szakiskola 

 válaszolt 31 85 21 83 39 

nem válaszolt 0 1 0 1 0 

átlag 2,0968 2,1176 2,1905 2,1687 1,8462 

középs  érték 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

leggyakoribb elem 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

5. táblázat: Tanórai közegben az osztálytárssal folytatott magánbeszélgetés megítélésének megítélésének 

statisztikai mutatói a szerephez ill  jelleg alapján 

A tanórán viccb l történ  trágárság-bekiabálás megítélése azonban iskolatípusonként jelent s 

különbséget mutat. 

 

16. ábra: Az osztálytárssal folytatott órai beszélgetés megítélése a szerephez ill  jellege alapján Likert-féle skálán 

az iskolatípusok összefüggésében százalékban kifejezve 

A jelenségen olyan diszfemisztikus szóhasználatot értünk, mely az osztálytermi diskurzusokban 

általában rejtett nyelvi agresszióként jelentkezik. A tabu alatt álló kifejezés kihangosítása az aktus 

végrehajtójának egyrészt örömet szerez, másrészt figyelmet biztosít, az együttnevet k között 

meger síti a beszél  státusát, vagyis ilyen szempontból ez a típusú beszédcselekmény az arcmunka 

részét képezi, ugyanakkor a tanári státussal szemben indirekt sértésnek min sül, nem feltételnül a 

tanár személye, arca ellen irányul, hanem hatást azon keresztül gyakorol rá, hogy a társalgás 
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szubdomináns szerepl je informális helyzeti normát érvényesít formális közegben, ahol a tanár 

domináns szerepl  (vö.: 6. táblázat).  

Milyen 

mérték  

illetlenségnek 

tartod a 

tanórán a 

viccb l való 

trágárság 

bekiabálását? "elit" gimnázium gimnázium AJKP szakközépiskola szakiskola 

 válaszolt 31 86 20 82 39 

nem 

válaszolt 

0 0 1 2 0 

átlag 4,0645 3,5465 3,6500 3,4146 2,9487 

középs  érték 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 

leggyakoribb 

elem 

5,00 4,00 4,00 3,00 2,00 

6. táblázat: A tanórán viccb l történ  trágárság-bekiabálás megítélésének statisztikai mutatói a 

szerephez ill  vagy illetlen jelleg alapján 

 

17. ábra: A tanórán viccb l trágárság bekiabálásának megítélése Likert-féle skálán 

A viccb l mondott trágárság kérdésben – mely a formális osztálytermi kommunikációs 

szabályok értelmében több szempontból is normaszegésnek min sül: 1. a beszédjog megsértése, 2. 

nonverbális nyelvi agresszió (nagy hanger ), 3. rejtett nyelvi agresszió, tabuszegés, diszfemisztikus 

kifejezések, kétértelm ség használata – láthatjuk az iskolatípus szerinti válaszok legnagyobb 

szóródását. Ez pedig a rejtett nyelvi agresszió megítéléséhez szükséges normatív (valamir l tudni, 

hogy mi) tudás deficitjével, illetve az osztálytermi formális társalgás formalitás szerinti 
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leértékelésével és az ehhez igazodó stratégiai (valamir l tudni, hogy hogyan) tudás ambivalens 

voltával, azzal a nagyfokú bizonytalansággal hozható összefüggésbe, mely a rendszerváltás óta 

zajló társadalmi változások és az ezekb l kiinduló helyzeti normák átalakulásában érhet  tetten, 

mely folyamat nemcsak az osztálytermi diskurzusok rendjét, de a magasabb presztízs  

orgánumokat (tv, rádió, sajtó) is érinti.  

A 16., 17. kérdésünkkel a nyelvi agresszió használatának metakognitív hátterét vizsgáltuk, azt, 

hogy az adatközl k – a témától és szituációtól elvonatkoztatva pusztán a beszédpartner státusának 

függvényében – a közvetlen nyelvi agressziót mindig nyelvi agressziónak min sítik-e, vagy 

bizonyos esetekben – éppen a beszédpartnerhez f z d  kapcsolat jellege miatt – nem. A 16. kérdés 

mögött az a feltételezésünk állt, hogy az adatközl k a nyelvi agressziót a beszédpartnerek 

státusának függvényében különböz  módon fogják értékelni, vagyis például a baráttal szemben 

elkövetett nyelvi agressziót általában nem fogják agressziónak min síteni, mert a nyelvi ugratásra 

fognak asszociálni, ezt tartván jellemz nek. Az erre vonatkozó attit d pedig nyilvánvalóan hatással 

lesz a nyelvi agresszió használatára. 

A 17. kérdésben viszont arra kértük az adatközl ket, hogy ugyanazokkal a beszédpartner-

típusokkal számolva, illetve ezek függvényében és a hozzájuk kapcsolódó tipikus beszédhelyzetek 

megítélése alapján helyezzék el a Likert-féle skálán a közvetlen nyelvi agressziót az adott helyzetre 

érvényes társalgási szabályok megsértésének súlyossága alapján. A különböz  beszédpartnerek a 

formalitás tengelye mentén különböz  szituációkba rendezhet k, éppen azért, mivel a 

diszfemisztikus kifejezések agresszióértéke jelent sen változhat a helyzeti normák függvényében, 

láthatjuk, hogy az adatközl k számolnak-e a helyzeti normák különbségeivel, vagy a 

diszfemisztikus nyelvhasználatot egyöntet en deviánsnak, agresszívnek vagy éppen jelöletlennek, 

normához ill nek tartják. (A 16., 17. kérdésben felsorolt beszédpartnerek jellemzését a 

dominanciaösszetev k tekintetében lásd a 8. számú mellékletben.) 
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19. ábra: A nyelvi agresszió beszédpartner szerinti megítélése az elemszám alapján 

Az adatokból arra következtethetünk, hogy a középiskolás-korúak metapragmatikai szinten 

tisztában vannak a dominanciaviszony és az ehhez igazodó, elvárható – nyelvileg artikulálandó –

kimunkált vagy korlátozott nyelvi kódhasználat közötti kapcsolat fontosságával (vö.: 19. ábra), a 

nyelvi önszabályozás jelent ségével, a nyelvhasználati stílussal és ennek sikerességi 

következményeivel, de nem rendelkeznek minden esetben begyakorolt mintával, a 

nyelvhasználatra vonatkozó stratégiai tudással.  

Elmondható, hogy a státuskülönbségek tekintetében a szülő áll a dominanciaviszony élén, a 

tanár és az idegen megítélése hasonló képet mutat, de a megítélés az idegen javára billen el. Ez a 

jelenség a meglév  kapcsolattal, az ismeretség mértékével, illetve a tanárok megbecsülésének 

csökkenésével, presztízsveszteségével hozható összefüggésbe. A barát státusa a legalacsonyabb. 

Az életkori különbségek kapcsán nem találtunk összefüggést, viszont a nemek és az 

iskolatípusok tekintetében szignifikáns különbség figyelhet  meg az egyes kategóriákban (vö.: 20. 

ábra).  

 

20. ábra: A nyelvi agresszió beszédpartner szerinti megítélése a nemekkel összefüggésben százalékban kifejezve 
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A legszembet n bb ezek közül a baráttal szembeni diszfemisztikus kifejezéseket tartalmazó 

beszéd megítélése: ha csak a fiúk véleményét nézzük, az arány megfordul, vagyis a fiúk közül 

őŐ,ő% nem tartja nyelvi agressziónak a barátjával folytatott tágár beszédet, vagyis a kortárscsoport 

társalgásának helyzeti normája szempontjából ezek az aktusok szerephez ill ek. Továbbá azt látjuk, 

hogy nemcsak a barát, de a szülő megítélése is kedvez bb a lányok körében, a tanár kategóriában 

a válaszok teljességgel együtt mozognak, az idegen kategóriában minimális százalékkal ugyan, de 

a fiúk értékelik magasabbra a státust. Ebb l arra következtethetünk, hogy a státuskülönbség úgy hat 

a lányok és fiúk választott beszédstratégiáira a nyelvi agresszió tekintetében, hogy a kapcsolat 

megléte a lányok esetében presztízshordozó, kapcsolatóvó magatartást vált ki, a fiúknál ez éppen 

fordítva m ködik, az osztálytermi diskurzusok elemzésekor ugyanerre a tendenciára figyeltünk fel 

(vö.: 6.4.2.1. fejezet).  

Iskolatípusonként is jelent s különbségeket találunk, leginkább a gimnáziumi tanulók értékelik 

alul a barát státusát, náluk a legnagyobb azok aránya, akik a baráttal szembeni nyelvi agressziót 

nem tartják agressziónak. A szakiskolás tanulók viszont éppen a kortársak státusát értékelik a 

mintában a legmagasabbra, ugyanakkor náluk a legalacsonyabb a tanár státusa, és a szülővel 

szembeni diszfemisztikus szóhasználatot is k tartják a legtöbben szerephez ill nek. Vagyis a 

különböz  státushoz igazodó nyelvhasználati különbség a szakiskolások esetében csak 

korlátozottan jelentkezik, az olló az  esetükben nyílik ki a legkevésbé, ez pedig a tudatos 

nyelvhasználat deficitjét jelzi. 

Az „elit” gimnáziumi tanulók vannak a legtöbben, akik a szül  kategóriájától felfelé a 

diszfemisztikus kifejezések használatát minden kategóriában agressziónak min sítik. A 

gimnáziumi tanulók a szül  és tanár kategóriákban – az arányokat tekintve – az „elit” 

gimnazistákkal együtthaladnak (vö.: 21. ábra).  

 

21. ábra: A nyelvi agresszió beszédpartner szerinti megítélése az iskolatípussal összefüggésben százalékban 
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A 17. kérdésre adott válaszokból az is kiderül, hogy milyen mértben tartja az adatközl  a 

különböz  státusú beszédpartnerrel szembeni diszfemisztikus nyelvhasználat szerephez ill nek, a 

partner szempontjából legitimnek vagy illegitimnek. Feltételezésünk az volt, hogy az adatok 

függvényszer  összefüggést mutatnak az 16. kérdés eredményeivel.  

 

Milyen mérték  

illetlenségnek 

tartod, ha valaki 

trágárul beszél a 

szüleivel? 

Milyen mérték  

illetlenségnek 

tartod, ha valaki 

trágárul beszél a 

tanárával? 

Milyen mérték  

illetlenségnek 

tartod, ha valaki 

trágárul beszél a 

barátaival? 

Milyen mérték  

illetlenségnek 

tartod, ha valaki 

trágárul beszél 

idegen felnőttel? 

Milyen mérték  

illetlenségnek 

tartod, ha valaki 

trágárul beszél 

idegen 

gyerekkel? 

Milyen mérték  

illetlenségnek 

tartod, ha valaki 

trágárul beszél az 

edzőjével? 

 Válaszolt 260 259 257 259 259 258 

nem válaszolt 1 2 4 2 2 3 

átlag 4,3692 3,9228 2,8016 3,8610 3,1776 3,6589 

középs  érték 5,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 

leggyakoribb elem 5,00 4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 

7.  táblázat: A különböz  státusú beszédpartnerek ellen elkövethet  nyelvi agresszió statisztikai mutatói a 

szerephez ill  jelleg alapján 

Ebben a mérésben is a szül vel szembeni diszfemisztikus nyelvhasználat kapja a szerephez nem 

ill  jelleg alapján a legmagasabb értékeket, a tanár viszont – ugyan csak néhány századdal – 

nagyobb értékeket kap és megel zi (a 16. kérdés adataival szemben) a skálán az idegen feln ttet 

(vö.: 7. táblázat).  

Nemek tekintetében kizárólag a baráttal szemben használt diszfemisztikus nyelvhasználat 

tekintetében találtunk összefüggést, a lányok nagyon kis százalékban gondolják azt, a diszfémia 

használata szerephez ill  nyelvhasználati stratégia, válaszaik 90%-a arányosan oszlik el a kicsit 

illetlen, az illetlen és a nagyon illetlen kategóriákban (vö.: 22. ábra). A fiúknál ugyanez az arány 

egy kategóriával korábban a nem illetlennel kezd dik.  
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22. ábra: A baráttal szembeni diszfemisztikus szóhasználat megítélése a szerephez ill  jelleg szerint Likert-féle 

skálán a nemek összefüggésében százalékban kifejezve 

Az iskolatípusokra lebontva a 16. kérdés adataihoz hasonlóan a tanárral szembeni 

diszfemisztikus nyelvhasználat szerephez ill  volta szerinti megítélésével kapcsolatban találtunk 

eltéréseket (vö.: 23. ábra). 

 

23. ábra: A tanárral szembeni diszfemisztikus szóhasználat szerephez ill  volta szerinti megítélés Likert-féle skálán 

a nemek összefüggésében (Az ábra részletes magyarázatát lásd a 9. számú mellékletben.) 

A metakognitív tartalmak feltárásához járult hozzá utolsó, 26. kérdésünk is, mely a nyelvi 

agresszióval kapcsolatos tárgyi tudást mérte azzal, hogy a nyelvi agresszió különböz  megjelenési 

formáinak a megítélésére szólította fel az adatközl ket. A 26. kérdés négy lehetséges esetet sorol 

fel anélkül, hogy az agresszió elvont kategóriáját közölné, ehelyett a négyféle beszédaktust 

körülírással jellemzi. A négyes felosztás a disszertáció nyelvi agresszió meghatározásának 

kategóriáit használja, ez alapján az els  eset a közvetlen nyelvi agresszió, a második a konstruktív 
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nyelvi agresszió, a harmadik a közvetett nyelvi agresszió, a negyedik pedig a rejtett nyelvi 

agresszió megvalósulására utal. A kérdésben a nyelvi agresszió különböz  formáinak az agresszió 

szempontjából történ  megítélését kértük, vagyis annak eldöntését, hogy a felsorolt eset 

agressziónak számít-e vagy sem (vö.: 2Ő. ábra). Feltételeztük, hogy az adatközl k általában a 

közvetlen nyelvi agressziót fogják egyhangúan agressziónak tartani, hiszen ezt a legkönnyebb 

felismerni, és általában amikor az emberek nyelvi agresszióról beszélnek, tulajdonképpen ezt értik 

rajta, illetve azt is feltételeztük, hogy a többi megítélésében iskolatípusonként jelent s különbségek 

lesznek.  

 

24. ábra: A nyelvi agresszió különböz  megjelenési formájának megítélése az agressziós funkció szempontjából az 

elemszám alapján 

A közvetlen nyelvi agressziót az adatközl k 96%-a, a közvetett nyelvi agressziót 82%-uk 

agresszióként értelmezi, ezzel szemben a rejtett nyelvi agressziót – aminek a tanórai 

fegyelemsértésben és a csoportdinamikai szempontból fontos „negatív presztízs” 

megvalósulásában jut jelent s szerep – kevesebb mint 50%-uk tartja agressziónak. A konstruktív 

agresszióval szemben a legelfogadóbbak, ami adódhat életállapotukból, abból, hogy a 

középiskolás-korhoz hozzátartozik, hogy a magasabb státussal rendelkez  személyek fegyelmezik, 

kijavítják, nevelik ket, tanító célzattal nyelvi agressziót használnak. 
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2ő. ábra: A nyelvi agresszió különböz  megjelenési formáinak az agresszió szempontjából történ  megítélése az 

iskolatípusok viszonylatában százalékban kifejezve 

Jelent s eltérés a közvetlen nyelvi agresszió megítélésében a szakiskolások esetében 

tapasztalható, 18%-uk nem tartja ezt a fajta agressziót agressziónak (vö.: 2ő. ábra). Feltételezzük, 

hogy ennek okai a metakognitív tartalmak deficitjében, illetve a nyelvi agresszióval szembeni 

deszenzitivitásban kereshet k. A többi adatközl  egyöntet en agressziónak min síti ezt a 

beszédstratégiát, ami közvetve azt is jelenti, hogy az adatközl k, ha nem pontosítjuk a 

beszédpartner státusát, a közvetlen nyelvi agressziót nem azonosítják az ugratással, csak abban az 

esetben jelent meg ez utóbbi prototipikus funkcióként, amikor a közvetlen nyelvi agressziót a barát 

státushoz kötöttük. 

A közvetett nyelvi agresszióval szemben a legnagyobb érzékenységet az „elit” gimnazisták 

mutatják, k 91%-ban ezt is agressziónak min sítik, a többi iskolatípusba tartozó adatközl  

egyaránt 82%-ban mondja agressziónak. A konstruktív nyelvi agresszió megítélésében 

megfordulnak az eddigi eredmények, hiszen az „elit” gimnáziumi tanulók csak 6,7%-ban min sítik 

ezt a beszédstratégiát agressziónak, akik egyébként a legelkötelezettebbek a tanulás mellett, és a 

leginkább szabálykövet k a tanórai kommunikációs rend és általában a státuskülönbségekhez 

igazodó beszédstratégiák megítélésében. A gimnáziumi és AJKP-s diákok egészen együtt haladva 

csak 14%-ban mondják ezt agressziónak, szakközépiskolások 37%-a, a szakiskolásoknak pedig 

44%-a tartja a konstruktív agressziót agressziónak, vagyis k a legkevésbé elfogadók a tanári 

státushoz és feladatkörhöz kapcsolódó agresszióval szemben.  

A rejtett nyelvi agresszió megítélésében az iskolatípusok szerinti csoportosításban egyfajta 

rend figyelhet  meg, amely rend azonban feltételezésünkkel éppen ellentétben hat. A kérdéssor 

összeállításakor ugyanis arra számítottunk, hogy a rejtett nyelvi agressziót – els sorban a tudatos 
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nyelvhasználattal és a metakognitív tartalmakkal összefüggésben – a magasabban kvalifikált 

iskolatípusba tartozó adatközl k fogják nagyobb arányban agressziónak min síteni. Az 

eredmények ezzel szemben éppen az ellenkez jér l számolnak be, minél magasabb presztízs  az 

iskolatípus, annál kevésbé tartják a rejtett nyelvi agressziót agressziónak, a teljes mintát tekintve ez 

az arány Ő0%. Feltehet leg az indulat elhomályosulásával, és magas presztízs  fórumok 

mintaközvetítésével magyarázhatjuk a rejtett nyelvi agresszió pozitív megítélését, erre maguk az 

adatközl k is reagálnak a 19. és 2Ő. kérdésben (vö.: 2ő.; Ő3. ábra) vagyis a rejtett nyelvi agresszió 

használatával kapcsolatos normaválság is befolyásolhatja a nyelvi attit d alakulását.  

 

6.1.2.4. A nyelvi attitűd alakulása a nyelvi agresszióval kapcsolatos 

nyelvhasználati szokások, kommunikációs célok és a környezet 

konfliktuskezelési mintáinak tükrében  

A nyelvi agresszió minden fajtája tanult viselkedésforma, tudatos vagy nem tudatos 

mintakövetés. Ezért a kérd ívben hat kérdést szántunk annak feltárására, hogy kit l tanulják a 

fiatalok a nyelvi agressziót, milyen közegben hallják a leggyakrabban, egyáltalán probléma-e 

számukra a jelenség, illetve milyen szituációban, milyen okkal engedik meg a nyelvi agresszió 

használatát. Vagyis a mintaadókat, a kialakult gyakorlatot, a szabálytudatot és annak követését, 

illetve az ehhez társuló igényt vizsgáltuk. Tulajdonképpen a nyelvi agresszióhoz kapcsolódó 

normatív és stratégiai tudás feltárását céloztuk meg a 18., 19., 20., 23., 2Ő-es kérdésekkel.  

A 19. kérdéssel általában a közvetlen nyelvi agresszió a diszfemisztikus, illetve tabusított 

szóhasználat megtapasztalásának gyakoriságára kérdeztünk rá és a 20. kérdésünkben konkrét 

helyszíneket jelöltünk meg, és arra kértük az adatközl ket, hogy ezekkel összefüggésben a nyelvi 

agresszió megtapasztalásának gyakoriságát Likert-féle skálán helyezzék el12
 (vö.: 26. ábra). 

 

                                                      
12 A kérd ívben szerepl  trágár, csúnya, durva stílusmin sítés a diszfemisztikus kifejezésekre, tabuszavakra és 
általában a társadalmilag megbélyegzett szavakra és metakommunikációra utal, mely nyelvi választás során a 
beszél  agresszív intencióját nyelvhasználati korlátozás nélkül tudja kifejezni.  
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26. ábra: A nyelvi agresszió megtapasztalásának gyakorisági mutatói Likert-féle skálán a teljes mintát tekintve 

százalékban kifejezve 

A 19. kérdés adatai a nemek tekintetében szinte teljesen azonosak, kizárólag a gyakran és a 

nagyon gyakran kategóriákban találunk eltérést, százalékos arányban a fiúk ő%-al többen a 

gyakran-t, a lányok ő%-al többen a nagyon gyakran kategóriát jelölték be, vagyis összességében 

a lányok agresszívebbnek értékelik a környezet kommunikációs hatásait. Iskolatípusonként is csak 

kisebb mérték  eltérést találunk (vö.: 27. ábra), az „elit” gimnazisták látják legpozitívabban 

kommunikációs környezetüket, vagyis k gondolják legkevésbé agresszívnek a közvetlen nyelvi 

valóságot, nem hiszik azt, hogy mindenki agresszíven beszél, náluk a gyakran kategória a 

jellemz . A szakiskolásoknál a legnagyobb a szóródás, minden kategóriában nagyjából ugyanannyi 

válasz található, általában k mondják legtöbben, hogy egyáltalán nem tapasztalnak nyelvi 

agressziót a környezetükben.  

Az AJKP-s diákok látják a legagresszívebbnek környezetüket, náluk a válaszoknak a 9ő%-a 

a gyakran és a nagyon gyakran kategóriában található. Ez azért is figyelemreméltó, mert 12. 

kérdésünk kapcsán a szakiskolásokat követ en k értékelték legenyhébben az ellenük irányuló 

leszólás-típusokat (vö.: 7. melléklet), vagyis az agresszió gyakori megtapasztalása és a vele 

szembeni deszenzitivitás összefüggése itt is igazolódni látszik. A gimnazistáknál a válaszok az 

utolsó három kategóriában összpontosulnak, és a gyakran kategóriától csökken  tendenciát 

mutatnak. A szakközépiskolásoknál a gyakran és a mindenki így beszél kategóriák kiemelkednek, 

közülük választják ez utóbbit a legtöbben, és általánosságban is elmondható, hogy a szakközép- és 

szakiskolások válaszai között a legnagyobb a szóródás. 
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27. ábra: A nyelvi agresszió megtapasztalásának gyakorisági mutatói Likert-féle skálán az iskolatípusok 

összefüggésében százalékban kifejezve 

A 23. kérdésünkkel azt vizsgáltuk, hogy az adatközl k nyelvi attit dje szerint a nyelvi agresszió 

különböz  megjelenési formái és a nyelvhasználati színterek összefüggése változott-e napjainkban, 

vagy ugyanazokat a nyelvi stratégiákat használták mindig is az emberek, ha nyelvileg agresszíven 

akartak viselkedni. Az adatközl k 8ő%-a úgy véli, hogy napjainkban az egyre durvább 

megnyilvánulási forma a jellemz , és ezzel közvetve azt is állítják, hogy a nyelvi agresszió a 

nyelvhasználati szokások között újfajta, kortárs problémaként jelentkezik, amely a „manapság”-

gal, jelenlegi világunk „épp így létével” függ össze, és csupán 1ő% gondolja azt, hogy az emberek 

mindig is így beszéltek. Ennek hatásaként magyarázhatjuk a 26. kérdés válaszainak alakulását, 

mely szerint az adatközl knek majdnem a fele a rejtett nyelvi agressziót nem is tartja 

agressziónak. Ez a nagy szám nem az iskolatípusok összefüggésében értelmezhet , hanem a 

jelenség társadalmi szint  gyakorlatával, a kommunikációs normák átalakulásával függhet össze, 

azzal, hogy a rejtett nyelvi agresszió agresszív intenció nélküli pusztán formai szempontú 

használata, pl. humor, fokozás, diskurzusjelölési funkcióban a helyzeti normák függvényében 

formális közegben is megengedhet , az er sebb nyelvi hatáskeltés érdekében akár negatív 

presztízsérték  is lehet, ez a folyamat azonban együtt jár azzal, hogy ezek a hagyományosan 

formálisnak nevezett szituációk a félformális, illetve informális jelleg felé tendálnak.  

A 23. kérdés adatainak nemenkénti vizsgálata ezt az arányt még hangsúlyosabbá teszi, hiszen a 

lányok 87,ő %-ban, velük szemben a fiúk 80,ő%-ban vélik azt, hogy a nyelvi agresszió problémája 

a kortárs körülményekkel függ össze, és hogy ebben egyfajta negatív el rehaladás figyelhet  meg.  

Az iskolatípus és a 23. kérdés válaszainak kereszttáblás elemzéséb l (vö.: 28. ábra) az derül ki, 

hogy a jelenséget kimagaslóan kortárs problémának tartják az AJKP-s diákok, és a legkevésbé mai 
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világunkkal összefügg  problémának az „elit” gimnáziumi tanulók. Ez er s összefüggést mutat a 

19. kérdés adataival (vö.: 26. ábra).  

 

28. ábra: A nyelvhasználat eldurvulásának kortárs problémaként való megjelenítése az iskolatípusok 

összefüggésében százalékban kifejezve 

A 20. kérdésünkben szerepl  hétféle helyszín felsorolásával azt vizsgáltuk, hogy a fiatalok a 

különböz  közegekhez milyen mértékben kötik a diszfemisztikus nyelvhasználat megtapasztalását 

(vö.: 8. táblázat).  
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8. táblázat: A különböz  helyszínek és a diszfemisztikus nyelvhasználat megtapasztalásának gyakorisági mutatói  

A különböz  színterekhez különböz  beszédpartner-típusok rendelhet k, illetve a beszédhelyzet 

formalitásával összefüggésben sajátos nyelvhasználati szabályok érvényesülnek. Ez a mérés így 

alkalmat adott annak megértésére, hogy a középiskolás-korúak milyen nyelvi környezetben 
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alkalmaznak/tapasztalnak leggyakrabban diszfemisztikus kifejezéseket (az adott nyelvi esemény 

szituációban betöltött funkciójától függetlenül) és ezek a nyelvi események a helyszínek 

függvényében hogyan viszonyulnak egymáshoz, tükrözik-e a közegekhez kapcsolható 

informális/formális helyezeti normákhoz igazodó nyelvi variabilitás lehet ségeit. Továbbá ebb l a 

mérésb l következtetni tudtunk, hogy pl. tanórai környezetben mennyire normatudatosak. Az 

eredmények egyértelm en a nyelvhasználati színtér és a nyelvhasználati szokások egymásra 

vonatkoztatásának metszéspontjából származnak (vö.: 29., 30, 31. ábra, ezen ábrák részletes 

elemzését lásd a 10. számú mellékletben), a hozzájuk kapcsolódó attit d tartalma pedig nemcsak a 

konkrét tapasztalat elemeib l, hanem a társadalom el ítéleteib l és az ehhez igazodó személyes 

el ítéletb l is építkezik.  
 

 

29. ábra: A Facebook-on alkalmazott diszfemisztikus nyelvhasználat gyakorisági mutatói Likert-féle skálán az 

iskolatípusok összefüggésében százalékban kifejezve 

 

30. ábra: A bulikban alkalmazott diszfemisztikus nyelvhasználat gyakorisági mutatói Likert-féle skálán az 

iskolatípusok összefüggésében százalékban kifejezve 
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31. ábra: A családi környezetben alkalmazott diszfemisztikus nyelvhasználat gyakorisági mutatói Likert-félre 

skálán az iskolatípussal összefüggésben százalékban kifejezve 

A 20. kérdésben az általunk felsorolt formális kommunikációs helyszínek: a tanóra, étterem, 

illetve az inkább félformális kommunikációs színtérnek mondható edzés és az iskolai szünet, 

összevetése érdekes lehet, abból a szempontból, hogy a helyzeti norma változása hogyan hat a 

nyelvhasználatra (vö.: 32., 33. ábra). 

 

32. ábra: A tanórán tapasztalt diszfemisztikus nyelvhasználat gyakorisági mutatói Likert-féle skálán az 

iskolatípusok összefüggésében százalékban kifejezve  
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33. ábra: Az óraközi szünetben tapasztalt diszfemisztikus kifejezések gyakorisági mutatói Likert-féle skálán az 

iskolatípusok összefüggésében százalékban kifejezve (Az ábra részletes magyarázatát lásd a 11. számú mellékletben.) 

Összességében a szakközépiskolások élik meg legagresszívebbnek a tanórai kommunikációt, a 

gyakran, mindig kategóriába sorolható a válaszaik Őő%-a, ket követik a sorban a szakiskolások 

40%-kal, majd a gimnazisták és az AJKP-s tanulók, végül az „elit” gimnáziumi tanulók. A 

szünetben tapasztalható nyelvi agresszió mértékének megítélésében megváltozik a sorrend: a 

gimnáziumi tanulók 80%-a, a szakközépiskolások 7ő%-a, az AJKP-sok és a szakiskolások 60%-a, 

végül az „elit” gimnáziumi tanulók őő% érzékeli úgy, hogy a szünetben gyakran, mindig 

találkozik olyan kommunikációs stratégiákkal, melyet a nyelvi agresszióban kulcsszerepet játszó 

diszfemisztikus szóhasználat jellemez.  

A kérd ív kitöltésére osztályokat kértünk fel, ez azért is lényeges, mert elvileg az egy 

iskolatípusba tartozó adatközl k gyakran egy-egy osztályközösség tagjai is egyben (AJKP, „elit” 

gimnázium egy-egy osztály, gimnázium, szakközép, szakiskola esetében három-három osztállyal 

számolhatunk). Ez azt jelenti, hogy az egy osztályba tartozók legalábbis a tanórákon ugyanazokat a 

nyelvi élményeket élik át, természetesen más-más személyiségként, más-más attit ddel, és a 

megvalósuló nyelvi agresszió szempontjából más-más pozícióban, ezzel magyarázható az a 

nagyfokú szóródás, ami az egy osztályba járók válaszaiban tapasztalható. Természetesen az adatok 

arra is engednek következtetni, hogy az attit d tartalmai befolyásolják ugyannak a nyelvi 

események az interpretálását, illetve a válasz tartalmi szempontból nemcsak a tapasztalat objektív 

megítélést tükrözi, hanem a társadalmi el ítéleteket is magába ötvözi.  

A tanórai és a szünetekben tapasztalható nyelvi agresszió megítélésének összehasonlítása azért 

is jelent s, mert elvileg a tanórai kommunikáció formális, ritkább esetben félformális jelleg  (pl. 

szakiskolások, AJKP-sok esetében), ahol a beszédpartneri viszonyban egyrészt a tanár és diák 
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korántsem egyenl  státussal vesz részt, illetve a diákok egymásközti kommunikációja sem spontán 

jelleg , hanem a tanári engedélyt l függ. A tanórai társalgások esetében, ha nem is közvetlenül a 

tanárnak szól az üzenet, akkor is valamiképpen viszonyulnia kell ahhoz, hogy az osztálytermi 

beszélgetésben a tanár – még ha passzív résztvev ként is –, de mindig jelen van,  a biztosítéka a 

formális tantermi kommunikációs normák érvényesülésének. Ezzel szemben a szünetben 

megvalósuló társalgások résztvev i általában a diákok – id nként az ügyeletes tanár –, a 

beszélgetés témáját és normáit tekintve is informális és spontán jelleg , közvetlenül senki sem 

irányítja, a társalgásba elvileg bárki, bármikor bekapcsolódhat. Az adatok azonban arról számolnak 

be, hogy a diszfemisztikus nyelvhasználat gyakorisága nem illeszkedik a közeg formális jellegéhez 

szigorúan, ez pedig els sorban a tanórai helyzeti normák átalakulására utal. 

A tanórai nyelvi agresszió személyes percepciójának és produkciójának gyakorlatát a 13. és a 

1Ő. (nyitott) kérdéssel vizsgáltuk. A 13-ban arra kértük a középiskolás-korúakat, hogy fogalmazzák 

meg konkrétan, mi volt az a legdurvább kijelentésük, amelyet az elmúlt két évben tanárnak 

mondtak.  

A kérdésre konkrét választ 172 adatközl t l kaptunk, 89 f , a teljes minta 3Ő%-a egyáltalán nem 

válaszolt. Elemzésünkben a 172 f t számítjuk 100%-nak. 

A nyilatkozók 29,1%-a azt válaszolta, hogy nem volt ilyen, vagyis az elmúlt két évben nem 

szólt be durván tanárának, a maradék 122 f  viszont a teljes mintának mintegy Ő7%-a válaszaiban a 

tanárával szembeni a közvetlen és rejtett nyelvi agresszió különböz  megvalósulási formájáról 

számolt be. Az elemzés céljából az adatokat tartalomelemzést követ en csoportosítottuk, 

funkcionális/pragmatikai, szemantikai, grammatikai jellemz ik alapján öt kategóriát állítottunk fel: 

1. szidás, átok, mely formális közegben többszörös normasértésnek számít. Ebbe a 

kategóriába jellemz en azokat a közvetlen nyelvi agressziótípusokat soroltuk, melyek 

direkt módon, destruktív céllal, szitokszó használatával a tanár arcának összeomlását 

célozzák meg, és melyek általában a hanger  megemelésével és a tegezés normasért  

tevékenységével társulva jelentkeznek. Például: „Tudd, hogy kivel beszélsz te büdös 

faszkalap, a kurva anyádat, a gyerekeddel beszélj így, ne velem!”; „Rohadj el!”, 

„Sz rösláda, kurva, nyomorék!” „A kurva anyád!” 

2. kirekesztés az elutasításnak és agressziónak az állatvilágban is létez , nagyon si, de 

annak jellemz en emberi/verbális megnyilvánulási formája, célja, hogy az áldozatot a 

kirekesztés aktusával rituálisan halálra ítélje, mely jelz  funkció annak elérésére 

szolgál, hogy az áldozat változtasson magatartásán, hogy a csoport normáihoz 

igazodjon és visszafogadhatóvá váljon. A kirekesztés az osztálytermi munka során 

nagyon is gyakran jelentkez  agressziós forma, bár els sorban a csoport domináns 
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szerepl i, a tanárok hatalmi pozíciójuknál fogva gyakorolják, de nem ritka jelenség, 

hogy a csoport alárendelt státusú tagjai ezzel a mechanizmussal fordulnak szembe a 

domináns szerepl kkel, éppen ezért gyakran a tanulási folyamatból önmagukat 

rekesztik ki, üzenvén, hogy a pedagógus méltatlan a közösségre. Formai 

megvalósulásának tekintetében a jelenség rejtett nyelvi agresszióval társulhat. Például: 

„Kit érdekel, tartsa meg magának!”; „Kurvára leszarom, hogy mir l pofázik!” 

3. a leszólás aktusát megvalósító státust lerontó nyelvi agresszió ez els sorban a tanári 

státusból fakadó alá/fölérendelt partneri viszonyt támadja meg, és nyelvileg igyekszik a 

dominanciaviszonyokat normasért  módon átállítani. Általában a tanári kompetencia 

indirekt megkérd jelezésére irányul, magát a tiszteletadás indokoltságát vonja kétségbe, a 

szerepkörökhöz alkalmazkodó nyelvhasználati normák elutasításával, gyakran rejtett nyelvi 

agresszióval társul. Például: „Magának mi a fasz köze van hozzá?”, „Dudám, hány kilós 

vagy, dagadt állat?”; „Olyan hangja van mint egy ereszt  kerékszelepnek!”; „Nem 

vonatkozik rám!” 

4. tananyagon keresztül történő státus lerontás ebben az esetben a tanár státuslerontása nem 

a konkrét személye ellen irányuló nyelvi agresszióval valósul meg, hanem a munkája 

alapján, a tanítás leszólásán keresztül magát a tanárt szólják le a diákok. Például: „Ez tök 

hülyeség, tanár úr!; „Hát ett l megálltam a fejl désben!”; „Nem er ltetheti rám a 

véleményét!”; „Kit érdekel ez az óra!”; „Ez hülyeség!”. 

5. fenyegetés az adatokból arra következtethetünk, hogy a fenyegetés gyakran a tanári 

fenyegetésre adott válaszként jelentkezik, de elképzelhet , hogy a tanár kritikáját, 

konstruktív nyelvi agresszióját vagy egy rossz min sítés beígérését követi. A fenyegetés 

fontos eleme a testi megkárosítás, vagyis a fizikai agresszió kilátásba helyezése, gyakran 

társul rejtett nyelvi agresszióval, esetleg más szidás-, átok-, leszólásfajtával: „Magára 

borítom (burittom) az asztalt!”; „Mindjárt fejbe taposom!”; „Gyere, a kurva anyád, most 

pofázzál!”, „Szétbombázlak! Szétverem a hátadon a széket!”. 

A 13. kérdésre válaszolók közül tehát 29% arról számol be, hogy az utóbbi két évben nem szólt 

be tanárának, de ez azt jelenti, hogy a 261 f b l álló teljes mintánkból csak 19%-ról tudjuk, hogy 

nem szólt be tanárának. A nem válaszolók 3Ő%-a azonban feltételezhet en növeli ezt a halmazt. Az 

el bb felsorolt öt nyelvi agressziós forma közül az adatközl k 18,8%-a, a kérdésre válaszolók 

28,5%-a legalább egy alkalommal szidta, átkozta tanárát, ez a mintánkból Ő9 f t érint. A második 

leggyakoribb agressziós forma a státuslerontáshoz kapcsolódik, ezt a válaszolók 21,5%-a 

alkalmazta a tananyagon keresztül történő státus lerontást, amely átvitt agressziós forma, a 

válaszolók 10%-a használta. A kirekesztést mindössze ő,8%-uk, a legritkább normaszegés-típust, a 
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fenyegetést pedig a válaszolók Ő,7%-a, 8 f  alkalmazta. Ez az arány a nemek tekintetében alig 

módosul. A nem válaszolók között százalékos arányban minimális az eltérés, a lányok közül a teljes 

mintát tekintve nem válaszolt a 13. kérdésre 3ő%, fiúknál 33%.  

Azzal a feltételezésünkkel ellentétben, hogy a fiúk gyakrabban használnak nyelvi bántalmazást 

tanáraikkal szemben, melyet a státushoz kapcsolódó mérésekben (vö: 19.; 20. ábra) is igazolódni 

láttunk – mely szerint a fiúk számára a baráti kapcsolat magasabb presztízsérték , a lányoknál 

viszont az alá-fölé rendelési viszony a presztízshordozó –, éppen ellenkez leg azt tapasztaltuk (a 

13., 1Ő. kérdések alapján), hogy a lányok gyakrabban számolnak be arról, hogy a tanárral szemben 

közvetlen vagy rejtett nyelvi agressziót használtak (vö.: 3Ő. ábra). A választ adó lányok mindössze 

21%-ban mondják azt, hogy nem volt ilyen eset, ez az arány a fiúknál 37%. A szidás, átok, a 

státus elleni agresszió és a fenyegetés esetében is a lányok vezetnek, kizárólag a kirekesztés 

aktusait gyakorolják gyakrabban a fiúk, de ez a különbség is elenyész . 

 

34. ábra: A tanár ellen elkövetett nyelvi agresszió alakulása a nemek tekintetében százalékban kifejezve 

Figyelemre méltó arányváltozásokat, hangsúlyeltolódásokat tapasztalunk az életkori tényez  

szerinti besorolás esetében is (vö.: 3ő. ábra). 
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3ő. ábra: Egy-egy agresszió-típus használatának százalékos aránya az életkor függvényében 

Az életkor el rehaladásával növekszik a nyelvi agresszió használatának gyakorisági mutatója, ez 

viszont a tudatos nyelvhasználóvá nevelés várható eredményével éppen szemben hat, azzal a 

feltételezéssel, hogy az iskolai tanulmányok a tanórai közegben használt nyelvi választásokat 

egyértelm en a helyzeti formális normához való igazodás felé mozdítaná el. A hangsúlyeltolódás a 

fenyegetés esetében a legmarkánsabb, amely szinte teljes egészében az életkor függvényeként 

mozog, valószín , hogy ez a testi er  növekedésének megtapasztalásával függ össze, a 

feln ttkorhoz való közeledésnek a következménye. Az iskolatípusok szerinti csoportosítás 

következtében azonban látni fogjuk, hogy a fenyegetés kizárólag a szakközépiskolások és 

szakiskolások körében alkalmazott nyelvhasználati gyakorlat. Az agresszív stratégiák többségében 

átlagosan a gimnazisták érik el a legmagasabb arányt (vö.: 36. ábra). 

 

36. ábra: A tanórai nyelvi agresszió egy-egy fajtájának százalékos összetétele az iskolatípusok szerint 
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Az oszlopsorok azt ábrázolják, hogy az egyes kategóriákhoz tartozó adatok hogyan oszlanak 

meg az iskolatípusok között. Vagyis többszörös normaszegést, a szidás, átkozódás aktusait 49-en 

alkalmazták, köztük nincs „elit” gimnazista, 33%-uk szakközépiskolás, 30% pedig gimnáziumi 

tanuló.  

A kirekesztés kategóriájában kizárólag a gimnáziumi és szakközépiskolás tanulók szerepelnek, 

szinte minden kategóriában e két iskolatípus vezeti a sort. Kivétel a fenyegetés, ahol csak 

szakiskolás és szakközépiskolás válaszokat találunk. (A tanórai keretben a tanárok részér l 

elkövetett nyelvi agresszió részletes tárgyalását lásd a 12. melléklet els  felében.)  

Összességében elmondható, hogy a teljes mintát tekintve az adatközl k ő0%-át érinti a tanórai 

formális közegben elszenvedett és elkövetett nyelvi agresszió. Ez pedig arra enged következtetni, 

hogy a tanóra konfliktusokkal terhelt kommunikációs közeg, mely jelenség az „elit” gimnáziumot 

leszámítva iskolatípustól, iskolafoktól, nemt l függetlenül az egy osztályban tanuló diákoknak 

legalább a felét személyesen (áldozatként vagy agresszorként) érinti.  

A középiskolás-korúak agresszív intenciót közvetít  nyelvhasználatát, a tantermi konfliktusok 

és a csoporton belüli konfliktusok (er szakos) megoldásának személyes gyakorlatát a közeg 

formalitásán és a partner státusán túl nagy mértékben befolyásolhatja a nyelvi agresszióhoz 

kapcsolódó szabálytudat és mintakövetési technika, amely megengedi, s t bizonyos esetekben 

indokolttá teszi a nyelvi agresszió használatát. A 18. és 21. kérdésünkkel arra kerestük a választ, 

hogy az adatközl k szerint a középiskolás-korúak milyen szituációban, milyen eseményekre adott 

reakciókban, milyen céllal, vagyis tulajdonképpen milyen nyelvhasználati funkció megvalósítása 

érdekében él(het)nek a nyelvi agresszió eszközével, függetlenül annak normasért  vagy normatartó 

megvalósulásától. A 2Ő. nyitott kérdésünk pedig e kett  kontaminációjaként értelmezhet , melyben 

arra voltunk kíváncsiak, hogy az adatközl k kit neveznek meg az agresszió f  mintaadóinak, illetve 

hogy válaszadáskor a már felsorolt lehet ségek közül válogatnak-e, vagy újabb okot sorolnak fel. 

A 21. kérdésben az általunk felvázolt lehet ségek a tudatos nyelvhasználat szempontjából nem 

azonos szinten állnak, és nem is azonos tudástípust feltételeznek, hiszen a lehet ségek között 

szerepel olyan ok, amely a nyelvhasználat implicit tartalmaira vonatkozik – például az 

összetartozás kifejezésének kérdése –, de találunk pszichológiailag megragadható okot is, például 

a feszültségoldást, aminek felismerése a közvetlen tapasztalatból származik, a másik viszont 

absztrakció, egyfajta mentális elvonatkozatás eredménye. A felel sség felvállalása szempontjából 

sem egyformák a lehet ségek, hiszen a megszokás távolító felel ssége mellett ott találjuk a 

szándékos megalázás kategóriáját, melynek választása feltételezi magának az agresszív 

intenciónak, beszédcélnak a felvállalását, bels  ismeretét (vö.: Ő0. ábra).  
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40. ábra: A nyelvi agresszió használatának megindokolása százalékos arányban 

A 40. ábra jól mutatja, hogy az adatközl k általában nem a szándékos bántalmazáshoz, a tudatos 

károkozáshoz, hanem éppen ellenkez leg, a megszokáshoz kötik a nyelvi agresszió használatát, 

egyfajta feszültséglevezetési technikát látnak benne, vagyis a jelenséget nem az áldozat, hanem az 

agresszor fel l értelmezik, és általában azokhoz a célokhoz rendelik, amelyek indokolttá és 

érthet vé teszik az ilyenfajta nyelvhasználati stratégia alkalmazását. A tudatos normasértés, a 

beszédpartner homlokzatának szándékos lerombolása a sor legvégére kerül, ugyanakkor a 

megszokás – mely indirekt felel sség-átruházás is egyben – a leggyakrabban megnevezett ok. 

Ezzel összefüggésben azonban fontos megjegyeznünk, hogy bizonyos összetartozó kategóriák a 

válaszgyakoriságokban nem együtt jelentkeznek. A megszokást illet en két kategória is szerepel a 

felsorolásban (a második és az utolsó): a megszokás és a mindenki így beszél, mely kategóriák 

tartalma abban különbözik csupán, hogy az els  a saját, a második a környezet nyelvhasználatára 

reflektál, a mindenki így beszél kategória megjelöléséhez implicit módon hozzátartozik a nyelvi 

agresszió tanult voltának a közlése is, az hogy a környezet viszonylatában értelmezhet  a saját 

nyelvhasználat, a megszokás viszont az egyéni nyelvhasználathoz való viszonyulásban látja a 

nyelvi agresszió használatának okát, magyarázatát, a mintakövetés jelleg pedig elhomályosul, 

illetve id ben kitolódik, vagyis az adatközl k jelenlegi nyelvhasználati szokásaikat kialakult 

gyakorlatnak és nem tanulás eredményének tartják.  
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41. ábra: A nyelvi agresszió használatának megindokolása az iskolatípusok összefüggésében százalékban kifejezve 

A Ő1. ábra adatai is arra engednek következtetni, hogy a diákok közül kevesen látják a nyelvi 

agresszió használatának mélyebb nyelvhasználati, pragmatikai okait, els sorban a közvetlen 

tapasztalásra, pszichológiai, etológiai tényez kre hagyatkoznak ítéletalkotásukban. A teljes mintát 

tekintve azonban kisebb eltérésekkel számolhatunk (vö.: Ő2. ábra).  

 

42. ábra: a nyelvi agresszió használatának megindokolása az iskolatípusok összefüggésében százalékban kifejezve 

A diszfemisztikus nyelvhasználat indokoltságának konkrét eseményhez, aktushoz kötését a 18. 

kérdésben kértük. A válaszadásra hétféle lehet séget kínáltunk fel, melyek az agresszióval 

szembeni önvédelemt l, az agresszív támadáson át, az agresszió baráti gesztusként való 

alkalmazásáig terjedtek (vö.: Ő3., ŐŐ. ábra). Ezek a válaszok a feszültségoldás és a megszokás 

szempontjából a 21. kérdéssel is összefüggnek. 
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Ő3. ábra: A diszfemisztikus nyelvhasználat eseményhez kötött alkalmazási lehet ségeinek megítélése 

 

ŐŐ. ábra: Az események és nyelvhasználati szokások az iskolatípusok összefüggésében (a 42., 43., 44. ábra részletes 

magyarázatát lásd a 12. számú mellékletben.) 

A nyelvi agresszió mintaadóinak feltérképezésére irányuló nyitott kérdések is a nyelvi agresszió 

korai elsajátítására utalnak vissza implicit formában, ugyanis a szül  nemcsak mint legmagasabb 

presztízzsel rendelkez  és egyik leggyakoribb beszédpartner jelenik meg a kérd ív adataiban, aki 

egyben a legtöbbet figyelmezteti az adatközl t beszéde és viselkedése miatt, de a nyelvi agresszió 

használatának f  mintaadója is egyben. 190 adatközl b l 8ő f , vagyis a nyilatkozók ő0%-a úgy 

gondolja, hogy a gyermek nyelvi agresszió használatát a szüleit l tanulja (vö.: Őő. ábra). 
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45. ábra: A mintaközvetít kre vonatkozó 2Ő. (nyitott) kérdés elemeinek gyakorisági mutatói 

A gyakorisági mutatóban a második helyen a környezet áll, mely megnevezés elszemélyteleníti 

a minta közvetít it, és arra próbál utalni, hogy a fiatalt körülveszi a nyelvi agresszió, „a csapból is 

ez folyik”, mintegy ellenállhatatlan nyelvhasználati kényszerként jelentkezik. A barátok mint a 

nyelvhasználati szokások mintaadói csak a harmadik helyen állnak, holott k a legf bb 

beszédpartnerek, ugyanakkor azt is tudjuk az adatokból, hogy a velük folytatott beszélgetés zöme 

virtuális felületen, személyes jelenlét nélkül valósul meg, mely közegben az adatközl k 

szabálytudata szerint a nyelvi agresszió az adatközl k 80%-os átlagánál gyakori, nagyon gyakori 

jelenség és jelöletlen beszédnek számít.  

Az iskola, óvoda közös megnevezése azt a gyanúnkat er síti, hogy a nyelvhasználat tanulásának 

idejét az adatközl k els sorban kisgyermekkorra teszik, és nem számolnak a kortárs csoportok 

nyelvi hatásával, mintaközvetítésével, azzal, hogy az ember életében a nyelvhasználati szokások 

folyamatosan változnak, hogy az egyén „stílusa” nem egy rögzített állapot, és hogy a mindenkori 

beszédkörnyezet er sen rányomja bélyegét az aktuális kommunikációs stratégiákra. A tudományos 

eredményekkel ellentétben az adatközl k a médiának messze a legkisebb jelent séget tulajdonítják 

a személyes nyelvhasználati szokások kialakulásában, holott a kutatások ennek az ellenkez jét 

bizonyítják (pl.: Vetró et al. 2000; Lakin–űhartrand 2006), illetve a rejtett nyelvi agresszióval 

kapcsolatos bizonytalanság is feltételezhet en ide is visszavezethet .  
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46. ábra: A diszfemisztikus nyelvhasználat céljának megnevezésére vonatkozó 2Ő. (nyitott) kérdés elemeinek 

gyakorisági mutatói 

A diszfemisztikus nyelvhasználat céljai között új elemek is szerepelnek, bár választ a kérdésre 

az adatközl k teljes mintáját tekintve mindössze Ő0%-uk adott (vö.: Ő6. ábra). Az eredmények a 

19. kérdéshez hasonlóan alakultak, hiszen itt is a feszültségoldás mint f  cél szerepel, új elem a 

tudatlanság és a nyelvi fokozás, melyet azonban csak 6 adatközl  válaszában találunk meg. 

6.1.2.5. A nyelvi attitűd hatása a nyelvi agressziót használó személyek 

„elő”ítéletében 

A kérd ívben két kérdéskör is kapcsolódik az el ítélet problematikájához, a 1ő. kérdés, mely 

egy tetsz leges, agresszív középiskolás-korú jellemzésére szólít fel tizenegy érték/deviancia pár 

felsorolásával, majd a 22. kérdésben egy elem kiegészülése után (ti: agresszív vagyok vagy nem 

vagy ritkán használok nyelvi agressziót) ugyanazoknak az értékpároknak a felhasználásával 

egyfajta önjellemzést kértünk az adatközl t l. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egyrészt hányan vélik 

magukat a személyes nyelvhasználat megítélése alapján agresszívnek, másrészt, hogy ezzel az 

ismerettel milyen más tulajdonságokat kapcsolnak össze, ha önmaguk jellemzésér l van szó, és 

milyeneket, ha más tulajdonságait kell jellemezni, akir l egyetlen biztos dolgot ismernek, azt, hogy 

agresszív az illet  nyelvhasználata. 

Feltételezésünk az volt, hogy aki magát agresszívnek ítéli meg, az elfogadóbb lesz a 15. 

kérdésben is, és több jó tulajdonságot jelöl meg, mint aki magát nem mondja agresszívnek. 

Továbbá feltételeztük, hogy lesznek olyan pozitív értékek, amelyek a nyelvi agresszió 

használatával kapcsolatba hozhatók, és amelyeket tendenciaszer en megjelölnek a 1ő. kérdésben.  

A két kérdéskörben a leggyakoribb – a nyitott kérdések mellett – a válaszok megtagadása, 

illetve az is jellemz , hogy az értékpárokból kizárólag egyet vagy kett t jelölt meg az adatközl , 
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nem töltötte ki mind a tizenegy lehet séget, ezzel jelezve, hogy nem lát összefüggést a nyelvi 

agresszió és az általunk felsorolt tulajdonság között, és nem is hajlandó a két tulajdonságot 

bármiféle módon összekapcsolni, vagyis magát az el ítélet megalkotását utasította vissza. 

Az adatközl k közül a 22/a kérdésünkre mindössze 2Ő6-n válaszoltak, közülük 116 fiú, 129 

lány, a megoszlás aránya pedig a következ : 

 

 

47. ábra: A nyelvi agresszió saját nyelvhasználati megjelenése a nemek tekintetében százalékban kifejezve 

A nemek aránya az önmegítélési ábrán (vö.: Ő7. ábra) azért is fest érdekes képet, mert a tanórai 

agresszióban való részvétel esetén a lányok többségben voltak, azok az adatok els sorban a küls  

megítélésb l és a gyakorlat megnevezéséb l adódtak össze, most pedig, amikor önmaguk 

jellemzésére kértük az adatközl ket, az arányok megváltoztak.  

 

Ő8. ábra: A nyelvi agresszió használatára vonatkozó önmegítélés az iskolatípusok összefüggésében százalékban 

kifejezve 

Ugyanerr l a kérdésr l az iskolatípussal összefüggésben (vö.: Ő8. ábra) azt látjuk, hogy az „elit” 

gimnáziumi tanulók ítélik meg legkedvez bben saját nyelvhasználatukat, ket az AJKP követi, 
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harmadik helyen állnak a gimnáziumi tanulók, majd a szakközépiskolások jönnek és legvégül a 

szakiskolások.  

Az önmegítélés értékpáronkénti alakulásánában a 100%-ot a teljes mintának vesszük, az adatok 

feldolgozásakor nemcsak a válaszadókkal, hanem a választ megtagadókkal is számolunk. 

 

Ő9. ábra: A 22/a agresszív, nem agresszív önmeghatározás és a további értékpárok összefüggése az önjellemzésben 

 

50. ábra: El ítéletesség mérése a 1ő kérdés értékpárjai alapján a 22/a önmeghatározásának összefüggésében  
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ő1. ábra: A 22/a agresszív, nem agresszív önmeghatározás és a további értékpárok összefüggése az önjellemzésben 

 

ő2. ábra: El ítéletesség mérése a 1ő kérdés értékpárjai alapján a 22/a önmeghatározásának összefüggésében 

A 49.; 50.; 51.; 52. ábrákról általában azt olvashatjuk le, hogy 22/a válaszában megjelölt 

tartalom, vagyis az, hogy agresszívnek vagy nem agresszívnek tartja magát az illet  adatközl , 

nincs jelent s hatással az el ítélet alakulására. Feltételezésünk, hogy aki maga is agresszív, az az 

agresszív embereket általában pozitívabban értékeli, nem igazolódott. Hozzá kell azonban tennünk, 

hogy akik magukat agresszívnek tartják, azok az önjellemzés többi kategóriájában is inkább 

alulértékelik magukat. Igaz ez els sorban a kognitív területek megítélésére, ezzel mintegy 

összefüggésbe is hozzák a nyelvi agresszió gyakorlatát és a kognitív képességek deficitjét (pl. buta, 

lusta, rossz tanuló).  

Elmondható azonban, hogy a teljes mintát tekintve az el ítéletesség általános tendenciának 

mondható, az adatközl k önmagukat 1ő-85%-os arányban kizárólag pozitív kategóriákkal 

jellemzik, a 1ő. kérdésben viszont néhány részelemet leszámítva (1ő/d, f, i) tetsz leges agresszív 
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személy jellemzésére általában éppen fordítva, 8ő-15%-ban negatív kategóriát használnak. Ez az 

arány a teljes mintához képest a magukat nem agresszíveknek min sít  adatközl k között a 

legmagasabb.  

Három olyan tulajdonsággal számolhatunk, amelyekhez nem egyértelm en a negatív elemet 

kapcsolták az adatközl k, és amelyekben leginkább közelítenek egymáshoz a 22 és 1ő kérdésre 

adott válaszok eredményei. Ez pedig a 1ő/d (barátkoznék vele vagy sem), a 22/f (sok barátja 

van, kevés barátja van), illetve a 22/i (a figyelem középpontjában áll, elfordulnak tőle). 

Mindhárom kategória az agresszív személyhez való viszonyulás, a társas megítélését tükrözi és 

rávilágít a nyelvi agresszió alkalmazásának társas „hasznára”. A nyelvi agresszió ezen 

tulajdonságát az interjúk adatai még er ssebben kidomborítják, hiszen az adatközl k arról 

számolnak be, hogy még a formális osztálytermi közegben is azért kifizet d  (vö.: 3. számú nyelvi 

adat; 23. számú nyelvi adat) a nyelvi agresszió használata, mert az, aki szembe mer szállni a 

szabályokkal az nem tart a szankcionáló reakciótól, az valószín leg bátor ember, arra lehet 

számítani, érdemes vele barátkozni, önmagára tudja irányítani a figyelmet egy olyan nyelvi 

közegben, ahol – a mérésekb l tudjuk (Antalné 2006), a tanári diskurzus dominanciája miatt alig 

jut id  a diákok diskurzusaira. Ilyen értelemben a gyakorlóközösség szabályainak értelmében 

sikeres társalgónak is min sülhet a nyelvi agresszió használója.  

Fontos kapcsolatot találunk továbbá az önjellemzésben a nyelvi és a fizikai agresszió használata 

között, hiszen a magukat agresszívnek mondók 30%-a egyúttal vereked snek is tartja magát.  

A 22/a kérdés alapján a válaszadókat két csoportba bontottuk és kereszttáblás elemzéssel 

vizsgáltuk az önmegítélés és a másik személy megítélésében jelentkez  el ítélet összefüggését a 

1ő. és 22/a, d, f, i kérdéspárokban (vö.: ő3.; őŐ.; őő.; ő6.; ő7. ábra).  

 

ő3. ábra: A 22/a összefüggése a 22/b és 1ő/a kérdések eredményeivel 
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A korábbi megállapításunkhoz hasonlóan azt látjuk, hogy a magukat nem agresszívnek mondók 

a mintánkból a leginkább el ítéletesek, köztük az arány a magukat butának mondók között a 

legmagasabb, 100%-ban el ítéletesek. A legkevésbé el ítéletesek azok az agresszív gyerekek, akik 

magukat okosnak tartják, értelemszer en közülük gondolják a legtöbben úgy, hogy a nyelvi 

agresszió gyakori használata nem feltétlenül jár együtt a butasággal. (Az el ítéletesség 

kérdéskörönkénti magyarázatát lásd a 13. számú mellékletben.) 

 

őŐ. ábra: A 22/a összefüggése a 22/g és a 1ő/g kérdések eredményeivel 

 

őő. ábra: A 22/a összefüggése a 22/f és a 1ő/f kérdések eredményeivel 
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ő6. ábra: A 22/a összefüggése a 22/i és a 1ő/i kérdések eredményeivel 

ő7. ábra: A 22/a összefüggése a 22/d és a 1ő/d kérdések eredményeivel 

6.1.2.6. Összefoglalás 

A nyelvi agresszióhoz kapcsolódó attit d érzelmi és kognitív tartalmairól, azok eredetér l 

elmondható, hogy a szül i és baráti interakciók alakítják leginkább. Ezért a nyelvi minták 

tekintetében az informális/spontán, szabályozatlan/ellen rizetlen, egyéni, társadalmilag nem 

kanonizált attit dkinyilvánítások el nyt élveznek.  

A nyelvi agresszióval kapcsolatos önismeret nemcsak a mások reakcióinak racionalizálásából, 

hanem önmaguk hallgatásából is formálódik, ezzel összefüggésben a nyelvi agresszió különböz  

funkcióban történ  használata, vagyis szeményes beszédeseményként való rendszeres hallása nem 

kioltja, hanem a megszokás révén, az agressziós energia leértékelése révén támogatja a meglév  

gyakorlatot.  
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Az agresszív beszéd gyakori küls  megbélyegzése, a nyelvhasználónak a 

leszólása/stigmatizálása hasonló eredménnyel jár, hiszen a beszél  hozzászokik a leszólásokhoz, 

ezért annak érzelmi hatása, visszatartó ereje elvész, viszont a bel le származó következtetés beépül 

az önismeretbe, a „negatív presztízs” hordozójává válik.  

A nyelvi agresszióval kapcsolatos kognitív tartalmakat illet en a kutatás tudáshiányt tárt fel, 

illetve azt, hogy a meglév  ismeretek els sorban pszichológiai természet ek, alul differenciáltak, 

stigmatizáltak, ezzel magyarázható az a nagyfokú el ítélet, amely a nyelvi agresszió személyes 

használata mellett is tapasztalható.  

Ezen megfontolások alapján elmondható, hogy a nyelvhasználatból kiinduló, arra reflektáló 

él nyelv-pedagógia a nyelvi agresszió stratégiáinak formai és funkcionális szempontú 

megközelítésével, normatív és stratégiai ismeretek felkínálásával közvetlenül hathat a 

középiskolás-korúak nyelvi attit djére, ezen keresztül pedig nyelvhasználatukra. A 

szemléletformálásnak, a többszint  nyelvhasználat, a nyelvváltozatok, a nyelvi variabilitás, a 

változatosság elismerésének azért is lehet fontos szerepe az anyanyelv-pedagógiai gyakorlatban, 

mert ez a szemlélet lehet vé teszi olyan tudatos nyelvhasználók nevelését, akik számára a 

nyelvhelyesség eszménye nem a sztenderd formák elvárását jelenti minden helyzetben, hanem a 

közléshelyzetnek megfelel , a közösségben elfogadott közlésformák használatát (Domonkosi 2007: 

158). 

6.2. A szociolingvisztikai interjúkorpusz adatainak diskurzuselemzése 

A szociolingvisztikai interjú segítségével gy jtött adatok feldolgozásához a konstruktivista 

stíluskutatás magyarországi hagyományaihoz híven a diskurzuselemzés módszerét használtuk. 

A módszertani megfontolások, a vizsgálati szempontok kialakításában és az elemzés f bb 

kategóriáinak tekintetében Űarta űsilla és Hámori Ágnes (2010) Stílus a 

szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban cím  tanulmánya volt irányadó.  

A diskurzuselemzés mint kvalitatív módszer, azért lehet a szociolingvisztikai interjú 

adatainak legadekvátabb vizsgálati módja, mert általa nem csak a közvetlenül adott, de a 

szövegekben implicit jelenlév  tartalmak, a ki nem fejtett, s t egyenesen titkolt összefüggések 

is feltárhatóvá válnak, általa nemcsak a közlemény tartalmi, információs összetev it 

ismerhetjük meg, hanem a beszél nek a mondanivalójához, a partnerhez és a szituációhoz 

f z d  attit djét is egyben. Vagyis a társas jelentés képz désében a „mit mond” és a „hogyan 

mondja” összefügg , egymást kiegészít , id nként egymást kioltó mechanizmusok 

éppenséggel az egyén stílusaként voltak megragadhatók a maguk teljességében.  
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Ezen összefüggés feltárásában, módszertani megalapozásában Tannen (1983, 2005, 2007) 

végzett úttör  munkát, aki a stílus szociolingvisztikai leírásában Gumperz (1982) 

kontextualizációs és Robin Lakoff (1973) pragmatikaelméleti eredményeire támaszkodva 

felismeri, hogy a diskurzusstratégiák megválasztása nemcsak az információ hatékony átadását 

irányító elvekhez, hanem a társas viszonyokra vonatkozó elvekhez vagy elvárásokhoz is 

igazodik (Bartha–Hámori 2010: 30Ő). Tannen stílusvizsgálatainak középpontjában tehát az a 

kérdés áll, hogy a társas interakció során, a szöveglétrehozás aktusában a partnerek figyelme 

els sorban a propozicionális információközlésre, azaz a tárgyalt témára irányul-e, vagy pedig 

a tárgyalt témához, a mondanivalóhoz és a beszédpartnerhez f z d  viszonyra fókuszál, 

illetve az, hogy a társalgás el rehaladásával az interakciós mechanizmusok segítik vagy 

gátolják az önreprezentáció kidolgozását, el térbe kerülését vagy éppen kivonódását. Mindez 

a beszél k által választott stratégiákon keresztül manifesztálódik, amelynek központi 

„mértékegysége” a személyes bevonódás („involvement”) mértéke.  

A stílus vizsgálata azért is lehet az általunk készített interjúk adatainak legf bb rendszerez  

elve – azon túl, hogy ennek segítségével megismerhetjük az adatközl k ki nem fejtett, a 

témára vonatkozó nyelvi attit djét –, mert az általunk készített szociolingvisztikai interjú 

olyan társadalmilag stigmatizált témát feszeget, mint a nyelvi agresszió kérdésköre, melynek 

ráadásul személyes megélésér l és gyakorlatáról kérdeztük az adatközl ket, formális (az 

interjú adta) közegben. A megnyilatkozás esélyeit tovább nehezítette az a körülmény, hogy a 

társalgásban az interjúkészít  tanárként, az interjút adó adatközl  pedig diákként vett részt, 

éppen ezért nagy jelent sége van annak a módszernek, amely segít feltárni, hogy a szituáció 

és a téma nehézsége ellenére a válaszadás, egyáltalán a társalgás mint verbális kontinuum, 

milyen interaktív stratégiák mellett vállalható. Ennek érdekében elemzésünkben nagy szerepet 

kap a „bevonódás” jelensége (kapcsolódva Gumperz 1982 és űhafe 1982 involvement 

fogalmához Űartha–Hámori nyomán 2010: 30Ő), mely kiterjed a beszél  interakcionális 

részvételére, a partner interakcionális bevonására, illetve az érzelmi érintettségre is. 

6.2.1. Az szociolingvisztikai interjú kérdéseinek bemutatása 

Az interjú kérdéseivel – a kérd íves adatgy jtéshez hasonlóan – a középiskolás-korúak 

nyelvi agresszióhoz f z d  attit djének, a nyelvi agresszió konkrét metanyelvi adatainak, 

illetve az erre vonatkozó metapragmatikai, metakognitív ismeretek feltárására tettünk 

kísérletet. Az interjú 37 el re rögzített kérdésb l állt, a társalgási folyamatban ezek azonban 

újabbakkal egészülhettek ki, illetve arra is akadt példa, hogy az adatközl  még a 
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kérdésfeltevés el tt válaszolt a soron következ  kérdésre. Az interjú kérdései a 37. számú 

mellékletben találhatók. 

Az interjú kérdései nem a hagyományos modulok szerinti felépítést követik (vö.: Labov 

198Ő), hanem a nyelvi agresszió használatának színterei szerinti csoportosítást (iskola, baráti, 

családi környezet, ehhez hasonló gyakorlattal találkozunk pl. Domonkosi 2002 és Űalogh 

2010 vizsgálataiban), ezen belül elkülönülnek a saját és a közösség/csoport nyelvhasználati 

szokásaira vonatkozó kérdésegységek, így a moduláris elkülönülés a személyes érintettség 

mértéke szerinti különbségekb l adódik. A kérdések tartalmuk szerint a kérd íves mérések 

ellen rz  kérdéseiként is felfoghatók, hiszen azok mélyebb, részletesebb, árnyaltabb 

megértését teszik lehet vé. Összeállításukkor nemcsak a személyes érintettség mértéke 

szerinti váltakozására, hanem az adatközl  státussal összefügg  pozíciójának váltogatására is 

törekedtünk (pl.: Te hogyan szabályoznád az iskolai életet, a tanórai munkát?).  

Elemzésünkben azt vizsgáltuk, hogy a stílus és annak megváltozása hogyan függ össze a 

kontextus dinamikus alakításával és a diskurzusbeli társas jelentések képzésével, hogyan 

kapcsolódik a beszél  arcmunkájához, identitásalakításához, a résztvev k közti viszonyok 

formálódásához. A stílusnak – Bartha–Hámori nyomán (2010: 30Ő) – tág, interakcionális 

szemléletéb l indultunk ki, stílusnak tekintve a nyelv használatának módját, mely a társas 

jelentés létrehozásában kap szerepet (Coupland 2007a, Eckert–Rickford 2004: 1, Selting 

2008: 1039 nyomán), és az alternativitáshoz kapcsolódva a választás aktusában 

manifesztálódik (Verschueren 1999), ez a választás pedig a nyelvhasználat minden „szintjén”, 

minden tartományában tetten érhet . Az elemzésben éppen ezért kiemelten fontosnak 

tartottuk a stíluselemzés szokásos szintjei mellé (fonológiai, szemantikai, morfoszintaktikai, 

pragmatikai) bevonni a társalgás megvalósulásához kapcsolódó konverzációs vagy 

diskurzusjelenségeket is, melyek az arcmunka legf bb indikátorai. Ezek nyelvi variabilitásain 

keresztül, hozzájuk kapcsolódva artikulálódik a társas elvárások, normák és minták rendszere, 

melyek az interakcióban társas jelentést nyernek, ezért stilisztikai relevanciával rendelkeznek. 

Vizsgálatunkból az is kiderül, hogy a társas jelentés megvalósulása legalább annyira függ a 

nyelvhasználat ezen jelenségeit l (pl. szünetek, fordulóhossz, együttbeszélés, 

beszédmennyiség, szóátvételi szokások, szóátvételre felkínált helyek, hezitálás, újraindítás, 

pragmatikai markerek
13, háttércsatorna-jelzések), mint a lexémák vagy a morfoszintaktikai 

                                                      
13

 „Partikulának az olyan nem toldalékolható viszonyszót tarthatjuk, amely más szavakkal sem morfológiai 
természetű, sem szintaktikai kapcsolatot nem tart, amelynek nincs mondatrészértéke – s így önmagában 
semmilyen kérdésre nem felel –, szerepe pedig az, hogy a mondatban lév  állításon műveleteket végezzen, 
modális viszonyt fejezzen ki, illetve a beszél nek az állításhoz való érzelmi, akarati, értékel  viszonyát, továbbá a 
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jegyek jelentését l, hiszen a jelentésképzésben is együttesen vesznek részt, els sorban a 

kontextus, az identitás és a résztvev k közti társas viszonyok dinamikus alakításával. 

6.2.2. Stílusváltozatok 

A szociolingvisztikai interjúkorpusz adatainak diskurzuselemzése a nyelvi agresszió és a 

nyelvi agresszióhoz kapcsolódó attit dvizsgálat számára azért jelent s, mert a kérdések 

el rehaladásával, a beszédtémák váltakozásával megfigyelhet vé válik az adatközl nek a 

témához és a beszédpartnerhez igazodó önreprezentációja, els sorban az, hogy egy ilyen 

kényes kérdésben, mint a nyelvi agresszió, milyen arcmunka mellett, milyen társalgási 

stratégiákat követve lehet a megnyilatkozást egyáltalán felvállalni. Mivel maguk az 

interjúkérdések metanyelvi, metapragmatikai, metakognitív tartalmakra kérdeztek rá, ezért a 

hozzájuk kapcsolódó jelenségek egyszerre tematikusan (beszédtémaként) – metanyelvi 

szinten – és m ködés közben is megfigyelhet vé váltak, vagyis kontrolált tartalomként, illetve 

az interakciót kísér  „ellen rizetlen” diskurzusjelenségként egyaránt vizsgálhattuk. 

A stílus jelent s változása bizonyos témákhoz kapcsolódóan volt megfigyelhet , mely a 

személyes érintettség szintjével, az interakcióban felmutatott arc veszélyeztetettségével, 

esetleges összeomlásával, illetve védelmével függött össze. A tematikus változás az adatközl  

interakciós pozícióját érintette, ezért az interakció továbbvitele érdekében választania kellett a 

kihátrálás (távolítás) vagy a közelítés (involváltság) stratégiái közül. Az adatközl  

választásának nyelvi eredménye többnyire egyszerre jelent meg a nyelvhasználat minden 

„szintjén” (fonológiai, lexikai, morfoszintaktikai, pragmatikai, retorikai és 

diskurzusjelenségekben), jellegzetes együttállásokat mutatva. Ezek a nyelvi stratégiák nem 

tisztán, hanem nagyon gyakran különböz  átmenetekbe, konstellációkba rendez dtek. 

Ugyanis a beszél  úgy alkalmazkodik partneréhez, hogy beszédlépése szemantikai tartalmát 

az aktuális partnerhez viszonyítva módosítja, s annak figyelmét a szemkontaktus és egyéb 

különböz  interakciós technikák (mint például saját maga félbeszakítása s más 

„szabálytalanságok”) segítségével irányítja. A beszélget  partnernek nemcsak figyelnie kell, 

hanem figyelmét kifejezésre is kell juttatnia. Ez szintén a szemkontaktus, a testtartás, a 

mozgás és nyelvi befogadójelzések segítségével történik, melyek a megnyilatkozás alakulását 

befolyásolják, s ezáltal jelent s szerepet játszanak a beszélgetés interaktív létrehozásában 

(Bergmann 1988/3: 10–3 idézi Iványi 2001: 72 és Streeck 1983: 78–82). Így egy 

megnyilatkozás hosszúságának, tartalmának és struktúrájának oka sok esetben a mindenkori 

                                                                                                                                                                      
kommunikációs helyzetre vagy annak valamely összetev jére való reagálását jelölje.” (vö.: Kugler Nóra 2000. A 

partikula. In: Keszler Űorbála (szerk.) Magyar grammatika. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 275–285.) 

http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#bergmann1988
http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#streeck1983
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befogadónak a beszél re gyakorolt hatásán múlik, azaz interaktív közrem ködés eredménye 

(Goodwin 1979: 112). Attól függ en, hogy az interjú egy adott pillanatában az adatközl  

hogyan akceptálta az interjúkészít  reakcióit, több ízben, az involválódó stratégia a 

megnyilatkozás közepénél a visszájára fordult, és az adatközl  kihátrált a saját véleménye 

mögül. Az alábbi adatok a belebonyolódó, majd hirtelen kihátráló stratégiákra példák, 

melyekben a kihátrálást mindig az arc veszélyeztetettségének pillanatnyi érzékelése indította 

el. 

1. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 14
 

K: Zavar, ha agresszív üzenetet kapsz a facebookon? 

D: Hát persze… De hát… akik nekem írtak olyat, hogy anyád ilyen, apád olyan, te egy ilyen, vagy olyan 

vagy… Ezt nem tudtam fölvenni, mert igazából nem érdekelt az  véleménye róla. (Az adatközl  saját 

maga veszélyezteti saját arcát azzal, hogy számára a facebookon kapott agresszív üzenet problémát 

jelent, vagyis, hogy nem érzéketlenül fogadja, hiszen ez azt a jelentés implikálja, hogy annak, aki küldte 

az agresszív üzenetet, hatalma van felette, ezzel pedig az áldozat szerepébe kényszeríti t, amivel 

arcvesztés nélkül nem tud azonosulni.) 

2. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló 

K: Zavar, ha osztálytársaid magatartásukkal zavarják az órát? 

D: Mivel én is szoktam csinálni, ezért nem…Nem fogadom el, tudom, hogy nem helyes, de …én 

magamból kiindulva… nem,… így érzem jól magam. Nem helyes de…(Az adatközl  önellentmondásba 

keveredik, mely a kérdéses jelenséghez való ambivalens viszonyulását fejezi ki, ugyanakkor észreveszi 

az ellentmondást, és kihátrál saját véleménye mögül, mely folyamatot bizonytalan távolodó stratégia 

jellemez, melyet a gyakori hosszú szünettartás, hezitálás és szabálytalan szóátadási pontok jeleznek.)  

K: Hogy éled meg, mikor benne vagy a rendbontásban? (Mivel megváltozott a fókusz, nem a 

rendbontást kell min síteni, hanem a hozzá kapcsolódó érzéseket értelmezni, magát az élményt, ami jó 

emlékekhez kapcsolódik, felgyorsul a válasz, rövid, határozott válaszok érkeznek, logikus felépítés, 

fokozás jellemzi a beszédstratégiát.) 

D: hogy ez jó poén lesz, tök vicces lesz, mindenki nevet rajta, nem unatkozunk,… tudom én, hogy 

következménye lesz,… vagy lehet, de…nem baj, (Kihátrálás történik, az elhangzottak mégsem 

vállalhatók orvoslás nélkül, ezért a beszél  azzal védi az arcát, hogy szét tudja választani a 

rendbontásban az élményt és a tudati szintet, vagyis tudja, hogy nem jó, szóval nem buta) az vicces az 

jó, nagy fiú leszek t le, hogy ezt csinálom… Nem gondolom, hogy probléma lenne a 

megbecsülésemmel, az osztály közösségben lév  szintet, ezt feljebb helyezné, de jól esik (Majd 

visszavonja a nagyfiúságot, amire az egész korábbi érvelését építette, és azt mondja, hogy nincs 

szüksége arra, hogy így jusson el nyhöz, a nem gondolom metapragmatikai közbevetés éppenséggel a 

feln tt, érett gondolkodás argumentuma, illetve a szubjektivizáció eszköze a diskurzusban)… kicsit ez 

beteges lehet, nem tudom…(Az utolsó részben a bizonytalanság és a kihátrálás még er teljesebben 

jelentkezik, és ezzel zárul az egység, nagy szünet, önleszólás következik, majd a nem tudom 

                                                      
14 A nyelvi adatok és a diskurzuselemzés tipológiai szétválasztása érdekében az adatokat d lttel szedve az 
elemzést zárójelben közöljük. 

http://www.c3.hu/%7Enyelvor/period/1251/125106.htm#goodwin1979
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diskurzusjelöl  hátravetése mintegy kioltja a korábbi úgy gondolom határozottságát, ezzel egyértelm en 

bizonytalan kihátráló stílusban zárul a kérdéses interakció.) 

3. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

K: Szerinted mi a célja a tanórán a nyelvi agressziónak? 

D: Hát egyszerű. Szerintem így próbálják felhívni magukra a figyelmet, hogy kitűnjenek vele… Nem 

tudom… Nagyfiúk vagy többek, hogy órán beszélgetnek… Nem tudom, …ilyesmi. (A válasz a 

határozottság és a nem tudás bizonytalansága között ingadozik, valójában az adatközl  nagyon is 

határozott véleménnyel rendelkezik a jelenségr l, legszívesebben elítélné a rendbontókat, a felmutatott 

határozott arc védelme azt is követelné meg. Ez az attit d azért vállalhatatlan, mert ennek a 

referencialitásával van probléma, ami szintén veszélyezteti a megnyilatkozó arcát, hiszen a témaként 

tárgyalt rendbontásnak az adatközl  maga is tevékeny részese szokott lenni, és az adatközl  tisztában 

van vele, hogy err l az interjúkészít  maga is tud, ezért a bizonytalan, távolodó stratégiahasználat 

marad az egyetlen arcvesztés nélküli kiút a beszél  számára.) 

Mindez azt mutatja, hogy nem kizárólag a téma határozta meg a stílust vagy annak 

változását, hanem a beszél nek a témával kapcsolatos diszkurzív-interakcionális stratégiája, 

melyet a folytonos alkalmazkodás jellemez. Ezeket a változásokat 1. a diskurzusjelölők 

min ségi és mennyiségi változásaiban; 2. a vizsgált szöveg morfoszintaktikai 

megformálásában és az ehhez kapcsolódó deficitekben; 3. illetve a szókincset érint  

szemantikai, tartalmi, rétegnyelvi vonatkozásokban, illetve Ő. a megformálásban szerepet 

játszó retoricitásban ragadtuk meg.  

1. A diskurzusjelölők jelentéshordozó, jelentésmódosító szerepe nemcsak a 

konverzációs markerek számbeli változásával, hanem azok funkcionális tulajdonságával függ 

össze, ezért a vizsgálatunkban azt figyeltük meg, hogy a téma személyességének, 

kényelmetlenségének változásával egy adott szövegrészben milyen szerep  diskurzusjelöl k 

váltak dominánssá.  

Amikor egy nyelvi jelenség küls  megítélését kértük, vagy az adatközl nek az 

interjúban rögzített státusát a kérdéssel kvázi megemeltük, átpozicionáltuk (az adatközl  az 

oktatási miniszter szerepébe képzelhette magát), a társalgásrészben a diskurzus továbbvitelét 

segít , kommunikációszervez  diskurzusjelöl k voltak többségben (els sorban az ilyen 

funkciójú hát és tehát). Például: 

4. lány, kilencedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Hát igazából szerintem ez így normális, ahogy így van. Én még kicsivel esetleg több fegyelmet 

bevezetnék, de semmi többet. És a fegyelmet ööö,… hát igazából,… ezzel a régi módszerrel, tehát ez a 

kapjon egy pofont, vagy,  vagy, … vagy … ööö, körmözzék meg, vagy állítsák be a sarokra és térdeljen 

kukoricára… vagy nem tudom. Mert a mai diákok annyira el vannak kényeztetve, meg ugye ezek a 

bulik, meg ööö,… ide megyek, oda megyek, azt csinálok, amit akarok, meg a szüleimet se érdekli, hogy 

én hol vagyok. Ez annyira nagy szabadságteret ad nekik, hogy egyszerűen lehetetlen ket máshogy, 
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másképp fegyelmezni. (Amikor az adatközl  arról beszél, hogy milyen fegyelmi eszközöket kellene 

bevezetni, akkor a diskurzus továbbvitelét segít , kommunikációszervez  diskurzusjelöl k uralkodtak, 

leginkább a hát, tehát partikulákat használja, azonban a diákstátustól való lényeges eltávolodás, a 

szigorú, b ntet  attit d csak orvoslással vállalható, ezért a diskurzus második részében a pragmatikai 

interakciós diskurzusjelöl k kerülnek fölénybe, mely a társalgásban résztvev k néz pontjának 

közelítésére szolgál.)  

Az adatokból kit nik, hogy a kényelmetlenebb, személyes érintettséggel jellemezhet  

részekben, amikor egy társadalmilag stigmatizált nyelvhasználati jelenség megítélésér l 

kellett számot adni, esetleg konkrét metanyelvi példát mondani, a társalgásban fölénybe 

kerültek a pragmatikai-interakciós funkciójú diskurzusjelöl k (szóval, úgyhogy, namost, azért, 

mondjuk, ugye), melyek magának a mondásnak a kontrollját, illetve a hozzákapcsolódó 

személyes attit d, a bizonytalanság, a szubjektivizáció15
, az arcmunka folyamatait jelölték a 

szövegben. Ezekkel egy id ben megn tt a hezitálások száma, az újraindítás, az önjavítás, 

gyakoribbak lettek a nonverbális háttércsatorna-jelzések. 

5. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

K: Szoktál nyelvi agressziót használni? 

D: Igen.[nevet] De az csak úgy viccb l, …vagy barátságból úgymond… Tehát…Van…Sajnos elég 

sokszor… ééés ééén nekem az az els … nem célom,…hanem…nekem az emberek szórakoztatása, az 

úgy… az úgy tetszik. (Az agresszív nyelvhasználat felvállalása jelent s arcmunkát igényel, a kihátrálás, 

a sajnos-sal való min sítés, a háttércsatorna-jelzések, a nevetés, a hezitálás, az újraindítás, a szerkezeti 

széttöredezettség, a szinte érthetetlenségig men  elliptikus szerkezetek használata, a szerkesztettség 

hiánya, az önismétlés, mind-mind a távolodó, bizonytalan stílus stratégiájának elemei.)  

6.  fiú, kilencedikes, gimnazista, gyenge tanuló 

D: Most én azokat a tanárokat jobban szeretem, akik bejönnek, megtartják az órát ugyanúgy, de akit 

nem érdekel… most, nem azt, hogy… azt csinál, amit akar, …de nem szól neki. Most az  dolga 

igazából …neki kell megtanulni.  fog ebb l érettségizni meg …vizsgázni. Most meg vannak olyan 

tanárok, akik meg, tök mindegy… le kell írni, le kell… ezt kell csinálni, azt kell csinálni. (A vélemény 

vállalása, és az arcvesztés mértéke közti feszültség éppen a szubjektivizáció, az én-kiemelés mértéke és 

az elszemélytelenített részek között feszül, egyszerre véleményszer  és tényszer  a közlés.)  

                                                      
15 „A szubjektivizáció a diskurzus alapjához, személyviszonyaihoz, egészen pontosan a diskurzusszubjektumhoz 
köt d  művelet. Ezzel magyarázható, hogy bizonyos nyelvi megoldások elképzelhetetlenek szubjektivizáció 
esetén, illetve annak bizonyos megvalósulásaiban. A mentális aktivitás alapján a szubjektivizációnak több típusa 
van: az a) attitűdjellegű (pl. vélekedés, érzelmi-értékel  viszony), a b) nem attitűdjellegű mentális viszony (pl. 
érzékelés, emlékezés). (…) Az érzékelés (szubjektív) tényekhez vezet, az emlékezés (szubjektív) tényeket tesz 
el hívhatóvá. Az attitűdökön belül az affektív/érzelmi attitűd tapasztalatokra, tényekre vonatkozik. A vélekedés 
bizonyos tapasztalatokra, tényekre épül, de nem tényekhez, hanem valószínűsítésekhez vezet, amelyek további 
valószínűsítéseknek is alapjául szolgálhatnak. Ezeknek a különbségeknek hatása van a műveletek nyelvi 
reprezentációjára is.” (vö.: Kugler Nóra 2013. A szubjektivizáció jelenségének nyelvészeti értelmezései. In: 

Magyar Nyelv r 137/1., 8–30., 20.) 
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2. A személyes érintettség növekedésével a morfoszintaktikai megformálás 

szempontjából is változásokat találunk, általában a mondatszerkezet töredezettségét, ellipszist, 

az egyeztetés hiányát, a mondatfajták váltakozását tapasztaltuk. Gyakori a visszakérdezés 

jelensége, mely a beszél partnerrel való közösség meger sítésére, az elfogadásra vagy a 

válasz kényelmetlenségének enyhítésére vonatkozik, ez az arcmunka jelent s eszközeként 

aposztrofálható.  

7. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló 

D: Hát azé<r>,… vannak azé<r> kifutó részek,… de azér<r>… igen… általában betartjuk 

K: Miket szoktatok mondani? 

D: Mármint csúnya szavakat? 

K: Igen. 

D: Most ezt mondjam ki? (Másodszor kérdez vissza, melyre a válasz a bizonytalan, kivonódó 

arcmunka.) 

K: Ezt jó lenne, ha kimondanád, igen. 

D: Hát legtöbbször inkább baszd meg …meg hogy hülye… buzi ezek. Ezek a ritka, sűrű szavak. Ezek. 

[nevetés] 

Az objektivizálás, szubjektivizálás mértéke a személyes érintettség függvényeként – mely 

az arcmunka része – morfoszintaktikai szinten is változásokat indukál a diskurzusokban. Az 

objektivizálási m velet jellemz je bizonyos szófajok, például a f névi igenév, a létige gyakori 

használata, a személyragozás hiánya, melyek együttesen a távolító attit d kifejez i. Másrészt 

az arc védelme során el fordul, hogy az adatközl  els sorban a közlemény tartalmi 

összetev ire koncentrálva kevesebb figyelmet fordít a kivitelezésre, illetve fordítva is 

történhet, az arcmunkát a választékossággal kívánja érvényre juttatni, miközben a 

grammatikai jól formáltság sérül, elliptikus szakaszok jönnek létre, megn  a szabálytalan 

szóátadási helyek száma és az újraindítás. A különböz  mondatfajták keveredése, az 

adatközl  érzelmi viszonyulásán túl az emocionális tartalom jelölésére, ugyanakkor a 

beidézés révén pedig a távolításra szolgál, ez utóbbira példa a következ  diskurzus.  

8. lány, kilencedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Hát a diákok régen is pimaszak és szemtelenek is lehettek, de a tanár olyankor… akkor adhatott 

nekik pofont, ööö, meg kaphattak körmöst…amivel… amivel egy diákot azért jobban megtörtek, mint 

azzal, hogy jaj beírok az ellenőrződbe!... és akkor most… jaj mi lesz! (Az emocionális elemek, a 

mondat modalitásának változtatása, a beidézés a szaktanári súlyának leértékelését szolgálja, és a hozzá 

f z d  attit döt is tisztázza, de mindez nem az adatközl  néz pontjából – ez az arcmunka része –, 

hanem a másik, a normasért  diák szemszögéb l történik.) 

9. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló   
K: Szoktál az órán beszélgetni? 
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D: Ööö…hmm, nem, nem... szerintem nem, …mert, mert hogyha… hogyha …nem is ööö haladok az 

órával, akkor... akkor inkább csöndben vagyok és... és mondom … elfoglalom magamat, úgyhogy nem 

szokott úgy vele probléma lenni. (Az objektivizáció és szubjektivizáció indikátorai egyaránt jelen 

vannak a szövegben, melyek a töredezettséggel, a hezitálással együtt a bizonytalan távolító stratégia 

jelöl i lesznek.) 

3. A személyes érintettség esetén a lexikonhasználat is változik, a kihátrálásnak és az 

involválódásnak megfelel en többféle elrendezés figyelhet  meg. A familiáris kapcsolat, az 

informalitás irányába elmozduló viszonykialakítási szándék például szlenghasználattal 

valósulhat meg, nem ritkán tabuszegéssel, káromkodással. Az er sen emocionális részekre 

jellemz , hogy a választékos és normasért  megnyilatkozások átmenet nélkül váltják 

egymást. Gyakori az indulatszavak, illetve más er s emocionális töltés  szavak használata. 

Az elrendezésre a retoricizáltság is jellemz , a fokozás, az ellentét, a túlzás használata, nem 

ritka a szentenciaszer  közhelyhasználat sem, mely a kérdésre adható válasz kimerítettségét, 

lezárását jelöli (vö.: 12. példa). 

10. lány, kilencedikes, gimnazista, jó tanuló 

K: Mindig betartod az órai szabályokat? 

D: Fogjuk rá... Hát azért beszélgetek, mert vagy nem hallom a tanárt, kett , vagy olyan feladat, 

magánfeladat van és közbe lehet mással is beszélgetni. Három...öööö...három, eleve nem hallom az órát 

az osztálytársaimtól, és akkor már hiába, hogyha én suttogok… akkor… vagy megkérdezem azt, hogy mi 

van éppen leírva, akkor már eleve bukta van ebben az egészben, mert se én nem hallom a tanárt, se k 

nem hallják a tanárt...a tanár már a saját gondolatait se hallja. (A poénkodás és szlenghasználat az 

arcmunka része, a lezserség verbális megjelenítésének legf bb eszköze, mely az informalitás felé viszi 

el a beszélgetést, miközben a retorikai eszközhasználat, a fokozás, az ismétlés a logikai levezetés, az ok-

okozati összefüggés alkalmazása a pozitív arcot el is távolítja a beszél  lezser vonalaitól, és a 

megnyilatkozást a beszédhelyzet formalitásához igazítja.) 

11. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló 

K: Mindig betartod az illemszabályokat?  

D: Nem mindig... Néha áthágom azé<r>…  kicsit (Különös hatást kelt a választékos forma és a renyhe 

artikuláció – hangzókiesés – egymásmellettisége, mintha visszavonná a nyelvi finomkodást, épp a téma 

miatt, vagyis az arcmunka arra utal, hogy a kérdésben a „mintagyerek, a jó fiú”-ként jellemezhet  

attit d – melyet a választékos stílus implikál, nem vállalható.) 

12. fiú, szakközépiskolás, kilencedikes, gyenge tanuló 

K: Szerinted lehet az órán beszélgetni az osztálytárssal? 

D: Hát ez nehéz kérdés. 

K: szintén. 

D: Hááát …lehetni lehet! (Szentenciaszer  lezárás, a válasz kimerítettségét jelöli, a távolodó stratégia 

egyik kedvelt eszköze.)  

(A jelenségre további példák a 1Ő. számú mellékletben) 
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6.2.3. A személyes egyéni identitás vonásainak nyelvi stratégiái 

A fent említett szempontok alapján a társalgásba való belebonyolódási és kihátrálási 

stratégiákhoz igazodva különböz  stílustípusokat különböztethetünk meg, követve Űartha–

Hámori kategorizációs elképzeléseit:  

I. bizonytalan és távolodó 

13. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, közepes tanuló 

K: És szerinted ez jó? 

D: Szerintem ez… Hááát nem tudom… Fogalmam nincs… Nem éltem abban az id ben, úgyhogy ééén 

nem tudom ezt megmondani így. (Nincs felvállalt vélemény, a bizonytalan távolodó stratégia elutasító 

attit döt tükröz, mely megjelenik a diskurzus morfoszintaktikai sajátosságában, a töredezettségben, 

újraindításban, a nyújtott hangokban, a vélemény szubjektivitásában, mely jelen esetben annak 

relevanciáját csökkenti. ) 

14. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

K: Mindig betartod a viselkedési illemszabályokat? 

D: Nem 

T: És miért nem? 

D: Nem tudom  

K: De próbáljunk meg rá választ adni! Mi az oka ennek? Lehet, hogy eddig ezen még nem 

gondolkodtál?  

D: Hát nem… Hát nem tudom… Nem is tudom. (Az adatközl  a diskurzusba való belebonyolódást a 

narráció szintjén a nem tudásra, mentális deficitre való hivatkozással utasítja vissza. Ez a visszautasító 

attit d a bizonytalan, távolító stratégia segítségével valósul meg a diskurzus szintjén, melynek a hát 

partikula használata felel meg, mely a szövegben a magyarázkodás eszköze, a hát után következ  nem 

tudom pedig úgy válik a társas jelentésképzés eszközévé, hogy általa a beszél  képes megmagyarázni a 

diskurzusból való kihátrálás egyébként normasért  magatartását.)  

(További példák magyarázatokkal a 1ő. számú mellékletben.) 

II. bizonytalan és zavarodott (ezek a stratégiák általában er s emocionális ingerre adott 

válaszreakciók, amelyekb l hiányzik a ráció kontrollja, a beszél  az arcösszeomlás közvetlen 

tapasztalatát éli meg, a személy egyensúlya olyan szinten bomlik meg, hogy a racionális 

gondolkodás kikapcsol. A bizonytalan, zavarodott stratégia mint megoldás a „verbális 

vészhelyzetre” jól illeszkedik az amerikai szociálpszichológia legújabb eredményeihez, mely 

szerint a nyelvi agresszió els sorban nem az érzelmekre hat, hanem az intelligens 

gondolkodásra és az önszabályozásra. Az automatizmusokat nem érinti. Űizonyítékok szólnak 

amellett, hogy az elutasításra adott válaszok gyakran függnek a vonásszint  önértékelést l, 

ami viszont azt tükrözi, mennyire érzi magát az ember mások által elfogadottnak (Kipling D. 

Williams, Joseph P. Forgas, William von Hippel 2006: 16). A kutatók álláspontja szerint azért 
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blokkolja az intelligens gondolkodást a homlokzat/arcösszeomlás közvetlen megtapasztalása, 

mert a kognitív energia els sorban a racionalitásnál „primérebb” érzelmi egyensúly 

visszaállításán dolgozik. 

15. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

K: Szoktál durván beszélni?  

D: Hááát, buliba nem… Az, meg… nagyon nem is szoktam járni, nagyon. Deee… úgy nagyon nem 

beszélünk csúnyán. 

K: Heccelni egymást. 

D: Hát persze. Kis buzi meg ilyenek azé<rt>… kicsit odamegy azé<rt>… de annyira nem... Ilyen 

agresszív, kurva anyád például… ilyeneket nem mondunk, ez nálunk szabály… így haveri körben, hogy 

nem mondunk ilyeneket, szüleinket nem szidjuk. 

K: Értem. De kis buzi, köcsög, geci, ilyenek ezek mennek? Az durva, ha valaki azt mondja a másikra, 

hogy geci? (Az interjúvezet  a formalitás és az ehhez kapcsolódó státus szempontjából normát sért a 

tabuszavak direkt említésével.) 

D: Hát attól függ, hogy milyen értelembe, milyen hangsúllyal mondja. Me<rt>’ hogyha ugye hogyha, 

mikor nekem… 

K: Igen, például ez sokkal durvább, mint az, hogy köcsög? 

D: Hát, mondjuk, igen… Ja… Mondjuk nekem nem mindegy, hogy hogy állnak hozzám..ugye… hogy, 

hogy mondják. Azér<rt>… nem szeretem, jó, ha hülyeségb l mondják, akkor jó… el tudom fogadni… 

de hogyha szól, szóval, hogy nekem azt mondják, hogy…úgy nem. Ezt nem szeretem. (Zavar támad a 

kommunikációban, veszélybe kerül az adatközl  negatív arca, mely folyamat fonetikai, 

morfoszintaktikai, háttércsatorna-jelzések, diskurzusjelöl k, a lexikon és a szerkesztettség szintjén is, 

vagyis a nyelv „minden szintjén” érvényesül.) 

16. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló 

K: Bátorság kell szerinted ahhoz, hogy az ember visszaszóljon a tanárának? 

D: Nem… nem… 

K: Mi kell hozzá? 

D: Hááá<t> semmi… Nagykép… azt <án> ennyi! (Szentenciaszer  lezárás, mely a kijelentés 

apodiptikus természetére utal, az interakciót pedig végérvényesen lezárja, a kérdés továbbvitele ellehetetlenül.) 

III. határozott és involválódó ezen belül két altípus figyelhetünk meg: 

III/1. er sen bevonódó/emocionális  

17. lány, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

K: Szerinted a diákok ismerik az órai szabályokat? 

D: Hát… [nevet] ööö… tudni tudja, csak nem tartja be, mert szarik rá! (A határozottság nyelvi 

megvalósulásban nagy szerepet játszanak a szupraszegmentális és konverzációs jelenségek, a 

beszédtempó gyorsulása, a hanger  fokozódása. Emellett olyan jellegzetes lexikai, pragmatikai és 

retorikai eszközöket figyelhetünk meg, mint a tömör, szentenciaszer  kijelentések, mely tabuszegéssel 

párosul. Mindezek a szemantikai határozottság növelését, a nyomatékosság kifejezését és a pragmatikai 
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er sítést szolgálják, nemcsak a beszél  állításait nyomatékosítják, hanem diskurzusbeli arcának 

kiemelését és állásfoglalásának markáns kidolgozását végzik el (Űartha – Hámori 2010: 31ő).) 

18. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló  

D: Hát… ez egy kicsit… Most szigorúbb lenne. Tehát én szigorúbb lennék, mint a mostani tanárok... 

Mondjuk lehet, hogy el ször lenne pár csatám pár diákkal, de utána mindenki megszokná, hogy ez van, 

ezt kell szeretni. (A szlengre jellemz  szóhasználat és a szentenciaszer  lezáró gondolat közti 

feszültség, a kezdeti hezitálás, újraindítás a megnyilatkozásban az emocionális töltet indikátorai, annak 

jelz i, hogy az adatközl  elkötelezett saját véleménye mellett, ez az arcmunka pedig arra az attit dre 

utal, hogy aki nem tud rendet tartani, az nem er s személyiség, ezért is különíti el saját magát élesen a 

megnyilatkozás narratív szerepl it l, a tanároktól.) 

(A jelenségre további példa magyarázattal a 16. számú mellékletben) 

 III/2.) er sen bevonódó/kidolgozott narratívahasználat 

19. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Hát… mostanában, ami így nagyon sérti ezt a szabályzatot, az szerintem a mobiltelefon használat... 

Kimagaslóan a mobiltelefon használat. Ööö… most voltunk a Parlamentben ilyen demokráciai játékon, 

aminek az volt a témája, hogy engedélyezzük-e a mobiltelefonokat az iskolában használni tanórákon, 

vagy ne. És… Hát négy párt volt és a mi pártunk annak az álláspontján volt, hogy igenis engedjük 

használni, modernizálni kell, innoválni a tanítást, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy fölösleges, 

és hát fölálltam és mondtam nekik, hogy tegye föl a kezét az, aki még soha életében nem használt 

mobiltelefont órán. És tényleg mindenhol meg lehet figyelni, minden egyes órán és nincs olyan, még 

testnevelés órán is a felmentettek, mindenki használ telefont. Szerintem ez a legkirívóbb. Hogy ezt mivel 

lehetne visszaszorítani? Szerintem semmivel most már. (A határozott stratégián belül egy fontos típust 

figyelhetünk meg, mely a beszél  diskurzusbeli aktivitásának növekedésével és határozott 

önprezentációjával jár együtt, ám ebben az esetben nem az interperszonális közeledés és a beszél i 

bevonódás, hanem els sorban a „kidolgozottság” dimenziója dominál. E stílus jellegzetességei között 

említhetjük: a megakadás-jelenségek, hezitációk alacsony(abb) számát, a beszédprodukció gondosabb 

megmunkálását; a hosszabb fordulók létrehozását, a szóátadási pontok kerülését, illetve a közbevágás 

és együttbeszélés hiányát. A szintaktikai megformáltság az írott szövegek szerkesztettségéhez hasonló, 

morfoszintaktikai pontosság, illetve a gondolat szerkesztettségét leképez  gyakori alárendel  

szerkezetek használata jellemzi. A lexikai választásokat is nagyobb gondosság, választékosság jellemzi 

(„demokráciai játékok”, „innoválni a tanítást”, kimagaslóan”, „legkirívóbb”). Ebben a típusban er s a 

retorizáltság, a hatásra törekv  felépítettség dominál, mely intenció a gondos beszédprodukció mellett a 

globális szerkezetben (bevezetés, csattanó) és különféle retorikai alakzatokban (túlzás, ismétlés) is 

megmutatkozik. Ez a stílus tehát szorosan összekapcsolódik az „el adás” m fajával, s t annak 

megidézésével meg is határozza a kontextust: az „el adás” m faji normáinak megfelel en az 

interaktivitás itt jellemz en csekély, a partnerre fókuszáló és az  involválására irányuló nyelvi 

eszközök száma alacsony. A beszéd jellemz en monologikus; az elbeszélt történet és a beszél i 

identitás maga kerül a figyelem középpontjába, a másik fél pedig interakciós partner helyett 

ideiglenesen az el adás hallgatójának szerepét kapja (Bartha–Hámori 2010: 31ő). A stílus tehát itt egy 
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diskurzusm faj (narratíva, el adás) alkalmazásával az önprezentáció, a pozitív arc felmutatásának 

lehet ségét teremti meg.) 

20. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló 

D: Most már igen… Próbálkozom, de néha el tör belőlem a régebbi viselkedésem. Nehéz, mert 

megszoktam, hogy ilyen voltam. (Jelent s szubjektivzációs technikák után indítja a narratívát a 

körülmények tisztázása érdekében, ez a pozitív arc fenntartásának eszköze.) Ez a negyedik évem, mert 

sok lógásom volt. Nem érdekelt, ha nem mentem be, inkább elmentem dolgozni, meg csináltam a sok 

hülyeségemet. Drogoztam, loptam, lenn voltam az alján mindennek, pénzt elköltöttem, anyuval nem úgy 

viselkedtem, ahogy kellett volna. Pénzt elkértem otthonról, de nem adtam haza semmit. Anyukám 

egyedül nevel minket, és így elég nehéz. (A jelenségre további példa magyarázattal a 17. 

számú mellékletben.) 

Az alábbi példák alapján összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a történetmondással 

megvalósuló kidolgozott narratívahasználat a határozott involválódó stratégia esetén mindig 

olyan helyzetben valósult meg, amikor egy stigmatizált nyelvi jelenség megértetését, 

elfogadtatását a beszél  úgy tálalja, hogy a narratíva el rebocsájtásával olyan körülményeket 

tisztáz, amelyek érthet vé, racionalizálhatóvá teszik magát a normasért  tevékenységet, 

illetve ezen stratégia segítségével kizárólagossá teszik saját néz pontjukat. Ez pedig az 

interaktivitás alacsony fokával, a beszél i szerepek m faj szerinti rögzítésével érhet  el. 

Azonban a történet elhallgatásának, kizárólag a tények közlésének is implicit üzenete van, 

erre példa az alábbi két diskurzusszakasz. 

21. lány, tizenegyedikes, szakközépiskolás, jó tanuló  
K: Milyen szavakkal szoktad ezt megtenni, ha megteszed mégis, ha felidegesítenek? 

D: Húh, hát! nagyon csúnyákkal! (A diskurzust nagyfokú retoricitás jellemzi, a nyelvhasználat 

jellemzésére alkalmazott felkiáltás er s érzelmi, indulati tartalmakat közvetít, ezért el készíti a terepet a 

nyelvi agresszió metanyelvi megjelenítésére, ebben a felfokozott érzelmi helyzetben – melyre a 

partnerek formalitás szerinti közeledése jellemz  – immár kimondhatóvá válik a kimondhatatlan.) 

Hát… ööö… az egyik órán engem dobáltak … (Nagy szünetek, nyújtott hangok, vagyis az izgalmi 

állapot a fonológiai szintet is érinti) és kicsit nagyon elgurult a gyógyszerem (Az er s emocionális 

bevonódás nyomot hagy a diskurzus morfoszintaktikai szintjén is, és hatással van a 

lexikonhasználatra)… és ugye mindegyik teremben vagy egy, hát ebben nincs, akkor nem mindegyikbe, 

(A diskurzus retorikai felépítésének az arcmunka szempontjából kiemelked  jelent sége van, a 

közbeékelés, a pillanatnyi fókuszeltávolítás a hatáskeltés eszköze, mely el készíti a „csúnya szó” 

számára a verbális terepet) de vannak ugye a falon lógnak a projektorok, és az osztálytársamnak, egy 

fiúnak mondtam neki, (A fókusz újra megváltozik, és teljes er vel az áldozatra irányul, akinek szól a 

beidézend  fenyegetés. A diskurzusban a beszél  háromféleképpen is megnevezi a narratíva szerepl jét, 

osztálytárs, fiú, neki, ezzel a beszédlépéssel az adatközl  eltereli magáról a figyelmet.) ha nem fejezitek 

be mondom, (Maga a mondom kiemelése is arra szolgál, hogy a figyelmet a már el készített tartalomra 

– és ne a mondójára – irányítsa rá, és tudatosítsa a hallgatóban, hogy ez egy korábbi szituációhoz kötött 
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mondás, ami jól elkülönül ett l a formális beszédhelyzett l. A normasért  viselkedés története pedig 

csakis mint egy elmesélhet  történet, a mondás története jelenhet meg a közlésben.) a faszodnál fogva 

föllógatlak a projektorra! 

A következ  példa azért is nagyon értékes a kutatás szempontjából, mert olyan diskurzust 

jelenít meg, amely explicitté teszi számunkra a kidolgozott narratívahasználat és az arcmunka 

közti összefüggést. A soron következ  diskurzusegységben ugyanis az adatközl  látszólag 

reagál a kérdése, megnevezi, hogy milyen normasértést követett el, és úgy védi pozitív arcát, 

hogy „b nbevallások” bevett stratégiájához híven arra hivatkozik, hogy az esemény régen 

volt, megkapta érte a büntetését, és megváltozott. A belebonyolódás azonban olyan szinten 

történt meg, hogy a kérdez  további részletezésre felhívó kérdéseit már nem utasíthatta vissza 

az adatközl , mert azzal a megbánás aktusát, vagyis a korábban elhangzottak hitelességét 

veszélyeztette volna, ezen keresztül pedig az addig felmutatott pozitív arcát, mely a b nbánó 

attit ddel volt jellemezhet . Az arc védelmére ezért a választott diskurzusstratégiája 

megváltozik, ezúttal bevonódó kidolgozott narratívát használ. 

22. lány, tizenegyedikes, szakközépiskola, közepes tanuló 

D: Hát van, amikor [nevetés] (Nagy szünet, félbehagyott gondolat, szabálytalan szóátvételi lehet ség 

felkínálása, kihátrálás a válasz el l, mert bizonytalan az involválódást illet en, ezt a zavart fejezik ki a 

háttércsatorna-jelzések is.) 

K: Mi az, amit már tanáraidnak mondtál?  

D: Húha…(Ez a diskurzusjelöl  az elmesélésre szánt tartalomra vonatkoztatható, vagyis arra, ami 

ezután jön, a belebonyolódással kapcsolatos bizonytalanságot jelöli.) kurva anyád, az…(A 

megnyilatkozásrészt nagy szünet követi, majd rögtön ez után jön az orvoslás, megbánás, és a sort nem 

az ilyesmi zárja – ami jellegzetes lezárástípus a kihátrálási technikák tekintetében – ami általában a 

lezáratlanságot hordozza, hanem azzal fejezi be a gondolatot, hogy ez a legfels  határ, ennél rosszabb 

nem volt.) az volt a legcsúnyább, de azóta meg is bántam, mert fegyelmi tárgyalásom lett és azóta 

nem…  

K: Mi történt? Elmeséled a sztorit? (Ezzel a kérdéssel újraindul a belebonyolódással kapcsolatos 

korábbi bizonytalanság, amir l azt hitte, véglegesen lezárta.) 

D: Húha… osztálytársam lemajmozott, csúnyán beszélt velem és a tanár úr meg visszaszólt neki 

kedvesen és én még kilencedikes voltam, kis taknyos kölyök (A felel sség korlátozása, önleszólással, ez 

az arcmunka fontos eleme.) és mondtam neki, hogy pacsi, hát ugye az se illend  volt (Az arcmunka 

folytatása, hogy egy fiatalkori butaságot most érettebben értelmez, min sít, ez fejezi ki a korábbi ént l 

való eltávolodást, az ugye diskurzusjelöl  pedig ugyanennek az arcmunkának a másik irányba, a partner 

felé végzi el az önpozicionálást, hiszen általa egyetértést keres az interjúkészít vel.), és akkor nem akart 

lepacsizni… és akkor valamit visszaszólt… és akkor mondtam, (A mondtam diskurzusjelöl  a múlt id  

használattal az esemény id beliségére, lezártságára utal, ez is az eseményhez való viszonyulást fejezi 

ki.), hogy…hogy a kurva anyád …és hát, igen…(Általában az adatközl k, ha belevonódnak az 

interakcióba, és a témakifejtés során a mesélés stratégiájával élnek, mindig el ször a mesét bocsájtják 



160 
 

el re, amely a stigmatizált beszédlépés magyarázatául szolgál, enyhít  körülményének számít. Ebben a 

diskurzusban az adatközl  legszívesebben nem számolt volna be az eseményekr l részletesen azért, 

mert az nem mentette a destruktív közvetlen agresszió/normasértés aktusát, hanem leplezte azt, mely 

narratíva a beszél  arcmunkájára tekintettel kizárólag a múltbahelyezés és a megbánás aktusaival 

összefüggésben mentette meg az arcösszeomlástól. Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a mesélés 

mint diskurzusstratégia a kényelmetlen kérdések megválaszolása esetében úgy járul hozzá a pozitív arc 

fenntartásához, hogy ment  körülményeket tár fel, jelen példa esetében éppen azonban ellenkez leg, a 

normaszegéssel kapcsolatos súlyosbító körülményeket tudtunk meg, mivel az adatközl  úgy tudott a 

mesélés során az interakcióba bevonódni, hogy folyamatosan kihátrált és elkülönbözött a tartalmi és 

diskurzusjelöl k szintjén is a korábbi énjét l, arcától. Az arcfenyeget  történet záró részében a hát igen 

diskurzusjelöl  áll, mely a beszél  magyarázkodásaként (Kiefer 1988, Németh T. 1998), egyfajta 

beismerésként fogható fel, mely a korábbi részek „vallomásos”, önleszóló aktusainak a folytatásaként 

értelmezhet .) 

 

IV. visszakozó stílus stratégiai sajátosságai között két altípus figyelhetünk meg: 

IV/1. bizonytalan, távolodó-bevonódó, jellemz en változik a személyes perspektíva a 

 diskurzus el rehaladásával 

23. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

(A diskurzus a nyelvi agresszió személyes használati okainak feltárását célozza meg.) 

D.: Igen. 

T.: És szereted, ha nevetnek rajta ? 

D: Igen. 

K: Mert ezzel mit érsz el? Ez érdekel engem. 

D.: Mit érek el vele? (A visszakérdezéssel el készíti a kidolgozott narratívát, és a visszacsatolás révén 

megemeli a kérdésre adható válasz jelent ségét.) 

K: Aha 

D: Hát… figyelmet…els sorban…hááát… másképp néznek rám igazából, merthogy…nem úgy fognak 

rám nézni, hogy az az elvont gyerek (Az önreprezentáció bizonytalan, távolodó, ez az újraindításokból, 

a hezitálásból, a nagyfokú töredezettségb l interpretálható.), hanem ki tud bontakozni úgymond. (Az 

adatközl  nem találja meg a megfelel  kifejezést, ez utóbbi túl „m ”, túl választékos formának 

bizonyul, nem tud vele azonosulni, ez a felismerés, a saját szavaitól való távolodás és a hozzá 

kapcsolódó arcmunka indítja meg végül a kidolgozott narratívát.) Tehát nem fél...és nem …úgymond… 

úgy néznek rám, mint aki nem tart más véleményét l, tehát engem nem érdekel más véleménye, és 

átgázolok, akin kell (Olyan megállapításhoz ért el a beszél  a diskurzusban, ami a maga p reségében 

nem vállalható, ezért tér át a korábbi távolodó, majd bevonódó stratégiáról a határozott narratív 

stratégiára.) 

D: Hát most pont tegnap beszéltem egy R. N. nevezetű lánnyal err l, és leírta, hogy milyen vagyok és 

azt mondta, hogy szerinte ez jó. Úgyhogy, ezek szerint lehet, hogy jó…Hát, én választottam ezt, hogy ezt 

fogom csinálni, úgyhogy …úgyhogy én …úgy gondolom, hogy jó. (A narratív stratégia ez esetben is a 
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diskurzusjelöl k szintjén megvalósuló szubjektivizációs folyamatokkal kapcsolódik össze, mely a 

határozott véleménnyel való személyes azonosulást valósítja meg, ugyanakkor a mondottak 

érvényességi körének a kijelölését is elvégzi.) 

IV/2) bizonytalan, bevonódó-távolodó 

24. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló  
D: Igazából, ha visszahoznák az ilyen dolgokat, körmös, meg ilyenek, nem lenne nagy értelme, mert 

most már a fiatal nem úgy viszonyul hozzá, hogy húúú…  a tanár, akkor félek t le… hanem, akkor 

lehet, hogy tettlegességre is sor kerülne… szóval nem lenne ezt jó ötlet visszahozni. Talán… nem 

tudom… nem értek én ehhez azt kell, hogy mondjam. Nem igazán tudom, hogy mit kéne megváltoztatni. 

(El ször véleményt formál, majd felhozza a tettlegességet, ez olyan téma, amivel nem azonosulhat, 

mert arcromboló, ezért a korábbi involválódási szándékból fakadó határozott, bevonódó technikát a 

távolodó stratégia váltja fel, ennek megvalósulásában a legf bb szerepet a talán episztemikus 

diskurzusjelöl  játssza, mely úgy látja el feladatát, hogy általa a korábbi kijelentések szubjektivizációját 

végzi el, sz kíti annak érvényességi körét. „Amikor a beszél  a talán típusú eszközökkel kifejtetté teszi, 

hogy a propozíció érvényességét  ítéli meg, rá korlátozódik, akkor a szubjektivizálás teljes (’full 

subjectification’ Sanders–Spooren 1997: 107). A beszél  bizonytalansága valamely propozicionális 

tartalom igazságában, megbízhatóságában az episztemikus modalitás szemantikai szférájába tartozik. A 

talán jelöli a megnyilatkozásban ábrázolt, kifejezett világ és a referenciavilág különbségét (Frawley 

1992: 387). (…) A két világ (a tények világa és a megnyilatkozás lehetséges világa), mint két pont 

közötti távolság egy mentális skálát hoz létre, köztük bizonyosfajta távolság van. A talán ezt a 

divergenciát érzékelteti, és jelöli meg, mint a lehetségesség és az elkötelezettség valamekkora fokát” 

(Frawley 1992: 388 nyomán Kugler 2013: 20). ) 

(A jelenségre további példa magyarázattal a 18. számú mellékletben található.) 

Az I.) és IV.) kategória közti különbség a beszédpartnerre való irányulás szempontjából 

azért jelent s, mert míg az I.) stratégia esetében az adatközl  egyértelm en kihátrál a 

társalgásból, nemcsak a témát, de a beszédpartner kommunikációs intencióját is visszautasítja, 

addig a IV.) stratégiáinál valójában a témára való reagálás tekintetében nincs el relépés, a 

válasz nyitva marad, de az interakció óvására, fenntartására, ezen keresztül a partner arcának 

védelmére törekszik az adatközl , ami egyértelm en a közös hang, társas jelentés 

kialakításának eszköze.  

V. határozott emocionális és távolodó ezt a stílusstratégiát általában az er sen emocionális 

„verbális vészhelyzetek” válaszreakciójaként ismerjük. Az V. kategóriára az 

interjúkorpuszban nem találtunk példát. 

Összefoglalás: a konstruktivista stílusfelfogás keretei között végzett diskurzuselemzés azt a 

közvetlenül meg nem figyelhet  kérdést képes értelmezni, hogy a stílus hogyan m ködhet 

kontextualizációs utasításként, hogyan válhat a beszél i, illetve a csoportidentitás, a beszél i 

állásfoglalás vagy a társas viszonyok kidolgozásának eszközévé, és milyen stratégiákkal járul 
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hozzá a társas jelentés létrehozásához. Az eredmények alapján Űartha és Hámori 

vizsgálataival összhangban elmondhatjuk, hogy a diskurzusbeli stílus vagy annak változása 

nem kizárólag a témától függ, hanem sokkal inkább a beszél nek az adott téma kapcsán 

választott önreprezentációjától, illetve a beszédpartnerre irányuló intenciójától. A választott 

stratégia szempontjából kiemelked  jelent sége van az arc védelmét szolgáló visszahúzódás 

és bizonytalanság nyelvi kidolgozásának, illetve a beszél i állásfoglalás és arc 

nyomatékosításának, valamint a beszél  határozott pozicionálásának, ugyanakkor lényeges a 

beszél  érzelmi bevonódásának kidolgozása is, továbbá a beszél  és a beszédpartner közti 

interperszonális távolság kidolgozása, ennek esetenkénti távolítása vagy közelítése. A stílus 

tehát a választott beszédm fajok megidézésével alkalmas a kontextus alakítására, a résztvev i 

szerepek szabályozására, a beszél i néz pontok rögzítésére, a társas jelentés 

megkonstruálására. 

6.2.4. Az interjúkorpusz adatai mint metanyelvi szövegek 

Az interjúkorpusz tartalmi jegyeit tekintve a kérd ív eredményeihez hasonló adatokat 

kaptunk, annyi különbséggel, hogy a szociolingvisztikai interjú mint adatgy jtési módszer 

lényegesen nagyobb teret biztosított a kutató számára a nyelvi agresszió használata mögötti 

közvetlen célok és okok feltárására. A nyelvi agresszióval kapcsolatos adatszolgáltatás 

tekintetében a társalgás formalitása, a beszédpartnerek távolsága miatt a kérd ívek 13., 1Ő. 

nyitott kérdéseihez viszonyítva viszont lényegesen kisebb adatmennyiséget sikerült gy jteni. 

Rendre ugyanazok az elemek kerültek említésre például „köcsög”, „baszd meg”, „kurva”, 

gyakori az eufémizálás és a szinonimahasználat pl. „köcsög, buzi”.  

A diskurzusokban a nyelvi agresszió egyszerre kétféleképpen volt jelen, els dleges 

kommunikációs tartalomként és másodlagos metakommunikációs tartalomként. Ezért az 

interjúkorpusz tartalom szerinti elemzése els sorban a nyelvi agresszió funkcionális leírása 

szempontjából, illetve a rá vonatkozó nyelvi attit d közvetlen megfigyelése szempontjából 

vált nélkülözhetetlenné. 

6.2.4.1. A nyelvi agresszióra adott példák és a közlés számára választott 

stratégiák szerepe az attitűdfeltárásban 

Az interjú legszemélyesebb és egyben legfontosabb részét a nyelvi agresszió közvetlen 

adatgy jtésére irányuló 1Ő., 1ő., 18. kérdésre adott válaszok képezték. Fontos 

megjegyeznünk, hogy a 1ő. kérdésben: A nyelvi durvaságok közül szerinted a diákok mit 

használnak leginkább?, mondj példákat!, az adatgy jtés számára eredetileg nem a saját 
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nyelvhasználatból való merítést kértük, abból a feltételezésb l kiindulva, hogy az adatközl  

példái saját nyelvhasználati szokásait is tükrözni fogják. Az interjú során azonban el fordult, 

hogy a kérdez  – néhol egészen normasért  módon – közvetlenül az adatközl  

nyelvhasználati szokásaira kérdezett rá, vagy az adatközl  a kérdez  metanyelvi felsorolását 

normasértésként, a saját negatív arcának a megtámadásaként értékelte, ezért az ilyen típusú 

beszédaktusok jellemz en zavart eredményeztek a kommunikációban.  

25. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

K: Ez durva, hogy ha valaki azt mondja a másikra, hogy geci? 

D: Hát attól függ, hogy milyen értelembe, milyen hangsúllyal mondja. (A zavar a kérdez  normasért  

szóhasználatával és azzal a társas jelentésképzéssel függ össze, hogy az adatközl  a kérdést saját 

magára vonatkoztatja, a kérdez  ki nem mondott intenciójának megfelel en.) …Me<rt>… hogyha ugye 

hogyha, mikor nekem… 

K: Igen, például ez sokkal durvább, mint az hogy köcsög? (A kérdez  érzékeli a zavart, ezért a 

ment kérdést már úgy fogalmazza meg, hogy a viszonyítás enyhébb értékét említi meg.) 

D: Hááát mondjuk, igen… Ja…. Mondjuk…nekem nem mindegy, hooogy …hogy állnak hozzám, ugye, 

hogy, hogy mondják. Azér<rt>…  nem szeretem… jó, ha hülyeségb l mondják, akkor jó, el tudom 

fogadni, deee hogyha szól… szóval, hogy nekem azt mondják, úgy nem. Ezt nem szeretem. (A 

ment kérdés ellenére veszélybe került az adatközl  negatív arca, ezért zavar támad a 

kommunikációban, melynek érzékelése hatást gyakorol az adatközl  nyelvhasználatának „minden” 

szintjére, a folyamat a fonetikai, morfoszintaktikai, a háttércsatorna-jelzések, a diskurzusjelöl k, a 

lexikon és a szerkesztettség szintjén is jelentkezik.) 

A nyelvi agresszió metanyelvi használata az interjúkorpuszban különböz  nyelvi 

stratégiákon keresztül valósult meg, mely stratégiák karakteres stílusokba csoportosíthatók, 

melyek közvetlenül érintik a diskurzusbeli önreprezentáció jellegét, ezen keresztül pedig a 

nyelvi agresszióhoz kapcsolódó nyelvi attit döt, ezért annak biztos indikátoraiként 

értelmezhet k. Éppen ezért a példák csoportosításakor nem csak a tartalmi összetev kre, 

hanem az adatközl k választott beszédstratégiáira is tekintettel voltunk.  

I./ A válasz adásának elkerülését az adatközl k kétféle tartalmi elem megnevezésével 

valósítják meg, az egyik az adathiányra történ  hivatkozás, a másik pedig valamilyen 

mentális, kontextuális deficitre való hivatkozással történik, valójában azonban a válasz 

visszatartása a beszél  pozitív arcának fenyegetettségére vezethet  vissza, arra az 

önreprezentációs mechanizmusra, mely abból az attit db l építkezik, hogy értelmes ember 

formális helyzetben még metanyelvi szinten sem használ nyelvi agressziót.  

A közlések stílusbeli különbsége a társas jelentés kialakítása szempontjából azért 

különbözik, mert míg az adathiányra való hivatkozással történ  visszautasítás nem fenyegeti 

közvetlenül a beszél  pozitív arcát, ezért ezt a stílust a határozott, ugyanakkor kivonódó 
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stratégia jellemzi, míg a mentális körülmények, illetve a kontextuális okok deficitjére való 

hivatkozás eleve arcfenyeget  a beszél  számára, mivel a visszautasítás – éppen a m faji 

keretek miatt – nyíltan nem vállalható, ezért ennek közlésére rendszerint bizonytalan 

kivonódó stratégiát használnak az adatközl k.  

26. fiú, kilencedikes AJKP, közepes tanuló 

D: Nem szokott ilyen el fordulni. 

T: Te alapvet en nem beszélsz durván, soha? 

D: Nem... Ööö, volt egy olyan id szak, de … átestem, túlestem azon … és ööö, hát… ööö egyáltalán 

nem beszélek most már így. Az olyan társaságokat kerülöm is, hogyha valaki úgy beszél, akkor én úgy 

érzem, hogy ott, nem vagyok odavaló, nekem az nem tetszik… nem. (Az adatközl  távolodó stratégiát 

követ, melyben a pozitív arc felmutatása a hezitálások, újraindítások révén az önmagától való 

eltávolodást, és az „olyan társaságoktól” való eltávolodást a nyelvhasználat minden szintjén közli. 

Annyira kerüli a belebonyolódást, hogy azoknak a megnevezését is tabusítja, akik élnek a nyelvi 

agresszió eszközével, ez pedig arra enged következtetni, hogy az adatközl  nyelvi attit djében a nyelvi 

agresszió er sen stigmatizált tartalomnak számít, melyhez részér l nagyon jelent s nyelvhasználati 

gátlások köt dnek, melyek miatt a nyelvi agresszió sem az els dleges kommunikációs szinten, sem a 

másodlagos metakommunikációs szinten nem vállalható.) 

27. fiú, kilencedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló 

D: Pfúúú.. Nem tudom a nyelvhasználatukat, de általában… Nem tudom… Fogalmam sincs... (A 

szaggatottság, az újraindítás, az ismétlés, az er s háttércsatorna-jelzések a bizonytalanságot jelölik a 

diskurzusban.) 

28. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

K: Tudnál idézni ilyen szöveget? 

D: Ajjj… most ezt muszáj tanárn ?  

K: Hát ez most err l szól, igen ! 

D: De nem szeretnék! (Az adatközl  kilép a szerepéb l, a kérdez t tanárként szólítja meg, utalva ezáltal 

az egymáshoz f z d  korábbi kapcsolatukra, melyhez viszonyítva a kérdésre adható válasz esetén az 

adatközl  önreprezentációja sérül, ezért úgy hátrál ki, hogy az interjúnak mint kommunikációs keretnek 

a normáit függeszti fel, azt kérd jelezi meg.) 

29. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Fúúú... Nem jó a memóriám.. úgyhogy nehéz lesz ilyet találni, de… Nem, nem is tudom (Az is árnyaló 

partikula diskurzusszervez  szerepét abban látjuk, hogy a kontextusban sem explicite, sem implicite 

jelen nem lév  propozíciós tartalomhoz az is által jelölt tartalmat (ti. nem tudom) hozzákapcsolja. Ebben 

az esetben a hozzákapcsoló funkciót úgy értelmezzük, hogy a másik, a ki nem fejtett értéket nem 

propozicionális szinten, hanem a szituációban keressük. Általa a beszél  az állításban közölt tartalmat a 

hallgató iránt támasztott elvárásaihoz kapcsolja, kifejezvén, hogy az állításban közölt tartalom közlése a 

hallgató részér l elvárható volt.) 

(A jelenségre további példák magyarázatokkal a 19. számú mellékletben.) 
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II/ Válaszadás esetén a belebonyolódás mértéke, a válaszok emocionális tartalma, a nyelvi 

agresszióhoz kapcsolódó attit d függvényében jelent s különbségeket találtunk, ez pedig hatással van 

az önreprezentáció választott stratégiáira, mely valójában érinti a kérdésre adható válasz nyelvi 

megformálását. A válaszadás eseteiben azonban különbséget kell tennünk a metanyelvi adatközlés és a 

metapragmatikai, metakognitív értelmezések között. Általánosságban elmondható, hogy az adatközl k 

szívesebben magyarázzák, értelmezik, min sítik saját és társaik normasért  nyelvhasználatát, 

minthogy példákat említenének annak valóságos gyakorlatából. A metanyelvi adatok felsorolása – az 

arcmunka függvényében – történhetett saját vagy egy a „másik” nyelvhasználatára való 

hivatkozással, a diskurzust szervez  arcmunka pedig különböz  stílusstratégiai eszközökkel valósulhat 

meg, például történet el rebocsájtással vagy/és egyfajta magyarázattal való indítással, melyek legf bb 

célja az aktuális beszél  személyének és a metanyelvi példamondó személyének eltávolítása.  

a) A metanyelvi adat a „másik” szóhasználatából adatolható: 

30. lány, kilencedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Kurva anyád, azt hallottam a legtöbbször (A kérdésre hoz példát, de annak anyagát a „másik” 

nyelvhasználati gyakorlatából meríti, mely egyértelm n a saját arc védelmét célozza.)  

31. lány, kilencedikes, AJKP, jó tanuló 

D: Csúnya szavakat? Hát pl. a másikaknak az anyukájukat szidják…meg ööö… nem tudom mennyire 

csúnya szó, de valakinek ez is nagyon fáj, hogyha lenyomorékozzák, meg hát ezek az ilyen bántó 

dolgok. Hááát még amit nagyon sokszor szoktam hallani az osztálytársaimtól az a baszd meg, meg a 

ribanc meg a kurva meg az ilyenek. (A nem tudom mennyire csúnya szó megállapítás közbeékelése a 

diskurzusstratégia szempontjából jelent s, hiszen ha valaki annyira inkompetens egy nyelvi jelenség 

megítélésében, hogy még a stilisztikai megítélésére sem képes, hogy szép vagy csúnya, az csakis abból 

fakadhat, hogy nem használja, tulajdonképpen nem is ismeri ezeket a stigmatizált szavakat. A 

megnyilatkozás meg az ilyenek diskurzusjelöl k hozzátoldásával viszont  egyfajta jól informáltságot 

fejez ki az adatközl , továbbá azt, hogy a felsorolt példaanyag nem teljes, és még sokáig lehetne sorolni. 

Egyébként ez az adatszolgáltatások esetén tipikus lezárási forma.) 

(További példák magyarázatokkal a 20. mellékletben.) 

b) A soron következ  példákban az adatközl k a nyelvi agressziónak nem metanyelvi 

felsorolását, hanem metapragmtikai értelmezését végzik el, mely beszédtevékenység általános 

jellemzésükr l – a középiskolás-korúak nyelvi attit djére vonatkoztatva – elmondható, hogy a 

nyelvi agressziónak pusztán az értelmezése, használatának megindokolása is nagyon 

arcfenyeget  aktusnak számít, ezért általában távolodó, bizonytalan diskurzusstratégia 

keretében fogalmaznak.  

32. lány, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

D: Öööö…hmmm, hát nem tudom… mi …a fő téma leginkább az a szexuális élet!  

K: Igen. 

D: És aaaz… a köré építjük fel a beszédünket, hogy mindig… mindig ezzel kapcsolatosan. 
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33. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Hát… anyázások is…úgy. 

K: Ez mit takar pontosan? (A kérdez  tulajdonképpen a bizonytalan bevonódó távolodó stratégiára 

reagál.) 

D: Hát, hogy… hát ez ilyen eléggé tág fogalom. Hát… Ez így nehéz. (Az ellipszis, a hezitálás a 

távolítás jelöl i a diskurzusban, mely tartalmi szinten kiegészül a tág fogalom elvont megnevezésével, 

vagyis a kihátrálás a bizonytalanság attit djének megjelenésében az adatközl  nem a szubjektivizáció, 

hanem az absztrakció, az elvonatkoztatás, az objektivizáció nyelvi lehet ségét alkalmazza.)  

K: Kurva anyád, meg ilyenek? 

D: Hát nem, azért vannak benne… hát …. 

K: Baszd meg anyád, vagy ilyenek? 

D: Hát nem azért nem ööö….ilyen primitív …ööö szintre süllyedünk le. Hát…ööö… mondja az egyik, 

hogy mekkora fasz! – Mondta anyád is. (Ezzel a példával az anyázás fogalmát értelmezi át az adatközl , 

kiderül, az  szóhasználatában nem az anya leszólását jelöli, hanem egy konszolidáltabb formát, 

érdekessége, hogy bár anyázásként értelmezi metapragmatikai szinten a metanyelvi példát, holott a 

beszólás aktusát a mekkora fasz! leszólás jeleníti meg, nem pedig az anyád is elem használata. 

Elképzelhet , hogy az el bb említtet normasért , destruktív aktus anyázásként való aposztrofálása a 

fókuszáthelyezés miatt jelent s, ebben az esetben viszont diskurzusszervez  stratégia és tulajdonképpen 

az arcmunka része.) 

(További példa magyarázattal a 21. számú mellékletben.) 

c) Saját nyelvhasználatukból veszik a metanyelvi példákat az adatközl k, ennek 

diskurzusbeli elhelyezésére azonban általában az jellemz , hogy tágabb narratívába teszik, 

ezzel el is távolodnak a nyelvi agressziót használó önmaguktól, hiszen a mese és a narráció 

ideje ezt a lehet séget hordozza. Illetve olyan (metapragmatikai, metakognitív vagy a 

körülmények kényszerít  jellegére való hivatkozással) magyarázatokat bocsájtanak a konkrét 

metanyelvi adatközlés elé, melyek tisztázzák a stigmatizált nyelvhasználat körülményeit, és 

mentik a beszél  arcát azáltal, hogy a saját nyelvhasználatával másfajta viszonyba kerül, 

magyarázza, elemzi azt, ezzel meg is haladja, eltávolodik t le. 

34. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

D: Illuminált állapotban gyakran, de jó szándékkal, nem sért képp csak poénból.  

K: Miket? 

D: Például hülye, szoktam szidni az édesanyját is… 

K: kurvaanyázás? 

D:… nem is… csak úúúgy simán anyád, az se nem tudom, nem szoktam csúnyán… 

K: fasz, geci? 

D: ritkán, 

K: köcsög? 

D: ezeket se szoktam… nem is tudom miket szoktam… 
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K: lófasz? 

D:  ritkán, egy két barátom mondja, és akkor én is utána …úgy mondom… úgy… alkalmazkodom 

mindenkihez, van pár baráti köröm, aki amit mond, én is akkor pont azt mondom, tehát én magamtól 

nem szoktam csúnyán beszélni csak hogyha mondjuk olyan baráti körrel vagyok. (A diskurzus elején az 

adatközl  mond a saját diszfemisztikus szóhasználatára két enyhébb példát, de ezt három 

ment körülmény vezeti be, egyrészt, hogy mindezt módosult tudatállapotban teszi, hogy a szándék jó, 

vagyis hogy az agresszió kritériuma tulajdonképpen nem is teljesül, a harmadik, hogy poénból teszi, 

amit tesz, ez pedig azt jelenti, hogy az általa alkalmazott nyelvi agresszió nemcsak hogy nem indulatos, 

hanem egyenesen a társas kapcsolatok létesítésére, fenntartására szolgál – ti. együttnevetést implikál, 

csoportidentitást fejez ki, stb.. A kérdez  azonban a válasz stiláris és tartalmi széttartása miatt, a 

„pedáns” fogalmazáson, szoktam szidni az édesanyját, megütközik, és normasért  módon tovább 

kérdez, mert magára a nyelvhasználati szokásra, és nem pedig annak metapragmatikai értelmezésére 

kíváncsi. Ez a tolakodó hang azonban veszélybe sodorja a partner arcát, ezért ett l a fordulótól kezdve 

az adatközl  bizonytalan, távolodó beszédstratégiát használ, melyet a beszédprodukció halkulása, a 

diskurzus szaggatottsága, morfoszintaktika hibái, gyakori szóismétlései egyaránt jeleznek.) 

35. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Meg hogy például ma ilyen, ilyet hallottam egy kislány szájából, hogy szopjál ki!..Hát igen… igen… 

hogyha így mondjuk, hogy szopjál ki, akkor nagyon rossz…deee hogyha már így viccesebb, hogy 

szop<d> má<r> ki vagy valami, jó… mondjuk ez nem a legjobb példa, mer<t> ez tényleg csúnyán 

hangzik, de mondjuk így valakinek mondom hogy kap<d>mááá<r> be, az például nem annyira durva 

már, szerintem. Tehát azt már így viccesre vesszük, meg anyááád, meg ilyeneket. (A 

metakommunikációs tartalom történetbe ágyazottsága lehet séget ad a mesél i szerep és a 

tulajdonképpeni normasért  szerep elkülönítésére, ezért a pozitív arc fenntartásának bevált és kedvelt 

eszköze, az adatközl  pedig nemcsak elmeséli a történetet, de min síti is azt, így státusban az 

események fölé kerül.)  

(További példák magyarázatokkal a 22. számú mellékletben.) 

A következ kben bemutatott választípusok sajátossága abban ragadható meg, hogy a 

beszél  belefog az adatközlésbe, majd kihátrál, amint úgy érzékeli, hogy veszélybe került az 

arca. A kihátrálás történhet szentenciaszer  lezárással, mely a beszéd további folytatását 

lehetetleníti el, illetve éppen ellenkez leg, történhet bizonytalan lezárással, melyre rendszerint 

a meg ilyenek diskurzusjelöl t használták az adatközl k. 

36. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: A baszd megnek a különböz … különböz  formái… bassza meg, meg ilyen dolgok jönnek… viszont 

aaa… nemi szervek… hát az talán annyira nem… mármint, hogy de vannak… de, talán… talán nem is 

annyira mostanában… régebben nagyon sok volt… de talán, egy éve látom azt, hogy egyre kevesebb 

nemi szervet használunk, tényleg.  

K: tehát azt nem? (A válasz olyan szinten töredezett, hogy a kérdez  számára a befogadás vált 

problematikussá.)  

D: Nem.  
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K: Csak a baszd meg maradt? 

D: Igen, az… az maradt, de az minden mondat végén ott van… az mindig ott van, persze.  

K: Az miért van ott? (A kérdez  a persze diskurzusjelöl t úgy értelmezte, hogy az adatközl  tudja az 

okát a baszd meg gyakori használatának, ezért kérdez rá, a válaszból azonban világosan látszik, a 

beszél  nem egy konkrét metapragmatikai tartalomra akart utalni, hanem egyfajta közös tapasztalatra.) 

D: Nem tudom! 

37. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló 

D: Hát a köcsög meg a buzi… Így nagyjából ez megy csak... Más nem. (Szentenciaszer  lezárás, mely a 

kihátrálás m veletét valósítja meg.) 

38. fiú, kilencedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló 

D: Hát olyat…hogy haljál meg… Meg hogy szétütöm a fejedet…ilyeneket. (Els  lezárás, nyitott formát 

alkalmaz.) 

K: Ühm… geci, buzi, ribanc, [nevet] ilyeneket nem?  

D: De.  

K: Na, akkor mondjad. Mondjad nyugodtan.  

D: Faszszopó, meg… te csicska.  

K: Ühm.  

D: Ennyi. (Második lezárás, a kihátrálás végleges.) 

39. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló 

K: Miket szoktatok mondani? 

D: Anyázás. 

K: Azt hogy csináljátok? Milyen összetételekben? 

D: Kurva anyád… anyád… ennyi. Nem nagyon szoktuk cifrázni. 

K: Hogyha feszültek vagytok és haragszotok valamiért a másikra? 

D: Megmondjuk neki. 

K: De hogyan? 

D: Szépen közöljük vele, amit érzünk. Ahogy el tudjuk mondani. (A példa mondása után határozott, 

távolodó stratégiát használ az adatközl . A szépen közöljük jelölheti a beszédesemény hangnemét, a 

szóhasználatot, de azt is, hogy feszültségoldás esetén nyelvi agressziót használ, ami egyáltalán nem 

szép, a diskurzusban szerepl  kétértelm ség az arcmunka része.) 

40. lány, kilencedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Aaaa…a baszd meg a basszus és a kurva anyád, ez a háro<m>, amit tuti… ami… ami biztos. Akkor 

mi van még? …Hát szerintem ez… meg a kurva ragozásai, hogy kurva szádat, kurva kezed, kurva 

izé...minden. ..Akkor...meg ami így… ööö néha el fordul az a te ribanc, és így… így kábé kivégeztük. (A 

vicces szentenciaszer  zárás határozott, ugyanakkor kihátráló stratégiára utal, ezt a határozott, a 

véleményét még kínos helyzetben is vállaló attit döt tükrözi az izé és az így diskurzusjelöl  használata 

is, mely úgy teszi teljessé a stigmatizált metanyelvi felsorolást, hogy közben a valóságban kihátrál az 

adatszolgáltatás elöl. Vagyis a kognitív m veletet végigviszi argumentáció nélkül, így sem a határozott 

attit d, sem a pozitív arc nem sérül. Az így diskurzusjelöl  igazolja, lezárja a bizonyítási folyamatot, 
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miközben össze is foglalja és a valóság egy pontjába rögzíti, referenciához köti az elhangzottakat, ezzel 

pedig a valósághoz való kötöttségét, a gondolat igazságtartalmának objektivitását hangsúlyozza.) 

Az adatszolgáltatásnak való megfelelés ugyanakkor a bizonytalan, kihátráló stratégia 

egyszerre jelentkezik azoknál az adatközl knél, akik belebonyolódnak ugyan a válaszadásba, 

de az arc védelme érdekében az ilyenek diskurzusjelöl vel mintegy a felsorolást 

„elvégtelenítve” kihátrálnak a válaszadás el l.  

41. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

D: Hogy hülye vagy, vagy mittomén. rült, vagy ilyenek. De, hát most mit lehet mondani? Baszd 

meg, baszki, basszus, kurva, ribanc satöbbi…. (A bizonytalanság a mit lehet mondani fordulattal 

explicitté válik a diskurzusban, mely felismerés az interjú formális helyzete és a stigmatizált 

szóhasználat összeférhetetlensége között feszül.) 

K: Ühüm, tehát hogy ilyenek. 

D: Ééén… igazából ilyen személyesebb dolgokkal szoktam zaklatni például bátyám osztálytársait, K.V-t 

például…tehát, hogy zsidóóó, meg ilyenek… [nevet] Szóval… Persze nem, aaaz… de hát általában 

ilyenek… meg igazából, amikor olyan társaságba vagyunk, akkor megszokott a káromkodás.  

K: Miket szoktatok mondani egymásnak ? 

D.: Baszd meg, kurva anyád, meg ilyenek... 

42. lány, kilencedikes, AJKP, jó tanuló 

D: Ribi, köcsög… meg ilyeneket… (Az ilyenek diskurzusjelöl vel történ  fordulózárás azért is 

jelent s és gyakori forma, mert úgy képes szervezni az arcmunkát, hogy általa egyrészt az adatközl  

reagál a kérdez  elvárására, miközben kifejezi az adatszolgáltatása elégtelen voltát és azt is, hogy a 

kérdésben a további beszédlépést nem tudja vállalni.) 

Összességében a sz kszavúság az adatközl k arcmunkájával függ össze, és arra az 

attit dre utal, hogy jól nevelt ember formális helyzetben még metanyelvi tartalomként sem 

említi azokat a társadalmi szinten stigmatizált, tabusított szavakat, amelyek ebben a közegben 

a helyzeti norma értelmében normasértés kategóriájába tartoznak, és a nyelvi er szak 

kifejezésének szokványos eszközei. De feltehet en azért is kevés az adat, mert ez a valóságot 

tükrözi, abban az értelemben, hogy a középiskolás-korúak általában ugyanazokat a 

kifejezéseket használják a nyelvi agresszió használatába tartozó különböz  funkciók 

megvalósítására, például szidás, káromkodás, fenyegetés, leszólás, átok, ugratás, stb. 

létrehozására. Ezt támasztják alá a nyelvhasználati gyakorlat közvetlen megfigyeléséb l 

származó adatok is (osztálytermi diskurzus, facebook-bejegyzések). A nyelvi agresszió 

számára használt lexikon a középiskolás-korúak nyelvhasználatában általában a nemi élet, a 

testnedvek és salakanyagok, a nemi szervek és néhány betegségnév megnevezéséb l 

származó elemb l adódik össze. 
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6.2.4.2. A nyelvi agresszió célja és normáinak alakulása a középiskolás-

korúak spontán és osztálytermi diskurzusaiban 

A nyelvi agresszió használatának okait kutató kérdésekre adott válaszok adataiból arra 

következtethetünk – látván az adatközl k válaszainak tartalmi sokszín ségét, hogy a 

középiskolás-korúak a nyelvi agresszió különböz  megnyilvánulásainak racionalizálását a 

stratégiával megvalósított funkció célja és oka fel l végzik el. Vagyis a nyelvi agressziót mint 

jelenséget a közvetlen hozzá kapcsolható „verbális” haszon fel l értik meg. A racionalizálás 

elemei a nyelvhasználati tapasztalatból, valamint a rá vonatkozó társadalmi el ítéletekb l 

származnak, és metapragmatikai természet ek.  

A diskurzusban szerepl  vélemények nyelvi megformálása és a vélemény tartalmának 

társadalmi megítélése között függvényszer  összefüggést találtunk, ami a következ képpen 

jellemezhet . Ha az illet  vélemény társadalmi megítélése negatív – még abban az esetben is, 

ha az adatközl  nem a saját nyelvhasználatát, hanem általában a középiskolás-korú populáció 

nyelvi agresszióját jellemzi – olyan gátló tényez k indulnak m ködésbe, melynek közvetlen 

hatása els sorban a megnyilatkozás stílusában és nem tartalmában válik tetten érhet vé. 

Ilyenkor az adatközl  véleménye megformálására távolodó, bizonytalan stratégiát alkalmaz, 

ez pedig annak bizonytéka, hogy a nyelvi agresszióhoz kapcsolódó nyelvi attit d a 

nyelvhasználatra közvetlenül hatást gyakorol, annak nemcsak tartalmi, de diskurzív 

megvalósulását is befolyásolja. Továbbá azt is jelenti, hogy a nyelvi agresszióról alkotott 

tudatos gondolkodásból származó fogalmi tényez k az attit d tartalmához képest – a 

beszédprodukció szempontjából – háttérbe szorulnak. Ha azonban a közlésre szánt vélemény 

tartalma társadalmilag elfogadott vagy kevésbé stigmatizált, akkor az adatközl  stratégiája 

határozott, kidolgozott, emocionális jegyekkel jellemezhet . Az adatközl k által vázolt okok 

alapján csoportosítottuk a válaszokat, miközben arra is reagáltunk, hogy az illet  

nyelvhasználati cél vagy ok társadalmi megítélése és a személyes vélemény artikulációjára 

használt diskurzusstratégia milyen összefüggést mutat. 

1. a nyelvi agresszió mindig a humor, a csoportdinamika kialakításának eszköze 

43. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Szerintem azt lehet látni az embereken. A hangsúlyból, a testbeszédb l szerintem lehet látni azt, 

hogy mikor gondolja komolyan az illet  és mikor viccel di el, és a másik mennyire veszi azt (Vagyis a 

társas jelentéskonstruálás a lényeg, a pillanatnyi folyamat dönt, vannak sémák, de az értelmezés mindig 

nyitott, szituációfügg ). Tehát, hogyha abszolút benne van a játékban az illet , akkor nyilván valami 

vicces dolog lesz benne vagy bel le, akkor is hogyha van némi alapja. 

44. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, jó tanuló 
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D: Hát, mert ugyanúgy visszaadják, inkább visszaszólnak, minthogy megsért djenek. Meg azért 

szerintem a barátok arra valók, hogy mindent meg lehessen nekik mondani… és őszintén meg 

lehessen mondani amit, gondolunk. (Kölcsönösség elve, nagyon kiegyensúlyozott, kidolgozott válasz, 

a vélemény az arcmunka szempontjából vállalható, mert az agresszió stigmatizáltságát a reciprocitás 

eszménye váltja le.) 

K: És te miért használod? Mi a célod vele? 

D: Nem tudom, hogy ne unatkozzak. Magamat szórakoztatom vele. 

(A jelenségre további példa magyarázattal a 23. mellékletben.) 

2. a nyelvi agresszió a státusnövelés, a dominanciaközlés eszköze 

45. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Hát egyrészt az, hogy felsőbbrendűséget adjanak maguknak a beszélgetés során. Hogy ez ilyen 

hatalmi harc lehet. (A narráció szintjén a probléma szakszer  megítélése, a diskurzus szintjén pedig az 

ehhez kapcsolódó bizonytalanságok tükröz dnek, ez a társas jelentés kialakításának, a közös 

néz pontok keresésének eszköze, vagyis az arcmunka része.) 

46. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Akkor lehet, a domina… ööö… hogy az egyik dominánsabb, mint a másik. Dominativitást, vagy 

nem tudom, hogy mondják. (A szótévesztés zavart okoz a kommunikációban, veszélybe kerül az arc, 

ezért a kihátrálás stratégiájával zárul a forduló.) 

K: Dominanciát? 

D: Dominanciát, igen… azt szolgálja… Szerintem, hogy így belegondolok, azért köze van a 

szövegkohézióhoz is, hogy sokan nehezen próbálják összekapcsolni a dolgokat, amiket mondanak, 

hogy így ezek váltják fel egyre jobban a … ööö… (Az adatközl  annyira figyelt az információ 

választékos közlésére, hogy maga a tartalom kifejtése került veszélybe, ezt követ en stratégiát vált, a 

kidolgozott narratíva helyett a közös értelemképzés lehet ségeit keresi.) 

(További példák magyarázatokkal a 24. mellékletben.) 

3. a nyelvi agresszió a bátorság, a személyiség érettségének kifejez  eszköze 

47. fiú, kilencedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló 

D: Aha. De mondjuk… nem lop, nem hazudik… 

K: hanem éppenséggel túl finom. Tehát ilyen kis piperk c, aki nem?...  

D: Hát akkor én dobom ki onnan.  

K: Esélye sincs.  

D: Esélye sincs. (Megismétli, együtt értelmezik.) 

K: Ühm. De miért? Lenézitek azt, aki nem tud ööö…férfiasan viselkedni?  

D: Nem lenézzük... Hanem …csak olyan mintha… (Végül nem fejti, ki hogy milyen, hanem konstatálja 

a tényt.) hogy… nem tartozik közénk, végül is mert, ha mi… még is picit bunyó van… akkor biztos, hogy 

elszaladna.  

K: Aha.  

D: Az ilyenekt l meg nem kérünk. (A nyelvi agresszió és a fizikai agresszió összekapcsolására a narráció 

szintjén csak ebben a diskurzusban találtunk példát, a bátorság és a nyelvi agresszió kapcsolatának 



172 
 

összefüggése azonban több adatközl  esetében kimutatható implicit tartalomként jelen van a 

diskurzusokban.) 

K: Tehát nem lehet rá számítani.  

D: Nem.  

Ő. a nyelvi agresszió a figyelemszerzés eszköze  

48. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

D: Felkelteni a figyelmet magára, gondolom... Próbálja magát megértetni… dominánsabb egy ilyen 

szó… szabályokat megszegjék talán? (Három gondolatot is megindít, de egyiket se fejezi be, a 

gondolom és a talán diskurzusjelöl k a vélemény bizonytalanságát közvetítik, illetve a társas jelentés, a 

közös hang kialakítását célozzák.) Baráti összetartozást máshogy is ki lehet fejezni, inkább a 

gesztusokkal jobban lehetne, mint a szavakkal, szerintem. Oka, szerintem a szókincs hiánya, szerintem 

ez, csak ezt tudom szajkózni, mert így van, úgy vélem. (A saját arc védelmében stratégiát vált, és úgy 

távolodik el az agressziót használók közösségét l, hogy leszólja ket, de mivel a beszél  személyének a 

kortárscsoporthoz való tartozása az interakciós partner számára evidencia, megindul a kihátrálás, a 

bizonytalan, távolodó stratégia használatával az arc védelme érdekében, mely folyamatos 

szubjektivizációs mechanizmusban nyilvánul meg. Végül a vélemény a háromszoros szerintem 

közbevetése miatt elveszti relevanciáját, információértékét, ezért a diskurzust az adatközl  a pozitív arc 

védelme érdekében a mert így van közbevetéssel zárja, kihátrálván saját bizonytalan attit dje mögül.) 

ő. a nyelvi agresszió a nyelvi divat követése 

49. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló  

D: Régebben, szerintem… régebben több üzenete volt, mint most. Régebben… régebben, hogyha valakit 

ööö, valakit ööö leanyáztál, vagy lebaszdmegoltál, akkor haaa… úristen!… most meg már a tanárok se 

csinálnak vele kábé… semmit. Tehát ez lassan, szépen lassan ez egy tök megszokott dolog lesz, olyan, 

mint a tetoválás. Az is, régen mindenki, úristen tetoválásod van, most meg már úúú de jó! Tehát így 

kezd, mondom aaaz értékrendek kezdenek így ööö…hmmm… talán ezek a határok, hogy még mi fér 

bele, meg mi nem, ez kezd így …elmosódni, és ööö… és ezt aaaaz iskolában is … és egyébként 

mindenhol máshol ezt tapasztalom, hogy ööö, hogy már nem aaa trágár beszéd … már nem annyira 

nagy ööö… hát hogy is mondjam, talán még hogy bűn, nem találok rá most jobb szót…(Nem jó szó, túl 

er s az értékjelentése, és nehezen kapcsolható össze, a viccb l fakadó nyelvi agresszió képzetével.) nem 

akkora bűn, mint régebben volt, szerintem.  

K: és ez szerinted jó? 

D: úúú…hmmm... nem tudom… (A változást megemlíti, de kihátrál a véleményformálás el l, mert akár 

negatívan, akár pozitívan vélekedik a kérdésben, arcot veszít.) Ááá tényleg, hát ööö, hát szerintem, 

szerintem ez egy olyan dolog, amit nem kéne el...mert jó, most már legalább egy ööö, egy bakkerért 

már nem visznek el aaa… mi az? … fegyelmire, ez mondjuk jó… viszont az, hogy tényleg megengedik, 

mert hogy így leanyázzák a tanárt, meg ilyenek… és nincsen következménye… mondjuk ez meg már 

kicsit a ló másik oldala, tehát valahogy egy ilyen egyensúlyt meg kéne találni, hogy… hogy azért tényleg 

ne minden köt szó után vigyenek le fegyelmire, viszont ne hagyják azt, hogy vérig sértse a tanárokat… 

tehát valahol kéne találni valami… valami arany középutat. (A stílus sokkal határozottabb, amikor azt 

meséli, hogy a tanárokkal szembeni agressziót büntetni kéne, feltételezhet en ott közös hangot vél az 
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interjúkészít vel, ott nincs hezitálás, de a nyelvi agresszió elfogadásáról szóló rész tele van ellipszissel, 

újraindítással, grammatikai töredezettséggel, vagyis, bár ez a véleménye, az arc védelme szempontjából 

azonban ez fenyeget  is lehet, a bizonytalanság a partnernek szól, és a társas jelentés kialakítását 

célozza.) 

50. fiú tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Tehát az embernek van már egy ilyen alsóbbrendű érzete, hogy  nem használ ilyen primitívebb 

szavakat, szóval… hát, nem tudom. Hát nem… Nem… Még életemben nem láttam olyan embert, aki 

nem használt ilyen kifejezéseket. (Az adatközl  ellentmondásba kerül önmagával, a vélemény 

továbbvitele helyett a látásra, mint a legmegbízhatóbb tapasztalatszerzési forrásra hivatkozik.)  

6. a nyelvi agresszió használata a megszokás, deszenzitivitás következménye, mely a 

beszédre fordított figyelem lankadásával is összefüggésbe hozható 

51. fiú tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló 

D: Meg nem tudnám mondani. Az már általába<n> belefolyik a szövegekbe is. Azt már megszoktuk 

7. A nyelvi agresszió az önmegnyugtatás, a feszültségoldás eszköze 

52. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

K: És mi a célja ennek ? Vagy miért használjátok egymás között a durva szavakat ? 

D: Hááát aaa célját, azt nem tudom így. Például én magam káromkodni, akkor szoktam, amikor vagy 

dühös vagyok valamire, és akkor jól esik káromkodni. 

K: Mert mit érzel, ha kimondod azt a szót? 

D: hát nem tudom, olyan nyugalmat. (Az arc védelmét a bizonytalan távolodó stratégia biztosítja, mely 

bizonytalanság a narratíva szintjén a nem tudom és az olyan határozatlanságában is tetten érhet .) 

53. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

K. Milyen helyzetben mondasz ilyet?  

D Hát, hogyha mondjuk, feldúlt vagyok, vagy igazságtalannak érzek egy helyzetet, akkor ezt így 

kimondom magamban. (Amennyiben a nyelvi agresszió nem a célszemélynek szól, vagyis nem 

valaki ellen irányul, nincs társas következménye, nem lép ki a nyelvhasználóból, hanem magában 

marad, akkor egyúttal segít levezetni az agresszornak az aktuális feszültségét, akkor vállalható. Ez 

hat az arcmunka alakulására, hiszen a vélemény nyíltan, orvoslás nélkül vállalható, ezt tükrözi a 

határozott, bevonódó stratégia, mely arra az attit dre utal, hogy a nyelvi agressziónak elképzelhet  

olyan változata, amely értékes nyelvhasználati stratégia, amennyiben a nyelvi agresszió senkit nem 

bánt meg, ugyanakkor az agresszornak segít levezetni a feszültséget, a társas jelentésképzés 

szempontjából még pozitív megítélést is kaphat.) 

8. a nyelvi agresszió a fájdalomokozás eszköze 

54. fiú, kilencedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló 

D: Le akarják talán égetni ket. Talán, de nem biztos…Nem tudom. (A nyelvi agresszió 

fájdalomokozás céljára még mint a mások gyakorlatának megemlítése is arcfenyeget  aktusnak 

min sül, hiszen implicit módon utal az adatközl  nyelvhasználati szokásaira a korcsoporthoz való 

tartozás révén, ezért az adatközl  bizonytalan, távolodó stratégiával kihátrál a véleményformálás mögül, 
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a talán és a nem biztos tautologikus ismétlésével a tartalom szintjén is ezt a bizonytalanságot 

fogalmazza meg.)  

K: És te miért használod? 

D: Nem tudom. Csakúgy jön… Jobbára ééélvezem, hogy föl tudom idegesíteni, meg hogy aztán mi 

történik…Tehát humor. (Az interakció második egységében a bizonytalan, távolodó stratégia még 

er teljesebben jelentkezik a diskurzus minden szintjén, a narrációban azonban határozott, ugyanakkor 

ellentmondásos véleményformálás történik. A logikai sor akadozik, fokozódik, majd visszaesik, a 

válasz utolsó eleme, a tehát viszonyító diskurzusjelöl  ellenére a humor nem képes a logikai kapcsolat 

megteremtésére, ugyanis tartalmi tekintetben a következmény ellentétben áll a premisszákkal.) 

9. a nyelvi agresszió konstruktív szemlélete, mely az önvédelemi és a másik fél 

kizökkentésére irányuló védelmi mechanizmussal jellemezhet  

55. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: akiket nem szeretek, és, és ööö…hm, én azt nagyon nem szeretem, hogyha ööö, hogyha hát, hogy is 

fogalmazzam meg… tehát hogyha valakit én nem szeretek, akkor neki ezt tudtára is adom, mert azt nem 

szeretem …ezeket a kétszínű dolgokat ööö… vagy aaa szerelmem… vagy akárki, aki teljesen be van 

kettyózva ééés nagyon nagy baromságot akar csinálni, akkor viszont ööö tudok olyanokat mondani, 

hogy… hogy azzal rázom helyre, hogy hé… mit akarsz? Vagy mit csinálsz? Ééés ööö erre szoktam még 

ezt használni, mert akkor egy kicsit ööö…így helyre rázódnak az emberek, hogy jó oké, bocs. Szerintem 

ez… és ez egy tök jó ööö, hmmm része ennek aaa verbális dolognak, mert ööö mert hmmm,. mert így 

helyre lehet rázni emberek agyát, és ez ööö szerintem fontos, és ez jó. (A nyelvi agressziónak – a saját 

nyelvhasználatot illet en – az adatközl  vélekedése szerint vannak olyan alkalmazási lehet ségei, 

amelyek egyértelm en pozitív megítélés alá kerülnek, ugyanakkor ennek formális közegben való 

felvállalása mégis arcfenyeget , hiszen a diskurzus minden szintjén a határozott vélemény ellenére a 

beszél  bizonytalan, távolodó stratégiát használ, ez pedig a nyelvi agresszióhoz kapcsolódó attit d 

kifejez je, mely szerint a nyelvi agresszió még indokolt esetben történ  használata és az err l való 

beszéd is arcfenyeget .) 

Összegzés: a válaszok tartalmi jegyeib l arra következtethetünk, hogy az adatközl k a 

nyelvi agresszióról alkotott véleményüket egyrészt a hétköznapi gyakorlatból merítik, 

általában az elkövet  fel l értelmezik, alkalmazását pedig hatalomgyakorlásként értékelik – 

holott a nyelvi agresszió éppenséggel nem a stabilitás, az önuralom, hanem az instabilitás 

jelöl je. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyelvi agresszió alkalmazásának jelent ségét, annak 

társas következményét, a fogalmi gondolkodás szintjén a látszat fel l ítélik meg, az attit d 

tartalma pedig a társadalmi stigmatizáció és a társadalmi normák fel l befolyásolja a nyelvi 

agresszióról való beszéd lehet ségeit (természetesen az interjú adta formális közegre 

értelmezve), függetlenül az adatközl  racionális ismereteit l. 
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6.2.4.3. A kulturális/szubkulturális beszédmódokhoz kötött nyelvi agresszió 

elfogadása 

Kulturális beszédmódokon azokat a szövegeket értjük, amelyek a szórakozás és a m vészet 

kulturális/szubkulturális kódjait jelenítik meg, melyek a középiskolás-korú populáció 

közízlésének formálói, annál az egyszer  oknál fogva, hogy a tanulással le nem kötött idejük 

nagy részét ezen kulturális/szubkulturális kódok „fogyasztásával” töltik (vö.: 7. ábra). Ezen 

felületek által közvetített nyelvi agresszió elfogadásának mértéke, egyáltalán annak 

érzékelése, hogy az illet  kulturális kód agressziót közvetít vagy sem, nagy különbségekkel 

jellemezhet . Ez pedig közvetlenül utal a hozzá kapcsolódó nyelvi attit d tartalmára. A 2Ő-t l 

27-ig terjed  kérdések foglakoztak annak feltárásával, hogy az adatközl  szokott-e olyan 

zenét hallgatni, amelynek szövegvilágára a nyelvi agresszió használata jellemz , zavarja-e, ha 

filmben vagy regényben – ugyan szublimált formában – megjelen  nyelvi agresszió 

befogadójává válik.  

A kérdések megfogalmazásával a kutató azt az el feltevést közvetítette, hogy a kulturális 

kódok között van olyan zenei irányzat, olyan irodalmi szöveg, olyan film, amely a m vészi 

kifejezés anyagául a nyelvi agressziót használja. A 28. kérdésben pedig arra kérdeztünk rá, 

hogy zavarja-e, ha a facebook-bejegyzései között agresszív üzenetet talál.  

A válaszok tartalmát illet en összességében elmondható, hogy a nyelvi agresszió használatát 

az adatközl k legkevésbé az irodalmi szövegekben, leginkább pedig a filmben tudják 

elfogadni, az err l való megnyilatkozásokat általában orvoslás nélkül tették meg a fiatalok, 

vagyis az attit djükben a film és a nyelvi agresszió, illetve az ehhez kapcsolódó humor 

összefügg  és elfogadott jelenség nem arcromboló számukra, hogy ezzel kapcsolatos 

tapasztalataikat a kérdez  számára el vezessék. Általában a nyelvi agresszió filmen keresztül 

történ  fogyasztását mint folyamatot úgy jellemzik, hogy nincs rájuk hatással, nem látják 

benne a mintaközvetítés lehet ségét, az ebb l fakadó veszélyeket, véleményük szerint 

immunisak rá.  

56. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, közepes tanuló 

D: Hát…. persze. Hát igazából a vígjátékokat szeretem és általába’ abba, ha durván is beszélnek, az 

ilyen poén szinten, de hát nem zavar. A komoly filmeket meg, amiket nézek, és csúnyán beszélnek… ott 

se zavar. Tudom, megszoktam már.  

57. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

D: Nem zavar is… élvezhet bb is, jobban ki tudja akkor fejezni magát, jobban fedi a valóságot. Nem. 

Egyáltalán. Nevetni kell, mert ott olyan poénok vannak, amik egy feln tt számára is viccesek és hiába 

van benne káromkodás, vagy er szak, akkor is vicces. 
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Az agresszív zenék hallgatása már koránt sem ezt a képet festi, mivel a jelenség els sorban a 

rap muzsikához köthet , mely köztudottan a fiatalok kedvelt m faja, az  ízlésüket szolgálja 

ki, ezért általában, ha valaki bevallja, hogy szokott olyan zenét hallgatni, amiben 

diszfemisztikus szöveg hallható, rendszerint valamilyen orvoslással, arcmunkával igyekszik a 

stigmatizált döntés miatt védeni pozitív arcát.  

Az arcmunka következményeként jelentkez  bizonytalan, kivonódó stílus, mely a diskurzus 

minden szintjén jelentkezik (fonetika, morfoszintaktika, diskurzusjelöl k, lexémák, 

szerkesztettség), azzal az attit ddel függ össze, hogy a rap mint zenei stílus közmegítélése 

éppen a szövege miatt köztudottan negatív. Ezért az ilyen típusú zene hallgatása a nyelvi 

agresszió fogyasztását, elfogadását, netán igenlését jelent(het)i, mely implicit tartalom 

felvállalása formális beszédhelyzetben az adatközl  pozitív arcát fenyegeti, ezért véleményét 

távolodó, bizonytalan stratégiával közölheti. Vagyis a diskurzus szintjén a szöveg 

széttöredezettségével, a gyakori hezitálásokkal, a kijelentések agrammatikusságával azt üzeni 

beszédpartnere számára, hogy azonosul azzal a társadalmi stigmatizációval, hogy err l a 

kérdésr l nyilvánosan alig lehet beszélni.  

A válaszok els  csoportjába azokat az adatokat tettük, amelyekben az adatközl  a zene és a 

szöveg különbségére hivatkozik, ezzel azt üzeni, nem tartja magát az agresszió 

fogyasztójának, annál az egyszer  oknál fogva, hogy zenehallgatás közben kizárja a szöveget, 

ami az agressziót hordozza.  

58. Fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

D: szoktam de nem a szövege miatt… 

59. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: szoktam de nem figyelek a szövegre 

60. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

 D: Ezek rám így nincsenek hatással, így meghallgatom, meg van egy kett , amit még szeretek is, de 

 konkrétan a szövegért egyiket se. 

61. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló  

D: Érdekes, mert annyira nem, nem a szövegre figyelek, amikor zenét hallgatok, szeretem az ilyen 

pörg sebb ritmusos zenéket. Van egy-kett  amit hallgatok, de nem, nem jellemz .  

62. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló  

D: Van egy-kett  igen!...És az azért mert ööö…Nem tudom, hát, ja… mer aaaz ilyen… kicsit az ilyen, 

jaaa… 

63. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, közepes tanuló 

D: Szoktam, deee… nem szeretem, azokat jobban szeretem, amiben nincs. Máshogy is ki lehetne fejezni, 

nem kell csúnyán beszélni, hogy elmondjam, amit én gondolok.  
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64. lány, kilencedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

D: szoktam de angol szövegeket. 

65. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

D: Igen, de csakis kizárólag angolul… Hát azér<t>  annyira durva szövegek nincsenek, bááár, igen… 

tetszik. Nem sok… nem sok… nem szok…, nem szoktam sok zenét hallgatni sokszor, deee… vagyis hát 

otthon igen, de… meg nem is hallgatok nagyon magyar zenéket. Igazából az angol zenékbe meg nagyon 

nem tudom, hogy hol vannak a csúnya beszédek vagy károm…kodások . 

Az arcmunka, az örperezentáció védelme megvalósulhat a beszél  és a kortársak 

zenehallgatási szokásainak az összehasonlítása révén, hogy mivel mindenki ezt hallgatja, már 

nem is a személyes döntés eredménye, hanem társadalmi kényszer a zenén keresztül történ  

agressziófogyasztás. 

66. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: szoktam mert mindenki ezt hallgatja… (Vagyis nem személyes döntés eredménye.) igen… Hát nem 

azért hallgatom, mert trágár szavak vannak benne, hanem mert ez is már, hát már nagyon 

népszerű…vagy nem tudom mi… Megszokott, hogy minden vagy inkább a rap stílusban el fordul, hogy 

trágár szavakkal van tele az egész szöveg, mert attól még tetszik a zene meg a ritmus.  

A válaszban tagadja, hogy hallgatna ilyen típusú zenét, mivel ez a kijelentés nem lehet 

arcfenyeget  a társadalmi normák szerint, a közlést általában határozott, bevonódó stílus 

jellemzi. 

67. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Persze. Nem sokat, mert nem szeretem, minthogyha, nem szeretem a végig, végig durva beszédet, 

vagy durva beszédet tartalmaz. Egy id  után zavar, a folyamatos trágár beszéd, nagyon zavar egy id  

után, úgyhogy se magyarul, se angolul nem szeretem azokat aaa azokat a szövegeket, amikben nagyon 

sok trágár beszéd van… Zavar egy id  után ennyi, nem is szoktam azt hallgatni.  

K: milyen hatást tesz rád? Mi az hogy zavar? Pontosan mit érzel? 

D: konkrétan?...bántja a fülemet 

68. fiú, szakközépiskolás, tizenegyedikes, közepes tanuló 

D: Nem. Nem. Nem szeretem. (Hármas meger sítés, egyértelm  távolodás.) 

K: Zavar benne a csúnya beszéd, vagy miért? 

D: Eleve a stílus sem tetszik. Az a zenestílus.  

A válaszok következ  egységeiben az adatközl k a rap zene hallgatását olyan érvekhez 

kapcsolják, amelyeknek magas a társadalmi megbecsülésük, ilyen például az az érv, hogy a 

rap értékes és hallgatható, még ha agressziót tartalmaz is, mert m vészet, vagyis egy adekvát 

beszédmód, melynek fontos szerepe van az emberi szellem kibontakozása, a teljesebb emberi 

élet megélése, az önismeret formálódása, stb. szempontjából: 

69. lány, tizenegyedikes, szakközépiskolás, jó tanuló 
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D: Hát ööö, elgondokozok, hogy abból rám mi igaz, és hogyha találok benne ilyen igazságalapot, 

(Választékos stílus.) akkor azt úgy, úgy, szeretem hallgatni. 

70. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, közepes tanuló 

D: Szoktam, de inkább a poénok miatt, mert írok is, rap szövegeket, meg stúdiózással is próbálkozom. 

Ezekb l merítek ihletet. Underground rap-et hallgatok, tetszik. Olyan szövegeket akarok írni, 

amilyeneket k. Nem a durva beszédre gondolok, hanem, mondjuk arra, mikor olyan versszakok 

vannak, amikben csak i, í van. Ezek nagyon jók, és nehéz ilyet írni. 

Az arcmunka során az adatközl k hivatkozhattak a rap zene adta szublimációs 

lehet ségekre, mely az el bb említett m vészi kifejezésmód sajátosságaihoz köthet , annyi 

különbséggel, hogy ezekben az esetekben a feszültségoldás mint funkcionális lehet ség, mint 

egyfajta pszichologizáló érték kerül az érvelés élére:  

71. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, jó tanuló 

D: Igazából csak akkor zavar, hogyha ilyen nyugodt vagyok, amúgy hogyha igazán ideges vagyok, mert 

valaki fölhúzta az agyamat (Er sen emocionális bevonódást figyelhetünk meg, erre utal a szleng 

használata.), akkor még jót is tesz, mert a zene kifejezi azt, amit én érzek, és ez által én lenyugszom. 

72. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

D: Hát abban nyugtat meg, hogy hát… kimondja lényegében a gondolataimat. Hogy hát… más ordít 

helyettem. 

73. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

D: Csak azt. Általában…általában magyar zenész közül, kett t… hármat, deee angolból igazából 

sokkal többet. Tehááát megnézem a magyar fordításokat és általában azt vettem észre (Az arcmunka 

része, hogy a megnyilatkozásban kívülr l szemléli önmagát, ez a távolítás mechanizmusának az egyik 

jelent s eleme.), hogy olyan számokat hallgatok, amibe sok a káromkodás, de ez azért van, mert amikor 

ideges vagyok, akkor hallgatom ezt és akkor… ez még rátesz egy lapáttal, hogy.. húú, most gyújtsuk fel 

a házát, satöbbi. Tehát ilyen gondolatok jönnek el , és akkor kitombolom magam a zenében. 

K: Értem. És akkor igazából már nem akarsz utána bosszút állni?  

D: Nem. Tehát például, amikor lányokra vagyok mérges akkor, van egy ilyen című szám, hogy Tirpa 

Gádzsik, és akkor ott elhordja az összes n t, úgy.. 

K: Lekurvázza, vagy mit csinál? 

D: Hát, igen… is. 

K: Meg még mit csinál? 

D: Hát, most mondjak egy idézetet? (Visszakérdezés, elbizonytalanodás, megváltozik az arcmunka, az 

el bbi határozott, bevonódó stratégia, bizonytalan, távolító jegyeket mutat.) 

K: Igen, például. 

D: "Nem feküdtem le a húgoddal, állva kúrtam." Tehát hasonló. (Egy sort idéz, de a szöveg még 

idézetként sem vállalható, a tehát hasonló lezárja a fordulót, jelezve, hogy nem csak ennyi, de a beszél  

maga nem kíván err l többet mondani.) 

K: Értem, és akkor ez az indulatokat segíti? 

D: Így kiűzi belőlem, úgymond. És akkor, szoktam mondani a szöveget és akkor az úgy még jobb!  
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K: Értem, tehát akkor te is énekled vele? 

D: Igen, és így… mittudomén, beülök a kocsiba és ott van egy ilyen száz wattos hangfal és basszus… 

Ablak le, és így… 

Az irodalmi szövegek esetében a leginkább elutasítók a nyelvi agressziót illet en az 

adatközl k, általában ez a jelenség szorosan összefügg az olvasásgyakorisággal, vagyis minél 

kevesebbet olvasnak a középiskolás-korúak, annál el ítéletesebbek, és annál kevésbé tudják 

elfogadni, egyáltalán értelmet tulajdonítani a szépirodalomi szövegekben található nyelvi 

agressziónak.  

74. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

D: Neeem… nem szoktam… Nem szoktam ilyet olvasni… Meg hááát egy irodalmi műben azért… ne 

legyen káromkodás…. szerintem. Tehát azért… úgy, nem is igen látni káromkodást egy irodalmi 

műben (Véleményt formál anélkül, hogy tapasztalata lenne, vagyis van attit dje akkor is, ha nincs 

hozzákapcsolódó élmény, ez a társadalmi szint  el ítélet racionalizációjára jó példa, melyet a szerintem 

és a látni kifejezések közti perspektivikus távolság is leképez a diskurzusban.) 

75. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Hát ott már valami hátsó szándéka van. Szóval ott már valami többletjelentésnek kell lenni, hogyha 

egy versben van, vagy regényben beszélnek… Szépirodalomnál, hát ott már zavaró. Ott már valami 

figyelemfelkeltés lehet a célja. 

76. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Hát annak, annak helye van biztos, tehát az nem csak úgy véletlenül kerül bele aaa műbe, hanem 

annak valami jelent sége van… nyilván hogyha így belekerül. 

77. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

D: Igen… amit én is olvastam… búzamez s (Dragomán György Fehér király cím  regényének A 

háború cím  fejezetére utal az adatközl .)  

K: milyen hatással volt rád? 

D: Hát az is kicsit megdöbbentett, mert nem gondoltam volna, hogy az írók is használnak ilyen ööö 

trágár meg ilyesmi szavakat a könyvben, mer én ezt így nem tudom elképzelni, hogy ha én… mert ugye 

én verseket írok, de egy csúnya szót nem tudok, mert van egy vers, minek az a vége, hogy egy lány 

ütése hidd el kibaszottul fájhat, na már ez is ilyen furcsán jött ki, csak nem, nem jött oda más szó, és 

akkor muszáj volt oda beírni, mert nem jutott eszembe más.  

K: ezt te írtad? 

D: Igen...De az is, amikor ööö van egy ööö… ugye olvasom a versemet, mint például volt a költészet 

napja alkalmából a kollégiumban ilyen versmondás, és megtudták, hogy vannak saját verseim, és hát el 

kellett nekem olvasni, és ööö amikor ezt a versemet olvastam, akkor nem tudom, nem tudtam olyan, 

tökre olyan érzésem volt, minthogyha ezt ki szeretném onnan javítani valami másra, és nem szeretném 

azt kimondani. Hát nem, nem tudom, mert ugye nem nagyon szoktak csúnya szavakat hallani tőlem az 

emberek, és akkor ne a versemben hallják meg, meg ilyesmi. Nem tudom, olyan rossz érzés kimondani.  
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A facebook-bejegyzések esetében a megítélés nagyon változó volt, a válaszok általában 

határozott, er sen emocionális stratégiát követtek, ami valószín leg a személyes 

érintettséggel, illetve a facebook-hoz mint társalgási felülethez és a hozzá kapcsolódó 

élményekhez köt dik. A facebook-on keresztül megtapasztalható nyelvi agresszió megítélése 

az általa kiváltott reakciókról való beszámolás tartalma és formája abban az értelemben is 

jelent s, hogy össze tudjuk hasonlítani a formális és informális közegben alkalmazható 

stílusstratégiák különbségét, illetve le tudjuk mérni a tulajdonképpeni facebook-bejegyzések 

elemzése során nyert adatok és az interjúban metanyelvi szinten említett adatok 

összefüggését, különbségét. Fontos információkat kaphatunk továbbá abban a tekintetben is, 

hogy az adatközl  hogyan látja, miként viszonyul önmagához, ha áldozati, illetve ha 

agresszori szerepbe kerül. Változik-e a stílus az egyikr l vagy a másikról való beszéd során, 

hiszen az utal a szerepekhez kapcsolódó attit dbeli különbségre, ami az arcmunkában 

explikálódik. 

Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy a facebookagresszióval kapcsolatban az adatközl k 

nagyon határozott véleménnyel rendelkeznek, mely a tapasztalat gyakoriságával, a 

kompetencia mértékével függhet össze. A facebook által közvetített nyelvi agresszió 

befogadása, a kiváltott érzelmi reakciók alakulása és a rá adható válaszok összefüggésében 

két típust különböztettünk meg az alapján, hogy zavarja-e vagy nem a facebook-on 

használatos és ellene irányuló nyelvi agresszió gyakorlata.  

1. Zavarja, ha a facebookon agresszív üzenetet kap: 

78. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, közepes tanuló 

D: Nem szoktam, de zavarna azért, én is folytatnám a csevegést ugyanolyan stílusban, attól függ, ha 

vad idegen írna, azonnal visszaválaszolnék. Ha tudom ki az… ez is helyzett l függ. Nem kaptam, békés 

vagyok, szolid…(A diskurzus határozott, involválódó stílust követ, az arc mentése tulajdonképpen azzal 

megoldódott, hogy az adatközl  adathiányra hivatkozik, vagyis, hogy még sosem volt áldozati 

szerepben, ez pedig az attit d szintjén azt jelenti, hogy az áldozati szerep rendkívül stigmatizált, 

kerülend , arcromboló számára. A diskurzus további része, a megállapítást követ  érvelésrész azonban 

az önreprezentációval ugyan összhangban – az agresszióra agresszióval kell válaszolni –, de az 

elhangzottakkal ellentmondásban, el vételezi, megjósolja saját agresszív nyelvhasználati szokásait. 

Mivel a beszél  is érzékeli az ellentmondást, és ebb l fakadóan a pozitív arc veszélyeztetését, a 

diskurzus lezáró részében visszacsatol a választ indító gondolathoz, nem szoktam, folytatva pedig nem 

kaptam. Ebb l a stratégiából és a stratégiát befolyásoló arcmunkából arra az attit dre 

következtethetünk, hogy az adatközl  számára az áldozati szerep olyan mértékben arcromboló, hogy 

még a feltételezés szintjén sem azonosul vele, az agresszióra agresszióval való válaszolás viszont olyan 

mértékben presztízsérték , hogy adathiány ellenére az agresszív választ el vételezi. A facebookadatok 
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elemzéséb l pedig kiderül, feltételezésünk helytálló, illetve, hogy az adatközl  nem mondott igazat, 

mely az arcmunka része.) 

79. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló 

D: Igen, zavar, ha ismeretlenül rám írnak és szitkozódnak. 

Szerintem nem illik sehol sem durván beszélni, egyszer kaptam ilyet facebookon rám írt egy cigány 

gyerek, de megkerestem és inkább élőben mondtam el neki a véleményem (Az áldozati szerepet 

felvállalja, de korlátozza is – egyszer, vagyis nincs komoly tapasztalata a kérdésben, az  esetében a 

reakció még súlyosabb, mint az el z  adatközl nél, amit a homályos fogalmazás és az implikatúraként 

jelentkez  mondanivaló sugall. A részletb l kiderül, hogy a valódi kapcsolat hiánya miatt zavarja az 

agresszió, ami implicit módon azt is jelenti, hogy a baráttól kapott agresszív üzenet nem zavaró. Ezt 

folytatja az arcmunka miatti közbeékelés, mely szubjektív, de nagyon is a társadalmi elvárásoknak 

megfelel  vélemény: Szerintem nem illik sehol, majd visszatér az ismeretlenhez kapcsolódó esethez, és 

kidolgozott narratívával, határozott bevonódó stratégiát követve beszámol egy esetr l és annak csak 

implikatúraként értelmezhet  befejezésér l. A pozitív arc fenntartásához kapcsolódó stratégiák arra 

engednek következtetni, hogy az adatközl  számára az áldozati szerep stigmatizált, arcromboló, a 

nyelvi agresszióra való agresszív válasz pedig, legyen az akár fizikai agresszió presztízsérték , nyíltan, 

orvoslás nélkül vállalható. 

80. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, jó tanuló 

D: Ha üzenetben ismer st l vagy baráttól kapom, akkor nem. De amikor látom, hogy tizenkét éves 

kisfiúk meg kislányok irkálnak ki olyan dolgokat, semmi közük sincs hozzá, kitalálják… Nagyon tud 

idegesíteni…zavaró …kiakadok (Az áldozati szerepbe az adatközl  úgy kerül, hogy egy státusban alatta 

lév  fél kényszeríti, ami nyilvánvalóan vállalható, hiszen valójában ez nem is áldozati szerep (hiszen az 

agresszor részér l nem teljesül az agresszív beszéd sikerülési feltétele), az adatközl  az agresszort nem 

agresszornak, hanem státusban alatta lév nek érzékeli. A reakció megformálására jellemz  retoricitás, 

fokozás pedig egyértelm en a határozott, involválódó, er sen emocionális stratégiára utal, mely a 

jelenséggel kapcsolatos pozitív attit döt sejteti.) 

81. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló 

D: Hát azt azér<t>… felveszem, f leg, ha nekem írják. Hát akkor az… 

K: Hogyan reagálsz rá? 

D: Hát kiakadok! (Az agresszió agressziót szül, a kiakadok túlzó megfogalmazás, az agresszió mint 

válaszreakció túlszárnyalását igyekszik biztosítani, vagyis azt az attit döt, hogy az agressziót még 

durvább agresszióval kell „lekezelni”.) 

82. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Azért zavar… igen. Mert, hogy ha valaki kiírogat olyan dolgokat facebookra, amit mindenki lát és 

ott is tele van káromkodással (Els sorban az facebook adta kommunikációs lehet ségek okozzák az 

agresszív üzenetek, az áldozati szerep elfogadásának nehézségeit, a lejáratás, becsületsértés esélye, ami 

nem a tartalma, hanem a hatása miatt veszélyes.) az igen is zavar… 

2. Nem zavarja, ha a facebookon agresszív üzenetet kap: 

83. fiú, kilencedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló 
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D: letiltom… Semmit. Kitörlöm, azt<t>…  kész. Nem is érdekel. Vagy letiltom. (A szentenciaszer  

fogalmazás, a szöveg szaggatottsága, az ellipszis az egyes szám els  személy  alakok felsorolása pedig 

a cselekvés kizárólagosságát sugallja, a hatalom birtoklását, miközben a tartalom is az adatközl  

lazaságára, sérthetetlenségére utal, ugyanakkor a diskurzus szintjén távolodó, kihátráló stratégiát követ, 

ami az áldozati szerept l való távolodás arcmunkáját jelöli, azt az attit döt, hogy ez a szerep 

vállalhatatlan arcvesztés nélkül.) 

84. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

D: Azzal azt szoktam kezdeni, hogy általában aki küldte, vagy annak az ismer se, például most az XY-

nak az egyik barátja, kábé százhúsz kilós a n , és meg akar verni. Egyszer kiraktam csoportba… 

kiraktam a képet is, leírtam a házszámomat, címemet. Mondtam, hogyha egy nap alatt nem tud 

megverni, akkor jöhet, aludhat nálunk, tökmindegy. Van kávé, süti. Tehát így szoktam ezeket lekezelni. 

És így abbahagyják. Tehát így. (A stílus határozott, involválódó, a kérdést kidolgozott narratívával 

válaszolja meg, jellemz en jól szerkesztett mondatok, nagyfokú retoricitás, a szleng és a választékos 

szóhasználat keveredése jellemzi a diskurzust. Ez az arcmunka els sorban egy sérthetetlen, stabil 

önképet tükröz, amely éppen lazasága, függetlensége miatt és a nyelvi agresszióval kapcsolatos attit dje 

miatt valójában nem is kerülhet áldozati szerepbe. Az adatközl  attit dje szerint a nyelvi agresszió csak 

akkor okozhat fájdalmat, ha az áldozat magára veszi, ha kineveti az agresszort, akkor legy zhetetlen.) 

85. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Vagy eleve meglátom mondjuk a nevet, és tudom, hogy mondjuk  nem az ismerősöm, vagy nincs 

hozzá közöm, akkor eleve elolvasom, de nem olvasom végig, csak megnyitom és ennyi. Mert most már 

ugye lehet azt, hogy látta, de sose reagálok ilyenekre vissza. Persze, hogyha igazságtalannak tartom, 

akkor mit tudom, én annyit mondok rá, hogy jó rendben, akkor légy szíves taníts még, vagy valamit 

mondjál, hogy még mennyire utálsz, én meg jegyzetelek, hogy tényleg így volt, vagy valami. (A nyelvi 

agresszióra adható reakció az ironikus hangnem alkalmazásában merülhet ki, a közvetlen nyelvi 

agressszió formájában történ  visszaszólás nemcsak a másik, hanem els sorban a saját arc védelme 

miatt sem vállalható, az irónia lényege pedig, hogy a leszólás tartalma kizárólag implikatúraként van 

jelen a diskurzusban.) 

86. lány, kilencedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Akkor elküldöm a küld jét a melegebb éghajlatra. 

87. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Küldök egy mosolygó smilet… Hát azért visszaszólok. 

88. fiú, kilencedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló  
D: Hááát, néha. De nem foglalkozok vele. Napi tíz percet facebookozok. Hát visszaírok ugyanolyan 

csúnyán, azt kész. Letörlöm ket. (Az utolsó három példa esetében a visszaszólok, az ugyanolyan 

csúnyán visszaszólok, els sorban az önvédelmi mechanizmusok miatt használja a nyelvi agressziót 

válaszreakcióként és nem támadás, vagy legy zés céljából.)  

Összegzés: 

Az interjú adatainak diskurzuselemzése összefüggésben a kérd ívek statisztikai 

elemzésével, arra a jelent s különbségre hívja fel a figyelmet, ami a középiskolás-korúak 
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nyelvi agressziójával kapcsolatos normatív és stratégiai jelleg  tudása között feszül. 

Miközben ugyanis az adatközl k egyrészt a nyelvi agressziót az elkövet  fel l értelmezik, 

illetve a helyzeti normákat tekintve metanyelvi szinten a kérd ívekben és az interjúban 

egyaránt amellett foglalnak állást, hogy a nyelvi agresszió manapság szokványos, divatos 

jelenség – mely a hétköznapi spontán diskurzusok jellemz je –, elfogadásról, hozzászokásról 

beszélnek, addig a diskurzusstratégiák szintjén, miközben a nyelvi agresszió konkrét 

jelenségeir l, saját nyelvhasználatuk értelmezésér l folytatnak diskurzust, a téma 

kényelmetlensége miatt, folyamatos arcmunkával biztosítják a homlokzatvédelmet. Vagyis a 

pragmatikai tudatuk azt a normát követi, hogy a nyelvi agresszió stigmatizált nyelvi valóság, 

melyr l formális közegben csak nagyon jelent s arcmunka mellett lehet nyilatkozni. Ez pedig 

azt jelenti, hogy pragmatikai szinten a nyelvi agressziót nem tartják szokványos, divatos 

jelenségnek, hanem arról tesznek bizonyságot, ellentmondásban a megnyilatkozások 

tartalmával, hogy nyelvhasználatuk nagyon markáns szabályokat követ, függetlenül a beszél  

nemét l, korától, iskolázottságától. Megnyilatkozásaik során akár involválódó, akár kihátráló 

stratégiát követtek is az adatközl k, minden esetben figyelmet fordítottak a saját arc 

megkonstruálására, pozicionálásra, védelmére, mely arcmunka a diskurzus megvalósulásának 

minden szintjét érintette (fonetikai, morfoszintaktikai, diskurzusjelöl k, lexikon, 

szerkesztettség).  

Az adatközl k alapvet en két irányt követtek a társas interakciók során: vagy kihátráltak 

valamilyen stratégiával (pl. bizonytalan, távolodó, határozott távolodó, bizonytalan 

visszakozó), és így védték arcukat az interakcióban, vagy a familiáris/informális viszony 

megteremtésére törekedtek azért, mert nyelvi attit djük szerint a nyelvi agressziót még 

metaszinten is kizárólag informális közegben vagy valamilyen indulattal terhelt állapotban 

lehet használni. Ezzel ellentmondásban az adatok között akadtak olyan példák, amelyekben az 

adatközl  a formális helyzet ellenére „elengedte” magát, és a nyelvi agresszió részét képez  

diszfemisztikus nyelvhasználatot nemcsak metanyelvi szinten, de a diskurzus szintjén is 

alkalmazta. A jelenségre többféle magyarázat is adható: 1. a beszél  figyelme lankad, mely 

mentális deficit nyomot hagy a diskurzus megmunkálásán, 2. a válaszadás során megn  az 

emocionális, indulati érintettség, mely közvetlenül a pillanatnyi érzelmi arousal 

megbomlásával, instabilitásával függ össze, illetve 3. a személyes énkép felmutatásával 

összefüggésben ez a lazaság explikációjának verbális eszköze. 
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6.2.4.4. A családon belüli nyelvi agresszió akceptálásának lehetséges 

változatai és következményei 

A családon belüli nyelvi agresszió megéléséhez kapcsolódó tapasztalatok és ennek 

megítélése fontos hatást gyakorol a középiskolás-korúak nyelvi attit djének formálódására. A 

kérdésben állításunk azokra az empirikus adatokra támaszkodik, melyek a kérd ívb l és az 

interjúkorpuszból származnak. A középiskolás-korúak nyelvhasználati szokásait vizsgálva 

arra az eredményre jutottunk, hogy az adatközl k szabadidejüben a barátok mellett 

leggyakrabban a családtagjaikkal beszélgetnek, a beszélgetések és normasértések megítélése 

kapcsán viszont azt tapasztaltuk, hogy a középiskolás-korúak leginkább szüleikkel szemben 

szabálykövet k, vagyis a kapcsolat fontossága és a hozzá kapcsolódó nyelvhasználati 

szokások függvényszer en viszonyulnak egymáshoz. Az interjú 20. kérdésére (Van olyan, 

akit szóban sohasem bántanál?) adott válaszokból ugyanez derül ki, hiszen egy adatközl t 

leszámítva mindenki valamelyik felmen jét jelölte meg. Ezen kívül az is elmondható, hogy a 

középiskolás-korúak nyelvhasználati normáik f  mintaadójának bevallottan a család 

nyelvhasználati normáit tekintik, illetve, hogy a kulturális kódok által közvetített nyelvi 

agresszió megítélése messze pozitívabb képet mutat, mint a családon belül személyesen 

(tanúként, agresszorként, áldozatként) átélt verbális er szak megítélése. Ugyan jelen 

kérdésben a családon belüli nyelvi agressziónak nem a közvetlenül ellenük irányuló 

formájáról kérdeztük az adatközl ket, hanem a feln ttek egymásközti veszekedésér l, 

melynek k pusztán kívülálló, szenved  alanyai. Ezzel összefüggésben elmondható, hogy 

jelent s különbséget találtunk az áldozati szerep megítélésének, átélésének tekintetében attól 

függ en, hogy a jelenség milyen közegben valósul meg. Az élmény és a hozzá kapcsolódó, 

vele összefügg  attit d különbsége a megnyilatkozásokban nemcsak a narráció szintjén, de a 

diskurzusstratégia szintjén is jelentkezik. A kulturális kódokhoz kapcsolódó nyelvi agresszió 

fogyasztása és a családon belüli nyelvi agresszió megtapasztalása a válaszokban felvállalt 

fogalmi szinten is jelent s különbségeket mutat, hiszen a családi élethez köthet  nyelvi 

agresszió hallása – két adatközl t leszámítva – nem fásultsághoz, megszokáshoz, hanem 

minden esetben er s arousal növekedéshez, instabilitásához vezet, mely azzal magyarázható, 

hogy a jelenség formai változatossága ellenére az adatközl k funkcionális szempontból 

egyértelm en a családon belül megvalósuló szándékos bántalmazás eseteire asszociáltak. 

89. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló 

D: Nem igazán, régen zavart, ha anyu, és apu veszekedett, vagy ha n kkel durván bánnak. 

90. fiú, kilencedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló 

 D: Szoktam… Nem is keveset.  
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K: És nincs rád hatással.  

D: Nincs.  

K: Soha nem is volt? 

D: Nem!... Nem is lesz! (Az emocionális bevonódást, a modalitás megváltozását a gyerekkori 

élményeket feltárni kívánó részletez /tolakodó kérdés váltotta ki, melynek implicit jelentése a felszíni 

jelentéssel szemben értelmezhet . A nyelvi agresszió érzékeny befogadásának, átélésének tartalom 

szerinti tagadása ellentmondásban áll az arousal megbomlását sejtet  diskurzusszint  jelzésekkel, a 

hanger  megemelkedésével, a jöv  perspektívájának megjelenítésével. Ezek a diskurzusstratégiák az arc 

védelmét szolgálják, összefüggésben azzal az attit d szint  tartalommal, hogy akinek az agresszió 

fájdalmat okoz, akit érzékenyen érint, az gyenge személyiség. Az adatközl  korábbi válaszait 

figyelembe véve még inkább igazoltnak látjuk értelmezésünket, ugyanis a személyes és kortárs 

körökben használt nyelvi agresszió leírásakor, jellemzésekor az adatközl  a nyelvi agresszió pozitív 

megítélésér l nyilatkozik, melyet argumentációjában a bátorsággal, a férfias viselkedéssel köt össze, 

utalva a nyelvi és a fizikai agresszió közti szoros összefüggésre.) 

91. lány, kilencedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló 

D: Nem.  

K: szoktál ilyet hallani? 

D: Néha otthon.  

K: és nem érzel semmit olyankor? 

D: Nem, mert olyankor kimegyek (Az önkirekesztés a nyelvi agresszióhoz való viszonyulás 

korlátozottságát, negatív irányát, feltehet leg feldolgozatlanságát jelöli.) 

92. lány, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

D: Hát akkor én is beleszállok!, megpróbálok ket csitítani, de sose megy.  

K: Hogyan próbálod meg csitítani, milyen eszközzel, miket próbáltál ki eddig?  

D: Hát én is elkezdek ugyanúgy ordítani! (A mintakövetés nem értelmezett, tartalmi szinten, vagyis 

nem metakognitív szinten, hanem a narráció szintjén jelentkezik.)  

93. fiú, kilencedikes, AJKP, közepes tanuló 

D: Akkor is ööö, engem akkor is feszültség, akkor is nagyon feszült vagyok. Pláne hogyha egy gyerek 

van ott és , az el tt beszélnek, hiszen akkor ugyanazt fogja eltanulni, ugyanazt látja, s , sajnos  se 

lesz különb, hogyha feln , feln tt lesz. (Er sen emocionálisan bevonódik, majd kihátrál azzal, hogy a 

diskurzusban perspektívát vált, a személyes tapasztalatból áttér a küls  tapasztalatra.) 

94. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

D: Más veszekedése nem. Néha a szüleim veszekedése, az zavar. 

95. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló 

D: Nem tudom… sírni tudnék. Mer<t>…   akkor… Nem szeretem, amikor a szüleim veszekednek. 

K: Bele szoktál szólni? 

D: Persze. Hagyják abba, mer<t>… má<r,… Nem jó. 

96. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 
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D: Agressziót, dühöt érzek. Hogy igazából nem tehetek róla, de mégis úgy érzem minthogyha én lennék 

a hibás. És, hát… néha így, így fognám magamat és elmennék. Egy hétig haza se mennék. De utána 

rájövök, hogy ez úgy is hülyeség lenne, mert úgy mégis csak...   

97. lány, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

D: Igen. Ümmm… hát hogyha durván összeszólalkoznak akkor, valamikor ööö ilyen szorongást 

esetleg… meg hogyha például közeli hozzátartozó, akkor meg ööö van, amikor pánikrohamot is kapok. 

98. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Zavar igen! Felzaklat. Hát nem tudom. Ha fiatalok veszekednek az megszokott, de ha feln ttek azok 

már komolyabb emberek… és ha k veszekednek, akkor biztos valami fontosabb dolog lehet a baj. Hát 

érzem, hogy közbe kéne lépni, de nem merek, mert én még fiatal vagyok. (Félelem, feszültség 

összekapcsolódása.) 

99. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Feln tt ember, azért feln tt ember, hogy meg tudja intelligensen beszélni a másikkal a problémáját, 

nem kell üvöltözi egymással.  

K: eltávolodsz t lük…? 

D: igen (Leépíti a feln tt és a gyerek közti státuskülönbséget, és leszólja a feln ttek nyelvi agresszióját, 

ez a saját arc megjelenítését is célozza.) 

100. lány, kilencedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Sírhatnékot, szétverhetnéket. Ööö, hát ööö nekem nagy er m van, kegyetlenül nagy, és ilyenkor vagy 

kimegyek felásni egy fél kertet, vagy fát vágok, vagy nem tudom, de ezt ilyenkor legszívesebben így 

felpofoznám mind a kett t, és elküldeném a pokolba. [Sóhajtás] (Jellemz en er s emocionális 

bevonódás, ez jól tükröz dik a diskurzus retorikai felépítésén.) 

6.2.4.5 Összegzés 

A stílusrepertoárok számbavétele mellett az elemzés alapján azt a következtetést vonhatjuk 

le az egyéni stílusmegjelenítések révén, hogy a nyelvi agresszióról való véleményformálás 

formális keretek között vagy egyáltalán nem lehetséges egy középiskolás-korú számára, és 

rendre elutasítja a kérdésre való válaszolást, általában a nem tudom orvoslásával, vagy 

anélkül, vagy vállalja, mikrofonba mondja véleményét, miközben különböz  stratégiákat 

követve orvosol, folyamatos arcmunkát végez.  

A középiskolás-korúak nyelvi agresszióról alkotott elképzelése els sorban a nyelvhasználati 

gyakorlatból származik, és a jelenség érzelmi/indulati hátterére vonatkozik, a 

nyelvhasználatot irányító stratégia természetér l, metakognitív, metapragmatikai tényez kr l 

kevesebb információval rendelkeznek (itt némi különbséget fedezhetünk fel az iskolatípus 

szerinti elkülönülés alapján, a gimnáziumi tanulók ebben a tekintetben tudatosabb 

nyelvhasználóknak bizonyultak). Viszont a nyelvhasználati gyakorlatban a nyelvi 

agresszióval összefüggésben nemt l és iskolatípustól függetlenül az adatközl k kreatívan 
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használják az arcmunka során azokat a stratégiákat, melyekr l normatív tudásuk alig van. A 

stratégiák közül az orvoslás nélküli kihátrálást (ami a társalgás szempontjából normasértés) 

kizárólag a kilencedikes szakiskolás tanulóknál tapasztaltuk, a társalgás viszonyának 

formálisból informálisba történ  áthajlására els sorban pedig a gimnáziumi tanulók 

stratégiáiban találunk példát, mely azzal is magyarázható, hogy a kérdez  és az adatközl k 

között már egy korábbi el élettel „terhelt” tanár–diák kapcsolat állt, mely olykor nehezítette, 

máskor éppen segítette az agresszióról való megnyilatkozás megvalósulását. 

6.3. A középiskolás-korúak spontán nyelvhasználatának formai és funkcionális 

jegyei az empirikus adatok tükrében 

A disszertációban a középiskolás-korúak nyelvhasználatának agresszió szempontú leírását 

kétféle beszédközeghez kötötten végeztük, mely közegek legf bb különbsége az informalitás 

mértékében ragadható meg. A spontán társalgásokban alkalmazott nyelvi agresszió vizsgálata 

számára az adatközl k facebook-bejegyzéseit használtuk, amely társalgások az informális 

jelleg követelményét merítik ki, a formális nyelvhasználati közegben alkalmazott nyelvi 

agresszió vizsgálata számára pedig osztálytermi diskurzusokat használtunk. Ennek egyrészt a 

normatudatosság, a tudatos nyelvhasználat leírása szempontjából a nyelvhasználati 

gyakorlattal összefüggésben azért volt nagy jelent sége, mert más nyelvhasználati normák 

irányítják az informális spontán társalgásokat és egészen mások a formális társalgásokat, mely 

a nyelvi agresszió használatára igen jelent s hatással van. Ebb l következik, hogy a 

társalgások közti, formalitás szerinti különbségekhez kötötten alkalmunk nyílik annak 

vizsgálatára is, hogy az informális közegben alkalmazott helyzeti norma hogyan hat a 

formális társalgásokra, milyen szituációkhoz kötötten, milyen feltételek mellett érvényesülhet 

a spontán társalgásra emlékeztet  norma formális közegben.  

Az értekezésnek nem célja sem a virtuális spontán társalgások, sem az osztálytermi 

diskurzusok jellemz inek általános feltárása, az elemzés kizárólag a nyelvi agresszió 

megjelenésének formai és funkcionális vizsgálatát t zte ki célul.  

6.3.1. A virtuális társalgás mint az írott spontán beszédműfaj rövid jellemzése 

 

A társalgás fogalmát általában a spontán, természetes beszéd értelemben szoktuk használni, 

ez a fajta kommunikáció jelenti a nyelv használatának els dleges módját. A hétköznapi 

informális társalgás a legkevésbé kötött közlésforma, melyet általában a pillanatnyiság, az 

id höz kötöttség, a beszél k együttes jelenléte, azok interaktivitása jellemez, a megvalósulás 

szintjén pedig az oralitás, a rögzítés hiánya, a kevésbé átgondolt dinamikus és múlékony 
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jelleg határoz meg. A beszéd során a szövegprodukció a gondolkodással egy id ben zajlik, 

tehát szinkron természet , melyet egyszeri akusztikus és lineáris érzékeléssel fogadunk be 

(Jürgens 1999: 73–ő; Szikszainé 1999: 28ő nyomán Érsok 2006: 16ő).  

A beszédre jellemz  a diskurzusjelöl k gyakori használata, ezek torlódása, a hosszú 

szünettartás, az újraindítás, a hezitálás, az igék magas aránya, szemben a melléknevek és a 

jelz k arányával. A szókincse változatos, különböz  regiszterekb l származik, jellemz  a 

tréfás, gúnyos szavak, a bizalmas, a durva és az udvarias kifejezések változatos, akár 

egymásmelletti, egy fordulón belüli használata. Az indulatszók, a közmondások, a közhelyes 

frázisok, a divatszók alkalmazásával épp úgy jellemezhetjük, mint az írásban ritkán el forduló 

szleng és obszcén kifejezések használatával, a szerkezeti felépítése pedig egyszerre mondható 

elliptikusnak és redundánsnak. A társalgásban mint m fajban nagyobb mérték  lehet a 

köznyelvi normától való eltérés, mivel a nyelvközösség inkább az írott nyelvet tekinti norma 

jelleg nek (vö.: Keszler 1983; Szalamin 1988; Wacha 1988; űrystal 1998).  

Az írott nyelv – a beszéddel szemben – sem térhez, sem id höz nem kötött, statikus és 

állandó; a felek nincsenek egyszerre jelen, a kommunikáció indirekt. A beszél nek van 

lehet sége a szöveg javítására, ebb l következik, hogy az írott szöveg tudatosabban 

szerkesztett, jól formált, a beszélt nyelvnek a spontaneitásból adódó sajátosságait nem 

hordozza. Az írást vizuálisan és globálisan érzékeljük. Mivel az írott szöveg nincs közvetlenül 

beágyazva a kontextusba, a közlend  tartalom maximális kifejtettségére kell törekedni a 

szövegalkotás során; hiszen a megértést a nem nyelvi kifejez  eszközök (metakommunikáció, 

háttércsatorna-jelzések) nem segítik.  

A „virtuális csevegés” elnevezés szemantikai szempontból jól tükrözi, hogy e fogalmi 

megnevezés keretében belül megvalósuló beszélgetések f  célja a szabadid  kellemes 

eltöltése, ebb l következik, hogy a chatelés mint m faj a társalgási stílushoz, vagyis a beszélt 

nyelvi m fajok kategóriájához épp úgy tartozik, mint a megvalósulási formáját biztosító írott 

m fajokhoz. Ezért ezeket az interneten jelentkez , spontán szövegeket a köztes 

kommunikációs m fajhoz sorolva Űódi Zoltán írott beszélt nyelvnek nevezi el (1998: 186; 

2004: 56).  

A chatelés során az interakcióban álló felek egymás közvetlen fizikai jelenlétét nem 

tapasztalják meg, ezért a spontán közlést kísér  metakommunikációs jelenségek a percepciós 

és produkciós oldalról egyaránt hiányoznak. Ezt a hiányt pótolja valamelyest az emotikonok 

használata, melynek funkciója tulajdonképpen a beszélt nyelvi kifejez eszközök írott nyelvre 

való „fordítása” lenne. Tehát a mosoly-, vigyor- és szomorúságjelek különböz  típusai a 
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közvetlen kommunikáció velejáróinak, a nem verbális jelzéseknek az érzékeltetését szolgálják 

(Érsok 2003: 99).  

A nyelvi agresszió megvalósulása szempontjából azonban a metakommunikációnak 

kulcsszerepe van, hiszen a közlemény társas jelentésének kialakulásában a szavakkal jelzett 

üzenetet kísér  háttércsatorna jelzésének, a gesztusoknak, a mimikának, a 

térközszabályozásnak jelentésképz , olykor jelentésmódosító szerepe van. Ugyanakkor az 

internetes beszélt írott m faj bemutatásakor említettük, hogy ezekre a beszédm fajokra a 

metakommunikáció kontrolljának a hiánya jellemz , melyet az emotikonok használata pótol. 

Ez az összefüggés a nyelvi agresszió kortárs csoporton belüli használatával és megélésével 

kapcsolatban azért is jelent s, mert az internetes nyelvhasználatnak megfelel en az 

adatközl k használják érzelmeik kifejezésére, a háttércsatorna jelzésére a szokásos 

emotikonokat, viszont ezek egzisztenciálisan különböznek a metakommunikáció szokványos 

megjelenését l. Hiszen míg az orális közlésformák kísér jelenségei ösztönösek, 

kontrollálatlanok – ezért is lehetnek a kommunikációs tartalom hitelességének legf bb 

közvetít i, ami utal a beszél  pillanatnyi lelkiállapotára, a beszéd tartalmához, a szituációhoz, 

a partnerhez f z d  viszonyára –, addig az emotikonok az érzelmek tudatos kifejezését teszik 

lehet vé, a megértés tudatos befolyásolását, mely ilyen értelemben manipulatív jelleg  is 

lehet. Vagyis az emotikonok által közvetített tartalom a társalgások szokásos 

metakommunikációjához képest nem feltétlenül a valóságot tükrözi. Éppen ezen okoknál 

fogva például a barátok közt használatos nyelvi ugratás számára – mely a szociális szerepek 

begyakorlásának, f leg a fiúknál a szociális kontroll m ködtetésének bevett formája – a 

virtuális beszéd azért válhat kiválóan alkalmas felületté, mert az így közölt (ti. virtuálisan) 

tartalom és a hozzá kapcsolódó érzelmi viszonyulás a percepciós és a produkciós oldalon 

egyaránt ellen rzött, tudatos formát ölthet, melynek következménye, hogy a nyelvi agresszió 

során fellép  homlokzat/arcösszeomlás közvetlenül a metakommunikáció szintjén nem 

leplez dik le. Vagyis a normasért  társalgás nem veszélyeztetheti a társalgás során felmutatott 

arcot közvetlenül, illetve ha veszélyezteti is, az nem derül ki a partner, az agresszor számára, 

csak annyiban, amennyiben ezt az áldozat tudatosan közölni kívánja a diskurzus társas 

jelentésének megkonstruálása érdekében. Vagyis az internetes nyelv bármennyire is közelít a 

beszélt nyelvhez, mégis az írásbeliség technikai környezetének korlátai között mozog. 

Vizsgálatunkban ezekb l a megfontolásokból kiindulva a facebook-bejegyzéseket, melyek 

interaktív, szinkrón és írott szövegek, viszont laza, kötetlen hangvétellel, felszínesebb 

nyelvhasználattal jellemezhet k, ugyanakkor a jelentést a szóbeli közlésekkel ellentétben 
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nemcsak a szavak, de a képek és a szöveg egyéb megjelenítési technikáival is artikulálják, a 

spontán társalgás egyik altípusaként kezeljük. 

6.3.2. A középiskolás-korúak nyelvhasználatának néhány jellemzőjéről 

„Serdül korban viszonylag tartós baráti és érdekkapcsolatok alakulnak ki, melyek 

jelent sége gyakran a familiáris kapcsolatok szintjére, bizonyos esetekben azok fölé 

helyezkedik. Ezekre a viszonyokra jellemz , hogy a tagok sűrű kommunikációs kapcsolatban 

állnak egymással, sok id t töltenek el együtt, kölcsönösen formálják egymás viselkedését, 

nyelvhasználati szokásait és ezen keresztül egymás nyelvi attitűdjét” (Űatár 2009: 43). A 

többnyire külön szervez d  fiú és lánycsoportok más-más kommunikációs sémát 

követhetnek, bár az utóbbi kutatási eredmények a lányok esetében is a férfias regiszter 

elsajátításáról adnak hírt, mely nem feltétlenül a verbális agresszió tolerálásával áll 

összefüggésben, hanem a nyelvi divattal és a média nyelvhasználatával, ami bizonyos 

esetekben együtt járhat a nyelvi attit d megváltozásával is (Kegyesné 2008: 73).  

A fiúknál a gyermeki fejl désben sorsdönt en nagy szerepet játszik a rituális sértegetés és a 

kevésbé súlyos viccel kevert ugartás, ’cukkolás’ (teasing) helyes használatának megtanulása 

(Pléh 2012: 312). Ez a nyelvi kondicionálással begyakorolható szociális kontroll egy formája, 

amely segíti a serdül t annak elsajátításában, hogyan kell a verbális konfliktusokat sért dés 

nélkül – vagyis különösebb sérülés nélkül – kezelni, megnyerni, domináns szerephez jutni, 

hogyan lehet adekvát választ adni, anélkül, hogy a beszél  arcot vesztene. 

Kutatásunkból az az összefüggés derült ki, hogy a középiskolás-korúak nyelvhasználatában 

megjelen  nyelvi agresszió els sorban a pillanatnyi érdekek kiszolgálásán túl három olyan 

tényez re vezethet  vissza, mely valamiképpen a serdül kori életállapottal függ össze. Ezek 

pedig 1. az el bb említett adekvát, agresszív beszédmód begyakorlása, 2. az életállapot 

határhelyzete miatti korlátozott státus és a feln tt státus utáni vágy nyelvi kifejezésének 

szándéka, valamint 3. a kortárs csoporton belüli csoportdinamikai tényez kre visszavezethet  

állandó hierarchia-harc nyelvi kiélésének a szándéka. Ezeket megfontolva elmondhatjuk 

összhangban a korábbi nemzetközi vizsgálatok eredményeivel (vö.: Goldstein, 2002: 170; 

Űagshaw 200Ő), hogy a középiskolás-korúak nyelvhasználatában adatolható egymásközti 

informális jelleg  társalgásokban a nyelvi agressziónak az életállapothoz igazodó 

önreprezentáció megvalósulásában funkcionális szerepe van, mely rituális, vagyis sémákhoz 

igazodó megjelenési formákban jut kifejezésre. 
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6.3.3. A nyelvi agresszió formai és funkcionális jegyei a spontán társalgásokban 

 

A középiskolás-korúak facebook-bejegyzéseinek elemzése során a nyelvi agresszió 

definíciójára használt szempontokat alkalmazzuk azzal a megszorítással, hogy a közvetlen, 

közvetett és rejtett nyelvi agresszió alesetei mellé nem vesszük fel külön kategóriaként a 

konstruktív és nonverbális agressziót, annál az oknál fogva, hogy a konstruktív agresszióra az 

adatok között nem találtunk példát, a nonverbális agresszió megítélése pedig éppen a 

nonverbális jelzések korlátozottsága és megbízhatatlansága miatt lenne problematikus. 

6.3.3.1. A középiskolás-korúak spontán társalgásában szereplő közvetlen 

nyelvi agresszió típusai (A) 

A destruktív közvetlen nyelvi agresszió nagyon változatos formában szerepel a 

diskurzusokban, jellemz , hogy a különböz  megnyilvánulási formák egyszerre vannak jelen 

a spontán nyelvi beszélgetésekben, melyeket funkcionális jegyeik alapján a sértés, a 

visszautasítás/kirekesztés, az átok, a fenyegetés, a káromlás társalgástípusainak nagyobb 

egységeihez rendeltünk. A kategórianevek felvételében Galgóczi (2008: 20) eredményei 

voltak irányadók.  

A/1. A sértés formai és funkcionális jegyei. A sértés kategórianév alá rendeltük azokat a 

nyelvi agressziótípusokat, amelyek a szitokszó alkalmazásával jönnek létre, közvetlen 

homlokzatsért  aktusok, melyek a beszédpartner nyelvi kiiktatását célozzák meg. 

„Szitokszónak nevezzük azokat a sokszor trágár szavakat és kifejezéseket, amelyek indulatos 

beszédhelyzetben elhomályosult jelentéssel érzelemkifejez  funkcióban társadalmi érvénnyel 

használatosak.” (Galgóczi 2008: ő). A sértés kategóriájába soroljuk azokat a beszédaktus-

típusokat, amelyeket a hétköznapi nyelvhasználatban a következ  elnevezésekkel szokás 

illetni: szidás, lenézés, bántás, sértegetés, leszidás, lekicsinylés, becsmérlés, gúnyolódás, jó 

tulajdonságok és készségek kétségbevonása, rossz tulajdonságok említése, megalázás, 

leszólás, szemrehányás, vádaskodás, stb.. Az aktus-megnevezésekben gyakran szerepl  le 

igeköt , azt az irányt jelöli meg a státusmozgásban, amelyet a sért ige metaforikus képzetének 

fogalmi jelentése is hordoz, hogy tudniillik a verbális er szak a fizikai er szak mintájára 

leszámol az interakciós partnerrel, kimozdítja az eredeti státusából, a nyelvhasználat hatására 

sérül az áldozat negatív és pozitív arca egyaránt. Ebben a destruktív, a társas kapcsolatok 

egzisztenciális támadására irányuló folyamatban látjuka, a közvetlen nyelvi agresszió legf bb 

célját. 
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A/1. a valódi sértés esete valamilyen konfliktus megoldására irányul, mely során a 

pozícióit vesztett agresszor úgy akar státusban az áldozata fölé kerülni, hogy azt verbálisan 

lemin síti, illetve olyan cselekedetek megtételére szólítja fel, amelyek társadalmi 

stigamtizáció alatt állnak. Ezzel a nyelvi „határsértéssel” az agresszor lerántja a másikat abból 

a státusból, amely a mindenkori interakciós partnert megilleti. A sértés mértéke mindig a 

beszédhelyzet, a partnerek és a téma kontextusában állapítható meg, és els sorban az áldozat 

értelemtulajdonításától, reakcióitól függ. Történhet nagyon enyhe formában, valamilyen 

negatív tulajdonság megnevezésével, ebben az esetben nem feltétel, hogy a sértést elvégz  

szitokszó közvetlenül tabut sértsen, ilyenkor a felhasznált lexéma kontextusban megjelenített 

érzelmi jelentése és az általa elvégzett névátvitel jeleníti meg a megnyilatkozás agresszív, 

bántó jellegét. „Amikor a beszél  valakit disznónak nevez, a disznó jellemz inek kulturális 

sztereotípiáira támaszkodik: a disznók mocskosak, kövérek és moslékot esznek. Valakit 

disznónak hívni azt jelenti, hogy a sértés áldozatát a disznó jellemz ivel ruházzuk fel. Az 

emberek senkit nem fognak tukánnak vagy mormotának hívni, mert a mormotáknak és a 

tukánoknak nincsenek kulturálisan beidegz dött negatív tulajdonságaik. Az állatnevekkel való 

sértések az állatoknak tulajdonított kiemelked  (salient) tulajdonságokon vagy viselkedéseken 

alapszanak, amelyekr l úgy gondoljuk, emberi megfelel ik vannak, pl. lustaság, piszkosság 

vagy butaság.” (Jay 1999. 196). 

Történhet az aktus diszfemisztikus kifejezések, tabusértés használatával, ilyenkor az 

áldozatot valamilyen társadalmi stigmatizáció alatt álló kifejezéssel nevezzünk meg, azzal 

azonosítjuk, ilyen kifejezések például a nemi élet, a nemi szervek, a testnedvek és a 

kiválasztás, valamely betegségnév, rasszista kifejezések. Kiegészítve mindezt azzal, hogy 

nemcsak az áldozatra, de az áldozat számára egzisztenciális szempontból jelent s személyre 

is vonatkozhat a névátvitel, az aktus agresszív intenciója azonban ilyenkor is bár közvetve az 

áldozatnak és nem a propozícióban megnevezett személynek szól. A beszédaktus agresszív 

jellegét ebben az esetben nemcsak a tartalmi és nonverbális elemek (hanger , 

paralingvisztikai jellemz k) határozzák meg, hanem az is, hogy a létrejöv  cselekvésben a 

performatív megnyilatkozás a megértés számára konstatívumként kínálja fel magát, vagyis a 

nyelv sajátos használata által egy véleményt valóságként ábrázol, ezzel fel is nagyítja a 

mondottak érvényességi körét, relevanciáját. Ezek az aktusok nemcsak a névátvitel 

formájában, hanem utasításokként is m ködhetnek, ilyenkor az agresszor az áldozatot tabu 

alatt álló cselekvések megtételére szólítja fel, melyekben az agresszió szempontjából a 

dehonesztáló cselekvésforma és az erre vonatkozó utasító jelleg összeadódik. 

101. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló beszélgetése egy ismeretlen fiúval 
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F: Mi honnan ismerjük egymást?:) 

B: Ezt a költ i kérdést magadnak tedd fel x (A válasz visszautasításának durvasága els sorban az 

ismertség fokával függ össze, a beszél  olyan el feltevésekre apellál, amelyeket az adatközl  nem tud 

rekonstruálni.) 

F: ntha gond lenne csak nemvágom:/ 

B: Hehe (Az emotikonnal jelzett nevetés és a bet vel verbalizált háttércsatorna-jelzés között az a 

jelent s különbség figyelhet  meg, hogy míg az emotikon a társalgást kísér  valódi mosolyt, nevetést, 

röhögést, stb. jeleníti meg, a leírt változat annak kigúnyolt, ironikus jelentését tükrözi, vagyis azt, hogy 

ahol a szövegben nevetésnek kellene lenni, ott a partner hibájából éppenséggel hiányzik a nevetés, ezzel 

a gesztussal pedig az adatközl  min síti, leértékeli a nevetés el tti forduló tartalmát.) 

F: Szóval akkor én jel ltem rád:) 

B: Megismerkedhetnénk kicsit jobban is:) 

F: Most akkor ennyi vólt?:D xD (A konfliktus abból adódik, hogy míg az F adatközl  beszélgetni 

szeretne, addig a partner, B találkozni, vagyis személyesebb kapcsolatra vágyik. Az, hogy a lány, F 

nyíltan, orvoslás nélkül rákérdez a társalgás befejezésére, úgy, hogy az el z  fordulóhoz látszólag 

tartalmi szinten nem kapcsolódik, ezzel min síti, leleplezi a partner (B) szándékát, az el z  forduló 

implicit jelentését.) 

B: Mèrt ítéltél el egyből? (Úgy t nhet, mintha a két forduló között nem volna szekvenciális kapcsolat, 

mert a partner nem a kérdésre, hanem a kérdés implicit tartalmára válaszol, hogy ti. nem beszélgetni 

akart a fiú, hanem hátsó szándéka van, ennek az implikációját nehezményezi B.) 

F: én…nagy eliteles volt x (A lány érzi, hogy arcfenyeget , ami ellene irányul, hiszen az implikatúra 

értelmezése mindig veszélyt rejt, mert el fordulhat, hogy a partner mégsem azt értette rajta, amit a 

befogadó a befogadás során kikövetkeztetett, ezért F kivonódik a társalgásból. Nem a kérdésre válaszol, 

hanem a saját korábbi beszédaktusát min síti iróniával, ami azt az implicit jelentést hordozza, hogy a 

fiú félreértette a kérdést, de mindezt nem direkt, hanem indirekt módon fogalmazza meg.) 

B: Ennyi elég is volt az ismerkedésb l te full nagyképű vagy a semmire… (A fiú beszédpartnerrel 

szemben dehonesztáló általánosítást fogalmaz meg, az adatközl  arcát negatív módon min síti úgy, 

hogy a nagyképűség megítélését a státus és a társadalmi megbecsülés inkongruenciájára hivatkozva 

fogalmazza meg. Vagyis a beszél  direkt módon visszautasítja a státusra hivatkozva a lány implicit 

kérdését, mert az leleplezte a fiú ki nem fejtett hátsó szándékát, amit a kicsit megismerkedhetnénk 

jobban is kétértelm  kijelentés közvetített.)  

F:én?oke koszike: D (A befejezésben a lány elfogadja a neki szánt szerepet, ti. a partner fölé került, 

mivel leleplezte, ezért iróniát alkalmaz, a köszike jelentése éppen a kicsinyít  képz s alak miatt 

lekezel . Tehát a válasz az el bb említett megemelt, „nagykép ” státus jegyében alakul, ezzel 

„kineveti” és egyben visszautasítja a partnert, illetve alkalmatlannak min síti a további társalgásra. A 

konfliktus látszólagos alámenéssel oldódik meg, mely éppen az ironikus hangnem miatt ellenkez  

értelm , vagyis azt jelenti, verbálisan a lány kerekedik felül, anélkül, hogy durván beszólt volna 

partnerének.) 

102. lány, szakközépiskolás, tizenegyedikes, közepes tanuló és az ex barátjával társalog 
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K: Ne gyere oda hozám! Hiába vagy féltékeny a B-ra, nyomába se érhecc! Úgy nézel ki mint 1jeti, meg 

diló vagy nem tód felfogni h nem akarok veled foglalkozni, légyszives ne zavarj! (A fiú elutasítja és 

leszólja beszédpartnerét, mindkét agressziós forma er sen homlokzatfenyeget  aktusnak számít, melyen 

az indulati elem jól érz dik. Az adatközl  er sen emocionális, bevonódó, határozott stílust követ, 

melyet a diskurzusban a felkiáltójel-használat, a légy szíves finomsága és a jeti, diló, valamint a 

tájszólást mímel  írásmód együttes használata jelöl, továbbá a diskurzusra jellemz  er s retoricitás. Az 

adatközl  keretes szerkezetet használ mondandója el vezetésére, mintegy a kirekesztés aktusába helyezi 

el a megsértést, ezzel még nagyobb hatást érve el.) 

P: Iiigeen?? csak azt nem tudom h akk mi a holdkóros faszomér írtál rám február 28.-án...!!! Mi a 

fasznak kezdtél kapcsolatot velem.. jaah azt talán sejtem mert úgy gondoltad h ha összejövünk 

könnyebb lesz megbaszni.! Jeti vagyok akk mi a halál vezetett arra h 2 hónapon keresztül szivassál te 

geci.!!! -.- Nem én mondtam állandóan h mikor kurunk, kéne már basszunk stb.!!! Minden szövegedbe 

benne volt... ha annyira jeti lennék akk nem írogattál volna ilyeneket..!!!! :S mert akit csunyának 

találok ahoz egy rohaadt kurva szóóót nem szólok.. -.- ne aggodj nem foglak zaklatni nem érdemled 

meg még azt se hogy gondoljak ráád akk egy gerinctelen faszfej vagy h azt szavakba se lehet 

önteni...!!! -.- kezet foghatsz a j-val mind a 2 hulla szerelmesek vagytok a B-ba mégis engem 

kurogattatok vagyis te csak akartál...!!! Én egy rákos szót se fogok hozzád szolni éld tovább a 

gerinctelen életedet..! Sya.! Én nem ezt gondoltam volna rólad...! (A válasz er sen emocionális, 

bevonódó, határozott stratégiát követ, melyet a hanger  megemelésével – melyeta felkiáltójel-használat 

közvetít –, a nyújtott hangokkal, a hosszú szünetekkel, az érvel  szövegekre emlékeztet  logikus 

szerkesztettséggel, a gyakori mellérendel  mondathasználattal jelenít meg a diskurzusban. A szövegben 

a tabuszavak olykor rejtett nyelvi agressziós formában, olykor közvetlen nyelvi agresszióként 

jelentkezik, de funkcionális szempontból mindig nyelvi bántalmazást valósít meg a használt formától 

függetlenül. A faszomért írtál felkiáltás, mely rejtett nyelvi agresszió, els sorban az indulat levezetésére 

szolgál, a tabuszegés, amikor az ember olyasmir l beszél, amir l tudnia sem volna szabad, egyfajta 

határt sért, mely önmagában elég a saját státusának a megemeléséhez, ez pedig megnyugváshoz, az 

egyensúly visszaszerzéséhez vezet. A te geci megnevezés a közvetlen nyelvi agresszió egyik 

leggyakoribb példája, mely diszfemisztikus kifejezés rendelkezik denotatív jelentéssel is, tabu alatt áll, 

de a szövegekben gyakran – mint ahogy ebben az esetben is – konnotatív jelentésében használatos 

(vagyis a geci szó legtöbbször nem ’sperma’, hanem ’rosszindulatú, bajkever , semmirekell  személy’ 

jelentésben fordul el ). űélja pedig ezen keresztül a partner homlokzatának lerombolása. A fiú 

lejáratása egyébként a nemi kapcsolat utáni vágy kizárólagosságának a felhánytorgatásával valósul meg, 

eszerint, aki csak azért tart fent egy kapcsolatot, hogy nemi életet éljen, vagyis pusztán közösülésre 

vágyik szerelemi kapcsolat nélkül, az ösztönlény, az állathoz hasonló, értéktelen ember, amit a 

gerinctelen ember diskurzusbeli többszöri szerepeltetése fel is er sít. A diskurzus kirekesztéssel 

végz dik, valamint a csalódottság kinyilvánításával. A konfliktus egymás kirekesztésével zárul, nincs 

problémamegoldás.)  

103. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló, egy kortárscsoporton belüli fiúval 

beszélget 



195 
 

F: hallod nem függesztjük fel ezt a balhét? én nm akarok veszekedni senkivel....de nem jo igy...nem is 

járok má ki skate be se, meg minden..nem akarok verekedni se, tudom, nem is lennék rá képes, hogy 

legy zzelek, haggyuk ezt az egészet sztem lécci...bocs hogy beszóltam, innen indult az egész...:S inkább 

nekem kéne segítség, persze nem ingyen, ha akarsz segithetnél is valamibe, és kifizetnélek érte...majd 

irj.. 

D: hallod ha akarod abba hagyhatjuk de nem türöm el hogy te embereket uszittasz rám. és mond hogy 

mit akarsz..... oké...( A diskurzus a konfliktus megoldására törekszik, mert a beszélgetés el zménye egy 

olyan fenyegetésbe torkolló beszélgetés volt, ami az els  megszólaló (F) fizikai biztonságának 

veszélybe kerülését helyezte kilátásba. Erre reagál az els  fordulóban az áldozat, aki kivonuló, 

bizonytalan stratégiát követ, diskurzusát jellemzi az er teljes személyes hang kinyilvánítása, a 

mondandó szubjektivizálása, els sorban a békülés tartalmi jelentésének az énnel való összefonódás 

miatt van nagy jelent sége, ehhez kapcsolódik az egyértelm en arcvesztéssel járó bocsánatkérés 

kimondásáig men  alámenési folyamat. A hallod, ha akarod válasz indítás mintegy vissza akarja adni a 

túlzottan alámen  fiú státusát, ugyanis az agresszor számára ez a stratégia már arcromboló, hiszen a 

társas jelentés szempontjából  nem agresszorként akar felt nni, csak az ellene irányuló agresszióra 

válaszolt agresszióval, de egyébként békés ember, és zavarja, ha egy korabeli fiú a félelem miatt 

megalázkodik el tte, ez a korcsoport presztízsét csökkenti, amihez  maga is tartozik. A diskurzus 

kiegyezéssel végz dik. A mond, mit akarsz zárás, pedig a partner szabad akaratának megnyilvánulására 

ad lehet séget, amely gesztussal az agresszor az áldozat számára az elvesztett státust teljes egészében 

visszajuttatja.) 

’A/1’ az ugratás 

Az ugratás esetében a nyelvi megvalósulás formai szempontból a valódi nyelvi agressziót 

követi a szitokszóhasználat tekintetében, s t úgy t nik, felül is múlja azt. Azonban lényeges 

különbség köztük, hogy míg a valódi, közvetlen sértés esetében van történet, vagyis a narráció 

szintjén jelentkezik egy történetbe ágyazott probléma – melynek a kifejtettségi szintje ugyan 

változhat –, addig az ugratás esetében a szekvenciákon belül a fordulók között lényegesen 

lazább kapcsolat figyelhet  meg, illetve az öncélú sértegetéseken kívül nincs tárgya a 

beszélgetésnek, a diskurzusokból hiányzik a történet lineáris el rehaladása. A társalgásban 

szerepl  nonverbális jelzések, esetünkben az emotikonok jelzik a nyelvi agresszió színlelt 

voltát, melynek csoportdinamikai szempontból van jelent sége. A jelenség bemutatására 

három példát választottunk, az els  két, baráti viszonyban álló fiú társalgását, a második két 

barátn  csevegését, a harmadik pedig egy fiú és egy lány beszélgetését ábrázolja, ez utóbbi 

érdekessége, hogy a partnerek között nincs baráti viszony, s t semilyen, ezt a társalgásrészt 

megel z  kapcsolat sincs. Ez a körülmény azért jelent s, mert általa az ugratás azon 

tulajdonságára hívja fel a figyelmet, hogy ez a típusú beszédaktus nemcsak a barátok 

egymásközti beszélgetését jellemezheti, nemcsak az adekvát válaszolgatás begyakorlásának 

színtere, hanem a csoporton belüli hierarchia kialakításának eszköze is lehet. Vagyis az 
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ugratás megvalósulásának nem feltétele az intim, baráti viszony, sokkal inkább az, hogy az 

interakciós partnerek kvázi azonos státusba tartozzanak, ami a korosztályhoz való tartozás 

révén könnyen teljesül. 

104. fiú, szakközépiskolás, tizenegyedikes, közepes tanuló barátjával beszélget 
B: na mivan hol a vasam?? (A diskurzusindító kérdés, úgy t nik, valamiféle konfliktusfélét vezet be, a 

beszél nek valamilyen ínsége van, hiányzik neki valami, amire igényt tart, és ezt a státushoz és a 

szituációhoz igazodó, lekezel  hangvétellel kéri számon, ami a mi van, mi újság jelentés  retorikai 

kérdés mellé szóátadás nélkül illesztett a tulajdonképpeni kérdést hol a vasam valósít meg. A kérdés 

megformálása az arcmunka lényeges összetev je, hiszen mindig a kérdez  arcát fenyegeti, ezért 

lekezel  módon feltett kérdés megemeli a kérdez  státusát, mely folyamat az arc védelmét szolgálja.) 

V: mivaan köcsövg (Hogy ugratással van dolgunk, az már a szekvencia második egységéb l látszik, a 

partner ugyanis nem a feltett kérdésre, hanem az abban megjelen  lekezelésre, eltúzott 

dominanciaigényre reagál, innen tudja a kérdésfeltev  B, hogy V belement a „játékba” vagyis sértéssel 

reagál a sértésre. A visszakérdezés egyébként formailag és tartalmilag is hasonlít B kérdésére (mi van). 

A folytatás érdekében V fölémegy B sértésének, ez fontos lépés az ugratás megvalósulása 

szempontjából. A köcsög kapcsán érdemes megfigyelni, hogy a nemi élethez kapcsolódó obszcén 

kifejezések milyen referenciális különbségek szerint differenciálódnak a nemek tekintetében. A n kre 

például gyakran mondják, hogy szuka, kurva, ribanc, lotyó, szajha, a férfiak esetében azonban ezeknek 

a kifejezéseknek nincs megfelel jük. ket a puhapöcsű, szarfaszú, buzi, köcsög stb. tabuszavakkal 

szokás illetni. Ezekb l arra következtethetünk, hogy a n k esetében a kicsapongó szexuális szokásokat 

kezeli negatívan a beszél közösség (vagyis maga a társadalom), a férfiak esetében viszont éppen az 

ellenkez jét szankcionálja, azt, ha a férfi szexuálisan nem tud eleget teljesíteni, vagy ha deviáns 

szexuális orientációi vannak. Mindkett  a férfiasság hiányát jelenti, ami a státushoz való jog 

felfüggesztésével jár együtt. Ezért lehet a köcsög kifejezés itt kihívás (Labov 2001: Ő17) – amit 

egyébként konnotatív jelentésben, „semmirekell ” értelemben használ az adatközl  –, hiszen ezzel 

olyan dolgot állít vagy implikál, amely gyengíti az illet  igényét egy értékes státussal együttjáró szerep 

kompetens betöltésére. Ebb l az következik, hogy ha a kihívás sikeres, az azt eredményezi, hogy az 

illet  elveszíti jogcímét a szóban forgó státusra. Az ugratás szempontjából viszont ez az állítás (köcsög) 

azért jelent s, mert a ritualizált beszédforma értelmében arra szólítja fel a partnert, hogy szerezze vissza 

elvesztett státusát.) 

B: má megin nagy a szájad  

V: mondom velem nem játszó ezen mit nem ért ? 

B:kevés vagyte mint gyözke shovban a göteh idézet te-te pápir rambo kitépem a szivedböl az artétiát te 

te köccsög 

V: miiivan má te ratyirambo há szétszedlek 

B: akkor hogyan ha már én szétszedtelek t esemmi va gyitten e senki se vagy te te szar vagy én megy egy 

kemény srác,megetetem veledet még a saját szarodat is te punci nyaló állat befostál már mi és azt eszed 

jobbis mint ha én etetném veled  

V: kiinek durrogsz te papucs ?? há nyomdd már el magad mer földugok egy kombányt a picsádba te te 

te vas lopó cigány 
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B:DDDD (Az ugratás els  sorozata itt megtorpan B hibájából, mert annyira tetszett neki az el z  

forduló –erre utal a D-vel jelölt emotikon –, hogy a röhögés miatt részér l kimarad egy beszédlépés, 

illetve a szöveget az emotikon pótolja.) 

V:xDDD na mivan há' nyomdd el magad me elmék hozzád a tesókkal a sztríítr l azt akkor elleszel 

intézve me majom kenyér (A játék úgy folytatódik, hogy V is „röhög”, azonosulva B-vel, és jelezve, 

hogy ez tényleg jó poén volt, majd folytatja az ugratást, de alámegy a saját korábbi beszólásának, 

mintegy újraindítja a játékot, esélyt adva a partnernek a belebonyolódásra.) 

 B: hagyad má magad én ha akarom most azonal rád állítom egész földvár tesvéreimmel eggyüt neked 

akkor véged van meghalsz onnan már nics viszajátsz köcccsöögg (Az el z  forduló szándékát 

akceptálja B, ezt követ en fölémegy V kijelentésének.) 

V: nem köll vissza játszani semmit se, ez nem itten ám van a jozska barát te divat zokni te divat farmer 

pamut papucsot veszek neked karácsonyra csak hogy tudd milyen gazdag gázsival van dolgod 

(Megindul egy metaforikus képzettársítási folyamat, amiben V leszólásokat fogalmaz meg, a férfiasság 

szempontjából stigmatizált, megvetett tárgyakkal azonosítja partnerét.) 

B: akkor is véged van eltaposlak mint egy kis bogarat vagy mint annak a bogarának a kis állatkáját (B 

válaszában abban a tekintetben is igazodik V el z  fordulójához, hogy a metaforikus képzettársításra 

hasonlattal válaszol, ezzel is jelezve nyelvi kreativitását, ami egyértelm en a férfiasság jele a 

diskurzusban, miközben a túlzás használatával megfosztja státusától a partnert.) 

V: chh hát melyik putriból dévlásztad ezt a szöveget te rumungló? (V-nek is teszik B leleménye, ezért 

nem is folytatja a fölémenést, stratégiát változtat, úgy próbálja meg leszólni B kreativitását, hogy azt az 

el föltevést közli, hogy a gondolat nem is B-jé, illetve annak értéktelenségét a putri konnotatív 

jelentésével kapcsolja össze.)  

B: szedd össze a gondolataidat hogy vissza tudjál ugatni valamit…a tiedéböl   te szarcsimbok (Az 

adatközl  magára az ugratás aktusára reagál a diskurzusban, a nyelvi kreativitás szellemi hátterére, 

vagyis, arra, hogy az adekvát válasz megtalálása jelent s kognitív munka eredménye.) 

V: mivaaan??!!hát szét rúglak (A fenyegetéssel újraindul az ugratás menete, az el z  fordulóhoz már 

nem tudnak kapcsolódni, új szekvenciát kell nyitni.) 

B: én meg ketté pislantom a gerincedet akkor már rugdalozhtszmár nem érdekel senkit se 

V: na jóóvan ám fürgyé le kék szappannal azt gyere vissza te köcsög (Nem akar fölémenni, inkább 

nevetségessé teszi, egy mindkett jük által ismert szólásra apellálva – ami m veletlen férfi és egy 

ugyancsak m veletlen n  nemi aktus el tti párbeszédét idézi meg –, mely történet említésével a beszél  

a férfi, a partner pedig a n  szerepébe kényszerül, mellyel a férfistátusa közvetlenül sérül.) 

B: kék szappanal ez a leg jóbb dumád én a gettoba nem babárni tanultam ám hanem a kemégy öklü kan 

bunyot tanították nekem ám (Az, hogy B érti V célzását, az abból is evidensnek látszik, hogy válaszában 

úgy utasítja vissza V beszólását, hogy a férfias regisztert hozza el , azzal azonosul, ami a megnevezett 

jelz s szerkezetben explicit tartalomként is jelen van, kan bunyó.) 

V: ixDDDD 

B: babázni 

V: nemá meghalokXD (V-nek tetszik a férfias megoldás, röhög az elhangzottakon.) 
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B: köcsög akkor jó ugyan is ez a célommeg bedoblak egy ködörbe ott 3 hétig éheztetlek megrágatlak a 

patkányokkal és kinyiratlak a dühös vizilovaimmal és utána föletetlek a disznoimmal (B elfogadja, hogy 

jó poén volt, és a nevetéssel összekapcsolt meg halok-ra válaszol, ami kiszólás volt a szövegben, 

tartalmilag nem tartozik az ugratáshoz, csak annak min sítéséhez. A túlzó képek az el z  nevetéshez 

kapcsolódnak, egyértelm en a vaskos humor nyelvi megjelenítései.) 

V: ahahahaha persze 

B: biztos élvezni fogod 

V: azt lehet a én disznajaim szét basznák a tiedid te paraszt 

B: te nem hiszel nekem pedig joddan tenéd :DDDDDDDD 

V: mit tennék joddab te majom maj én aztat tom hogy mi a jó a én disznajaimnak meg  

B: ha el hinnéd ezeket a konoj dolgokat amiket én írokneked ugyanis én nem a mesedélutánbol jöttem 

ám (Újra reflektálnak arra, hogy egy nyelvi „birkózás részesei”, aminek a valósághoz semmi köze, 

csupán annyi, hogy verbális er fitogtatás, ami kellemes id töltésnek számít, erre utal az elhinnéd 

feltételes mód, és a komoly jelz  is, az egész mondat pedig ironikus hangvétel .) 

V: igeen? nem viccüsz?   

B: nem 

V: há csak hogy tudja meg a egész oország hogy én se szok viccülni ilyen komolyan dologba 

B: akkor végre egy nyelvet beszélünk (Maga a viccr l való beszéd is viccé válik, az ugratás az egy 

nyelvet beszélés metapragmatikai értelmezésével azonosítható.) 

V: na há dézsmáló bátkáló ikusztáv mo (Az egy nyelvet beszélünkre V kódváltással reagál, ami az 

ironikus hangvétel része, mely a roma kultúrával való azonosulás révén valósul meg, a kódváltás aktusa 

a diskurzus lezárására irányuló els  próbálkozás.)  

B: tehát meg hunyászkodol mint egy rühes kutya vagy elpusztitalak a puszta akaratommal és akkor 

mégse egy nyelvet beszélünk ? (B visszautasítja az ugratás lezárását, érzi, hogy a roma közbevetéssel V 

be akarja fejezni, leleplezte végérvényesen a társalgást, ezt a szándékot utasítja vissza, és fenyegetéssel 

kombinált leszólással indítja újra az ugratást.) 

V: na ha meghunyázkodol mostan egyböl szavakkal erejek mindenek a néküle aztat akkort asszem 

lesznek gondok me akk nem küddöm ráddaja a tesókal a street r l me tod én onnan mék a street ról jah , 

aha rapper is vok ám kocsog kocsog há úgy néz  ki mint a ablak tisztítóm amive a wc-t puculom te 

majom… na ezt találd ki mit akartam mondani vele XDDD…aztat én nem vaagyok ám csöléd le inas (V 

belemegy a játékba, de zavar támad az érvelésében, ezt a zavart érdemként feltüntetve nem saját 

hibájára, hanem a partner szövegértési kompetenciájára utal vissza, impliciten azt fogalmazva meg, 

hogy ha nem érti a közleményt, az azért van, mert inkompetens befogadó, a nevetés azonban elárulja az 

adatközl t, a hibát érzékelve a korrekció szándékával újraindítja az ugratás folyamatát.) 

B: akkor jó te bönyállal szopo komornyik fömentél a városba azt asziszed te vagy a jani te nem vagy 

jani csak vincent jó (B azzal, hogy reagál az el z  forduló befejezésére, megteremti a két forduló közti 

szekvenciális kapcsolatot, és implicit módon az ugratás továbbvitelén munkálkodik.) 

V: hehe (Míg az emotikon a konkrét háttércsatorna-jelzést jeleníti meg, addig a háttércsatorna 

verbalizálása inkább ironikus, gúnyos attit döt fejez ki, vagyis a nyelvi agresszió része, nem nevet rajta, 

hanem kineveti partnerét.)  
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V: na jólvan Bálint tesvérem mostmár kell menjek mert hív a kötelesség (Nem adja tovább a szót, most 

explicitten is utal arra, hogy be kell fejezni a diskurzust, újabb zárási kísérletet tesz, az el z  

próbálkozáshoz hasonlóan kódváltás lehet ségével él, csak nem nyelvet, hanem stílust vált, továbbá a 

narráció szintjén is közli a befejezés szándékát.)  

B: te kinevetel endemet te kinevetel? (B csak a nevetés aktusára reagál, most is visszautasítja a zárás 

lehet ségét.) 

V: kinevetellekmeúgytöccikosztaztatcsinálgatomamihözértekmeg amit szeressek (Még egyszer utal arra, 

hogy mennie kell, de most az ugratás formáján belül maradva tesz a zárásra kísérletet.) 

B: mész majmokat meg termékenyiteni 

V: simán (A beleegyezés a diskurzusból való kihátrálásra utal, már nem válaszol vissza, vagyis 

nemcsak tartalmilag, de formailag is visszautasítja az ugratást.) 

B: akkor nem kelet csalodnom benned ifju padavan 

V: te padacigány xd (Még a diskurzus végére egy kontaminációból létrejöv  leszólást helyez el, sajátos 

nyelvi leleményességét igazolva.) 

B: na szeva azt terjeszél nemi betegségeket te te zsici 

V: maj ütközünkzhajjak meg 

B: mit csinálsz te én a velem????? ütközünk de az neked fájni fog és én élvezni fogom a tefájdalmad 

látványát  ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah:)))))))))))))))))))))) 

(A diskurzus a barátság fenntartásával, a „férfias” találkozás képével zárul, és a mosolyt jelöl  

emotikonok sokaságával, ami a diskurzus egészére vonatkozik, arra, hogy ez jó „móka” volt.) 

105. lány, kilencedikes, AJKP, jó tanuló, a soron következ  diskurzus a lányok közti 

ugratás esetét példázza, két barátn  beszéleget 
V: kepzeldtegnap mondom futok csukott szemmel 2 vascsonek neki mentem meg lefejektem az ajttot 

befele jovet (Az ugratás diskurzusa egy önleszóló történetindítással kezd dik, az adatközl  saját 

szerencsétlenségén poénkodik, magának a történetnek az elmesélése arcfenyeget  aktus, az ugratáson 

belül azonban az arcmunka része, ti. az adatközl  nem fél saját arcának veszélyeztetését l sem annak 

érdekében, hogy megnevettesse partnerét, annyira stabil az önképe, hogy ez a gesztus nem árthat neki. ) 

N: Fogyaaaaateekk (A min sítés fonetikai megjelenítése jelöli, hogy megindult az ugratás, a partner 

együtt nevet V-vel, tetszik neki a történet, az esemény miatt ugyan leszólja az adatközl t, de ezzel csak 

er síti azt az arcot, amit magáról mutatott az el z  fordulóban.) 

V:Meg kepzeld anyu leszedte a ventillator elejet es mondom.mi ez a seggemnel tudod elkaptam a 

bulamat nem fajt am csak a ventillatornak !!! (Önmagát próbálja túllicitálni, tabuszavak keverednek a 

diskurzusba, a tabuszavak diskurzusjelöl i szerepben vannak, általuk a beszél nek az önmagához való 

viszonyulása még explicitebbé válik (ti. vicces, vagány, szókimondó lány vagyok) vagyis a 

diszfemisztikus kifejezés használata az arcmunka része.) 

N: Kepzeld nezem a tevet es mutatttak h lesz a harrypotter es azt is mutattak h eeeeegggyyyy 

tttrrroooollll lllleeeennnntttt aaaa ppppiiiinnncccceeeebbbbeeeenn..vxdddd (Az adatközl  nem az el z  

fordulóra reagál, a két kijelentés között nincs szekvenciális kapcsolat, hanem egy közös el ismeretre 

utal, feltehet en egy korábbi (szokásos) ugratásra.) 

https://www.facebook.com/wiwyen.kovacs
https://www.facebook.com/niki.ignacz
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V: Halgass hagrid "!!!!!!! :))))) Ja az en vagyok akkkor gandalf !!.... te kinek erzed te mostma magad 

?? 

:))) (Az adatközl  az önkorrekciót is a humoros önkép fenntartására használja fel.) 

N: Egy szabalykonyvnek xdddd (A kérdésre adott válasz nem a fölémenés, hanem az alámenés 

technikáját követi, leüti a feldobott labdát. A nevetés kikényszerítése a f  cél, és nem az, hogy 

verbálisan legy zze partnerét.) 

V: Az is vagy ennnel kemenyebb nem jutott eszedbe (V pedig arra utal ezzel a kiszólással, ami egyben a 

diskurzus záró fordulója, hogy N szabályt sértett, és nem bonyolódott bele az ugratási folyamatba.) 

Összefoglalás: Az ugratás legf bb ismére, hogy egyenrangú beszédpartnerek (pl. 

kamaszkorú baráti társaságok tagjai) interakcióira jellemz  (Georgakopoulou 2001: 1882), 

melynek diskurzusát ritualizált vagy barátságos konfliktus (ritualized or sociable acts of 

conflict) jellemzi. Az el bbiek értelmében kijelenthet , hogy az intimitás mértéke dönt  

hatással van az ugratás alapját jelent  ellentmondás hatásának a megítélésére, hiszen a magas 

fokú intimitás a nem preferált tartományból a preferált tartományba helyezheti az egyet nem 

értést (Űándli 2009: 60).  

Az ugratás legf bb szabálya, hogy a diskurzus egy kvázi konfliktussal indul, ami 

irányulhat a partner arcának vagy a beszél  saját arcának megsértésére, ezt követ en pedig a 

társalgásnak úgy kell folytatódni, hogy a partner (a „kvázi” áldozat) ne a konfliktus 

megoldására törekedjen, és ne is hátráljon ki elérvén annak lezárását, hanem a mondáshoz 

kapcsolódó durvaságra lehet leg még nagyobb durvasággal és/vagy nyelvi leleménnyel 

reagáljon. Az ugratásban a felek egymás nyelvi túllicitálására törekednek, ez a nyelvi 

„felülmúlás” képezi a diskurzus tulajdonképpeni hajtóerejét. 

Az ugratásban történhetnek visszalépések, megtorpanások, ilyenkor általában a „nyelvi játék” 

újraindításával korrigálnak az interakció résztvev i, illetve az ugratás lezárása mindig 

kódváltással összekötött kihátrálási folyamattal valósul meg, melyben az interakció partnerei 

biztosítják egymást a barátság fenntartásáról és arról, hogy a diskurzus jó „játék” volt.  

A/2 visszautasítás, kirekesztés: a közvetlen nyelvi agresszió használata során az 

adatközl k spontán társalgásaiban nagyon gyakori jelenség a visszautasítás, melynek 

enyhébb és egészen a kirekesztésig men  széls séges eseteivel is találkozunk, a 

csoportosításnál itt is a valódi és megjátszott, indulatok nélküli visszautasítás kategóriáihoz 

rendeljük az adatokat. 

A/2 indulatból elhangzó visszautasítás: Az indulatból, orvoslás nélkül mikrofonba 

mondott visszautasítás olyan arcfenyeget  aktus, mely gyakran diszfemisztikus szavak 

kíséretében a közvetlen nyelvi agresszió egyéb formáival együtt, annak els sorban záró 

egységekét jelentkezik, melynek legdrasztikusabb esete a kirekesztés. űélja nem egyszer en 

https://www.facebook.com/wiwyen.kovacs
https://www.facebook.com/wiwyen.kovacs
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a kérés vagy szándék visszautasítása, hanem ezzel egyid ben az egész társalgási aktus, ezen 

keresztül pegid a partner elutasítása – hiszen az orvoslás mint az udvariasság nyelvi eszköze 

éppen arra hivatott, hogy a kérés, a szándék visszautasítása ellenére biztosítsa a partnert az 

együttm ködésr l, vagyis arról, hogy az elutasítás nem az egész interakciónak és nem az 

interakcióban felmutatott személynek szól.  

106. lány, kilencedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

Sz:Sya! Te mi a faszért nem hagyod már békén a klaudiáékat! Mi a faszt kell fenyegetözni??? Törödjön 

már bele az a görény h soha nem kapja vissza a K-t!!! 

M: hello!! te ebbe ne avatkozz bele!! jobban jársz! (A visszautasítás ebben az esetben a kompetencia 

megkérd jelezésével jár, a partner nincs teljes egészében és az élet minden vonatkozásában kizárva, 

csak a kérdésben véleményt nem formálhat, ez nyilvánvaló arcvesztést jelent Sz számára, ami egy még 

súlyosabb aktussal, fenyegetéssel kapcsolódik össze.) 

107. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló, beszélget egy lány ismer sével 
F: hátt nem tudsz Szekszárdon olyan boltot ahol lehet olyan fels t kapni, aminek az egész háta csipkés 

és fekete és felűl gombok vannak rajta?x 

K: Nem (A visszautasítás már az els  válaszból is érz dik, a partner orvoslás nélkül utasítja vissza a 

pozitív választ, ez még csak az udvariatlan beszéd kategóriájába tartozik.) 

F: meg még egy olyan ruhát kérdeznék ugyanez Szekszárdon h egybevan és 

pántnélküli…rövidnacis…ami egybevan 

K: Nem vagyok bolt információs központ… nehari (A diskurzusbeli visszautasítás azért nevezhet  

agresszívnek, mert nem a kérdésre válaszol, illetve azért, mert olyan el feltételezést tulajdonít F-nek, 

ami F számára arcfenyeget , ti. azt, hogy F úgy bánik K-val, mintha bolti eladó volna, miközben K ett l 

kevez bb/magasabb státusban érzi magát, aminek hangot is ad. Vagyis a kérdés értelme tulajdonképpen 

az, hogy minek nézel te engem – kiegészítve azzal a megjegyzéssel, hogy a bolti eladó társas pozíciója a 

a szakmára jellemz  kiszolgálói szerepkör miatta alacsonyabb lehet. Az aktus azért is arcfenyeget , 

mert benne a partner státusa és az el föltevéshez való joga kérd jelez dik meg, hiszen a forduló 

tulajdonképpeni jelentése az, hogy milyen alapon nézel te le engem. A hátravetett nehari, ami látszatra 

udvariassági formula alkalmazásának t nhet, éppen rövidített és pozicionális jellege miatt bántó, mert 

azt üzeni, hogy K-t nem érdekli az, ha F megsért dik-e vagy sem, illetve jelentheti azt is, hogy K nem 

elkötelezett amellett, hogy védje F negatív homlokzatát, ami a kommunikációban való alapvet  

közrem ködéshez szükséges.) 

108. fiú, kilencedikes, AJKP, jó tanuló, egy fiúval beszélget 
M: Mi az hogy takarodj te geci hàt meg baszom a szàdat 

J: halodd akkora vagy mint a kutyám ülva takarodja es torolj le (A töröllek a facebookról a kirekesztés 

szállóigéje lett a fiatalok között, melyben a nyelvi agresszió prototipikus megjelenését látjuk. Azt a 

folyamatot teszi a kifejezés és az általa létrehozott aktus explicitté, ami a nyelvi agresszió legvégs  

célja, a másik személyének a törlése, végérvényes és totális elutasítása, amire így a virtuális felület 

segítségével valóságos lehet ség van.) 

109. lány, kilencedikes, szakiskolás, gyenge tanuló ex barátjával beszélget 
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I: csaooooooooooooo kocoj, hagya beken hagy ejem az eletem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! utalak ,,, gyulolek 

(Szakítást követ  párbeszédet mutat be a diskurzus, a lány az elutasító fél, a szövegb l kikövetkeztethet , 

hogy t hagyták el, a fiú beszélgetni szeretne, vagyis kapcsolatot szeretne létesíteni. A diskurzus során a 

lány ezt a szándékot utasítja vissza egyre explicittebb elutasítási formulákat alkalmazva.) 

F:az jó haragszolrám hahahahahahaha (( (A fiú úgy gondolja, hogy enyhébb fogalommal foglalja össze 

a lány elutasító szándékát, ezzel is közelíti az interakciós partnerek pozícióját, a verbalizált 

háttércsatorna-jelzés, a gúnyos hang megjelenése a szövegben annak kifejezésére, hogy a beszél t a 

kirekesztés aktusa nem hatja meg.) 

I: nem de nem tudod felfogni nekem te nem kellesz (Ez, úgy t nik, jó taktika volt, mert a lány visszavonja 

a kirekesztés indulati tartalmát (gy lölet), de a kirekesztés aktusát megtartja, vagyis továbbra is elutasítja 

a fiút.) 

F…értem na tudom hogy gyülölsz…igen meg mert még szeretlek (Mivel a fiú látja, hogy nem léptek 

el rébb, nem kerültek közelebb, visszatér az indulatokhoz, remélve, hogy a gy lölet és a szeretet egy 

pillanat alatt átfordítható, az ellentét retorikai eszközével él.) 

I: de ne szeresé !!!!!!!!!!!!!!!( Itt már csak érzelmi visszautasítás történik.) 

F: léptul rajta 

I: nem tudok te könnyen beszélszám… 

F:itt vagy ha utálsz ak miért írtál az elöbb (Leleplezi magát és a partnerét is a fiú, hogy minden gy lölet 

és kirekesztés ellenére beszélnek egymással, vagyis csak mímelik a kirekesztést, tehát a lány csak színlel, 

ez pedig súlyos arcvesztés az amúgy is megsértett lány számára.) 

K: na ide figyej több ször nem mondom el !!!!!! : ne szeres engemet egy!!! ketttö én se szeretlek !! harom 

azé irtam me unatkoztam enyi és eszt már hagyuk hogy ki kit szeret jo?!!!!! (Végül a diskurzusban K 

er sen emocionális, határozott, kivonódó stratégiát követ. Logikus felépítés, fokozás, ugyanakkor a 

t mondatok használata is az elutasítást, a távolodást érzékelteti a szövegben, az unalomra való 

hivatkozás, a szentenciaszer  ennyi közbevetése az eset további leértékeléséhez járul hozzá, és az 

adatközl  státusának növelését eszközli.) 

’A/2’ indulat nélkül elhangzó visszautasítás  

Leggyakoribb formában a visszautasítás els sorban olyan metapragmatikai kifejezésekkel 

kapcsolatban figyelhet  meg, amikor az adatközl höz intézett implikatúrát tartalmazó 

kérdésre adott válaszban a beszél  nem az impklikatúrára, hanem a kérdésre reagál. Magának 

az udvariassági formulának a visszautasítása révén a beszél  együttm ködési normát sért, 

amely gyakran a humor forrása. 

110. lány, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló és egy ismeretlen fiú 

beszélgetése 

A: Köszönöm a kedveséged  xd (A státushoz rendelhet  viselkedés miatt történik a leszólás, az adatközl  

visszautasít egy formulát.) 

K: Nincs mit!!(Ironikus hangnem, visszautasítja a köszönöm formulát.) 

A: Aranyos wagy xd ( (Az ironikus hangvétel  beszélgetés folytatódik.) 

K: Ok csa 
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A Szia aranyom xd 

K: Fúj! 

A: Mitörtént?xd 

K: Az hogy kurvara nem vagyok az aranyod xD (Ebben a megnyilatkozásban a rejtett nyelvi agresszió 

és a visszautasítás kombinációjával találkozunk, a rejtett nyelvi agresszió diskurzusjelöl i szerepben 

van, és az elutasítás mértékére, a partnerhez való és a mondandóhoz való viszonyulás durvaságára és 

intenzív jellegére utal.) 

A: Hat akor legyé ezüst bazmeg xd (A baszd meg a lányhoz való viszonyulás érzékletes kifejezését 

szolgálja, a szövegben diskurzusjelöl , ugyanis nem módosítja a legyél ezüst fogalmi jelentését, de 

ábrázolja azt a viszonyulást, amellyel a közl  feladta az üzenetét.) 

111. fiú, kilencedikes, AJKP, jó tanuló 

M:Szia te ki vagy 

A: csáá egy gerek mert ? (Kérdésre adható releváns válasz megtagadása.) 

Jo jolvan tégedse az eszed ért lopnak el öcsém 

MIvwn tesó nem tetszik valami te kérdezted ki vagyok  

Kötekedni nem kell köszi  

én meg válaszlotam :SSS (…) 

Jolvan öcsém azért kérdezem nem 

De nem vagyok az öcséd (A megszólítás visszautasítása, egyértelm , hogy az öcsém itt nem a rokoni 

kapcsolatra utalt, az adatközl  tehát azt az implikatúrát utasítja vissza normasért  módon, amit az öcsém 

laza haveri megszólítás jelentése ábrázol a diskurzusban, mely visszautasítás egyértelm en az arcmunka 

része.) 

A/3. Fenyegetés a közvetlen nyelvi agresszió sajátos formája, melyeknek fontos 

tulajdonsága, hogy nagy mértékben korrelál a fizikai agresszió megjelenésével, mintegy 

annak verbális bevezetését, kontextusát képezi. A fenyegetés nyelvi jellemz je a grammatikai 

jól formáltság, a szavak denotatív jelentése gyakran nem hordoz agressziót, a pragmatikai 

jelentés azonban annál inkább, hiszen ez a beszédaktus minden esetben homlokzatsért  

aktusnak min sül. Kommunikációs célja a megijesztés, a testi sérülés kilátásba helyezésén 

keresztül történ  hatalomgyakorlás verbalizációja. A Dragomán György: Fehér király cím  

regényének értelmezéskísérlete kapcsán az agresszióbefogadási és értékelési m veletek 

alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a diákok a verbális er szak esetei közül a 

fenyegetést tartják a legsúlyosabbnak (vö. Pap 2013: 227). Fontos megemlítenünk, hogy a 

fenyegetés indulat nélküli esetei az ugratás gyakori velejárói. 

A/3 Indulatból származó fenyegetés általában a közvetlen nyelvi agresszió egyéb 

formáival összekapcsolva jelentkezik, de az is el fordulhat, hogy tabuszegés, szitokszó 

használata nélkül okoz sérelmet az áldozatnak. Fontos megjegyezni, hogy a fenyegetés 

beszédaktusa kizárólag szakiskolás és szakközépiskolás adatközl k spontán beszélgetésében 
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fordul el , összhangban azzal az eredménnyel, hogy a kérd ív 13. nyitott kérdésére adott 

válaszokban a tanár ellen irányuló fenyegetésekr l is kizárólag k számoltak be. Az adatok 

kis száma miatt azonban a teljes populációra nézve nem vonhatunk le következtetéseket, de 

annyit leszögezhetünk, hogy a testi és fizikai agresszió közti kapcsolat és e kett  

verbalizációja a szakiskolás és szakközépiskolás adatközl k nyelvi agressziós szokásait 

jobban jellemzi. 

112. fiú, szakiskolás, tizenegyedikes, gyenge tanuló egy fiúval beszélget 
D: csao halod nem felsz meg leszel baszva te gecis paraszt hogy beszelsz a batyamrol a sanyikarol az 

csir l meg leszel baszva ne maszkaj az utcan (A fenyegetés egy konkrét sérelem miatt artikulálódik, a 

meg leszel baszva esetében az érzelmi tartalom annyira dominál, hogy a fogalmi jelentés nagyon 

alulspecifikált és tág. A diskurzus alapján arra következtethetünk a fenyegetés aktusából és a 

tabuszegésb l kiindulva, hogy a magyar anyanyelv  beszél k úgy gondolják, hogy általában a szexben 

– különösen az orális szexben – a passzív fél szerepe megalázó és kellemetlen. Ezeket megfontolva 

megállapíthatjuk, hogy a diskurzus nem valamiféle nemi er szak kilátásba helyezését, hanem verést, 

megalázást, megszégyenítést helyezett kilátásba.) 

113. lány, kilencedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló egy lánnyal beszélget 
E: Neked meg walami gondod wan kis csajszi.. ne írogas az én képeim alá..foglalkoz magaddal. am meg 

barátok wagyuk 

I: Felecsétek el az eniköt mert rosz vége lesz..(A fenyegetés tárgyát nem ismerjük, a rossz vége jelöli 

mindössze, hogy a partner megalázott helyzetbe kerül, elveszti státusát.) 

114. fiú, kilencedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló egy fiúval beszélget 
L: Hallod gyerek lebuktal a hugomal irogalsz ha megfoglak az utcán megöltelek kitaposom a szart 

belöled geci figyelj magadra holnaptol :@ (A diskurzusban jól elkülöníthet  az agresszori és az áldozati 

szerepkör, ez az alámenés tipikus példája, az ugratás m fajának ellenpontja, er sen emocionális 

bevonódó, határozott, támadó stratégiát követ, melyet a retorikai szerkezet, a fokozás is jelöl a 

szövegben. A tabuszegés az arcmunka része, a saját pozíció megemelését, az áldozat lehúzását célozza, 

így lehet ség nyílik az áldozat fölötti hatalom explicit kiélésére.) 

O: akor mond neki hogy neirogason jo mer nem a karok belö bajt (Az áldozat még hárítja a 

felel sséget, és a húgot teszi felel ssé mindenért, a mond neki nem arra utal, hogy O valóban utasítani 

merné bármire is L-t, hanem csupán annak burkolt közlése, hogy nem  – O – volt a kezdeményez , 

vagyis nem  az oka semminek, inkább a húgot kellene megverni. Az akarok említése az arcmunka 

része, itt az áldozat még az eredeti státusában igyekszik megnyilvánulni, olyan szabad emberként, 

akinek akarata van, és ez az akarat feltétlenül releváns.) 

L: eszt elbasztad geci holnap bedarálak (Az adatközl  saját korábbi állítása fölé megy, valójában nem 

reagál az áldozat fordulójára, nincs szekvenciális kapcsolat, implicit módon azt közli: hogy partnerét l, 

nem ezt a magatartást várja, hanem a beismerést, megalázkodást, amit az agresszív hang növelésével el 

is fog érni.) 
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O:jovan mona heninek hagyonbékén mer letiltom (A partner még egy „gyenge” kísérletet tesz a 

kihátrálás felé, L azonban inadekvát válasznak tartja O fenyeget zését, ami azért is érdekes, mert a 

közvetett forma – tartalmilag O testvérének kirekesztéssel történ  fenyegetése –, valójában L-nek szól.) 

L: nm érdekel holnap beleverek az arcodba faszfej (Itt kimondja az agresszor, hogy mire számíthat az 

áldozat.) 

O: jovan (Ett l a fordulótól az áldozat egyértelm en alámegy az agresszor fordulóinak, feladja a 

verbális küzdelmet, és megalázza magát, nyíltan arcot veszít, ezt a sz kszavú jól van diskurzusjelöl  

jelzi, mely nem a helyzet éppígylétét helyesli, hanem elfogadja, és az agresszor tudtára adja, hogy az 

áldozat elfogadta alávetett szerepét.) 

L: jobb ha elásod magad meglepetés leszek holnap 

O:jovan elásóm magamat a földbe (Az alámenés totális önmegsemmisítésig men , az adatközl  

elfogadja, hogy hagyta a státusától való verbális megfosztást, csak hogy megmeneküljön a testi 

fenyítést l.)  

L: jobb lesz (L elfogadja a rituális önmegsemmisítést, és jobb lesz jöv  idej  formulával közli, hogy az 

áldozat ehhez tartsa magát.) 

O: jovan (A kijelentés az el z  forduló implicit tartalmának elfogadására vonatkozik, és a saját 

pozíciójának deklarálása is egyben.) 

’A/3’ Indulat nélkül elkövetett fenyegetés az ugratás m fajának kedvelt nyelvi 

eszköze, a sértés kategóriájába tartozó adatok tartalmaznak is ilyen példákat. Ezekben az 

esetekben a tartalmi jelentés ugyanúgy érvénytelen, mint az ugratásban megvalósuló 

szitkozódás, sértés eseteiben, hiszen kizárólag formai szempontból fontos a formulahasználat, 

a diskurzusban kizárólag a fölémenés célját szolgálja.  

A/4 Az átok a közvetlen nyelvi agresszió különös, átmeneti esete, ugyanis 

megvalósulásához nem feltétel az, hogy az áldozat jelen legyen az aktusnál, vagyis a formula 

akkor is betölti pragmatikai, kommunikációs szerepét, ha a beszédpartner nem hallja magát az 

átkot, hiszen a szavak si erejében bízva a romlás/átok kimondásával valóságos fizikai romlás 

„következik be”. Az aktus els dleges célja nem a közvetlen homlokzatösszeomlás elérése – 

bár ez is lehet –, hanem a szavak mágikus erején keresztül történ  fizikai károkozás, ezért 

csakis cselekv  formában a jelenhez kötötten képes artikulálódni. Performatív jellege is ebben 

van, hiszen kimondásával (különösen a káromlás és az átok esetében), a szó affektív ereje 

által elvégzi azt a cselekvést, amelyet a beszél  maga nem tud, vagy nem akar tettlegesen 

végrehajtani (Pap 2012: 2ő7). Az adatok között csak egy olyan példát találtunk, amikor az 

adtaközl  átokformulát alkalmaz, ezt viszont az ugratás részeként, baráti beszólásnak szánja. 

’A/4’ Az indulat nélkül elkövetett átok kizárólag az átok formális jegyeit hordozza 

magán, a diskurzus szintjén a betöltött funkció miatt megváltozik a tulajdonképpeni jelentése. 

115. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 
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B: 5-ös lett a matek tz-m faszkalap, gratulálhatsz!! (Státusnövelés igényét közli az adatközl , a 

teljesítménye alapján tart rá igényt.) 

Z: szegény:Ss…kösz nem:D…kihagyom:D (Ezt utasítja vissza durván, ugyanakkor viccesen a partner, 

illetve a gratuláció és faszkalap fogalmi azonosítását és önmagára vonatkozatását utasítja vissza.) 

B: halj meg :DD…ez nem lehet ség (Az átok egyértelm en az arcmunka része, a ritualizált nyelvi 

leszámolás eszköze, jelentése a szégyelld magad, és nem szép t led jelentésekkel helyettesíthet , 

tulajdonképpen a gratuláció elmaradásának mint a köznyelvi norma viszonylatában értelmezhet  

normasért  tevékenységnek normasért  módon való szóvá tétele.) 

Z: gratulálok: D (Az adatközl  visszatér a kezd  forduló els  részéhez.) 

B: köszönöm szépen (Végül a köznyelvi normák szerint zárul a társalgás, ami egyértelm en a helyzeti 

normák értelmében az ironikus hangvétel megteremtésére szolgál.) 

A/5. A káromlás mint alkategória az adatok között nem szerepel, ez a vallási élet 

háttérbeszorulásával függhet össze, nem pedig a vallási tabuk elkötelezett tiszteletével. Az 

adatközl k számára a káromlás azért nem jelent tabusértést, mert elvesztette funkcióját, nincs 

olyan élethelyzet, amihez köt dne, amely a káromlással kiélhet  feszültségoldás relevanciáját 

jelentené. 

6.3.3.2. A középiskolás-korúak spontán társalgásában szereplő közvetett 

nyelvi agresszió típusai (B) 

A közvetlen nyelvi agresszió célja a harmadik ember becsmérlése, leszólása, aki nincs 

jelen a kommunikációban. Jellemz je, hogy grammatikailag kifejtett, jól formált, argumentált. 

űélja általában valamilyen sérelem miatt elvesztett dominancia visszaszerzése, illetve az 

agresszor – aki általában a sértett fél – néz pontjának kizárólagossá tétele. A közvetett nyelvi 

agresszió funkcionális osztályozása különböz  beszédtípusokat ererdményez, ide sorolható 

például: a becsületsértést, a becsmérlést, kibeszélést, pletykát, hamis vagy negatív hír 

terjesztését, elégedetlenkedést, harmadik személy negatív min sítését. Az adatok között a 

közvetett nyelvi agresszió esete az egyik leggyakoribb nyelvhasználati típus, a példákat 

aszerint csoportosítottuk, hogy az áldozat és az agresszor között milyen státuskülönbség van. 

116. fiú, kilencedikes, szakközépiskolás, gyenge tanuló, az ex barátn je jelenlegi 

partnerével beszélget, az áldozat szerepében az ex barátn  áll 
G: adj tanácsot hopgy kéne nála probálkoznom 

T: Fogalmam sincs. Egy év alat nem tudtam kiismerni mert egyfojtában változott 

G:aha de azt tudtad amikor együtt voltál vele addig velem is kavargot egy kicsit (Az adatközl  a 

narráció szintjén a lányt szólja le, a diskurzus szintjén ez azonban a partner arcának megtámadását 

jelenti.) 

T: Ezt hogy érted  

G: miketten adig mászkáltunk puszikotunk ölelkeztünk…dee mindenki azt tudta hogy haverságbol de 
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T: Jaj sejtettem De nem csak veled ám (A diskurzus innen már nem a harmadik személy leszólására, 

becsületének mesértésére irányul, hanem az interakciós partner leszólására, ti. a n , aki T-t megcsalta, 

az G-t is megcsalta, ez a laterális beszéd egy fajtája, vagyis a destruktív közvetlen argesszió egy 

speciális esete, ami csak formai szempontból közvetett agresszió.) 

G méééééé kivel?????????????????????????????????, (A kérdés közvetlen arcvesztést jelent, innent l T 

átvette a dominanciát,  irányítja a beszélgetést, és már nem az  „felszarvazásáról”, hanem a G 

nevetségessé válásáról beszélnek, ami önmagában G státuscsökkenésével jár együtt.) 

T:Inkább kikkel 

G: akkor kikel (Az, hogy T irányítja a diskurzust, az abból is kiderül, hogy kérdésével szó szerint 

belekapcsolódik T homályos implikatúrákat tartalmazó kijelentésébe, az implikatúra tartalmára 

kíváncsi, ez viszont a megfogalmazás miatt a diskurzus szintjén az akkor kikkel formula miatt azt 

jelenti, ’akkor legyen neked igazad’, mely közvetlen alámenést jelöl.) 

T: Az észrevettem h akinek kocsija van az már bejön neki. Éshát egy kocsiban sokmindent lehet csinálni 

nekem azt monta h senkivel se feküdt le Azt mondta neked h szűz még (Miután T visszaszerezte 

dominanciáját, újraindítja a lány leszólását, de már egészen más érvénnyel, amiket most mond, azt már 

a saját néz pontjának a kizárólagos érvényesülése mellett mondhatja. G-ben fel sem merülhet, hogy T 

nem mond igazat. A becsületsértés, a közvetett nyelvi agresszió éppen ezért okozhat kielégülést az 

agresszor számára, mert általa érvényt szerez saját néz pontjának, hiszen ezzel a beszédaktus-típussal 

közvetlenül visszaszerzi státusát úgy, hogy a diskurzus további részében a valóságot ehhez az 

újraalkotott státushoz hangolja.) 

G: aha…mé nem az 

T: Baszki ne hidd el január v februárban majdnem terhes lett én most kajak az igazságot mondom 

G: aha most le fagytam (Ezzel a partner explicitté teszi, hogy azonosult, átvette T néz pontját.) 

117. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló, az ex barátn jével a barátn jébvel 

beszélget az ex barátn  jelenlegi partnerér l 
B: Oszinte leszek…Ez ranezesre egy kocka fasz (Az szinteség biztosítása az arcmunka része a társas 

jelentés, a közös hang kialakításának az eszköze, a ránézésre közbeékelése azonban a vélemény 

objektivizálását, evidens voltát biztosítja, vagyis függetleníti a beszél  megismerési kompetenciájától, 

ebben van objektivitása, azonban így gyengíti az szinteség relevanciáját.) 

Z: Unalmas a kapcsolatuk szerintem (A kapcsolat unalmasnak mondása el revetíti annak 

fenntarthatatlanságát, hiszen nem elégíti ki azokat a társas igényeket, amiért létrejött, vagyis a társalgás 

értelmét az adatközl  egzisztenciálisan kérd jelezi meg.) 

B: Egy klasszikus zenesszel sosem lehet jol meglenni…Meg focibuzi a csavo (A lány mindent elmond, 

ami rosszat el lehet mondani egy férfiról, leszólást és általánosítást alkalmazva. Azt a társadalmi 

közmegegyezést közvetíti, hogy aki focibuzi, az érzéketlen az emberi kapcsolatok iránt, unalmas, 

magának és a focinak való figura, akit senki se szeret.) 

Z: Ilyen 

B Hogyis fogalmazzak…Mű drukker (Ez utóbbi megállapítással az adatközl  még a focibuziságot is 

visszavonja, arra sem jó, hogy drukker legyen, mert abban is m , amit a legjobban szeret, ezzel végképp 

kimondja a férfi értéktelenségét, kétségbe vonja bármilyen emberi státusra érdemes voltát.) 
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A soron következ  diskurzusban a közvetett nyelvi agressziónak fontos szerepe van a társas 

jelentés megkonstruálása szempontjából, hiszen az agresszor nem vélt vagy valós sérelem 

miatt szól le valakit, hanem arra használja a közvetett nyelvi agressziót, hogy el nyhöz jusson 

interakciós partnerénél. Az agresszióval közvetlenül a partner státusát növeli meg a harmadik 

leszólása által, ezért az aktus az alámenés technikájával is jellemezhet : 

118. lány, tizenegyedikes, gimnazista, egy lánnyal/fiúval beszélget, a kapcsolat most 

alakul, a pozíciók most állnak be 

F: Milyen flegma valaszaid vannak askon mar irni se merek:D:D 

C:aa mer sok a kocsog attol meg jofej vagyok foltos  

F: Egy szoval se mondtam hogy nem vagy jofej,velemenyt se alkothatok rolad…szinte alig ismerlek,csak 

jokat nevetek a valaszaidon:D  

C: Meg hogy sokan meg le is utanozzak ezt amugy, ahogy eszrevettem (Nincs megnevezve a konkrét 

harmadik, nem is lényeges az aktus szempontjából az áldozat személye, a forduló lényege annak az 

implicit tartalomnak a közlése, hogy a partnernek olyan stílusa van, hogy az követésre méltó, emelett az 

is lényeges, hogy ezt az összefüggést az agresszor vette észre, ez pedig az önpozícionálás része. Ezzel a 

saját homlokzatának védelmét célozza az agresszor, ami az alámenés m veletével szemben hat, hiszen a 

saját státus meg rzésére irányul.) 

F: Msrmint mit? (C elérte, hogy  irányítja a társalgást, látszólag aláment a partnerének, miközben a 

diskurzus alakulását egyértelm en  irányítja.) 

C: Hat hogy ok is ilyen valaszokat adnak,es nemhogy a sajat szokincsuket hasznalnak ehez az 

utanzashoz, meg majdnem ugyanugy valaszolnak mint te:D:D nemtudom mar kinel lattam ezt, de te 

jutottal eszembe (A fókusz a partnerre irányul, ez a manipuláció része.) 

F: Megesik na latod ezeket kell sajnalni  

119. lány, kilencedikes, gimnazista, a barátn jével beszélget, a közvetlen agresszió 

áldozata a lány édesapja, a diskurzus saját sérelem miatt születik 

H: családi dráma 

K: is… de mindeg is utáltam 

H: az kemény 

K: nem tudom, hogy normális e az amit most érzek… 

H: mit érzel 

K: várom, hogy apám újra kamionozzon, mert mikor elmegyek mellette a folyosón legszívesebben 

falhoz basznám és megverném 

H: akkor gondolom felemel  lehet a karácsonyod…. 

K: igen nagyon keményen (…) (A hiányzó diskurzusrészben az agresszor arról számol be, hogy az 

aktuális barátja miatt sok sérelem éri a szülei részér l.) 

K: nem tudom, de tele van a tököm,… ma is leültem vacsizni és kérdeztem valamit amire apám, 

elkezdett rizsázni… én meg mondtam neki, h boldog karácsonyt neked is (A diskurzusrészletb l jól 

látszik, mennyire elválik az apának szóló közvetlen agresszió és az apáról szóló közvetett agresszió 

lexikonja. Az apának szóló közvetlen agresszióban az agresszió csak imlplikatúraként van jelen, vagyis 
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nagyon finom nyelvi m veletként explikálódik, a partnernek szóló legszívesebben a falhoz basznám és 

megverném részben viszont rejtett nyelvi agressziót használ az agresszor, a falhoz basznám, 

kifejezésben a baszik igének a nemi életre vonatkozó jelentéséb l semmit sem tart meg, a szó kizárólag 

az apához kapcsolódó viszony leértékelésére szolgál, valamint a saját arc védelmére, a saját presztízs 

megemelését célozza.) 

120. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló, beszélget az osztálytársával, a leszólás a 

tanár ellen irányul 
I: kéne abban segítség hogy mi a szart is kell magyarra? összehasonlítás vagy mi is a házi?:D (A szar 

mint rejtett nyelvi agresszió a szövegben diskurzusjelöl ként szerepel, és arra utal, hogy az adatközl  

hogyan viszonyul a tantárgyhoz, és hogy ez milyen arcot biztosít számára.) 

V:cs  ivan iljics halála elemzése…vagy összehasonlítása az életrevalók címezetű remekbe szabott 

filmmel…1 oldal WORDben  

I:ivan iljics ki a fasz az:D (Az újabb még er sebb rejtett agresszió célja els sorban az együttnevetés 

elérése, ez pedig a társas jelentés szempontjából jelent s mozzanat, hiszen a csoportszolidaritás 

kifejezésének eszköze.) 

V: D:D:D:D:D:D:D (Meg is jött a hatás, amit az agresszor szeretett volna elérni, úgy nevettette meg 

osztálytársát, hogy közben közölte vele, fölötte áll státusban ennek az egész tanulással kapcsolatos 

iskolaügynek, ami nyilvánvalóan a tanár–diák kiegyenlítetlen kapcsolat miatt alacsony státust juttatna 

egyébként számára) lev tolsztoj: ivan iljics halála das ist ein regény  

I: hát nagyszerű magyar érettségui ő-ös DDDDDDDDDDDD (Mivel a ki a fasz az kérdésre valódi 

választ kapott, a leszólás aktusában ez normasértésnek számít, ugyanis a partner nem vette át a 

hangnemet, úgy beszél mint egy diák, mint aki azonosul a diáklét adta alacsonyabb státus 

szerepkörével. Ezért az agresszor kigúnyolja partnerét, nem a válaszra, hanem a „normasértésre”, a 

játékból való kimaradásra reagál.) 

V: egyértelmű (Az adatközl  pozitívumként aposztrofálja a gúnyolódást, vagyis szó szerint veszi a 

közleményt, ezzel újra normát sért, hiszen nem veszi agressziónak az agressziót, ezért ez a szekvencia le 

is zárul itt.) 

I: az fail ha nincs wordom:DDDDDD 

V:naja  

I: emailba kell neki? 

V:küldd txtbe!  

I: vagy papíron toljam le? 

V:vagy email vagy kinyomtatod  

I:dik mi ez 2020-at írunk? (A diskurzusban a tanári elvárás helytelenítése, kérdéssel történ  implicit 

negatív min sítéssel történik)…nem lehet err l 1 oldalt írni ledobtam neki egy fél oldalt, azt örüljön 

neki (az örüljön neki közbevetés a tanár státusának lebecsülését jelöli, ugyanakkor az arcmunka része, 

úgy mutatja be magát az adatközl  a diskurzusban a partner számára, mint akinek kicsit sem számít a 

tanár véleménye, min sítése, mi több egyenesen  mondja meg, hogy a tanár mit érezzen, mit gondoljon 

a munkájával kapcsolatban.)  
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6.3.3.3. A középiskolás-korúak spontán társalgásában szereplő rejtett 

nyelvi agresszió (C) 

A rejtett nyelvi agresszión olyan jellegzetes szóhasználatot értünk, amely kimeríti a 

viselkedési tabu megsértésének és verbalizációjának fogalmát, vagyis a rejtett nyelvi 

agresszió használata során annak szavakba foglalása történik, amir l tudni sem volna szabad. 

A fogalom megnevezésére az obszcenitás, a tabuszavak, a tabutémák, a negatív konnotációjú 

diszfemisztikus szavak, kakofemizmusok, durva, csúnya kifejezések alkalmazását szokás 

használni. Fontos megjegyeznünk, hogy a rejtett nyelvi agresszió gyakorlata els sorban a 

gimnazisták adataiban volt tettenérhet , mely gyakori használat összefügghet a kérdéses 

jelenség attit dbeli pozíciójával.  

A kérd ívek adatai alapján ugyanis elmondható (23. ábra), hogy a gimnazisták tartják a 

rejtett nyelvi agresssziót a legenyhébb agressziós formának, sokan közülük egyáltalán nem is 

tartják agressziónak, mely attit d magyarázhatja a gyakorlatot. Másrészt valóban a rejtett 

nyelvi agresszió esetében találjuk a legkevesebb kapcsolatot valamilyen személyes konfliktus 

és indulat között, a feszültséglevezetés az egyetlen ilyen használati funkció, de abban az 

esetben is a megvalósulás feltétele, hogy az adatközl  ne az áldozatnak címezze az agressziót, 

illetve ha neki is címezi, akkor ne direkt módon szólja le a partnert, hanem a körülményeket 

vagy a cselekvést illesse, hozza összefüggésbe a tabuszóval. Ebb l következik a rejtett nyelvi 

agresszió legf bb tulajdonsága, hogy benne elhomályosult az agresszív szándék, a tabuszavak 

rendszerint nem denotatív, hanem konnotatív jelentésben funkcionálnak, illetve a nyelvi 

önkifejezés, a negatív presztízs hordozói, egyfajta kreatitvitás és latens normaszegési szándék 

artikulációi lesznek. A rejtett nyelvi agresszió funkcionálisan lehet a fokozás, az 

indulatlevezetés, a humor, illetve a csoportidentitás kifejez je, és ezen keresztül állhat 

diskurzusjelöl i szerepben, hiszen a rejtett nyelvi agresszió bizonyos esetei az adatközl  

arcmunkájának a szereves részét képezik, a társas jelentés megteremtésének alkotó elemei, a 

mondandóhoz, a szituációhoz, a partnerhez való viszonyulás min ségének ábrázolói, 

hordozói. Ezek a funkciók együttesen is jelentkezhetnek egy adott diskurzuson belül, éppen a 

szavak jelentésének elhomályosulása miatt.  

A csoportosítás során felvett funkcionális kategóriák jobbára megjelentek mind a kérd ív, 

mind az interjú válaszaiban. Az adatközl k, amikor nyelvi agresszióról beszélnek, általában 

rejtett nyelvi agressziót értenek rajta, kicsit önellentmondásos módon, hiszen ugyanakkor ezt 

tartják legkevésbé agressziónak, viszont környezetük valószínüleg ezt a nyelvhasználati 

gyakorlatot stigmatizálja. A rejtett nyelvi agressziónak a szókészlete korlátozott, általában a 

nemi élet, a nemi szervek, a betegségnevek, etnikum megnevezésére szolgáló kifejezések 



211 
 

kategóriájából származnak. A rejtett nyelvi agresszió típusai között csak a feszültségoldás 

esetében számolhatunk indulattal. 

C/1 A rejtett nyelvi agresszió funkcionálhat feszültségoldás, indulatlevezetés 

 eszközeként, amikor kimondva a kimondhatatlant, az ember megnyugszik. 

121. fiú, tizenegy, szakiskola, gyenge tanuló, ismer s fiúval beszélget 
D: nem tudom hogy mi a faszról beszélsz, nem mondta senki hogy te futottál el...én futottam el 

ennyi..tudja mindenki, és akkor mivan? ez van, haggyá má békén a picsába bazdmeg foglalkozzál 

magaddal engem meg felejtsél el szépen..(A tabuszegés és a szépen kifejezés ellentétes a szövegben, a 

köztük lév  feszültség jól tükrözi az emocionális bevonódás stratégiáját. A faszról és a picsába baszd 

meg kifejezések tartalmilag annyiban módosítják a kijelentés értelmét, hogy kifejezik az adatközl  

érzelmi állapotát, arousalszintjét, negatív indulatait. A partnerek közti távolodás kifejezésének, az 

elutasításnak úgy lesznek ezek a szavak a jelöl i, hogy általuk ugyan közvetlenül nem szidja, nem 

szólja le partnerét, viszont a partner beszédének tartalmát fasszal jelöli, ami a tartalom min sítését, azon 

keresztül pedig a közl  személyének a min sítését végzi el. Vagyis, aki fasz dolgokról beszél, az maga 

is fasz. A picsába baszd meg pedig a partnerek közti viszony min sítésre szolgál, ami egyértelm en 

távolodó.) 

S: nem mert még igértem neked vlamit és akkor majd utánna elfelejtelek és nem tom minek kell el futnod 

mindenkitöl aki csak rosszul néz rád lennél végre ember és kiálnál magadért :@ te senki 

D: Jo, de faszom nekem nem való a bunyó, mert nem vagyok jó benne, te kitartó vagy, az egy dolog, de 

én nem vagyok az...(A de faszom közbeékelés az önreflexió része, a mondandóhoz való viszonyulás 

explicitté tétele, ilyen értelemben a csoportidentitás jelöl je.) 

S: Amugy nincs értelme hogy kiálljak magamért, mert az életem semmit se ér, mindenki csak 

baszogat..meg minden...(A baszogat egyszerre utal és magyarázza az adatközl  ingerültségének okát, és 

mutatja be a mindenki-ként megnevezett szerepl k hozzá való viszonyulásának min ségét.) 

C/2 A rejtett nyelvi agresszió alkalmazása fokozás céljából is történhet, ilyenkor a 

tabuszegést kifejez  lexéma egy speciális grammatikai funkcióban áll, általában 

min ségjelz i, fok- mértékhatározói vagy állítmányi funkcióban. A szó jelentése messze 

eltávolodik eredeti jelentését l, a nagyon fels fok utáni szintjét jelöli, valami olyan nagyot 

kimondva általa, ami már ki se mondható. Tulajdonképpen ezt a kimondhatatlanságot 

ábrázolja valamiképpen a nyelvi tabuszegés aktusa.  

122. lány, kilencedikes, AJKP, jó tanuló osztálytársn jével beszélget 
V: N kepzeld ettem ma finom hus leves es tippelj mit neztem ??   

N: A Fifit? :DDD…aznap gecikemeny voltal (Az ironikus hangnem megjelenítésére és a fokozásra 

alkalmas az elem, mely egyszerre a humor forrása és a csoporthoz tartozás kifejez je.) 

V: Nem a tanyert mert csukott szemmel nem tudok enni es koszonom egyre kemenyebb vagyok :))))) 

123. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló barátjával beszélget  
B: na szoszi,hogy ment a foci?  

https://www.facebook.com/niki.ignacz
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S: csa..basztam 2 golt…2.-ak lettunk…az volt velük a baj, hogy nincs agyuk…amúgy annyira nem 

voltak szarok…G geci jó volt (A basztam jelentése messze eltávolodik a szó denotatív jelentését l, általa 

az adatközl  a gólrúgás aktusát min síti, miközben ezt úgy teszi, hogy saját pozitív arcát is 

pozicionálja, a „negatív presztízs” kifejezése által jelzi identitását.) 

B: milyen G?  

S: FG 

B:  mindig is jó volt 

S:ha a FG játszik, akkor agyon basszuk az összeset 

124. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló, egy lány ismer sével beszélget téma: 

szerelmi vallomás  
T: na de te visszaírnál? érdekelne h a csáó mit szól hozzá? 

K: Hogy a csavo mit szol hozza, vagy ez a fasz mit szol hozza? (Közvetett nyelvi agresszió segítségével 

– ami a társas jelentésképzés markáns része – a partnerek megkonstruálják közös ellenségképüket, ami 

által ki is fejezik összetartozásukat, azt, hogy egy oldalon állnak.) 

T: há de most ez a fasz a csávó... (A tabuval való megnevezés, a pars pro toto esete, mely metnoimikus 

képalkotás révén a vélemények közös pontra való beállítását végzik el a partnerek, hogy mind a ketten 

mint faszról gondolkodnak ezzel az illet vel kapcsolatban, a fasz a jelen diskurzusban nem nemiszerv, 

hanem ’tapintatlan, semmirekell  férfi’ jelentésben áll.) kurva jól esik hogy most az én oldalamon állsz, 

komolyan iszonyat jó de hát ezek csak képek... nem ismered…fúhát... az a lényeg, hogy én kurvára 

távoltartottam eddig t magamtól és iszonyatosan hiányzik közben de nem néztem rá nem köszöntem 

neki... aztán minél több id  telt el annál inkább úgy éreztem h változtatni kéne ezen, köszönni neki 

ránézni... és most úgy vagyok hogy válaszolni is kéne a levelére...és hát úgy vagyok vele hogy én 

kurvára megváltoztam azóta és nagyon jó lenne ha összejönnénk megint viszont széjjelszedni ket nem 

kéne... ha viszont azt mondaná egy id  után vagy úgy alakulna hogy összejönnénk én nagyon 

megpróbálnám újra... nehéz lenne baszottul de akkor is. viszont most úgy kell hozzáállnom hogy ez csak 

egy viszonozó levél és nem úgy mintha itt most elkezd dne a dolog a levéllel és majd 

összejövünk….nagyjából érted?(A kurvára, baszottul kifejezések az utána álló tartalmak fokozására 

utalnak, ugyanakkor a szóhasználati gyakorlat révén az önreprezentáció eszközeivé is válnak, valamint 

azáltal, hogy tabuszegéssel fejezik ki a fokozás szándékát, arra utalnak, hogy az, amit jelölni akar vele a 

beszél , az kimondhatatlan mértékben történt meg.) 

ű/3 A rejtett nyelvi agresszió éppen a tabuszegés szándéka vagy az alkalmazás 

meghökkent  volta miatt a humor (az ún. vaskos humor) forrása is lehet, ezen keresztül 

pedig a társas kapcsolat meger sítésének eszköze, egymás szórakoztatásának, a partnerhez 

való implicit közeledésnek, a korcsoport identitásával való azonosulás közlésének az implicit 

hordozója. 

125. fiú, kilencedikes, gimnazista a barátjával beszélget 
M: csákány 

G: mizu? 
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M: csöcs :D (Köszönésként használ egy tabusított kifejezést, vagyis átvisz egy megnevezést egy oda 

nem ill  helyzetbe, ez a humor forrása, általa az üdvözlés szintjén ezzel nevezi meg a partnert, itt is a 

pars pro toto esetét figyelhetjük meg, hogy az aktus az együttnevetést célozza, azt az emotikonnal jelölt 

röhög  fej is jelzi.) 

G: semmi. nem maradhattam ma lenn bokszolni mert felhívott a tanár röpizni:s...mondta a G 

XD…csöcs? (A partner vissza is kérdez, nem érti a jelentésátvitelt, vagy legalábbis úgy tesz, mintha 

nem értené, de a társas jelentésképzés értelmében együttnevet a partnerrel, ez jelen esetben a standard 

nyelvváltozat normájához való igazodás közlése, ami a jelen diskurzusban normaszegésként is 

értekmezhet !) 

M: csöcs:D…jó köszönés nem? (Az adatközl  megmagyarázza a névátvitel alapját, illetve min síti azt.) 

G: D…akkor csöcs…ja men  (G elfogadta az átvitelt, vagyis magát az identitás kifejezésére szolgáló 

köszönésformát, és át is veszi, alkalmazza. Jól példázza ez a jelenség a csoportidentitás kifejez désének 

mechanizmusát.) 

126. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló, osztálytársával beszélget 
B: stréber vagyok…kedden írok egy irodalomő-öst…szoval ma is isztok? (Az ivás a társadalmi 

normákat tekintve a korosztályhoz kötötten tiltott tevékenységnek számít, az err l való nyílt beszéd 

pedig tabuszegésnek, a jelen diskurzusban viszont a csoportidentitás kifejez je, hiszen a partnerek egy 

véleményen vannak, ugyanakkor a társadalom normáitól elkülönülnek.) 

P: én nem leszek kedden  

B: persze:DD 

P: kicsit bebasztam (Különös stilisztikai hatása van a kicsit és a bebesztam egymásmellettiségének, a 

szóhasználat maga is jelzi, hogy a bebesztam az a megrészegedés csoporton belüli normatív kifejezése, 

ami egyfajta középértéket jelöl, ezt lehet csökkenteni vagy növelni a határozók segítségével.)  

B: Kicsit.... :DDD 

P: ne hagyj inni legközelebb  

B: pont en legkozelebb meg durvabban bebaszunk (Itt a durvábban szinte tautológikus módon a 

bebaszás durvasági fokát emeli, holott már a bebasztunk kifejezés is a durván megrészegedtünk 

jelentését hordozza, de az is lehetséges, hogy a kicsit bebasztam-hoz igazítja a durván bebasztam 

kifejezést, mivel az els  megjelenésnél a kicsit kioltja a tabuszó durvasági fokát, ezért az adatközl , 

kénytelen azt egy fokhatározóval megemelni.) 

P: xDD 

ű/Ő A rejtett nyelvi agresszió a csoportidentitás közvetlen jelöl je az interakcióban 

melyet a társalgás diskurzusjelöl i funkcióban jelenít meg. A szakirodalom a rejtett nyelvi 

agressziót gyakran töltelékszónak tartja, a magunk részér l azonban úgy gondoljuk, a rejtett 

nyelvi agressziónak mindig funkcionális szerepe van, ha más funkcióra nem is 

következtethetünk közvetlenül az adatokból, de minden estben az egyéni attit d, az arc 

jelölésére utal. Tehát az egyéni identitásnak oly módon hordozója, hogy a szóhasználat révén 

a csoport normáit tükrözi, éppen ezért neveztük diskurzusjelöl nek, mert tartalmában nem 
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befolyásolja a közleményt, hanem a beszél  viszonyulását fejezi ki, a „negatív presztízst” 

hordozza, így képezi többek között az arcmunka részét. 

127. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló a barátn jével beszélget 
M: Voltam suliban 

R:és mien volt ?  

M: szar xĐ unalmas.. 

R: láttam h nem vagy.. meg moindta évi …és hiányoltál v nem ? 

M: aham. mert ugy volt h legalább találkozzunk 

R: jah csak tiszta náthás voltam  

M: faxa :S (A fasza itt ’értem’ jelentésben szerepel, a közleményre és a partnerre egyaránt reagál, 

miközben kifejezi a beszél  sajnálatát és azt az identitást, amely a szóhasználattal jut kifejezésre.)  

R: az  

128. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, jó tanuló, barátjával beszélget 
P: Fasz nezzuk meg a hófehér és a vadászt (A fasz megszólítás, és ennek oda-vissza használata az 

összetartozás jelöl je a barátság enigmatikus képe a diskurzusban, miközben nemcsak a másikhoz 

viszonyul általa az adatközl , hanem saját magát, saját arcát is pozicionálja.) 

C: letöltöm a filmeket jatszok teraval és utána okés?  

P: csáfasz 

6.3.3.4. Összefoglalás 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a nyelvi agresszió formai megjelenése nagyon változatos, 

ugyanis az adatokban a közvetlen, a közvetett és a rejtett nyelvi agresszióra egyaránt találunk 

példát. Összefüggésben az adatközl k iskolatípusba sorolásával megjegyezzük, hogy a rejtett 

nyelvi agresszió a gimnazisták nyelvhasználatára a legjellemz bb, mely valószín síthet en az 

enyhébb megítéléssel magyarázható. A közvetlen nyelvi agresszió konfliktusmegoldásra és 

ugratásra egyaránt szolgál, itt a fiúk és lányok viszonylatában azt láttuk, hogy a fiúk 

els sorban a durvaságban való felümúlásra törekszenek, ezzel is kifejezve adekvátságukat, a 

lányok viszont a humor forrását látják benne, inkább az együttnevetést, mint a másik rituális 

legy zését teszi lehet vé számukra ez a beszédmód. A közvetlen nyelvi agresszió esetében a 

szóhasználat indulatos állapotban a nemek tekintetében közelít egymáshoz, indulat nélkül a 

durvaság tekintetében viszont egyértelm en a fiúk vezetnek. A közvetett nyelvi agressziót az 

adatközl k státusban azonos és státusban fölöttük álló személyek ellen egyaránt használták, 

érdekessége a jelenségnek az, hogy a nemi sztereotípiák jól tükröz dnek a diskurzusokból, ha 

fiú ellen irányul az agresszió, akkor az férfiatlanságra utal, ha lány ellen, akkor deviáns 

szexuális viselkedése miatt artikulálódik. Ha státusban magasabb személy ellen szól (vö.: 

tanár és szül ) a közvetett nyelvi agresszió, akkor a nyelvi megvalósulást illet en általában 
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kerüli a diszfemisztikus kifejezések használatát, és közvetlenül a státus rombolására irányul, 

vagyis a megbecsülés ellen hat, melynek társadalmi alapját kezdi ki. 

 

6.4. Az osztálytermi diskurzusok elemzése 

Mottó: „Az alapos és körültekint  vizsgálatunk alapján 

állíthatom, hogy szavakkal jóval gyakrabban bántják 

egymást az iskola szerepl i, mint tettleg. Tudjuk már, 

hogy az iskolai er szak kirobbanásának az esélye 

lépcs szerűen növekszik a gimnáziumi osztályoktól a 

szakiskolákig” (Sáska Géza: 2009: 2).  

 

Az agresszió iskolai jelenléte társadalmi szint , többdimenziós problémaegyüttes, melynek 

tudományos feltárása és az orvoslási lehet ségek, stratégiák kidolgozása kizárólag a 

jelenséget érint  tudományok inter- és transzdiszciplináris szemléletével lehetséges. 

Kutatásunkból kiderül, hogy a nyelvi agresszió az iskolai életnek szerves velejárója, mely 

jelen van a szünetekben és a tanórákon alkalmazott kommunikációs stratégiáikban, érinti a 

diák–diák és a tanár–diák interakciókat egyaránt. A diákok egyszerre alkalmazói és 

elszenved i a nyelvi agressziónak, melynek a személyiségük fejl dése, a nyelvi tudatosság, a 

társas kapcsolattartás és a pedagogikum tekintetében is jelent s tényez . 

A nyelvi agresszió osztálytermi jelenléte sem egyoldalú, hiszen a tanórai beszélgetésekben 

egyszerre artikulálódhat témaként és gyakorlatként. Témaként el jöhet az irodalmi szövegek 

értelmezésekor, illetve a nyelvhasználati gyakorlat szankcionálása során, vagy jobb esetben 

el jöhet anyanyelvi tartalomként, problémaként. A nyelvi agresszió az osztálytermi 

társalgásokban tehát egyszerre jelen lehet nyelvhasználati stratégiaként, és problematizált 

nyelvi valóságként, érintve és értelmezve a különböz  interakciók tartalmi, stratégiai és 

normatív szintjét.  

Ebb l a megfontolásból kiindulva mondhatjuk, hogy a tantermi társalgások elemzése azért 

is jelenet s, mert a módszer segítségével vizsgálhatóvá, összehasonlíthatóvá válik a formális 

és félformális nyelvi közegben megvalósuló nyelvi agresszió jelensége mint téma és stratégia 

egyaránt. Továbbá az is el re jelezhet  a gyakorlat tükrében, hogy a diákok spontán 

társalgásainak helyzeti normái hogyan hatnak a formális osztálytermi (egymásközti és ezen 

keresztül a tanárral folytatott) társalgásokra, hogy az alkalmazott nyelvi stratégiák milyen 
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attit döket közvetítenek, és ezen gyakorlaton keresztül hogyan változik társadalmi szinten az 

osztálytermi kommunikáció helyzeti normája.  

6.4.1. Az aszimmetrikus társalgás néhány jellemzőjéről 

Az osztálytermi formális kommunikáció azért is különleges, mert egyszerre jelenti és jelöli a 

diákok egymásközti beszélgetését és a tanár–diák interakciókat. „A tanár az osztálytermi 

diskurzusok vezet je, a beszédjogok kiosztója, a téma felülbírálója, a norma betartásának 

re” (Lee 2007: 183), éppen ezért nevezhetjük az osztálytermi diskurzusokat aszimmetrikus 

szerkezet  kommunikációnak, melyben a dialogikus spontán beszédhelyzettel ellentétes 

tendenciák érvényesülnek. Mivel a tanórai társalgás a konkrét tanagyag átadásán kívül a 

szociális szerepek begyakorlására is irányul, az aszimmetrikus társalgás normáinak a 

fenntartása állandó céllá válik ezen diskurzusokban, mely a folyamatos önpozicionálás, a 

tanár–diák alá-fölérendel dési viszony fenntartása, a tekintély tematizálása révén valósul meg 

(Albertné 1999; Dornai 2001; Lee 2007: 183).  

Az aszimmetrikus diskurzusban tehát olyan, különböz  státusszal rendelkez  egyének 

vesznek részt, akik az igazsághoz való viszonyukat illet en nem egyenl  eséllyel lépnek a 

kommunikációba. Helyzetükb l kifolyólag nem kezelik egymást egyenl  partnerként, egymás 

kölcsönös elismerése helyett viszonyuk az általuk képviselt szerepek és státusok elismerésén 

és fenntartásán alapul, azonban ezt a függ ségi viszonyt mindkét fél igyekszik udvariassági és 

különböz  benyomáskeltési stratégiákkal ellensúlyozni (Kovács Antalné 2007: 6), konfliktus 

esetén viszont leginkább ezen tényez k (a státus) sérülnek. 

A tantermi diskurzus legf bb jellemz je az aszimmetrikus vonáson kívül az intézményes, 

formális, rituális elemeket is tartalmazó, tudásátadó jelleg (Antalné Herbszt 2008), mely 

alapvet en háromfajta társalgási struktúrában érvényesül ezek a kérdés és narratívumok, 

ritkább esetben pedig a vita.  

Az aszimmetrikus helyzetb l adódik, hogy a különböz  nyelvi struktúrákban más-más 

jogokkal és kötelezettségekkel vesznek részt a felek, illetve további jellemz je, hogy a 

partnerek interakciója sem a hétköznapi diskurzusok mintájára szervez dik, hiszen az 

osztálytermi társalgás általában – mégha a felszínen a tanár és egy diák interperszonális 

dialógusaként valósul is meg –, a diskurzus lényegében az egész osztályhoz szól.  

Hagyományosan az osztálytermi beszélgetések diskurzuselemzése során a tanórai 

kommunikációt tartalmi szempontok alapján kisebb egységekre, cikulsokra/epizódokra szokás 

felosztani, ez a beszélgetésnek olyan szegmense, amely egyetlen témával foglalkozó 

megnyilatkozásokból áll (űlarke–Argyle 2001: 592).  
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Az osztálytermi diskurzusok formalizáltságának és aszimetrikus jellegének következtében a 

spontán társalgásokhoz viszonyítva lényegesen nagyobb a normasértés lehet sége. 

A tanórai interakciók kezdeményez je els sorban a tanár, éppen ezért az általa feltett 

kérdésekre való reagálás elmulasztása vagy elutasítása normasértésnek min sül és miközben a 

diáktól rendszerint nem fogadják el, ha nem válaszol releváns módon a tanári kérdésre, a 

diákok által feltett kérdések gyakran érdemi válasz nélkül maradnak, illetve arra is találtunk 

példát, hogy a normasért  kérdést a tanár éppen a válaszadás megtagadásával szankcionálta.  

Az egyetértés szempontjából is jól elkülönülnek az osztálytermi diskurzusok a spontán 

társalgásoktól, hiszen a tanár kifejtheti egyet nem értését, mi több, az a dolga, hogy ezt 

megtegye, a diák azonban csak nagyon szabályozott udvariassági keretek között mondhatja el, 

fejtheti ki egyet nem értését, mert ha nem úgy teszi, a tanárnak kötelessége a megnyilatkozást 

problematizálni, korrigálni, ilyenkor általában nem is az egyet nem értés tartalmi összetev it, 

hanem a közlemény normasért  természetét teszi szóvá, annak az elvárásnak az értelmében, 

hogy az iskolai társalgás a szociális szerepek begyakorlásának, az udvarias beszédstratégiák 

elsajátításának a terepe. 

Az átfed  beszéd a tanulási folyamat eredményessége és az aszimmetrikus jelleg miatt is a 

formális helyzeti normák megsértésnek számít, ezzel függ össze, hogy a tanár bármikor 

megvonhatja a beszédjogot – félbeszakíthatja a diákot –, ennek ellenkez je ugyanakkor 

normasértésnek min sül (Albertné 1999; Tainio 2011).  

Albertné (2008) arra a következtetésre jut az osztálytermi diskurzusok beszédlépéseinek 

mennyiségi vizsgálata során, hogy a tanár gyakran megsérti a mennyiség és a relevancia 

maximáit, és ez számára rendszerint nem jár következményekkel. A tanár, pozíciójával 

összefüggésben, akkor is beszél, amikor a diák hallgatna, és számára megengedhet k a tanórai 

témától való elkanyarodások is. 

Ezen bonyolult és aszimmetrikus szociális szervez dés miatt a nyelvi agresszió számtalan 

okból és számtalan formában jelentkezhet, irányulhat a tantárgy, a tanár, az aszimmetrikus 

viszony, az osztálytárs ellen. A megvalósulás formáit tekintve pedig elmondhatjuk, hogy bár 

vannak tipikusan az osztálytermi diskurzusra jellemz  normasértések, pl. együttbeszélés, 

bekiabálás, melyek a spontán társalgásokban nem számítanak sem agressziónak, sem 

normasértésnek, ebben a közegben azonban felértékel dnek, és a társalgás formális jellegének 

implicit, illetve explicit megtámadásaként interpretálódhatnak, olykor a szándékos károkozás 

hiánya nélkül is. Sok esetben azonban – f leg a tanár státusa és az osztálytárs ellen elhangzó 

közvetlen nyelvi agresszió eseteiben – a spontán társalgásra jellemz  agresszív fomák 

jellemzik a diskurzust. 
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6.4.2. A nyelvi agresszió formai és funkcionális jegyei az osztálytermi 

diskurzusokban 

A középiskolás-korúak osztálytermi diskurzusainak elemzése során a formális közegnek 

megfelel en – ellentétben a spontán társalgások elemzésével – a nyelvi agresszió definíciójára 

használt szempontok mindegyikét alkalmazzuk. A közvetlen, a közvetett és a rejtett nyelvi 

agresszió mellé a konstruktív nyelvi agressziót is felvesszük, melynek beemelése az elemzési 

szemponok közé a m faj jellegéb l adódik, hiszen az osztálytermi diskurzusokban a tanári 

megnyilatkozások egyik jellemz je a konstruktív nyelvi agresszió stratégiájának az 

alkalmazása, melyre az adatok között számtalan példát találtunk, és melyet mellékletben 

közlünk.  

A közvetlen nyelvi agresszió tartalmi elemzése mellé felvettük a nonverbális jegyek (a 

beszédhez kapcsolódó szupraszegmentális és paralingvisztikai jelenségek hordozzák az 

agressziót) és a beszédjog szempontjából megnyilvánuló agresszió (közbevágás, kérdés 

válaszra sem méltatása, beszédjog átadásának megtagadása, a beszédjog er szakos 

megszerzésére irányuló törekvések, stb.) kategóriáit is, mely kiegészítés az adatgy jtés 

módszerével, a videofelvételek adta lehet ségekkel függ össze, hiszen ezen technika 

alkalmazása biztosította a nonverbális jelzések rögzítését és lejegyzését, ezen keresztül pedig 

ezek közvetlen megfigyelését.  

6.4.2.1. A középiskolás-korúak osztálytermi diskurzusaiban szereplő 

közvetlen nyelvi agresszió típusai (A) 

A közvetlen nyelvi agresszió vizsgálatánál a diskurzus közegének formális jellegéhez 

igazodva három f  szempontot érvényesítünk az alapján, hogy mi hordozza az aktus agresszív 

jellegét, ennek megfelel en beszélünk tehát tartalmi agresszióról és azok változatairól, illetve 

a nonverbális és a beszédjoghoz kapcsolódó agresszív közlésekr l.  

Az osztálytermi diskurzusokban szerepl  nyelvi agressziót a spontán nyelvi vizsgálatokhoz 

hasonlóan funkcionális szempontból csoportosítjuk, és a sértés, a visszautasítás/kirekesztés, 

az átok, a fenyegetés, a káromlás beszédcselekmény-típusainak kategóriáihoz rendeljük 

azzal a különbséggel, hogy külön vesszük a tanár és külön a diáktárs elleni aktusokat.  

I.A/1.
16

 A sértés formai és funkcionális jegyeinek indulat szerinti csoportosítását a 

potenciális áldozatok (diák, tanár) státuskülönbsége miatt az osztálytermi diskurzusokban 

                                                      
16 Az adatok feldolgozása során a kategóriákat a következ  jelzések alá rendeztük: 
A jelölésben szerepl  nagybet  a nyelvi agresszió formai megnyilvánulására utal, arra, hogy az indulat milyen 
formában explikálódik az áldozatrairányulás szempontjából, az A jelöli a közvetlent, a B a közvetett, a C a rejtett 

nyelvi agressziót. A nagybet  el tti római szám arra vonatkozik, hogy a megnyilatkozásban mihez kapcsolódik 
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csak korlátozottan alkalmazhatjuk, hiszen a tanár ellen elkövetett közvetlen nyelvi agresszió 

esetei (sértés, káromlás, átok, stb.) nem értelmezhet k ebben a tekintetben, éppen az 

aszimmetrikus viszony miatt, mert minden sértésre irányuló aktus az agresszor indulati 

tényez jét l függetlenül valódi, destruktív agressziónak számít. Tehát a tanár ugratása, a 

státuskülönbségek és a formális helyzet miatt nem ugratásnak min sül, hanem sértésnek, 

fenyegetésnek, stb.. Viszont a sértés aktusaiban alkalmazott stratégiák alapján három 

kategóriát is létrehoztunk: 1. a tanár státusának direkt támadásai, 2. a tanár státusának indirekt 

támadásai: a tantárgyon, a tanórai feladatokon, illetve a tanári kompetencia leértékelésén 

keresztül; 3. implicit sértések: ezek a stratégiai szempontból direkt vagy indirekt, illetve 

implikált támadások minden esetben az osztálytermi társalgás aszimmetrikus státusainak az 

átprogramozására irányultak, melyet a tanár státusának megsértésével, lerontásával, figyelmen 

kívül hagyásával igyekeztek elérni a diákok.  

I.A/1a. Az osztálytárs ellen elkövetett valódi sértés17
  

A sértés aktusainak felvállalása formális környezetben többféle okkal magyarázható, ezek 

jellemz en konfliktusmegoldási technikák, melyeknek többnyire a tanár vet véget. 

Félformális közegben, gyakorlati órán a közvetlen nyelvi agresszió nem ritkán fizikai 

agresszióba csap át, ezek az esetek azonban kizárólag a fiúk viselkedésére jellemz k. A 

konfliktusok megoldására k szívesen használják a diszfemisztikus kifejezéseket, mellyel úgy 

jutnak státusnövekedéshez, hogy a partner arcát rontják le, ugyanakkor el fordul, hogy a 

tanár–diák viszonylatban k maguk is arcot vesztenek, de az önértékelés szempontjából – 

mint ahogy ez az interjúkból és a kérd ívekb l világosan kiderült –, csoportdinamikai 

szempontból az osztálytárssal való verbális megküzdés még a tanári szankcionálás ellenére is 

kifizet d . 

A lányok is élnek a sértés adta verbális státusnövelés lehet ségével, de azt általában 

közvetett módon érik el, például visszautasítással és a rejtett nyelvi agresszió adta nyelvi 

lehet ségekkel.  

129. szakiskola, gyakorlati óra, kizárólag fiúk, tizenegy f  

                                                                                                                                                                      
az agresszív intenció, miben válik nyilvánvalóvá az agresszív szándék, I. a tartalomhoz, II. a nonverbális 
jelzésekhez, III. a beszédjoghoz. A nagybet  utáni arab szám azt jelzi, hogy az illet  A; Ű; ű kategóriákon belül 
funkcionális szempontból miféle beszédaktustípusok különíthet k el, például átok, fenyegetés stb.; az arab szám 
utáni kisbet  az osztálytermi diskurzusokban szerepl  áldozatok státus alapú megkülönböztetésére szolgál, az a 

jelöli a diákot (áldozatot) a b a tanárt (áldozatot). A kisbet höz járuló i jelzések pedig a kategórián belüli 
osztályozást hivatottak mutatni, hogy pl. a tanár státusának megtámadása során ugyannál a formánál és 
funkciónál milyen összetev kre vonatkozhat a leszólás, vagyis a direkt támadásokon belül különbség van abban, 
hogy a tanár személyét, küls  megjelenését, tudását vagy a tantárgyat, illetve szakmai kompetenciáját szólják-e 

le. A ’ ’ jelzés pedig arra vonatkozik, hogy az illet  kategória nem számít valódi agressziónak, nyelvi játék, 
humor, csoportdinamikai, vagy önpozicionálási eszköz, hiányzik bel le az agresszív indulat.  
17

 A videók átírási szabályait lásd az 39. számú mellékletben 
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D110: Hallgassál! 

T: Elég! 

D111: De beszólt zzz  

D112: Anyád! 

D113: A tiedé, te fasszopó geci! (A példából jól látszik, hogy az indulatból elkövetett sértés emocionális 

jelleg , a morfoszintaktikai megformálás tekintetében elliptikus szerkezet , a t mondatok használata 

jellemz , a mondandó tartalmi kiegészítése a nonverbális jelzésekkel, illetve a kontextusból történik. A 

stratégiára jellemz  a lexikonhasználat szintjén a diszfemisztikus kifejezések választása, mely az 

arcmunka része, hiszen a tabuszóval való megnevezés kimeríti a leszidás kategóriáját, mellyel a 

méltóság elvesztésével együttjáró, közvetlen homlokzatsért  aktus is megvalósul, ezzel az agresszor 

pozíciót nyer. A példa tulajdonképpen spontán nyelvi közegben is elhangozhatna, a tanár leszerelési 

kísérletei kudarcot vallanak, egyértelm en azt az attit döt tükrözi, hogy az adatközl k számára 

els sorban a m hely a spontán társalgás színhelye, és nem köti ket semmilyen norma az egymás közti 

diskurzusokban sem. A gyakorlati órák nyelvhasználati szokásait nem tartják a kulturálisan elfogadott 

társadalmi szerepek begyakorlásához szükséges eszköznek.  

D11Ő: (D: Júúj!) (1,06,ő0mp) (Az adatközl k között van, aki érzékeli az agresszív intenció mértékét.) 

T: Na, most már elég lesz! (A tanár retorikailag feler síti el bbi leszerelési kísérletét.) 

 

130. szakiskola, gyakorlati óra, tizenegyedik, kizárólag fiúk, 11 f  

  D2 Vérzik a kezem buzigyerek, megszúrtál vés vel te faszszopó geci. ZZZ Vérzik a kezem. Kurva 

anyját. (1,24,45 mp) (A nyelvi agresszió a fizikai agressziót kíséri, ahogy a nonverbális jelzések a 

verbálist, ez mintegy oldja a sérülés miatti feszültséget. A tabuszavak elhomályosult jelentésben 

társadalmi érvénnyel szerepelnek, a ’semmirekell  ember’ jelentésben ragadhatók meg, amit a 

deviáns nemi szerepek emlegetésével ér el az adatközl . Azzal, hogy buzinak és fasszopónak 

min síti partnerét a testi sérülés ellenére ti. a bírkózásban  a vesztes, legy zte ellenfele, viszont 

verbálisan meg  a támadáson keresztül megpróbálja visszaszerezni arcát.) 

131. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 3Ő f  

DŐ: Az miért van ott az a felkiáltó jel, ott alul? ő,ő6 mp 

T: Az véletlenül van ott. Hiba történt a rendszerben. [A tanárn  közben a hátsó padokhoz sétál, és el re 

fordítja a hátrafele bámészkodó fiúkat az utolsó padban. Ezután elveszi az utolsó padban ül  fiú 

telefonját.] (6,07 mp) 

AGR D13 !!!!!!!! A kurva szádat. (6,10 mp)  (A kurva szádat jelentése nagyjából: ’te minek beszélsz, 

minek hívod fel ránk a figyelmet’-ben ragadható meg, ugyanis a tanár akkor vette észre a normasért  

viselkedést – ti. valaki órán a tanulás/figyelem helyett a telefonjával játszott –, amikor a padtárs a 

megjegyzésével odavonta a tanár tekintetét. A kurva szádat megnyilatkozás is er sen emocionális, 

grammatikailag, szematikailag alulspecifikált, elliptikus mondattöredék, amely mégis jól jelzi a fiú 

indulatos, feldúlt lelkiállapotát, viszonyát a padtárshoz, és ezen keresztül természetesen a tanárához.) 

D14 ha ha ha !!!! 

132. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 32 f   
D1: Tanárn , mennyi 03.50. mp 
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AGR (D2: Kussoljál Z!) Nem segít neked senki. (A fiú egy számára el nytelen eseményre reagál a 

sértéssel, ugyanis dolgozatírás közben padtársa látványosan, többször is segítséget kért, a tanár el zetes 

tiltása ellenére, ezért a fiú, úgy igyekszik menteni a tanára el tt az arcát, hogy leszólja padtársát – 

nonverbális és tartalmi agressziót alkalmazva.) ZZZ 

T: F! 04.00. mp ZZZ (A tanár nem a leszólt fiút figyelmezteti, hanem aki nyelvi agressziót követett el, 

elutasítva ezzel státusszerzési kísérletét, arcmunkáját.) 

AGRD1: De ne szopass! ZZZ (Mivel a tanár legkedvesebb barátját szólította meg a neki szánt sértés 

miatt, ezért  is normát sért, azonosulva padtársával, és ezáltal üzenve a tanárnak a csoporthoz 

tartozását, és azt, hogy k ketten tulajdonképpen egy oldalon állnak, ugyanakkor ezzel a beszédlépéssel 

a padtárs felé közli, hogy szüksége van a segítségére. A ne szopass fogalmi jelentése nagyon 

alulspecifikált és tág, a metaforikus képzettársítás pedig azzal a sajátos társadalmi el ítélettel függ 

össze, hogy az orális szexben a passzív fél szerepe megalázó, vagyis segítséget kértem t led, te pedig a 

tanárnak szóltál ahelyett, hogy súgtál volna, ebben áll az esemény megalázó jellege.)  

’I.A/1a.’ Az osztálytárs ellen elkövettet ugratás  

A lányok és a fiúk nyelvhasználatában nem a tabusértés tekintetében van igazán jelent s 

különbség – hiszen a lányok indulatos helyzetben épp úgy használnak diszfemisztikus 

kifejezéseket, mint a fiúk, mi több, ezekben az esetekben éppen a férfi regiszterre jellemz  

lexikont használják, agresszorként pedig verbálisan gyakran a férfi szexuális szereppel 

azonosulnak –, hanem abban, ahogyan az agresszív intenciót kifejezésre juttatják. A lányok 

ugyanis kerülik a nyílt konfrontálódást, alig használnak közvetlen sértést, viszont gyakran 

alkalmazzák a visszautasítást és az átkozódás stratégiáját. 

A sért  szavakat többnyire vagy közvetett agresszióként – például a tanárnak mondva, de a 

diáknak intézve, vagy éppen fordítva, a diáknak mondva, de a tanárra értve – vagy rejtett 

nyelvi agresszióként alkalmazzák a lányok, amelynek lényege, hogy az ilyen stratégiával 

létrehozott beszédaktus az indulatot ugyan kifejezi és levezeti, de benne az agresszív szándék 

közvetlenül nem explikálódik, ezért kiválóan alkalmas a fiúkkal szembeni verbális agresszió 

kiélésére, a státusharcba való belebonyolódásra, hiszen mivel nem közvetlen támadás, a (fiú) 

beszédpartner nem tud visszatámadni, ha pedig a diskurzus áldozata a nyelvhasználatot magát 

min síti, stigmatizálja, az inkább számára jelent súlyos arcvesztést.  

Míg az ugratás során a fiúknál megvan a revans, a nyelvi kihívás iránti vágy, a lányok ezen a 

téren a szocializáció során közvetített nemi sztereotípiáknak engedelmeskednek, és 

természetesen a józan észnek, hiszen egy nyelvi konfliktus nagyon gyorsan át tud csapni 

fizikai konfliktusba, amelyben egyértelm en vesztes pozícióban vannak, tehát az indirekt 

támadások egyszerre válnak az önkifejezés eszközeivé úgy, hogy egyidej leg önvédelmi 

munkának is számítanak. 
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Az iskolatípusok összefüggésében elmondható, hogy a szakiskolától felfelé csökken  

tendenciát mutat a tanórai ugartás jelenléte, mely összefügghet az óra formális–informális 

jellegével, hiszen a szakiskolások és szakközépiskolások gyakran végeznek úgy órai 

tevékenységeket, hogy kiesnek a tanár közvetlen ellen rzése alól, ezért a nyelvi ugratásba 

való belebonyolódás esélye a spontán nyelvi társalgásokéhoz hasonló, ezért egy-egy ilyen 

diskurzus 20–2ő fordulónyi hosszúságú is lehet. Ezzel szemben a gimnáziumban 

leggyakrabban két fordulóig jut el, maximum háromig, a tanár ugyanis csírájában folytja el az 

ilyen típusú nyelvi kezdeményezéseket. Érdekesége még a jelenségnek, hogy félformális 

tanórán a tanár hiába szólítja meg közvetlenül a diákot nyelvhasználata miatt, hiába 

figyelmezteti, nem történik stílusbeli váltás, kódváltás, mely azzal az attit ddel is 

magyarázható, hogy a szakiskolás és szakközépiskolás tanulók azonosulnak azzal a 

sztereotípiával, hogy a szakiskola és a szakközépiskola gyakorlati órái kizárólag a szakma 

átadására és nem a társas viselkedés normáinak a közvetítésére valók. 

133. szakiskola, gyakorlati óra, kizárólag fiúk, tizenegy f  

AGR D2: Volt is faszfej. 

AGR D3 Faszszopó. (1,1ő,Ő0 mp) {A satuval játszanak.} (1,1ő,Ő0–1,16,1ő) (Az ugratás elve érvényesül 

abban a tekintetben is, hogy az adatközl  úgy fejezi ki partnerével szemben összetartozását, hogy olyat 

mond, ami nyilvánvalóan hamis és nyilvánvalóan udvariatlan (Leech 1983: 144).) 

AGR D1 Tekerjél még geci.  

AGR D2 Olyan szoros geci, hogy ki se lehet engedni. (1,16,2ő mp){Két tanuló a Tejföl nev  diákot 

cukkolja.} 

D1 Várj ne arra. Segítek. ! (1,17,10 mp) 

D2 Nem tudod kinyitni? Én se. Én húztam meg neki. (1,17,20 mp) 

AGR D3 Jön az osztályf nök te faszszopó! (1,17,35mp) 

DŐ Jó napot kívánok.  

T Jó napot. 

AGR D1 Na, de csicska vagy bazdmeg. (1,17,45 mp) (A jelenet a spontán társalgás és a formális 

közti átmenetet érzékelteti a diákok a tanár nélkül dolgoznak a m helyben egymást ugratják, majd 

ez játékos verekedésbe megy át. Amint tanár lép a m helybe a szituáció formális keretet kap, 

azonban a nyelvhasználat nem követi azt kódváltással, a tiszteletteljes köszönés után a korábbi 

agresszív diskurzus átmenet nélkül folytatódik, ez pedig a tudatos nyelvhasználat deficitjét, a 

kontroll alkalmazásának hiányát jelöli.) 

134. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 3Ő f  

T: Nem köszönöm. (A diák mogyoróval akarja megkínálni tanárát, a visszautasítás után a másik diák 

er vel el akarja venni.) 
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AGR D2: Ez az enyém geci, add már ide. (A spontán megnyilatkozás el tt, az el bbi, familiáris gesztus 

nyitotta meg az utat, és az, hogy a tanár nem szólította fel a diákot, hogy a mogyorót azonnal tegye el, 

így a lehet ség adott volt a nyert pozíciók továbbvitelére, ami nyelvi úton folytatódott.) 

T: Cssss.  ! ZZZ (22:39 mp – 22:45 mp)  

135. szakiskola, gyakorlati óra, kizárólag fiúk, tizenegy f  

D1 Engedj má, engedj má el^ (37,3ő mp) {A dulakodás közben meglökik a kamerát.} 

D2 Vigyázzatok^ (Itt meg is jelenik a nyelvi és fizikai agresszió szoros összefüggése, a verbális 

bántalmazás a fizikai jelentésében artikulálódik, arra vonatkozik, az arcmunka része, grammatikai 

megformálását az elliptikus szerkezet, a felszólító mód használata, a direktíva alkalmazása jellemzi, 

a hanger  megemelése, az ismétléssel elért fokozás, mely az emocionális bevonódásra enged 

következetetni.) 

AGR D3 Engedj a kurva anyád 

136. szakiskola, gyakorlati óra, kizárólag fiúk, tizenegy f  

AGR D1 Adjál még kaját, te faszgeci. (37,45 mp) (A kéréssel összekötött leszólás az arcmunka része, 

többszörösen kifizet d , hiszen egyrészt a kérés miatti arcfenyegetettség ellen véd, másrészt kifejezi a 

csoportidentitást.)  

(További példák a 2ő. számú mellékletben.) 

I.A/1bi. A tanár ellen sértés direkt formái 

Ezek a nyelvi megnyilvánulások a tanári státust általában olyan módon rontják le, hogy nem 

az aszimmetrikus viszonynak megfelel  udvariassági és kihátrálási technikákat alkalmazzák a 

kommunikációban, hanem olyan direkt stratégiákat, amelyek az aszimmetrikus kapcsolatok 

normáival ellentétesek. Az adatok között egyetlen olyan esetet sem találtunk, amelyben az 

adatközl  tanára közvetlen sértését trágár kifejezéssel, szitokszóval valósította volna meg, ez 

az eredmény pedig egybevág a kérd ívek eredményeivel, amely szerint (a 14. nyitott 

kérdsésre adott válaszok) a diákok csak nagyon ritka esetben merik diszfemisztikus 

kifejezéssel megsérteni tanáraikat, mely jelenség egyértelm en a formális helyzet és az 

aszimmetrikus viszony nyelvi következményeivel magyarázható. Az osztálytermi 

diskurzusokkal kapcsolatban azonban számot kell adnunk arról a fontos észrevételünkr l, 

hogy a formalitásnak megfelel  nyelvhasználat csak a tanár–diák kapcsolatban értelmez dik, 

a diák–diák kapcsolatok a formális közeg ellenére gyakran a kiegyenlített viszony értelmében 

az informális közegre jellemz  nyelvhasználati stratégiákban valósulnak meg.  

A tanár elleni nyílt diszfemisztikus nyelvhasználattal megvalósuló sértések helyét a 

diskurzusokban tehát általában a státusnak nem megfelel  közlések veszik át, melyek nagyon 

gyakran formális agresszióként jelentkeznek, vagyis az arcmunka során a diák saját státusát 

nem (csak) verbálisan, hanem nonverbális jelzésekkel jeleníti meg. 

137. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 29 f   
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 Z. J. is el re jön felelni. Hol van? 

AGR D66: Ne mááá. [fintorog, csapkod, dobálja a táskáját és a füzetét, a széket durván arrébb löki] 

T: Mi az, hogy ne már, hát nem írtál témazárót. (9,50 mp) (A tanár csak a normasért , az informális 

nyelvhasználatra jellemz  szlenges elemet utasítja vissza, az agresszív nonverbális jeleket nem.) 

138. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 30 f   
T: Mi a félszabad morféma? Mondjad! 

D1: nem tudom 

T: akkor kapsz egy egyest.  

D1: h , az kemény [a kezével int, fintorog] (A tanár szankciójának a leértékelése és ezen keresztül a 

státus leértékelése az arcmunka része, mely az aszimmetrikus társalgást igyekszik leváltani.) 

139. AJKP, drámaóra, kilencedik, koedukált, 21 f  

D138: Most mit kapott az A? Nyolc egyest, meg egy szaktanárit? 

D139: Nem, hatszáz egyest (A diákok a diáktárs kárára gúnyt üznek a tanár bünetési szokásából, mely a 

hangmen és az intézkedés közvett leértékelése miatt is arcfenyeget  a tanár számára.) 

D1Ő3: De ne máá [a kezével int, fintorog, közben csapkod] 

140. gimnázium, németóra, kilencedik, koedukált, 1ő f  

[zajongás, az egyik diák dúdolni kezd] (26.ő0mp) 

AGR D141: >>Tanárn , hallotta, csengettek.<<[gúnyos vigyor] (Az implikált jelentést, ‘fejezzük már 

be az órát’ gúnyos megjegyzéssel közli úgy, hogy egy evidenciára kérdez rá normasért  módon.) 

141. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 1ő f  

D1: de meg sem szólaltam 

T: de megszólaltál, és ha azt mondom, hogy figyelj rám, akkor figyelj rám.  

D1: azt csináltam, he…(A spontán társalgások fordulatainak a beszüremkedése szövegbe az 

aszimmetrikus viszony átprogramozását célozza.) 

T: nem érdekel, K. P., ma két egyest kaptál 

D1: mer??? [fölényes, gúnyos arckifejezés] 

142. gimnázium, németóra, tizenegyedik, koedukált, 12 f  

D1: De azt mondta, hogy írunk. 

T: Írsz, igen. Írni fogsz. Jó. 

(D1: … jó fej…) (A tanár min sítése félhangosan, szintén az aszimmetrikus viszony kiegyenlítésére 

vonatkozik, az arcmunka része.)  

(D2:. …aha…) 

D3: F leg, mikor csinál ZZZ 

D4: Fuj. 

AGR Dő: eee [hányást imitál] (A tanár nonverbális elutasítása, a tabusértés nem verbálisan, hanem a 

gesztusok, mimika révén valósul meg.) 

143. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 32 f   
T: Azt akarom mondani, hogy sokan azt mondták, benn voltam a tanáriban, és szegény 

osztályf nökötök… hát itt mindenkire azt mondták, hogy hát a tizenegy cé…Ő,32 mp   



225 
 

D6 És akkor mi van Tanárn ? Megint megy a tanáriba, mi? !!!! (A mi van kérdés-t formavezérelt 

udvariatlansági implikációnak tartjuk, mely retorikai kérdés önmagában véve tükrözi az agresszív 

intenciót, hiszen már a feladás pillanatában nem vártak rá választ, egyetlen célja az arcfenyegetés, a 

tanárhoz való viszonyulás explikálása.) 

(További példák a 26. számú mellékletben.) 

I.A/1bii. A tanári státus megsértése a tanár tevékenységének és a tantárgynak a 

leértékelése révén  

Ezekben a diskurzusrészletekben az adatközl k az aszimmetrikus viszonyt nem a tanárra 

irányuló normasért  beszédaktusok révén valósítják meg, hanem közvetett módon leszólnak 

minden olyan pedagógiai értéket, amelyet ebben a közegben a tanár jelenít meg vagy 

képvisel. Ez arra az attit dre enged következtetni, hogy a tanárnak járó tisztelet els sorban 

nem a személyének, hanem annak a státusnak szól, amelyet betölt, amelyet képvisel, amelyet 

megjelenít, ezzel összefüggésben tehát a státushoz kapcsolódó tevékenységek leszólása 

magának az aszimmetrikus viszonynak az egzisztenciális megkérd jelezését jelenti. A 

leszólás irányulhat a tananyagra, annak értelmetlenségére, hasznosíthatatlanságára, a tanár 

véleményének leértékelésére, figyelmen kívül hagyására, a fegyelmi intézkedéseinek be nem 

tartására, illetve a leértékelés történhet máshoz való viszonyításban. Ezekben az esetekben – 

mivel az agresszió nem közvetlenül a tanárra, hanem a státust létrehozó elemek egyikére 

irányul –, a sértés gyakran szitokszóval is történhet, erre is találunk példát az adatokban. 

144. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

D2: Tanárn , ezt hol fogjuk használni? 

T: Hogy? 

D2: Ezt hol fogjuk használni? 

T: Ezt itt magyarórán fogjuk használni. (A tanultak értelmetlenségének, használhatatlanságának az 

implicit közlését jeleníti meg maga a kérdés, melyet a tanár magával a tanórai gyakorlatra való 

hivatkozással utasít vissza.) 

145. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 30 f  

T: és a k micsoda? 

D96 jel 

D97 Többes  

(D97 szám jele.) 

(T Többes szám) 

T: jele, nagyon jó. Ügyesek vagytok. 

AGR D98 Húúú. [fölényes, cinikus arckifejezés] (Az osztálytárs sikerét és a tanár véleményét egyaránt 

min sít  háttércsatorna-jelzés, a válaszadásban alulmaradt fél önvédelmi mechanizmusaként 

értelmezhet .) 

146. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  
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11 AGR D5: Én leszarom az egészet.<<[mérges, indulatos tekintet, melyet a hang megemelése is kísér] 

(A leszarom tabusértés nemcsak a tantárgy, a jegy, a kudarc leértékelésére vonatkozik, hanem a tanári 

státsus eljelentéktelenítése is egyben, hiszen formális közegben eleve nem lehet tabuszót használni.) 

147. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 33 f  

T: Házi feladat. Jó. Elemezni hangtanilag a következ  szavakat. 

AGR D1: Istenem, megint ilyen hülyeséget. [lekezel  hangnem, legyintés] (A hülyeség egyszerre 

jellemzi a feladatot és azt, aki feladja, a szó itt elhomályosult jelentésben szerepel, nem 

betegségnévként, hanem ’értéktelen, lényegtelen’ jelentésben. 

148. AJKP, drámaóra, kilencedik, koedukált, 19 f  

D1: Azt mondta jól érzi magát. 

D2: Dehogynem, hát hogy ZZZ 

T: Mert. 

D1:  ZZZ azt mondja, hogy a társaság nem túl jó 

T: Itt jobb volt. 

D1: Azt mondja, hogy a tanórákon a tanárok jobbak (Egy diákot kicspatak az iskolából súlyos 

normasért  viselkedése miatt, melyet a beszél  nehezményez, és az iskola és az iskolát képvisel  

tanárok hibájának tart, amikor a tanár a jelen diskurzusban tesz egy gesztust, hogy beszéljen a barátn je 

jelenlegi helyzetér l, az visszaél ezzel, és az elbocsátott lány szájába adja a tanári kart negatívan 

min sít  összehasonlítást, ti. a szakközépiskolában jobb tanárok tanítanak, mint a gimnáziumba. S 

mivel a kérdez  tanár maga is a tanári kar tagja, ezért az összehasonlítás és a negatív értékelés rá is 

vonatkozik, közvetlenül fenyegeti az arcát.) 

T: Igen. 

I.A/1biii. A tanári státus megsértése a tanári kommunikáció implikatúráinak 

viszautasítása révén, vagy szándékos félreértelmezés segítségével 

Ez finomabb, általában humoros célzattal történ  normasértéstípus, mely nagyon gyakran a 

kétértelm ség adta lehet séggel él, illetve a tanár által közölt nyelvi implikatúrát szó szerint 

értelmezi, tehát sérti a relevancia maximáját. 

149. gimnázium, németóra, kilencedik, koedukált, 12 f  

D22: Tanárn , kimehetek a mosdóba? 

T: Nem mehetsz ki a mosdóba. 

AGR D23: És a WC-be? [cinikus arckifejezés] (Ő.10mp)[zajongás] ! 

(A cinizmus a mosdó és a wc szavak implikálta jelentések, illetve a spontán és a választkos formula 

közti lehet ségek kihasználásában rejlik, illetve abban, hogy a diák feltételezi a tanár olyan szellemi 

szinten van, hogy nem érti a mosdó kifejezését, kódváltásra van szükség. D23 beszédlépése 

tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha azt mondom, hogy a wc-re akarok kimenni, akkor érted a célzást? 

Vagyis közvetve a tanár szövegértését kritizálja, ezzel a tanár kompetenciáit értékeli le.) 

150. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 32 f  

D172: Rossz hatással van rám. 

T: K. 
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D173: Tessék. 

T Fejezzétek be! (22.10 mp) 

D174: Mit? [cinikus arckifejezés] (A kérdés azért arcfenyeget  aktus, mert egy bevett nyelvi 

gyakorlatot nem akar értelmezni, evidenciára kérdez rá.) 

T A beszélgetést. Szóval. 

151. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 32 f  

T: Akinek eddig nem volt feladata 

D183: Ezután se lesz. (23.30 mp) [nevetést imitálva] (Befejezi a mondatot, a tanár státusába helyezi 

magát, és helyette éppen a tanári intencióval ellentétes szöveget konstruál, ez az arcmunka része, a 

csoporton belüli önpozicionálás eszköze, egyszerre vicces, és rombolja a tanár arcát.) 

152. AJKP, drámaóra, kilencedik, koedukált, 20 f  

T: Ki hiányzik? 

D1: Sokan. (A válasz irreleváns, hiszen nem az volt a kérdés, hogy hányan hiányoznak.) 

D2: Viktor. 

61,0 mp – 70,0 mp 

D3: Nekem nem hiányzik senki. (A második válasz méginkább a konvenció által vezérelt implikatúra 

szándékos félreértelmezése, szó szerinti vétele, ami kizárólag a nevetés kikényszerítését szolgálja, 

ugyanakkor hatással van az aszimmetrikus viszonyra is.)  

T: Az ilyen típusú megjegyzéseket nem mondjuk ki. 

153. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 32 f  

T.: és te is befejezted, most. Ide nézel rám, K! És megnézed, amit mondok! 

D1: én a fülemmel hallok [nevetést imitálva] (A tanár nem fejti ki, csak implikatúraként jelzi, hogy arra 

nézzen, amir l beszél, ezt az implikatúrát utasítja vissza egy biológiai törvényszer ségre hivatkozva a 

diák, ami nagyobb és jelent sebb érv, mint egy nyelvhasználati szokás, szabály érvényesülése, vagyis a 

relevancia normáját sérti meg válaszával.) 

T: nem, te a szemeddel is hallasz (Visszautasítja a diák egyébként jogos észrevételét.) 

D1: úristen [cinikus arckifejezés] 

154. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

D2 Az érettségin majd szépen írok Tanárn . 

T öhm, éppen ezt beszéltük most a kilencedikkel, hogy ez alapvet  probléma, az írásképe az embernek 

szoktatás útján alakul ki. 3,33 mp ZZZ 

ZZZ AGR (D3 szoptatás, mi?) (A félrehallás, szándékos félreértés révén egy tabut adna a tanár szájába, 

és megismétli, hogy jól hallottam, a tanárn  tényleg erre gondolt, egyértelm en a tanár arcának 

fenyegetésére és a nevetés kier szakolására irányult a beszédaktus.) 

D4 Jajj, de vicces volt. 

ZZZ Dő Te maradj csöndben és tedd le a fejed.!!! 

(További példák a 27. számú mellékletben.) 

I.A/2 A visszautasítás/ kirekesztés esetei 
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Az osztálytermi diskurzusok egyik legjellemz bb normasértési stratégiája a visszautasítás, 

mely önmagában véve az enyhít , orvosló stratégiák mellett is problematikus a tanár–diák 

viszonylatban, ugyanis a munkafolyamatokból való kimaradás csak nagyon indokolt és 

nyelvileg nagyon udvariasan közölt körülmények között lehetséges. A visszautasítás történhet 

az osztálytermi folyamatok egy részfeladatából való kimaradás céljából, de történhet ezen 

felül a tanári státus közvetett megsértésének céljából is. A személyes szabadság kiélésének 

eszközeként, mely egyértelm en a korlátozott státus normáival szemben hat, és a státus 

megemelését célozza, ezen keresztül tehát a társas jelentés kikényszerítésének az eszköze, az 

arcmunka része.  

I.A/2a Az osztálytárs indulatból történő visszautasítása 

Ezzel a nyelvi stratégiával a diákok egymásközti társalgásában is találkozunk, mely 

általában az átfed  beszédb l adódó akadályoztatás elutasítására, annak személyes 

visszautasítására szolgál, illetve a kooperáció megtagadását célozza. Az adatok között 

találunk olyan példát, amelyben az adatközl  a visszautasítást direkt módon az osztálytársnak 

intézi rejtett nyelvi agresszió kíséretében, de akad olyan is, hogy a visszautasítás indirekt 

módon szól az osztálytársnak, referencialitásában vonatkozik rá, a felszíni megformálás 

alapján a tanárnak szól, ilyenkor maga a visszautasítás közvetett formát ölt.  

155. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 30 f  

AGR (D2: Kussoljál Z!) Nem segít neked senki. (A lány nemcsak a segítségnyújtás megtagadásával, de 

a kussoljál el rebocsájtott, sért  megjegyzéssel arcfenyeget  aktust hajt végre. A visszautasítást egy 

státusrombolás vezeti be, így megkönnyíti a nemetmondás aktusát. A kussoljál, mely nonverbális 

agressziónak is min sül, az aktus során azért sért  a fiú számára, mert nemcsak a beszédhez való jog 

megvonását jelenti – ami egyébként a formális keretek és az aszimmetrikus viszony miatt kizárólag a 

tanár hatáskörébe tartozik –, hanem egy leszólásfajta is egyben, hiszen a lexémát eredetileg a ’kushad, 

lapul’ jelentésben állatokra használták és használják ma is, jellemz en a kutya ugatásának 

elhallgattatására, mely kifejezésen keresztül a kutya jellemz inek kulturális sztereotípiáira 

támaszkodva: valakit a kutyának szánt szóval illetni azt jelenti, hogy a sértés áldozatát a kutya 

jellemz ivel ruházzuk fel.) 

156. szakközépiskola, gyakorlati óra, tizenegyedik, koedukált, 1ő f  

T: T, te segítesz a K-nak pakolni, jó? Amit  eltöröl, azt te elpakolod. (8,20mp) 

D24: Nem. (A visszautasítás az osztálytársnak szól, mégis közvetve – mivel a tanár utasításának a 

megtagadása – a tanár számára is arcfenyeget  aktus.) 

T: De.  

D25: Nem. 

T: De. Nincs olyan, hogy nem. És megmutatom, hogy hogyan, jó? (8,30mp) (A tanár nem is fogadja el 

az orvoslás nélkül direktbe mondott visszautasítást.) 
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(További példák a 29. számú mellékletben) 
 

’I.A/2a’ Az osztálytárs indulat nélkül történő visszautasítása 

Ezekben az esetekben általában a normasért  tevékenységbe való belebonyolódást utasítják 

vissza az adatközl k, többségében szitokszó, illetve rejtett nyelvi agresszió nélkül. 

El fordulhat, hogy maga a visszautasítás csak látszólagos, az önpozicionálás, az arcmunka 

része, a normasértés miatti önvédelem eszköze, ami valójában a tanárnak szól. 

157. gimnázium, magyaróra, kilencedikes, koedukált, 32 f  

T: K fejezd már be! 

D172: Tanárn  rossz hatással van rám, hagyjááá már békén (!) (A háttércsatorna jelzés a diák számára 

azt sugallja, hogy az ellene szóló közvetett nyelvi agresszió nem komoly, a verbalitás szintjén viszont a 

tanár kérdésére reagál, a másik leszólása az arcmunka része, a nevetés is az, vagyis a kommunikáció és 

ezen keresztül az arcmunka is kétirányú, ráadásul ellentétes tartalmakat közvetít, az ellentétes 

elvárásokhoz igazodva, azokat kielégítve.) 

I.A/2bi A tanárra irányuló visszautasítás esetei 

Ezekben az esetekben a sértéshez hasonlóan nem választottuk szét az indulatból és az 

indulat nélkül történ  visszautasításokat, bár ezt a kett sséget a példák jól tükrözik, de a 

normasértés, az okozott sérelem tekintetében nem közvetítenek jelentésmódosító szerepet. 

Vagyis a tanár indulatok nélküli normasért , azaz udvariassági és orvoslási stratégiák nélkül 

történ  visszautasítása az aszimmetrikus viszony értelmében szerephez nem ill , normasért  

tevékenység. A visszautasítás a tanóra minden összetev jére vonatkozhat (tanár, tananyag, 

fegyelmi intézkedés, figyelem megtagadása), megvalósulhat verbálisan és nonverbális 

jelzésekkel, illetve ezek kombinációjával. Jellegzetes esete a tanári diskurzussal egyid ben 

zajló diákok közti magánbeszélgetés, melyet átfed  beszédnek is szokás nevezni. űélja a 

figyelem indirekt módon történ  visszautasítása. Ez a tanórák egyik legjellemz bb 

normasértési gyakorlata, mely az aktusban részt vev k számától függ en a tanórai munka 

ellehetetlenüléséhez is vezethet, és nyílt konfrontálódásban végz dhet, megindítva a 

közvetlen nyelvi agresszió láncreakcióját. Ezen eseteket részletesebben a beszédjog 

megsértésének esetei között tárgyaljuk.  

158. gimnázium, m vészettörténet, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

T: Figyelj  

(T: Cs!) 

AGR. (D10: Nem érdekel) (A figyelem megtagadása a tananyag elutasítására vonatkozik, de ez 

valójában a tanár elutasítását jelenti. A megnyilatkozás az aszimmetrikus viszony értelmében és a tanóra 

egzisztemciális jelent sége értelmében is normasértésnek min sül, az arcmunka része, mely egyszerre 

jelenti a tanár arcának fenyegetését és a saját arc pozicionálását.) 
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T: Nem azzal van gond, a másik meg az, hogy az egy dolog, hogy téged nem érdekel, attól még ne más 

munkáját tegyed tönkre. 

159. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 30 f  

T: Lássam. És szégyelld magad. (A diák normasért  viselkedését, a tanár a diák homlokzatának 

lerombolásával (szégyelld) utasítja vissza, az arcfenyegetésre arcfenyegetéssel válaszol.)  

D16: Hát nem szégyellem. (Magát az utasítást utasítja vissza a diák, tehát az arc védelmét a tanári 

intenció semmibevétlével valósítja meg, ez által azonban a tanár egész személyét min síti. A 

fordulóban szerepl  hát diskurzusjelöl  azért is jelent s a megnyilatkozás szempontjából, mert azt az 

illúzót kelti, hogy a válasz tulajdonképpen magyarázkodás eredménye, vagyis logikus kapcsolatot 

feltételez a kérés és a kérés elutasítása között, ezzel mintegy fel is er síti a nem relevanciáját, így a 

visszautasítás még sért bb.)  

160. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 30 f  

ZZZ (10:10-10:30) a tanár próbál beszélni, de alig lehet érteni, mert zajonganak. <<D12: ezt írjuk le?>> 

T: Kristóf felírtad? <<Kristóf: Nem!>> T: Akkor légy szíves! (A visszautasítás agresszív jellegét a 

kifejtetlenség, az udvariassági szabályok figyelmen kívül hagyása, illetve az intonáció, a hanger  és a 

mimika közvetíti, ezért nonverbális agressziónak is tartjuk, mely az aszimmetrikus viszony normáit 

sérti.) 

161. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 30 f  

T: Oké. És akkor házi olvasmány. Tessék felírni. Házi olvasmány. 

D1: Az egész Őő oldal? 

AGR D2: Még olvassak is? (A kérdéssel való visszakérdezés példája, az indirekt visszautasítás 

jellegzetes stratégiája. A kérdés önmagában az arcvesztés lehet ségét magában hordozza, de kevésbé 

arcfenyeget , mint a tanári intenció nyílt visszautasítása. Tehát a kérdéssel való reagálás az arcmunka 

része oly módon, hogy látszólag nem nyílt visszautasítást fogalmaz meg, de a kérdés helyénvalóságának 

a hiánya jelzi az ellenszegülést, viszont így elérhet , hogy a tanár a kérdésre válaszol és nem a 

normasértésre, miközben a társas jelentés megkonstruálása során ez a tanár státusának 

meggyengítéséhez járul hozzá, hiszen a tanári instrukció relevanciáját kérd jelezi meg, illetve azt, hogy 

ezt komolyan gondolja-e.) 

T: Igen. (1:17:23) 

(További példák a 28. számú mellékletben.) 

A következ  példákban a visszautasítás nonverbális közléssel valósul meg, vagy a 

nonverbális közlés verbalizációjával. 

162. gimnázium, m vészettörténet-óra, kilencedik, koedukált, 32 f  

T: Marci, van-e még, van-e még más gondolat. 

[A fiú, akihez beszél a tanár, hátrafordul, és beszél máshoz.] (A hátatfordítás, a figyelem megvonásának 

nonverbálisan kifejezhet  legdrasztikusabb esete, mely a tanár interakciós partnerként való 

semmibevételét jelzi.) 

163. gimnázium, németóra, kilencedik, koedukált, 12 f  

T: Akkor most figyeljünk ide! 
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[az egyik lány a padra hajtja a fejét, fekszik a padon] (21 Ő1p) (A diákok a visszautasítás kedvelt 

eszközeként alkalmazzák az alvás szimulálásának nonverbális jelzését, mely közvetve az unalom, a 

fáradság, az érdektelenség kifejez je, közvetve a tanár munkáját, azon keresztül pedig a tanárt magát 

min síti.) 

164. gimnázium, m vészettörténet, kilencedik, koedukált, 32 f  

T: Tehát hogyha nem veszünk tudomást sss, ha nem veszünk tudomást a változásokról, akkor mi 

történik egy társadalommal. (13:20mp)  

D1: Hát elmarad.  

T: Hát elmarad. űsak ennyi. De mi lesz attól, hogyha elmarad egy társadalom.  

D1: (Zzz)  (13:28) 

(D2: Megcsinálom a hajam.) (Ebben az esetben a diák mikrofon mellé mondott közlése, a bekövetkez  

cselekvés „kihangosítása” azért is súlyosabb normasértés, mint maga a cselekvés megtétele (ti. a haj 

összegumizása), mert a kommunikációban a verbális szint már egy reflektált szint, a tudatos 

szembehelyezkedés szintje, míg a nonverbális közlés lehet a verbalitás kísér jelensége, egyfajta 

automatizmus, így ez a megjegyzés a racionálisan kontrollált válasz helyén áll.) 

165. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

T: azért, mert egyet kaptál a dolgozatodra is.  

D1: Az internetr l csináltam. 

T: Az a baj, hogy nem te csináltad meg. 

AGR D1. És mib l gondolja? ↑[rácsap az asztalra] (Az indirekt kérdés is normasértés, hiszen implicit 

módon a tanári ítélet helytállóságának a visszautasítása, az asztalra csapás viszont a visszautasítás 

nyomatékosítása, a szembehelyezkedés explicitté tétele, az ütést a diák a tanárra nem mérheti, ezért egy 

tárgyra viszi át az indulatát.) 

I.A/3 A fenyegetés esetei 

A fenyegetés a közvetlen nyelvi agressziónak azon eseteit képezi, amikor egy konfliktus 

megoldását az egyik fél valamilyen szankció kilátásbahelyezésével igyekszik lezárni. A 

fenyegetés sikerülési feltétele, hogy a fenyeget  rendelkezzen azokkal a kvalitásokkal és 

jogokkal, amelyek a szankció megvalósulásához elengedhetetlenek (pl. hatalom, er , stb.) 

I.A/3a Az osztálytárs indulatból történő fenyegetése 

Erre a nyelvi stratégiára az adatok között nem találtunk példát. 

’I.A/3a’ Az osztálytárs indulat nélkül történő fenyegetése 

Az indulat nélkül történ  fenyegetés általában az ugratás kísér jelensége, és a humor 

forrása. A lányok gyakran élnek a fiúkkal szemben ezzel a nyelvi lehet séggel, amelyet azért 

sem vesznek komolyan a fiúk, mert a fenyegetés egzisztenciális megvalósulásának a feltétele 

nem adott, ezért az ugratáshoz hasonlóan csak a nyelvi formát alkalmazza az agresszor 

ilyenkor. A megnyilatkozás valódi referenciális jelentése pedig nem a tartalom szerinti 

jelentésben valósul meg, hanem implikatúraként jelnetkezik, azt közölve általa, hogy ’nem 
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fogadom el, amit mondasz’, vagyis a fenyegetés a visszautasítás egyik formája, mely a nyelvi 

stratégia miatt az arcmunka része, általa az adatközl  a visszautasítás agresszív jellegét jelzi. 

Ráadásul a fenyegetés a sértés direkt formáihoz képest azért is alkalmasabb a lányok számára, 

mert a megnyilatkozásban a fókusz nem az áldozaton, hanem az agresszoron van, ezért – 

f leg amennyiben a sikerülési feltételek adottak –, nem jelent arcvesztést az áldozat számára, 

természetesen a megnyilatkozás tartalmi ellensúlyozására az adatközl k rendszerint 

megfelel , enyhít  nonverbális közléseket is használnak. 

167. gimnázium, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

[az egyik fiú írás közben piszkálja az egyik lányt, nem hagyja dolgozni] 

D3 Figyelj, Gyuri, meg foglak verni! (viccesen) (A fenyegetés teljesüléséhez a feltételek nem adottak, 

ezért nyilvánvalóan a nevetés kier szakolása a cél.) 

168. szakiskola, gyakorlati óra, tizenegyedik, kizárólag fiúk, 11 f  

AGR D88: Na, még egy fa van ez a beszéd. (1,ő7,00 mp) Fasza egy gyerek ez, látod odaadta a fát 

dolgozni. (1,57,15 mp) Hallod^? Gyere vissza, hallod^? Gyere vissza, kurva anyádat gyere ide. 

Pusztuljál te vissza dolgozni. (1,57,25 mp) Pusztuljál oda el ttem. (1,57,35 mp) Menjél vissza, 

pusztuljál vissza aztán dolgozzál te csöves, a faszodat. Menjél, vagy levágok egyet. Menjél. 

Megcsinálom neked de pusztuljál vissza te csicska. (1,57,45 mp) Megváglak te, levágom a faszodat. 

{Munkaeszközzel hadonászik.}(A fenyegetés az ugratás része, azzal szoros tartalmi, funkcionális 

összefüggést mutat, mintegy fokozásként jelentkezik a diskurzusban, célja a nevetés kier szakolása, 

a nagyobbat mondás.) 

169. szakközépiskola, gyakorlati óra, tizenegyedik, koedukált, 1ő f  

D89: E! Szól a T. zzz (16,12 – 16,45mp) 

D90: Anyád! 

D91: Azt mondta a Tomi neked anyád! (Egy diák közvetít az ugratásban részt vev k között) 

D92: Ez a gyerek leanyázott! (16,ő0mp) (Még egy diák beszáll tanúként, célja hogy elinduljon az 

ugratás folyamata, amely mindenkit szórakoztat majd.) 

D93:Nem! 

D94: De! 

D95: zzz szájba verhetlek? (A kérdésben érintett lány, akit leanyáztak, egyenl re indirekt módon 

fenyeget.) 

D96: Én is hallottam, ne hazudjál te! De hazudsz, mér hazudsz ennyit? (17,00mp) Megmondlak 

apukádnak, hogy hazudtál! (Itt egyértelm vé válik, hogy az egész csak vicc, játék) 

D98: Ki zzz? Adok én neked! (Megváltozik a D90 agresszor célpontja, a lány helyett az egyik fiút 

támadja meg, az jobb partnernek bizonyul az ugratás számára, ez az arcmunka része, hiszen legy zni 

egy lányt az ugratásban inkább arcvesztésnek számít, mint valódi státusszerzésnek tekintettel arra 

társadalmi konvencióra, hogy a fiúk férfias szereprepertoárjához az is hozzátartozik, hogy a gyengébbik 

nemet még szóval se bántja.) 

D90: Te zzz? 
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D91:Mindjárt leszúrlak. (14,10mp) (A fenyegetés még mindig játékos, bár szakács gyakorlaton vannak, 

úgyhogy a fenyegetésben közölt tartalom adekvát, van közvetlen referencialitása.) 

T: Mit csináltok? Nyugi! (14,20mp) (A tanár reakciójából is látszik, hogy mindenki tudja, hogy ez csak 

egy „játék”.) 

D92: Karatézunk? 

D93: Nem karatézunk. Karatézzál anyáddal. (14,40mp) 

D94: A te anyáddal.  

D95: Szájba váglak, kiköpöd a fogadat!  

T: K? 

D96: Igen? 

T: A szádat befogod ugye?  

D97: Igen. 

T: Jó. (1Ő,ő0mp) 

D98: Megalázom én! (Itt szerepel közvetlenül egy metapragmatikai megállapítás, ami az elhangzott 

sértéseket és fenyegetéseket összefoglalva értelmezi.) 

(További példa a 30. számú mellékletben.) 

I.A/4 Az átok esetei Az átokról a spontánnyelvi vizsgálatok alkalmával már kifejtettük, 

hogy a közvetlen nyelvi agresszió sajátos esete, melynek sikerességi feltételéhez a partner 

jelenléte nem szükséges, illetve a középiskolás-korúak diskurzusaiban els sorban 

autoagresszió formájában van jelen, a nyelvi önmegsemmisítés akcióiként. A legtöbb esetben 

azonban az ugratáshoz hasonlóan indulat nélkül, az agresszív stratégiának pusztán a formáját 

használják az adatközl k, annak valós referenciális jelentése nélkül, mely módosított jelentést 

általában a kontextus, a közös el ismeret, az implikatúra és a háttércsatorna-jelzések is 

feler sítik. 

I.A/4a Indulattal mondott átok esete 

A nyelvi agressziónak ez a típusa csak egyszer fordul el  az adatokban, egy lány 

alkalmazza, mely szintén azért érdekes jelenség, mert ez a közvetlen sértéshez képest kevésbé 

direkt forma, mely a nyelvi megsemmisítés aktusán túl védi is az alkalmazót, tehát az 

arcmunka része.  

175. AJKP, kilencedik, drámaóra, koedukált, 21 f  

D197: Nem leszek önz , G. barátkozhatsz a M-nal.  

2171,0 mp – 2181,0 mp 

D198: Pusztulj már be! (Valójában az adatközl  a kijelentést a ‘fogd be a szád’ értelmében használja, 

egy visszautasítási formulát egy átokformulával kontaminál, így az áldozat bármelyik értelemben 

befogadhatja, értelmezheti a megnyilatkozást.) 

’I.A/4 a’ Indulat nélkül mondott átok esetei 
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Ez a beszédaktusforma kizárólag egymásközti kommunikációra jellemz , illetve az 

autoagresszió kifejezésének kedvelt, humoros eszköze. Ezekben az átok fogalmi jelentése és 

az aktus valódi értelme teljességgel elhomályosult, az aktus pusztán formailag van jelen. 

176. AJKP, kilencedik, drámaóra, koedukált, 21 f  

D1: Azt álmodtam, hogy furulyáztam, haljak meg! Hozd ide fújok bele egyet. (A haljak meg közbevetés 

a ’komolyan’ fogalmi jelentéssel, a komolyság argumentumaként, annak fokozására vonatkozik.) 

D2: Én meg azt, hogy ettem…(26:30 – 26:40mp) 

D1: … de olyan jót! ZZZ 

177. gimnázium, kilencedik, koedukált, 30 f  

T: Na, akkor üljél vissza szépen a helyedre és írjál. 

D21: Na jó, visszaülök a helyemre. (Valaki megjegyzést tesz a D21 vislekedésére, de a forduló 

érthetetlen, majd így folytatódik:) ZZZ (31:ő6-34:24) AGR: Mi ez? Haljak meg!? Haljak meg.!? (Az 

átok mint implicit tartalom válik a kérdés tárgyává, az egyik osztálytárs reakcióját értelmezi így az 

adatközl . Itt is átvitt értelemmel van dolgunk, a haljak meg fogalmilag a diák érdekeinek a sérülésére 

vonatkozik, nem pedig fizikai értelemben vett halálára.) 

T: F. F! (A tanár az átok lehet ségét és az err l való beszédet visszautasítja, mert a tanórai 

folyamatokhoz képest mellékszál, és a figyelem megzavarását célozza.) 

D22: Tessék. 

T: Fejezd be! ZZZ 34:29-34:50 

AGR D23: Hülye vagy? (Az átokként való értelmezésre reagál az osztálytárs, min síti az el z , D21 

adatközl t, hogy a következtetés normasért  és helytelen volt.) 

178. gimnázium, tizenegyedik, koedukált, 31 f  

D107: Úristen (21.20mp)  

T: Tehát a közhelyre a legjobb példa majd ha… 

D108: »Mi«  ZZZ (21.30mp) [Az egyik diák a füzetével üti a másikat]  

T: Tehát azért mondom, a közhely nem egy pozitív töltés  ZZZ a közhely (21.Ő0mp)… A közhely 

az azt jelenti, hogy olyan elcsépelt kifejezéseket használ, aminek …F azt jelenti, hogy (21.ő0) … 

olyan elcsépelt kifejezéseket használ és ZZZ semmi értelme (Láthatóan a tanári narratívum kifejtését 

megzavarják az átfed  beszélgetések, amelyek egyáltalán nem a témához kapcsolódnak, egy részük 

halkan, érthetetlenül, az indulatosabb elemek azonban kihangosítva belekerülnek az osztálytermi 

diskurzusban.) 

D109: »Így is többet ér mint egy Republic«  

T: Tessék (A kihangosított átfed  beszéd megakasztja a tanári narratívát, ezért átadja a szót, mely 

els sorban azt a célt szolgálja, hogy kiderüljön, leleplez djön a diákok normasért  tevékenysége, és 

nem azt, hogy valóságosan bekapcsolódjanak, esetleg k fejezzék be a tanár narratívumát.) 

D110: Mir l beszélsz? AGR haljál már éhen (22.00mp) ! ZZZ (22.10mp) (A megszólítottságot 

figyelmen kívül hagyja az adatközl , a tessék felszólítást úgy értelmezi, hogy kihangosíthatja a 

társával folytatott személyes konfliktusát, így ez a diskurzus leváltja az óra korábbi témáját, ez kerül a 

figyelem középpontjába. Az agresszív nyelvhasználatnak és benne az átokformulának még nagyobb 
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hatása van, hiszen az egész osztály el tt hangozhat el, amely a jelen diskurzusban nem els dleges 

jelentésben, hanem diskurzusjelöl i funkcióban szerepel, és az interakciós partnerek viszonyának a 

beállítását célozza, az arcmunka része, a másik feletti a közvetlen hatalomgyakorlás verbális eszköze.) 

D111: Most kihoztad bel le az állatot (A diskurzusba más is beszáll, és az áldozat viselkedését 

min síti, implicit módon t teszi felel ssé a történtekért, tehát ebben az esetben is azt látjuk, hogy az 

átokformula egy korábbi verbális vagy fizikai agresszió kivédésére használatos stratégia, mely a 

szavak mágikus erejének képzetét felhasználva a nagyot monadás, a fokozás lehet ségét teremti meg a 

diskurzusban.) 

D112: Kib l (Mintha az áldozat nem is érzékelte volna az átokformulát, azzal, hogy úgy tesz, mintha 

nem rendelkezne az el bb csak utalásként jelentkez  el ismerettel, amelynek közvetlen résztvev je 

volt.) 

D113: Igen (22.20mp)  

(További példa a 31. számú mellékletben.) 

I.A/5 káromkodás A spontán tárasalgásokhoz hasonlóan a káromkodással mint a nyelvi 

agresszió speciális funkcionális és sajátos formával jellemezhet  megnyilvánulásával az 

adatokban nem találkoztunk sem a diákok, sem a tanárok megnyilatkozásaiban.  

II.A. A nonverbális agresszió  

A nonverbális agresszió általában nem önmagában jelentkezik, hanem a tartalmi 

agresszióval együtt, azt kiegészítve. Legf bb funkciója pedig a nyelvi agresszió jelentésének 

pontosítása. Amennyiben a közlés indulatból származik, a nonverbális jelzések ezt feler sítik 

a hang megemelése, a térközszabályozás, a fenyeget  gesztusok, az ingerültséget jelképez  

mimika által. Amennyiben azonban az adatközl  az illet  nyelvi agressziót csak formai 

szempontból használja agresszív intenció nélkül, valamilyen csoportdinamikai okból – a 

nevetés kier szakolása vagy fokozás céljából –, olyankor is a nonverbális jelzések hordozzák 

a jelentésmódosító funkciót, ilyenkor ebb l tudjuk meg, hogy a közleményt nem szó szerint 

kell értelmezni. Ezt általában nevetés, kacsintás, félrenézés, integetés jelöli a beszédaktusban. 

A nonverbális kommunikáció viszont önmagában verbális közlés nélkül is lehet normasért  

éppen a tantermi diskurzus aszimmetrikus jellegéb l fakadóan, hiszen általa is kifejezhet vé 

válik a figyelem megvonása, a tanár közvetlen elutasítása, az aktuális diskurzus negatív, 

destruktív min sítése. 

179. gimnázium, m vészettörténet-óra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

 [Mindenki beszélget, éppen csak az figyel a tanár úrra, akivel közvetlenül kommunikál. A hátsó sorban 

a lány gumizza a haját. Zajongnak, elnyomják a beszél  tanár hangját. Valaki iszik a hátsó padban. 

Űeszélgetést kezdeményeznek. Ki-bepakol a középs  padban a lány a táskájába.] 

ZZZ (15:17 – 16:00) 

[Két külön padsorban ül  lány egymással beszélget. A fiúk hátrafordulva beszélgetnek. A hátsó sorban 

a lány eszik.] 



236 
 

180. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

AGR D6: Nekem nagyon nehéz beírni, csak nekem. ↑ [rázza a fejét, grimaszol] ZZZ 

AGR D6: Írja be mindenkinek, csak nekem ne. ↑ [felháborodottan mutogat] (0Ő:28 mp – 04: 33 mp) 

181. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 32 f  

T: Házi feladat. (16.00 mp) 

D144: Fúj. 

AGR: [az egyik fiú dobálja az el tte ül  lányt] 

D98: Mit csináltál (1Ő, 00 mp) 

AGR: [továbbra is dobálóznak és beszélgetnek dolgozatírás közben] 

AGR: ZZZ (15, 30 mp – 16,00) [az egyik fiú zacskót húzott az el tte ül  lány fejére]  

T: Ezért arra kérek mindenkit, hogy hétf ig  

[ketten piszkálják egymást a padban, egy lány rágóból fújt lufival a szájában hadonászik a padtársa felé] 

(ezek a nonverbális jelzések az órai munkából való teljes kivonódást közlik, kizárólag a nonverbális 

jelzések segítségével.) 

182. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

[A tanárn  elveszi az egyik gyerek telefonját]  

D2: Tanárn , hadd lépjek ki a játékból, mert le fog merülni. AGR [az asztalra csap, amikor nem léphet 

ki.] 

183. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 32 f  

D1: De azt mondta, hogy írunk. 

T: Írsz, igen. Írni fogsz. Jó. 

(D1: … jó fej…) 

(D2:. …aha…) 

D3: F leg, mikor csinál ZZZ 

DŐ: Fújjjjjjjjj. 

AGR Dő: eee [hányást imitál] (Ez a jelzés implicit jelentésben szerepel, a tanár számára egyértelm en 

homlokzatfenyeget  aktus, mely gesztussal a diák azt közli tanára számára, hogy elvárásaitól felfordul a 

gyomra, maga a viselkedés, amelyet megjelenít, tabu alatt áll, tehát tökéletesen ki tudja fejezni általa a 

tanárhoz való viszony negatív tartalmát, és az azzal közvetített státuslerontás szándékát.) 

III.A. Abeszédjoghoz kapcsolódó nyelvi agresszió 

A beszédjog er szakos kisajátítása mint az agresszív intenció kiélésének lehetséges esete 

azért is jelent s az osztálytermi diskurzusok tekintetében, mert kifejezetten a közeg formális 

jellege min síti, teszi jelöltté ezen nyelvhasználati törekvéseket, hiszen az aszimmetrikus 

jelleggel összefüggésben a tanárnak korlátlan joga van a beszédhez, a diák azonban csak 

tanári felszólításra, utasításra léphet be egyáltalán a diskurzus folyamatába. A jelenlegi 

osztálytermi diskurzusok valóságos alakulása szempontjából éppen a tanár beszédhez való 

kizárólagos joga sérti leginkább a tanulók szabadságtörekvéseit, ezért a legkülönböz bb 

stratégiákkal direkt és indirekt formában, implikatúraként, verbálisan és nonverbálisan 



237 
 

egyaránt megsértik, lemin sítik az ehhez kapcsolódó szabályokat. A beszédjog megsértése a 

nyelvi agresszió formai megjelenései közül a legenyhébbnek számít, jelent ségét az interjúk 

és a kérd ívek alapján a diákok is rendszerint alulértékelik. A megoldás érdekében az 

adatközl k a tanár–diák státuskülönbség normáját újraértelmezve magát a formális helyzetet 

igyekeznek az informális viszony felé elmozdítani, hiszen abban a közegben a társalgásba 

való belépés joga már alanyi jogon jár, ez pedig a többi cselekvésformák autonómiájára is 

hatással lehet. A beszédjog önkényes kisajátítása els sorban nem az indulatok explikálásában 

érhet  tetten – illetve nem csak ekként valósulhat meg –, egyáltalán agressziónak abban az 

értelemben tekinthet , hogy az agresszor nem vesz tudomást az osztálytermi diskurzusok 

sajátos szabályozásáról, amely nem az egyén, hanem a csoport érdekeit védi. Ezzel egyrészt 

az osztálytermi diskurzusok szervez dése szempontjából sérti a társalgás domináns 

szerepl jét, mert partnerként elutasítja, a társalgás fenntartásának elvi lehet ségét is kizárja – 

hiszen a beszédbefogadás a percepciós oldalon fizikai szempontból korlátozott – de valójában 

a tanuláshoz mint társalgási folyamathoz való „els dleges” jogát cseréli le másfajta társas 

tevékenységre. Vagyis amire maga a diskurzus szervez dött, az válik értelmetlenné, sokszor 

kivitelezhetetlenné, mely körülmény els sorban a mellékdiskurzusok számától függ. Továbbá 

a felvételekb l azt látjuk, hogy ez afajta nyelvhasználat a társak részér l is szankcionálódik, 

az osztálytermi konfliktusok jellemz  forrása, a közvetlen nyelvi agresszió láncreakciójának 

egyik leggyakoribb kiváltó oka. Az adatközl k az interjúkban és a kérd ívekben egyaránt 

beszámolnak err l a normasért  viselkedésr l, a benne résztvev k arányát tekintve általában 

osztályonként 30%-al számolva, ami egy harminc f s osztály esetén kilenc-tíz embert érint. A 

felvételekb l egyértelm en lászik, hogy a magándiskurzusok indítása a tanórai diskurzusok 

állandó velejárója, vagyis a helyzeti normák átalakulása e tekintetben nemcsak az attit d, de a 

gyakorlat szintjén is adatolható. 

A beszédjog er szakos kisajátítását a diákok különböz  formában valósíthatják meg, 

egyrészt belevághatnak egymás szavába, mely általában konstruktív jelleg  tevékenység, 

ilyenkor mintegy versengenek a válasz lehet ségéért, s mivel ez a tanulási folyamatokat el  is 

mozdíthatja, a helyzeti normák függvényében a tanár részér l támogatottá is válhatnak ezek 

az aktusok. Űelevághatnak úgy a diáktárs releváns feleletébe, hogy az nemcsak a beszédjog, 

hanem tartami szempontból is sért , vagyis magát a félbeszakított áldozatot teszi 

nevetségessé, ez kétszeres agresszió, hiszen akinek a szavába lehet vágni formális közegben, 

annak alacsony a státusa, ugyanakkor negatívan is min síti verbális teljesítményét, vagyis 

ilyenkor az agresszor a tanár szerepébe helyezi magát, mintegy aszimmetrikus kapcsolatot 

alakítva ki társával, akit félbeszakított. A beszédjog megsértésének még stigmatizáltabb esete 
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a tanár szavába való belevágás, természetesen ez is történhet az érdekl dés kifejez déseként, 

konstruktív aktusként, de történhet éppen ellenkez leg, szándékos tartalmi és a beszédjog 

szerinti agresszióként, verbális hatalomgyakorlásként. 

184. AJKP, kilencedik, drámaóra, koedukált, 21 f  

T: Mehet. űsend, R. (32,Ő0 mp) Majd ha te következel, beszélhetsz. Mehet. (Valaki elkezdte a 

diskurzust, de R közbevág, a tanár reagál a normasértésre, és visszadaja a szót.)  

185. gimnázium, m vészettörténet, kilencedik, koedukált, 31 f  

D1Őő: Pont hogy éreztem magam, te jó isten. Háát, >>elneveti magát<< ! 

1583,0 mp – 1593,0 mp 

D1Ő6: Magányosabbnak. 

ZZZ (1584,0 mp – 1586,0 mp)  

AGR T: Tssss,  mondja. (A tanár megakadályozza, hogy az egyik diák elvegye a beszámolótól a szólás 

jogát.) 

D1Ő7: Ez jó. 

[Ütögetik egymást, nem hagyják, hogy elmondja a gondolatait] 

186. gimnázium, fizikaóra, kilencedik, koedukált, 31 f  

AGR T: T. El refordulsz. Befogod a szádat. Mindenki, D is. (A rövid t mondatok, az egyesszám 

használata az elhallgattatás udvariatlan, direkt formája.) 

187. gimnázium, németóra, tizenegyedik, koedukált, 12 f  

Na most nem beszélünk, a Fanni el re fordul, a Lili fölemeli a fejét, (2ő.00.mp)leteszi a hátizsákját, 

mert nagyon el tud mögé bújni.↑ (A megszólítás többes szám els  személyben szól, ez az általános 

alannyal történ  megszólítás, a felhívás enyhébb formája, ugyanakkor a határozottság kifejezésére a 

hanger  megemelését használja.) 

188. gimnázium, németóra, kilencedik, koedukált, 1ő f  

T: (1.40.mp) Jó, csss (német szöveg) (10:33 mp) (Magyarázat közben szól ki, a csss, tsss konvenciális 

jelöl i a csendreutasításnak.) 

189. gimnázium, m vészettörténet-óra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

T: És hogyha nektek nem tetszik az, amit ez a csapat csinál, akkor máshová húzzátok az X-et. És utána 

meg (10:Ő0mp) ket fogják elszámoltatni. Most ez, gondoljatok bele, hogy ez a m vészetben 

szerintetek, ez a fajta, B^ (10:ő0mp), ez a fajta társadalmi megújítás jelentkezni fog a m vészetben. 

(Gyakori jelenség, hogy a figyelmezetetés nem külön fordulóba szervez dve, hanem a narratívába 

illesztve valósul meg.) 

190. szaközépiskola, magyaróra, kilencedik, koedukált 20 f  

T: A múlt órán mit csináltunk? Táblán is dolgoztunk, és beszéltünk is. Mi volt, amit beírtunk? Lányok, 

most legyen elég ^ZZZ (0ő:29-05:30) 

Az átfed  beszédet maguk a diákos is szankcionálják, f leg, ha érdekeik közvetlenül 

sérülnek a beszédjoghoz való viszonyulás normasért  jellege miatt. A nyelvi agresszióra 

éppen az akadályoztatásból fakadó konfliktushelyzettel összefüggésben nagyon gyakran 
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indulatosan, a spontán társalgásokra jellemz  sértések formájában reagálnak az adatközl k, 

mely aktusokat nonverbális agresszió is jellemez. 

191. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 31 f  

D1: A ’sz’ bet  az zöngétlen? 

T: Tessék? 

D2: A ’sz’ az zöngés? 

D3: Fejezd má’ be! (A spontán jelleg az artikuláció szintjén, az emocionális töltet az elliptikus 

szerkezeten, a hanger  megemelésén és a felszólításon egyaránt érz dik, az agresszióra agresszióval 

válaszol, mely kívülhelyezkedik a formális helyzet normáin, hiszen az agresszor maga is kívül volt 

ezeken a normákon, a visszautasítás az agresszorhoz igazított.) 

AGR: D143: Nyughassá' má' (A visszautasítás az el z höz hasonló, annyi különbséggel, hogy 

tartalmában nem a beszédre, hanem a normasért  beszéd kiváltó (indulati) okára reagál.) 

192. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

T: A t z … nem tudom, hogy kit l van, de lehetséges. 12,09 mp 

AGR D2: Kussoljál már be. !!! (Itt az adatközl  a már korábban bemutatott állat metaforát implicit 

módon alkalmazza, reagálva ezzel az agresszor viselkedésére, és jelezve, hogy a saját normasért  

visszautasítása az agresszorhoz igazodik, ezzel az akadályoztatott adatközl  arcmunkát is végez, a saját 

arcát védi.) 

193. AJKP, kilencedik, drámaóra, koedukált, 21 f   
T: Zene, valahogy a zene ott van az életében. ZZZ (11.20 – 11:30 mp)   

(D1: Ne dumáljatok már!) 

T: Arnold! 

AGR D1: Kuss! (A konvencionálisan elfogadott ne dumáljatok-ra az agresszor nem reagál, továbbra is 

folytatja az átfed  beszélgetést, ezért az adatközl  kódot vált.) 

(D2: űsönd van, neked is. Na!) (Az agresszor a dehonesztáló visszautasítást egy megfelel  forma 

alkalmazásával utasítja visza, jelezve, hogy az el bb méltatlanul illették az állatmetaforával, ez az 

arcmunka része.) 

(D3: Tessék?) 

(D4: Mehet.) 

(T: Így ne beszélj a másikkal!) 

D3: Full. 

(További példák a 32. számú mellékletben.) 

6.4.2.2. A középiskolás-korúak osztálytermi diskurzusaiban szereplő 

közvetett nyelvi agresszió típusai (B) 

A közvetett nyelvi agresszió használata els sorban azért jellemzi az osztálytermi 

diskurzusokat, mert az árulkodás, a panaszkodás gyakorlata ebben a stratégiában 

artikulálódik. A közvetett nyelvi agresszió gyakran jogos önvédelem, gyakran azonban a 
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harmadik fél (az osztálytárs) humoros leleplezésére irányul, egyfajta laterális beszédet valósít 

meg.  

Az órai diskurzusokban szerepl  közvetett nyelvi agressziót azért is problémás közvetett 

agresszióként kezelni, mert a teremben jelen van az a harmadik személy, akir l a leszólást az 

agresszor megfogalmazza, s t gyakran maga az áldozat reagál is a közvetett sértésre, ilyenkor 

a közvetett agresszió használata kizárólag formai természet , az agresszor arcmunkájának a 

része, implikált jelentése pedig közvetlen agressziónak min sül. A közvetett agresszió tehát 

funkcionális szempontból lehet közvetlen, destruktív agresszió vagy ugratás, irányulhat 

jelenlév  diákra, jelen nem lév  diákra vagy tanárra, illetve jelen nem lév  egyéb személyre. 

194. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 31 f  

D113: nem tudok t le írni, mert folyamatosan beszélget (A panasz a közvetett agresszió egy sajátos 

esete, itt azért is, mert akire vonatkozik, maga is hallja a kijenetést, és az a saját arcmunkájától függ, 

hogy reagál rá vagy figyelmen kívül hagyja.) 

T: D……. 16, 20 mp (a tanár elnyújtott hangon a fiú nevét mondja, figyelmeztetés céljából).  

AGR: D114: A V az nem normális. V az hülye. (Ez csak formailag közevetett agresszió, bár min síti a 

panaszkodót, de valójában a panasz tartalmának az eljelentéktelenítésére irányul, annak hitelességét 

akaraja megvonni a D113 leszólásával. A hülye betegségnév a diskurzusban a nem normális 

szinonímájaként szerepel, annak jelentését fokozott formában ismétli meg.) 

D116: De csak az igazat mondtam. (D113 lány is erre reagál, nem azt mondja, hogy ’nem vagyok 

hülye’, hanem az elhangzott panasz referencialitása mellett szólal fel.) 

195. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 31 f  

AGR<<D7: nehogy tartsunk szünetet, én mindjárt...>> (Többiek nevetnek és vitatkoznak, hogy legyen 

vagy se szünet) ZZZ (0Ő:10-04:15)  

T: Z befejezted? 

<< D8: ugat nekem>> (Az önvédelem során a saját normasért  viselkedésének okát a közvetett 

agresszió segítségével a másik dehonesztáló tevékenységében jelöli meg, nemcsak azt állítja, hogy a 

társa kezdte, és piszkája, hanem állatmetaforát használ úgy, hogy az állat jellemz  tevékenységét nevezi 

meg, az áldozatot nem magával az álattal azonosítja. Ennek célja az áldozat közvetlen leszólása, a saját 

arc védelme.) 

196. gimnázium, magyaróra, tizenekettedik, koedukált, 3Ő f  

T: Van az a V?, a Ű V.? (közben a tanárnak eszébe jut a teljes név) 

D1: Igen. (Az els  válasz a van kérdésre válaszol.) 

AGR D2: «Űokszos.» (A második beszólás a tanár bizonytalanságára, hogy mi is a vezetékneve V.-nek, 

a bekiabálással a nevetés kier szakolása volt a cél, és a lány közvetett ugratása, aki egyébként roma 

származású, és feltehet leg nagyon jó viszonyban van D2-vel.)  

197. szakiskola, gyakorlati óra, tizenegyedik, kizárólag fiúk, 11 f  

D143: Hol van ez Patkánygeci.? 

D1ŐŐ: Mutogatja a ZZZ a kamerába.  
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AGR D145: Biztos mutogatja a faszát. (43,05 mp) [!] 

AGR D1Ő6: ZZZ egész végig ott köpködött, mondom mi van te faszszopó geci ZZZ (46,05 

mp){Zaj.} (46,05–46,15) 

Egész nap fenn volt facebookon. (46,20 mp){Zaj.} (46,20–47,20 mp) 

D1: Én is utálom. {Munkazaj.} (Ő8,30 mp)  

D1: Nem vihogni. {Munkazaj.} (Az áldozat nevet a közvetett leszóláson, ugyan nem bonyolódik 

bele az ugratási folyamatba, mely így revans válasz nélkül marad, de a háttércsatorna-jelzésekkel 

partnere tudomására hozza, hogy érti, hogy a közvetett agresszió csak formailag volt jelen a 

diskurzusban, valódi funkciója nem a leszólás, hanem a csoporthoz tartozás közlése, a játékba való 

bevonás kifejezése volt. Az agresszor azonban, mivel az áldozat nem fogadja el a közvetett kihívást, 

visszautasítja egy távolító stratégiával az áldozat nevetését, ezzel jelezve, hogy a közvetett agresszió 

nem is az ugratásba való bevonást célozta, hanem valóságos leszólás volt, komolyan, szó szerint kell 

venni. Ez az arcmunka része, hiszen a közvetett kihívás nevetéssel történ  visszautasítása 

arcfenyeget  az agresszor számára.)  

A következ  jelenetben a tanár a téma, aki kiment az osztályból, ezért a közvetett agresszió 

áldozata lehet. Az indulat növekedése, az emocionális bevonódás a lexikonhasználaton, a 

gyors fordulóváltásokon is érz dik. A közvetett agresszió a feszültség levezetését célozza, 

továbbá hozzájárul a tanár által megsértett státus visszaszerzéséhez.  

198. gimnázium, magyaróra, tizenekettedik, koedukált, 3Ő f  

D1: «Most órán meg felelünk.» 

T: Igen, ma végig vizsgázunk. Mindjárt jövök, jó. (01:19-01:27) ZZZ ! (A tanár szándékosan hagyja el 

a termet a konfliktus legérzékenyebb pontján.) 

D1: Na jól van, én megyek. (A konfliktust a teljes kivonódással igyekszik megoldani, annak közlésével, 

hogy engedély nélkül elhagyhatja a termet, a tanárral szemben szimmetrikus a viszonya, mintha az órai 

jelenlétér l szabadon dönthetne, ez az arcmunka része.) 

AGR D2: Ne baszd meg,  

AGR D3: (Persze) majd szünetben váltom meg a világot, nem. Készüljek fel szünet alatt az egész 

érettségire. Karácsony mellett. (01:Ő3-01:52) ZZZ (A sérelem kifejtése, elismétli a tanár utasítását, a 

persze diskurzusjelöl  pedig jelzi a viszonyát a tanári intencióval szemben, ami egyértelm en a gúnyos 

hangvétel miatt elítél , negatív, ez is az arcmunka része.) 

AGR D1: Hanem mondjuk egy verset elmondtál volna róla három mondatot, nagyon jó ötös, te meg 

elmondasz kétszázat akkor se. (Az egyik osztálytárs segíti a leszólás továbbvitelét, támogatja az 

agresszort, neki ad igazat. Ez a közvetett agresszió használata esetén nagyon gyakori jelenség.) 

D5: De hogy beszéltek. (Néhányan a tanár védelmére kelnek, ami súlyos arcvesztés az agresszor 

számára, az els  megszólaló formai kifogással él.) 

D6: Ű az jó. (A második megszólaló viszont már tartalmi kifogással megcáfolja az agresszor 

véleményét.) 

(02:16-02:26) ZZZ  
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D1: Töröljétek föl! (Indulatos megjegyzés, egyszerre kilép a közvetett agresszió stratégiájából, és a 

partnerek direkt sértése révén egyoldalra állítja a korábbi áldozatot és azokat, akik az  pártját fogták. 

Az aktus tehát a közvetett agresszió folytatásaként is értelmezhet , bár direkt sértésnek számít.) 

6.4.2.3. A középiskolás-korúak osztálytermi diskurzusaiban szereplő rejtett 

nyelvi agresszió típusai (C) 

A rejtett nyelvi agresszió használata a gimnáziumi osztályok diskurzusainak jellemz  

megnyilvánulási formája, ez a rejtett nyelvi agresszió formai jegyeivel magyarázható, hiszen 

benne ehomályosul az agresszív szándék, így pl. a tanár ellen irányuló agresszió, mivel direkt 

módon nem nyilvánítható ki – éppen a rá vonatkozó súlyos szankciók miatt –, a rejtett nyelvi 

agresszió segítségével könnyen kifejezhet vé válik, mely a tabuszegés aktusa révén egyrészt 

kimondja a kimondhatatlant, levezeti az indulatot, jelzi a csoportidentitást, ugyanakkor 

indirekt volta ellenére az aszimmetrikus viszonyon belül közvetlenül sérti a diskurzus 

domináns szerepl jének, a tanárnak az arcát.  

Az agresszív szándék rejett volta miatt a lányok épp úgy használják, mint a fiúk, 

évfolyamtól, a tanár nemét l, az óra jellegét l függetlenül. A leggyakrabban a humor 

kier szakolása a cél, az együttnevetés kiharcolása, mely azért is kifizet d  az agresszor 

számára, mert általa a csoporton belül meger síti pozícióját, státusát, illetve lerontja az 

áldozat (aki lehet egy diák vagy a tanár) státusát, és közvetve mindig hat az aszimmetrikus 

viszony átformálására is, vagyis akár tanárnak szánja kijelentését, akár nem, közvetve mindig 

érinti a jelenség a tanár osztálytermi pozícióját. 

C/1 A rejtett nyelvi agresszió funkcionálhat feszültségoldás, indulatlevezetés eszközeként, 

amikor kimondva a kimondhatatlant, az ember megnyugszik. 

199. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 32 f  

D7Ő: Tanárn . 

D7ő: Tanárn . 

T: Igen. Parancsolj. 

D76: Ha kettes leszek, minek felelni. (11,50 mp) 

T: Hát ööö azért feleltél, hogy javítsál, hogy ne két hármas témazáród legyen, hanem… anyukádnak 

nem jobb azt mondani, anya, kaptam két… (12.00 mp) 

AGR D77:  »Szerintem anya leszarja, azt, hogy kettes vagyok. « (A határozott, bevonódó stílust jelzi, 

hogy a szóátvételi pont hiányában is átveszi a szót a tanuló, indulatosan, emelt hangon beszél, mely a 

nonverbális agresszió jele a társalgásban, ezzel is saját dominanciáját igyekszik biztosítani, a 

lexikonhasználat pedig a tabuszegés révén kifejezi viszonyulását a kérdéshez, a tantárgyhoz, a jegyhez 

és ezen keresztül a tanárhoz. A szerintem diskurzusjelöl  szubjektivizációs folyamat jele a szövegben, 

és az utána következ  szövegrész véleményjellegét jelöli, a diskurzusjelöl  segítségével az agresszor 

önmagára tudja felhívni a figyelmet, miközben más véleményét mondja ki.) 
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AGR T: Anyukád leszarja, hogy te hanyas vagy magyarból?  

D78: Ha mindenképp kettes leszek, akkor mit csináljak vele. (A diák orvoslolja az el bbi agresszióját, 

és az anyára való reagálás kimaradása – amit egyébként a kérdés megkövetelt volna – jelzi, hogy az 

el bb elhangzott anyám leszarja tulajdonképpen ‘én leszarom’ jelentésben értend . 

AGR T: De édes fiam, anyu leszarja, hogy (12,10 mp) hármast vagy négyest viszel haza. 

D79: Ha úgyis kettes leszek, akkor tök mindegy. (A tanár számára nem az a gond, hogy egyet nem értés 

esete merült fel, hanem az, ahogyan ezt verbalizálja a diák.) 

200. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 32 f  

T: De, leellen rizzük a házi feladatokat, meg lehet, hogy ezt folytatjuk. űsak le vagyok fáradva már, a 

torkom fáj, annyit kellett hangoskodjak. 

AGR (D2: Faszom, csöngethetnének.) (A kijelentés mikrofon mellé hangzik el, egyértelm en ironikus 

hangvétellel, ez a stratégia a konvenció által vezérelt udvariatlansági implikáció révén valósul meg, 

melynek célja a szabad cselekvésben való akadályoztatásból származó feszültségoldás levezetése, 

illetve a tanár arcának közvetlen megsértése.) 

AGR (D3: Ez kurva jó!) (Az implikált jelentés a tartalmi jelentésnek éppen az ellenkez je, ami a kurva 

nélkül is udvariatlan megnyilatkozásnak számít, a kurva itt a jelenséghez f z d  viszony jelölésére 

szolgál, az önpozícionálás eszköze.) 

201. szakiskola, gyakorlati óra, tizenegyedik, kizárólag fiúk, 11 f  

AGR D1: Nem jó, valaki fogja meg ezt a kurva asztalt.(10,0ő mp) Nem jó ez az asztal. (A kudarc 

élménye miatti feszültség levezetésére, az önpozicionálásra használatos, hiszen az az ember, aki 

valamit a saját hibájából nem tud elvégezni, az saját maga el tt is arcot veszt, mondjuk, ha az asztal 

fog ki rajta, az akadályozza meg a sikerben, akkor azt szidja le, hogy saját státusát visszanyerje.) 

T: Szépen beszéljél már, W, ne idegesíts^.  

D2: L, fogd már meg ezt az asztalt. (10,10 mp) 

T: Keress egy másikat W! Egy másik fajtát! (10,Őő mp) 

{F részelés.} (10,Őő–11,20 mp) 

AGR D1 De valaki fogja már meg ezt a kibaszott asztalt, mert állandóan mozog.  

T: Próbáljál meg szépen beszélni Walter^.(11,2ő mp) 

D2: Fogd már meg az asztalt! (11,35 mp) ZZZ 

AGR D1: Te nyomorék. (11,40 mp) 

AGR D1: Állandóan folyik az orrom, baszdmeg. (44, 20 mp) szar gecibe, a faszomat (44,30 mp) (Az 

orrvérzés mint kellemetlen esemény, úgy hat a beszél  csoporton belüli pozíciójára, hogy a férfias 

státusból olyan ember státusába kerül, aki szerencsétlen, akit sajnálni kell, ez magyarázza az 

agresszív érzelemkifejezést.)  

(További példát magyarázattal lásd a 33. számú mellékletben.) 

C/2 A rejtett nyelvi agresszió alkalmazása fokozás céljából is történhet, ilyenkor a 

tabuszegést kifejez  lexéma speciális grammatikai funkciót tölt be, jelentése pedig messze 

eltávolodik az eredeti jelentést l, csupán az er s érzelmi töltete, a szó értékjelentése hordozza 
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az információt, mely az általa közevetített normasértési mechanizmus és a hozzá kapcsolódó 

érzelmi beidegz désen keresztül fejti ki hatását. 

202. gimnázium, németóra, tizenkettedik, koedukált, 1ő f  

T: Hogy álltok a tételekkel? 

D30: Rosszul. 

D31: Szarul. (A szarul megnevezés nemsak a ‘rosszul állunk’ fogalmi jelentés szinonímával történ  

megismétlése, egy fokozott érzelmi viszonyulás ábrázolója, mely azt jeleníti meg a partner számára, 

hogy a beszél  maga hogyan értékeli, hogyan viszonyul ehhez az állapothoz, a fogalmi jelentése 

nagyjából a ‘kimondhatatlanul rosszul állunk’ jelentéssel azonosítható.)  

D32: Rosszul. (6,30mp) (A rosszul megismétlése a szarul-lal létrehozott aktus orvoslásának számít, 

mely a kijelentés arcfenyeget  jellegét igyekszik visszavonni, vagyis keretet hoz létre a szarul számára, 

ami azt jelzi, hogy a szarul egyértelm en a rosszra vonatkoztatva értelmezend .) 

203. gimnázium, németóra, tizenegyedik, koedukált, 1ő f  

T: Nem megy, mert nincs benne áram. 

AGR D1: Mi a picsa?( 2,39 mp) (A spontán közlések kedvelt fordulata, mely a tudáshiány felfokozott, 

kissé indulatos megnevezésére, a tudáshiányból fakadó arcvesztés ellensúlyozására is szolgál, hiszen a 

hiányzó ismeretet leértékeli.)  

AGR D2: Iiistenem baszzzmeg… ZZZ (A két egymással nagyon is feszültségben álló kifejezés egymás 

szinonímájaként értelmezhet , mely a segít  partner közvetett leértékelésére szolgál. Az említett 

kifejezések egy-egy a spontán nyelvhasználatra jellemz  szokásos, közhelyszer  formula els  részét 

képezik, az elliptikus fogalmazás segítségével megidézik, el hívják az egész formulát, ti. az istenem de 

hülye vagy és a baszd meg de hülye vagy leszólásokat.) 

D3: De még van kép. 

(D4: Aha.) 

C/3 A rejtett nyelvi agresszió éppen a tabuszegés szándéka vagy az alkalmazás 

meghökkent  volta miatt a humor (az ún. vaskos humor) forrása is lehet, ez a lekedveltebb 

agressziós forma az átfed  beszéd után, mely a nevetés kier szakolását célozza, mindig az 

arcmunka része, a szankcionálás ellenére is közvetlen figyelemszerzéssel, gyakran 

státusnövekedéssel járhat, vagyis az aktus kifizet dik. 

204. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 3Ő f  

T: Ottlik Gézának a regénye. Ilyen fiatal fiúkról szól, mint amilyenek ti vagytok. (17.00mp) Lányok 

nincsenek, ez egy kadétiskola  

AGR D93: »Melegek« ! ZZZ 

205. AJKP, drámaóra, kilencedik, koedukált, 21 f  

(T: Tessék nekiesni kipakolni, valaki kezdje el.) 

(D1: Van benn…, ha van benne egy kiló kenyér, akkor parasztgyerek.) 

(T: Tessék… vegyük ki, vegyük ki…) 

(D2: Szalámi meg minden.) 
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AGR (D3: Pinák.) 

(További példákat lásd a 3Ő. számú mellékletben.) 

C/4 A rejtett nyelvi agresszió a csoportidentitás közvetlen jelöl je az interakcióban, mely 

az arcmunkának oly módon a része, hogy általa egyfajta „negatív presztízst” közvetít az 

agresszor. 

Az agresszív stratégia alkalmazásával a beszél  státushoz jut, mely az agresszió téves 

értelmezésével függ össze, azzal, hogy az adatközl k általában a jelenséget a bátrak, az er sek 

kiváltságának tartják, holott alkalmazása épp az ellenkez jével, az elvesztett, a meggyengült 

státussal függ össze. Osztálytermi közegben ezt az agressziós formát a tanári dominancia, az 

aszimmetrikus viszony átprogramozására használhatják, miközben jelzik csoportidentitásukat 

is. 

206. szakiskola, gyakorlati óra, tizenegyedik, kizárólag fiúk, 11 f  

D1: Űeleöntötte a forró teát.  

D2: Megiszod? (34,10) 

AGR D3: Nincsen kólád? Vagy, kólád, na faszomat, rágód. (3Ő,2ő) (A tévedés miatti arcvesztés 

ellensúlyozására, a férfias regiszter feler sítésére, általa az indentitás kifejezésére szolgál.) 

AGR D1: Ja, meleg van geci. (36,35 mp) 

AGR D1: Ja, össze van baszva. Össze van menve. Lehet, hogy a forró teátú baszki. (36,35 mp) (A 

partnerhez való viszonyulás durvasága a negatív presztízst közvetíti.) 

207. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált 32 f  

T K M. Űe tudod fogni a szádat. ZZZ 

AGRD1 Nesze baszd meg 5,19mp (A durván adás, a nesze feler sítésére szolgál a hátravetett baszd 

meg, aminek nincs plusz információs értéke, hanem arra való, hogy az adás aktusában a beszél  

önmagát pozicionálja.) 

D3 Milyen csúnyán beszélsz 

6.4.2.4. A középiskolás-korúak osztálytermi diskurzusaiban szereplő 

konstruktív nyelvi agresszió típusai (D) 

A középiskolás-korúak osztálytermi diskurzusaiban markánsan jelen van egy 

agressziófajta, ami els sorban a tanárok nyelvhasználati szokásaira jellemz , az értekezésben 

azért említjük meg, mert az ilyen jelleg  megnyilatkozásoknak a diákok ugyan nem elkövet i, 

de elszenved i, ezért közvetlenül is hat rájuk, illetve hosszú távon mintát jelent számukra, 

közvetve pedig attit djüket is befolyásolja. A disszertáció terjedelmi korlátai miatt az erre 

vonatkozó részeket a 3ő. számú mellékletben közöljük. 
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6.4.2.5. Összefoglalás 

Az elemzés alapján, az adatok tükrében elmondhatjuk, hogy a nyelvi agresszió minden 

formája jelen van az osztálytermi diskurzusokban, a formai különbségeik ellenére pusztán az 

agresszióval együttjáró sajátos izgalmi állapotnak köszönhet en többnyire határozott, 

bevonódó, ugyanakkor – az arousalszint növekedésével összefüggésben – er sen emocionális 

jelleg  stratégiákban valósul meg, mely a diskurzus morfoszintaktikai megformálásában, a 

fonetikai hibáiban, jellemz en rövid fordulóiban, az elliptikus szerkesztésben, a tabusított 

lexikonhasználatban, a felszólító mód, a direktívumok használatában, az udvariassági 

formulák kerülésében jut érvényre.  

Az is elmondható, hogy az életkor függvényében nem tapasztaltunk nagy eltérést az 

adatközl k nyelvhasználati szokásait illet en, hacsak azt nem, hogy a gimnáziumban az 

életkor el rehaladásával kevesebb az osztálytermi konfliktus, konszolidáltabb a 

nyelvhasználat, a nemek tekintetében és az iskolatípusok szerinti felosztásban azonban 

jelent s különbségeket figyeltünk meg. A szakiskolások és a szakközépiskolások tanórai 

keretben (feltehet en a gyakori félformális foglalkozásoknak is köszönhet en) jellemz en 

gyakrabban használják a nyelvi agresszió közvetlen formáját, ezek közül is els sorban a 

sértést és a fenyegetést. A gimnazisták nyelvi agressziójára a rejett nyelvi agresszió használata 

a jellemz , ezen összefüggésen belül pedig a lányok a fiúkhoz képest lényegesen gyakrabban 

alkalmazzák a rejtett és a közvetett nyelvi agesszió adta lehet ségeket, kerülik a nyílt 

támadást. 

Az osztálytermi diskurzusokban használt közvetlen és közvetett, illetve rejtett nyelvi 

agresszió lexikonhasználatának az összehasonlítása során arra a következtetésre jutottunk, 

hogy amennyiben az adatközl k a tanár státusát támadják meg közvetlen formában, akkor 

kerülik a diszfemisztikus kifejezések a tabuszó, a szitokszó használatát, ezzel is azt az 

attit döt közvetítik, hogy alámennek a tanár státusának, még akkor is, ha az interakció 

szintjén megtámadják azt. Azonban ha közvetett vagy rejett fomákat alkalmaznak, jellemz  a 

szitokszóhasználat is, ugyanis ezekben az esetekben az agresszív szándék maga van elrejtve, 

vagy implicitté van téve az aszimmetrikus, formális helyzethez igazodva, ezért a szóhasználat 

szintjén ki tudják élni indulataikat. Ez a megállapítás összhangban van a kérd ívek és az 

interjúk adataival. 

Az egymásközti agresszióval jellemezhet  osztálytermi diskurzusokban azonban 

egyértelm en a spontán szövegek nyelvi agressziós mintázatai érvényesülnek, mind a 

megformálás, mind a lexikonhasználat szintjén. Vagyis a formális helyzet ellenére informális 

jegyeket ölt az egymásközti diskurzus, különösen, ha konfliktus merül fel, ez pedig a tudatos 
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nyelvhasználat és a normakövetés deficitjét jelzi, melyet a tanári stigmatizáció pillanatnyilag 

megszüntethet, de nem oldhat meg. 

Az osztálytermi diskurzusokban alkalmazott nyelvi agresszió sajátossága, hogy mindig a 

társas jelentésképzés, az arcmunka részét képezi, mely egyszerre két irányban is hatást 

gyakorol, a csoport felé jelzi az identitást, ugyanakkor éppen a formális, aszimmetrikus 

viszony következtében – még ha nem is közvetlenül a tanár ellen irányul az agresszió –, 

közvetve mindig hatással van a tanár státusára is. 

7. Összefoglalás 

Kutatásunkban a középiskolás-korúak nyelvhasználatára jellemz  nyelvi agresszió 

jelenségét a társas kapcsolatok, a kommunikáció szükségszer ségéb l kiindulva közelítettük 

meg, hangsúlyozva, hogy a nyelvi agresszió nem a nyelv, hanem a nyelvhasználat része, 

melynek feltárására a pragmatika és a szociolingvisztika módszereit alkalmaztuk. 

Az értekezésben dekonstruáltuk a nyelvi agresszió fogalmát, majd az empirikus adatokból 

kiindulva elvégeztük ezen heterogén nyelvhasználati jelenség funkcionális és formai 

szempontokra is reagáló rendszerezését, mely rendszerezéssel a középiskolás-korúak 

nyelvhasználatára jellemz  nyelvi agresszió minden fajtája megragadhatóvá vált. 

A társalgásban részt vev  beszél  nyelvhasználatát a konstruktivista stílusfogalomnak 

megfelel en írtuk le, melyet olyan interaktív viszonyulási rendként értelmeztünk, melynek 

alakulását nem kizárólag a téma, hanem sokkal inkább a beszél nek az adott téma kapcsán 

választott önreprezentációja, illetve a beszédpartnerre irányuló intenciója határoz meg. Vagyis 

a nyelvhasználatra jellemz  agresszió az én viszonyulásának az eredménye, az arcmunka 

része, így közvetve utal az adatközl  nyelvi attit djére. 

A nyelvi agresszió gyakorlatának és a hozzá kapcsolódó attit d pontosabb megismerésének 

érdekében, a formalitás mértéke szerinti különböz  nyelvi adatokat vizsgáltunk, így 

összehasonlíthatóvá vált, hogy a nyelvhasználati feltételek (szituáció, partner, téma) hogyan 

hatnak a nyelvi agresszió használati normájára, és az alkalmazkodás mértéke milyen 

attit dhöz köthet . Ezért az els dleges spontán szövegek vizsgálata mellé – melyeket a 

kölcsönösség elve határoz meg – felvettünk osztálytermi dikurzusokat – mely formális, 

félformális nyelvhasználatnak számít, és az aszimmetrikus viszonyulás jellemez –, melyeket a 

szociolingvisztikai interjúk adataival egészítettünk ki – mely formális beszédhelyzet, 

sajátossága a nyelvi agresszió szempontjából, hogy benne az agressszió nem els dleges 

formában, hanem reflektált valóságként jelentkezik. 
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7.1. A hipotézisek ellenőrzése 

A kutatás számára négy hipotézist fogalmaztunk meg, melynek mindegyikét igazolta az 

értekezés 

1. A diákok spontán beszédében szerepl  nyelvi agresszió nem az ún. „diáknyelv” sajátos 

stiláris jegye, hanem határozott, karakterisztikus kommunikatív funkcióval bíró önálló 

beszédtett, sajátos grammatikával, szemantikával és pragmatikával, mely az önkifejezés és a 

csoportszolidaritás eszköze, mely a durva sértést l a baráti gesztusig terjed  széles skálán 

mozog.  

Kutatásunkból kiderült, hogy a nyelvi agresszió kölcsönös viszonyban való alkalmazása 

nem merül ki egy sajátos, jól körülhatárolható lexikonhasználatban, hanem a beszéd minden 

„szintjét” érinti, és sajátos kommunikációs funkcióval rendelkezik (err l számol be az 

értekezés 6.3., 6.4. fejezete). 

2. Az osztálytermi diskurzusban nemcsak az osztálytermi munka szabályozásában, a 

fegyelem és figyelem fenntartásában, hanem a hatalmi viszonyok kijelölésében, a konstruktív 

kritika megfogalmazásában és a stigmatizálásban, a normára hivatkozó leszólásban is fontos 

szerep jut a nyelvi agressziónak.  

Az osztálytermi diskurzusok vizsgálata igazolta, hogy a nyelvi agresszió minden esetben 

az arcmunka része, mely két irányban is elvézi az önpozicionálás aktusát, egyszerre fejezi ki a 

diákok felé a csoportidentitást, ugyanakkor hatást gyakorol a tanár státusára, célja az 

aszimmetrikus viszony átprogramozása (erre vonatkozik az értekezés 6.Ő. fejezete).  

3. A nyelvi agresszió használata vagy kerülése szoros összefüggést mutat a 

normaszegésr l, a szituációról, az er szakról alkotott felfogásunkkal, és az ezekhez 

folyamatosan kapcsolódó nyelvi attitűddel. 

Ezt a hipotézisünket f leg a formális helyzetben történ  nyelvi agresszió reflektív 

megközelítése, a róla való metakommunikatív, metapragmatikai közlések stílusleírása 

igazolta, melyet a szociolingvisztikai interjúk vizsgálata során fejtettünk ki (erre vonatkozik 

az értekezés 6.2. fejezete). 

4. A nyelvi attitűd változó érzelmekb l és ismeretekb l álló viszonyrendszer, mely 

tanulással formálható, így a nyelvi agresszióról alkotott metakognitív tartalmak is 

fejleszthet k. Ebben a formális ismeretszerzés legkézenfekv bb eszköze az anyanyelv- és 

irodalompedagógia, mely normatív és stratégiai tudást nyújthat a nyelvi agresszió 

működésének megértésére, értelmi és érzelmi feldolgozására. 

A kutatás a középiskolás-korúak nyelvhasználatának vizsgálata során tudáshiányt tárt fel a 

nyelvi agresszióval kapcsolatos kognitív tartalmakat illet en, illetve azt, hogy a meglév  
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ismeretek els sorban pszichológiai természet ek, alul differenciáltak, stigmatizáltak, ezzel 

magyarázható a nyelvi agresszióról alkotott fogalmi és pragmatikai tudásuk széttartása, illetve 

az a nagyfokú el ítélet, amely a nyelvi agresszió személyes használata mellett is 

tapasztalható. 

A dolgozat a hipotézisek igazolásán túl fontos megállapításokat tett a nyelvi agresszió 

általános m ködése és a középiskolás-korúak nyelvhasználatára jellemz  sajátos esetek 

leírása kapcsán, érinti a deszenzitivitás kérdését a mintaközvetít kkel kapcsolatban. Jellemzi 

az osztálytermi diskurzusokban megjelen  nyelvi agressziót, ezen belül a fiúk és a lányok 

nyelvhasználati gyakorlatában jelentkez  formai és funkcionális különbségeket, illetve az 

iskolatípus szertinti különbségeket. 

Feltárja az anyanyelv-pedagógia számára, hogy a tudatos nyelvhasználat szintjén az 

adatközl k milyen területen rendelkeznek deficittel, és ez mib l addódik.  

7.2. A gyűjtött anyag feldolgozásának további lehetőségei 

A kutatás egyik nagy érdeme, hogy a nyelvi agresszió vizsgálata számára több módszerrel 

gy jtött és a szociolingvisztikában szokásos transzkripciós normáknak megfelel en linearizált 

korpuszokat hozott létre, mely korpuszok együttes, becsült terjedelme meghaladja az 

egymillió karaktert. 

A felhalmozott adatok disszertációba foglalt vizsgálatain túl lehet ség van további 

elemzések elvégzésére, ezek közül a legjelent sebb a szövegek kvantitatív jelleg  

korpusznyelvészeti feltárása, mely a nyelvi agresszióhoz kapcsolódó lexikonhasználat 

statisztikai feldolgozására ad lehet séget mind a spontán, mind az osztálytermi 

diskurzusokban. 

További lehet ségeket látunk a videofelvételek kapcsán a nonverbális nyelvi agresszió 

tipologizálására, funkcionális jellemzésére a fiúk–lányok, illetve az iskolatípusok 

összefüggésében.  

A kutatás mintakutatás jellege miatt az eredmények érvényességének növelése 

szempontjából indokoltnak látjuk a meglév  korpusz további kiegészítését els sorban 

f városi adatok gy jtésével, illetve a korpusz az életkori tényez k mentén is tovább b víthet  

az általános iskola, esetleg az óvodai nyelvhasználat megfigyelésével. 

A legfontosabb továbblépésnek azonban az eredmények pedagógiai alkalmazását tekintjük, 

mely a tartalmi innováción túl az él nyelv-pedagógiai szempontok beemelését jelentené a 

közoktatásba, mely a tudatos nyelvhasználat szempontjából jelentékeny el relépést hozhat.  
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7.3. Az eredmények alkalmazhatósága 

A nyelvi agresszióval kapcsolatban a kutatás egyértelm en tudáshiányt tárt fel, ezért indokoltnak 

látjuk a nyelvi agresszió tananyagszint  bevezetését az anyanyelv- és irodalomórákon, mely az 

él nyelvi szövegek gy jtését és vizsgálatát tenné lehet vé, amely például megvalósulhat különböz  

újságcikkeknek, tv-m sorrészleteknek a diákok egymásközti beszédprodukciójának, valamint 

kortárs irodalmi szövegeknek nyelvi agresszió szempontú vizsgálatával (Pap 2009; 2012a; 2012b; 

2012; 2013). Ez utóbbi nemcsak a tudatos nyelvhasználóvá nevelésben jelentene fontos el relépést, 

hanem közvetlenül befolyásolhatja a kortárs irodalmi szövegek alaposabb megértését, vagyis a 

diákok szempontjából kett s haszonnal jár, a komplex anyanyelv- és irodalompedagógia 

szempontjából pedig segíti a két terület diszciplináris egymásra hangolását.  

Ezen megfontolások alapján elmondható, hogy a nyelvhasználatból kiinduló, arra reflektáló 

él nyelv-pedagógia az agresszív beszédtevékenység részletes, több szempontú bemutatásával, a 

normatív és stratégiai ismeretek differenciált felvetésével, megoldási javaslataival közvetlenül 

hathat a középiskolás-korúak nyelvi attit djére, ezen keresztül pedig nyelvhasználatukra, saját 

nyelvhasználatukhoz való viszonyulásukra.  

„Ha ismerjük mások attitűdjeit, akkor a világ kiszámíthatóbbá válik. E tudás alakíthatja saját 

gondolkodásunkat és viselkedésünket, és megpróbálhatjuk irányítani mások viselkedését azáltal, 

hogy megváltoztatjuk attitűdjeiket.”18
 

  

                                                      
18 Bohner, G 2007. Attitűdök. In: Hewstone–Stroebe. Szociálpszichológia európai szemszögből. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 214. 
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9. Mellékletek 

1. számú melléklet: 

Culpeper Udvariatlansági modellje 

1. Formavezérelt udvariatlansági implikáció: egy viselkedés felszíni formája vagy szemantikai 

tartalma jelölve van. Ez olyan szavakkal írható le, mint például a „célozgatás”, a „sértegetés”, a 

„gyanúsítgatás”, a „gúnyos megjegyzés”, amely szavak jelentésköre igen tág, mégis összeköti ket 

az a tény, hogy kikövetkeztetésükben a prozódiának és a mondanivalót kísér  gesztusoknak van 

jelent s szerepük. Ha például két hölgy a pályaudvaron arról beszélget, hogy mennyire utálják a 

dohányfüstöt, és hogy a dohányzást a közterületeken meg kellene tiltani, akkor a hölgyek mellett 

álló dohányzó fiatalember joggal érezheti úgy, hogy azok célozgatásának  maga vált célpontjává, 

f leg akkor, ha a beszélgetést még rá irányuló pillantások is kísérik. 

2. Konvenció által vezérelt udvariatlansági implikáció: eltérés van a megjósolt vagy asszociált 

konvencionális formula és a mutatott viselkedés egy aspektusa között. A hétköznapokban ezt olyan 

szavakkal illetjük, mint az irónia, a szarkazmus, az ugratás, valamint a fekete vagy nyers humor. 

Culpeper (2011: 169–180) az udvariatlansági implikáció e fajtájának két típusát különbözteti meg: 

Bels : a viselkedés egy része által kivetített kontextus eltér egy másik része által kivetített l. 

Els sorban a mondanivalónkhoz társuló ironikus vagy szarkasztikus prozódia segítségével 

interpretálható az a többlettartalom, amely a bels  eltérést eredményezi. Példa erre, ha reggel, 

amikor a szomszédunkkal találkozunk, és az a konvencionális köszönési formula helyett úgy szólít 

meg, hogy A kutyája már megint belerondított a füvembe!, s erre az Önnek is jó reggelt! választ 

adjuk. A szomszéd csupán a kutyánkkal kapcsolatos nemtetszését adta tudtunkra, a válaszunkban 

jelenlév  konvencionális köszönési formula és az azt kísér  szarkasztikus hangnem között azonban 

érzékelhet  az eltérés, amelyb l a partner kikövetkeztetheti a mondanivalónk mögött rejl  implicit 

üzenetet, hogy ti. nemtetszést váltott ki bel lünk észrevétele. 

Küls : egy viselkedés által kivetített kontextus eltér a valódi kontextustól. Ha például két barát 

vitatkozik, és a magát sértettnek érz  fél úgy zárja le a konfliktust, hogy „Köszönöm, hogy 

cserbenhagytál ebben a nehéz helyzetben, így legalább tudom, kire számíthatok”, akkor joggal 

feltételezhet , hogy mondanivalójának valódi üzenete, nem a hálájának a kinyilvánítása, hanem 

inkább a csalódottságának kifejezése. Itt tehát, olyan elem zárja le az interakciót, amely küls  

eltérést mutat az elvárt viselkedést l, ugyanis rendkívül valószín tlen, hogy egy baráti beszélgetés 

konfliktusos interakcióját az udvariasság eszközével akarná bárki is lezárni. 
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Kutatásunkban az irónia, és f leg az ugratás kérdése – mint a középiskolás-korúak spontán 

társalgásában jelen lév  stratégia – központi helyet foglal el, ezért űulpeper modelljét Leech irónia- 

és ugratás- elvér l alkotott modelljéhez kapcsolódó fejtegetésével egészítjük ki, a jelenség 

részletesebb megvilágítása érdekében. (Szerencsésebbnek tartottuk err l itt, az udvariatlanság 

kérdéskörében szót ejteni, mintsem a Leech-i modell kapcsán a 3.3.1 fejezetben, mert ott els sorban 

az udvariassági modellek bemutatására szorítkoztunk.) 

Termékeny felismerés, hogy az irónia er ssége viszonylag széles skálán mozoghat, melynek 

pozitív végpontján az ugratás, negatív végpontján pedig a szarkazmus helyezhet  el. Leech azonban 

ragaszkodik az irónia és az ugratás megkülönböztetéséhez, az el bbit látszatudvariasságnak, míg az 

utóbbit látszatudvariatlanságnak nevezi (Nemesi 2009: 6ő). Az irónia szociálpszichológiai hátterét 

Leech abban látja, hogy vele a beszél  megel zheti az agresszió nyílt formában való 

manifesztálódását (szóváltás, inzultus, fenyegetés stb.), hiszen a PP (udvariasssági alapelv) mögé 

rejtett célzásra szociálisan nem adekvát válasz a PP teljes felmondása. Ez a nyelvi önvédelem egy 

formája, esztétikai értelemben pedig a támadás m vészetét az ártatlanság látszatával vegyít  

kifinomult társalgási fegyver. Az ugratás elve is „magasabb rend ” elv, noha megnyilatkozásai 

sz kebb körre, f leg a fiatalok interakciós rutinjaira korlátozódnak (1983: 1ŐŐ). űélja, hogy: 

a) hogy kifejezd a hallgatóval való összetartozásodat, mondj olyat, ami rá nézve  

b) nyilvánvalóan hamis és  

c) nyilvánvalóan udvariatlan! 

Az ugratás csoportképz  beszédaktus, mely a szolidaritás növelését és a baráti kötelékek 

szorosabbra f zését célozza. A PP figyelmen kívül hagyása a bizalmas viszony jelöl je. Közeli 

kapcsolatfajtáknál eltekinthetünk az udvariasság szokásos nyelvi konvencióitól, pontosabban szólva 

egészen másféle konvenciók (gyakran a köznyelvi normával teljesen szembehelyezked  normák) 

érvényesek rájuk, mint a formálisabb relációkra. 

3. Kontextus által vezérelt udvariatlansági implikáció, amelyet els sorban a kontextus által 

szankcionált elvárások irányítanak. Ennek űulpepernél szintén két típusa van: 

Jelöletlen viselkedés: egy jelöletlen és nem konvencionális viselkedés nem illik a kontextusba. A 

kontextus által vezérelt jelöletlen viselkedés a személyek közötti kommunikációhoz egyenl tlen 

hatalmi viszonyt is társít, ami lehet séget kínál a magasabb pozíciót birtoklónak a hatalommal való 

visszaélésre annak gyakorlása közben (űulpeper, 2011: 180). Effajta visszaélést tapasztalhatunk a 

metróaluljáróban a jegyünk/ bérletünk jegyellen röknek történ  felmutatáskor. Ilyenkor ugyanis 

el fordul, hogy megállítanak, rosszabb esetben a karunkat is megfogják, majd arra kérnek 

bennünket, adjuk át a jegyet/bérletet azért, hogy közelebbr l megvizsgálhassák. Az adott 

kontextusban azonban ennek a kérésnek az az implicit üzenete, hogy a jegykezel  feltételezi rólunk: 
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a jegyünk talán hamis vagy nem érvényes, vagyis csalást követtünk el (űulpeper 2011: 220–253; 

ezt idézi: Pléh 2012: 193; Tóth 2013: 10). De a viselkedés hiányával, a viselkedés szándékos 

elmulasztásával is kifejezhetünk udvariatlanságot. Ha például egy állami díjátadáson a díj átvev je 

nem fog kezet a miniszterelnökkel, akkor a díj átvev je udvariatlanságot követ el a 

miniszterelnökkel szemben, melynek üzenetértéke van. 

Az udvariatlansági formulákon túl különbséget tesz az udvariatlanságnak teret adó események 

között is. Három funkcionális típust különböztet meg. Ezek közös jellemz je, hogy mindig 

feltételeznek egy áldozatot, akire a cselekvés irányul, vagyis az udvariatlanságra is igaz, amit a 

nyelvi agresszióról korábban mondtunk, hogy miközben az interakciós partner ellen irányul, 

megvalósulásához a partner nélkülözhetetlen. Igaz ez még akkor is, ha autoagresszióval állunk 

szemben. 

a) az érzelmi udvariatlanság (affective impoliteness) lehet az adott kontextusban nem normális 

érzelmi kitörés, de akár olyan felfokozott érzelem is (például düh), amelynek kiváltásáért a célpont 

tehet  felel ssé; 

b) a kényszerít  udvariatlanság (coercive impoliteness) f  jellemz je, hogy célját tekintve 

mindig valamilyen érték átcsoportosítására törekszik az interakciós partnerek között, és közvetlen 

haszonnal jár az udvariatlan beszél  számára; 

c) a szórakoztató udvariatlanság (entertaining impoliteness) esetében, egyrészt űulpeper szakít a 

korábbi kutatások sz ken értelmezett udvariatlanság-jelenségével (2011: 23Ő), ugyanis az 

udvariatlanságot nemcsak a beszél partnernek címezhetjük, hanem például a média segítségével az 

egészet kívülr l szemlél  közönségnek is. Ilyenkor az udvariatlanság ún. anyagi haszonnal jár, a 

nézettség növelését, a néz i elvárások kielégítését szolgálja. Az emberek számára ugyanis 

szórakoztató az identitások és a társas jogok megsértése – ahogy egykor a gladiátorjátékok is 

hasonló módon válhattak a nép szórakoztatásának eszközévé (2011: 234–235). 

A szórakoztató udvariatlansággal kapcsolatban ötféle örömforrást jelöl meg:  

1. Érzelmi öröm (emotional pleasure): az udvariatlanság megfigyelése egyfajta éberségi állapotot 

hoz létre a megfigyel ben, amely élvezetes lehet. A közönség számára vonzó az a lehet ség, hogy a 

m sor résztvev i bármikor konfliktusos helyzet alanyai lehetnek. 

2. Esztétikai öröm (aesthetic pleasure): ezt a verbális kreativitás társas szempontból negatív 

használata eredményezi. Az udvariatlanság gyakran verseng  természet , hiszen ha valaki verbális 

támadás célpontjává válik, akkor ahhoz hasonló vagy er teljesebb támadással fog reagálni, ehhez 

pedig kreatív elemekre van szükség. 
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3. Kukkolói öröm (voyeuristic pleasure): amikor az emberek udvariatlanságra reagálnak, gyakran 

felfedik bels  énjüket, ami érzelmileg kényes lehet. E kellemetlen szituációk megfigyelése kukkolói 

örömet szerezhet (például valóságshow-k). 

Ő. A fels bbrend ségb l származó öröm (pleasure of being superior): a „fels bbrend ségi 

humorelméletekre” hivatkozva űulpeper ezt az örömforrást azzal magyarázza, hogy van valamifajta 

önreflexív öröm abban, ha az ember olyan valakit figyelhet meg, aki nála rosszabb helyzetben van. 

ő. A biztonságérzetb l származó öröm (pleasure of feeling secure): ez az el z vel átfedésben lév  

örömforrás abból ered, hogy a közönség számára szórakoztató a játékosokkal szembeni 

udvariatlanság, mivel a televízió el tt ülve a fenyegetettség érzése nélkül vehetnek részt azok 

„harcában” (űuplpepert 2011: 23ő idézi: Tóth 2013: 10). 

A szórakoztató udvariatlanság problematikája a középiskolás-korúak szempontjából azért 

jelent s kérdés, mert számukra a televíziós nyelvhasználat presztízzsel rendelkez  mintaként jelenik 

meg, ami – feltéve, hogy udvariatlan, gyakran agresszív – er sen támogatja a fiatalok 

nyelvhasználatában tetten érhet , az életkorral és alacsony státussal együtt járó, „fordított 

presztízsként” (Stenström 1999: 10ő) jellemezhet  agresszív nyelvhasználatot. 

2. számú melléklet:  

A nyelvi agresszió hangképzésre gyakorolt hatása 

- a hangképz  szervek ilyenkor megfeszítetten m ködnek, a gégei izmok fokozott tónusban 

vannak, az akadályok pattintásszer en nyitódnak. 

- a hanger  szintje  

A hang fizikai ereje (er s, közepes, gyenge) hangosságként jelenik meg az észleletben (Kassai, 

1998: 221). A hanger változás iránya lehet gyengül , szinttartó, er söd , valamint ezek 

kombinációi: gyengül -er söd , szinttartó-gyengül , er söd -gyengül , stb.. A változás id beli 

lefolyása szerint beszélünk hirtelen és enyhe változásról (Kassai 1998: 221–222). A nyelvi 

agresszió esetében megfigyelhet k a széls séges hanger -ingadozások, az agresszív egyén egyrészt 

kiabál, másrészt fuldokolva sziszeg, a hang préselve hagyja el a szájüreget.  

- a hangmagasság változása  

A hangmagasság-változás három lehetséges iránya az ereszkedés, a szinttartás és az emelkedés, 

illet leg ezek gyorsabb id beli lefutású változatai, a szökés és az esés egymással kombinálódva 
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különböz  dallamsémákat hoznak létre, amelyek lehetnek emelked -es k, emelked -ereszked k, 

szinttartó-ereszked k, ereszked -emelked k, stb. (Kassai 1998: 211). A beszédében az izgalmi 

állapotok nagy hangközök formájában is jelen vannak. Az alsó és a fels  frekvenciaértékek túllépik 

a nyugodt közlés hangterjedelmét (Subosits 1999: ő6). 

- hangszín 

A hangszín szubjektív jelz i a következ k lehetnek: éles, érdes, csíp s, nyers, hideg, rideg. A 

felhangtartomány általában kevesebb összetev t tartalmaz. 

- beszédtempó  

A beszédtempónak általában három fokozatát különböztetjük meg: a lassú, a közepes és a gyors 

tempót. A tempó id beli váltása tekintetében pedig beszélünk gyorsuló és lassuló tempóról (Kassai 

1998: 226). A tempó közepesen gyors. A központi idegrendszer ingerelt vagy gátolt mechanizmusa 

következtében gyorsulások és lassulások válthatják egymást. Ezek többnyire szabálytalanul 

következnek be. 

- ritmus és hangsúly  

A ritmus is elárulja a mögötte álló indulatokat. Felgyorsult, néha változó tempójú, máskor 

hadaró beszédmóddal is találkozunk (Fónagy–Magdics, 1967 idézi: Hárdi 1996: 21). Lehet még 

pattogó (a nyomaték és a hangsúly nagysága szerint); helyenként megtorpanó, egyenetlen (Subosits, 

1996: 108).  

- szünet és hanglejtés  

A szünet alapvet en biológiai funkcióhoz kapcsolódik, a belégzéshez, amellyel a szervezet 

oxigénellátását biztosítjuk. A szünetnek lényegi jegye, hogy két elem viszonyában létezik, tehát a 

közlés indítását és befejezését nem szünet, hanem csend el zi meg, illet leg követi (Kassai 1998: 

227). Az agresszió verbális formájában többnyire rövid szünetek fordulnak el . Ezek is 

kiszámíthatatlanul következnek be (Subosits 1999: ő6). 

- dallamvezetés  
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Ez lehet szabálytalan, ugrásszer ; a dallamot a dinamikus jegyek elnyomják. Az agresszív 

egyén beszédében az agressziót kísér  megnyilatkozás dallamvezetése szabálytalan, ugrásszer . Az 

agresszív megnyilatkozás többnyire „kottázhatatlan” (Subosits 1996: 108).  

- hangterjedelem  

Az egyéni középérték alsó és fels  határait gyakran átlép  hangterjedelem jellemzi (Subosits 

1996: 108).  

- a beszédhangok rövidítése és nyújtása 

A beszédhangok rövidítése és nyújtása gyakori mozzanat; egyrészt a fenyeget  magatartással, 

másrészt az ideges feszültséggel hozható összefüggésbe (Subosits 1996: 108). 

3. számú melléklet: 

A középiskolás kor és a serdülőkor összefüggése, az életszakasz karakterisztikus jegyeinek 

felvázolása 

Meggy z désünk, hogy a nyelvi agresszió a homlokzattal, ezen keresztül pedig az énképpel és 

annak bizonytalanságaival, frusztrációval, a hatalom (ön- és mások feletti uralom) gyakorlásával 

van összefüggésben, éppen ezért fontos látnunk a serdül kor nagyon is kritikus id szakának 

jellemz it, lélektani problémáit, mely kríziseket az egyéni mentális, pszichikai és fiziológiai állapot 

és a szociokulturális háttér személyenként „átszab”.  

Erikson pszichoszociális elmélete alapján mondhatjuk (1968), hogy az embernél 

azonosságának, egyéniségének az érzése az életszakasz ötödik fázisában, azaz a serdül korban 

jelenik meg. Ekkor a serdül  változó eszményképek hatása alá kerül, mely folyamat az 

énazonosságának bizonytalanságához vezet. űarver és Scheier (1998) a serdül kor alapvet  

feladatának az identitásképzést tartja. A serdül korból akkor kerülhet ki az egyén er s 

identitásérzéssel, ha énfogalma két értelemben is kialakul: el ször is sikeresen össze kell ötvöznie a 

korábbi pszichoszociális fázisokból származó énfogalmait, majd ezt az integrált énfogalmat 

összhangba kell hoznia a mások által róla alkotott elképzeléssekkel, vagyis a különböz  

kommunikációs helyzetekben általa felmutatott homlokzat társas megítélésével. A biztos énkép 

kialakulásának feltétele tehát, hogy mind a személyes, mind a társas közegben meg kell teremteniük 

identitásukat. Erikson szerint (1968) a serdül knek négy korábbi fejl dési krízist kell újra 

megoldaniuk:  



288 
 

1. a bizalom kialakítása, 

2. az autonómia iránti igény, 

3. a kezdeményezés igénye, 

4. a teljesítmény igénye. 

A serdül  életkorával és az ehhez kapcsolódó feladatokkal összefüggésben hirtelen sok és 

sokrét  szerepek megtanulására kényszerül, s mivel énképének több összetev je is van, ezek – a 

különböz  szerepek kipróbálása kapcsán – néha egymással összeegyeztethetetlennek t nnek, ezért 

ilyenkor fellép egy ún. szerepkonfúzió. Erikson szerint e szakasz krízise éppen az alakuló identitás 

és a szerepkonfúzió között feszül. Az identitáskeresés következtében ebben a szakaszban fokozott 

érdekl dés irányul tehát az énre.  

A korai serdül korban (13–15 év) az énkép differenciálódni kezd, ugyanakkor az 

énreprezentáció konkrét tulajdonságai egyre inkább magasabb rend  fogalmakkal cserél dnek fel. 

Az identitás alakulását nagyon érzékenyen érinti a kortársak és a feln ttek véleménye, azok 

mércéinek különbsége, melyek önreflexió nélküli befogadásával jellemezhet  ez a korszak. 

A középs  serdül korban (15–17 év) az önreflexió nélküli elfogadás lassan felszámolódik, 

ugyanakkor az ellentétes személyiségjegyek integrálódása komoly feszültséget szül, és e megélt 

feszültség miatt alacsonyabb lesz az önértékelés, az el z  korszakhoz képest negatívabb énkép 

jellemzi ezt a szakaszt. 

A kés i serdül korban (17–19 év) lezárul az ellentétes tulajdonságok integrációja, és kialakul a 

helyzett l, személyekt l, id t l független identitás. Az énreprezentáció olyan személyes nézeteket 

és morális értékeket tartalmaz immár, amelyek egy része átvett és bels vé tett érték, másik részük 

pedig a tapasztalás révén épült be a személyiségbe. Mivel az ideális és a reális én közötti 

különbségek csökkennek (K rössy 200Ő), ebben a szakaszban az önértékelés is pozitívabb lesz. A 

serdül  felismeri, hogy kapcsolatainak  az els  számú birtokosa, és amíg korábban – a 

kortárskapcsolatokban való létezés id szakában – a társas identitás próbálgatása, a folytonos 

határátlépés jelentette számára a lét természetességét, a kés i serdül kor felé haladva egyre inkább 

arra törekszik, hogy kidolgozza személyes identitását, vagyis a helyzetekt l, személyekt l, id t l 

független önazonosságát (Tókos 200ő: ő0). A közvetlen önreflexió azonban szinte kizárólag csak a 

szociális környezet hatásain és az elsajátított ismereteken keresztül lehetséges. Nehéz a társas 

kontextustól függetleníteni a tiszta ént. A többi ember reakciója, úgy t nik, elengedhetetlen az 

énfogalom fejl déséhez, és a fejl dés során végig meghatározza annak alakulását. Nyilvánvaló, 
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hogy mások véleményének és visszajelzésének beépülése az énbe nagyobb valószín séggel történik 

meg, ha a személy a másikat nagyon kompetensnek észleli, vagy ha a visszajelzést mások is 

érvényesítik, vagy igazolják (Markus–űross 1990: 6Ő), illetve ha jelent s mennyiség  kapcsolati 

id t tölt el az említett véleményalkotóval, ezért a személyes nyelvi attit d és ezen keresztül az 

identitás alakulását a mindennapi társas kapcsolatok kommunikációs hozadéka mellett a magas 

presztízzsel rendelkez  media és a digitális hálón használatos kommunikációs gyakorlatok, 

stratégiák is jelent sen befolyásolják. Vagyis a serdül k identitásának alakulására, kommunikációs 

szokásaik formálódására a személyesen átélt és a csupán tanúként megélt konfliktusoknak és azt 

alakító nyelvi agressziónak rendkívül jelent s hatása van. 

A serdülőkor mint a gyermek és a felnőttkor átlépésének „szabadságharca” 

A serdül kort a „már nem” és a „még nem” állapotával, illetve korlátozott szabadsággal és 

alárendelt státusszal jellemezhetjük, mely a kapcsolatok újraértelmezésével, a személyiségjegyek 

integrálásának krízises állapotával és a fizikai test gyors és jelent s mérték  

változásával/növekedésével egészül ki. Napjainkban a szabadid s tevékenység helyének, 

szerepének, min ségének megváltozása az ifjúság önállósodásának felgyorsulásához vezet. Az 

önálló fogyasztóvá válás mintegy kikényszerítette a fiatalok korai önállóságát. Ugyanakkor a 

tanulmányi id  meghosszabbodása késlelteti a családtól való egzisztenciális függetlenedést, ez 

számos konfliktus forrásává válhat, és a feln ttkorba való határátlépés folyamatát nehezíti. 

A korai szexuális élet és az önálló fogyasztóvá válás, illetve ezen keresztül az önálló szórakozás 

együtt jár azzal, hogy a serdül k képlékeny életfelfogására a szórakoztatóipar gyakorolja az egyik 

legnagyobb hatást, melyen nem kérhet k számon a szigorú morális értékek, továbbá az ebben a 

közegben megélt élmények adják a viselkedés alternatív mintáit, miközben nagy mértékben 

csökken a család és az iskola szerepe a nevelésben, az értékközvetítésben (Gábor 1999: 7Ő3).  

A világháló, az információhoz való közvetlen hozzáférés, és a szórakozás lehet sége elmossa a 

korosztályon belüli m veltséghez köthet  és elvárható jelent s tudáskülönbségeket. Ez a folyamat 

összefüggésbe hozható a kulturális evolúció legújabb fejleményével, az egytagú csoportok 

színrelépésével, mely a globalizációhoz való alkalmazkodás következménye. „Korábban a 

személyiség a globális és lokális reprezentációk révén harmonikusan illeszkedett a csoporthoz és a 

csoport kultúrájához. Most nincs mihez illeszkedni, a szocializáció nem biztosítja az 

ellentmondásmentes ideák átvételét, a lelki békét és a harmóniát. A gyermeket nemcsak a család 

neveli, hanem a szomszéd gyerek, az iskola a televízió is. Értékei a globális reprezentációkból 

átvett, sokszor egymásnak ellentmondó összevissza komponensek. Ebben a helyzetben hirtelen 
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megn tt a lokális reprezentációk szerepe. Kialakult egy új evolúciós alrendszer, a modern 

személyiség, amely ha nem túlságosan rosszul indul, valamennyire képes saját maga kiválogatni 

azokat a kulturális komponenseket, amelyek a saját elméjében, a saját lokális reprezentációs 

hálózatában ellentmondásmentes rendszert, valódi jelentést hozhatnak létre. Csak olyat fogad be, 

ami illeszthet  a többihez, tehát elgondolható gondolatokkal, végrehajtható akciók lehet ségeivel 

rendelkezik. Ez is evolúciós folyamat, konvergenciával, id beli replikációval. Hasonló a bioszféra 

evolúciójához, abból is csak egy van, abban is csak olyan komponensek maradnak meg, amelyek 

összehangolhatók, amelyeknek értelmük van. Az ember életideje eltörpül a bioszféra mellett, de a 

személyiség kialakulásában ugyanezen evolúciós er k munkálkodnak” (űsányi 1990: 291). 

Ez a folyamat jól illeszkedik posztmodern világunk bázisideológiájához, melyet Ady találóan 

nevez meg a „minden egész eltörött”19
 mondattöredékben. Ez a világnézet annak elfogadását hirdeti 

meg, amit a század tízes éveiben el ször Ernst Mach osztrák filozófus kezd el feszegetni, hogy az 

ember énje tulajdonképpen nem más, mint egyedi élmények össze-vissza hányt sokasága. Olyan, 

mint egy szalmakazal. Az, hogy van egy énünk, személyiségünk, aki mindennek a hordozója lenne, 

csak hipotézis, melynek egyetlen alapja a saját testünkr l való élmény. Nincs egy olyan rend, mint a 

mese rendje. A rendet csak az a hitünk teremti meg, hogy mindezt a saját testünkr l meglév  

szintén élményszer  dolgainkhoz rendeljük (Pléh szóbeli közlése Monory M. – Tillmann J. A. 

Ezredvégi beszélgetések).  

Összefoglalva: a posztmodern ideológia és a kortárs életkörülmények nem könnyítik meg a 

serdül kor krízisének feloldódását, hanem mintegy késztetik a fiatalt a magasabb státus (er szakos) 

megszerzésére, mely legegyszer bben a viselkedésben a nyelv által gyakorolható hatalom 

verbalizációjával jeleníthet  meg.  

  

                                                      
19

 Ady Endre: Kocsi út az éjszakában 
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4. számú melléklet  

A 8. számú ábra részletes magyarázata 

 

8. ábra: Az olvasás gyakorisági mutatói az iskolatípusok összefüggésében Likert-féle skálán százalékban kifejezve 

A gimnázium, az AJKP, a szakközépiskola az olvasás-gyakoriság tekintetében együtt halad, a 

szakiskola viszont leszakad. A szakiskolásoknak nem egészen a fele, Ő6%-a soha nem olvas, ez az 

arány eggyel kés bb a ritkán kategóriánál jön el  a gimnazisták, a szakiskolások és az AJKP-s 

tanulóknál. A néha kategóriától felfelé egyértelm en a gimnazisták érik el a legjobb értékeket. Az 

„elit” gimnáziumi tanulók esetében a soha kategória meg sem jelenik, a gimnazisták közül 11 f , a 

szakközépiskolások közül pedig 16 f  jelölte be.  

A szakiskolások mintegy 70%-a a soha és ritkán kategóriát választotta, a gimnazisták és a 

szakközépiskolás esetében a ritka és a néha a jellemz , mindkét esetben 70% választotta, az AJKP-

soknál 90%-ban jelenik meg ez utóbbi két kategória. A legjobb értékek az „elit” gimnázium 

tanulóinál találhatók, de még itt is rendkívül magas, ő2% azok aránya, akik ritkán vagy néha 

olvasnak, és csupán, Ő8%-uk választotta a gyakran és mindig kategóriát. 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

soha ritkán néha gyakran mindig

EG-olvas

G-olvas

AJKP-olvas

SZK-olvas

SZI-olvas



292 
 

5. számú melléklet: 

A nyelvi attitűd alakulása a nyelvi agresszióval kapcsolatos önismereti tényezők és a 

személyes nyelvhasználat külső megítélése alapján (A 11.; 12. ábra magyarázata) 

A 9-t l 26-ig terjed  kérdések a nyelvi agresszióval kapcsolatos tudásra és el ítéletre kérdeztek 

rá, ezek között volt olyan, amely a saját nyelvhasználat megítélésére irányul, illetve a hozzá 

kapcsolódó metakognitív tartalmakat kérte számon, és voltak, amelyek az interakcióban 

megvalósuló (saját) nyelvhasználat küls  megítélését térképezték fel. Volt olyan, amely a 

beszédpartner/dominancia szempontjából történ  normaszegés/udvariatlanság mértékének 

változására, illetve bizonyos leszólás-típusok megítélésére, a nyelvi agresszió fajtáinak a hallgatóra 

irányulás szempontjából történ  megkülönböztetésére, a különböz  helyzetekben alkalmazható 

konfliktus-megoldási technikákra kérdezett rá.  

A kérd ív 1ő. és a 22. kérdése ugyanazokat a megállapításpárokat tartalmazta, annyi 

különbséggel, hogy a 1ő. kérdéssorban egy tetsz leges agresszív emberr l kellett véleményt 

formálni a megadott tulajdonságpárok alapján, míg a 22-ben ugyanezek a kérdések a válaszadóra 

magára vonatkoztak. Továbbá a kérd ív 22. pontjának kérdéspárjai egy plusz elemmel egészültek ki 

a 1ő. kérdéshez képest: 22a. gyakran használok nyelvi agressziót vagy ritkán vagy egyáltalán 

nem használok nyelvi agressziót kérdéssel. Az önmeghatározás alapján a válaszadókat két 

csoportba tudtuk sorolni: a nyelvileg agresszívekre (NYA) Ő0,7% és a nyelvileg nem agresszívekre 

(NYNA) 59,3%. Ez az arány iskolatípusonként kisebb eltérést mutat, ugyanakkor szoros 

összefüggés figyelhet  meg a családi állapot és a nyelvhasználat önmegítélése között. Ez az 

összefüggés azzal magyarázható, hogy a szakiskolások mondják magukat leginkább agresszívnek, 

és az  esetükben a legmagasabb a csonka családi háttér. 



293 
 

 

11. ábra: A nyelvi agresszió önmeghatározása és az iskolatípus összefüggésének százalékos aránya 

 

12. ábra: A nyelvi agresszió önmeghatározása és a családi háttér összefüggésének százalékos aránya 

6. számú melléklet:  

A 22. és a 25. kérdés kereszttáblás méréséből származó eredmények részletes magyarázata 

Az adatok szerint az agresszióra vonatkozó válaszok az udvariasan megvédem magam és a 

fizikai agressziót alkalmazok közti széles skálán mozoghattak. Az elemzés során az adatokat úgy 

egyszer sítettük, hogy két kategóriát hoztunk létre (agresszív, nem agresszív), és ha valaki a 2ő. 

kérdés bármelyik részkérdésénél agressziót követne el, akkor agresszívnak mondtuk. Az adatközl k 
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közül mindössze Ő1 f  nem reagál agresszióval az agresszióra, 220 f  legalább egy esetben az 

agresszív válasz lehet ségét jelölte meg. 

A 2ő. kérdés eredményeinek iskolatípusra való lebontásakor azt figyelhetjük meg, hogy pl. a 

tanári agresszióra adható reakciók között a fizikai agresszióval való válasz lehet sége kizárólag a 

szakiskolások esetében (két f nél) jelenik meg, közülük azonban csak az egyik adatközl  tartja 

magát agresszívnek (a 22/a kérdés szerint), másikuk nem.  

A gimnazisták körében a 22/a. kérdés alapján a magukat agresszívnek mondó gyerekek (33 f ) 

közül mindössze 8 f , vagyis 2Ő%-uk szólna vissza durván a tanárának, ugyanakkor a magukat nem 

agresszívnek mondók között is (Ő9 f ) találunk 6 olyan adatközl t, aki ugyanezt a stratégiát követné 

(12%). Az AJKP-s diákok esetében is ugyanez figyelhetjük meg. A szakközépiskolásoknál szintén 

50-ő0% a nyelvhasználati szokás és a nyelvhasználat megítélése közti átfedés. 22 f  szólna durván 

vissza tanárának, közülük azonban csak 11 adatközl  tartja agresszívnek magát. A szakiskolások 

esetében a durván visszaszólók aránya elég magas, arányosan a magukat agresszívnek mondók 

átlagával, a 39 f b l 12 f , vagyis a szakiskolások 31%-a durván visszaszólna, náluk a legmagasabb 

a magukat agresszívnek mondók és a durva nyelvhasznlat megjelölése közti korreláció, az 

összefüggés 66,7%-os. Az „elit” gimnazisták esetében viszont nincs olyan adatközl , aki durván 

visszaszólna tanárának. Esetükben a 13., 1Ő. nyitott kérdésre adható válaszok ugyanezt bizonyítják, 

hiszen példáik között nem találunk sem tabuszegést sem trágár kifejezést, az  nyelvi agressziójuk a 

magasabb státussal rendelkez  tanár instrukcióinak, illetve a tanár véleményének visszautasításában 

merül ki.  

7. A diákok ellen írányuló diszfémiahasználat szempontjából különböző szidás és 

leszólástípusok értékelése az agresszió mértéke (a megnyilatkozás bántó, sértő jellege) 

alapján  

Elmondható tehát, hogy az „elit” gimnazisták értékelték legmagasabbra a szerephez ill  jelleg 

alapján a szidás- és leszólás-típusokat, utánuk ebben a kérdésben viszont érdekes módon nem a 

szabálykövet bb AJKP-s diákok jönnek – szemben a 11. kérdés válaszainak alakulásával, ami 

alapján ez volna várható –, hanem a gimnáziumi tanulók, majd a szakközépiskolások, és csak 

utánuk jönnek az AJKP-s tanulók válaszai. A sorrendben az utolsó helyen általában a szakiskolások 

állnak – ugyanakkor például az „Ezt otthon engedd meg magadnak!” bántó jellegének 

megítélésében k adják a legmagasabb értékeket, ezzel mintegy közelítik egymáshoz a közvetlen 

nyelvi agressziónak min sül  leszólás „Te hülyegyerek” és ez utóbbi, a dominanciaviszonyhoz és 

szituációhoz f z d  viselkedés és beszéd elutasítását (vö.: 1/b.; 2/b. táblázat) 
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Mennyire sért  

számodra a: „Te 

hülyegyerek!” 

"elit" 

gimnázium Gimnázium AJKP Szakközépiskola Szakiskola 

 válaszolt 31 86 21 83 39 

nem válaszolt 0 0 0 1 0 

átlag 4,0300 3,9000 3,7000 3,8000 3,0000 

középs  érték 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 

leggyakoribb elem 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 

1/b.táblázat: A „Te hülyegyerek!” durvasági mutatói iskolatípusonként 

Mennyire sért  

számodra a: „Ezt 

otthon engedd meg 

magadnak!” 

"elit" 

gimnázium Gimnázium AJKP Szakközépiskola Szakiskola 

 válaszolt 31 86 21 83 39 

nem válaszolt 0 0 0 1 0 

átlag 2,6000 2,5600 2,5200 2,4600 2,8000 

középs  érték 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 

leggyakoribb elem 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 

2/b. táblázat: Az „Ezt otthon engedd meg magadnak!” durvasági mutatói iskolatípusonként 

A tekintélytisztelet verbális megjelenése náluk a legalacsonyabb, illetve nyelvhasználatukról 

elmondható, hogy nemcsak a beszédprodukció szintjén, hanem a percepció szintjén is kedvez bben 

ítélik meg a konstruktív és a közvetlen nyelvi agressziót. Ez adódhat a nyelvi agresszió 

felismeréséhez szükséges metapragmatikai tudás hiányából, illetve adódhat a gyakori hallásból 

fakadó deszenzitivitásból is, és abból, hogy kevésbé tudatos nyelvhasználók, hogy a különböz  

státusú beszédpartnerhez kevésbé igazítják beszédstratégiáikat (vö: 19. ábra).  

Az AJKP-s tanulók esetében azt látjuk, hogy az ellenük elkövethet  közvetlen és konstruktív 

nyelvi agressziót a szakiskolásokhoz hasonlóan alulértékelik, míg az általuk elkövethet  közvetlen 

nyelvi agresszió bántó jellegét az „elit” gimnáziumi tanulókhoz hasonlóan a fels  kategóriákba 

helyezik. Ez arra enged következtetni, hogy a nyelvi agresszióról els sorban a helyzeti normához 

kapcsolódó tudással és nem stratégiai tudással rendelkeznek, mely tudás a viselkedésükbe és 

tudatos nyelvhasználatukba gyakorlatként nem feltétlenül jelenik meg, nem épült be. A 

nyelvhasználat miatt keletkez  gyakori konfliktusok és az ehhez kapcsolódó gyakori leszólások 

hatására pedig hozzászoknak az ellenük irányuló közvetlen és konstruktív nyelvi agresszióhoz, vele 

szemben deszenzitívvé válnak. Ezt a feltételezésünket er síti meg a űramer-féle V-vel mért 

közepes er sség  összefüggés is, melyet a leszólás- és szidásformák értékelése és a formális 

közegben történ  megszólítás-gyakoriság között (10. kérdés) találtunk. Érdekesség, hogy ebben az 
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esetben a két széls  értékben van szignifikáns különbség. Vagyis az, akit gyakran szólítanak meg 

formális közegben, hozzászokik a leszólásokhoz, és nem jelent számára nagy traumát, a nyelvi 

agresszióhoz hozzátartozó érzelmi reakció elmarad, holott a nyelvi agresszió mint konstruktív 

nevelési technika éppen a kizökkentést célozza meg, hosszútávon azonban épp ezt a jellegét veszíti 

el (vö.: 18.ábra). Akit viszont ritkán szólítanak meg, annál jelent s érzelmi hatást vált(hat) ki. 

 

18. ábra: A „Te hülyegyerek!” leszólás értékelése a formális közegben való figyelmeztetések gyakoriságának 

összefüggésében százalékban kifejezve 

8. számú melléklet:  

A 16., 17. kérdésben felsorolt beszédpartner-típusok státusának jellemzése a státust 

befolyásoló társadalmi tényezők alapján 

A 16., 17. kérdésben felsorolt beszédpartner-típusok státusa els sorban az életkor és a szociális 

távolság alapján különböztethet  meg. A barát státusban, az életkorból és a szociális helyzetb l 

fakadóan is azonos pozícióban áll a beszél vel (még akkor is, ha a kortársak között a csoporton 

belül jelent s dominanciakülönbségek vannak), a köztük megvalósuló beszélgetés jellege 

alapvet en informális, de pl. osztálytermi közegben – a kapcsolat ellenére – formális jegyeket ölt. A 

szülő az életkori és szociális tényez k, illetve az adatközl  személyes függése miatti státusban a 

megkérdezettek fölött áll, ugyanakkor a státuskülönbséghez f z d  nyelvhasználati normát a 

familiáris kapcsolat és a beszélgetések informális jellege enyhítheti. A tanár életkorban és szociális 

tekintetben is a tanuló fölött áll, éppen a diák életében betöltött irányító, szervez , tanító funkciók 

miatt, a beszélgetések általában formális közegben valósulnak meg, ezért normái szigorúbb 

szabályokhoz igazodnak. A 16. kérdésben az idegen esetében az életkor nem volt megkötve, a 

válaszok alapján arra következtethetünk, hogy az adatközl k idegen feln ttre asszociáltak. Az 

idegen feln tthöz f z d  beszédkapcsolatot azzal jellemezhetjük, hogy nincs korábbi 
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beszédesemény, amire a státus felmérésekor hagyatkozni lehetne, az ismert, hogy nincs el ismeret. 

Az idegenekkel folytatott beszélgetés történhet formális és informális közegben egyaránt. 

9. számú melléklet 

A 23. ábra részletes magyarázata 

 

23. ábra: A tanárral szembeni közvetlen nyelvi agresszió udvariatlanságának megítélése Likert-féle skálán a nemek 

összefüggésében százalékban kifejezve 

Az „elit” gimnázium esetében az illetlen kategóriától felfelé számolhatunk adatokkal, a 

válaszok többsége a durva illetlenség és a nagyon illetlen kategóriában találhatók. Ha a nem 

illetlen és a kicsit illetlen kategóriákat összeadjuk, akkor az AJKP-s diákok közül 1 f , a 

gimnáziumi tanulók köréb l pedig ő f  esetében a tanárral szemben alkalmazható nyelvi agresszió 

megengedhet nek bizonyul. Ez az arány a szakiskolásoknál a legmagasabb, összesen 21%, azaz 8 

f t érint  jelenség. Az iskolatípusok többségénél a nagyon illetlen kategória dominál, ez alól csak 

az „elit” gimnázium kivétel. 
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10. számú melléklet 

A formalitás mértéke szerint különböző helyszínek és helyzeti normáik összefüggése az 

agresszió különböző formáinak megtapasztalásával 

  

Milyen 

gyakran halla

embereket durván 

beszélni a 

tanórán? 

Milyen 

gyakran halla

embereket durván 

beszélni 

szünetben? 

Milyen 

gyakran 

hallasz 

embereket 

durván 

beszélni 

otthon? 

Milyen 

gyakran 

hallasz 

embereket 

durván 

beszélni 

facebookon? 

Milyen 

gyakran 

hallasz 

embereket 

durván 

beszélni 

edzésen? 

Milyen 

gyakran halla

embereket durván 

beszélni bulikban

Milyen 

gyakran 

hallasz 

embereket 

durván 

beszélni 

étteremben? 

N válaszolt 259 259 259 258 258 259 259 

nem 

válaszolt 

2 2 2 3 3 2 2 

átlag 3,0154 3,8263 2,4672 4,6240 2,9457 4,0232 1,7761 

középérték 3,0000 4,0000 2,0000 4,0000 3,0000 4,0000 2,0000 

leggyakoribb 

elem 

3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 5,00 2,00 

11. táblázat: A különböz  helyszínek és a nyelvi agresszió megtapasztalásának gyakorisági mutatói 

A 11. táblázatról leolvasható, hogy a nyelvi agresszió nyelvhasználati gyakorisága és a hozzá 

kapcsolódó színterek összefüggésében a facebook vezeti a sort, ezért érdemes újra megemlítenünk 

a 8. kérdésünk eredményét, mely szerint a középiskolás-korúak iskolatípustól függetlenül ezen a 

felületen társalognak a legtöbbet, ezzel töltik a legtöbb id t. Ez a nyelvhasználat spontán, közvetlen, 

ellen rizetlen, írott, illetve a metakommunikáció kontrollja is hiányzik bel le. A 4,6-os átlag és a 4-

es középérték azt jelzi, hogy szinte nincs olyan adatközl , aki 4-nél kevesebbet adott volna ennek 

az értékelésére, vagyis iskolatípustól függetlenül a diákok úgy vélik, hogy a nyelvi agresszió 

különböz  formája az egymás közti spontán társalgásoknak gyakori eleme. A facebook-bejegyzések 

diskurzuselemzése a kérd íves válaszokat empírikus adatokkal támasztja alá, abban a tekintetben, 

hogy azonosítja a facebookos társalgásokban a nyelvi agresszió minden formáját és az elemzés 

során reflektál a nyelvi agresszió sajátos funkcionális többnem ségére, hiszen az említett aktusok az 

agresszív indulat függvényében egyszerre teszik lehet vé a nyelvi bántalmazás, illetve a humor és 

arcmunkán keresztül a csoportidentitás közlését. Kivételt képeznek az „elit”gimnáziumi tanulók, k 
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pozitívabban látják a facebook-nyelvhasználat jellemz it (vö.: 29. ábra). 35%-uk úgy véli, hogy 

csak néha használnak nyelvi agressziót a fiatalok az egymásközti virtuális társalgásban, vagyis, 

hogy az informális, spontán és közvetett forma ellenére a standard (köznyelvi) normához való 

igazodás jellemzi ezeket a beszédeseményeket is. A gimnáziumi és a szakközépiskolás tanulók 

viszont általában a nyelvi agresszió kiélésének lehet ségét látják a facebook-on történ  

üzenetváltásokban.  

29. ábra: A Facebook-on használt nyelvi agresszió gyakorisági mutatói Likert-féle skálán az iskolatípusok 

összefüggésében százalékban kifejezve 

Második helyen a bulikban kategória áll (vö.: 30. ábra), ez az el bbi nyelvhasználati 

gyakorlattól a szóbeli jellegben és az el fordulás gyakoriságában különbözik. Az érintkezés itt is a 

kortárscsoporton belül valósul meg, vagyis spontán, közvetlen, az önálló szórakozáshoz kapcsolódó 

beszédcselekvés. Az eredmények arra utalnak – mivel az 5-ös a leggyakoribb elem –, hogy 

nagyobb a szóródás a különböz  gyakorisági kategóriák között, ezért az átlag is alacsonyabb az 

el z höz képest, viszont az adatközl k Ő0%-a a mindig kategóriát jelölte meg. Az iskolatípus 

szerinti felosztásból viszont jól látszik, hogy az „elit” gimnáziumi tanulók jelennek meg markánsan 

az 5-ös kategóriában, ami összefügghet a társadalom el ítéletével és valóságos tapasztalatokkal is, 

annál is inkább, mert nem a saját nyelvhasználatuk, hanem általában a fiatalok nyelvhasználatának a 

megítélésére szólítottuk fel az adatközl ket.  
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30. ábra: A bulikban használt nyelvi agresszió gyakorisági mutatói Likert-féle skálán az iskolatípusok 

összefüggésében százalékban kifejezve 

A nyelvhasználat formalizálódását két esetben figyelhetjük meg, mely jelentékeny 

szabályozással jár(hat) együtt, az egyik az étterem – mely a helyzeti normák tekintetében formális 

közegnek min sül – és érdekes módon az otthon, vagyis informális közegben valósul meg 

leginkább, ez azért is jelent s tényez , mert a nyelvhasználat miatti figyelmeztetések esetében is a 

családnak volt a legfontosabb szerepe, a nyelvhasználati szabályozás jelentékeny ezeken a 

helyszíneken.  

A 20. kérdésben általunk vázolt helyszínek legfontosabb különbségét a hozzájuk kapcsolódó 

formális és informális jelleg  kommunikációban ragadhatjuk meg. A facebookozás és bulizás 

közben használt beszédaktusok mellett az informális kommunikáció másik jelent s fóruma az 

otthoni, a családtagokkal folytatott hétköznapi beszélgetések, melyek gyakoriságuk és presztízsük 

miatt is a középiskolás-korúak számára a nyelvhasználati szokások kialakulása szempontjából 

meghatározó mintát képeznek. Az otthoni közeghez kapcsolódó nyelvhasználati szokásokat nézve 

éppen a beszédpartnerek tekintetében kell jelent s különbségekkel számolnunk. Ezen els sorban 

nem azonos státusban lév  kortárs kapcsolatokat, hanem a familiáris függ ségi viszonynak 

köszönhet en alá-fölé rendeltségben álló, jelent s státuskülönbségeket tükröz  kapcsolatokat 

értünk, mely státuskülönbség és a hozzá kapcsolódó verbális dominancia leképez dik a 

nyelvhasználati helyzeti normákban is. Ennek metakognitív tartalomként való tárolása és a 

nyelvhasználatba való beépülése szinte általánosnak mondható az adatközl k között, hiszen a 

normaszegés kérdésében a szül  ellen elkövethet , nyelvileg agresszívnek, bántónak min sül  

beszédcselekményeket értékelték leginkább szerephez nem ill nek a középiskolás-korúak. Kivételt 

e tekintetben a szakiskolás növendékek 10%-a képezett. Ugyanakkor a szül k mint a legmagasabb 
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presztízzsel rendelkez  beszédpartnerek a nyelvhasználati mintaadásban is a legfontosabb szerepet 

töltik be, erre utal 2Ő. nyitott kérdés eredménye, melyben az agresszív nyelvhasználat mintaadóira 

kérdeztünk a rá. Eszerint a nyelvi agresszió legf bb mintaadói a szül k (vö.: Ő3. ábra).  

31. ábra: A család és a nyelvi agresszió használatának gyakorisági mutatói Likert-félre skálán az iskolatípussal 

összefüggésben százalékban kifejezve 

Az iskolatípusok szerint az AJKP-s diákok alkalmazzák legkevésbé szüleikkel szemben a nyelvi 

bántalmazást, viszont a soha kategóriát közülük mindössze két diák jelölte be (vö.: 31. ábra). Náluk 

a legtöbb válasz a ritkán kategóriába jut (61%), ezzel az aránnyal k vezetnek, utánuk a 

gimnazisták, majd a szakközépiskolások és a szakiskolások, végül az „elit” gimnazisták jönnek. 

Szinte ennek a fordítottját látjuk a néha választásában. A gyakran és mindig kategóriákban az 

egész mintát tekintve is elenyész  válasz kerül, iskolatípusonként alig haladja meg ez az adatközl k 

10%-át, kivétel a szakiskola, közülük 23% ez utóbbi két kategóriát jelöli be, és a 

szakközépiskolások 16%-a szintén így jár el. Az otthoni kommunikáció jellegének feltárására a 

szül k iskolai végzettségének és a nyelvi agresszió változatos formáinak gyakorisági mutatóit 

kereszttáblán is vizsgáltuk. Az édesapa iskolázottságának mértéke és az otthon tapasztalható nyelvi 

agresszió összefüggésében mindössze két kategóriában van eltérés a magasabb iskolai végzettség és 

a nyelvi agresszió ritkább otthoni megtapasztalása között. A ritkán kategóriában a maximum 

egyetemet végzett apák gyermekei az átlagos 30%-hoz képest ő1%-ban ritkán tapasztalnak a 

családi kommunikációban nyelvi agressziót, ez a 20%-nyi különbség aztán a következ  

kategóriában kissé kiegyenlít dik, hiszen a néha kategóriában az átlagos 30%-hoz képest a 

maximum egyetemet végzett apák összefüggésében 21%-ot találunk. Az édesanyák 

iskolázottságának mértéke és a nyelvi agresszió otthoni megtapasztalásának kérdésében csak kisebb 
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összefüggést találtunk. A soha és ritkán kategóriák esetében nincs összefüggés az anya iskolai 

végzettsége és a nyelvi agresszió megtapasztalásának mértéke között, ugyanis az adatközl k mind a 

négy független változóban (max. nyolc általános, szakiskola, max. technikum, max. egyetem) őő% 

körül mozognak, a néha kategóriában a maximum technikumot végzett anyák gyermekei 

maradnak le, az átlagos 30%-hoz képest mindössze 19,ő%-kuk jelöli be ezt a kategóriát, ez a 10%-

nyi különbség aztán a gyakran kategóriánál jön el . A maximum egyetemet végzett anyák 

gyermekei mindössze 6%-ban tapasztalják otthon gyakran a nyelvi agressziót, a maximum nyolc 

általánost végzett anyák gyermekeinél kicsit magasabb ez az arány, 9,ő%, a szakiskolát végzett 

anyák gyermekeinél 13%, a maximum technikumot végzett anyák esetében viszont 18%. 

Vagyis alacsonyabb iskolai végzettség nem növekszik együtt a nyelvi agresszió gyakoriságával.  

11. számú melléklet: 

Az iskolához kapcsolódó a formalitás mértéke szerint azonban különböző helyszínek 

(tanóra, szünet) és a változatos formákban jelentkező nyelvi agresszió 

megtapasztalásának gyakorisági mutatói  

A tanórai formális és a szünetekben informális közegben tapasztalható nyelvi agresszió 

mértéke nagyjából egy egységnyi különbséget mutat, vagyis tanórán a néha a legjellemz bb, 

szünetben a gyakran a leggyakoribb elem (vö.: 30.ábra). 

 

30. ábra: A tanórán tapasztalt nyelvi agresszió gyakorisági mutatói Likert-féle skálán az iskolatípusok 

összefüggésében százalékban kifejezve 
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Általánosságban a helyszínekhez kapcsolható nyelvi agresszió megtapasztalásában a 

legnagyobb szóródást a szakiskolások válaszaiban találhatjuk, vagyis ugyanazt a nyelvi 

élményt nagy különbségekkel fogadják be az ide sorolható adatközl k. Az „elit” gimnazisták 

érzékelik leginkább agressziómentesnek a tanórai kommunikációt, a soha és a ritkán 

kategóriát jelölte be közülük 8ő%. A soha kategória még a szakközépiskolások és a 

szakiskolások válaszaiban jelentkezik, érdekesség, hogy a szakiskolások között szinte 

ugyanannyi azok aránya, akik tanórai közegben nem tapasztalnak nyelvi agressziót, mint 

azoké, akik szünetben nem tapasztalják ezt (vö.: 31. ábra). Egyébként a két helyszínhez 

kapcsolódó tapasztalatok között náluk a legkisebb az eltérés, az „elit” gimnáziumi tanulók 

körében pedig a legnagyobb, vagyis nemcsak a státushoz igazodó kommunikációban, hanem a 

formalitás mértékéhez igazodó kommunikációban is körükben a legnagyobb a deficit (vö.: 

30., 31. ábra).  

31. ábra: Az óraközi szünetben tapasztalt nyelvi agresszió gyakorisági mutatói Likert-féle skálán az 

iskolatípusok összefüggésében 

12. számú melléklet:  

A 14. számú kérdésre kapott adatok csoportosítási lehetőségei és gyakorisági mutatói 

A 1Ő. (nyitott) kérdés a tanárok részér l a diákokkal szemben elkövetett közvetlen és 

konstruktív nyelvi agresszióval kapcsolatos adatgy jtésre szolgált. A kérdésre 177 f  válaszolt, 

mindössze az adatközl k 68%-a, közülük 23,7% azt nyilatkozta, hogy nem történt vele ilyesmi az 

elmúlt két évben, ez Ő2 f t érint, természetesen a nem válaszolók között lehetnek olyanok, akik ezt 

a halmazt b vítik. 
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A diákok ellen elkövethet  nyelvi agresszió kategorizálásakor más elnevezéseket használtunk. A 

státuslerontás helyett a képességek leszólásáról beszélünk, a tananyagon keresztül történ  

státuslerontás helyén pedig a munka/teljesítmény leszólása szerepel. A kérdésre válaszolók teljes 

mintáját tekintve az adatok szerint a tanárok leggyakrabban a diák személye ellen irányuló a 

helyzeti normák értelmében többszörös normasértés gyakorlatával élnek, melyek a leszólások 

29%-át jelenti. Második helyen a képességek leszólása szerepel 20%-kal, a munka, teljesítmény 

leszólása mindössze 10%, holott ennek a megítélése, kritizálása fogható fel konstruktív 

agresszióként, illetve a kirekesztés, fenyegetés 5-5%-ot kapott. Nemek tekintetében a válaszadás 

százalékra pontosan ugyanúgy alakul, mint az el z  kérdésben a kategóriánkénti megoszlásnál 

pedig azt látjuk, hogy a diákok ellen elkövetett nyelvi agresszió átélésében is a lányok vezetnek, a 

fiúk kizárólag az els  és utolsó kategóriában vannak többen (vö.: 37. ábra).  

 

37. ábra: Az egyes kategóriákban a nemek arány 

Az életkor el rehaladásával a nyelvi agressziónak való kitettség aránya is növekv  tendenciát 

mutat, minden leszólásforma átélésében els sorban a 18 éves korosztály szerepel többségben (vö.: 

38. ábra). 
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38. ábra: Az egyes kategóriákban az életkor szerinti összetétel százalékos aránya 

Az iskolatípus szerinti besorolásnál pedig azt tapasztaljuk, hogy majdnem minden kategóriában 

a gimnazisták vezetnek, a többszörös normaszegés, a nem volt ilyen és a fenyegetés átélés-

gyakoriság esetében a szakközépiskolások vannak többségben.  

Az AJKP-s tanulók élik át összességében a legkevesebb agressziót a tanáraik részér l, viszont 

ez szinte teljes egészében a többszörös normaszegésb l áll. Az „elit” gimnazisták valamivel több 

agressziót szenvednek el az AJKP-sokhoz képest, de az els sorban a teljesítmény és a képességek 

leszólásából valamint a kirekesztésb l tev dik össze (vö.: 39. ábra). 

 

39. ábra: Az egyes kategóriákban az iskolatípus szerinti összetétel százalékos aránya 
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A nyelvi agresszió használatának indokoltsága a kérdőívben felsorolt esetek 

tükrében 

 

ŐŐ. ábra: Az események és nyelvhasználati szokások az iskolatípusok összefüggésében 

A 44. ábráról leolvasható, hogy a gimnazisták mondják legnagyobb arányban azt, hogy egy 

középiskolás-korú beszél  semmilyen körülmények között nem használhat nyelvi agressziót, 

miközben a gyakorlatban k használják leginkább (vö: 37. ábra). Továbbá megfigyelhetjük, hogy 

éppen az „elit” gimnáziumi tanulók látják a legmegenged bben a problémát, köztük Ő0% azok 

aránya, akik úgy gondolják, hogy van olyan helyzet, amikor a nyelvi agresszió használata indokolt. 

Ez összefügghet a tudatos nyelvhasználattal és azzal a metapragmatikai tudással, hogy bizonyos 

agresszív formák funkcionális szempontból nem számítanak agressziónak. A fizikai agresszióval 

szembeni önvédelemre alkalmasnak véli a gimnazisták 80%-a, az átlagos őő-60%-hoz képest a 

legnagyobb arányban. A kortárs csoporton belüli használat esetében a gimnáziumi tanulók a 

legmegenged bbek. 

A fent említett 2Ő. kérdésünk nyitott kérdés volt, melyet tehát a 18. és 19. kérdések ellen rz  

kérdésének is felfoghatjuk, mely azzal a részkérdéssel egészült ki, hogy kikben látják az adatközl k 

a nyelvi agresszió mintaadóit. A válaszok alapján öt kategóriát állítottunk fel: szülőtől, baráttól, 

iskolából/óvodából (ez egyébként egy új elem volt, hogy a nyelvi agresszió megtapasztalásának, 

„megszeretésének” az id pontját nagyon fiatalkorra, óvodáskorra teszik az adatközl k, a nem 

tudatos nyelvhasználati id szakba, amikor az nyelvhasználó mintegy leképezi a környezet 

nyelvhasználatát, utánoz) és két új elem is jelentkezett a válaszokban, a média és a környezet.  
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13. számú melléklet: 

A nyelvi szempontból agresszívnek számító egyén személyiségjegyeinek 

feltérképezése az előítéletek tükrében a nyelvi agresszió szempontjából történő 

önpozicionálás függvényében 

ő2. ábra: A 22/a összefüggése a 22/g és a 1ő/g kérdések eredményeivel 

Az iskolai konfliktusok és a nyelvi agresszió használatának összefüggésében azt látjuk (vö.: ő2. 

ábra), hogy alig van eltérés a 22/a alapján. Továbbá azt, hogy a magukat nem agresszívnek mondó 

adatközl k között 30% azok aránya, akiknek gyakran van konfliktusuk a tanárokkal. Az adatokból 

az mégis kiolvasható, hogy a középiskolás-korúak egyrészt a saját tapasztalataikra hagyatkozva és 

az általános el ítéletekb l merítve is úgy vélekednek, hogy a nyelvi agresszió használata és a 

tanórai konfliktusok között jelent s az összefüggés.  
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ő3. ábra: A 22/a összefüggése a 22/f és a 1ő/f kérdések eredményeivel 

Az 53. ábrán szembet n , hogy a magukat nem agresszívként és sok baráttal rendelkez ként 

aposztrofálók körében a legnagyobb az el ítélet az agresszív fiatalok baráti kapcsolatainak 

megítélése tekintetében, hiszen őő%-ban úgy vélik, hogy a nyelvi agresszió akadálya lehet a kortárs 

kapcsolatok kialakulásának. Implicite ez azt is jelenti, hogy az emberek általában el ítéletesek az 

agresszív emberekkel szemben, ezért nem barátkoznak velük. 

 

őŐ. ábra: A 22/a összefüggése a 22/i és a 1ő/i kérdések eredményeivel 

Az őŐ. ábra adatai szerint, akik agresszívek, ugyanakkor gyakran a figyelem középpontjában 

vannak, a legkevésbé ismerik el azt az összefüggést, amely az agresszió használata és a 

figyelemszerzés között jelentkezik. Vagyis közvetve azt is állítják, hogy nem agresszivitásuk miatt 
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kerülnek az emberek a figyelem középpontjába, ezért k maguk sem ezért állnak a figyelem 

középpontjában, hanem valamilyen egyéb értékes tulajdonságuk miatt.  

őő. ábra: A 22/a összefüggése a 22/d és a 1ő/d kérdések eredményeivel 

Az őő. ábra értelmében a személyes barátkozás kérdésében a legel ítéletesebbek a 22/f 

eredményeivel ellentétben azok a nem agresszív adatközl k, akik olyan emberekkel sem szívesen 

barátkoznának, amilyenek k maguk, vagyis itt a baráti kapcsolat általános elutasításával és nem 

feltétlenül el ítélettel kell számolnunk. Ugyanígy, akik agresszívek és kedvelik az olyan 

személyeket, amilyenek k maguk, a leginkább barátkoznának az agresszív korosztálybeliekkel. 

Náluk az agresszió, a személyiség fontos, ugyanakkor elfogadott „értékes” összetev je, hiszen 

mások esetében sem ok az elutasításra.  

14. számú melléklet:  

A személyes érintettség hatása a lexikonhasználatra és a szöveg retoricitására 

1. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló  
D: Azé<rt>, mert ööö szerintem, egyszerűen ööö most van az a… hát ez… most szokták mondani,… hogy új… 

má<r>,…  új generáció meg ilyenek, de akkor is. Tehát most ez aaa leginkább ööö, hát mi már a fél életünket 

aaa ezeken a kis retkeken éljük le, úgyhogy… k pedig.. tehát, hogy ezt, és annyira megváltozott szerintem így 

az értékrend, hogy ööö, hogy aaa valamivel id sebb tanárok nem érzik, már …tehát így …nem tudom, annyi 

változás történt a gyerekek, és a diákok ööö életében, ezek miatt a kis elektromos cuccok miatt, hogy 

egyszerűen már öööö, már teljesen, tehát..  

K: ellustulnak? 
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D: Igen! Igen! [nevetés] És ööö, éss ezért… tehát nem csak, hogy egy új generáció, hanem ez már tök más 

generáció, mint az eddigiek, tehát itt már nem csak generációk között nincsen ööö, nincsen jó kommunikáció, 

hanem egyszerűen a diákok egy, egy, egy új… tehát egy újfajta élet indult el, és mi vagyunk az els  ilyen 

generáció, akik ezekkel n nek fel. Szerintem van, van valami, nem tudom, hogy hogyan, de tuti, hogy 

kapcsolódnak hozzájuk (A választékos és szlenges kifejezések keveredése mellett a diskurzust er s 

retoricizáltság is jellemzi, pl. újfajta élet túlzás, mely az emocionális bevonódás stratégiájának az 

eszközhasználatát példázza.) 

2. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, gyenge tanuló 

K: Mindig betartod az illemszabályokat?  

D: Nem mindig... Néha áthágom azé<r>…  kicsit (Különös hatást kelt a választékos forma és a renyhe 

artikuláció – hangzókiesés – egymásmellettisége, mintha visszavonná a nyelvi finomkodást, épp a téma miatt, 

vagyis az arcmunka arra utal, hogy a kérdésben a „mintagyerek, a jó fiú”–ként jellemezhet  attit d – melyet a 

választékos stílus implikál, nem vállalható.) 

K: Miért fontos szerinted? 

D: Hát azé<rt>…hooogy…kés bb ne viselkedjünk úgy, mint az állatok. (túlzás, önleszólás, távolodás a 

„rosszfiú”-tól) Munkahelyünk lesz, meg kéne becsülni… Nem kéne elcseszni mindent. (Az elcseszni mindent a 

cselekvés túlzó megfogalmazása a probléma komolyságát hivatott közölni úgy, hogy a szleng és a f névi 

igenévi forma egyszerre tükrözi a társadalmi és az egyéni vélemény egymásra hatását. Az elcseszni, az elbaszni 

ige eufémizált, finomított változata, a baszik ige jelentése olyan tág, hogy alig körvonalazható, a jelentések 

pedig nagyon eltávolodtak az eredeti fogalmi jelentést l, itt pusztán a cselekvés-megnevezés durvasága alapján 

a cselekvés által létrehozott rossz következményeket érthetjük rajta.) 

15. számú melléklet: 

Példa a bizonytalan, távolodó stílushasználatra 

3. fiú, kilencedikes, szakközépiskolás 

K: Szoktál nyelvi agressziót használni? 

D: Hááát… [nevet] (Az adatközl  megtagadja a választ, orvoslás nélkül, ez a távolodó, bizonytalan stratégia a 

jelen szituációban normasért  tevékenységnek számít.) 

D: nem… Nem tudom… Felmegy a pumpa,  

T: Tehát mindig méregb l, indulatból?  

D: Mindig.  

T: Könnyen leszel ideges.  

D1: Hááát attól függ. (Tartalmi szinten a válasz elodázása a kérdés nyitva hagyása révén valósul meg, a 

diskurzus szintjén pedig az újraindítások, a hezitálás, a háttércsatorna-jelzések révén, melyek az arcmunka 

jelöl i, vagyis az interakció során az adatközl  bizonytalan, távolodó stratégiát követ, melynek segítségével 

kétszeresen is védi a pozitív arcát, egyrészt nem tagadta meg önmagát, vagyis közli, hogy szokott nyelvi 

agressziót használni, ugyanakkor kihátrál a metanyelvi adatszolgáltatás el l.  

4. lány, tizenegyedikes, szakközépiskolás, jó tanuló  
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D: Hát, ööö, ezt így most nem tudom… hmm… hát biztos, hogy valami változtatásokat csinálnék, de így most 

hirtelen példát…nem tudok mondani. (A megnyilatkozás tanácstalanságról, inkompetenciáról ad számot, de ez 

nem vállalható, hiszen ha egy diák nem ért a saját világának a megjavításához, az arcvesztéssel jár, ezért az 

arcmunka során a beszél  bizonytalan, távolodó stratégiát követ, melynek segítségével szabályos módon képes 

visszautasítani az interakcióba való involválódást, és ebbe a diszkurzív közegbe helyezi el a kontextuális 

deficitre való hivatkozást, mely stratégiával képes meg rizni saját pozitív arcát.) 

16. számú melléklet: 

Példa az erősen bevonódó emocionális stratégiára  

5. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

K: Mikor lehetne, vagy hogyan lehetne a szaktanárinak súlya? 

D: Hát hogyha egyrészt a szül k is úgy fognák fel a dolgot, mert én is kapok valamit általában, ha kapok egy 

szaktanárit vagy valamit azt mondják, jól van ejnye-bejnye, azt kész. (A szentenciaszer  lezárás a szül i 

vélemény elégtelen, nem adekvát jellegére utal, egyfajta kritikaként fogható fel, mely a saját attit d ábrázolását 

valósítja meg.) 

Tehát, hogy könnyedény át…(Az adatközl  korábbi beszédstratégiáit a távolodó tendencia jellemezte, mely 

hezitációban, szabálytalan szóátadási pontok felkínálásában, lassú, nyújtott hangok képzésében, akadozásban, 

hosszú szünettartásban manifesztálódott. A jelenlegi határozott, involválódó stratégia a karakteres vélemény 

vállalhatóságával, a pozitív arc kidolgozásával függ össze.) 

D: Átsiklik, mert most ez egy eléggé alacsony fegyelmi intézkedés, szóval, ennek nem lehet olyan nagyon nagy 

súlyt…(Szünet, morfoszintaktikai zavar, ez is az emocionális bevonódás következménye.) 

K: Tehát szerinted jobb lenne, ha egy tanárn  simán felpofozhatna egy fiút, amikor az…(A kérdez  nem újabb 

kérdéssel reagál, hanem megpróbálja értelmezni, tisztázni az elhangzottakat, ez pedig bátorítja az adatközl t 

véleményének konkrét megfogalmazásában, ez azonban nem pusztán az információközlés miatt jelent s, 

hanem a pozitív arcmunka része úgy, hogy általa az adatközl  a partnerhez is közeledik, a köztük lév  formális 

távolság az adatközl  közbevetése, gyors, emocionális töltet  válaszai miatt az informális beszédhelyzet 

paramétereire emlékeztetnek bennünket.)  

D: Hát szerintem vannak esetek, amikor már meg lehetne tenni, mert azért nem egy olyan van, hogy egy ilyen 

csúnya szó hangzik el, hanem már durván tiszteletlen, egyenesen a tanár iránt is már megnyilvánul ez az 

agresszió, szóval akkor már egy szaktanári semmi. Ha a tanárn nek így eldurran az agya, hát a szaktanári 

ahhoz eléggé gyenge megoldás. (Az er s emocionális bevonódás a lexikonhasználaton és a 

perspektívaváltogatáson is érz dik, a kimunkált választékos stílus szlenges elemekkel keveredik, a szerintem, a 

szóval és a hát diskurzusjelöl k nem a megnyilatkozás igazságfeltételeit érintik, hanem annak érvényességi 

körét pozicionálják, emocionális és expresszív funkcióval bírnak (Jucker 1993). Jelentésük procedurális és nem 

konceptuális, valamint szintaktikailag és prozódiailag elkülönülnek a mondat többi részét l (Schirm 2013: 

59).) 
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17. számú melléklet: 

Példa az erősen bevonódó/kidolgozott narratívahasználatra 

6. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

D: Nem... Azt a helyzet… mikor hogy hozza, de persze többé-kevésbé igen, de van néha olyan néha olyan 

helyzet, hogy azt nem feltétlen lehet, hogy nem jövök ki jól vele, vagy csak úgy, most nekem fontosabb az én 

saját érdekem pl., mint másoké, most nem gondolok ilyen komoly dolgokra, most én a buszra gondoltam 

igazából. Például amikor szoktam menni a busszal, akkor az a nagy tömegnyomor van, és ugyeee el re kéne 

engedni az id seket, a lányokat meg mit tudom én, de most azért, most mögöttem állnak ötvenen, meg löknek, 

akkor nem fogok annyira jópofizgatni persze egy-kett t el re engedek, azt kész. Nem lehet mindent 

végtelenségig figyelembe venni, a körülmények adottak, és azért meghatározzák, hogy mit kell csinálni. (A 

diskurzusrész a szabályok betartásának kérdéskörében zajlik, az adatközl  karakterisztikus véleménnyel 

rendelkezik a tekintetben, hogy a szabályokat nem lehet mindig teljeskör en betartani, a normaszegésnek mint 

stigmatizált tevékenységnek a diskurzusban való elfogadható elhelyezése és a mellette való érvelés lehet sége 

azonban kizárólag jelent s arcmunka mellett vállalható, melyhez az adatközl  határozott, kidolgozott narratív 

stratégiát alkalmaz. Ennek megvalósulásában fontos szerepet játszanak a diskurzusjelöl k, melyek a 

mondanivaló szubjektivizációját valósítják meg az én gondolom többszöri említésével. Ez els sorban a 

személyes arc kiemeléséhez járul hozzá, mely folyamat jól illeszkedik a történet mondáshoz kapcsolódó 

identitás-bemutatás gyakorlatához, melyben a beszél  mint mesél  és mint szerepl  egyaránt jelen van. A 

határozott bevonódó stratégia azonban nemcsak tartalmi, hanem a beszél i aktivitást, az én-reprezentációt is 

befolyásolja, hiszen a kidolgozott narratíva használatával az adatközl  eléri a résztvev i szerepeknek a 

m fajhoz tartozó jellegzetes kiosztását, melyre ebben az esetben nem az interperszonális közeledés és a 

beszél i bevonódás, hanem els sorban a „kidolgozottság” dimenziója, a beszédprodukció és grammatikai-

lexikai megformálás a gondossága, nagyobb retorikai szerkesztettség jellemez . A beszél i aktivitás magas, az 

interaktivitás és a beszédpartner bevonására irányuló eszközök száma viszont alacsony (Űartha–Hámori 2010: 

315).) 

18. számú melléklet: 

Példa a bizonytalan, bevonódó-távolodó stílushasználatra 

7. lány, tizenegyedikes, szakközépiskolás, jó tanuló 

K: Szerinted mindenki ismeri az órai szabályokat? 

D: Neeem. Ismertetik velünk minden év elején, de addigra már nem nagyon érdekel minket… tehát a legtöbb 

osztálytársamat például… nem… Tudja… csak nem veszi figyelembe.  

K: miért? 

D: Hát  talán a legnagyobb magyarázat…(Er s retoricitás, túlzás a határozott bevonódó stílus jellemz  

jegye.) hogy 11. osztály, de van közöttünk 20 év fölötti is, és őőő hát nem tudom, talán azért mert a legtöbb 

diák kamaszodik… tehát így… így inkább azért nem nagyon figyelünk oda. (Az így partikula használata a 
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középiskolás korúak diskurzusainak jellemz  szóhasználata, egyfajta folyamatos öner sítés, mely a korábban 

elhangzottak igazságtartalmát er síti fel, impliciten pedig azt jelenti, hogy a megnyilatkozó a jelenséget a saját 

perspektívájából mutatja be, és ezzel azt mondja ki, hogy ez a néz pont a legadekvátabb, vagyis, hogy ami 

elhangzott, az így van, folyvást zajló önigazolásként értelmezhetjük a jelenséget.) 

19. számú melléklet: 

Példa a válasz adásának elkerülésére 

8. fiú, tizenegyedikes, szakközépiskolás, jó tanuló 

D: Hát, igazából én magamnak való vagyok... Nem tudom, ritkán járok úgy emberek közé. Nem…nem 

stresszelek, inkább felmegyek, zenét hallgatok, filmet nézek. (…)Nagyon nem beszélünk csúnyán egymással. 

Meg megharagudni nem szoktunk egymásra hülyeségekért. De mondjuk, az anyázás nem lehet, még barátok 

között se… az közülünk senki sem viseli el, valaki elvisel… de én nem viselem el senkit l.  

K: Ez alatt pontosan mit értesz? 

D: Hát, amikor szidják a felmen  nőági rokonaimat, (El ször finomkodva, választékosan fogalmaz, majd 

beidézi a stigmatizált formát, de ezzel határozottan el is távolítja a saját stílusát a többiek stílusától, ez a pozitív 

arc felmutatásának eszköze) szóval az, hogy a kurva anyád, akárki mondja nekem fiú, lehet fiatalabb vagy 

id sebb nálam, én nekimegyek akkor is, nekiugrok, én nem szeretem. (A lezárásra használt retorikai hármas 

szerkezet egyfajta fordított fokozás, az „er sebb” kifejezésekt l a „gyenge” felé tart, implicite az indulatok 

csökkenését ábrázolja, ez is a normával való azonosulást jelzi a partner számára, az önpozicionálás az 

arcmunka része.)  

20. számú melléklet 

Péda a válaszadásra 

9. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D:Hát az amit mondtam. Ez a kurva anyád, meg menj a faszomba, meg ilyenek. Meg… Mit szoktak 

mondani?...Hát a lányok körében lehet hallani, hogy úúú ilyen kurva, meg olyan ribanc, mert most épp… de 

hát semmi alap, tehát alaptalanul mondják ezt, és ez a legviccesebb az egészben. Vagy hogy… így csak simán 

kiabálnak a folyosón. (Ez az egyetlen példa, amelyikben az adatközl  a nyelvi agresszió közé felveszi a 

nonverbálias agresszió jelenségeit is, az arc védelmét az adatot elmesél  és a valóságban elkövet  szerepek 

szétválasztásában figyelhetjük meg.) 

10. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

D: Hát a baszd meg, hülye köcsög, te fasz és az ilyen egyéb, a sok anyázás, hogy az édesanyjukat szidják 

egymásnak, (A káromlásfajták választékos szóhasználattal történ  értelmezése a diskurzusban használt 

kifejezések stilisztikai széttartása implicit eltávolodást fejez ki a káromlás durvaságától, mely támogatja a 

megnyilatkozás közléstartalmát) ez, én erre allergiás vagyok, én ezt nagyon nem tűröm el senkit l.) 
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21. számú melléklet: 

Példa a válaszadásra, amely metapragmatikai értelmezéssel valósul meg. 

11. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

K: De miket szoktatok mondani egymásnak? Most szabad mondani ezeket, tehát hogy szó szerint tudnád idézni. 

(A kérdez  igyekszik a nyelvi agresszióval kapcsolatos gátlásokat felszabadítani, és pontosítja a kérdést, hogy 

egyfajta listaszer  felsorolást vár.) 

D: hááát… ilyen, igazából kifigurázó. (Az adatközl  úgy tér ki a metanyelvi felsorolás, a tulajdonképpeni 

elvárt válasz adása el l, hogy a magyarázkodás szándékát jelzi a hát partikulával, majd a ki nem mondott 

szavakat – az adatok helyén tulajdonképpen ellipszis van – az ilyen partikulával jelölve min síti, azután 

legf bb tulajdonságukat kiemeli, mely beszédlépéssel a nyelvhasználati szokás céljára reagál, holott nem ez 

volt a kérdés.) 

K: Mondjál, légy szíves ilyeneket! (Második felszólítás az adatközlésre) 

D: Hát például nagy fejű… dagadt… ööö… hááát …igazából olyan szavakat, amiket így nem barát sértésnek 

venne, de mivel mi egy társaság vagyunk, így egymásnak csak poénnak szánjuk…(A sok hezitálás, a gyakori 

újraindítás, a diskurzusjelöl k torlódása jelzi a bizonytalan, távolodó stratégiát, az adatközl  kihátrál a válasz 

el l. Az igazából, az így olyan nyelvi referencialitásra vonatkozik a diskurzusban, ami nyelvileg nincs kifejtve, 

hanem a társalgók anyanyelvi kompetenciájának a részét képezi. „Az így-gyel jelzett koherenciaviszonyok a 

következ képpen jellemezhet k: a m velet kauzális, a koherencia forrása szemantikai és pragmatikai, a 

sorrend alapvet , és a polaritás pozitív.” (Németh T. 1998: 330.) Mivel a példánkban azonban az így-gyel 

hivatkozott referenciális tartalom sem implicite, sem explicite nincs jelen a diskurzusban, a megnyilatkozás 

elliptikusnak mondható, melyet a távolodó bizonytalan stílus közvetít, mely stratégia a nyelvi agresszióhoz 

f z d , er sen stigmatizált attit döt tükrözi.) 

K: Ühüm… 

D: … szerintem (A diskurzusjelöl  segítségével tovább er síti a bizonytalan távolodó stratégiát, 

szubjektivizálja az eddig elhangzottakat, sz kíti annak érvényességi körét.)  

K: Ennél durvábbakat nem szoktatok használni? (A kérdez  elégedetlen a válasszal.) 

D: Hááát de…(az adatközl  még mindig kihátrál, elodázza a választ, átadja a szót érdemi információ nélkül, 

nem tagadja a nyelvi agresszió használatát, de még metakommunikációs szinten sem hajlandó megemlíteni) 

K: Ez egy nyelvészeti vizsgálat, nekem fontos az, hogy tudjam, hogy miket szoktatok… 

D: Egymásnak az anyját azé<rt> elég sokszor szidjuk… 

K: Igen, igen… 

D: Ez általáb<n> az alap, meg hogy…(Ezzel az adatközl  a viszonyítási skálán refenciálisan csak a 

legenyhébb elemet említi meg, a többi arcvesztés nélkül nem vállalható.) 

K: aha… 

D:… Buzi vagy, te nem vagy buzi, ezek szoktak. (A válasz minden biztatás ellenére tartózkodó, sz kszavú, a 

felsorolás is csak látszólagos, valójában ugyanazt a kifejezést ismétli meg, csak tagadás formájában.)  
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22. számú melléklet: 

Péda a válaszadásra, ami valamilyen történetbe ágyazódik 

12. lány, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

K: szoktál nyelvi agressziót használni? 

D: Hmmm, hááát…ööö, annyira nem, de ha nagyon kiakasztanak, akkor elküldöm a jó büdös éghajlatra! de 

amúgy nem. 

K: Milyen szavakkal szoktad ezt megtenni, ha megteszed mégis, ha felidegesítenek. 

D: Húúúh, hát… nagyon csúnyákkal  

K: Szabad most itt példát mondani, mert ez egy nyelvészeti felmérés, tehát minket az érdekel, hogy miket 

mondtok. 

D: Hát…ööö, az egyik órán engem dobáltak… és kicsit nagyon elgurult a gyógyszerem és ugye mindegyik 

teremben vagy egy, hát ebben nincs, akkor nem mindegyikbe, de vannak ugye a falon lógnak a projektorok, és 

az osztálytársamnak, egy fiúnak mondtam neki, ha nem fejezitek be mondom, a faszodnál fogva föllógatlak a 

projektorra. 

13. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Most mondjuk ki ezeket a dolgokat? (A bizonytalan távolító stratégia a pozitív arc védelmét szolgálja, mely 

a kérdésre adható válasz objektivizációjával kapcsolódik össze.)  

K: Kimondhatjuk igen, ez egy nyelvészeti interjú. 

D: De most még a tanárnő is itt van! 

      K: Tanárn  is itt van … 

D: De ez most így rosszul veszi ki. 

K: Bedugta a fülét. 

D: Ja… jó... Hát a kurvát szoktuk… ugye mondani sokszor meg.. hát én is...(A hát én is hátravetett kiegészítés 

a szubjektivizálás folyamatát nem azért végzi el, hogy a vélemény viszonylagosságát fejezze ki, hanem azért, 

mert az adatközl  észrevette, tudatosította saját távolodó bizonytalan stratégiáját, vagyis leleplez dött önmaga 

el tt, hiszen a kérdésre, hogy mi jellemzi saját nyelvhasználatát, királyi többessel válaszolt. Ennek a 

stratégiának a leleplez dése egy olyan fiatalember számára, akinek a kérdez höz f z d  korábbi (tanár–diák) 

viszonya a társas jelentés megkonstruálása szempontjából igen jelent s – többször erre hivatkozva utasítja 

vissza az adatszolgáltatást –, azzal a következménnyel jár, hogy a válasz megtagadása vagy eltávolítása 

nagyobb arcvesztéssel jár, mint annak kényszer  felvállalása,) 

K: Igen. 

D: Akkor geci. (Ezzel már nem tud azonosulni, ezért az akkor diskurzusjelöl , mintegy id ben eltávolítja a 

nyelvi mintát.) 

K: Igen. (Biztat, helyesel) 

D: De hát ezeket ilyen jelz ként tehát hogy kurva jó vagy mit tudom én így ilyeneket szoktam általában 

mondani. (A pozitív arc megtartása érdekében a listaszer  felsorolást az adatközl  egy metagrammatikai 

megjegyzéssel egészíti ki, arról értekezik, hogy ezek a stigmatizált szavak a saját nyelvhasználatában a nyelvi 

fokozás céljából kizárólag jelz s szerkezetekben, úgynevezett rejtett nyelvi agresszióként használatosak, 
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amelynek a megítélése – a kérd ív adatainak tükrében – lényegesen pozitívabb, mint a közvetlen nyelvi 

agresszió megítélése.) 

14. lány, tizenegyedikes, szakközépiskolás, közepes tanuló 

K: Mégis mit mondtál neki? 

D: Hááát ööö, azt… hogy ne löködjön, csak nem azt mondom neki, hogy hagyd abba! hanemmm…, hogy te 

fasz, menj innen! 

K: Hatásosabb? Vagy miért?  

D: Hmm… hát nem…hmm…hát azzal, hogy ne löködj, nem érnék el szerintem semmit, mer már annyira 

eltompultak az agyuk, hogy mindegyik rá van állva az ilyen trágár szövegre, hogy az ilyen normális szöveget, 

mintha nem is hallanák meg. (A pozitív arc fenntartását az adatközl  a közvetett nyelvi agresszió használatával 

éri el, és a saját normasért  nyelvhasználatát kényszer ségként aposztrofálja, vagyis nem azért használja, mert 

dühös, ingerült és bántani akar valakit általa, hanem mert a partner ezen a korlátozott nyelvi szinten áll, ez a 

kód használható sikeresen.) 

15. fiú, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Hát a baszd meg az egy eléggé tipikus szó 

23. számú melléklet: 

Példák a nyelvi agresszió használatának megindoklására (a nyelvi agresszió: a humor 

forrása) 

16. fiú, kilencedikes, gimnazista, közepes tanuló 

D: Hát azér<t>…mer<rt>…egy közösséget alkotnak és a közösségen belül, minden közösségbe megvan, hogy 

általába<n>…  mi a határ. És általába<n>…  olyan közösségnek, ami több tíz, több éve együtt van, ott azért a 

határ az mindig több lesz. 

T: ühümmm… 

D: Mindig jobban elfogadjuk egymást. Nem zavarnak más hibái, meg nem zavarnak, ha beszólnak háát… hát 

igazából, ha szinte vagy a barátaiddal mindent el lehet t lük fogadni. (A megnyilatkozás tartalmi szinten 

argumentál, érveket sorakoztat fel, határozott véleményre utal, az arcmunka során alkalmazott stílus azonban a 

szaggatottság, a hezitálás, a sorozatos újraindítás az agrammatikusság révén viszont távolodó, bizonytalan 

stratégiát jelez, mely a nyelvi agresszió attit dszint  megítélésének ambivalenciájára utal.) 

24. számú melléklet: 

Példák a nyelvi agresszió használatának megindoklására (a nyelvi agresszió célja a 

státusnövelés) 

17. lány, tizenegyedikes, gimnazista, jó tanuló 

D: Hát tudom, hogy nem az, úgyhogy… Hát így fitogtatják a nem létez  er jüket szerintem. Hát valamivel ki 

kell tűnni szerintem. Most ha nem tud ezzel a tanulmányi átlagával kitűnni, bár ugye ebbe a korosztályba ez 
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nem annyira fontos. De hát szerintem inkább legyen valaki Ő,ő vagy Ő-es, mint így 3-assal osszon le engem. 

Hát mi alapon? Tehát vannak az… Én érzek különbséget ember és ember között, így diáktársaim között is, 

hogy... Most attól én nem nézem le, hogy ennyire képes, mikor tudom, és a tanárok is meg tudják állapítani, 

hogy ki mire képes, és hogy  miért nem képes erre, hát… Szerintem ezt szimplán er fitogtatás, hogy meg tudja 

mutatni, hogy  mekkora nagylány, mert kilencedikben azt tudja mondani, hogy  mekkora egy ribanc, vagy 

valami. Úgyhogy ez az alapja. (A diskurzusrészben a határozott, involválódó és a bizonytalan távolodó 

stratégia keveredik, mely a diskurzus szintjén a kidolgozott, választékos szóhasználat, a retoricitással 

jellemezhet  narratívahasználat és a morfoszintaktikai deficittel, szaggatottsággal, gyakori újraindítással 

jellemezhet  részek váltogatásában érhet  tetten. Ez a „kevert” stratégia az arcmunka szempontjából, ezen 

keresztül pedig az attit d szempontjából azért meghatározó, mert az adatközl  a nyelvi agresszió jellemzése 

során folyvást azzal szembesült, hogy az általa megbélyegzett populációnak  maga is a tagja. Vagyis, amit 

általánosságban stigmatizációként kimond, azt saját magára is kimondja, ezért ez számára arculatfenyeget  

aktus volna, mindaddig, amíg tematikusan a véleményét a mentális képességekkel nem köti össze, abból a 

célból, hogy meghatározza a társas jelentésképzés irányát. A diskurzus során ugyanis végig a kérdez  azon 

el ismeretére apellált, mely adatközl  tanulmányi sikerességére, mentális képességére vonatkozik.) 

18. fiú, tizenegyedikes, szakiskolás, közepes tanuló 

D: Hát ez is szerintem csak ilyen nagyfiús dolog, hogy csúnyán beszélnek, vagy beszélünk. Azé<rt>… én is 

kiejtek egy-két szót. De nem tudom, mi lehet a célja, az üzenet… 

19. lány, tizenegyedikes, gimnazista jó tanuló 

D: Egen…. Igen [nevet]ööö…hmmm, f leg, amikor repül egy magas labda, azt, azt nagyon hamar le szoktuk 

csapni. Öhm, ezt is a kosárlabdára tudom visszavezetni, mert ööö, akár mennyire is csapat ez egy hierarchia, 

ahol meg kell találnod, és ki kell vívnod a helyedet a csapaton belül, ezt pedig általában verbálisan sikerül. 

(Fontos információt kapunk annak az attit dtartalomnak az éppígylétér l, mely a nyelvi agresszió 

referencialitásának kérdésében hoz újdonságot az eddigiekhez képest, eszerint az agresszív nyelvi viselkedés 

hatása nem áll meg a verbalitás „korlátozott” lehet ségeinél, hanem a viselkedés, a társadalmi státus egészét 

érinti.) 

25. számú melléklet:  

Példák az egymásközti ugratás osztálytermi eseteire 

20. szakiskola, gyakorlati óra, kizárólag fiúk, tizenegy f  

T1: Vékony vés t keresünk hozzá. 

D2: Tudod, hogy mi az az illeszt f rész te gyökér. 

(D3: micsoda?) 0,10 mp. 

T: Szépen próbálj meg beszélni, jó^? 

DŐ: Nincs is ilyen. {Valószín leg a f részt keresik a szekrényben.} 

D5: De itt van. 

AGR      D4: Baszdmeg. 

D1: Szupermárió itt van a ZZZ (1,őő mp) 

D2: Hagyjál már^. 
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D3: (Elkapod?) 

DŐ: (Hagyjál) 

D5: Add már ide^ (2,05mp) 

AGR D6: Leszopsz M.? Jó?  

26. számú melléklet: 

A tanár elleni direkt sértések esetei  

21. gimnázium, németóra, tizenegyedik, koedukált, 1Ő f  

DŐ8: (8.30mp) Nagyon kell vécéznem. 

AGR D49: Tanárn , kimegyek, jó. 

! 

AGR D50: Szegény, ne izé, küldje már ki. [fölényes, cinikus arckifejezés] 

T: Jó, menjél. 

[az egyik diák kimegy a Wű-re] 

AGR D51:>> Jaj persze, a B az mehet, a G meg (8.40mp) hugyozza össze magát.<< 

22. gimnázium, magyaróra,kilencedik, koedukált, 30 f  

T: Mehetünk tovább! Likvidák. Ha megkérdezem, hogy milyen hangok a likvidák, azok legyenek meg! <<D1: 

Meg fogja kérdezni?>> T: Meg! <<D1: de mé?(emelked  hanglejtés) >>  

23. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 30 f   
T: Te még nem írtál, igaz. (1ő.Ő0 mp) 

D1Ő1 Hát nem. [fölényes, gúnyos arckifejezés]  

24. gimnázium, m vészettörténet-óraa, kilencedik, koedukált, 32 f   
T: Hogyha belegondoltok és megnéztek egy olyan alkotást. Mondjuk aaa aaa (23:50mp) XVII., XVI. 

századból. Vagy például mondjuk, a még korábbról. Azoknak az értelmezést nem lehet annyira szabadon 

(24:00) 

D16: Te Úristen.  

25. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 32 f  11 

D2: Tanárn , lehet menni? 

T: Nem lehet menni, ülj le, légy szíves! Vedd el  a füzeted, és írd fel a házi feladatot! 

D1: Már leírtam. 

T: Mit?  

D1: A házit. 

T: Mikor még nem mondtam semmit. Ne legyél ilyen nagy csávó, mert nem foglak elengedni. Komolyan 

mondom. Mehet? Tehát e-mail-ben küldi el mindenki a következ  szavak hangjainak az elemzését, jó? És 

akkor mehet. Piros, piros. Körözött. 

D1: … és ami egy bet , azt elég egyszer? 

T: Libamáj. Igen, ami egy, azt egyszer elég. És az utolsó legyen az, hogy pipacs. 

D2: Szerintem még egy ötöst írjunk. 
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27. számú melléklet:  

A tanár elleni irányuló indirekt sértés esetei 

26. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 33 f  

T: Házi feladat. (16.00 mp) 

D144: Fújjj! (Itt többféle normasértés keveredik, és mindegyik a visszautasítást célozza.) 

28. számú melléklet: 

A tanár direkt visszautasítása  

27. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 30 f  

T: B. B,R. K.! 

AGR D110: Igen. Miért pont mi, mit csináltam már megint? (32,40 mp) 

28. gimnázium, m vészettörténet, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

AGR. T: átnézzük ezeket, aki azt mondja, hogy nem tud semmit, megint visszaállunk arra, hogy akkor az órai 

munkát fogom így értékelni. Nyilvánvaló 

AGR.  D1:  „Most két székr l mit gondolkodjak 

29. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 30 f  

T: Igen. Várjatok. 

AGR D1: Jó, ennyi elég lesz. 

T: És a Őő. oldalról a hármas feladat (1:16:őő). 

AGR D1: Miért nem adja fel az egész könyvet? Egyszer bb. (Visszautasítás implikatúrával.) 

T: Elhallgass. 

30. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

AGR D1: Miért pont én. ↑ 

T: Azért mert az Á. csinálta meg. 

D1: És ezt honnan veszi? 

T: Onnan, hogy  küldte el hamarabb. Hát az e-mailb l látszik.  

AGR D1: Én nem fogom megírni. 

29. számú melléklet 

Indulattal történő visszautasítás esete:  

31. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

T: Elöl. Ha nem fejezitek be, elveszem a dolgozatot, (0.50 mp) és csak az fogja írni, aki  

ZZZ [második sorba ül  két fiú összenéz, és nevet] 01.00 mp 
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30. számú melléklet:  

Az indulat nélkül történő fenyegetés esete 

32. szakközépiskola, gyakorlati óra, tizenegyedik, koedukált, 20 f  

D45: Itt a T! (1,05,30mp) 

DŐ6: Nézd meg! [!] zzz.  

D47: Ja! (1,05,46mp) 

DŐ8: Hallod te engem nem ütögetsz! Mert leütöm a fejed! (1,05,50mp)zzz (1,06,00mp) 

T: T! T! 

D49: Egy pillanat! 

T: Fejezd be a nagyzolást, légy szíves, és töröld le a táblát! zzz [!] (1,06,10mp) 

A/3b A tanári fenyegetés a fegyelmezés, a tanári dominancia és státusmegtartás egyik legf bb 

eszköze, melyet valamilyen normasértés megszüntetésének érdekében alkalmaz a tanár. 

Megvalósulását tekintve nagyon változatos tematikát mutat, mivel a tanár az aszimmetrikus 

viszonyból adódóan lényegesen nagyobb hatáskörrel van jelen a diskurzusokban, ezért fenyegetheti 

a normasért t rossz jeggyel, testi fenyítéssel, kizavarással, kirekesztéssel, feleltetéssel, a 

dolgozatírás kényszer  befejezésével.)  

33. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 30 f  

T: K., ha beszélgetsz, elveszem a dolgozatodat. 

34. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 30 f  

T:Gyerekek! Gyerekek! Gyerekek! Ha nem fejezitek be ezt a dumát, össze fogunk megint veszni, és annak 

semmi értelme. 

35. gimnázium, m vészettörténet-óra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

T: Azt akarom még mondani (3ő.ő0mp) hogy hosszan t r  vagyok, de egyszer elfogy a türelmem »Nekem is« 

ZZZ (36.00mp) és akkor… 

36. gimnázium, fizikaóra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

T: Fejezdbe. Komolyan kiküldelek mostmár. 

7,22 – 7,48 mp   ZZZ 

37. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 30 f  

T: Mindenki fejezze be, (21.30 mp) mert-aki-nem-fejezi-be, B 

D1: Én csak 

T: *Attól elveszem a lapot, és ráírok egy egyest, és kimehet a csudába, elég volt most már. űsend van, és 

mindenki arra figyel, amit mondok. (21.40 mp 
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31. számú melléklet:  

A közvetlen nyelvi agresszió átokformája 

38. szakközépiskola, gyakorlati óra, tizenegyedik, koedukált, 20 f  

D102: Lecsapom a fejét! 

D103: Majd én a te fejed! >>Pusztuljál!<< 

Pusztulj te! (1,06,40mp)  

32. számú melléklet:  

A beszédjog megsértésére adható reakciók  

39. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált, 32 f  

T: K M! Űe tudod fogni a szádat. (38,ő0mp) [diákok nevetnek !] 

D1: Halljátok, csönd legyen, mert itt a Tanárn , és szeretne órát tartani. 

d1: kussoljál már, hülyegyerek. 

d2: hehehe. [!] 

33. számú melléklet:  

Példa a rejtett nyelvi agresszió használatára (célja: a feszültségoldás) 

40. AJKP, drámaóra, kilencedik, koedukált, 21 f  

D2Ő: Azt írom, hogy az bánt, hogy egy ideje nem bánt, hogy a G. nem szerelmes belém. 

[G. bemutat] AGR. D2ő. Jajj, szegény, baszdmeg.264,0 mp – 274,0 mp (A baszdmeg ebben az esetben a jajj 

szegény jelentésének a visszavonására a sajnálat indulattal való lecserélésére utal, vagyis konvenció által 

vezérelt udvariatlansági implikáció úgy, hogy mgát az implikáció aktusát is leleplezi a beszél , vagyis azt, 

hogy itt hogyan is lehetne udvariasan válaszolni, együttérzését kifejezve.) 

34. számú melléklet: 

Példa a rejtett nyelvi agresszió használatára (célja: a humor kierőszakolása) 

41. gimnázium, németóra, tizenegyedik, koedukált, 1ő f  

<< D3: Nekem muszáj kimennem wc-re mert befolyok?  

T: Tessék? (nevetnek a többiek)  

<<D3: Muszáj innen kimennem!>> 

T: Most?  

D3: Most is kimehetek!  
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42. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált, 32 f  

D261: Gyors voltál. (A tanár elküldte az egyik gyereket egy másik csatlakozóért, de az félreértette a feladatot, 

a diákok erre reagálnak a következ  fordulóban, az  feladatuk volt atechnikai eszközök besterelése.) 

AGR D262: Nézd, (Ő0.10 mp) mit hoz, baszd meg.[!] 

43. gimnázium, fizikaóra, tizenegyedik, koedukált 32 f  

AGR D1: P vidd innen a picsádat (Ez egy pars pro toto esete, nem ritka a nemiszervekkel történ  megnevezés, 

ami a megnevezetthez való viszonyulást, az én pozicionálását hajtja végre.) 

35. számú melléklet: 

A konstruktív nyelvi agresszió esetei és jellemzése 

A konstruktív agresszió azon agresszív megnyilatkozások gy jt neve, mely mögött az épít  

szándék, a segíteni akarás, a munkába való bevonás szándéka áll, viszont gyakran az 

eszköztelenségnek köszönhet en, illetve a motiváció hiánya és kizökkentés miatt is id nként 

elkerülhetetlen ennek a nyelvi stratégiának az alkalmazása. A leszólás, a fegyelmezés történhet 

direkt vagy indirekt módon, kérdéssel, felkiáltással, kijelentéssel, lehet közvetlen nonverbális és 

beszédjog szerinti agresszió. 

44. gimnázium, magyaróra, kilencedik, koedukált 32 f  

T: Gyerekek, gyerekek, azt szeretném mondani: csak akkor beszéljük meg a jegyet, ha van kivel (ti. nincs 

kivel, ez közvetett leszólást jelent implikatúra által.) 

45. gimnázium, magyaróra, tizenegyedik, koedukált 32 f  

AGR *D4: Írja be mindenkinek, csak nekem ne.* 

AGR T: Tudod mi vagy te, T. Egy nagy… 

>> D4: Ember igen.<< (Szavába vág, második normasértés a diák részér l.) 

T: egy nagy  h…, egy akkora színész, komolyan mondom, emberben ilyet ritkán lehet látni. (A konstruktív 

agresszió mint konfliktusmegoldási technika jelentkezik, a vélemény állításként, valóságként való 

megjelenítését célozza.) 

AGR D4: Oké, köszönöm. (ironia elve, ezzer zárul a diskurzus, vagyis nem fogadja el a tanári véleményt, 

háromszoros visszautasítás.) 

AGR T: Ezt a pályát javasolnám neked. A dramatizálás mestere vagy. 

46. gimnázium, németóra, tizenegyedik, koedukált 32 f  

T: *Lányok, ott hátul.↑* [beszélgetés] 

T:(2.10.mp) D, nehogy igyál, már órán vagyunk, nem iszunk órán, a nyalókát meg tedd el, légy szíves↓. (A 

nehogy használata és az ismétlés alkalmazása arra utal, hogy a szabályt már rég ismerni kellene, itt a leszólás 

implikált formában van jelen, nemcsak azért történik mert viselkedési normát sért, hanem mert úgy tesz a diák, 

mintha nem ismerne egy evidens szabályt.) 

47. gimnázium, magyaróra, tizenkettedik, koedukált 33 f  
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D1: De már elmondtam, amit tudtam. 

T: Tehát ennyi? 

D1: Hát még elmondja a (keservét). [Tanárn  er sen kifújja a leveg t] 

AGR T: *(Hát ez) Hát ez tudod, mennyire sovány? Ez, ez valami, katasztrofálisan sovány, tehát ez szinte 

rosszabb, mint a T-é.* (A szlenges elemekkel kevert leszólás, az ismétléses fokozás súlyosan sérti a diák arcát, 

az összehasonlítás pedig megsemmisít leg hat, a legrosszabb feleletnél is rosszabb a teljesítménye.) 

AGR T: *Hát az, hogy el van keseredve, hát csókollak, hát ez tudod mi. Mi az, hogy el van keseredve.* 

AGR D1: Há mé, nem. [!!!] (A diák átveszi a stratégiát, és a tanár által nyitott verbális lehet séggel élve a 

spontán nyelvi szövegekre jellemz  renyhe artikulációval kérdez vissza, mintegy le is értékelve az egész 

diskurzust. A többiek azonban kinevetik nyomorultságában, tudatlanságában, ami még kellemetlenebbé teszi a 

helyzetet.) 

48. AJKP, drámaóra, kilencedik, koedukált 21 f  

T: MOST, most kezdjük. Mindenki becsukja a szemét. Most- csukd- be- a- sze-med. Ennyit nem tudtok 

végrehajtani 16 éves korotokra. (A konstruktív agresszió eseteinél gyakori az életkornak nem megfelel  

viselkedésre való hivatkozás.) 

49. szakközépiskola, gyakorlati óra, tizenegyedik, koedukált 22 f  

T: Kevergesd, kevergesd, hát félsz attól a fazéktól zzz? (a bártorság és a férfias önértéke.) 

50. gimnázium, m vészettörténet-óra, tizenkettedik, koedukált 33 f  

T: Id ben itt kellene lenni.↓ (f névi igenév használata, sért , távolító, nincs személyes megszólítás, ez a 

szabály kimondása els sorban) 

T: Fülest kivenni a fületekb l. Gyerekek ne csináljátok ezt, agyaljatok rajta. Kérdezni foglak téged.  

ZZZ (14:34 – 14:35) T: Marci. Mi volt a platóni idea-elmélet? Erre emlékszik-e valaki? Ne legyetek 

szemtelenek. Mir l szólt, mir l szólt a platóni idea-elmélet. 

51. AJKP, drámaóra, kilencedik, koedukált 21 f  

AGR D2: Miért nem tud szólni, csak nyekeregni.  

T: Miért kell leszólni a másik embert. (9,40 mp) 

AGR D: Ha nekem kell valami, elkérem, nem. ZZZ (6 mp) 

T: Miért kellene minden embernek olyannak lennie, mint te vagy. (9,ő0 mp) Te tökéletes vagy, J. (Azért rója 

meg a tanár, mert nem tud egy másik néz pontba helyezkedni, a diák leszólt valakit a tanár pedig 

implikatúraként azt bontja ki és úgy értelmezi a diák agresszióját, hogy az státusszerzési kísérlet volt, ami azért 

volt lehetséges, mert magát jobbnak tartotta.) 

52. gimnázium, m vészettörténet-óra, tizenkettedik, koedukált 33 f  

AGR. D1: De most tényleg, jelentkezzen az, akit igen. (Ez már egy korábbi nyílt visszautasítás orvosolt 

továbbgondolása.) 

T: Figyelj. Ez egy, ez egy ZZZ (14:53 – 15:01) 

T: A kérdés az, hogy te még nem jutottál el sajnos addig, hogy az ember azáltal, hogy gondolkodik, azáltal lesz 

kreatív. (A diák visszautasítja a munkába való belebonyolódást, erre a tanár úgy reagál, hogy éppen ott sérti 

meg, ahonnan a diák részér l az arcmunka a legintenzívebb volt, és ezen keresztül a tanári státusrontás 
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elindult, ‘nem vagy elég érett’, vagyis az, hogy visszautasítottál egy munkában való részvételt, az éppenséggel 

az éretlenséggel és nem az érettséggel hozható összefüggésbe.) 

36. számú melléklet:  

A kutatásban használt kérdőív 

Kedves Válaszadó! 

Doktori kutatásomhoz szeretném a segítségedet kérni. Kérlek, olvasd el a feladatok szövegét, és 

válaszolj a kérdésekre! A feladatok különböz  szövegekkel, illetve mindennapi életed egyes 

eseményeivel, szokásaival lesznek kapcsolatosak. A kérd ív kitöltésére Őő perc áll rendelkezésedre. 

Önállóan dolgozz, segítséget a kitöltést felügyel  tanártól kérj! A kérd ívre ne írj nevet, vagy más 

azonosítót! Ha kitöltötted a kérd ívet, tedd vissza a borítékba!  

Köszönöm szépen a segítségedet!  

:-) 

1. Mi a nemed? Karikázd be a válaszod betűjelét! 

a. fiú   b. lány 

 

2. Hány éves vagy? Karikázd be a válaszod betűjelét! 

a. 1Ő éves  b. 1ő éves   c. 16éves 

c. 17 éves  d.18 éves  e.18-nál több 

 

 

3. Hol végezted az általános iskolát? Karikázd be a válaszod betűjelét! 

a. falusi iskolában  b. kisvárosi iskolában 
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c. nagyvárosi iskolában d. f városban 

 

4. Mi a szüleid legmagasabb iskolai végzettsége? Tegyél X-et a megfelelő sorba 

apa  anya 

 nyolc ált. osztálynál 

kevesebb 

 

 nyolc ált.  

 szakiskola  

 szakközépiskola  

 érettségi  

 technikum  

 főiskola  

 egyetem  

 

5.Milyennek ítéled családod anyagi helyzetét? Karikázd be a válaszod betűjelét!

 a. nagyon jó anyagi helyzet   b. jó anyagi helyzet  

 c. átlagos  d. szegény  e. nagyon szegény, nincstelen 

 

6. Milyen családban élsz? Válaszod betűjelét karikázd be! 

a. egész családban élek b. édesanyámmal élekc. édesapámmal élek d. nagyszül vel élek

 e. nevel szül kkel élek f. állami gondozásban  

 

7. Kivel beszélgetsz szóban vagy a neten vagy telefon a legtöbbet? Karikázd be a 

skálán a megfelelő számot! 

 soha ritkán néha gyakran mindig 
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édesanyámmal 

 

1 2 3 4 5 

édesapámmal 1 2 3 4 5 

barátommal 

 

1 2 3 4 5 

barátnőmmel 

 

1 2 3 4 5 

osztálytársammal 

 

1 2 3 4 5 

tanárommal 

 

1 2 3 4 5 

nagyszüleimmel 

 

1 2 3 4 5 

alkalmi internetes 

ismerősökkel 
1 2 3 4 5 

8. Milyen gyakran végzed a következő tevékenységeket? Karikázd be a skálán a 

megfelelő számot!   

 soha ritkán néha gyakran mindig 

a)barátnak, ismer snek 

levelet, ímélt írni 
1 2 3 4 

 

5 

 

b)hivatalos ügyben 

levelet, ímélt írni 
1 2 3 4 

 

5 
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c)sms-t írni 1 2 3 4 

 

5 

 

d)házi dolgozatot, esszét 

írni 
1 2 3 4 

 

5 

 

e)idegen nyelven olvasni 

(iskolai feladaton kívül) 
1 2 3 4 

 

5 

 

f)csetelni (Facebook, 

MSN, Skype stb.) 
1 2 3 4 

 

5 

 

g)idegen nyelven 

beszélgetni, csetelni 
1 2 3 4 

 

5 

 

h) magyar nyelv  

szépirodalmat olvasni 
1 2 3 4 

 

5 

 

i)tévét nézni 1 2 3 4 

 

5 

 

j) színházba menni 1 2 3 4 
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5 

 

k) komolyzenét hallgatni 1 2 3 4 

5 

 

 

9. Milyen gyakran figyelmeztetettek illetlen beszéded vagy viselkedésed miatt az 

elmúlt félévben? Karikázd be a válaszod betűjelét! 

I.) olyan ember, akivel közeli kapcsolatban vagy, családi körben:  

a) soha  b) ritkán  c) néha  d) gyakran  e) minden nap 

II.) olyan ember, akivel nem vagy közeli kapcsolatban, idegen környezetben 

a)soha   b) ritkán  c) néha  d.) gyakran  e) minden nap 

 

10. Milyen gyakran figyelmeztettek az iskolában az elmúlt félévben azért, mert 

illetlenül viselkedtél? Karikázd be a válaszod betűjelét! 

I. tanárom figyelmeztetett:  

a) soha  b) ritkán  c) néha  d) gyakran  e) minden nap 

II. osztálytársam figyelmeztetett: 

a)soha   b) ritkán  c) néha  d) gyakran  e) minden nap 

11. Mit tartasz nagyobb illetlenségnek a tanórán? Karikázd be a skálán a megfelelő 

számot! 

 nem 

illetlen 

kicsit 

illetlen 

illetlen nagyon 

illetlen 

durva 

illetlenség 
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a)lökdösni a padtársat 1 2 3 4 5 

b)jelentkezés nélkül 

válaszolni a tanár 

kérdésére 

1 2 3 4 5 

c)hangosan bekiabálni 

valami oda nem ill t 
1 2 3 4 5 

d)szidni a tanárt 1 2 3 4 5 

e) szidni az 

osztálytársat 
1 2 3 4 5 

f)viccb l trágár 

szavakat mondani 
1 2 3 4 5 

g)osztálytárssal 

beszélgetni  
1 2 3 4 5 

h)telefonon zenét 

hallgatni 
1 2 3 4 5 

i)telefonon 

facebookozni 
1 2 3 4 5 

j)a pad alatt egy 

könyvet olvasni 
1 2 3 4 5 

12. Értékeld / rangsorold az alábbi szidásfajtákat! Karikázd be a skálán a megfelelő 

számot! 

 nem 

sért  

kicsit 

sért  

sért

 

nagyon 

sért  

durván sért  

a)Már megint nem 

tanultál! 
1 2 3 4 5 

b)Te sohasem bírsz 

csöndben maradni! 
1 2 3 4 5 

c)Mindig veled van 

a legtöbb baj! 
1 2 3 4 5 

d)Te hülyegyerek! 1 2 3 4 5 

e)Fogd be a szád! 1 2 3 4 5 

f)Ezt otthon 1 2 3 4 5 
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engedd meg 

magadnak! 

13. Írd le szó szerint, mi volt az a legdurvább kijelentésed, amit tanárnak mondtál az 

elmúlt két évben! Válaszodat a kérdés alá írd! 

 

 

 

 

 

14. Írd le, mi volt a legdurvább kijelentés, amit neked mondott valamelyik tanárod! 

Válaszodat a kérdés alá írd! 

 

 

 

 

15. Milyen gyereknek tartod azt, aki gyakran durva szavakat használ 

osztálytársaival, barátaival? Karikázd be a párokból a válasz betűjelét! 

a)okos      a 2) buta 

b)szorgalmas     b 2) lusta 

c) jó tanuló (jók a jegyei)    c 2) rossz tanuló (rosszak a jegyei) 

 

d)barátkoznék vele    d 2) nem barátkoznék vele 
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e)szüleivel szemben szófogadó  e 2)szüleivel szemben engedetlen 

f) sok barátja van    f 2) kevés barátja van 

g) a tanárok kedvence    g 2)sok konfliktusa van a tanárokkal 

h) vereked s     h2) szelíd 

i) a figyelem középpontjában van  i2) elfordulnak t le 

j) kedves     j2) durva 

k) vallásos     k2) nem vallásos 

 

16. Nyelvi agressziónak tartod-e? Karikázd be a megfelelő számot! 

 igen nem 

a)Ha egy gyerek a barátaival szemben 

durva, trágár szavakat használ 
1 2 

b)Ha egy gyerek a szüleivel szemben 

durva, trágár szavakat használ 
1 2 

c)Ha egy gyerek a tanárával szemben 

durva, trágár szavakat használ 
1 2 

d)Ha egy gyerek idegenekkel szemben 

durva, trágár szavakat használ 
1 2 

 

17. A trágár, durva beszéd alkalmazását kivel szemben tartod a legsúlyosabb 

udvariatlanságnak? Karikázd be a skálán a válaszodnak megfelelő számot! 

 
egyáltalán nem 

udvariatlan 

kicsit 

udvariatlan 

udvariatla

n 

nagyon 

udvariatlan 

legsúlyosab

b 

udvariatlanság 

a) 1 2 3 4 5 
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szül vel 

b) 

tanárral 
1 2 3 4 5 

c) baráttal 1 2 3 4 5 

d) idegen 

feln ttel 
1 2 3 4 5 

e) idegen 

gyerekkel 
1 2 3 4 5 

f) edz vel 1 2 3 4 5 

18. Szerinted egy gyerek mikor, milyen szituációban engedheti meg magának, hogy 

durván beszéljen, trágár kifejezéseket használjon? Karikázd be a válasz betűjelét! Több 

választ is megjelölhetsz! 

a) Soha nem beszélhet csúnyán 

b) Ha egy idegen fizikailag bántalmazza  

c) Ha a tanára leszidta 

d) Ha összeveszett a testvérével/barátjával 

e) Ha a szül i elvárások felidegesítették  

f) Ha a barátaival beszélget/csetel 

g) Ha úgy tartja kedve 

 

19. Milyen gyakran hallasz embereket durván, trágár módon beszélni? Karikázd be 

válaszod betűjelét! 

a) egyáltalán nem hallok  b) ritkán elvétve c) gyakran hallok   

 d) nagyon gyakran hallok  e) mindenki így beszél a környezetemben 
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20. Rangsorold a helyszínekkel összefüggésben, milyen gyakorisággal használnak 

durva szavakat, trágár kifejezéseket a fiatalok! Karikázd be a megfelelő számot 

 soha ritkán néha gyakran mindig 

a)iskolában a 

tanórán 
1 2 3 4 5 

b)iskolában a 

szünetben 
1 2 3 4 5 

c) otthon, családi 

körben 
1 2 3 4 5 

d) facebookon 

 

1 2 3 4 5 

e)edzésen 

 

1 2 3 4 5 

f) bulikban 

 

1 2 3 4 5 

g) étteremben 1 2 3 4 5 

 

21. Szerinted a fiatalok (középiskolások) miért beszélnek csúnyán, miért 

káromkodnak? Karikázd be a válaszod betűjelét! Több választ is megjelölhetsz! 

a) mert ezzel oldják a felgy lt feszültséget 

b)megszokásból, nem is veszik észre, hogy csúnyán beszélnek 

c) a barátok ezzel is kifejezik összetartozásukat 

d) hogy megalázzanak valakit 

e) hogy nagyobbnak/feln ttnek t njenek 

f) hogy szabályt sértsenek, szembeszegüljenek 
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g)mert mindenki így beszél, és nem akarnak kilógni a sorból 

 

22. Milyen gyereknek tartod magad? Karikázd be a megfelelő betűjelet! 

a) gyakran használok durva szavakat a.2) nem vagy csak ritkán használok tágár, durva 

szavakat 

b) okos      b 2) buta 

c) szorgalmas     c 2) lusta 

d) jó tanuló (jók a jegyei)    d 2) rossz tanuló (rosszak a jegyei) 

 

e) barátkoznék vele    e 2) nem barátkoznék vele 

f) szüleivel szemben szófogadó  f 2)szüleivel szemben engedetlen 

g) sok barátja van    g 2) kevés barátja van 

h) a tanárok kedvence    h 2)sok konfliktusa van a tanárokkal 

 

i) vereked s     i2) szelíd 

j) a figyelem középpontjában van  j2) elfordulnak t le 

k) kedves     k2) durva 

k) vallásos     k2) nem vallásos 

23. Szerinted is manapság az emberek egyre durvábban beszélnek egymással, vagy 

ez csak kitaláció? Karikázd be válaszod betűjelét! 

a) manapság egyre durvábban  b) az emberek mindig így beszéltek 
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24. Mi az oka szerinted a csúnya, durva beszédnek? Hol, kitől tanulják ezt a 

gyerekek? Válaszodat a kérdés alá írd le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Általában hogyan reagálsz a nyelvi agresszióra attól függően, hogy ki beszél veled 

durván? Válaszodat X-eld be! 

 durván 

visszaszólok 

udvariasan 

megvédem 

magam 

elkeserede

k 

sírok fizikai 

agressziót 

alkalmazok 

ha a 

tanárod 

     

ha a 

szül d 

     

ha a 

barátod 

     

ha egy 

id sebb 
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idegen 

ha egy 

idegen fiatal 

     

ha a 

testvéred 

     

 

26.Szerinted mi számít nyelvi agressziónak. Válaszodat karikázd be! 

 annak 

számít 
nem számít annak 

ha valakit durva szavakkal szidnak, 

átkoznak, leszólnak stb. 
1 2 

ha valakit tanító célzattal durva szavak 

használata nélkül fegyelmeznek, 

kijavítnak, nevelnek 

 

1 2 

ha egy harmadik személyt kibeszélnek, 

szidnak, durván leszólnak 
1 2 

ha olyasmir l beszélgetnek 

nyilvánosan,ami intim, vagy tabunak 

számító dolog 

1 2 

37. számú melléklet  

A szociolingvisztikai interjú kérdései 

Zavar, ha tanáraid megmondják, hogyan viselkedjél? 

Általában van azzal gond, ahogy viselkedsz? És azzal, ahogyan beszélsz? 

Milyen típusú órán nevelnek a leginkább, szólítanak meg viselkedésed miatt? 

Szerinted fontos, hogy az iskola ne csak tudást adjon át, hanem neveljen is? 
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Mindig betartod a viselkedési illemszabályokat? 

Szerinted mindenki ismeri, hogy az órákon milyen szabályok vannak érvényben? 

Szerinted az osztálytársaid közül mindenki betartja az órai szabályokat? Aki nem, az miért 

nem? 

Szerinted változtak a tanórai viselkedési szabályok az elmúlt id ben? Miben változtak? 

Te milyen órai szabályokat szeretnél? Te hogyan szabályoznád az iskolai életet, a tanórai 

munkát? 

Szoktál a tanórán nyelvi agressziót használni? Zavar, ha az osztálytársaid zavarják 

magatartásukkal az órát? 

Szerinted gyakran zavarják a többiek az órát, mi a leggyakoribb fegyelemsértés? 

Te részt szoktál venni benne? 

Szerinted, hogyan lehetne ezt csökkenteni, kezelni, te mit tennél, ha tanár lennél? 

A nyelvi durvaságok közül szerinted a diákok mit használnak leginkább?, mondj példákat!  

Mi a céljuk a durva beszéddel, pl. az osztályban, és mi a céljuk, ha egymással 

beszélgetnek? 

Szerinted a barátok miért nem sért dnek meg, ha durván beszólnak egymásnak? 

Te be szoktál szólni a barátaidnak? 

Általában kit szoktál szóval bántani?  

Van olyan, akit szóban sohasem bántanál? 

Szerinted a durva beszéd mindig bántó? Mikor nem az? Miért? 

Viselkedésben, beszédben számodra ki a példakép?  
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A tanáraid között van-e olyan, akire felnézel, akire hasonlítani szeretnél? Miért? (miért 

nem?) 

Szoktál olyan zenét hallgatni, amelyikben a szöveg durva? Zavar ez téged? Miért tetszik 

ez? 

Zavar, ha egy filmben durván beszélnek? 

Zavar, ha egy regényben durván beszélnek? Szoktál szépirodalmat olvasni? 

Zavar, ha a facebookon durva tartalmú üzenetet kapsz? Kaptál már ilyet? Kit l? Hogyan 

reagálsz rá? 

Szerinted melyik közegbe nem illik leginkább a durva beszéd: zene, film, hétköznapi 

beszéd, facebook, irodalom? 

Zavar, ha a feln ttek veszekednek a környezetedben? Mit vált ez ki bel led? 

Láttál már verekedést, veszekedést? Mit váltott ki ez bel led? 

Szerinted az intelligencia/okosság mértéke és a durva beszéd használata között van 

összefüggés? 

Szerinted egy embert a környezete elítél azért mert durván beszél? 

Jól érzed magad az osztályodban? Miért? 

Az iskolában? Miért? 

Ezek közül Te melyiket vallod magadénak? 

Ha jól tanulok, sikeres leszek az életben; Tudom, hogy mit akarok elérni az életben; 

Mindent egybevetve mennyire vagy elégedett a jöv beli kilátásaiddal? 

Szerinted valósak ezek az állítások? Az iskolai szabályoknak semmi értelme nincs; 

Az iskolai szabályok csak papíron léteznek, de nem tartja be ket senki; 
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Végül minden vitában az er sebbnek van igaza. 

Szerinted hogyan lehetne a gyerekeket leszoktatni a durva agresszióról? 

 

38. számú melléklet: 

 

Hozzájárulási nyilatkozat 

 

 

Alulírott……………………………………………………………………(diák) 

hozzájárulok, hogy a velem készült szociolingvisztikai interjút Pap Kinga disszertációjában 

vizsgálati anyagként felhasználja. A beszélgetés anyagát meg rizze, lejegyezze, majd annak 

anyagát kutatómunkája során tudományos célból felhasználja, abból – az eredeti 

szövegösszefüggést meg rizve vagy arra utalva – doktori disszertációjában, illetve az abból 

készül  tudományos közleményekben idézzen. A lejegyzés során nevem és az általam említett 

személyek neve meg lesz változtatva, így személyemre az elkészült dolgozatból nem lehet 

majd következtetni. 

Kelt:     

 …………………………………………………. 

         a diák aláírása 
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Tisztelt Diák! 

 

2013. szeptember–október hónapban videofelvételeket készítünk a tanórák egy részér l. A 

felvételek vizsgálati anyagként szolgálnak doktori disszertációmhoz, melynek célja a 

középiskolás-korúak anyanyelvhasználatának feltérképezése, és az anyanyelv- és 

irodalomórák hatékonyságának növelése. A felvételek nyilvánosságra nem kerülnek, 

kizárólag tudományos célokra használjuk fel a szerepl k személyének teljes titokban 

tartásával. Kérjük, szíveskedjen a felvételek tudományos célú felhasználáshoz hozzájárulását 

adni! 

(Pap Kinga, doktorjelölt, ELTE, ŰTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola) 

 

 

Hozzájárulási nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott……………………………………………………………………(diák) 

hozzájárulok, hogy a rólam készített tanórai videofelvételeket Pap Kinga disszertációjában 

vizsgálati anyagként felhasználja. 

 

Szekszárd, 2013. november ő.   

 ……………………………………………… a diák aláírása 
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39.  számú melléklet  

A videofelvételek átírásának jelölési útmutatója: 

1. A felvétel idejének el rehaladást a szövegben 10 mp-ként jelöljük, (pl. 0.00mp, 

0,10mp, 25,20mp) 

2. A lejegyzést a magyar helysírás szabályai szerint végezzük. A központozásban viszont 

csak pontot . és vessz t , használunk. 

3. Ha több személy egyszerre beszél, akkor az azonos id ben hangzó szövegeket 

zárójelbe tesszük ( ) és egymás alá  írjuk (amennyiben érthet k), pl.: T elnevettem  

  (T magam) 

  (D1 és arra) 

   D1 emlékszel amikor… 

Ha az együttbeszélés miatt a szöveg nem érthet , vagy zajként értelmezhet  ZZZ-vel 

jelöljük, ennek külön jegyezzük az id tartamát. 

4. További lejegyzési szempontok: 

a) Ha a szünet nem a természetes beszéd velejárója, hanem szándékosan 

megszakított beszéd a figyelem visszaszerzése érdekében, a szünetet a -el 

jelöljük.  

b) Ha a beszél  hezitál, azt a hezitálásnak megfelel en ööö-vel, eee-vel, mmm-

mel stb. jelöljük (mindig az adott hang triplázásával, és félkövéren szedjük. Ha 

szó belsejében fordul el , akkor folyamatosan írjuk a szóval (pl. 

kiööömentünk). 

c) A hümmögéseket, igenléseket stb. az annak megfelel  hangokkal írjuk le (pl. 

ühüm, hmm stb.). 

5. A beszédfolyamatba való, közbevágást, bekiabálást » « jelek közzé írjuk. 

6. A beszédjog megvonását, a beszédfolyamat tudatos megszakítását csillag közé** 

írjuk.  

7. Ha valaki a beszédfolyamatot magát metanyelvi szinten min síti, az elhangzottak 

tartalmára, formájára reagál, azt idéz jelbe „ „ írjuk. 
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8. Ha a beszél k közül valaki emelt hangon beszél azt aláhúzással, ha valaki kiabálva azt 

aláhúzással és félkövéren szedve jelöljük. 

9. Ha a beszél k közül valaki a fegyelmezés vagy az agresszió eszközének használja a 

hanglejtést, a szövegben jelöljük: emelked ↑, ereszked ↓, szaggatottan - , pl. meg-em-

lé-ke-zés. 

10. Ha a szövegben tartalmi agresszióval találkozunk a sor elején (margón) AGR-el 

jelöljük, és az agressziónak min sül  szavakat d lttel jelöljük (lehet ez trágár 

kifejezés, tabunak min sül  szó, káromkodás, szidás, becsmérlés, kétértelm ség, 

beszólás, stb.). Minden olyan megnyilvánulás, amely a szituáció és a 

dominanciaviszony alapján homlokzatsértésnek min sül!  


