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1. Bevezetés 

 

 

1.1.  A disszertáció témaköre 

A disszertáció kérésekben vizsgálja a személyközi viszonyok konstruálását kognitív 

pragmatikai kiindulópontból. A kognitív nyelvészet tételeinek megfelelően, amelyet a 2. 

fejezet részletez, a munka az elméletet empíriával kapcsolja össze (Tolcsvai 2013, 

Bańczerowski 2009, Ladányi–Tolcsvai 2008). Az empirikus vizsgálatok magyar és lengyel 

nyelven készültek 2008 és 2016 között, magyar és lengyel anyanyelvűekkel, akik vagy saját 

anyanyelvükön vagy L2-n vettek részt a vizsgálatokban.  

A disszetáció egyik alapgondolata az, hogy a személyközi viszonyokat nemcsak a 

tegező/ nemtegező formák alkalmazásával alakítjuk, hanem a kérés kidolgozásával, például 

annak indirektségével vagy a kérés episztemikus bizonytalanságával. Továbbá a tegező és 

nemtegező formák magukban nem állnak, a tipikus társas kontextusokban tipikus 

együttállásokban fordulnak elő (a 3. fejezetben).  A következő alapvető gondolat az, hogy 

tegező/nemtegező formák alkalmazása a kérésekben ugyancsak tipikus társas kontextusokhoz 

kapcsolódik (l. a disszertáció 4. fejezetét).  A nyelvi tevékenységünkkel ugyanakkor bizonyos 

esetekben a személyközi viszonyok bizonytalanságávalal járhat együtt amelynek 

következtében a beszélő különbözőelkerülő stratégiákkal kénytelen élni (l. az 5. fejezetben). 

Az egyik leggyakrabban alkalmazott stratégia a többes számú személyű formák alkalmazása. 

Azt, hogy a többes számú első személyű személyű formák virtuális használata ilyen, elkerülő 

jelleggel bír, a 6. fejezetben mutatom be.  A fentebb tárgyalt – egymásba beágyazodó 

témaköröket – egymást kiegészítő vizsgálatokkal kutattam. 

Azonban a vizsgálatokat mindig úgy alakítottam, hogy a kérés köré szerveződjenek. A 

kérést nem véletlenül választottam – a kérés sikerességének egyik feltétele, hogy nemcsak 

reflektáljunk a kérésben kifejezett kívánt cselekvésre, hanem megfelelőképpen konstruáljunk 

a személyközi viszonyt is, mely a kérés több dimenziójában konstruálódik meg.  A 

disszertációban a személyközi viszonyok alakításának és fenntartásának a kérdéskörét 

kognitív pragmatikai szempontból közelítem meg. Emiatt a központi kérdéssé válnak a 

következők: a nyelv interperszonális és interszubjektív funkciója, a társas világra vonatkozó 

tudás szerveződése és annak szerepe a nyelvi tevékenység során, továbbá a konstruálás és 

konstruálással kapcsolatos folyamatok és fogalmak, valamint a személyközi viszonyok 

konstruálása szempontjából az olyan alapvető kérdések, mint csoport és egyén kapcsolata, a 

személyközi viszonyok dinamikussága és tipikussága, valamint az adott társas kontextusban 

előhívott nyelvi sémák.  A disszertáció e fogalmakkal összefüggésben a kérések udvariasságát  
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a személyközi viszonyok  kontextusfüggő alakításaként és fenntartásaként értelmezi. (Mindez 

részletes kifejtést kap a 2. fejezetben.)  

 

A disszertációban – figyelembe véve az eddig elkészült leíró munkák nagy számát (pl.: 

Domonkosi 1999, 2002, 2009, Dömötör 2005, 2006, Reményi 1994, 2003, Marcjanik 2007, 

Handke 2008, Huszcza 1996, Łazinski 2006) – nem törekszem a T/V formák 

szociolingvisztikai szempontú leírására, ám a vizsgálataim eredményeit összevetem a 

vonatkozó munkák eredményeivel, illetve árnyalom azokat kognitív pragmatikai és 

szociálpszichológiai szempontok bevonásával.   

A fentiek értelmében a munka néhány újszerű megoldással kíván élni. Először is az 

udvariasságot a funkcionális kognitív pragmatika eszköztárával írja le, kiegészítve azt a 

szociálpszichológia és társas kogintív pszichológia eredményeivel. Továbbá a személyközi 

viszonyok alakítását nemcsak a tegező/nemtegező formák alkalmazásában, hanem a 

megnyilatkozás (itt történetesen kérések) konstruálásának több dimenziójában vizsgálja, és a 

kérések  kidolgozása és a tipikus társas kontextusok közötti együttállásokat helyezi előtérbe. 

Ezzel összefüggésben mutatok rá az udvariasság több dimenziójú természetére, valamint e 

dimenziók összefüggéseire.  

A dolgozat harmadik újszerű értéke az, hogy a vizsálati anyagot nemcsak magyar 

anyanyelvűek között gyűjtöttem, hanem lengyel anyanyelvűek között és magyarul tanuló 

lengyekek között (akik magyar nyelven vettek rész a vizsgálatokban). Emiatt a munka 

összehasonlító pragmatikai kérdésekre is kitér. Ez lehetőséget ad arra, hogy hipotéziseket 

fogalmazzunk meg arra vonatkozóan, hogy az L1 és az L2 milyen hatással van a személyközi 

viszonyok alakítására.  

Negyedikként pedig meg kell említenem az elkerülő stratégiák kérdéskörét –annak 

bemutatására is vállalkozom, hogy a résztvevői szerepek személyjelölésének az elkerülése 

lényeges viszonyalakító tevékenységként jelenik meg a kérésekben bizonyos helyzetekben.  

Végül, de nem utolsó sorban, a disszertáció egy olyan kísérletet is magában foglal, 

mely az alkalmazott többes szám első személyű forma referenciális értelmezését vizsgálja 

feldolgozott kontextuális tényezők viszonylatában. Mi több, a kísérlet eredményei összhangba 

hozhatók a csoportidentitásra vonatkozó társas kognitív pszichológia eredményeivel.  

A vizsgálati anyagok több szempontú elemzéshez használhatók fel. Azonban a 

koherencia érdekében, illetve a disszertáció fő céljait szem előtt tartva, nem éltem azok 

minden lehetőségével. Így például a disszertáció nem tűzi ki célul azt, hogy a szisztematikus 

összehasonlító vizsgálatot a magyar és lengyel nyelvű, illetve L2-n összegyűjtött anyag 

vonatkozásábanA másik korlátozó megjegyzés, amit tennem kell, az az, hogy az összegyűjtött 
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anyag, bár elég nagyszámú adatközlővel dolgoztam,  nem kvantitativ, hanem kvalitatív 

jellegű. Harmadikként pedig azt kell kiemelni, hogy a vizsgálatok konherenssége érdekében a 

témát mindig kérésekben vizsgáltam. Így, bár a megfigyelt tendenciák alapján általános 

jellegű, további vizsgálatokat igénylő hipotézések állíthatók fel, a munka a személyközi 

viszonyok alakítását és fenntartását a kérésekben írja le, és a munkában leírt tendenciák a 

kérésekre vonatkoznak.  

 

1.2. A disszertáció módszertana 

1.2.1. Az alkalmazott kutatási módszerek  

Ahogy a fentiekből kiderült, a disszertáció több, egymásba ágyazódó kutatáson alapszik. 

Ebben a részben a nyelvi adatok típusa szerint mutatom be a végzett kutatásokat.  

A mai nyelvészeti kutatásokban több módszertani megoldással találkozunk, 

melyeknek vannak előnyei és hátrányai.  A vizsgálatokat kvalitatív és kvantitatív módon 

szokás osztályozni. Jelen disszertációban bemutatott vizsgálatok, bár kérdőívek, 

diskurzuskiegészítő tesztek, illetve egyéb tesztek segítségével történtek, gyakran nem érik el 

azokat a mennyiségi határokat, melyeket egy szociolingvista kvantitatívnak minősítene. 

Azonban annak köszönhetően, hogy kompatibilis adatközlői csoportokkal dolgoztam, illetve 

annak köszönhetően, hogy viszonylag nagyszámú adatközlői csoportban végeztem el őket, 

hipotézisek felállítására adnak lehetőséget, illetve hipotézések (legalább előzetes) 

megerősítésére vagy megcáfolására. Ahogy az előző részben is láttuk, az egyes vizsgálatok 

egymásba ágyazódnak, egymásra épülnek, így a vizsgálatokban az indukció és dedukció is 

megjelenik, és leginkább nem a skála végpontjaiként, hanem inkább a skálán való, az adott 

irányba való elmozdulásként értelmezhetőek.  

Az adatok jellegét illetően elmondható, hogy több fajta adattal dolgoztam, és ismerve 

a különböző módszertani megoldások előnyeit és hátrányait, saját vizsgálataim eredményeit 

más jellegű adatokkal hasonló témakörben dolgozó kutatók eredményeivel hasonlítottam 

össze. A vizsgálataimban főleg olyan módszerekkel dolgoztam, melyek során a személyközi 

viszonyok alakítására sematikus tudás aktiválódik, így sematikus tudásnak megfelelő 

eredményeket kaptam. Ugyanakkor figyelembe véve azt, hogy a tegező/nemtegező formák 

használata, és ezzel együtt az azzal kapcsolatos sematikus tudás, az utóbbi években változott, 

olyan vizsgálatok eredményeit vettem figyelembe, melyek 30 évnél nem régebbiek. A 30 éves 

távhatár egy generáció felnőtté válásának az időszaka, valamint megfelelő mennyiségű, 

összehasonlításhoz alapot adó vizsgálatot tesz lehetővé.  

A pragmatika területén aktív kutatók gyakran az introspekción alapuló adatokkal 

dolgoztak (Austin 1975, Searle 1969), de gyakran a manapság születő munkákban is 
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(általában az elméleti kérdésekkel foglalkozó munkákban) ilyen, szemléltető funkciójú 

adatokkal talákozunk (Łysiakowski 2005, Tátrai 2012, Laczkó 2008, Tolcsvai Nagy 2013). 

Meg kell jegyeznem azonban, hogy az introspekción alapuló adatok általában a szerző saját 

nyelvi tapasztalatain alapulnak, így gyakran megfelelnek a valódi nyelvhasználatnak is. A 

disszertációmban igyekeztem a diskurzuskiegészítő tesztek során kapott adatokból 

szemléletes példákat hozni, de amennyiben ez nem volt lehetséges, egy gondolat 

szemléltetéséhez én is introspekción alapuló adatokkal dolgoztam.  

Az adatok többsége a kutató által kiváltott adat, tehát interjúkból, diskurzuskiegészítő 

tesztekből, attitűdtesztekből és kísérletekből származik (ezekhez még hozzátartoznak a 

kiváltott narratívák és a kiváltott beszámolók, melyekkel a vizsgálataim során nem 

dolgoztam).  

A kutató által kiváltott adatok, főleg az interjúkkal és a tesztekkel nyert adatok gyakori 

adatgyűjtési módszerek a társadalomtudományban, mivel nagy mennyiségű adat gyűjtését 

engedik meg. Ugyanakkor nem az adott pillanat adott kontextusában való nyelvhasználatra 

vonatkoznak, de jól mutatják a nyelvhasználatra vonatkozó sematikus tudást. Amennyiben 

bizonyos hipotéziseket szeretnénk felállítani, megerősíteni vagy megcáfolni, ismételhető és 

előhívható kontextusokra, a sematikus tudásra van szükségünk. Az ilyen módszerrel 

összegyűjtött adat a leírásban megadott körülményekben érvényesülő sematikus tudást 

aktivizálja, és ilyen módon bevonja kontextuális ismereteinket. A pragmatikai kutatásokban a 

kutató által kiváltott adatok leggyakrabban a diskurzuskiegészítő tesztekből származnak, mely 

teszteket Levenston (1975) fejlesztette ki a L2-n való kompetencia felmérésére, majd 

népszerűvé váltak, miután Blum és Kulka (1982) ezzel a módszerrel élt a kutatásaiban. A 

szakirodalomban többen is felhívták a figyelmet a diskurzuskiegészítő tesztek korlátaira 

(Kasper 2000, Woodfield 2007, Yuan 2001), illetve arra, hogy a diskurzuskiegésztő tesztekben 

adott válaszok rövidebbek, a megfogalmazásuk egyszerűbb, kevésbé expresszívek, mint 

spontán beszélgetés során (Yuan 2001: 272), és ahogy Bednarek (2011: 543) is megjegyzi, 

inkább a pragmatikai tudás, mint a nyelvhasználat felmérésére alkalmasak. Amennyiben 

viszont a sematikus pragmatikai tudásra vagyunk kíváncsiak, a diskurzuskiegészítő tesztek 

megoldást jelenthetnek számunkra. Természetesen az így nyert adatokat érdemes összevetni a 

nem a kutatók által kiváltott adatokkal, a spontán nyelvhasználatból, a konkrét diskurzusokból 

származó adatokkal (figyelembe véve ezek kontextusát). Azonban sem a magyar, sem a 

lengyel nyelvre vonatkozóan nem rendelkezünk beszélt nyelvi korpusszal, így a vizsgálatokat 

inkább kiváltott adatok segítségével lehet elvégezni.  

A fentiek figyelembe vételével, hasonlóképpen, mint Bednarek (2011: 551), az 

összevethető, de vegyes módszertan elvét támogatom, mely a kvalitatív és kvantitatív 
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vizsgálatok eredményeinek összevetését teszi lehetővé, illetve a háromtípusú módszer (nem 

kiváltott adatok, kiváltott adatok és introspekción alapuló adatok) ereményeinek összevetését 

az elnyert adatok ellenőrzése céljából (McNeill és Chapman 2005: 23).  

A disszertációm első célja a személyközi viszonyok alakítása során használt nyelvi 

megoldásoknak a leírása, illetve azok használati tényezőinek feltárása. Az alkalmazott 

kutatási módszerek – diskurzuskiegészítő tesztek, attitűdtesztek, kérdőívek, illetve egy 

kísérlet, a személyközi viszonyokkal kapcsolatos sémáinkon és azok feldolgozásán alapulnak, 

és így megmutatják a feldolgozott személyközi viszonyok hatását a nyelvi tevékenységkre. A 

vizsgálat jellegének köszönhetően a tendenciák jobban körvonalazódnak, illetve jobban 

megfigyelhető a nyelvi tevékenység és egyes társas tényezők kölcsönhatása. Figyelembe véve 

a nyelvi udvariasságról szóló szociolingvisztikai munkáknak a számát, a kapott eredményeket 

a szociolingvisztikai vizsgálatok eredményeivel hozom összefüggésbe. 

 

 1.2.2. A 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

A vizsgálatok kiindulópontját a 2008-ban végzett diskurzuskiegészítő tesztek képezték. A 

vizsgálatban magyar és lengyel adatközlők vettek részt az anyanyelvükön, illetve magyarul 

tanuló egyetemisták magyar nyelven (Jagelló Egyetem Magyar Tanszékének ötöd- és 

negyedéves hallgatói). A vizsgálatban 43 magyar anyanyelvű egyetemista vett részt, 44 

lengyel anyanyelvű, illetve 17 lengyel anyanyelvű, akik magyar nyelven töltötték ki a 

kérdőívet. A feladatuk pedig az volt, hogy 29 különböző szituációban kérjenek más személyt 

egy megjelölt szívességre. A szituációk kontextusa más volt a társas viszonyok 

szempontjából, de a kérés súlyossága szempontjából is. A vizsgálat fő kérdésköre tipikus 

kontextusokban alkalmazott megszólításokra, illetve tegező/nemtegező formákra vonatkozott. 

Az adatközlők figyelmét nem irányítottam a megszólítási formákra, hanem csak magára a 

feladatra. Így az adatközlőknek kérnie kellett útbaigazítást, jegyet, kisebb kölcsönt, 

lakáskulcsot, dohányzás abbahagyását, vagy eltérő családi viszonyok mellett, vagy tipikus 

alá-fölé rendelő viszonyok mellett, valamint eltérő horizontális távolság mellett.  

Az adatközlőknek nem volt túl sok idejük arra, hogy sokat gondolkozzanak a 

megadott válaszokon, mindössze kb. 45 percet kaptak a teszt kitöltésére.  

A vizsgálat formája miatt annak eredményei összevethetőek hasonló, magyar 

nyelvterületen végzett vizsgálatok eredményeivel (Szili 2004, Pap 2006, Domonkosi 2002), 

illetve a korábbi nemzetközi vizsgálatok eredményeivel (Blum-Kulka 1984). Az ismételhető 

társas kontextus miatt képet kaphatunk arról, hogy milyen módon kerülnek alkalmazásra a 

tegező/nemtegező formák, illetve képet kaphatunk a kérések megformáltságáról az adott 

kontextusban.  
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A diskurzuskiegészítő tesztben megadtam az egyes helyzetek kontextusának rövid 

leírását. Az ismételhetőség pedig azért fontos, mert tipikus helyzetekben aktivizáló sematikus 

megoldások feltárásához vezethet. Vizsgálataim elsődleges célja a sematikus és tipikus 

mintázatok leírása, azok kontextuális tényezőkkel való összefüggéseinek feltárása volt.  

Mindemellett vizsgálataim eredményeit összehasonlítom más kutatók által végzett, az 

adott kérdéskörre vonatkozó vizsgálatok eredményeivel, illetve más módszerrel dolgozó 

kutatók vizsgálatainak eredményeivel, így részben feloldható a kérdőíves megoldás által 

kiváltott feszültség.  

Lengyel nyelvterületen a nyelvi udvariasság inkább leíró normatív szempontból kerül 

tárgyalásra, így a diskurzuskiegészítő tesztek sokkal kevésbé elterjedtek, mint a magyar 

nyelvészeti munkákban (Huszcza 1996, Łazinski 2006). Sok alkalommal a nyelvi 

udvariasságot vizsgálva tévéműsorokban, sajtóban szereplő példákkal dolgoznak, tehát 

specifikus diskurzusfajtával (Marcjanik 2007). 

A vizsgálat nemcsak sematikus tudáson alapuló tipikus megoldások feltárására 

hasznosítható, hanem összehasonlító jellegénél fogva a lengyel és a magyar nyelvhasználók 

között megjelenő különbségek feltárására is, és arra, hogy e különbségek milyen hatással 

vannak a L2-n folyó nyelvi tevékenységre (Veres-Guśpiel 2011, Veres-Guśpiel 2013). A 

diskurzuskiegészítő tesztet a munka végén, mellékletként is csatolom (mellékletek: 1.) 

 

1.2.3. A 2011-es diskurzuskiegészítő teszt 

A következő, magyar adatközlőkkel végzett vizsgálat két részből állt – az előbbihez képest 

rövidebb diskurzuskiegészítő tesztből és egy attitűdvizsgálatból. A vizsgálattal három 

kérdésre kerestem választ – hogyan változnak a munkahelyi megszólítási szokások attól 

függően, milyen intézménynél dolgozik az adatközlő, valamint ezzel összefüggésben 

megfigyelhetők-e különbségek az attitűdben. A kutatás harmadik kérdése az volt, hogy milyen 

társas kontextus hívja elő a beszédpartner megszólításának elkerülését (erről bővebben: Veres-

Guspiel 2012a).  

A vizsgálatban fiatal magyar munkavállalók vettek részt – két csoportban, az egyikben 

voltak azok, akik állami intézményeknél dolgoztak, a másikban azok, akik a privát szektorban 

dolgoztak, nagy, nemzetközi cégeknél. Hasonlóképpen az előző vizsgálathoz, a 

diskurzuskiegészítő tesztben megkértem az adatközlőket, hogy kéréseket hajtsanak végre, a 

vizsgálat további részében pedig direkt módon rákérdeztem az adott megszólítások 

alkalmazására, az azokhoz kapcsolódó attitűdjükre.  

A vizsgálatban összesen 65-en vettek részt, ebből 32 nő és 33 férfi. Csoportokra 

osztva a résztevők száma következőképpen alakult: állami vállalatnál dolgozó nők: 25, állami 
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vállalatnál dolgozó férfiak: 8, nemzetközi cégnél dolgozó nők: 10, nemzetközi cégnél dolgozó 

férfiak: 24.   

A diskurzuskiegészítő tesztben megkértem az adatközlőket, hogy munkahelyi 

környezetben kérjenek más munkatársakat különböző akciókra vagy információk megadására 

(e-mail elküldése, fénymásoló használata, igazolás kiállítása). A 2008-as vizsgálathoz 

hasonlóan az adatközlőket csak arról tájékoztattam, hogy a vizsgálat nyelvészeti kutatáshoz 

szükséges, nem tájékoztottam őket a kutatás céljáról. A kérdőív során a résztvevőknek több 

helyzetben kellett kérniük a mellettük ülő kollégájukat, egy másik osztályon dolgozó 

ismeretlen kollégájukat, közvetlen felettesüket, egy beosztottat, valamint a humánerőforrás 

osztályon dolgozó kollégájukat egy tipikus feladat elvézésére. A feladatokat pedig úgy 

határoztam meg, hogy ezek kicsik legyenek, hogy a kérések végrehajtása hasonló 

erőfeszítéssel járjon, mivel minél nagyobb erőfeszítéssel jár a kérés, annál nagyobb 

udvariasságra törekvő stratégiát alkalmazunk (Szili 2004: 33). A vizsgálat elsődleges célja 

pedig az volt, hogy a tipikus munkahelyi személyközi viszonyok előtérbe kerüljenek. A 

diskurzuskiegészítő tesztet több kérdésből álló attitűdteszt is kísérte, amelyben rákérdeztem 

azokra a tipikus helyzetekre, melyekben tegező és nemtegező formákat alkalmaznak (lásd 

még 1.2.4.) A diskurzuskiegészítő tesztet a munka végén, mellékletként is csatolom 

(mellékletek: 2). 

 

1.2.4. A 2011-es attitűdteszt 

Az attitűdtesztben ugyanazok a résztvevők vettek részt, mint az előző vizsgálatban, tehát nagy 

nemzetközi vállalatok alkalmazottjai, illetve állami intézmények alkalmazottjai. A 

vizsgálatban tehát összesen 65-en vettek részt, ebből 32 nő és 33 férfi. A csoportokra osztott 

résztevők száma a következőképpen alakult: állami vállalatnál dolgozó nők: 25, állami 

vállalatnál dolgozó férfiak: 8, nemzetközi cégnél dolgozó nők: 10, nemzetközi cégnél dolgozó 

férfiak: 24.   

A vizsgálatban rákérdeztem a tegeződés gyakoriságára az adatközlő és az ügyfelei 

között, az adatközlő érzéseire olyan helyzetben, amikor az eladó tegezi az adatközlőt, azokra 

a sematikus helyzetekre, amikor az adatközlő használta a tegező, magázó és önöző formákat, 

illetve a formák közötti váltásokra, ugyanarra a személyre vonatkozóan, végül megkértem az 

adatközlőket, hogy értékeljék az útbaigazítás kérésének megfelelőségét az adott formában. A 

tesztet a munka végén, mellékletként is csatolom (mellékletek: 3). 

 

 

1.2.5. A 2012-es attitűdteszt 
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A 2008-as diskurzuskiegészítő tesztek alapján 2012-ben elvégeztem egy vizsgálatot, mely 

keretében az adatközlőnek el kellett dönteni, mennyire tartja megfelelőnek az adott 

megnyilatkozást a megadott kontextusban. Az adatközlők a megnyilatkozásokat, 1–6, illetve 

1–10 skálán értékelték (ahol 1-es jelölte a legkevésbé megfelelőt, 6, illetve 10 a véleményük 

szerint legjobban megfelelő kérésformát). A vizsgálatban magyar anyanyelvűek vettek részt 

(anyanyelvükön), lengyelek (lengyel nyelven), valamint magyarul tanuló lengyelek (magyar 

nyelven). A vizsgálatban összesen 43-an vettek részt, hasonlóképpen, mint az előző 

vizsgálatoknál, egyetemistákat kértem meg erre a feladatra, a koruk 21-33 év között mozgott, 

az adatközlők saját anyanyelvükön töltötték ki a tesztet (magyar és lengyel nyelven), illetve 

magyarul tanuló lengyel egyetemisták az L2-n.  

A feladat meghatározásánál direkt kerültem az „udvarias” szót, helyette a „megfelelő”-

t használtam, hogy elkerüljem az udvariasságra való direkt asszociációkat. Az értékelendő 

megnyilatkozások a diskurzuskiegészítő tesztekből származtak (2 feladat esetében), és egy 

feladat esetében (ahol 10 kérést kellett értékelniük) labormondatokból állt. Mind a három 

feladat esetében a megnyilatkozások különböztek egymástól a kidolgozásuk tekintetében.  A 

tesztet a munka végén, mellékletként is csatolom (mellékletek: 4.). 

 

1.2.6. A T/1. értelmezésével kapcsolatos kísérlet és interjú (2012, 2016) 

A vizsgálat fő kérdése az volt, hogy milyen módon konstruáljuk a többes számú névmások 

jelentését, illetve a többes személyű névmások alkalmazása milyen hatással van a kérések 

értelmezésére. A vizsgálat két részből állt: egy rövid kísérletből, illetve egy rövid interjúból.  

A vizsgálatban összesen 86-an vettek részt. A résztevői csoportokat lengyel és magyar 

anyanyelvű egyetemisták és felső végzettséggel rendelkező fiatalok alkották –19-36 évesek. A 

vizsgálatot két csoportban végzetem el: a B csoportban 22 adatközlő vett részt (lengyel 

anyanyelvűek), a vizsgálat második ütemében (2016-ban) még 40 lengyel vett részt, akik a 

teszt D (25 fő) és B verzióját (15 fő) töltötték ki.  Így összesen 62 lengyel anyanyelvű vett 

részt a kisérletben. A magyar anyanyelvűek pedig a vizsgálat első ütemében a teszt D 

verzióját töltötték ki, összesen 17 fő (magyar anyanyelvűek), majd pedig 2016-ban még 7 

magyar anyanyelvű a teszt B verzióját töltötte ki. Így a vizsgálatban résztvevők száma 

összesen: 86 fő. A vizsgálat résztvevőit olyan módon választottam, hogy tudják azonosítani 

magukat a vizsgálatban bemutatott szituációkkal. 

A kutatásban mindegyik résztvevő egyéni módon vett részt. Első lépésként a 

résztvevők kitöltöttek egy sematikus szituációkat tartalmazó tesztet, majd egy rövid interjúban 

rákérdeztem a megadott válaszok motivációira, a válaszokat hangfelvétellel rögzítettem. Az 

interjúkban megadott válaszokban az adatközlők a választásuk motivációjaként emelték ki, és 
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közben megadták a választ arra a kérdésre is, hogy a kérdést engedélykérésként vagy 

utasításként értelmezték-e. Az így megadott motivációkat figyelembe vettem az eredmények 

elmezésekor.  

 A kisérlet mindegyik bemutatott helyzetében több résztvevő került az ábrára, és a 

bemutatott helyzetek társas kontextusa ugyanaz volt mind a két csoport számára, de a 

bemutatott helyzetek a résztvevők térbeli elrendeződése szempontjából eltértek egymástól.  

Mivel a kutatás egyik fő kérdése az volt, hogy a résztvevők térbeli elhelyezkedése, 

kora, résztvevőket összekötő formális/informális viszony milyen hatással van a többes szám 

első személyű személyes forma referenciális értelmezésére, a vizsgálat során sematikus 

ábrákkal dolgoztam. A megadott ábra alapján a vizsgálat résztvevőinek meg kellett jelölniük a 

megnyilatkozás címzettjét.  

A T/1. személyes névmás jelentését a megnyilatkozáson belül vizsgáltam, és ahogy 

kiderült a vizsgálat eredményeiből, annak jelentése azon is múlt, hogy a megnyilatkozást a 

javaslatként vagy kérésként értelmezték-e. A vizsgálatban bemutatott helyzetekben az egyik 

résztvevő az alábbit mondta: „De hideg lett! Nem csukjuk be az ablakot?” (lengyel 

változatban: Ale zrobiło się zimno! Może zamkniemy okno?). 

Mind a két nyelven a kérdés konvencionális formája a javaslattevésnek, illetve 

kérésnek egy cselekvés végrehajtását, vagyis az ablak becsukását illetően.  

A vizsgálat eredményeinek bemutatásánál a beszélő mindegyik helyzetben fekete 

színnel van jelölve. A sémákon a nőket karika szimbóluma ábrázolja, a férfiakat pedig 

négyszög karikával, ha a beszélő férfi, a négyszögben fekete színnel kitöltött kör van. A 

beszélő és a résztvevők pozícióit A, B, C és D betűkkel jelölöm, az óramutató járásával 

megegyezően:  

 

 

 

Az egész vizsgálatot a munka végén mellékletekben ismertetem (mellékletek: 5.).  
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1.2.7. Vizsgálati csoport  

A vizsgálatokat olyan módon végeztem el, hogy a különböző vizsgálatokban résztvevő 

adatkölők válaszai összehasonlíthatóak legyenek. Így 19-38 évesek között végeztem el a 

vizsgálatokat, akik vagy már rendelkeztek felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy éppen 

tanulmányaikat folytatták felsőoktatási intézményekben. A vizsgálatokat magyar és lengyel 

anyanyelvűek között végeztem el, amennyiben ez szükséges volt, a vizsgálatokba bevontam 

magyarul tanuló lengyeleket is (a Jagelló Egyetem negyed- és ötödéves hallgatóit), akik L2-n, 

magyar nyelven vettek részt a vizsgálatban.  

A korcsoportot azért választottam ily módon, mert a magyar és lengyel nyelvben a 

legutóbbi években megfigyelhetőek a megszólítási stratégiák változásai, így azok 

megfigyelésére legalkalmasabbnak tartottam a fiatal nyelvhasználók csoportját. Ebben a 

csoportban látszik legjobban a nyelvben zajló változás (Domonkosi 2002, 2009: 21), ebben a 

generációban terjed legjobban a tegező formák használata. A fiatalok, főleg a fiatal nők, 

ügyelnek legjobban a nyelvezetükben a társadalmi szolidaritás kifejezésére, valamint a 

társadalmi elfogadottságra a nyelvhasználat által is (Wradhaugh 1995: 169–191), így 

hajlandóbbak olyan formákat alkalmazni, melyek megfelelnek  az adott közegben elfogadott 

megoldásoknak.  

A vizsgálatok során ügyeltem arra, hogy az adatközlők összehasonlítható társadalmi 

csoportokból származzanak, hogy az eredményeket össze lehessen vetni. A csoport ilyen 

kiválasztása mellett még egy érv szólt – sok kutatás éppen ilyen korcsoportokban zajlik, 

illetve magában foglalja ezt a korcsoportot is, így a vizsgálataim eredményeit össze lehet 

vetni más kutatók eredményeivel.  

A vizsgálatokat magyar és lengyel anyanyelvűek között végeztem, illetve magyarul 

tanuló lengyelek között, elsősorban azért, hogy ne csak egy nyelv példáin keresztül írjam le a 

személyközi viszonyok alakítását, és ily módon figyeljem meg a nyelvspecifikus vonásokat, 

valamint azokat a tendenciákat, melyek mind a két nyelvben érvényesülnek. Az 

összehasonlítás nemcsak elméleti célú, hanem gyakorlati célokat is szolgál – az 

összehasonlításnak köszönhetően a kutatás az eredményei nyelvtanítás során, illetve a 

fordítástudományban is felhasználhatóak.  

 

1.3. A kutatás fő kérdései 

A kutatás elsődleges, átfogó célja a személyközi viszonyok nyelvi konstruálásának vizsgálata 

a kérésekben, a személyközi viszonyok alakításában résztvevő nyelvi megoldások leírása 

funkcionális kognitív pragmatikai szempontból. A kutatás eredménye azért lehet hasznos, 

mert a személyközi viszonyok alakítását olyan szempontok bevonásával vizsgálja, melyek az 
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eddigi szakirodalomban nem kaptak kellő hangsúlyt, viszont melyek alapvető kognitív 

folyamatokhoz kapcsolódnak (észlelés, figyelem, sematizáció, kategorizáció) (Maruszewski 

2011), és melyek hatással vannak a személyközi viszonyok alakítására a társas megismerés 

során (Kossakowska–Kofta 2009). A munkám a személyközi viszonyok nyelvi alakítását és az 

udvariasság kapcsolatát is vizsgálja. A kognitív nyelvészetnek egyik alapfeltétele, hogy a 

nyelvészeti elemzésnek összhangban kell lennie egyéb kognitív tudományokkal (Tolcsvai 

Nagy 2013: 29), így a személyközi viszonyok alakítására hatással lévő folymatokat 

összhangba hozza a kognitív pszichológia eredményeivel (Maruszewski 2011, Kossakowska–

Kofta 2009), mint tudatosan kontrollált vagy rutinizált folyamatokat a társas megismerésben 

(Kolańczyk 2011: 31–58). A disszertációban a társas megismerés elméletei és a viselkedés 

pszichoevoluciós szempontú elemzése is helyet kapnak. Az eredményeket összevetem a társas 

megismerésről és a konstruálásról szóló elméletekkel (Drogosz 2011: 159–170), valamint MI 

és TI kategorizációs folyamatáról szóló munkák eredményeivel (Kwiatkowska 2009: 295–

312). A személyközi viszonyok nyelvi alakítása több vizsgálaton keresztül az elméletet az 

empíriával összekapcsolva kerül vizsgálatra. 

A kutatásokat irányító kérdéseket az alábbiakban mutatom be. 

Az empirikus vizsgálatokat bemutató rész első vizsgálatáként a kéréseknek a 

személyközi viszonyok alakításával összefüggő kidolgozásával foglalkozik (3. fejezet). E 

vizsgálat legáltalánosabb kérdése az, hogy miként jelennek meg a személyközi viszonyok a 

kérések megformálásában, konstruálásában, azaz pontosabban: 

 

a) Milyen összefüggés figyelhető meg a személyközi viszonyok konstruálása és a kérés 

kidolgozása és in/direktsége között, továbbá a kérés in/direktsége és a kérés nyelvi 

udvariassága között, illetve milyen együttállások figyelhetők meg az alkalmazott 

tegező/nemtegező formák és a kérések in/direktsége között? 

 

A fentebb bemutatott kérdéskört az eredmények elemzésénél tagoltan ismertetem, de itt is 

meg kell jegyezni, hogy a kérés konstruálásában fontos szerepet játszanak az indirektség, 

kidolgozás, episztemikus bizonytalanság együttállásai. Az elemzés során ezeket az 

együttállásokat is megpróbálom feltárni, illetve a fejezet végén összegző módon bemutatni a 

személyközi viszonyok alakításában szerepet játszó együttállások működését.  

Az empirikus vizsgálatokról szóló rész nem véletlenül kezdődik a kérés 

konstruálásának kérdéskörével, ugyanis a személyközi viszonyok alakítása nemcsak a 

tegező/nemtegező formák alkalmazásával történik, a tegezés/nemtegezés a személyközi 

viszonyok alakításának csak egyik, igaz lényeges aspektusa. A tegezés/nemtegezés a 
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személyközi viszonyok alakításában fontos szerepet játszik, de nem önmagában áll, mindig 

valamilyen beszédaktus megkonstruálásának a részét képzi, ezért is kerülnek előtérbe az 

eredmények bemutatásánál a kérések.  

A nyelvészeti szakirodalomban a tegező és nemzegező formák használata gyakran 

normatív szempontból került leírásra, illetve olyan leíró módon, mely erősen feltételezte a 

tegező és nemtegező formákkal szembeni erős szociokulturális elvárásokat. Azonban a mai 

magyar nyelvben a tegező és nemtegező formák alkalmazásával szembeni elvárások sokkal 

bizonytalanabbak, sok helyzetben a beszélő egyéni döntésén múlik a tegező vagy nemtegező 

forma választása. A lengyelre ez kevésbé jellemző, bár a lengyel nyelvben ezen a téren 

változások figyelhetők meg. Így tehát a beszélők kisebb mértékben támaszkodhatnak az 

elvárásokra vonatkozó tudásra, inkább aktuális kontextuális információk alapján hoznak 

döntést a tegező vagy nemtegező forma alkalmazásáról. Ilyen értelemben a kérés konstruálása 

erősebb hatással van a személyközi viszonyok alakítására. A tegező és nemtegező formák 

szaliensek a személyközi viszony alakítása tekintetében, de ugyanakkor nem állnak 

magukban, hanem a megnyilatkozás egyik alkotóelemként jelennek meg. A tegező/nemtegező 

formák konstruáló szerepét a 4. fejezetben tárgyalom. A fejezet központi kérdése a következő:  

 

b) Milyen módon kapnak szerepet a tegező, illetve a nemtegező formák a konstruálásban,  

alkalmazásuk milyen sematikus (személyközi viszonyokra vonatkozó) tudáshoz 

kapcsolódik? 

 

Ezeket a kérdéseket a diskurzuskiegészítő tesztek alkalmazásával, illetve a tegezéshez és a 

nemtegezéshez kapcsolódó attitűdökre vonatkozó teszttel vizsgáltam.  

A diskurzuskiegészítő és az attitűdtesztek elemezése során kiderült, hogy bizonyos társas 

kontextusokban nagy a bizonytalanság a tegező és a nemtegező formák alkalmazását illetően, 

és emiatt sok adatközlő próbálta valamilyen módon elkerülni a tegező/nemtegező formák 

alkalmazását.  

Így az 5. fejezetben az elkerülő stratégiákkal foglalkozom. Ennek a résznek a fő kérédése 

az alábbi:   

 

c) Milyen módon és milyen társas kontextusokban fordulnak elő az elkerülő stratégiák, 

illetve hogyan valósul meg a személyközi viszonyok megjelölésének elkerülése a 

kérés konstruálásában? 

 

Ezt a kérdéskört már diskurzuskiegészítő tesztek elemzésével vizsgáltam, az elemzés során 
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pedig kiderült, hogy azokban a kontextusokban, melyekben az adatközlők bizonytalanok 

voltak (amit megerősített az attitűdvizsgálat), gyakran alkalmaztak elkerülő stratégiákat. Az 

egyik leggyakrabban alkalmazott elkerülő stratégia a többes szám első személyű formák 

alkalmazása volt.  

Figyelembe véve a többes szám első személyű formák nagy jelentéspotenciálját, 

mellyel több ízben nyelvészeti munkákban már foglalkoztak (Jobst 2007, Börthen 2010, 

Łysiakowski 2005, Laczkó–Tátrai 2015), de főleg politikai szövegekben (Jobst 2007, Hámori 

2006), illetve elméleti szempontból (Łysiakowski 2005, Börthen 2010), az eredmények 

elemzése során felmerült annak a kérdése, hogy a többes szám első személyű formák (MI), 

virtuális használatával van-e dolgunk. A másik kérdés pedig az, hogy a többes szám első 

személyű formák (MI) alkalmazása hatással van-e a beszédaktus értelmezésére, vagyis a 

többes számú formák mennyire tekinthetők elkerülő stratégiának.  

Ennek megválaszolására kísérleteket végeztem el lengyel és magyar anyanyelvűek 

között. Az adatközlőknek három különböző szituációban el kellett dönteniük ki(k)re 

vonatkozik a megnyilatkozás (De hideg lett. Nem csukjuk be az ablakot? – a kísérlet 

részletesebb leírása lásd 1.2.6 pontot), illetve a kísérlet utolsó lépéseként egy rövid interjút 

készítettem az adatközlőkkel, akiknél rákérdeztem a motivációjukra. A vizsgálat fő kérdése a 

következő: 

 

d) Mi jellemzi a többes szám első személyű formák referenciális értelmezését a társas és 

térbeli viszonyok feldolgozásának függvényében? 

 

Az adatok elemzése során kiderült, hogy minél aszimerikusabbak voltak a személyközi 

viszonyok, annál tipikusabbak voltak az adatközlők által megadott válaszok, erősen 

szimmetrikus személyközi viszonyok esetén pedig a válaszok sokkal nagyobb variabilitást 

mutattak. Ebből fakadóan az a kérdés merült fel, hogy a személyközi viszonyok 

szimmetrikuságának mértéke befolyásolja-e, és ha igen, milyen módon a MI értelmezését. 

A fentebb bemutatott kérdéseken kívül két átfogó kérdésre kerestem a választ. 

 

e) Hogyan függ össze a kérések konstruálása, illetve az alkalmazott megszólítási forma a 

nyelvi udvariassággal? 

f) Hogyan alkalmazzák a kérések megformáltsági mintázatait a magyar és a lengyel 

anyanyelvűek, illetve a magyarul tanuló lengyel anyanyelvűek? 
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1.4. Összegzés 

Ebben a fejezetben az empirikus vizsgálatokon alapuló kutatás kiindulópontját és fő kérdéseit 

mutattam be. A vizsgálatok célja a személyközi viszonyok alakításának a kutatása kognitív 

pragmatikai szempontból, nemcsak a pragmatika és kognitív nyelvészet fogalomtárával, 

hanem a tásas kognítiv pszichlógia szempontjainak a bevonásával. A személyközi viszonyok 

alakítását vizsgálom a kérésekben, magyarok, lengyelek és magyarul tanuló lengyelek által 

szolgáltatott adatok alapján. A vizsgálatok a személyközi viszonyok alakítására vonatkozó 

sematikus tudásra összpontosítanak, így tendenciák, együttállások, összefüggések kutatására 

szolgálnak. Bár két anyanyelvi csoporttal és egy L2-t használó csoporttal dolgoztam, a 

vizsgálat nem összehasonlító jellegű.  

A vizsgálatokat 2008-tól 2016-ig végeztem, többfajta adatgyűjtési mód alkalmazásával 

(két diskurzuskiegészítő teszt, két attitűdteszt, egy kísérlet és interjú), melyekben magyar és 

lengyel anyanyelvű fiatalok vettek részt, valamint magyarul tanuló lengyel egyetemisták (a 

részvevők kora 18-36 között mozgott). A kutatás keretében nyert adatok feldolgozása olyan 

eredményeket hozhat, melyek egyfelől kiegészíthetik az eddig elvégzett kutatásokat, másfelől 

megalapozhatják azokat a jövőbeli kutatásokat, melyek a személyközi viszonyok 

konstruálását a lengyel és a magyar társalgási nyelvben korpuszalapon vizsgálják. 
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2. A disszetáció elméleti háttere 

 

 

Ebben a fejezetben a disszetáció elméleti hátterét mutatom be. A disszertáció egyik 

alapgondolata az, hogy az ember nyelvi tevékenységének egyik lényegi funkciója a 

személyközi viszonyok alakítása és fenntartása. Így a nyelvnek a társas világban való 

beágyazottsága kindulópontot jelent a további fejezetekben kifejtett gondolatoknak. A nyelvi 

tevékenységet társas megismerő tevékenységként fogom fel, mely tevékenységet az ember 

együttműködő természete, kölcsönös szándéktulajdonítása és az azzal összefüggő szociális 

kognitív képességei teszik lehetővé (Croft 2009, Tomasello 2002, Verschueren 1999 valamint 

Tátrai 2011). Az ember társas viszonyait csoportok tagjaként alakítja ki, a csoporthoz való 

tarozás a saját egyéni identitás fontos eleme. A személyközi viszonyok működtetését és 

alakítását nyelvi és nem tevékenységünk során bonyolítjuk, ami a tevékenységünk jelentős 

részét teszi ki. Így a személyközi viszonyokat nemcsak a szakirodalomban régóta elemzett 

megszólítási kifejezésekkel alakítjuk, hanem a megnyilatkozás kidolgozásával is. Az egyes 

megnyilatkozásokban a beszédaktusok kidolgozása révén konstruáljuk a személyközi 

viszonyokat is, az adott nyelvi kifejezések kiválasztása a kontextus ismeretében történik.  

Ebben a fejezetben először a nyelvi tevékenységet az ember társas kognitív 

képességeiből kiindulva mutatom be. Először a nyelv interszubjektív és interperszonális 

metafunkcióit taglalom, azok kapcsolatát és kölcsönhatását. Utána foglalkozom a személyközi 

viszonyok kérdéskörével, illetve a  szociális (társas) megismerés és a társas világra vonatkozó 

tudás szerveződésével, valamint az ezzel kapcsolatos személyközi és társas viszonyok 

tipikusságával és dinamikusságával. Ezek után a konstruálás folyamata kerül szóba, kiemelten 

a személyközi viszonyok alakítása a konstruálás révén. A fejezet ezen részében résztelesen 

foglalkozom a konstruálással és a hozzá kapcsolódó fogalmakkal. A fejezet további része a 

kontextus fogalma köré szerveződik, valamint társas kontextusban mozgosított nyelvi 

konvenciókról szóló tudás szerepe köré, és ennek kapcsán a társas deixis köré. Ezek után a 

stílus szociokulturális tényezőkeit mutatom be a társas és személyközi viszonyok konstruálása 

szempontjából. 

Ezek után a figyelem központjába a kérés kerül – e kérdéskör bemutatása azon 

dimenziókra való rámutatással egészül ki. E rész kiindulópontja az, hogy a diskurzusok nyelvi 

interakciók, melyekben a mondatok kommunikatív cselekvésekké válnak (Tátrai 2017:  86). 

Ennélfogva először a kérést és ennek megvalósítási lehetőségeit a beszédaktus-elmélet 

szempontjából tárgyalom, összefüggésbe hozva azt a tudás-cselekvés-érzelem (Croft 1994: 

460–77) hármas dimenziójával.  
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A fejezet végén az nyelvészeti udvariassági elméletekre reflektálok, bemutatva a 

nyelvi udvariasságra vonatkozó klasszikus elméleteket, és szembesítve azokat azokkal az 

újabb koncepciókkal, melyek az udvariasságot a személyközi viszonyok alakításaként látják.  

 

2.1. A személyközi viszonyok a nyelvi tevékenységben 

A nyelvi tevékenység társas megismerő tevékenység. Ebből adodóan a nyelvi tevékenységünk 

során két alapvető igénynek teszünk eleget – egyrészt az interszubjektív igényeknek, másrészt 

az interperszonális igényeknek. A két igény nem különül el határozottan egymástól, hanem 

kölcsönhatásban van egymással, és kiegészíti egymást. Nyelvi tevékenységünk e két alapvető 

igény teljesítését szolgálja, így a nyelv két alapvető metafunkcióját különíthetjük el, az 

interperszonális (kapcsolatteremtő, kapcsolatalakító) és interszubjektív (megismerő) funkciót 

(Tátrai 2011: 25–27, 2017: 26–30). A két funkció azonban nem határolódik el élesen 

egymástól, inkább az egyik metafunkció elsődlegességéról lehet szó az adott kontextusban.  

 A nyelvi tevékenység és a nyelv funkcióinak tárgyalásákor gyakran az egyes funkciók 

oly módon kerülnek bemutatásra, mintha azok élesen elkülönülnének egymástól. Munkám azt 

az álláspontot képviseli, miszerint a nyelvi tevékenység során azokban a helyezetekben is 

alakítjuk a tszemélyközi kapcsolatokat, ahol az elsődleges funkció az interszubjektív (tehát 

amikor megnyilatkozásokban közösen megfigyelt, illetve megértett referenciális jelenetre 

helyeződik a hangsúly). Azonban ilyenkor is figyelembe kell venni a társas kontextust, és 

annak megfelelő nyelvi választásokat kell hozni.  

A nyelv interperszonális metafunkciója több módon, erőteljesen jelenik meg a 

nyelvben ezzel kielégítve az ember társas szükségleteit. Az adott helyzettől függ, hogy melyik 

realizálódik hangsúlyosabban. Ily módon a két metafunkció nem a nyelvészetben gyakran 

alkalmazott szembeállításon alapul (Halliday 1970, 1973), vagy a jakobsoni nyelvi funkciók 

felosztásán (Jakobson 1969: 211–257), hanem azon a feltételezésen, hogy a nyelvi 

tevékenység társas kognitív tevékenység.     

A nyelvi tevékenységünk közös figyelmi jelenet keretében történik meg. Akkor is, 

amikor a résztvevők egymás figyelmét nyelvi szimbólumokkal irányítják a referenciális 

jelenetre, illetve az interakció során egymásra irányítják a figyelmüket, és ilyen módon 

teremtenek kapcsolatot egymással. A közös figyelmi jelenet magában foglalja a 

megnyilatkozó és a befogadó fizikai, társas és mentális
1
 világát (Tátrai 2011: 31), a 

megnyilatkozó és a befogadó közötti kapcsolat egyéni történetét, közösségi beágyazódását. A 

fentiket a Sinha (2001) és Tomasello (2002) alapján kidolgozott ábra alapján (Tátrai 2011: 39, 

lásd még Tátrai 2017) az alábbi módon lehetne ábrázolni.  

                                                 
1
 A mentális világhoz a résztvevők érzelmei, szándékai, vágyai is beletartoznak (vö. Tátrai 2017: 14).
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A résztvevők az interakció során a nyelvi szimbólumokkal az együttes figyelem tárgyává 

teszik a referenciális jelenetet, de ugyakkor a nyelvi szimbólumok kiválasztásakor figyelembe 

veszik a köztük létrejövő személyközi viszonyt és a viszony jellegét, ilyen módon kifejezve 

egymás iránti figyelmüket, igazodván a személyközi viszonyokról szóló ismereteikhez.  Ez 

nemcsak  nyelvi szimbólumok kiválasztásában mutatkozik meg, hanem jóval általánosabban, 

az adott beszédaktus konstruálásán is.  

Amikor például egy nemdohányzó fülkében valaki rágyújt, és arra akarjuk megkérni, 

hogy hagyja abba, több lehetőséggel élhetünk, akkor is, ha nem ismerjük az útitársunkat: 

 

(1) Bocsánat, zavar a füst. Ha megkérhetem, kimenne? 

(2) Elnézést uram, megkérhetem, hogy a fülkében ne dohányozzon? 

(3) Elnézést uram, ez a fülke nemdohányzó! Kérem, hogy nyomja el a cigarettát! 

(4) Elnézést, de az a fülke nemdohányzó. 

(5) Elnézést! Nem tudja, hogy ez egy nemdohányzó kocsi? Itt nem gyújthat rá!
2
 

 

A tárgyalt esetben a megnyilatkozó csak tájékoztathatja az útitársát, hogy a kocsi 

nemdohányzó, mint a (4)-es példában, vagy egyáltalán nem teszi szóvá a tiltást, hanem saját 

                                                 
2
 Az  (1)-(5) példák az általam összegyűjtött 2008-as diszkurzuskiegészítő tesztekben megadott válaszokból 

származnak.  
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preferenciáit említi, mint az (1)-es példában. Ebben az esetben kérését indirekt módon 

fogalmazza meg, de direkt módon is megkérheti az útitársát arra, hogy nyomja el a cigarettát.  

A megnyilatkozó és a befogadó nyelvi szimbólumokkal referencia tárgyává teszik a 

megnyilatkozásban, jelen esetben a kérésben kifejezett, kívánt cselekvést. Ugyanakkor a 

megnyilatkozónak ezt megfelelően kell tennie, annak érdekében, hogy a befogadó teljesítse a 

kérését. Megfelelő módon és megfelelő mértékben ki kell fejeznie a cselekvés teljesítsésével 

kapcsolatos bizonytalanságát (mennyire biztos és mennyire nem abban, hogy teljesíthető-e a 

kérés, megkérheti-e a befogadót), és a feldolgozott és megértett személyközi viszonyoknak 

megfelelő módon ki kell dolgoznia a kérést (az episztemikus bizonytalansággal, a 

kidolgozással és a tipikus társas kontextus közötti kapcsolattal a 3. fejezetben foglalkozom). 

Mindamellett, hogy a megnyilatkozó legtöbb esetben használja a személyjelölő nyelvi 

kifejezéseket a kérés kidolgozása során is, a kívánt cselekvés teljesíthetősége iránt kifejezett 

bizonytalanság mértéke bizonyos tipikus személyközi viszonyokhoz kapcsolódik. Ilyen 

módon a megnyilatkozó kérésének a kidolgozása (mely több dimenzióban jelenik meg) 

alapján, figyelembe véve a kérés súlyát, a résztvevők közötti tipikus viszonyokat és a tipikus 

személyközi viszonyoknál alkalmazható tipikus megoldásokat, a megnyilatkozó és a 

befogadó konstruálják a köztük fennálló viszonyt. 

Valamennyi interakcióra jellemző, hogy a megnyilatkozó és a befogadó feldolgozzák a 

társas kontextust, és annak megfelelően alakítják a nyelvi tevékenységüket. A társas kontextus 

feldolgozásához és megértéséhez mozgósítanunk kell a társas világra vonatkozó, sémákba 

rendeződő tudást. A sémák fogalmát a piszichológiában már több évtizede alkalmazzák 

(Bartlett 1932, Bruner 1957, Neisser 1976). A sémák absztrahált, általános tudást 

tartalmaznak, mely konkrét megvalósulásokra vonatkozik (Fiske és Tylor 1991). A sémák – 

tapasztalatok révén – általánosítások alapján alakulnak, és a társas világ működéséről szóló 

szubjektív elméketekké alakulnak át (Markus–Zajnoc 1985). A semák működtetése könnyíti a 

társas világ feldolgozását és megértését, annak viszonyítását az éppen aktuális tényezőkhöz, 

és különösképpen hasznos azokban a helyzetekben, amikor a résztvevők nem rendelkeznek 

elegendő információval, hogy feldolgozhassák az adott helyzetet, és azzal kapcsolatos döntést 

hozzanak (Bukowski 2009: 62, Bodenhausen 1988). (A társas világra vonatkozó tudás 

szerveződésével a fejezet 2.2. pontjában foglalkozom részletesen).  

Az alkalmazott nyelvi szimbólumokat a befogadó a saját mentális állapotából, a 

referenciális jelenethez kapcsolódó háttértudásából és a referenciális jelenethez kapcsolódó, 

nyelvi szimbólumokra vonatkozó sémákból kiindulva értelmezi, és ennek alapján értelmezi a 

megnyilatkozó által felkínált személyközi viszonyt is. Amennyiben a befogadó alakítani 

szeretné a felkínált viszonyt, ezt nyelvi és nem nyelvi eszközökkel teheti meg egyezkedés 
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(lásd: 2.1.3.) során. Mind a befogadó, mind a megnyilatkozó számára gyakori és erősen 

sematizált helyzetekben az egyezkedés kevésbé szükséges, mint azokban a szituációkban, 

melyekben a partnerek nem ismerik egymást, és/ vagy a referenciális jelenettel kapcsolatos 

sémák nem ismerősek a számukra. Illetve azokban, amelyekkel kapcsolatos viselkedési sémák 

nem nagyon merevek. 

A prototipikus társalgási szituációban a résztvevők valós térben vannak, így az 

interakció során elérhetőek számukra a beszédpartnerük fizikai adottságaival és 

megjelenésével kapcsolatos információk. Ezen információk is hatással vannak a személyközi 

viszony észlelésére és feldolgozására, de ezzel a témakörrel a 2.1.3. pontban foglalkozom).  

 

2.1.1. Az ember szociális és kognitív képességei és a nyelvi tevékenység 

Az ember és az emberi nyelv társas természete a kogntív nyelvészetben egyre hangsúlyosabbá 

válik (Geeraerts–Cuykens 2007: 15, Tomasello 2002, 2011, 2012, Sinha 2001, 2005, 2009, 

Croft 2009: 395–420, Pléh 2012, 2013). A társas világ kogníciója többféleképpen megjelenik 

a nyelvi tevékenységünkben. A nyelvi tevékenység során konstruálódnak a személyközi 

viszonyok is. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a nyelv kifejlődésében az ember szociális, 

együttműködő természete (Tomasello 2015 különösen: 215–255) játszott kulcsfontosságú 

szerepet. Azok a társas kognitív képességek, melyek kulcsfontosságúak voltak a nyelv 

kialakulásában, jelenleg is fontos szerepet játszanak a nyelvi tevékenységben. Érdemes ezeket 

az egyedülálló képességeket röviden áttekinteni, mivel a tárgyalt témák esetében is nagy 

magyarázó értékkel rendelkeznek.  

Az ember és az emberszabásúak sok szociális és kognitív képesség tekintetében 

hasonlítanak egymásra, azonban az emberszabásúak, az emberrel szemben nem fejlesztették 

ki a nyelvet, mely kifejlődésére bizonyos társas és kognitív folyamatok lényegi hatással 

voltak. Tomasello az emberi nyelv eredetét a másokkal megosztott intencionalitásban, a 

csoporton belüli együttműködésben, a közös kulturális alap (konvenciók, szabályok, 

intézmények) kialakulásában látja. Ennek következtében a kooperatív kommunikáció 

konvencionált nyelvi kommunikációvá vált (Tomasello 2015: 20–21). Fontos, hogy 

Tomasello az emberek és emberszabásúak közötti különbséget főleg az együttműködésre és 

csoporttársak önkéntes, önzetlen megsegítésére irányuló tevékenységben látja, nem a szociális 

képességek hiányában. Az emberszabásúak is képesek felismerni a dominancia-alárendeltségi, 

rokonsági viszonyokat, illetve saját magukat és a társaikat egyéni intencionális ágensekként 

látják (Tomasello és Call 2006, Tomasello 2015: 62–63). Ami viszont megkülönbözteti az 

embereket az emberszabásúaktól, az az, hogy az emberek a tevékenységük során 

együttműködésre hajlomosak. A „mi” intencionalitásának kialakulása – mely nemcsak a 
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másik résztvevő szándékainak a megértését jelenti, hanem azt, hogy a befogadó a 

megnyilatkozót olyan ágenskért érti meg, melynek szándékot tulajdonít, illetve annak a 

szándékát, hogy a szándékai a figyelmi állapotunkra irányulnak (Tátrai 2011: 31, az 

intencionálitás értelmezéséhez lásd még Tomasello 2002: 109–113).  A két egyén közösen és 

visszatérően egymás szándéktulajdonításával foglalkozik, lehetővé tette az együttműködésen 

alapuló tevékenység elvégzését, ezáltal a közös alap kidolgozását, mely egy cselekvés közös 

elvégzéséből ered, közös cél elérése érdekében. A közös cél elérése érdekében való 

együttműködés, az önzetlen segítségnyújtás, a csoporttársakkal való azonosulást segíti elő, 

továbbá a csoporton belül kidolgozásra kerülő intézmények, a kultúra kialakulását.  

Megjegyzendő, hogy bár a csimpánzok és más emberszabásúak olyan csoportokban 

élnek, melyekben számos helyzetben együttműködésre vannak utalva, a vizsgálatok 

kimutatták, hogy amikor eledelt egyedül vagy együttműködés során tudtak szerezni, mindig 

az első lehetőséget választották (Tomasello 2015: 65, Bullinger 2011 után). Az emberi 

tevékenység más emberszabásúak tevékenységéhez képest főleg az együttműködésen alapul 

(Tomasello 2015: 68). A majmok tevékenységét, akkor is, ha közös cselekvésben vesznek 

rész, főleg a versengés jellemzi. Az ember együttműködő természetét az egyéves gyerekekkel 

végzett kutatások során is kimutatták, melyek során a felnőtt kutató gyerek jelenlétében rossz 

helyre tett el egy tárgyat, vagy elvesztette azt, és utána keresni kezdte. A gyerekek ezekben a 

helyzetekben rámutattak a tárgy helyére, de nem mutatták semmilyen jelét annak, hogy 

szeretnék megkapni azt (Liszkowski 2006, 2008). Tomasello (2015) éppen az informatív 

kommunikáció megjelenésében (mely elgondolása szerint az imperatív üzeneteket követte) 

látja a kooperációra irányuló kommunikáció és a társas viselkedés eredetét (Tomasello 2015: 

95), melyet összekapcsol a megosztott intencionalitás megjelenésével. Továbbá az informatív 

kommunikáció keletkezésében látja azokat a kommunkiációs szabályokat, melyek a mai 

kommunikációban érvényesek, és melyeket legjobban Grice (1975) maximái összegznek.  

Azonban Dunbar (Dunbar 2009: 17–48) és Tomasello (2015) kutatásai is kimutatták, 

hogy az emberszabásúak képesek nemcsak felismerni, de megfelelő stratégiákat is kialakítani 

a felismert személyközi (főleg alá-fölé rendeltségi) viszonyok függvényében. Tomasello több 

olyan kiséletéről számol be, amikor két tálkában eledelt helyeztek el a kaltikában olyan 

módon, hogy a domináns látta, vagy nem látta azt, hogy a kísérletvezető hol helyezi el a 

tálkákat, és ezt figyelte az alárendelt majom is. Abban az esetben, amikor az domináns nem 

látta a tálka pontos elhelyezésének a helyét, az alárendelt, amikor a domináns nem volt a 

kalitkában, a dominánsnak nem látható tálkából evett – tehát a stratégia kialakítása során 

figyelembe vette az egymás közötti személyközi viszonyokat, hasonlóképpen, mint ahogy az 

emberek a nyelvi tevékenység során figyelembe veszik az interperszonális viszonyokat.  
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Az ember a közeli rokonaihoz képest nagy csoportokban él – az emberi kapcsolati 

háló átlagosan 2-3-szor nagyobb, mint más főemlősöké.  A csoport tagjai között kialakulnak 

különböző hatalmi, rokonsági viszonyok, illetve szövetségek, lehetővé téve a csoport 

hatékonyabb működését. Ilyen viszonyok nemcsak az emberre jellemzőek, hanem más 

főemlősökre is (Dunbar 2009: 17–48). A csoporton belül kialakuló viszonyokat fenn kell 

tartani, illetve tovább lehet alakítani. A majmoknál ebben a kurkászás segít, az emberi 

csoportok esetében ezt a társas funkciót a nyelv tölti be.   

A csoporton belüli szövetségek és személyközi viszonyok feltérképezésére és 

ápolására a majmok is képesek (Dunbar 2009: 34–40), de az ember a legközelebbi rokonaihoz 

képest sokkal nagyobb szociális képességekkel rendelkezik. Ami több kutató szemében 

(Tomasello 2015, Dunbar 2009, 2014 (2004), Gazzaniga 2011) megkülönbözteti az embert 

más főemlősöktől, az az ember különösen magas szociális képességeinek köre, mely nemcsak 

a személyközi viszonyok felismerésével kapcsolatos, hanem a mímelés képességével, illetve 

az empátiával is. Rizzalotti szerint éppen az utóbbinak, és ezzel összefüggésben az 

úgynevezett tükörsejteknek, nagyon fontos szerepe van az ember különleges képességeiben 

(Rizzolatti 2004). Az emberi agyban a tükörsejtek akkor válnak aktívvá, amikor egy egyén a 

másik cselekvését figyeli, és ahogy a vizsgálatok kimutatták, a tükörsejtek különböző területei 

válnak aktívvá, attól függően, milyen céllal történt a cselekvés (Iacoboni 2005). Emiatt úgy 

vélik, a tükörsejtek részt vesznek a szándékfelismerés folyamatában. A szándékfelismerésnek 

és szándéktulajdonításnak köszönhetően az interakcióban részt vevők felismerhetik mások 

terveit és szándékait, ami kulcsfontosságú a kommunikációban. Azoknak a hiánya vagy 

zavara komoly kommunikációs gondot okozhat. Az autisztikus emberek éppen a mentális és 

érzelmi állapotok azonosításával küszködnek, ami megnehezíti a kommunikációjukat. Az 

autizmussal élőknél a tükörsejtek területe, illetve aktivitása kisebb, mint az egészséges 

embereknél (Gazzainga 2011: 187). Vélhetően emiatt jelent gondot számukra az indirekt 

beszédaktusok megértése.  

A fentiekben említett legfontosabb szociális kognitív képpességek (szándékfelismerés, 

szándéktulajdonítás, más intencionális ágensként való felfogása), nemcsak jelentős szerepet 

játszottak az emberi kommunikáció kialakulásában, hanem jelenleg is jelentős szerepet 

játszanak az ember nyelvi tevékenysége során. Ahogy a fentiekben láttuk, mindez szoros 

kapcsolatban áll az ember társas viselkedésével.  

 

2.1.2. Kapcsolatteremtés, kapcsolatalakítás szerepe a nyelvi tevékenységben 

A nyelvi tevékenységünk során folyamatosan alakítjuk a személyközi viszonyokat, akkor is, 

ha az interszubjektív funkció az elsődleges. A személyközi viszonyokat nemcsak a 
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tegező/nemtegező formák alkalmazásával alakítjuk, hanem az adott beszédaktus 

konstruálásával is (illetve azzal, hogy kapcsolatba lépünk a másik személlyel). Az 

interperszonális funkciónak a szerepét jól mutatja az, hogy a spontán nyelvi tevékenységben a 

személyközi kapcsolatok ápolását szolgáló aktivitás 70-80%-os arányt ér el. Több kutató 

(Gazzainga 2008, Dunbar 1996, Bereczkei 2003) véleménye szerint ez a nyelv elsődleges 

funkciója, és ezt látják a fejlődési alapjának is. Dunbar a nyelv fejlődésének egyik hajtóerejét 

a személyközi kapcsolatok fenntartásában és alakításában látja (Dunbar 2009: 99, 101). 

Kutatásaiban összehasonlítja a nyelvet a kurkászással, és véleménye szerint a nyelv 

fejlődésének fő hajtóereje a társas kapcsolatokról, valamint a csoporttagokról szóló 

információk átadása volt, és ilyen módon az olyan csoporttagok kizárása, akik nem lojálisak a 

csoportjukhoz, vagy „ingyenélőknek” minősíthetők. Azok mellett a nyelvfejlődési koncepciók 

mellett, melyek a társas életet tekintik a nyelv fejlődésének hajtóerejeként, több érv szól, az 

ökológiai (Barret et al., 2002, Morris 1983) magyarázatokkal szemben. Az ökológiai 

magyarázatok szerint a nyelv elsődlegesen a túlélés és a táplálékszerzés miatt vált fontossá, 

mivel a csoporttagok együttes cselekvését tette lehetővé (Barret et al. 2002). E koncepció 

szerint a nyelv elsődlegesen a táplálékról szóló információk átadásában, illetve a vadászat 

megszervezésében került alkalmazásra.  

Ugyanakkor e magyarázatokkal szemben Bereczkei (Bereczkei 2003) kutatásai 

kimutatják, hogy vadászat közben, illetve a vadászatra készülvén a csoporttagok igen keveset 

beszélnek egymással, inkább jelekkel kommunikálnak. Az ökológiai magyarázatok másik fő 

ága szerint a nyelv eszközkészítés és eszközhasználat tanítása során fejlődött ki (Barrett et al. 

2002, Gibson–Ingold 1993), viszont ezen elméletekkel szemben kétségek merülnek fel, 

ugyanis az archaikus kultúrákban egy adott cselekvés tanítása közben a beszéd kis mértékben 

jelenik meg (Paál 2010: 156). Ez az elmélet a kognitív képességek fejlődéséről szóló 

elméletek alapján is kritizálható: az eszközkészítéshez konstrukciós és rekonstrukciós 

képességre van szükség, azaz mentális modelleket kell készíteni, azokat elemekre bontani, és 

ezekből új modellt készíteni, de erre a képességre a nyelvhasználat során is szükség van 

(Csányi 1999, Paál 2010: 155 után). 

Ezzel szemben a szociális magyarázatok a nyelv fejlődésének fő hajtóerejét a szociális 

csoportok működtetésében, kohéziójuk kiépítésében látják (Dunbar 2004). E magyarázatok 

szerint a csoport létszámának növekedésével a kurkászásnál hatásosabb eszközre volt 

szükség. A főemlősök csoportjainak létszáma 50 fő körül mozog, a maximális létszám pedig 

70 főt tesz ki. Az emberi csoportok létszáma 150 fő körül állapítható meg. Ahhoz, hogy ilyen 

nagy csoporton belül fenn tudjanak tartani szövetségeket és kapcsolatokat, az idejük 40-45%-

át kellett volna kurkászással tölteni. A főemlősök esetében ez a tevékenység az idő 20%-át 
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veszi igénybe. A nyelv használata a társas viszonyok fenntartását sokkal hatásosabbá teszi, 

emellett utólag is cserélhetünk információkat a csoport társas életéről. Ez nagyobb fokú 

kontrollt biztosít, így a pletyka a csoport egységességét szolgálja, mivel az információcsere 

lehetősége erősíti a csoporton belüli normákat. Figyelembe véve a nyelvi aktivitás arányát, 

mely interszubjektív célokat szolgál, a szociális magyarázatok hangsúlyos helyre kerülnek. 

Mivel a nyelv legalább egy jelentős motivációja a személyközi viszonyok fenntartása és 

alakítása volt, a személyközi viszonyok a nyelvi eszközökkel nemcsak szándékosan, hanem 

kiegészítő tartalomként is megjelennek. A személyközi viszonyok jelölésében nemcsak azok a 

nyelvi formák játszanak szerepet, melyek társadalmi státuszt, illetve szerepet jelölnek ki, és 

kifejezetten arra szolgálnak, hogy ezt kifejezzék (pl.: megszólítások, személyes névmási 

formák), hanem amelyek elsődleges céljuktól eltekintve szintén jelölik a személyközi 

viszonyokat is, például a kérés indirektsége/ direktsége, kidolgozása, melyeket a továbbiakban 

részletesen bemutatok.  

 

2.1.3.  A személyközi viszonyok dinamikussága és tipikussága 

E disszertáció azt az álláspontot képviseli, hogy a személyközi viszonyok inkább egy 

folyamatnak tekinthetőek, mint egy formának (Alder–Rosenfeld–Proctor 2011: 257), hiszen 

minden egyes interakcióban kidolgozásra kerülnek. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a fenti 

mondatban jelzett kettősség (dinamikusság és tipikusság) a személyközi viszonyokban, és 

ezáltal majd az ember nyelvi aktivitásában is megjelenik. A személyközi viszonyok 

dinamikusak, mivel azok minden interakcióban újra és újra létrejönnek. Hozzá kell tenni 

viszont, hogy a társas világ percepciója és feldolgozása hasonló módon történik, mint egyéb 

észlelt elemek feldolgozása, tehát az interakció során társas kontextusra vonatkozó 

kategorizációs folyamatok mennek végbe, mely a későbbiekben majd a már ismert sémákra 

való alapozást eredményezi (Aronson 2011: 144). A személyközi viszony a résztevők között 

alakított viszonyt jelenti, mely viszony egyaránt lehet hosszú-, illetve rövidtávú, a résztvevők 

pedig a viszonyt az interakció kontextusában alakítják, kiemelten figyelembe véve a társas 

világgal kapcsolatos tudásukat (tehát a résztvevők szociokulturális szituáltságát is).  

 A társas megismerés nem stabil tényezőknek az összjátéka. Az ember nemcak 

feldolgozza a kontextust, hanem olyan módon dolgozza fel, hogy az információk kidolgozását 

és kiválasztását sajátos motivációk és célok irányítják (Kossakowska–Dolinski–Chmiel 2009: 

12), melyek vagy csak pillanatokra válnak aktívvá, vagy huzamosabb időn keresztül tartanak 

(Kurglamski–Webster 1996, Neuberg–Newsom 1993).  

A társas világ sematizációja viszont hatással van a személyközi viszonyokra 

vonatkozó elvárásokra, illetve az ezzel kapcsolatos viselkedési sémákra (Aronson 2011: 144), 
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melyek magukban foglalják a nyelvi aktivitást is. A társas világról való tudásunk, illetve a 

társas világnak az észlelése kategorizációs folyamatokra, illetve sémákra épül, azonban a 

személyközi viszonyok újraértelmezhetőek és alakíthatóak az interakció során. Mi több, a 

kategorizációra olyan tényezők vannak hatással, mint a fizikai megjelenés, a betöltött 

társadalmi szerepek és a pszichikai jegyek (Alder–Rosenfeld–Proctor 2011: 97). Az, hogy a 

fentebb említettekből melyiknek jut főbb szerep, az aktivált tényezőkön múlik, illetve az adott 

személy mentális és érzelmi állapotán. Magát a kategorizációt az észlelés előzi meg. Az 

észlelésre számos olyan tényező van hatással, mint a kor, az egészségügyi állapot, a fáradtság, 

az éhség, a biológiai ciklus, a pszichikai állapot, az önkép és a szociokulturális hatások 

(Alder–Rosenfeld–Proctor 2011: 101–109). Már csak ezek miatt is dinamikus a társas 

viszonyok feldolgozása, és mindegyik interakció során, kisebb vagy nagyobb erőfeszítéssel, 

de meg kell, hogy történjen. A disszertációban a személyközi viszonyok dinamikus 

természetét többször hangsúlyozom, ugyanakkor a leírás lehetőségeinek koráltozottsága miatt 

gyakran a sematikus, tipikus oldaluk kerül a leírás előtérébe. 

A személyközi viszonyok olyan, az interakció résztvevői között létrejövő viszonyok, 

melyek magukba foglalják a résztvevők egymás iránti attitűdjét, a résztvevők egymásról szóló 

kontextuális ismereteit. E mellett mindegyik személyközi viszony egy olyan viszonyt is 

jelent, mely a résztvevők szociokulturális beágyazottságát jelenti, a résztvevők által képviselt 

társadalmi kategóriákat és szerepeket.  Az interakció résztvevői általában nemcsak egy 

társadalmi szerepet töltenek be, hanem többet (valaki lehet orvos, nő, régi közeli barátnője 

ugyanannak a személynek), és az interakció során, a társas megismerésről szóló elméleteknek 

megfelelően (cross categorization), az egyiket, vezetőként ki kell választani, ami látható a 

nyelvi tevékenység során is, és ami szembetűnő volt a kísérletes vizsgálat eredményeinek 

elemzése során is (e kérdéskörrel részletesen a 6. fejezetben foglalkozom).  

A nyelvi tevékenység olyan adaptív társas tevékenység, mely nemcsak az ember 

interszubjektív természetű céljainak kieglégítését célozza meg, hanem a kapcsolatteremtő, 

kapcsolatalakító céljait is. (vö. Verschueren 1999: 173–175, Tomasello 2002: 103–116) Az 

adaptáció az ember alkalmazkodása a társas és fizikai környezethez (Verschueren 1999: 55–

71). Az ember a nyelvi tevékenységét a társas környezet függvényében alakítja, a nyelvi 

szimbólumok és a konstruálási lehetőségek választása által. A választás azonban az esetek 

túlnyomó részében nem tudatos, inkább a 2.2.2. pontban tárgyalt tényezők hatásának az 

eredménye.  

A nyelvi tevékenységünket az egyezkedés is jellemzi, azaz arra való törekvés, hogy a 

választásaink összhangban legyenek a beszédpartnerünk igényeivel. Tehát amikor a résztevők 

saját nyelvi választásaikat érvényesítik, és a másik résztvevő nyelvi választásait elfogadják, 
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vagy megkérdőjelezik (Verschueren 1999: 55–71, Tátrai 2011: 45–50) Az egyezkedés mint 

fogalom az angol nyelvű szakirodalomban a negotation-ként gyakran kerül említésre, a 

pragmatikával, főleg a nagy hagyománnyal rendelkező udvariassági elméletekkel foglalkozó 

munkákban, valamint a személyközi viszonyokról szóló munkákban is (Brown–Levinson 

1987, Alder–Proctor–Russel 2011: 99–101). Azonban a egyezkedés nem feltétlenül 

konfrontatív jellegű – inkább arra irányul, hogy a kommunikáció során a megnyilatkozó és a 

befogadó igényei egyaránt teljesítésre kerüljenek, ami kapcsolatban van az ember 

együttműködő természetével (lásd fentebb a 2.3. pont, illetve Tomasello 2014). Így az 

interakció során a másik vélt elvárásainak megfelelő választással próbálunk élni, ami 

hozzájárul a kommunikációs sikerhez is. A választást a beszélőközösségekben működő nyelvi 

normák segítik, melyek meghatározzák, hogy milyen megoldások számítanak adekvátnak az 

adott kontextusban (Tátrai 2017: 23). Ilyen, elvárássá váló nyelvi norma például a tegező 

vagy nemtegező formák használata használati utasításokban vagy ügyfélszolgálati 

telefonközpontoknál (ahol a nemtegező formák alkalmazása az elvárás), de ugyanakkor a 

norma kisebb közösségekben is kialakulhat, mint például a tegező formák általános 

alkalmazása a nagy korporációknál.  

Az egyezkedés azáltal is megvalósul, hogy akár egy interakció során is képesek 

vagyunk alkalmazkodva eleget tenni a másik kommunikációs igényeinek, akár a tegező/ 

nemtegező formák alkalmazása tekintetében, és változtatni a befogadó megszólításával 

kapcsolatos stratégiánkat.  

A személyközi viszonyok nyelvi jelölése a legtöbb nyelvészeti munkában 

szociolingvisztikai szempontból kerül bemutatásra, tehát olyan nyelvi elemeket mutat be, 

melyek a társadalmi szerepekre, rétegzettségre, társadalmi csoporthoz való hozzátartozásra 

utalnak. E munkák főleg megszólításokkal, köszöntésekkel, T/V formák alkalmazásával 

foglalkoznak. Ezekre legnagyobb mértékben a társadalmi hierarchikus viszonyok vannak 

hatással, így az említett elemek alkalmazása stabilabb, és például a V formákról T formákra 

való áttérés a személyközi viszony jellegének változását jelenti, mely gyakran formalizált 

keretek között történik, és szociokulturális elvárások teljesítését és metanyelvi utalást is 

igényel. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az említett nyelvi elemek alkalmazása a 

megnyilatkozó nézőpontját és attitűdjét is jelöli.  

A csoporttal való azonosulást személyes névmási formák alkalmasával is kifejezzük, 

viszont a személyes névmási formák alkalmazására nemcsak a társadalmi elvárások vannak 

hatással, hanem egyéni stratégiákra ható tényezők is. A megnyilatkozás konstruálására 

legerősebb hatással az előző pontban említett tényezők vannak. Mivel dolgozatomban a 

személyközi viszonyok kérésekben megjelenő nyelvi jelölését vizsgálom, emiatt a tárgyalt 
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tényezők hatását meg lehet figyelni a megnyilatkozás kidolgozásában.  

A nyelvi szimbólumok kiválasztása olyan módon van hatással a személyközi viszony 

alakítására és fenntartására, hogy a megnyilatkozó bizonyos hatások alatt meggyőződése 

szerint a megfelelő nyelvi szimbólumok mellett dönt, a befogadó pedig észleli e 

választásokat, és háttértudásának megfelelően értelmezi is azokat. 

 

2.2.  Konstruálás 

2.2.1. A konstruálás interszubjektív és társas jellege 

A kognitív nyelvészet a nyelvet a tudás szerveződő, feldolgozó és átadó eszközeként fogja fel. 

Az egyik alapvető feltételezés az, hogy a világgal való interakcióinkat az elménk információs 

struktúrái közvetítik. A nyelv a világról való tudásunk befogadója, jelentéssel rendelkező 

kategóriák strukturált összesége, melyek segítenek az új tapasztalatok feldolgozásában, és az 

ismeretekről szóló tapasztalatok megőrzésében (Geeraerts–Cuyckens 2007: 3–5).  

A nyelv közege és eredménye a megismerésnek és a kommunikációnak (Tolcsvai 

Nagy 2013: 129), emiatt fontos, hogy az adott tartalmak milyen módon kerülnek ábrázolásra. 

Langacker (2008) a konstruálásról azt írja, hogy a konstruálás feldolgozó megértés, egy 

fogalmi jelenet megalkotása több módozat közül (Langacker 2008: 55). Verhagen (2007) a 

konstruálást mint az adott szituációábrázolás különböző módozatainak lehetőségeként 

határozza meg (Verhagen 2007: 48). A nyelvészeti munkákban a konstruálás kérdéskörét az 

elsődlegesen interszubjektív funkciójú megnyilatkozásokra vonatkozóan tárgyalják. Azonban 

a konstruálással és a hozzá kapcsolódó fogalmakkal a személyközi viszonyok alakítása és 

fenntartása leírható, ami mellett ebben a fejezetben – elméleti szinten – és a következő 

fejezetekben érvelek.  

Ahogy Tátrai Szilárd – Tomasello (1999) nyomán – írja: „A nyelvi szimbólumok 

alkalmazásával azt is el tudjuk érni, hogy a diskurzus másik résztvevője az általunk felkínált 

módon értse meg (azaz konceptualizálja) a szóba kerülő (azaz nyelvileg adott módon 

reprezentált) referenciális jelenetet.” (Tátrai 2017: 12), ezen belül pedig a személyközi 

viszonyokat is. Ilyen módon a személyközi viszonyokat konstruáljuk a nyelvi 

szombólumokkal, nem pedig jelöljük vagy tükrözzük azokat.  

A konstruálás mint folyamat, alapvető jelentőségű a disszertáció valemennyi fejezete 

szempontjából, így a disszertáció ezen részében először a konstruálás általános kérdéseivel is 

foglalkozom. A konstruáláshoz tartozó jelenségeket a kutatók más-más módon rendszerezik. 

Langacker e rendszerezést többször bemutatta kisebb módosításokkal (Langacker 1987, 2008, 

2009), hasonlóan, mint Talmy (Talmy 1988), illetve Croft–Cruse (2004). A magyar nyelven 

született szakirodalomban a konstruálás kérdésével Tolcsvai Nagy Gábor foglalkozik áttekintő 
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módon (Tolcsvai Nagy 2013: 129–169), illetve a Kövecses–Benczes szerzőpáros is (2010: 

145–158), követve Croft–Cruse (2004) modelljét. A konstruálás támakörében általában olyan 

nyelvi jelenségeket tartanak számon, mint a figyelmet és annak irányulását, előtér és háttér 

megoszlását, feltűnőséget, perspektiváltságot, nézőpontot, fogalmi szerkezeteket, tehát sémát, 

tartományt, keretet, valamint gyakoriságot, begyakoroltságot, konvencionáltságot, sémát és 

megvalósulást, episztemikus lehorgonyzást, szubjektivizációt és objektivizációt (a fenti 

felsorolás Tolcsvai Nagy Gábor 2013-as rendszerét követi).  

Langcker (2008) az alábbi módon rendszerezi a konstruálás kérédéskörét: a 

specifikusságot (mely az adott helyzet leírásának precizitása és részletessége) a 

sematikussággal szembesíti, fókuszálást (a fogalmi tartalom kiválasztása és annak alak-háttér 

konfigurációja), prominenciát (ezen belül a profilálást és trajektor – landmark viszonyt) és 

perspektiválást (melyhez a nézőpont, szubjektivizáció – objektivizáció, alapkérdései 

tartoznak) különíti el. 

A jelen munka szempontjából az alábbi fogalmak központi jellegűek: tehát először is a 

társas világról szóló tudásunk szerveződését legíró fogalmak (séma, sematizáció, séma-

megvalósulás, kategória-példány), annak észlelésével és feldolgozásával kapcsolatos 

fogalmak (kategorizáció és sematizáció, akitvizált tudás, perspektíva), valamint a nyelvi 

tevékenységünk során megtett választásainkkal kapcsolatosak (választás, perspektivizáció, 

adaptáció, gyakoriság, begyakotoltság, konvencionáltság, sematikus nyelvi tudás).  

A világról tapasztalati úton szerzett tudásunk legáltalánosabban véve sémákba 

rendeződik, melyek elvontak és egyszerűel lehetnek, de összetettek is. Az egyszerű séma a 

fogalmi tartomány, összetett tudáskeret vagy forgatókönyv lehet. A sémák általánosságban 

véve a megismerésünket jellemzik, valamint a társas világra vonatkozó megismerésünket 

(Kossakowska–Kofta 2009, Maruszewski 2011). Ugyanúgy, ahogy sémákba rendeződik a 

tudásunk a VÁSÁRLÁSRÓL vagy a VIZSGAIDŐSZAKRÓL, ugyanígy sémákba rendeződő 

tudással rendelkezünk a tipikus társas kontextusokról, és nyelvi tevékenységünk során 

képesek vagyunk egyéb megfelelő sematikus tudás aktivizálni annak érdekében, hogy 

megfelelő nyelvi választásokat tegyünk. Így tehát képesek vagyunk megfelelő sematikus 

tudást mozgósítani, amikor megkérjük a tanárunkat arra, hogy hosszabítsa meg a dolgozat 

beadási határidejét, vagy amikor el akarjuk kérni az évfolyamtársunktól a jegyzeteket, vagy 

amikor egy baráti vacsora közben be szeretnénk csukni az ablakot.  

A társas világról szóló tudásunk ilyen sturukturált sémákba rendeződik, a társas 

megismerésről szóló elméletek egyaránt a fogalmi tartományok, egyaránt a kategóriák 

fogalmaival írják le őket (Kossakowska–Kofta 2009). A nyelvi tevékenységünk során viszont 

az interakciók bizonyok társas kategóriák, az interkació típusára vonatkozó sematikus 
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forgatókönyvek konkrét megvalósulásai által történnek meg. A nyelvi választásainkra tehát 

magára az interakcióra, az interakció résztvevőire vonatozó aktivizált sémák hatással vannak, 

valamint a megvalósulás körülményei is.  Mi több, e sematikus tudás alapján nemcsak nyelvi 

választásokat teszünk meg, hanem a szintén sematikus tudás alapján befogadóként is 

értelmezzük a megnyilatkozó választásait. A sémák alkalmazása gyors és effektív feloldozást 

tesz lehetővé (Bukowski–Drogosz 2005: 17). A sémákba rendeződő ismeretek, egy-egy 

interakció során részben aktiválódnak, viszont az adott tudás ismételt, hosszan tartó 

felhasználása a valóság egyes elemeihez való tartós hozzáférhetőséghez vezet (Bukowski–

Drogosz 2005: 19). Természetesen a sémák aktiválódása az interakció során észleltek alapján 

történik meg.  

A társas világ észlelésében a kategorizáció folyamata alapvető jelentőséggel 

rendelkezik, ugyanis valamennyi interakció során a társas világ résztvevőit bizonyos 

kategóriákba kell sorolnunk. A kategóriákba való sorolás viszont nem abszolút, kategóriába 

való tartozás igen vagy nem kérdése. A kategorizáció a felismert tulajdonságok alapján 

történik,  a példányok fokozati skálán helyezhetők el a szerint, mennyire felelnek meg a 

tipikus példánynak. Így a kategóriák nem rendelkeznek éles határokkal. (A kategorizációról 

bővebben Rosch 1977, Taylor 1981, Lakoff 1987.) Ahogy Tolcsvai Nagy Gábor fogalmazza: 

„A kategóriákba tehát addig sorol be valaki valamit, amíg annak valami okát látja, azaz olyan 

tulajdonságot nem fedez fel a jelenségben, ami a kategóriára áltálában jellemző.” (Tolcsvai 

Nagy 2013: 115). Ugyanez igaz a társas világ kategorizációjára, azonban meg kell jegyezni, 

hogy az interakciók résztvevői több társadalmi kategóriát képviselnek egyszerre – az 

interakció során az éppen aktuális, megfelelőnek vélt, kategóriát mozgósítjuk – a többi 

háttérbe kerül (Kwiatkowska 2009: 298–299). Nyelvi választásainkban pedig ez a 

perspektivizáció által történik meg – a nyelvi szimbólumok alkalmazásával a dolgok, 

események és személyek különböző perspektívából való megfigyelését fejezzük ki (Tátrai 

2017: 10). Ugyanaz a személy lehet egyetemi tanár, matematikus, kolléganő, fiatal kutató, 

vagy nő. Arról, hogy melyik kategória került előtérbe az adott interakció során, arra nyelvi és 

nem nyelvi tevékenységünk utal.  

Vannak olyan interakciók, illetve interakciók során alkalmazott nyelvi megoldások, 

melyek egyén szintjén gyakoriak, így idő elteltével begyakorlottá válnak. Amikor egy 

ismeretlen személlyel találkozunk, a nyelvi interakcióinkat a sematikus tudásunk alapján 

alakítjuk, viszont ha több alkalommal, több időn keresztül interkacióba kell lépnük ezzel a 

személlyel, az alkalmazott megoldások begyakorlottá válnak. Amennyiben e megoldásokat 

egy közösségben általánosan alkalmazzák, ezek konvencionálissá válnak (vö.: Tátrai 2017: 

22). Ahogy ezt Tolcsvai Nagy Gábor fogalmazza: „...a nyelvi interakcióban részt vevők 
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dinamikusan kezelik az ismereteiket, a sematikus tudást hozzáigazítják a megértett 

beszédhelyzethez, aktualizálják a megvalósítás során” (Tolcsvai Nagy 2012: 20). 

A sémák ismerete, illetve ismeretének feltételezése szerepet játszik az udvariassági 

stratégiákban is. Az indirekt kérések, éppen az adott cselekvés forgatókönyvéhez tartozó 

részeseményt emelik ki, kihasználva a metonímia adta lehetőségeket. Így az indirekt kérések 

udvariasabbnak tűnnek, mivel a megnyilatkozó a meg nem értés általi kibúvás lehetőségét 

adja meg. A konstruálás nemcsak ilyen módon jelenik meg a személyközi viszonyok 

konstruálásában. A megszólítás kiválasztása az adott társadalmi szerepnek tulajdonított 

státuszt és az ezzel kapcsolatos elvárásokat is előhívja. Így különbséget teszünk a között, hogy 

valakit Tanár Úrnak, Kovács Péternek, Péternek vagy Petinek szólítunk, azáltal is, hogy a 

felsorolt megszólítási lehetőségekből melyiket választjuk, és ezáltal melyik társadalmi 

elvárásokat is tartalmazó sémát aktivizáljuk. Nem utolsó sorban meg kell említeni, hogy a 

sémák tartalmazzák a nyelvi udvariasságra vonatkozó szociokulturális elvárásokat, melyek 

kultúránként elérőek lehetnek. Hogy szemléltessem ezt egy példával: Lengyelországban 

hivatalos, illetve diplomáciai alkalmakkor az államfőt, miniszerelnököt, nagyköveteket, a 

magasabb rangú állami tisztviselőket, illetve írásban az egyetemek rektorait eminencja- 

(eminentia), ekscelecja- (excellentia), illetve magnificencja (magnificentia) titulusokkal kell 

megszólítani. Az ilyen nyelvi viselkedést éppen a hivatalos, diplomáciai interakcióséma 

szociokulturális elvárásai tartalmazzák. A magyar nyelvhasználó hasonló nyelvi helyzetekre 

vonatkozó sémái nem tartalmaznak ilyen elvárásokat. A sémák szintén tartalmazzák 

szociokulturálisan meghatározott nyelvi viselkedés mintáit, olyanokat például, mint a bókra 

adott válaszokat
3
, az adott helyzetben használatos kérés prototípusait.  

A nyelvi konstruálás tehát a nyelv mint megismerő tevékenység megnyilvánulása, de 

ugyanakkor egy a nyelvi potenciál adta, szociokulturálisan befolyásolt lehetőségekből való 

választást is jelent, egy fogalmi jelenet megalkotása céljából. A résztvevők olyan módon 

konstruálják a személyközi viszonyokat, hogy a nyelvi szimbólumokkal kifejezik az egymás 

iránti attitűdjeiket, azaz az egymáshoz való társas viszonyulásukat (a szociokulturális 

tényezők és viszonyulás kérédéséről Tátrai 2012: 51–69). A viszonyulás jelöli a 

megnyilatkozónak a nyelvi konstruáláshoz kapcsolodó, a diszkurzusvilág különböző 

szociokulturális tényezőit a megformálásban érvényesítő kontextusfüggő perspektíváját 

(Tátrai 2012: 68).  

A disszertációban a személyközi viszonyok alakításának folyamatát olyan 

folyamatnak tekintem, melyben alapvető szerepet kap a konstruálás kognitív folyamata. A 

                                                 
3
 A bókra adott válaszok mintáiról részletesen l. Szili (2004: 265–285), valamint Pap (2012: 161–190, 2013: 77–

98). 
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személyközi viszonyok alakítása során szerepet kap az aktivált tudásunk, illetve az adott 

interakcióval kapcsolatos sémák. Ilyen módon a kontextus jelentős hatással van a konstruálás 

folyamatára. A feldolgozás után a szándékainak, feltételezéseinkek megfelelő választásokat 

követjük, a verbális és nem verbális viselkedésünkre vonatkozóan. A nyelvi választásaink 

révén konstruáljuk az általunk megértett viszonyokat. A konstruálás ennek következtében 

általában nem tudatos módon történik, azonban azokban a helyzetekben, melyek nagyobb 

figyelmi ráfordítást igényelnek tőlünk, jobban reflektálunk a nyelvi választásainkra. A 

személyközi viszonyok tekintetében például azokban a helyzetekben fogunk tudatosabban 

eljárni, amikor olyasmit kell mondanunk, amivel megsérthetnénk a beszédpartnerünket. 

Például akkor, amikor egy ismeretlen útitársat meg kellett kérni arra, hogy ne dohányozzon a 

nemdohányzó fülkében, az adatközlők gyakran úgy konstruálták a szituációt, hogy magára a 

tiltás tényére hívták fel a figyelmét, vagy arra, hogy őket zavarja a füst. A beszédpartnerre 

való közvetlen utalás alig fordult elő, az adatközlők, inkább a (6). példamondathoz hasonló 

megoldásokkal éltek.  

 

(6) Bocsánat, zavar a füst! 

 

A konstruálás tehát nyelvi kiefejezések választásában jelenik meg, a választások pedig 

általános és kontextuális ismeretek alapján történnek meg (Langacker 2009: 68).  

 

2.2.2. A személyközi viszonyok konstruálására ható tényezők 

Mivel a társas életnek olyan nagy szerepe van az emberi életben, a nyelvi tevékenység során a 

személyközi viszonyok is többféle módon konstruálhatók. E formák konstruálják a beszélő 

viszonyulását a csoporthoz, illetve a beszélő viszonyulását a beszédpartneréhez és az 

interakció egyéb esetleges résztvevőihez. A nyelvészeti szakirodalomban e nyelvi 

megoldásokat főleg az udvariasság kérdéskörén belül írják le. Ugyanakkor megjegyzendő, 

hogy az esetek túlnyomó részében a szerzők e kifejezéseket a normatív udvariasság 

szempontjából közelítik meg, egy olyan felfogás mellett, mely a társas viszonyokat stabilan 

kezeli. Azonban ahogy a fentiekben szó esett róla, a személyközi viszonyok önmagukban 

dinamikusak, viszont a személyközi viszonyok észlelése és megértése sémák alapján történik 

(vö. Forgács 1997: 71).  

A szociokulturális elvárások erősen meghatározzák az adott beszédhelyzettel 

kapcsolatos nyelvi szimbólumok kiválasztására vonatkozó elvárásokat és sémákat, amit a 

legjobban a kultúrközi pragmatikai vizsgálatok mutatnak be (pl. Blum–Kulka et al. 1989a, b), 

de a különbségek e területén nemcsak az eltérő anyanyelvűek között tapasztalhatóak, hanem 



 39 

az egy nyelvközösségen belüli különböző társadalmi rétegekben is (Tolcsvai Nagy 2005, 

2012, 2013, Hámori 2010). 

Ezen kívül a beszélő figyelembe veszi a résztvevőkkel kapcsolatos esetleges 

háttértudását, illetve az adott helyzettel kapcsolatos háttértudását, és ezeknek a sémáit 

mozgósítja. Amiatt, hogy a társas viszonyok feldolgozása sémaalapú, a pillanatnyi társas 

kontextusokhoz, illetve szituációs kontextusokhoz a személyközi viszonyok nyelvi 

jelölésének bizonyos tipikus nyelvi formái is kapcsolódnak. Így a résztvevőknek a kontextus 

feldolgozása alapján saját elvárásaik vannak a személyközi viszonyok nyelvi jelölésével 

kapcsolatban. Mivel, ahogy fentebb is említettem, a társas viszonyok feldolgozására olyan 

pillanatnyi állapotok is hatással vannak, mint a fáradtság vagy az éhség, illetve olyan 

tényezők is, mint a kulturális és társadalmi háttér, a személyközi viszonyok tehát állandóan 

létrehozandóak és értelmezendőek, azaz dinamikusak. Ugyanezen oknál fogva, vagyis a 

beszédpartnerek közötti érzelmi, mentális vagy szociokulturális különbségek miatt, eltérő 

módon dolgozhatóak fel a személyközi viszonyok, és emiatt az interakció során alakítjuk 

őket. Az egyezkedés viszont a legtöbb esetben nem metanyelvi szinten történik, hanem inkább 

kölcsönös egymáshoz való igazodás útján. 

A kiválasztott diskurzusfajtával kapcsolatos szociokulturális sémák és elvárások 

szintén hatással vannak a nyelvi kifejezések választására. Az adott diskurzusfajta erőteljes 

hatással lehet a nyelvi választásainkra, máshogyan fejezzük ki ugyanazt a kérést egy kötetlen 

beszélgetés során, egy megbeszélésen, egy e-mailben vagy egy sms-ben (vö. Hámori 2012: 

223–262, 2013: 121–148, Domonkosi  2013: 99–120, Sólyom 2012: 263–300). Ugyanakkor 

megjegyzendő, hogy a kérés megformáltságára egyéb kontextuális tényezők is hatással 

lesznek. 

Bizonyos udvariassági sémák aktivizálásával jár az adott nyelv kiválasztása is, így 

előfordulhat, hogy ugyanabban a helyzetben az adott nyelvhasználó az egyik nyelvre jellemző 

formákat használ, míg ugyanezzel a személlyel szemben, ugyanebben a helyzetben, a másik 

nyelvben más formákat használ, viszont a választott kifejezések mindkét nyelven ugyanolyan 

kidolgozással, elfogadottsággal és tiszteletmegadással járnak. Így történik például, amikor a 

szereplők egy magyar nyelvű filmben tegező formákat használnak egymás között, a lengyel 

fordításában pedig a Pan/ Pani megszólító formát (melyet E/3. igealak követ). (A fordítás 

pragmatikai megfelelősségéről l. Hejwowski 2007, Korzeniowska 2005, Polcz 2011.) 

Megjegyzendő viszont, hogy az anyanyelvi minták és az anyanyelvvel kapcsolatos 

elvárások teljesítése erősen megjelenik az L2 aktivitásban (Krawczyk–Neifar 2004: 45–46), 

mely jelenség kiküszöbölése nagy tudatosságot igényel. Ugyanakkor az egy nyelvközösségen 

belüli, de a társadalmi rétegződésből fakadó különbségekhez való igazodás könnyebben 
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kiküszöbölhető (pl.: a maga és ön használata). A nyelvi udvariasság tekintetében meg kell 

jegyezni, hogy az L2 beszélőinek sokkal könnyeb megtanulni a megszólítási formák 

kontextusnak megfelelő alkalmazást, mint az adott beszédaktusnak megfelelő, az adott 

nyelvre jellemző és kontextusnak megfelelő konstruálási megoldásokat.  

Továbbá a beszédhelyzettel és az adott beszédaktussal kapcsolatos sémák is hatással 

lesznek a nyelvi szimbólumok kiválasztására. Ahogy a kutatásaim is mutatják, lényeges 

hatással volt a nyelvi szimbólumok kiválasztására az, hogy milyen kontextushoz kapcsolódtak 

és milyen intézményi keretek között zajlottak (pl.: hivatal vs. gyorsétterem, vagy állami 

intézmény vs. magánszektorhoz tartozó vállalat).  

A nyelvi kifejezések kiválasztására gyakran szintén hatással vannak a beszédhelyzet 

mellékes résztvevői, valamint a megnyilatkozónak és a befogadónak a mellékes résztevőkről 

való háttérismeretei, illetve a róluk kialakított kép. A bámészkodókkal kapcsolatos 

ismereteink szintén erős hatással lehetnek a nyelvi kifejezések kiválasztására, így két tanár 

valószínűleg máshogyan fogja megemlíteni a kollégáját, amikor a beszélgetésüket a diákok is 

hallgatják, és máshogy, amikor csak ketten vannak a beszélgetés ideje alatt. 

A nyelvi szimbólumok kiválasztására a megnyilatkozó és a befogadó személyközi 

viszonyának begyakoroltsága is hatással lesz. Minél nagyobb lesz a begyakoroltság, annál 

tipikusabb lesz a nyelvi szimbólumok kiválasztása, de amennyiben a már begyakorolt 

viszonyban valamilyen változás történik (egymáshoz képest való viszonyuk, akár 

intézményesített szinten pl.: betöltött funkción szempontjából, akár személyes szinten vagy 

családi viszonyok szempontjából), maga a viszony újraértelmezendő, és így a nyelvi 

szimbólumok kiválasztására e változás is hatással lesz.   

Végül, de nem utolsó sorban, a nyelvi szimbólumok kiválasztására, a személyközi 

viszonyok jelölésére, illetve ennek elkerülésére, a társas viszonnyal kapcsolatos 

bizonytalanság is hatással van. Maga a nyelvi aktivitás a társas viszonyok kialakítására és 

fenntartására - illetve a személyközi viszony iránti bizonytalanság csökkentésére szolgál 

(Berger 1988). A Malinowski (1923) által említett fatikus funkció éppen a személyközi 

viszony fenntartását és kialakítását szolgálja, a „kerüld el a csendet” maximához (Leech 1983: 

141–142) való igazodás legerősebben a kevésbé begyakorolt személyközi viszonyoknál 

jelenik meg. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a nyelvi aktivitás megtagadása a személyközi 

viszonyban erős törést jelenthet.  

 

2.3. A társas deixis művelete 

A társas deixis fogalma központi jelentőségű a disszertáció szempontjából, ugyanis a társas 

deiktikus elemek a társas világunk feldolgozásának  nyelvi megnyilvánulásai. A társas 
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deiktikus elemek a személyközi viszonyok konstruálását teszik lehetővé.  

A deixis nem csupán rámutatás, hanem olyan művelet, mely bevonja a diskurzusba a 

résztvevők fizikai és társas világát (Tátrai 2011: 126–130). E művelet során ez az éppen 

mozgósított tudás kerül a figyelem központjába (vö.: Levinson 1983: 54–96), így olyan 

konceptualizáció, melyet a beszédhelyzet határoz meg (Kövecses–Benczes 2010: 152).  

E disszertációban a társas viszonyok feldolgozásából és konstruálásából származó 

viszonyokat megjelenítő társas deixis kapja a legtöbb figyelmet, mely prototipikusan 

személyes névmásokkal, megszólítási formákkal, személyragokkal, illetve személyjelekkel 

kerül kifejezésre.  

 

2.3.1. Deixis és lehorgonyzás 

Mivel a lehorgonyzás a nyelvi kifejezés szemantikai tartalmának összekapcsolását jelenti az 

alappal (Tolcsvai Nagy 2013: 161), ahol az alap a langackeri ground (Langacker 1987: 126–

128, 489, 2002: 7), így a műveletként értelmezett deixis kapcsolatban áll a lehorgonyzás 

műveletével. A beszélőtársak által megértett beszédhelyzet központi tényezői, a beszédtársak 

tér- és időviszonyai, a pillanatnyilag aktivált tudásuk, illetve a beszélőtársak által feldolgozott 

fizikai, szociális és mentális tényezők (Tolcsvai Nagy 2013: 161–162) – tehát az alap – 

magában foglalja a kontextus összetevőit (vö. Laczkó 2008: 309–347, Tátrai 2011: 50–67, 

149–150, Laczkó–Tátrai 2012). A lehorgonyzó nyelvi elemek csak az alaphoz képest érthetők 

meg, mivel a lehorgonyzás művelete mentális kapcsolatot teremt a referenciális jelenettel 

(Langacker 2009: 337–338).
4
  

A személyközi viszonyok alakítása szempontjából a társas deiktikus nyelvi elemek 

mint lehorgonyzó elemek (névmások, személyragok, személyjelek) egyfelől a résztvevők 

azonosítására szolgálnak, mésfelől  mozgósítják a szociokulturális ismereteinket és 

megjelenítik a társas attitűdöket. Például a mutató névmási közelség-távolság kiaknázható az 

attitűd kifejezésére:  

 

(7) Ez/ az mit csinál ott a híd tetején? 

(8) Mi az a kezedben?
5
 

 

Az utóbbi esetben a magyar az attitűd kifejezésekor kihasználja a mély-magas 

hangrendű mutató névmások metaforikus lehetőségeit. A lengyelben viszont, bár elvi szinten a 

közelre és távolra mutató névmások megvannak, valójában csak a közelre mutató névmásokat 

                                                 
4
 A lehorgonyzás és deixis kérdéseiről lásd még Brisard 2002: xi–xvii. 

5
 Példák forrása: Laczkó: 2008 
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szokás használni. A mutató névmás alkalmazása bizonyos kontextusokban éppen az attitűd 

kifejezésére használható (Laczkó–Tátrai 2012: 231–258).  

 

2.3.2. A személyközi viszonyok deiktikus jelölése 

A társas deiktikus elemek a személyközi viszonyokkal kapcsolatos kontextuális ismereteket 

vonják be a diskurzusba. A társas deiktikus elemek egyrészt azonosíthatóvá teszik a 

résztvevők szerepeit, másrészt pedig a szociokulturális ismereteket is működésbe hozzák. A 

személydeixis a résztvevő szerepeit aktivizálja, az attitűddeixis
6
 pedig a szociokulturális 

viszonyulásokat (Tátrai 2017: 15–19). 

Nyelvileg a társas deixis elsősorban névmásokkal, névmási kifejezésekkel, 

személyragokkal és személyjelekkel, valamint megszólításokkal fejeződik ki. Gyakran a 

felsorolt nyelvi kifejezéseknek kettős funkciója van – egyrészt működhetnek 

személydeiktikus elemként, valamint társas attitűdöt kifejező deiktikus elemként is.  

Az, hogy milyen nyelvi megoldásokkal utalhatunk a résztvevők személyére, 

nyelvenként változik. A lengyelben személyragokkal, illetve ragozott névmásokkal, a 

magyarban viszont személyes névmásokkal, azok ragozott alakjaival, személyragokkal és 

személyjelekkel, illetve a ragozott névutókkal is. Mivel mind a kettő ragozó nyelv, az 

igealakokban személydeixis konvencionálisan megfelelő személyragokkal fejeződik ki.  

  

(9a) Beszéljük ezt meg! 

(9b) Omówmy to! (Beszéljük ezt meg!) 

(10a) Wyrzuciłam śmieci. (Kidobtam a szemetet.) 

(10b) Kidobtam a szemetet.  

 

A személyes névmás szintén személydeixis kifejezésére szolgálhat, de attitűdöt is kifejezhet. 

 

(11) My to omówmy!  (Mi beszéljük ezt meg!) 

(12) Én dobtam ki a szemetet.  

(13) Ja wyrzuciłam śmieci. (Én dobtam ki a szemetet.) 

 

Az (9a)-(10b) példamondatokban az igealakokon megjelenő személyragok deiktikus 

elemek. A (11)-(13) példamondatokat személyes névmásokkal egészítettem ki (az igealakok 

személyragoknak megfelelő személyű és számú személyes névmásokkal), azonban jól 

láthatóan a személyes névmások ilyenkor nem elsődlegesen a résztevők azonosítására 

                                                 
6
 Az attitűddeixisről lásd még Yule 1996: 10–11, valamint Verschueren 1999: 20–21 
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szolgálnak, hanem az attitűd kifejezésére.  

A személydeixis prototipikus használatban a nyelvi interakció résztevevőire 

vonatkozik, azaz a mindenkori megnyilatkozóra (E/1.) és a befogadóra (E/2.), illetve az 

interakción kívüli személyekre (harmadik személyű formák). Azonban a személydeiktikus 

elemek kevésbé prototipikusan is alkalmazhatók. 

Az E/2. formák a magyarban és a lengyelben általános alanyt jelölhetnek (14a és 14b 

példa), ahogy ez hasonlóképpen van az angolban is.  

 

(14a) Nem tudhatod, mit hoz a holnap.  

(14b) Nie wiesz co będzie jutro. (Nem tudhatod, mit hoz a holnap.) 

 

A következő példamondatnak (15a és 15b) a címzettje a befogadó, leginkább olyan 

kontextusokban hallható, amikor a megnyilatkozón és a befogadón kívül nincs senki más, aki 

a megnyilatkozás címzettje lehetne, így a megnyilatkozó indirekt módon próbálja felhívni a 

másik figyelmét, és tesz megjegyzést. Mivel leginkább ilyen használattal találkozunk akkor, 

amikor a megnyilatkozó neki nem tetsző módon nyilatkozik a másik résztvevőről, az ilyen 

nem prototipikus használatnak attitűdkifejező funkciója is van. Azt is meg kell jegyezni, hogy 

a (15a) és (15b) példamondatokban grammatikai metaforával (Tolcsvai Nagy 1999: 154–165) 

van dolgunk, melynek alapja a távolság-közelség és a negatív-pozitív érzelmek kifejezése.  

 

(15a) Már megint nem hallgat rám. 

(15b) No i znów mnie nie słucha. (Már megint nem hallgat rám.) 

(16a) Hogy vagyunk, kedveském, hogy vagyunk?
 7
 

(16b) Jak się mamy? (Hogy vagyunk?) 

 

A (16a–18b) példamondatok a T/1. formáinak nem prototipikus használatát mutatják, 

bár nem aknázzák ki az összes lehetőséget. A T/1. formák rendkívül plasztikusak, így többféle 

funkcióban jelenhetnek meg, kifejezhetik a szolidaritást, hatalmat, szerénységet, egy adott 

csoporttal való azonosulást (lásd még Jobst 2007, Börthen 2010, Łysiakowski 2005), vagy 

akár egy olyan virtuális használattal is találkozhatunk, mint az utolsó példamondatban (17a, 

17b), amikor a megnyilatkozó nem vonatkoztatja magára a T/1. formákat (l. erről részletesen 

jelen disszertáció 6. fejezetét). Ilyen szempontból a többes számú személyes névmások, 

illetve az inflexiós morfémák alkalmasak többféle attitűd kifejezésére, manipulatív 

használatra, közösség alakítására. Sőt a T/1.-es formák alkalmazása hatással lehet arra, hogy a 

                                                 
7
 A 16a. példamondat Tátrai Szilárd munkáiból származik (Tátrai 2017, 2012). 
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befogadó milyen módon értelmezi a megnyilatkozást. 

 

(17a) Ma elmentünk az orvoshoz, kaptunk egy injekciót, aztán szépen megettük a 

tejbepapit. 

(17b) Dziś byliśmy u lekarza, zrobił nam zastrzyk, a potem zjedliśmy zupke. (Ma 

elmentünk az orvoshoz, kaptunk egy injekciót, aztán megettük a levest. 

(18a) Nem csukjuk be az ablakot? 

(18b) Może zamkniemy okno?
8
 (Nem csukjuk be az ablakot?) 

 

A társas deikitikus elemek nemcsak a résztvevők személyét jelölik, hanem a személyközi 

kapcsolatukat is, azaz a társas attitűdöt. A személyközi viszony egyrészt interakcióról 

interakcióra újra és újra létrejön, ugyanakkor a résztvevők a személyközi viszony alakítására 

szolgáló nyelvi kifejezéseket háttérismeretek, konvenciók, szociokulturális elvárások alapján 

választják ki. A társas attitűdjelölés funkcióját a megszólító formák, illetve tegező és 

nemtegező alakok töltik be. Így a tegező és a nemtegező formák tipikus alkalmazásai az 

alábbi módon alakulnak a magyar nyelvben:  

 

(19) Te is kiszállsz?  E/2. 

(20) Kiszáll?   E/3. 

(21) Ön is kiszáll?  E/3. + ön 

(22) Maga is kiszáll?  E/3. + maga 

(23) Ki tetszik szállni? E/3. + tetszik 

 

A lengyelben pedig az alábbiak szerint: 

 

(24) Ty też wysiadasz? E/2.   (Te is kiszállsz?) 

(25) Pan/Pani też wysiada? E/3.+ Pan/ Pani
9
 (Ön/maga/-/ is kiszáll?) 

 

Természetesen a fenti példamondatok többes számban is használhatóak, viszont jelen esetben 

nem rendelkeznek érdemleges különbségekkel az egyes számú verziójukhoz képest. A 

magyarban és a lengyelben tegező és nemtegező formák egyaránt alkalmazhatóak, azzal a 

különbséggel, hogy a lengyelben a nemtegező formák esetében nem lehet elhagyni a Pan/ 

                                                 
8
 Bővebben a virtuális használatról, illetve az inkluzív és exkluzív használatról a disszertáció 8. fejezetében 

szólok.  
9
 A (19) – (25)-os példa konstruált példa 
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Pani megszólító formát.  Mind a magyarban, mind a lengyelben a tegező formák inkább 

informálisnak tekinthetők, a nemtegező formák pedig társadalmi távolság kifejezésére 

használhatók. A tegező és nemtegező formákat az udvariassággal kapcsolatban szokás 

tárgyalni, amit a jelen munkában én is megteszek, a használatuk bemutatására pedig munka 

empirikus vizsgálatoknak az eredményeit bemutató részében kerül sor (4. fejezet).  

A társas életünkben különböző szerepeket töltünk be. Valaki egyszerre lehet egyetemi 

oktató, jó barátnő és anya. Attól függően, hogy kivel kerül társas kapcsolatba, különböző 

megszólító formákkal fordulhatnak hozzá. Ám az adott társas kapcsolat során ugyanezek a 

személyek a társas életben betöltött különböző szerepeket hangsúlyozhatják, illetve saját 

szerepüket is máshogyan is profilálhatják, mint például a lenti példákban: 

 

(26) Tanár Úr, már dél van.
10

 

 

Amennyiben a fenti mondatot egy egyetemi tanár felesége ejti ki, akkor a férje sejtheti, hogy a 

Tanár Úr megszólítást azért használta, hogy hívja fel a figyelmét az egyetemen betöltött 

munkakörével kapcsolatos teendőkre.  

 

(27) Ne hazudj nekem! 

(28) Ne hazudj az anyádnak! 
11

 

 

Azonban a megnyilatkozó nemcsak a másik személy társas szerepét profilálhatja, hanem a 

sajátját is, mint a (27)-es és (28)-as példában. Amennyiben a fenti két megnyilatkozás anya-

gyerek interakció során hangzik el, és a megnyilatkozó az anya, az első (27) példamondatban 

csupán személydeixissel találkozunk. A következő példamondatban a megnyilatkozó saját 

magát anyaként határozza meg, mozgósítva ezzel az anya szerepkörével kapcsolatos 

háttérismereteket, illetve az annak konvencionálisan tulajdonított hatáskört, és így 

objektiválva, hangsúlyozva a társadalmi konvenciókon alapuló szerepét, profilálja magát 

ebben a személyközi viszonyban.  

A deixis tárgyalásakor mindenképpen meg kell említeni a deiktikus centrum és ezzel 

kapcsolatosan a deiktikus kivetítés fogalmát.  

A deiktikus kifejezések, mivel kontextuális viszonyokat jelenítenek meg, így mindig 

egy pont köré szerveződnek. A szerveződésük viszont nem önkényes, hanem egocentrikus 

(Bühler 1934). A deiktikus centrum alapesetben a mindenkori beszélő ideje, helye és 

                                                 
10

 Példa Tátrai Szilárd után 
11

 A (27) és a.(28). példák forrása (Kövecses–Benczes 2010: 153) 
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személye, tehát olyan kiindulópont, ahonnan a résztvevők feldolgozzák a kontextuális 

viszonyokat és saját magukat, illetve másokat értelmeznek (Tátrai 2011: 130). A személyközi 

viszonyok alakításánál a megnyilatkozó kiindulópontja a saját személye, illetve társadalmi 

pozíciója. Azonban, mint más esetekben, a deiktikus kivetítés lehetőségével is élhet, tehát 

azzal, hogy a deiktikus központot részben vagy egészben áthelyezze más személy(ek)re 

(Lyons 1977: 579), ahogy ez az alábbi példákban is történik:  

 

(28) Ne hazudj az anyádnak! 
12

 

(29) Mondja meg, Kati néni, hogy sikerült Petike dolgozata? 

(30) Megkérdezem Kovács tanár urat, cserélhetünk-e vele tantermet.
13

  

 

A még egyszer szemlétetett (28)-as példamondatban a megnyilatkozó a deiktikus centrumot a 

befogadóra vetíti ki, előtérbe hozva a társas kapcsolatában való szerepét, és azzal 

kapcsolatosan a deiktikus centrumban lévő gyerek státuszát. A következő példa (29) egy szülő 

és egy tanárnő között hangozhat el, a szülő pedig a beszédpartnere megszólítására a gyermek 

társas viszonyát használja alapként. Az utolsó példa (30) pedig egy egyetemi előadás alatt 

hangozhat el, amikor a tanár megbeszéli a diákokkal, hol lenne tanácsos tartani a következő 

órát. Annak ellenére, hogy Kovács tanár úrral tegeződhet, a diákok jelenlétében nem Pistaként 

említi, hanem Tanár úrként kivetíti a deiktikus centrumot a befogadókra, illetve a befogadók 

és Kovács Tanár úr társas viszonyáról szóló feltételezéseire, és ilyen módon előtérbe hozza a 

diákok és az említett személy személyközi viszonyát, nem pedig a sajátját. A fenti példákban 

az attitűddeixis kivetítésével volt dolgunk, tehát a megnyilatkozó áthelyezte a társas 

viszonyulás központját. A kivetítéssel pedig aktivizálja az adott kontextusban éppen 

érvényesülő szerepeket, melyekhez kapcsolódó sémák által a résztvevők konstruálják a 

személyközi viszonyt.  

A személydeixis kivetítésére ritkábban kerül sor, de akkor találkozhatunk vele például, 

amikor a megnyilatkozó saját magáról harmadik személyben beszél. Ilyen stratégia 

előfordulhat különböző személyek bemutató leírásai során, melyeknek ők a szerzői, de 

objektivitás benyomása keltése végett írásban a harmadik személyt használják.  

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy ahogy a személy- és attitűddeixis gyakran 

beágyazódik egymásba, úgy a kivetítéssel kapcsolatos kérdéskörben is összefüggések 

figyelhetők meg (annak a leglátványosabb példája a virtuális MI alkalmazása, melyben a 

kivetítés attitűd- és személydeixist is érinti). Akár az attitűd, akár a személy deiktikus 
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 A (27) és a.(28). példák forrása (Kövecses–Benczes 2010: 153) 
13

 A (29)–(30) példa konstruált példa. 



 47 

kivetítése konstruálja a referenciális jelenetnek szociokulturális viszonyait, amelyre a 

megnyilatkozó a másik figyelmét irányítja, a megnyilatkozó a sajátjáétól eltérő 

kiindulópontokból konstruálja meg azt (Tátrai 2017), és a megnyilatkozó az ilyen fajta 

konstruálást az adott helyzetben indokoltnak tekinti. Ezt a műveletet pedig indokolhatják 

hiányos ismeretek (pl. nem tudom, hogy szólítsam meg a fiam velem egykorú tanítónőjét, így 

kivetítem a központot a gyerekemre), stratégia (pl. amikor harmadik személyben készítek egy 

leírást magamról), konvenció (pl. amikor a diákok előtt beszélek Kovács tanár úrról). 

Azonban nem mindig tudatos választásokról van itt szó. Amikor kimondom a (28)-as 

példamondatban szereplő tiltást, konvencionális megoldással élek, mely az attitűddeixis 

kivetítésének köszönhetően még erősebbé válik a tiltásban megjelenített szerepemnek, és 

ezzel kapcsolatos elvárásoknak köszönhetően.  

A nyelvi interakció során alapbeállítás szerint a beszélő saját magára az egyes szám 

első személyű formákkal utal, a befogadóra pedig egyes szám második személyű formákkal. 

Azonban – nemcsak a magyarban, hanem a lengyelben is – a befogadó felé fordulva harmadik 

személyű formákat is használhatunk. Olyan formákat, melyeket prototipikusan olyan, a 

beszédeseményen kívül lévő személyekre vonatkoztatunk, akik jellemzően nagyobb térbeli 

távolságban vannak a megnyilatkozótól és a befogadótól. A megszólított vonatkozásában a 

harmadik személyű formákkal társadalmi távolságot fejezünk ki, és így grammatikai 

metaforával (Tolcsvai Nagy 1999: 165) élünk. A nemtegező formák, akár az egyes szám 

harmadik személyű formák, akár a többes szám második személyű formák, éppen a 

grammatikai metafora lehetőségeit aknázzák ki. Amennyiben a nemtegező forma az egyes 

szám harmadik személyű formák által valósul meg, a grammatikai metafora a térbeli 

távolságot használja fel forrástartományként, olyan módon, hogy a harmadik személy nem a 

megnyilatkozó és nem is a befogadó, hanem egy kívülálló személy, tehát a metafora 

forrástartománya a térbeli távolság, a második személyű formák pedig a csoporthoz való 

tartozását aknázzák ki. Megjegyzendő azoban, hogy a T/2.-es formák azokban a nyelvekben 

minősülnek tiszteletadónak, melyekben a harmadik személyű formákat nem alkalmazzák 

ilyen szerepben. A lengyelben például eredetileg a T/2.-es formák voltak a tiszteletadó 

formák, de miután elterjedt a Pan/ Pani + E/3. megoldás, az E/2.-re utaló T/2.-nek pejoratív 

kicsengése lett. Erre hatással voltak kultúrtörténeti tényezők is, de a T/2. kérdéskörével 

részletesen foglalkozom a disszertáció 3. fejezetében, amikor részletesen reflektálok a magyar 

és a lengyel nyelvben megjelenő megoldásokra a személyközi viszonyok alakítását illetően.   

A távolságtartás nonverbális szinten is hasonló funkciót tölt be – egyrészt a tisztelet 

megadását, másrészt pedig negatív töltetű is lehet. A közelség viszont nonverbálisan is 
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familiáris viszonyt, intimitást fejez ki.
14

 Ugyanakkor a távolság hirtelen módon történő 

lerövidítése nemcsak verbális, de verbális szinten is agresszívnek tekinthető.  

A távolság kifejezése negatív attitűdöt fejezhet ki, ami jól látható a mutató névmások 

működésben, amikor azok nem távolságot, hanem attitűdöt fejeznek ki (Laczkó 2008, 

Laczkó–Tátrai 2012). A lengyelben távolra mutató névmások alkalmazása (mint magyarban), 

illetve a mutató névmások olyan alkalmazása, mely formai szempontból nem mutat távolra, 

de nyelvhasználatot figyelembe véve távolabbra teszi az adott személyt vagy tárgyat a 

beszélőtől (Rybarczyk 2011), negatív attitűdöt fejez ki. A lengyel nyelvben a közelre és a 

távolra mutatás a nyelvhasználatbeli különbségének hiánya miatt a mutató névmás típusától 

függetlenül távolságot idéz elő. Negatív töltetű mondatokban a nyelvileg kifejezett mentális 

távolságtartás gyakran előfordul.  

A távolság kifejezése szintén szerepet kap a többes számú személyes névmások, 

illetve inflexiós morfémák attitűdjelölő használatában. A többes számú személyes névmások, 

főképpen a TI és MI, az ember számára alapvető fontosságú csoportokat jelölnek. A TI/ MI/ 

ŐK megkülönböztetése, illetve a csoporthoz való hozzátartozás kategorizációja összetett 

pszichológiai folyamat, mellyel többek között a kognitív pszichológia is foglalkozik (lásd 

Kwiatkowska 2009: 295-312, illetve a jelen dolgozat 6. fejezete), de evolúciós szempontból a 

csoporthoz való tartozás, illetve csoporttagként való kategorizálás pozitívnak tekinthető 

(Dunbar 1996). Ennélfogva a T/1. erős attitűdjelölő elem, főleg szembeállítva a T/3. formával, 

ami gyakran manipulatív jellegű politikai beszédekben is tapasztalható.  

A T/1. formák hangsúlyozzák a csoporttal való azonosulásunkat. Az azonosulás az 

érzelmi állapotunkon és az aktivált társadalmi szerepeinken múlik. Az énképünk Henri Tajfel 

(1982) szerint két konstruktumból áll: saját egyéniségünkről szóló képből, valamint 

társadalmi azonosulásunkból. Mi több az énképünk nem a kettőnek az összeadásán alapul, 

hanem egy asszociációs hálózatot épít, mely szerint az ÉN (self-concept) olyan asszociációs 

fogalmakat tartalmaz, melyek az adott személy társas életben való szerepére vonatkoznak 

(professzor, nagyanya), tulajdonságaira (energikus), önértékelésére, de az általa képviselt 

társadalmi csoportokkal kapcsolatos asszociációkra és azok értékelésére is (Greenwald et al. 

2002: 5).  

A csoporttal való azonosulás azért fontos, mert a saját csoportunkat általában 

kiemeljük a többiből, jobbnak látjuk, mint más csoportokat. Emiatt a csoport tagjaiként 

számon tartott személyek felé nagyobb fokú elfogadást fejezünk ki. Az elfogadottságra való 

törekvés az egyik legalapvetőbb emberi igény. Az adott csoporthoz való tartozás előnyös a 
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 A távolság – közelség attitűdkifejező jellege nemcsak a nyelvi tevékenységben kap szerepet, hanem a 

proximitásban (Hall 1982). 
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csoport tagjai számára is. Cialdini (1996: 159) már a hetvenes években kimutatta, hogy az 

emberek hajlandóbbak segíteni azokon, akiket a csoportjuk egyik tagjának tekintették. A T/1. 

formák alkalmazása direktséget, intimitást is előidéz. A fentiek miatt a T/1. formák 

alkalmazása pozitív attitűdöt fejez ki. Azonban a T/1. formákban kifejezett csoporthoz való 

tartozás eltérő módon terjeszthető ki az esemény résztvevőire (Łysiakowski 2005: 40, vö. még 

Kugler–Laczkó 2000: 159):  

 

1) exkluzív T/1.: a beszélőt és harmadik személy/eket bennfoglaló mi, a címzett 

kizárásával 

2) inkluzív T/1.: a beszélőt és a címzett(ek)et bennfoglaló mi 

3) virtuális T/1.  

 

A MI esetében, amikor a csoporthoz nemcsak a beszélő és a harmadik személyek, hanem a 

címzett(ek)  is  tartoznak (2),  pozitívabb attiűdöt fejez(nek) ki, mint amikor a címzettet 

kizárják a csoportból (1), mivel éppen akkor a beszélő a MI-TI szembeállítást konstruálja meg 

(ami pozitív lehet a csoport tagjai részére, de a címzett számára nem).  A csoporttal való 

azonosulásunk az interakcióban résztvevők térbeli elhelyezkedésében is megmutatkozik, az 

egyes résztvevőktől tartott távolságok, illetve az egymáshoz való elhelyezkedésünkön is 

(Pease 2011: 231-237). A fentiek miatt a MI nemcsak személydeixis kifejezésére alkalmas, 

hanem attitűddexis kifejezésére is, amit a disszertáció 6. fejezetében a vizsgálatok eredményei 

alapján mutatok ki.  

 

2.3.4 A stílus szociokulturális értéke 

A kidolgozás fenti aspektusain kívül a stiláris megformáltság is szerepet kap a társas valóság 

létrehozásában (Bartha–Hámori 2010: 299). Pontosabban a stílusnak tekintendő a nyelv 

használatának azon módja, mely a társas jelentés létrehozásában kap szerepet (Coupland 

2007, Eckert–Rickford 2001: 1, Selting 2008: 1039), a nyelv különböző lehetőségei közti 

viszonyításhoz és alternativitáshoz kapcsolódik (Verschueren 1999), és a nyelvhasználat 

minden „szintjén” vagy tartományában megjelenik.  (Bartha–Hámori 2010: 305–306). 

A stiláris megformáltság a nyelvi tevékenységünk több dimenziójában is megjelenik 

(fonológiai, morfológiai, lexikai, szintaktikai), és egyrészt összefüggést mutat az adott 

megnyilatkozás társas kontextusával, másrészt ko-textusával is. A stílus és a társas kontextus 

kapcsolatát több éve már kutatták (Labov 1972, Bell 1984, 2001, Ekesnazi 1993), de 

disszertációmban a „haramadik hullám” szerzőinek munkáira támaszkodom, azok folytatására 

magyar nyelvterületen (Bartha–Hámori 2010, Tolcsvai Nagy 2005, 2012, 2013). A stílust 
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tehát a társas gyakorlatban, interakciókban létrehozott és fenntartott jelenségnek tekintem. A 

vizsgálatok anyagai stiláris megformáltsága elemzésekor pedig a Bartha–Hámori-féle 

stíluskontinuumra támaszkodok (Bartha–Hámori 2010), melyben a stiláris megformáltság 

tényezőit skalászerűen kezelik.  

,  

 

A munkámban pedig amellett érvelek, mint más szerzők is (Tolcsvai Nagy 2012, 

Bartha–Hámori 2010, Tátrai 2017), hogy a stílus kölcsönhatásban áll a résztvevők tágan értett 

társas világával, mivel a megnyilatkozó szociokulturális szituáltságának feldolgozása alapvető 

szerepet játszik a stílustulajdonítás interszubjektív folyamatában (Tátrai 2017).  

Ilyen módon a konstruálás folyamatában a stiláris megformáltság a szociokulurális 

szituáltságot juttatja érvényre, és emiatt a személyközi viszonyok alakításában is szerepet kap. 

 

2.4. Személyközi viszonyok alakítása a kérésekben 

A disszertáció teljes anyagában a személyközi viszonyok alakítását vizsgálom a kérésekben.  

A kérést nem véletlenül választottam ki – annak érdekében, hogy minél nagyobb esélye 

legyen annak, hogy a kérését a befogadó hajlandó legyen teljesíteni, a megnyilatkozónak 

figyelembe kell vennie, és megfelelően kell alakítania a kettejük között létrejövő személyközi 

viszonyt. A kérésben megfelelő módon kell kialakítania a személyközi viszonyokat, és azok 

figyelembe vételével kidolgozni a kérést. A kérés kidolgozásának egyes dimenzióit a 3. 

fejezetben mutatom be, a disszertáció ezen részében a kérdést beszédaktus-elmélet felől és a 

mondattípusok felől közelítem meg.  

A beszédaktus egy kommunikatív cselekvés, melyet a megnyilatkozás kimondásával 

teljesítünk. A beszédaktus-elméletnek a kiindulópontja az, hogy a beszéd tevékenység, és a 
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megnyilatkozásokban megvalósuló tevékenységben szabályszerűségeket lehet találni, azaz 

osztályozni lehet azt. A beszédaktus-elmélet klasszikus formájában Austin (1962) és Searle 

(1975) munkáján alapul.
15

 A beszédaktus-elméletben az egyik alapvető megkülönböztetés a 

konstatívumok és performatívumok között áll fenn. Míg az elsőkkel állítunk valamit a 

világról, a másikkal a kimondásukkal is teszünk valamit, tehát változtatásokat céloznak meg. 

Austin munkájában kettéválasztja az expilicit performatívumokat (melyek performatív igével 

vannak ellátva) és az elsődleges performatívumokat, melyek tipikus jellemzőiként a mód, a 

hangszín, hanglejtés, a határozók és határozói szerkezetek, a kötőszavak, a megnyilatkozás 

kísérői (a megnyilatkozással előforduló nem nyelvi eszközök), illetve a megnyilatkozás 

körülményei említhetők. A performatívumokat az alábbi módon osztályozza: ítélkezők, 

végrehajtók, elköltelezők, viselkedők és bemutatók. Searle viszont munkájában (Searle 1975) 

az illokúciós erőn alapuló más osztályozást állít fel, mégpedig asszertívumokról, 

komisszívumokról, expresszívumokról, direktívumokról és deklarációkról beszél. 

Megjegyzendő, hogy a performatívumok más-más osztályozásával találkozunk, amikor 

Austin (1962), Searle (1975), Vendler (1972), Bach–Harnish (1979) vagy Allan (1986) 

munkáit forgatjuk. Ahogy Szili Katalin fogalmazza „A kérések illokúciós ereje a beszélőnek 

hallgatójával szembeni jövőbeli elvárásaival azonosítható, másképpen szólva a kérés a 

beszélőnek arra irányuló szándékát jeleníti meg, hogy hallgatója megtegyen valamit. A 

beszédaktusok színes, ellentmondásoktól sem mentes osztályozásaiban így érthető módon a 

direktívumok (utasítók) vagy a velük rokon elnevezésű beszédaktusok családjában foglal 

helyet. Austin például az úgynevezett végrehajtók közé sorolja őket (exercitives: parancsol, 

könyörög, kér) (Austin 1990: 145–55), Searle öt tagot számláló taxonómiájában az 

utasítóknak nevezett (direktives) csoportban foglalnak helyet (Searle 1975), ahogy Bach és 

Harnish szerzőpáros Searle rendszerére építő felosztásában is (Bach–Harnish 1979: 42–51)” 

(Szili 2002: 12). 

A munkám szempontjából az általam gyűjtött anygban a megnyilatkozásoknak a célja 

az, hogy a megnyilatkozó rávegye a befogadót arra, hogy a megnyilatkozó kívánt módon 

cselekedjen, így tehát az illokúciós erő szempontjából – melyet a beszélő szándéikaival 

azonosként értendő (Szili 2004: 77) – a diszkurzuskiegészítő tesztben szereplő 

megnyilatkozások direktívumoknak tekinthetők. Máshogyan fogalmazva: a megnyilatkozó rá 

akarja venni a befogadót, hogy a viselkedését úgy alakítsa, hogy az megfeleljen a 

megnyilatkozó által kifejtetteknek. Emiatt a direktívumokhoz hozzátartoznak a kérések, 

parancsok, figyelmeztetések, utasítások, könyörgések (Tárai 2017).  

 Azonban ez nem magyarázza teljes mértékben a kérések variabilitását és a tipikus 

                                                 
15

 A beszédaktus – elmélet nyelvfilozófiai hátterét Szili Katali (Szili 2004) részletesen mutatja be. 

http://nyelvor.c3.hu/period/1261/126104.htm#austin1990
http://nyelvor.c3.hu/period/1261/126104.htm#searle1975
http://nyelvor.c3.hu/period/1261/126104.htm#bachharnish1979
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társas kontextussal való kidolgozásuk összefüggéseit – amire ebben a munkában teszek 

kísérletet, támoszkodva az empirikus vizsgálatok eredményeire (3. fejezet). A kérés 

kidolgozásának a dimenzióit a 3. fejezeteben tárgyalom, itt viszont megjegyzem, hogy az 

empirikus vizsgálatok anyagában összegfüggések figyelhetők meg a kérés indirektsége és 

direktsége és társas kontextusa között, a kérés indirektsége, az alkalmazott tegező és 

nemtegező formák és a társas kontextus között, a kérés teljesítésnek lehetőségére irányuló 

bizonytalanság és a kérés társas kontextusa között, valamint a kérésben előforduló előkészító 

és támogató stratégiák és a kérés társas kontextusa között. Ezen kívül a kérések kidolgozása 

és annak megítélése a vizsgálatok eredményei alapján nyelvspecifikusnak bizonyult.  

 A beszédaktusok nem mindig egyszerűen osztályozhatók, mivel sokszor az illokúciós 

erejükről a beszélő szándéka dönt (Sadock 2008: 1), mely gyakran az adott közösségben 

konvencionális nyelvi kifejezésekkel társulhat. A szándékok szerepére a kommunikációban 

már Grice (1957) is felhívta a figyelmet: véleménye szerint nem maga a megnyilatkozás fejez 

ki szándékot, hanem a szándék az értelmezésben segít. Itt meg kell jegyezni, hogy minden 

beszédaktus egy interakció keretében valósul meg, melyre érvényesek a figyelmi 

háromszögről elmondattak (l. 2.1. pont), tehát a közös figyelmi jelenet interszubjektív 

kontextusában válnak kommunikatív cselekvésekké. Emiatt akkor sikeres a beszédaktus, ha 

az interakció mindkét résztevője ugyanazt beszédcselekvés-értéket tulajdonítja neki (Tátrai 

2017).  

 Ahogy fentebb elhangzott, a kérés alapvető természete az, hogy a beszédpartnerünket 

rá akarjuk bírni arra, hogy úgy cselekedjen, hogy a viselkedése megfeleljen az akaratunknak, 

a céljainknak, ezt viszont utalással, indirekt módon is megtehetjük (mint amikor esti órákban, 

közeli barátunkat meglátogatva elmondjuk, hogy reggel óta nem ettünk semmit). A kérésben 

lényeges, hogy a megnyilatkozónak olyan módon kell fogalmaznia, hogy teret hagyjon a 

beszédpartnerének a kérés esetleges visszautasítására, illetve általánosabban: figyelembe kell 

venni a beszédpartnerek által feldogozott személyközi viszonyt is. Az empirikus vizsgálatok 

alapján kiderül, hogy a direkt kérések tipikusan közeli barátok között fordulnak elő, kis súlyú 

kérések esetében, de akkor is alacsony arányban (9-10%, a vizsgálatok eredményeit ebben a 

tekintetben 3. fejezetben mutatom be). A kérésekre, egyaránt a magyarban, egyaránt a 

lengyelben, az indirektség jellemző – ezek felfolgozásához a befogadónak mozgósítania kell a 

kontextuális ismereteit. A munkámban viszont a közvetett beszédaktusok esetében nem a 

searle-i (1975) szerencsefeltételekre támaszkodom, hanem a fogalmi metonímiára épülő, 

Panther és Thornburg (1997, 1998) nevével fémjelzett modellre, mellyel a 3. fejezetben 

foglalkozom, reflektálva az indirektség és udvariasság közötti kapcsolatra is.  

 A beszédaktusok kérésköre a mai napi élénk téma a nyelvészetben, így a magyar 
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nyelvészetben, több megközelítésben is megjelenik – a beszédaktuselméletre alapozó 

pragmatika kiindulópontját képviselve (Szili 2002a, 2002b, 2003, 2004), a kultúrközi 

pragmatika szempontjait megjelenítve (Pap 2013), vagy kognitív szempontból (Hámori 2009, 

2010) – illetve a nemzetközi szakirodalomban is bő szakiradolommal rendelkezik (l. pl. 

Blum-Kulka  1982, Blum-Kulka–House 1989, Blum-Kulka–House–Kasper 1989, Blum-

Kulka–Olshtain 1984, Chen 1993, Ervin-Tripp 1976, Grzegorczykowa 1991, Olshtain 1989, 

Sadock 1974, 2004, Searle–Kiefer 1980, Wierzbicka 1973, 1985, 1987).   

A beszédaktusok, ezen belül a direktívumok, különböző mondattípushoz tartozó mondatokkal 

valósulhatnak meg. Mi több, az egyes típusokhoz tartozó mondattípusok konvencionális 

konstrukciós megoldások tartoznak, melyek konvencionális beszédcselekvés-értékkel 

kapcsolódnak (Croft 1994, Goldberg 1998, 2006, Imrényi 2017, König–Siemund 2007, 

Sadock–Zwicky 1985). Az adott beszédcselekvés-értéket kifejező mondattípus tipikus társas 

kontextusban tipikus konstrukciós megoldásokkal jár.  E megoldások nyelvsepcifikusak, ám a 

lengyel és a magyar kérésekre vonatkozóan, az elemzésük alapján megállapítható, hogy közös 

vonásokkal rendelkeznek az indirektség, a támogató stratégiák, az episztemikus 

bizonytalanság tekintetében, illetve abban a tekintetben, hogy a kidolgozásuk tipikus 

összefüggéseket mutat a társas kontextussal (az összefüggéseket a 3. fejezetben mutatom be).  

 A crofti (1994) modellben a mondattípusok a tudás – cselekvés – érzelem hármas 

dimenziójában kapnak értelmezést. A direkt kérések felszólító mondatok, a konvencionálisan 

indirekt kérések pedig általában kérdő mondatok, melyeknek a célja a befogadó 

cselekvésének változtatása vagy irányítása.  

 Az, hogy a megnyilatkozó mennyire nagynak becsli a kérés súlyát, összefüggést mutat 

azzal, hogy direkt, konvencionálisan indirekt, vagy nem konvencionálisan indirekt módon 

teszi meg a kérést, a támogató stratégiák alkalmazásával pedig erősíti a szándékainak a 

kifejezését. Így megkérhetünk a dohányzás abbahagyására valakit azzal, hogy 

 

(31) Elnézést, de az a fülke nemdohányzó. 

 

Ez az adott kontextusban egyben közvetett kérésnek számíthat, a befogadója több módon 

reagálhat rá. Ugyanakkor ugyanez az utas kifejezheti a saját érzéseit, és megfogalmazhatja a 

kívánságait olyan módon, hogy konvencionális módon fejezi ki a szándékolt cselekvéshez 

fűződő bizonytalanságát, mint alább: 

 

(32) Bocsánat, zavar a füst. Ha megkérhetem, kimenne? 
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Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a (31)-es, általam összegyűjtött anyagból származó 

példamondat esetében a megnyilatkozó nem tette szóvá a kívánt cselekvést, a (32)-esben 

pedig a megnyilatkozó megteszi ezt. A fentebb ismertetett kéréseket érdemes még egy, szintén 

a vizsgálati anyagból származó kéréssel összehasonlítani: 

 

(33) Elnézést uram, ez a fülke nemdohányzó! Kérem, hogy nyomja el a cigarettát! 

 

E kérés esetében a megnyilatkozás direkt felszólító módú utasítás, ami (mód tekintetében) 

nem gyakori stratégia a magyar kérések esetében, de az adatközlő adott helyzetben 

alkalmazhatóban vélte.  

 A fentebb bemutatoknak az összefüggéseit tipikus társas kontextusokban, és ezek 

hatását a személyközi viszonyok alakításaként és fenntartásáként értett udvariasságra a 3. 

fejezetben tárgyalom.  

 

2.5. Nyelvi udvariasság mint személyközi viszonyok alakítása és fenntartása 

Az udvariasság kutatása olyan terület, mely több szempont bevonását igényli, és több 

nézőpontból vizsgálható, mivel a személyközi viszonyok fenntartásával és alakításával, illetve 

azok iránti társadalmi elvárásokkal foglalkozik. A nyelvi udavriasság, illetve az udvariasság, 

működtetője az ember azon igénye, hogy kapcsolatot alakítson ki és tartson fel másokkal, 

emiatt a személyközi viszonyok konstruálása mint folyamat az udvariasság jelenségének 

alapvető jelentőségű eleme. Az udvariasságot tágabban értelmezem, mint a klasszikus 

udvariassági elméletek (melyekkel a 3.4.1. pontban foglalkozom).  Az udvariasságot a 

személyközi viszonyok megfelelő, nyelvi (és nem nyelvi) tevékenység során történő 

alakításaként és fenntartásaként értelmezem, így az szorosan kapcsolódik a konstruáláshoz.  

A személyközi viszonyokat alakító nyelvi kifejezéseket a konstruálásról elmondottak 

értelmében járom körül, különös figyelmet szánva az attitűd kifejezésére. A személyközi 

viszonyok alakításában lényegi szerepet játszik a mások iránt kifejezett figyelmesség. A 

fejezetben és az egész disszertációban amellett érvelek, hogy nyelvi kifejezések viszont nem 

minimum-maximum udvariassági skálán írhatók le, hanem optimalitás és az adekvátság 

fogalmával (l. Locher–Watts 2005).  

 

2.5.1. Az udvariasság klasszikus megközelítései 

A nyelvi udvariasságot, vagyis a társas tevékenységünk nyelvi megnyilvánulását, több 

szempontból lehet kutatni. Ez gyakran a T/V formák kutatása által történik. A jelen munkában 

a tegező/ nemtegező formák is helyet kapnak, azonban, figyelembe véve azt, hogy a tegező és 
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nemtegező formák magyar és lengyel nyelvterületen elég bő szakirodalommal rendelkeznek, a 

munka több figyelmet szentel a személyközi viszonyok konstruálására és a konstruálás 

keretében értelmezett udvariasság értelmezésére. Az udvariasságot pedig, ezen belül a nyelvi 

udvariasságot, olyan jelenségként fogom fel, melynek köszönhetően a társas elvárásokra 

vonatkozó sematikus tudásnak megfelelően fenntartjuk vagy alakítjuk a személyközi 

viszonyokat.  

Ilyen értelemben a disszertáció nem a tegező és nemtegező formák használatára 

összpontosít, hanem a személyközi viszonyok alakítására a nyelvi tevékenység során, mely 

alakítás a résztvevők sematikus tudásának megfelelően történik.  

Az udvariasság alapvető téma pragmatikai kutatásokban, mivel a pragmatika alapvető 

kutatási területe a társadalmi interakciók tanulmányozása (Wierzbicka 1991: 1). A nyelvi 

udvariasság, az udvariasság mint jelenség, multidiszciplináris természeténél fogva nemcsak a 

pragmatikai megközelítésű munkákban kap helyet, hanem szociolingvisztikai munkákban is. 

A fejezet következő részében különböző megközelítésű, nyelvi udvariasságokra vonatkozó 

eredményeket mutatok be.  

Mivel a szociolingvisztika a társadalom és a nyelv kapcsolatát kutatja, a nyelvi 

udvariasság a szociolingvisztikai megközelítésű munkákban természetes módon kap helyet 

(Kiss 1993, 1995, Reményi 1994, Domonkosi 2001, Dömötör 2005, Huszcza 1996, Marcjanik 

2007). A szociolingvisztikai munkák a társadalom és nyelv közötti kapcsolatok olyan leírására 

törekednek, mely egyrészt megfelel a valódi nyelvhasználatnak, másrészt bemutatjaa 

társadalmi rétegződésből fakadó különbségeket. A szociolingvisztikai munkákban az 

udvariasságot olyan viselkedésként határozzák meg, mely megfelel a társadalmi normáknak, 

elvárásoknak, és melyet a társadalmi normák működtetnek. A nyelvi udvariasságot leginkább 

társadalmilag előírtnak tekintik (Wardhaugh 2005: 249), és főleg a T/V formák használatának 

leírására összpontosítanak, illetve az alkalmazott stílus kérdésével kapcsolják össze 

(Wardhaugh 2005: 251), de olyan módon, mely szerint a legemelkedettebb stílus a 

legnagyobb fokú udvariasságnak felel meg. Ezen gondolat mentén is megállapítható, hogy 

minél kidolgozottabb a személyközi viszonyok tekintetében az adott megnyilatkozás, annál 

udvariasabb is.  

A megfelelő forma választása több tényezőn múlik, azaz a partnerek nemétől, 

életkorától, rokonsági fokától, társadalmi státuszától, családi állapotától (Kiss 1995: 269), 

mely tényezők együttállásai határozzák meg a T/V formák kiválasztását. A megközelítés 

központjában a beszélők társadalmi státuszával kapcsolatos tényezők állnak, és azok hatása a 
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tegező és nemtegező formák alkalmazására.
16

 

Az udvariasság témájában a magyar nyelvterületen is több szociolinvisztikai leíró 

munka készült, mint például Domonkosi Ágnes 2002-es monográfiája (Domonkosi 2002), 

illetve Reményi Andrea 1994-es munkahelyi megszólítási szokásokról szóló munkája, 

Dömötör Adrienn 2005-ös munkája, mely a családon belül tegező/ nemtegező formákról szól, 

vagy Kontra Miklós munkája (1993), hogy csak a legutóbbi munkákat említsem.
17

 

Hasonlóképpen az udvariasság témája jelen van a lengyel nyelvterületen is (Marcjanik 2007, 

Huszcza 1996), bár a lengyel szakirodalom erre inkább Huszcza (1996) leírásra törekszik, míg 

a tegező/ nemtegező formák használatát évek óta kutató Marcjanik Malgorzata erősen 

összekapcsolja ezt a kérdéskört az illemtan normáival.  

A magyar nyelvterületre jellemző fokozott érdeklődés azért is érthető, mert a legutóbbi 

évtizedekben változnak a megszólítási szokások, mégpedig olyan módon, hogy egyre 

elterjedtebbé válnak a tegező formák a nemtegező formákkal szemben, illetve változik a 

hozzájuk kapcsolódó attitűd (erről bővebben vizsgálatok alapján szólok majd a 3. fejezetben). 

A lengyel nyelvhasználatban viszont nem figyelhetők meg olyan mértékű változások, mint a 

magyarban.  

Mielőtt rátérnék a nyelvi udvariasság pragmatikai, illetve kognitív megközelítésével 

kapcsolatos kérdéseire, először röviden ismertetem a már klasszikussá vált elméleteket. Az 

egyik elterjedtebb elmélet, melynek a fogalmai a mai napig népszerűek, a Brown–Levinson 

szerzőpáros elmélete (Brown–Levinson 1987). Az elméletükben az udvariasságot arcvédő 

tevékenységként fogták fel (Brown–Levinson 1987). Az arc, illetve a magyar 

szakirodalomban homlokzatnak fordított face, az adott egyén énképe, mely fogalom Goffman 

munkájával vált népszerűvé (Goffman 1959). Az arc olyan énkép, mellyel az egyén 

rendelkezik önmagáról, és mely a társadalmilag elvárt tulajdonságokból áll. A szerzőpáros 

viszont a munkájában az arcot mint fogalmat úgy határozta meg, hogy a meghatározás során a 

goffmani elméletből merített, illetve annak értelmezéséből (Brown–Levinson 1987: 61). Az 

arcmunka így minden olyan tevékenység, mely során a résztvevők igyekeznek összhangban 

maradni a mutatott arccal. A szerzőpáros az elméletében kétféle arcot különböztet meg: a 

pozitív, illetve a közelítő arcot és a negatív/ távolító arcot. A tartózkodó arc az, amely védi 

mások függetlenségét, míg a közelítő arc hangsúlyossá teszi a közösséget, az egyetértést. Az 

elgondolásuk szerint minden illokúciós aktus arcfenyegető tevékenység (FTA), emiatt együtt 

kell működnünk, hogy meg tudjuk őrizni a saját arcunkat. Különböző beszédaktusok pedig 

                                                 
16

 Figyelembe véve a Labov klasszikussá vált munkáit (Labov 1964) a társadalmi státusz és nyelvi kifejezések 

alkalmazása közötti kapcsolat hangsúlyba helyezése érthető módon alapot ad egy ilyen megközelítéshez.  
17

 A magyar szakirodalomban a megszólítások, illetve az udvariasság kérdésköre bő irodalommal rendelkezik, a 

szakirodalomnak e kérdéskörben nagy hagyománya van (Ponori Thewrewk 1897, Simonyi 1911, Kertész 1933).   
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különböző mértékben kockáztatják a beszélő vagy a befogadó arcát (egy bocsánatkérés 

például erősen veszélyezteti a megnyilatkozó arcát, az elutasítás fordítva).  

Az arcfenyegető stratégiák mikrofonba (on-record) történhetnek, illetve mikrofon 

mellé (off-record), azaz amikor direkt módon fejezzük ki a szándékolt tartalmat vagy 

közvetten.  A mikrofonba közlő stratégiáknak három változatát különböztetik, azaz pőrén 

(bald-on-record) vagy orvoslással közelítő módon, illetve orvoslással távolító módon.  

Az orvoslással történő nyelvi udvariasságnak vannak különböző elvei, attól függően, 

hogy közelítő vagy távolító udvariasságról van szó. Így a közelítő udvariasság elveihez a 

közösség vállalása, az elfogadás, az egyetértés, a figyelem, mások érdekeinek, kívánságainak 

figyelembe vétele, más iránti érdeklődés kifejezése tartozik. Illetve a pozitív érzelmek 

kifejezése, mások bevonása és az indoklás megadása is a közelítő stratégiákhoz tartozik.  

A negatív udvariasság a hallgató függetlenségét védi, a másik iránti tiszteletet fejezi 

ki. Emiatt ehhez a stratégiához tartoznak a konvencionális közvetett megnyilatkozások, a 

bizonytalanság kifejezése, a tolakodás kifejezésének csökkentése, a személytelenítés, az 

általánosítás.  

A mikrofon mellé közlő arcfenyegető stratégiák olyan módon védik mások arcát, hogy 

közvetlen módon jelenítik meg a beszélő szándékát, tehát indirekt beszédaktus segítségével 

vagy valamilyen implikatúra megsértésével.  

A Brown-Levinson elméletnek meghatározó szerepe volt, ellenben több szerző több 

ponton rámutatott annak hiányosságaira. Legtöbben az elmélet nyugati, individualista jellegét 

kifogásolták, azt, hogy nem univerzális, nem igazán alkalmazható más kultúrák esetében, 

mely kritikával főleg a távol-keleti kultúra képviselői jelentkeztek (Gu 1990, Mao 1994, Lim 

1994), de a hazai szakirodalomban is elhangoztak kritikai megjegyzések (Szili 2004, 2007, 

Tátrai 2011, 2017), melyek nemcsak a nyugati kultúrára való beállítódást kifogásolták, hanem 

az ember, illetve az emberi kommunikáció természetéről alkotott képet is, az ember társas és 

együttműködő természetét, illetve azt, hogy az emberi interakciók nem elsősorban 

versengésen alapulnak, hanem társas kapcsolatok fenntartásán és a résztvevők közötti 

együttműködésen (ennek megalapozottásgáról l. Tomasello 2015).  

A másik meghatározó jelentőségű elmélet Leech elmélete volt (1983), mely 

visszhangot váltott ki a magyar szakirodalomban is (Bańczerowski 2000, Nemesi 2000, Szili 

2000, 2004, Pap 2006). Az elméletében a grice-i maximákat alkalmazva, Leech megalkotja az 

Udvariassági Elvet (Politeness Principle), mely szerint minimalizálni kell az 

udvariatlanságunkkal kapcsolatos hiedelmek kifejezését, és maximalizálni kell az udvariasság 

kifejezését (Leech 1983: 81), ami hat maxima segítségével valósítható meg: Tapintat, 

Nagylelkűség, Megerősítés, Szerénység, Egyetértés, Együttérzés és Fatikus maxima. Leech 
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elméletét is többen kifogásolták (Brown–Levinson 1987, Fraser 1990, Kasper 1990, Szili 

2007), az elvek esetlegessége miatt, illetve amiatt, hogy az egyes maximák nem univerzálisak 

a kultúrákat tekintve.  

A pragmatikai szemléletű munkákban az udvariasság kérdése általában természetes 

módon szerepel. George Yule munkájában (1996) az udvariasság kifejezése az interakció 

során folytatott társas egyezkedésnek az eredménye, főleg akkor, ha a résztvevők az 

interakció során éppen a személyközi viszonyukat alakítják ki (Yule 1996: 59), az udvariasság 

pedig meghatározható egy kultúrán belül, udvarias társas viselkedésként, melynek a 

szabályait el lehet különíteni egy adott közösség esetében. Yule írja, hogy a közösség tagjai 

általában tudatában vannak ezeknek a szabályoknak (Yule 1996: 60), és ilyen módon, bár nem 

expliciten, de az udvarias társas viselkedést összekapcsolja a társas életre vonatkozó 

sematikus tudással. A továbbiakban a Brown–Levinsoni elméletre támaszkodik, illetve 

felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy szolidaritás kifejezése a becenevek, káromkodás, 

közös nyelvváltozat, szleng alkalmazásával történhet, illetve a személyes névmások által 

kifejezett inkluzivitással („we”, „lets” – Yule 1996: 65). A másik kérdés, amit kiemel, az 

előkészítő stratégiák alkalmazása, mely gyakori stratégia kérések végrehajtásánál. Az 

előkészítő stratégiák előnye abban rejlik, hogy a befogadó vagy úgy válaszolhat, hogy szabad 

utat hagy a megnyilatkozónak, hogy az feltegye a kérést, vagy pedig olyan módon válaszol, 

mely kizárja a kérés végrehajtását, s így kevésbé minősül arcfenyegetőnek az interakció. 

A pragmatikai vizsgálatok egy jelentős része kultúrközi vizsgálatokon alapul, melyek 

a kultúrközi kommunikációra koncentrálnak. Gyakran témája a kultúrközi kommunikációra 

vonatkozó vizsgálatoknak az udvariasság. A legismertebb vizsgálatok ezen a téren Blum-

Kulka–Olshtain (1984) nagyszabású vizsgálatai, melyek diskurzukiegészítő teszteken 

alapultak, s melyeket egyéb hasonló jellegű vizsgálatok követtek a magyar nyelvre 

vonatkozóan is (pl. Szili 2002, 2004, 2010, Pap 2006). Az udvariasságra vonatkozó 

vizsgálatokban az interkulturalitás, illetve az intrakulturalitás fontos tényező, mivel az 

interakció résztvevői egyrészt az ismert sémákra támaszkodnak, másrészt leginkább azokat a 

nyelvi mintákat használják, melyeket az L1-en érvényesítenek.  

A nemzetközi szakirodalomban az inter- és intrakulturalitás témája, bár nemcsak az 

udvariasság kérdésére vonatkozik, igen gyakran fordul elő az udvariasságról szóló 

munkákban, melyeknek nagy része összehasonlító jellegű. Azonban az udvariasság 

pragmatikájáról szóló munkák inkább arra koncentrálnak, hogy leírják az udvariasságot az 

adott nyelveken, főleg a tegező és nemtegező formákra összpontosítva, illetve a nyelvek 

között felmerülő különbségeket, valamint a nyelvi udvariasság érvényesülését az adott 

beszédaktusokban az L2-ön.  
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A legutóbbi kutatások értelmében az udvariasság olyan jelenségként fogható fel, mely 

a kommunikáció során a konfliktusok elkerülését szolgálja (Kasper 1990: 194), az interakció 

súrlódásmentességét. Egyaránt a klasszikus elméletek kritikáiban, egyaránt az újabb 

tanulmányokban az udvariasság viszonyfogalomként jelenik meg – az adott nyelvi kifejezések 

bizonyos társas kontextusokban tekinthetők udvariasnak, illetve udvariatlannak (Tátrai 2011: 

47, Wierzbicka 1985: 151–156).  

 

2.5.2.  Udvariasság személyközi viszonyok alakításaként 

A nyelvi udvariasságról szóló, más kutatókra nagy hatással lévő munka Richarrd J. Watts 

munkája (Watts 2003), melyben a szerző két fajta udvariasságot különböztet meg. Az első 

meghatározás korábban megjelenő meghatározás (Leech 1983, Brown–Levinson 1987, 

Bańczerowski 2000: 312–315, Szili 2007: 1–5), az udvariasság másik meghatározása pedig 

(politic behaviour) egy olyan nyelvi tevékenységet jelöl, melyet megfelelőnek tartanak az 

adott interakció társas kontextusában, és mely abban különbözik az udvariatlan viselkedéstől, 

hogy az utóbbi az elvárható viselkedés határait átlépi (Watts 2003: 19, 161). Az udvariasságot 

a személyközi viszonyok alakításában látja, az egyezkedésében, ami magában foglalja 

egyaránt az udvarias, egyaránt az udvariatlan viselkedést (Locher–Watts 2005: 9). A 

személyközi viszonyok alakítását pedig az emberi interakciók inherens elemének látja 

(Locher–Watts 2005: 28). A résztvevők az adott interakció kontextusának a megfelelő 

megoldásokat választják, így bizonyos viselkedést önmagában nem lehet ellátni „udvariatlan” 

címkével vagy „udvarias” címkével, mivel semmelyik sem inherensen udvarias vagy 

udvariatlan (Locher–Watts 2005: 29).  

A munkámban az udvariasságot Watts munkáival megegyezően értelmezem, vagyis 

mint a személyközi viszonyokat alakító munkát, mely az adott interackió kontextusában 

értelmezhető, illetve optimalitás fogalmával írható le (vö.: Locher 2004: 90). A személyközi 

viszonyokat folyamatosan, különböző nyelvi kifejezésekkel alakítjuk, aminek a lehetőségeit a 

további alfejezetben tekintem át. Az udvariasság egy olyan tevékenység, melynek a célja a 

személyközi viszonyok kommunikációs szándékainknak, igényeinknek megfelelő alakítása. 

Az alakítás természetesen nemcsak verbális tevékenység során zajlik, hanem nem verbális 

tevékenység során is, viszont a személyközi viszonyok fenntartása és alakítása, amennyiben 

csak nonverbális módon történne, sokkal kevésbé lenne hatékony. Az udvariasság tehát 

nemcsak tiszteletmegadás vagy illedelmes viselkedés, hanem sokkal inkább mások iránti 

figyelmesség kifejezése. A személyközi viszonyok alakítása céljából a társas viszonyok 

feldolgozása és konstruálása során sematikus tudásra támaszkodunk, mely egyrészt magára a 

viszonyra vonatkozik, másrészt az interakció kontextusára, és ezekkel kapcsolatos sematikus 
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nyelvi viselkedésre. Emiatt az udvariasság nem abszolút minimum—maximum értékekkel 

írható le, hanem az adekvátság fogalmával.  

A személyközi viszonyok alakításában szerepet játszó tényezők egyrészt 

univerzálisak, mivel lélektani alapúak, másrészt pedig nyelv- és kultúrafüggőek, mivel az 

adott kifejezések használata más-más sematikus tudást hív elő. Így például a magyar nyelvben 

a javaslattevés a „nem” partikulával történik (pl.: Nem ülsz le?), a lengyelben a sematikus 

javaslattevő megnyilatkozás nem tartalmazza a „nem” partikulát, inkább a „talán” 

módosítószót. Hasonlóképpen az angolban elterjedt why don't you… kezdetű javaslat, a 

lengyelben inkább kritikai kérdésnek számít (Wierzbicka 1985: 151). Hogy még egy példával 

éljek, a lengyel kérésekben a felszólító mód gyakran fordul elő, ami nem mondható el a 

magyar kérésekről, illetve az angol kérésekről sem. Azonban több kutatás is kimutatta, hogy 

az L2 használói gyakran az L1 mintáit használják, ami félreértésekhez vezethet.  

A disszertáció következő részeiben, támaszkodva az empirikus kutatásaim 

eredményeire, a személyközi viszonyok alakítását mutatom be a társas kontextus 

függvényében. A vizsgálatok lengyel és magyar nyelvhasználók között készültek, így 

kontrasztív módon kerülnek bemutatásra, ennek köszönhetően láthatóvá válnak a magyar és a 

lengyel nyelvben érvényesülő közös vonások, illetve a személyközi viszonyok alakítására 

jellemző nyelvspecifikus vonások is.  

A disszertációban amellett érvelek, hogy a nyelvi udvariasság nemcsak a nemtegező/ 

tegező formák alkalmazása által kerül kifejezésre, hanem a megnyilatkozás konstruálása által 

is. A nyelvi tevékenységünk során úgy konstruáljuk a személyközi viszonyokat, hogy 

támaszkodunk a személyközi viszonyokra vonatkozó sémákra. A kontextuális tényezők, ezen 

belül a társas kontextus, egyrészt minden interakció során feldolgozásra kerülnek, másrészt a 

feldolgozást az adott kontextusban sematizált tudás segíti elő. A nyelvi viselkedésre, továbbá 

a nyelvi udvariasságra vonatkozó sémáink specifikusak az adott kulturának, illetve nyelvnek 

megfelelően. A kultúra- és nyelvspecifikusság hatása azon L2 nyelvhasználók között is nagy, 

akik jól sajátították el a L2 nyelvtanát vagy szókincsét. Mi több, a befogadás szintjén a 

nyelvhasználók a saját anyanyelvi mintáikat veszik alapul, így amennyiben a minták a két 

nyelvben eltérőek, ez személyközi súrlódásokhoz vezethet.  

A tegező és nemtegező formák alkalmazásáról sok munka született már, a magyar, a 

lengyel, illetve a nemzetközi szakirodalomban is, melyek főleg a társas kontextust vették 

figyelembe, elsősorban szociolingvisztikai szempontból. A munkám hipotézise az, hogy 

egyéb kontextuális tényezők is hatással vannak a tegező/ nemtegező formák kiválasztására, 

másrészt az alkalmazott formák nemcsak a személyközi viszonyok alakítására vannak 

hatással, hanem általában a megnyilatkozás értelmezésére is.  
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A tegező formák magyar nyelvterületen való terjedése következtében a 

megnyilatkozások megformáltsága még inkább fontossá válik a személyközi viszonyok 

alakítása szempontjából. Így a tegezés/ nemtegezés egyéb nyelvi kifejezésekkel fokozható, 

nemcsak megszólító kifejezésekkel, hanem a megnyilatkozás kidolgozásával.   

A változó megszólítási szokások miatt a magyar nyelvhasználók különbözőféleképpen 

értelmezik az alkalmazott tegező vagy nemtegező formákat, illetve az adatközlők egy része 

bizonytalan az alkalmazásukban. A személyközi viszony iránti bizonytalanság, illetve a nyelvi 

kifejezések iránti bizonytalanság elő fogja segíteni olyan kifejezések alkalmazását, melyekben 

a beszélők elkerülik a beszédpartnerre való reflektálást.  Az egyik elkerülési stratégia a többes 

számú formák alkalmazása, főleg a T/1. alkalmazása, ahol a MI gyakran virtuális szerepet 

kap. 

Dolgozatomban a személyközi viszonyok alakítását vizsgálom a kérések 

megfogalmazásában.  Feltételezéseim szerint nagyobb mértékű indirektség fordul elő azokban 

a kontextusokban, melyek résztvevői között nagy társas különbségek vannak. A 

megnyilatkozás kidolgozása szintén összefügg a személyközi viszonyok feldolgozásával, de a 

kidolgozásnak optimálisnak kell lennie a feldolgozott személyközi viszonyokhoz képest. Ez 

annyit jelent, hogy nem feltétlenül a minél jobban kidolgozott megnyilatkozás hat 

udvariasabbnak, hiszen bizonyos társas kontextusban az ironikusnak hathat. A kidolgozás 

viszont fontos szerepet kap akkor, amikor a személyközi viszonyokra olyan megszólításokat 

használunk, melyek különböző értékeléssel találkoznak a nyelvhasználók között (pl. maga).  

A személyközi viszonyok alakításában fontos szerepet kapnak a személyes 

névmásokhoz, illetve a személy morfológiai jelölőihez kapcsolódó inkluzivitás és 

exkluzivitás, így kiemelt szerepet kap a T/1-es formák alkalmazása más lehetőségekkel 

szemben. A T/1. formák alkalmazásáról több munka született (Hámori 2006, Jobst 2007, 

Börthen 2010), de főleg politikai szövegekben kutatták a bennük kifejezett hatalom-

szolidaritást. A kutatásaim egyik kérdése pedig az, hogy hogyan hat a személyközi viszonyok 

feldolgozására, illetve a megnyilatkozás értelmezésére az, amikor a T/1-es formák virtuális 

szerepet kapnak, és a beszédpartner jelölésére használhatók.  

Végső soron pedig, mivel a vizsgálatokat két nyelven, lengyel és magyar nyelven 

végeztem, az empirikus vizsgálatokban először is nemcsak a megszólító kifejezésekre 

vonatkozó különbségeket mutatom be, hanem a konstruálással kapcsolatos különbségeket is, 

melyek hipotézéseim szerint hatással lesznek az L2-n történő nyelvi tevékenységre (magas 

nyelvi kompetenciák mellett is), illetve a megnyilatkozás befogadására, értékelésére is.  

A nyelvi udvariasság tehát a személyközi viszonyok alakítását célozza meg, a társas 

világról szóló sematikus tudásunk alapján, illetve az éppen feldolgozott kontextuális tényezők 
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alapján. A nyelvi udvariasságot így egyrészt a nyelvi tevékenységgel kapcsolatos normák, a 

személyközi viszonyokkal kapcsolatos éppen előtérbe kerülő sematikus tudásunk, 

kontextuális ismereteink, másrészt a résztvevők stratégái, szándékai, céljai befolyásolják. A 

több interakció során sematizált tudásunk alapján meg tudjuk ítélni azt, hogy az alkalmazott 

nyelvi kifejezések mennyire felelnek meg az optimális megoldásoknak, és ennek alapján 

értékelni tudjuk az adott megnyilatkozást a személyközi viszonyok alakítása szempontjából. A 

nyelvi udvariasság tehát a személyközi viszonyok alakításának a folyamata, melynek kereteit 

sematikus tudásunk adja meg. 

 

2.5. Összegzés 

Jelen fejezet kiindulópontja a nyelvi tevékenység és a társas világ kölcsönhatásának 

felismerése és elismerése. A nyelvi tevékenység társas megismerő tevékenység, és ilyen 

értelemben az interperszonális és az interszubjektív funkció a nyelvi tevékenység két pólusát 

jelentik (Tátrai 2017), melyek kontextus függvényében különböző mértékben és módokon 

érvényesülnek. Az ember, társas természeténél fogva, nyelvi tevékenysége által személyközi 

viszonyokat tart fenn és alakít ki. A személyközi viszonyok fenntartása és alakítása az emberi 

kommunikáció alapvető funkciója (Tomasello 2015, Dunbar 2009).   

A személyközi viszonyokat konstruáló nyelvi elemek alkalmazására egyrészt az adott 

társas kontextussal kapcsolatos sémák vannak hatással, másrészt maga a személyközi viszony 

feldolgozására hatással lévő egyéb kontextuális tényezők.  Emiatt a nyelvi szimbólumok 

kiválasztására egyrészt a társadalmi elvárások vannak hatással, másrészt pedig a 

megnyilatkozó és a befogadó mentális, érzelmi, fizikai állapotára és cselekvésre ható 

tényezők. A személyközi viszonyra való reflektálás történhet metaszinten, de leginkább egy 

másik célt szolgáló tevékenység hátterében következik be. A személyközi viszonyok 

dinamikus természeténél fogva folyamatosan újra és újra konstruálódnak, így a 

kommunikáció során egyeztetésnek vannak kitéve verbális és nem verbális szinten is. A 

személyközi viszony alakítását és fenntartását nem egyszerűen a T/V formák, köszönések, 

megszólítások használatát jelenti, hanem a megnyilatkozások konstruálásának általános 

jellemzője, mely erős összefüggést mutat az adott helyzet társas kontextusával.  

A személyközi viszonyok konstruálásában alapvető szerepet kap a kontextus, a 

résztvevők társas világa, de azzal összefüggésben a mentális és fizikai világ is. A kontextus 

dinamikus viszonyrendszer, a személyközi viszonyokat a résztvevők verbális és nonverbális 

tevékenységükkel diskurzus során folyamatosan alakítják. Az interakció során a résztvevők 

nyelvi választások által lehorgonyozzák a társas viszonyokat, de egyúttal alakítják is azokat. A 

választást a nyelvi potenciálból éppen a referenciális jelenetben megértett személyközi 
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viszonyok irányítják, illetve a résztvevők személyközi viszonyokkal kapcsolatos szándékai. A 

jelen munkában a személyközi viszonyok kérésekben való alakításával foglalkozom. A 

személyközi viszonyok nyelvi kifejezésekkel történő alakítása a társadalmi elvárásokhoz 

igazodott választások sorozatából áll, mely választások nem egyedül a tegező/ nemtegező 

formákra vonatkoznak, hanem az adott beszédaktus jellemző kidolgozására is. A tegező és 

nemtegező formák nem magukban állnak, hanem együttállásokat képeznek a kérés egyéb 

jellemzőivel. A résztvevők pedig a választásokat a megértett viszonyokhoz igazítják. Ilyen 

értelemben a kontextuális viszonyok alapvető szerepet kapnak a konstruálás folyamatában, 

így a személyközi viszonyok konstruálásában is.  

A disszertáció teljes anyagában a személyközi viszonyok alakítását vizsgáltam a 

kérésekben.  A kérést nem véletlenül választottam ki – annak érdekében, hogy minél nagyobb 

esélye legyen annak, hogy a kérését a befogadó hajlandó legyen teljesíteni, a 

megnyilatkozónak figyelembe kell vennie, és megfelelően kell alakítania a kettejük között 

létrejövő személyközi viszonyt. Az általam gyűjtött anygban a megnyilatkozásoknak a célja 

az, hogy a megnyilatkozó rávegye a befogadót arra, hogy a megnyilatkozó kívánt módon 

cselekedjen, így tehát az illokúciós erő szempontjából – melyet a beszélő szándéikaival 

azonosként értendő (Szili 2004: 77) – a diszkurzuskiegészítő tesztben szereplő 

megnyilatkozások direktívumoknak tekinthetők. A megnyilatkozó rá akarja venni a befogadót, 

hogy a viselkedését úgy alakítsa, hogy az megfeleljen a megnyilatkozó által kifejtetteknek. 

Emiatt a direktívumokhoz hozzátartoznak a kérések, parancsok, figyelmeztetések, utasítások, 

könyörgések (Tárai 2017). Azonban ez nem magyarázza teljes mértékben a kérések 

variabilitását és a tipikus társas kontextussal való kidolgozásuk összefüggéseit – amire ebben 

a munkában teszek kísérletet, támoszkodva az empirikus vizsgálatok eredményeire. A 

beszédaktusok nem mindig egyszerűen osztályozhatók, mivel sokszor az illokúciós erejükről 

a beszélő szándéka dönt (Sadock 2008: 1), mely gyakran az adott közösségben konvencionális 

nyelvi kifejezésekkel társulhat.  

 

Az udvariasságot a dolgozat egészében a személyközi viszonyok alakításaként és 

fenntartásaként értelmezem. A nyelvi udvariasság, illetve az udvariasság működtetője az 

ember azon igénye, hogy kapcsolatot alakítson ki és tartson fel másokkal, emiatt a konstruálás 

mint folyamat az udvariasság alapvető jelentőségű eleme. Az udvariasság olyan viselkedés, 

melyet megfelelőnek tartanak az adott interakció társas kontextusában, és mely abban 

különbözik az udvariatlan viselkedéstől, hogy az utóbbi az elvárható viselkedés határait átlépi 

(Watts 2003: 19, 161). A munkámban az udvariasságot Watts munkáival megegyezően 

értelmezem, vagyis mint a személyközi viszonyokat alakító munkát, mely az adott interackió 
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kontextusában értelmezhető, illetve az optimalitás és az adekvátság fogalmával írható le (vö. 

Locher 2004: 90). Az udvariasság kontextusfüggőségével és a személyközi viszonyokat 

alakító nyelvi kifejezések konstruáló szerepével az empirikus vizsgálatokat ismertető 

fejezetekben foglalkozom (3–6. fejezet).  
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3. Kérések konstruálása – a kidolgozás konstruáló szerepe  

a személyközi viszonyok alakításában 

  

 

Ebben a fejezetben részletesen tárgyalom a kérés konstruálását a személyközi viszonyok 

nyelvi alakításával összefüggésben. A személyközi viszonyok konstruálásával kapcsolatos 

tudásunk nyelvspecifikus és specifikus az adott megnyilatkozás cselekvésértéke 

szempontjából is, így jelen fejezetben a kérések konstruálásával foglalkozom a magyar és a 

lengyel nyelvben, valamint a magyarban mint L2-ben.
18

 A beszédaktusok megkonstruálása 

során a személyközi viszonyokat is alakítjuk, azaz kidolgozottá tesszük. A személyközi 

viszonyok kidolgozását, illetve kidolgozását a kérésekben több szempontból lehet vizsgálni. 

Ezek közé tartozik a kérések direktségének és indirektségének, a kérésben kifejezett 

episztemikus bizonytalanságnak, a kérés konvencionáltságának, valamint egyéb stiláris 

vonatkozásainak vizsgálata. Az itt említett tényezők hatással vannak a személyközi viszonyok 

alakítására, így a nyelvi udvarisságra, és a személyközi viszonyok konstruálásának említett 

aspektusai összefüggéseket mutatnak a tegező és nemtegező formák alkalmazásával is.  Ezért 

ebben a fejezetben először a kérés konstruálása szempontjából fontos fogalmakat mutatom be, 

a direktség és az indirektség, az episztemikus modalitás, illetve bizonytalanság, valamint a 

konvencionáltság kérdését és azok összegfüggéseit a kérés kidolgozásával. A kérés 

konstruálása szempontjából lényeges fogalmak bemutatása után ismertetem szerepüket a 

magyarban és a lengyelben, tipikus személyközi viszonyokat feldolgozó helyzetekben. A 

fejezet utolsó részében ismertetem a kérés konstruálásában megjelenő különbségeket a 

lengyel és a magyar nyelvben, illetve ennek hatását a magyarul mint L2-n elhangzó kérések 

konstruálására és azok befogadására vonatkozóan.  

 

3.1. Kidolgozás és személyközi viszonyok 

Az alábbiakban bemutatom a kérések indirektségének és episztemikus bizonytalanságának 

kérdéseit, melyeket a személyközi viszonyok nyelvi alakításával összefüggésben vizsgálom. A 

munkám azt a nézőpontot képviseli, hogy a nyelvi tevékenység során egyfelől nyelvileg 

leképezzük a minket körülvevő világ részeit – tehát olyan elemeket is, mint a fizikai és társas 

világunk összetevői (Verseueren 1999). Az interakcióban résztvevők között fennálló vagy 

létrejövő személyközi viszonyok ilyen módon hatással vannak a nyelvi konstrukciókra, 

ugyanakkor az interakció résztvevői által létrehozott nyelvi konstrukciók változtathatnak a 

                                                 
18

 Az egyes beszédaktusokra vonatkozó vizsgálatok nagy hagyománnyal rendelkeznek különböző nyelvpárokkal 

(példaul Blum-Kulka–House–Kasper 1989, Hickey 1991, Kinjo 1987, Olshtain 1989, Wierzbicka 1985, 1991).  
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személyközi viszonyokon. A megnyilatkozások konstruálásakor a személyközi viszonyok 

azért is játszanak központi szerepet, mert a beszélőnek figyelembe kell vennie a társas 

kontextust, illetve a társas kontextussal kapcsolatos sematikus tudást (erről lásd még 2.1.3., 

illetve 2.2.). 

Az interakció résztvevői a nyelvi tevékenységükkel fenntartják és alakítják a 

személyközi viszonyokat. A konstruálás kontextusfüggő, így a nyelvi tevékenységünkre 

hatással van mentális állapotunk, valamint a beszélő által a címzettnek tulajdonított mentális 

állapot is.  

A vizsgálataimban kéréseket használtam, azonban a személyközi viszonyokat 

természetesen nemcsak kérésekben alakítjuk és tartjuk fenn. A kérések vizsgálata mellett szól 

az, hogy bennük utalnunk kell a megszólított, cselekvésre ösztönözni kívánt személyre – azaz 

konstruálnunk kell a személyközi viszonyt, valamint oly módon kell felépítenünk a 

megnyilatkozást, mely megfelel az adott kontextusnak. (A kérésről bővebben a 2.3. pontban 

esik szó.) A kérések esetében a kidolgozás, az indirektség és az episztemikus bizonytalanság 

azok a jellemzők, melyek révén konstruáljuk a személyközi viszonyt. Ezek központi szerepet 

játszanak a kérésben mint aktusban. A tegező/nemtegező formák szintén részt vesznek a 

személyközi viszonyok alakításában, azonban figyelembe véve a tegező/nemtegező formák 

természetét, illetve a rájuk vonatkozó nyelvészeti vizsgálatok hosszú hagyományát, külön 

fejezetben tárgyalom a tegező/nemtegező formák konstruáló szerepét (4. fejezet). A 

vizsgálataim alapján azonban kiderült, hogy bizonyos jellemzők (pl.: direktség és indirektség) 

gyakran összekapcsolódnak a tegező/nemtegező formák használatával.  

Jelen fejezet diskurzuskiegészítő teszteken alapszik (2008-as kérdőív), valamint 

attitűdteszteken (2011/2012-es vizsgálat), melyekben lengyel és magyar anyanyelvűek vettek 

részt saját anyanyelvükön, valamint magyarul tanuló lengyelek L2-ön, azaz magyar nyelven.  

A vizsgálatok fő kérdése tehát az, hogy milyen kapcsolatban áll a megnyilatkozás, 

jelen esetben a kérés konstruálása a személyközi viszonyok alakításával, milyen kapcsolat 

tapasztalható a személyközi viszonyok és a kidolgozás, ezen belül az indirektség és az 

episztemikus bizonytalanság között, a továbbá a kérés kidolgozása és a tegező/nemtegező 

formák között (ezt részletesebben tárgyalom majd még a 4. fejezetben is).  

 

3.2. A kutatás kérdései 

A kutatás abból indul ki, hogy a megnyilatkozások konstruálására (ebben az esetben a kérések 

konstruálására) kontextuális tényezők vannak hatással, és ilyen módon jelenik meg az 

udvariasság is mint nyelvi jelenség.  

A kontextuális tényezők feldolgozása eredményeképpen a megnyilatkozó oly módon 
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konstruálja a megnyilatkozást, melyet a legalkalmasabbnak tart az adott helyzetben. A 

mozgósított (társas kontextust is értintő) tudás alapján építjük fel a megnyilatkozást, és ezzel 

együtt nyelvi kifejezésekkel alakítjuk a személyközi viszonyokat. Az adott kontextus társas 

világára vonatkozó tudásunk, illetve elképzeléseink hatással vannak nemcsak arra, miképpen 

szólítjuk meg a beszédpartnert, hanem arra is, hogy miképpen építjük fel a megnyilatkozást.  

A megnyilatkozás felépítésére olyan tényezők vannak hatással, mint a beszédpartnerek 

között feldolgozott személyközi viszonyok (és ezen belül az alá-fölé rendeltségi horizontális 

és vertikális viszonyok, a személyközi viszony, egyéni történetek, korkülönbségből adódó alá-

fölé rendeltségi viszony), valamint a kérés súlya. Mivel a kérés súlyával részletesen 

foglalkoztak pszichológiai (Csató–Pléh 1987/88) és szociolingvisztikai (Ervin-Tripp 1976) 

kutatások is, a vizsgálat fő kérdésköre az, hogy személyközi viszony hogyan van hatással a 

kérés nyelvi kidolgozására, és ebben milyen szerepet kap az indirektség, valamint a kifejezett 

episztemikus bizonytalanság.  

A fent említett aspektusok fontosak a kérések konstruálásában, mivel erősen 

összefüggnek azzal, hogy egy adott megnyilatkozást kérésként, utasításként vagy állításként 

osztályozzuk-e. 

A jelen fejezetben bemutatott vizsgálatok eredményei tehát az alábbi kérdéseket 

kívánják megválaszolni: 

 

 Milyen összefüggés figyelhető meg a személyközi viszonyok konstruálása és a kérés 

kidolgozása, különösen az indirektsége között, továbbá a kérés indirektsége és a kérés 

nyelvi udvariassága között, illetve milyen együttállások figyelhetők meg a kérés 

indirektsége és az alkalmazott tegező/nemtegező formák között, továbbá a kérésben 

kifejezett episztemikus bizonytalanság mértéke milyen összefüggésben van a 

személyközi viszonyok konstruálásával. 

 A kidolgozás tekintetében pedig a kérések milyen fajta támogató stratégiákkal 

egészülnek ki, a támogató stratégiák a cselekvések milyen forgatókönyvét, és azok 

mely részét hozzák működésbe, milyen társas kontextusokban jelennek meg. 

 Milyen összefüggés figyelhető meg a kérések stiláris megformáltsága és a sematikus 

személyviszonyok között, a lengyel és a magyar anyanyelvűek és a magyarul tanuló 

lengyel nyelvűek között milyen különbségek jelennek meg, az L1 milyen hatással van 

az L2-őn használt konstruktumokra, valamint a kérések befogadására és értékelésére.  

 

3.3. A kérés konstruálása  

A kéréseket azért választottam a tanulmányozás tárgyává, mivel a kéréssel a 
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beszédpartnerünket arra akarjuk rábírni, hogy úgy cselekedjen, ahogyan mi szeretnénk, hogy 

a viselkedése megfeleljen az akaratunknak, a céljainkak. A megnyilatkozónak pedig olyan 

módon kell fogalmaznia a kérést, hogy az a személyközi viszonyokra is tekintettel történjen 

meg.  

A kérésben olyan funkciók találkoznak (különösen az instrumentális, szabályzó és 

interakív funkciók
19

), melyek egyaránt megjelennek a kérésekben és a parancsokban is. A 

kettő közötti különbség legjobban egyrészt a kifejezett episztemikus bizonytalanságban 

látszik, másrészt pedig a személyközit viszony alakításában. Míg a parnacsokat, utasításokat 

kifejező direktívumokban a személyközi viszony tekintetében a megnyilatkozó hatalmi 

pozíciója hansúlyozott, illetve a propozicionális tartalom iránti episztemikus bizonyosság 

erős, addig a kérésekben a beszédpartnerek személyközi viszonyát inkább az jellemzi, hogy a 

megszólított kerül hatalmi pozícióba. Emiatt a megnyilatkozónak máshogyan kell alakítania a 

személyközi viszonyokat, illetve ebből fakadóan máshogyan kell fogalmaznia a kérést 

kifejező dírektívumot (inkább a tartalom iránti bizonytalanság kifejezésével), illetve a 

személyközi viszony konstruálása során a saját alárendeltsége, a másik fél fölérendeltsége, 

illetve az önállóság hangsúlyozásával. A fenti leírásból kiderül, hogy a kérés és utasítás olyan 

direktívum, mely a kifejezett episztemikus bizonytalanság tekintetében lényegesen eltérnek (a 

mondattípusokhoz és a crofti 1994-es modellhez viszonyított kérésekről a disszertáció 2.4.2. 

pontban szólok). Azonban a kérés nemcsak direkt módon hajtható végre, hanem indirekt 

módon is. Bár nem lehet meghatározni a kérés portotipikus jellemzőit, mivel azok 

különbözőek más-más kontextusban, el lehet különíteni azokat a dimenziókat, melyek 

megjelennek a kérésekben, és melyek meghatározzák, hogy mennyire felel meg az adott 

kontextusnak konvencionális kérésnek, és ezáltal mennyire tekinthető optimálisnak. Ezek 

közül a vizsgálataim során a kidolgozottságot, az indirektséget és az episztemikus 

bizonytalanságot különítettem el, melyek kapcsolatát a személyközi viszonyok alakításával a 

3.4. pontban mutatom meg a vizsgálatok eredményei elemzésekor.  

 

3.3.1. Kidolgozottság  

A kidolgozottság a beszédaktusok konstruálásában nemcsak a megnyilatkozás összetettségén, 

hosszúságán múlik, hanem azon is, hogy az mennyire eltérő a tipikus kéréstől az adott 

kontextusban. A kidolgozottság tehát két szempontot ötvöz: azt, hogy mennyire van 

kidolgozva az adott kérés, és azt, hogy hogyan. A konvencionálishoz képest kevésbé 

kidolgozott kérések udvariatlannak hathatnak, mivel az elvártnál kisebb erőfeszítés 

ráfordítását fejezik ki, a konvencionálisnál nagyobb mértékű kidolgozás pedig vagy pozitív 
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 Az említett funkciókért lásd. Halliday 1975.  
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hatást kelt, vagy túlzott kidolgozás esetében ironikus vagy negatív, esetleg sértő hatása lehet. 

A kidolgozottság nemcsak a kérés hossza által fejeződik ki, hanem a támogató stratégiák 

megléte vagy hiánya által is. A legegyszerűbb megnyilvánulása a kérés hossza. A 

szociolongvisztikai szakirodalomban azzal a véleménnyel találkozhatunk, hogy minél 

hosszabb az adott megnyilatkozás, annál udvariasabb (pl. Wardhaugh 2005: 252, Vinger 1978 

nyomán). Azonban a vizsgálataim kimutatták, hogy a befogadók nem mindig azonosítják a 

legjobban kidolgozott megnyilatkozást a legudvariasabbként. Továbbá a kidolgozottság nem 

egyenlő a megnyilatkozás hosszával. Ilyen összefüggés gyakran áll fenn, mivel a kidolgozás a 

nyelvi kifejezések, támogató stratégiák megjelenéséhez kapcsolódik (így automatikusan 

hatással van a megnyilatkozás hosszára), de a stiláris jegyek is hatással vannak a 

kidolgozásra. Minél jobban eltér a konvencinális megformáltságtól, annál vagy jobban 

kidolgozottnak tekinthető, vagy a konvencionálisnál kevésbé kidolgozottnak. Ez viszont 

nemcsak a stiláris jegyekre jellemző, hanem a kérés szerkezetére is. A kérés megfelelőként 

vagy nem megfelelőként értékelésére pedig jelentős hatással van a társas kontextus, amit a 

jelen fejezetben bemutatott vizsgálati eredmények is igazolnak.  

 

3.3.2. Indirektség  

Az indirektséggel több nyelvészeti kutatásban foglalkoztak (Searle 1975, Blum-Kulka 1987, 

Ervin-Tripp 1976, Csató–Pléh 1987/88, Panther–Thornbourg 1998, Szili 2013). A 

disszertációban én az indirektséget a résztvevők által feldolgozott társas kontextusban 

vizsgálom. 

Az indirekt kéréseknek az aránya, valamint konstruálása összefüggésben van 

kontextuális tényezőkkel. Továbbá igaz, hogy a kérések indirektsége erőteljesebben fordul elő 

formális helyzetekben, vagy olyan helyzetekben, melyekben a kérést intéző személy 

alárendelt viszonyban van a címzetthez képest.  

A jelen munkában az indirektséget nem a közvetett beszédaktusok klasszikus modellje 

(Searle 1975) alapján elemzem, hanem Panther–Thornburg (1998) metonímiával kapcsolatos 

állításai alapján. Ahogy Panther–Thornburg kutatásai (1998) kimutatták, a kommunikációnkat 

indirektség hatja át, mely leggyakrabban metonimikus szerkezeteken keresztül jelenik meg. A 

metonímia, Kövecses (2005: 149) értelmezésében, olyan kognitív folyamatot jelent, melynek 

során egy fogalmi entitás – a közvetítő – hozzáférhetővé tesz egy ugyanabban a tartományban 

szereplő másik fogalmi entitást. A metonímia nemcsak lexikai szinten van jelen, hanem – 

ahogy Panther és Thouburg (2007) kimutatják – a megnyilatkozásokban is megjelenik. A 

megnyilatkozásokban megjelenő metonimikus szerkezetek a cselekvés forgatókönyvének 

csak egy részét jelenítik meg, mégpedig a célcselekvés forgatókönyvének előző (BEFORE) 
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vagy következő (AFTER) elemeit. Így tehát a képességre rákérdező kérés (pl.: Ide tudnád 

adni a sót?) indirekt metonimikus szerkezete abban nyilvánul meg, hogy az esemény 

fogatókönyvének tartalmaznia kell a másik képességét az adott cselekmény végrehajtásához. 

A Panther–Thouburg szerzőpáros rámutat arra, hogy az adott forgatókönyv minél több elemét 

tartalmazza az adott stratégia, annál könnyebben határozható meg a céltartomány, és annál 

könnyebben értelmezhető, vagyis annál kevésbé indirekt (Panther–Thornburg 1998: 768). Az 

indirektség tehát felfogásuk szerint skaláris jelenség.  

Az indirektség kérdése a kérésekben kapcsolatban áll a bizonytalanság kérdésével, 

illetve a személyközi viszonyok alakításával, a nyelvi udvariassággal. Ahhoz, hogy ezt jobban 

lássuk, röviden ismertetni kell Panther–Thornburg indirektségről szóló munkáját (Panther–

Thornburg 1998).  

A szerzők kiindulópontja az, hogy a jelentés, ezen belül a diszkurzív jelentés, keretek 

(Fillmore 1982), ICM-ek (Lakoff 1987), illetve forgatókönyvek által jelenik meg (Panther– 

Thornburg 1998: 756). A forgatókönyvek részekből állnak, melyek egymással, és az egész 

forgatókönyvvel metonimikus viszonyban van. Ilyen metonímiával van dolgunk az alábbi 

esetben is: 

 

(34) Nem tudom, hol van a próbafülke.  

 

Az illokúciós szinten jelentkező indirektség kommunikációs szándéknak megfelelő 

értelmezése a kontextuális tényezőktől függ (erről bővebben Tátrai 2017, illetve a disszertáció 

2.4. pontja), illetve nagy mértékben kultúr- és nyelvspecifikus lehet. Például a lengyel 

nyelvben gyakran az alábbi módon kérdezik meg a járókelők, hogy mennyi az idő:  

 

(35) Przepraszam, ma Pan zegarek?  (Elnézést, van órája?)
20

 

 

Az indirektség a forgatókönyvekben érintheti azokat a feltételeket, melyeket be kell tölteni, 

ahhoz, hogy az akció megvalósuljon (BEFORE). Megvalósulhat az akció lényeges lépéseit 

illetően is, illetve közvetlen eredményeiben (CORE), valamint szándékolt következményeiben 

(AFTER). Ilyen módon az in/direktség skaláris jelenség, a metonimikus kapcsolatot 

tekintetve. Ezzel kapcsolatban két hipotézist állítanék fel: 

 

1) Minél nagyobb a forgatókönyv komponensének a CORE-tól való eltérése, annál 
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 A disszertációban alkalmazott példamondatok fordításai, figyelembe véve a fordítás célját, főleg szó szerinti 

fordítások.  
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kevésbé hívja elő metonimikus módon a forgatókönyvet, tehát kisebb valószínűséggel 

lesz a rész metonimikus kapcsolatban az egésszel.  

 

A metonimikus kapcsolat erős, amennyiben egy nyelvi kifejezés helyettesíti a másikat (illetve 

a forgatókönyv egyik komponense helyettesíti a másikat), gyenge esetén viszont csak utal a 

másikra, tehát az első esetben metonimikus funkcióról, a másodikban deiktikus funkcióról 

van szó (Panther–Thornbourg 1998: 765).  

 

2) Minél több komponens van jelen a diskurzusban a forgatókönyvből, annál könnyeb 

azonosítani a forgatókönyvet, és annál nagyobb valószínűséggel kerül a komponens 

metonimikus kapcsolatba a forgatókönyvvel.  

 

Az utóbbi általában a megnyilatkozásokban támogató stratégiák által realizálódik, melyek a 

forgatókönyv egyes komponenseit hívják elő. A forgatókönyv komponenseinek mennyisége 

kapcsolatban van a kidolgozottsággal is – azok a kérések, melyek több olyan komponenst 

tartalmaztak, kidolgozottabbak voltak.  

Az indirektségre viszont a konvencionáltság is erős hatással van. Az, hogy milyen 

fajta konstrukciót tekintünk konvencionális megoldásnak, az beszédaktus-, kontextus-, nyelv- 

és kultúrafüggő, de bizonyos nem direkt stratégiák az adott helyzetben annyira 

konvencionalizálódtak, hogy egyértelmű jelentés rendelendő hozzá, ami azt is jelenti, hogy a 

jelentése kevésbé manipulálható. Emiatt az elemzés során konvencionálizálódott indirekt 

kérést, pl.:  

 

(36) Nincs apród? 

 

és nem kovenciónalizálódott indirekt kérést, pl.: 

 

(37) Megint otthon hagytam a tollam! 

 

különböztettem meg.  

Az indirekt kérések és általában az indirekt beszédaktusok, gyakrabban fordulnak elő 

olyan helyzetekben, melyekben a beszélők „udvariasabbak” igyekeznek lenni a 

beszédpartnerrel (tehát főleg nagy vertikális és horizontális távolságnál), mint akkor, amikor 

informális helyzetben, a barátainkhoz tartozó beszédpartnerhez fordulunk.  

Az indirektségre vonatkozó hipotézisem az, hogy az indirekt kérések gyakrabban 
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fordulnak elő, amikor a beszélő aszimmetrikus viszonyba, valamint alárendelt pozícióba 

kerül, ezen kívül erőteljesebben megjelennek hivatalos helyzetekben is.  

A vizsgálati anyag alapján megállapítható, hogy a direkt kérések leginkább baráttal, 

közeli ismerőssel való beszélgetésekben fordultak elő, és minél nagyobb volt a horizontális 

vagy vertikális távolság, annál nagyobb volt az indirekt kérések előfordulási aránya. Pléh–

Csató (1987/88) vizsgálatai alapján tudjuk, hogy az indirekt stratégiák aránya is nőtt, amikor 

az elkért tárgy értéke is nőtt. 

A kérés nemcsak a beszédpartner mentális állapotának megváltoztatására irányul, 

hanem cselekvésére is. Az indirektség viszont a befogadó számára nagyobb értelmezési 

lehetőséget hagy, így több esély van rá, hogy a pozitív önképet sikerüljön megőriznie. Az 

indirekt beszédaktusok értelmezésekor a befogadó feltételezi, hogy a megnyilatkozónak célja 

van azzal, hogy az adott megnyilatkozást tette, és feltételeznie kell, hogy az adott 

megnyilatkozás maximálisan releváns az adott helyzetben  (Sperber–Wilson 1986: 152), így a 

legközelebbi elérhető kontextust rendeli hozzá.  

Az indirektség skalaritásának másik aspektusa az indirekt beszédaktusok 

konvencionáltsága, azaz minél jobban konvencionális az adott indirekt beszédaktus, annál 

egyértelműbb, annál könnyebben hozzárendelhető a jelentés. Ahogy fentebb is jeleztem, a 

kidolgozottság is összefüggésben van a kérések indirektségével – minél több nyelvi 

kifejezésekkel előhívott komponenst (forgatókönyv komponensét) tartalmaz a kérés, annál 

könnyebben azonosítható a forgatókönyv, illetve a beszélő szándéka.   

 

3.3.4. Episztemikus modalitás  

Az empisztemikus modalitás a propozicionális tartalomra vonatkozó beszélői bizonyosság, 

illetve bizonytalanság kifejezése. Tehát a beszélő a kétségeit, feltételezéseit, meggyőződését 

fejezi ki. Grammatikailag modális igékkel, igemódokkal, partikulákkal kerül kifejezésre, 

valamint módosítószókkal (lásd Blakemore 1994, Kiefer 1994, Nuyts 2001, Palmer 1986, 

Kugler 2008). A kérés sajátossága, hogy a megnyilatkozónak, mielőtt megkérné a másik 

személyt valamire, mérlegelnie kell, mennyire valószínű a kérés teljesítése, illetve mekkora 

erőfeszítéssel jár az a megkért személy számára. Emiatt a kérésben kifejezett episztemikus 

bizonytalanság kulcsfontosságú – ha az episztemikus bizonytalanság kis mértékben jelenik 

meg (vagy egyáltalán nem) a kérés inkább a felszólítás felé hajlik (vö.: Nem vinnéd le a 

szemetet? és Leviszed a szemetet!). Ilyen módon fontos szerepet játszik abban is, hogy milyen 

mondattípust valósít meg (bővebben a mondattípusokról: Croft 1994, Goldberg 1998, 2006, 

König–Siegmund 2007, Kugler 2008, Sadock–Zwicky 1985), továbbá milyen szándékot 

tulajdonítunk a megnyilatkozónak. A tulajdonított szándék pedig hatással van a résztvevők 
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közötti személyközi viszonyok konstruálására. Bár az episztemikus modalitás hasonló 

eszközökkel fejeződik ki magyar és lengyel nyelven (kisebb eltérésekkel), az episztemikus 

modalitást jelölő nyelvi kifejezések alkalmazása más – ugyanolyan kontextuális körülmények 

között más-más mértékű bizonytalanság figyelhető meg a konvencionális kérésekben. Ezt 

látni fogjuk a vizsgálatok eredményeiben, és ez olyan jellemző lesz, mely nagy hatással lesz 

arra, hogy a befogadó udvariasnak tekinti-e a kérést vagy sem.  

 

3.3.5. Konvencionáltság és prototipikusság  

A prototípus elmélet a nyelvészeti munkákban először akkor kapott helyet, amikor egy 

gyümölcs vagy madár prototípusát és kategóriába való tartozását tárgyalták (Geeraerts 1997), 

viszont olyan elvont kategória is létrehozható ezek alapján, mint az adott kontextusban 

használt prototipikus kérés. Ahogy a tárgyak prototipikusságára hatással van a kultúra, úgy az 

udvarias megnyilatkozások esetében az adott megnyilatkozás ilyen szempontú 

prototipikussága is nyelvspecifikus és kontextusfüggő. A prototipikusság kapcsolatot mutat 

azzal a formával, amely az adott kontextusban legsemlegesebb, legkönnyebben azonosítható, 

illetve előhívható (Tolcsvai Nagy 2010: 30), ami gyakran egyben a leggyakoribb formát is 

jelenti. Emiatt a 2008-ban végzett vizsgálatokban, amikor megkértem a diákokból álló 

adatközlőket, hogy egy fiatal eladót kérjenek meg arra, hogy segítsen megtalálni a 

próbafülkét, a magyar adatközlők között a leggyakoribb stratégia (84%) a   

   

(38) Szia! Megmondanád, hol találom a próbafülkét? 

 

típust követő megnyilatkozások voltak. Más típust pedig azok a megnyilatkozások követtek, 

amelyekben egy idős eladótól kellett segítséget kérni, megint mást, ha kölcsön kellett kérniük 

egy összeget egy baráttól, ismerősüktől vagy tanáruktól. Ez azt bizonyítja, hogy a 

prototipikusság kontextusfüggő.  

Mivel adott kontextusban a tipikus kérés a legkönnyebben előhívható, ezáltal a 

legkisebb erőfeszítést igényli, illetve emiatt az adott kontextusban a prototipikus kérés 

alkalmazása tekinthető a legsemlegesebbnek. Az   

 

(39) Ide tudnád adni a sót? 

 

kérés egy vacsora esetén. Az adott kontextusban tipikus kérések alkalmazása az udvariasság 

szempontjából a legoptimálisabb megoldás. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a tipikus kérés 

kidolgozottsága eltérő mértékű, eltérő kontextusokban. Kérések esetében tipikusságról 
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nemcsak egész szerkezetek esetében lehet beszélni (mint fentebb), hanem olyan grammatikai 

vagy lexikai elemeknél is, melyek gyakori előfordulásuknál fogva egy absztrakt kérés 

modelljét képzik.  

A kérés másik aspektusa a kérésben kifejezett episztemikus bizonytalanság a kérés 

teljesítésére vonatkozóan: minél szimmetrikusabbak a személyközi viszonyok, annál kisebb 

mértékben kifejezendő a bizonytalanság, minél nagyobb vertikális vagy horizontális távolság 

jellemzi a személyközi viszonyt, annál nagyobb mértékben kerül kifejezésre a bizonytalanság, 

amennyiben a kérdő alárendelt viszonyban van a címzetthez képest. Amennyiben a 

bizonytalanság kis mértékben kerül kifejezésre, annál jobban közelít a kérés az utasításhoz, és 

ennélfogva bizonyos személyközi kapcsolatoknál udvariatlannak hat. 

Ahogy az interakciók során a társas kontextusra vonatkozó sematikus tudásra 

alapozunk, a nyelvi választásokra vonatkozóan úgyanígy sematikus tudásra alapozunk az 

adott interakció során. Ha több alkalommal, több időn keresztül ugyanazokat a nyelvi 

választásokat hozzuk az adott interakciótípusban (mely gyakran hasonló tipikus társas 

kontextussal társul), az alkalmazott megoldások egyénileg begyakorlottá válnak. Amennyiben 

e megoldásokat egy közösségben általánosan alkalmazzák, ezek konvencionálissá válnak (vö.: 

Tátrai 2017: 22). 

A vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy erősen konvencionálizált 

helyezetek, konvencionális szívességekre való kérések esetében, melyek tipikus társas 

viszonyokkal társultak, az adatközlők konvencionális megoldásokkal éltek, akár a kérés 

kidolgozása, akár a kiválasztott tegező/nemtegező formák, akár a kérés indirektsége vagy 

direktsége tekintetében. Amennyiben viszont a kérés a megadott társas kontextusban nem 

tipikusnak számított, az adatközlő a kérés kidolgozásában kevésbé konvencionális 

megoldásokat alkalmaztak (stíláris megformáltság, intdirektség, támogató stratégiák) – ami a 

kidolgozásnak mind a két dimenziójára – mennyire és hogyan – vonatkozott. Ilyenkor 

gyakrabban fordultak olyan válaszok, melyek szerint az adatközlők eltekintettek volna a 

kéréstől. 

 

3.4. A vizsgálatok eredményei 

A fent megfogalmazott kérdések vizsgálatához két vizsgálatot végeztem el: egy 

diskurzuskiegészítő vizsgálatot, melynek során a résztvevőknek bele kellett képzelniük 

magukat a megadott, különböző szociális kontextusokkal rendelkező helyzetbe; a második 

vizsgálat során el kellett dönteniük, mennyire illő az adott megnyilatkozás (a vizsgálatok 

részletesebb leírásához lásd: 1.2.2., és 1.2.4. pontot). Mind a két vizsgálatban fiatal, 20-30 

éves egyetemisták vettek részt. Az attitűdvizsgálat során értékelniük kellett három kérést: két 
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baráthoz forduló és egy egyetemi professzorhoz forduló kérést. Az első két esetben a 

résztvevők közötti viszony horizontális közelséget idéz elő, a vertikális távolság nem jutott 

szerephez. A második helyzetet a beszélő alárendelt viszonya jellemezte, a vertikális távolság 

jutott szerephez. A diskurzuskiegészítő tesztekből olyan adatok kerültek elemzésre, melyek 

mind a kérés súlya szempontjából, mind az előidézett személyközi horizontális és vertikális 

szempontból hasonlóak volt.  

 

3.4.1. Diskurzuskiegészítő teszteken alapuló vizsgálatok  

A fentebb tárgyalt dimenziókat (indirektség, direktség, episztemikus bizonytalanság, 

kidolgozottság) két vizsgsálat keretében kutattam. Elsőként a 2008-ban diskurzuskiegészítő 

tesztekkel összegyűjtött anyag alapján végeztem el a vizsgálatokat. A diskurzuskiegészítő 

teszt során az adatközlőknek eltérő kontextusokban kérést kellett végrehajtaniuk. A teszt 

tartalmazta a különböző szituációk leírását, és ezek ismeretében az adatközlőknek kérést 

kellett alkotniuk eltérő szociális kontextusokban. Az anyag vizsgálatának célja az volt, hogy 

meg lehessen állapítani, mely konstruktumok konvencionálisak az adott kontextusban, az 

adott nyelvcsoporton belül. E célból olyan szempontokat vettem figyelembe, mint az 

alkalmazott grammatikai mód, partikulák, támogató beszédaktusok hiánya vagy megléte. A 

korpusz magyar és lengyel anyanyelvű, valamint magyarul tanuló 20-30 évesektől származik 

(lengyel csoport: 44 fő, magyar csoport: 43 fő, magyarul tanuló lengyelek: 17 fő). Az 

összegyűjtött korpusz alapján megfigyeltem a leggyakrabban előforduló stratégiákat, és ennek 

tükrében attitűdvizsgálatot végezetem el. A vizsgálat másik részében, az attitűdteszt során az 

adatközlőknek értékelniük kellett a labormondatok mellett a diskurzuskiegészítő tesztben 

leggyakrabban előforduló válaszokat.  

 A fejezetben először bemutatom a magyar adatközlők részvételével nyert 

diszkurzuskiegészítő tesztek eredményeit, melyeket összevetek az attitűdteszt eredményeivel, 

melyben magyar és lengyel anyanyelvűek, valamit magyarul tanuló lengyelek vettek rész, 

majd a diskurzuskiegéstítő tesztekben szereplő kérések megformáltságának jellemzőit 

tárgyalom (magyar és lengyel anyanyelvűekre vonatkozóan), ezután a magyar és lengyel 

anyanyelvűeknél, illetve a magyarul tanuló lengyel anyanyelvűeknél megjelenő 

különbségekre reflektálok a kérés kidolgozása tekintetében.  

 

3.4.2. Attitűdvizsgálatok 

Az alkalmazott konstrukciók és az udvariasság kapcsolatának vizsgálata céljából 

attitűdvizsgálatokat végeztem el. Az attitűdvizsgálat során a magyar és lengyel anyanyelvű, 

valamint magyarul tanuló 20-30 éves adatközlőknek három megadott szituációban kellett 
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eldönteniük, melyik megnyilatkozás a leginkább megfelelő, illő az adott szituációhoz.  

A vizsgálatban résztvevő csoport szociológiai szempontból hasonló volt, mint a 3.4.1. 

pontban leírt vizsgálatban résztvevő csoport, egyaránt kor, végzettség és foglalkozás 

tekintetében. Az attitűdvizsgálatban három olyan szituációt írtam le a résztvevőknek, 

melyekbe foglalkozásuknál fogva könnyen bele tudták képzelni magukat. A vizsgálat 

utasításaiban tudatosan elkerültem az „udvarias” kifejezést, mivel el akartam kerülni az 

„udvarias” szó által kiváltott, a nyelvre kiterjedő asszociációkat (megnyilatkozás hossza, T/V 

formák stb.), helyette megkérdeztem az adatközlőket, melyiket látják a legjobban 

alkalmazhatónak. Az adatközlőknek mindegyik megnyilatkozáshoz hozzá kellett rendelniük 

1-től 6-ig (labormondatoknál), illetve 1-től 10-ig (diskirzuskiegészítő teszt eredményeiből 

származó megnyilatkozások esetében) terjedő értékeket. A 6-os, illetve 10-es érték a 

legjobban megfelelőt jelentette, az 1-es a legkevésbé megfelelőt. Az első két szituációban a 

megnyilatkozások nagyobb megkülönböztetése végett labormondatokat alkalmaztam, a 

harmadikban – a 2008-ban általam összegyűjtött adatokból – a megadott szituációban 

legjellemzőbb és leggyakrabban előforduló megnyilatkozásokat használtam fel. 

Az anyag elemzése során kiderült, hogy az adatközlők által megadott válaszok 

viszonylag egységesek, és az attitűdvizsgálatban két, eltérő társas kontextussal rendelkező 

szituációt állítottam fel (jegyzetek elkérése, valamint egyetemi dolgozat beadási határidejének 

meghosszabbítására való kérés), melyekben nagyobb változatosságot mutató labormondatokat 

kellett értékelniük. Mindegyik esetben véletlenszerű volt az értékelendő megnyilatkozások 

sorrendje, hogy ilyen módon se legyen hatással az értékelésre. 

 

3.4.3. A társas kontextus hatása az indirektségre és az episztemikus bizonytalanságra  

A következőkben bemutatom a társas kontextus hatását a kérések indirektségére, 

kidolgozottságára és episztemikus bizonytalanságára, valamint a kérés konstrulásának a 

hatását a megnyilatkozás értékelésére. Az eredmények a 2008-as diskurzukkiegészítő tesztből, 

illetve attitűdtesztekből származnak. Először a tipikus személyközi viszonyok és az 

indirektség kapcsolatát mutatom be, majd pedig a kérések kidolgozottságának és az 

episzemikus bizonytalanságnak a kapcsolatát a társas kontexussal.  Az indirektség 

vizsgálatakor az indirektség mértékét egyrészt a támogató stratégiák hiányával vagy 

meglétével írtam le, valamint jelöltem, hogy a forgatókönyv melyik részére utaltak az 

adatközlők. Ezen kívül a kérésekben szereplő indirektséget az adott nyelvben specifikus 

konvencionáltság alapján osztályoztam (indirekt konvencionális, indirekt nem 

konvencionális). Az indirektség gyakran a képességre, lehetőségre való utalással történik, a 

beszélő a kérdésében az adott cselekvés feltételeire kérdez rá. Ez a magyarban és a lengyelben 
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igen gyakori stratégia, és nagyon konvencionális megoldás. Ezért az indirektség tárgyalásánál 

nemcsak a forgatókönyv előhívott részére kell ügyelni, hanem arra is, mennyire tekithető 

konvencionális megoldásnak az adott megoldás. Már itt megjegyezném, hogy a 

diskurzuskiegészítő tesztben adott válaszokban, amennyiben az adatközlő konvencionális 

indirekt kérést intézett, általában a forgatókönyv hasonló részét (BEFORE, CORE, AFTER 

tekintetében) is érintette, így a konvcionálisság nemcsak a nyelvi kifejezések fajtája által, 

hanem a tartalom által is megvalósult.  

A kidolgozottságra, illetve az episztemikus bizonytalanságra vonatkozóan 

attitűdviszgálatot készítettem, melyben egyrészt a diszkurzuskiegészító tesztben adott 

válaszokat használtam föl, valamint a diskurzuskiegészítő teszek alapján kapott eredményeket 

(a kidolgozottságra, illetve episztemikus modalitásra vonatkozóan).  

 

3.4.4. Társas kontextuális tényezők hatása a kérések indirektségére 

Az alábbiakban a kérések indirektségét mutatom be különböző társas kontextusokban, a 

diskurzuskiegészítő teszekben megadott válaszok alapján. A leírás egyszerűsítése miatt 

horiztonális és vertikális társadalmi távolság fogalmát használom, tehát a hatalmi viszonyokra 

vonatkozó és ismertségi fokra vonatkozó távolságot (erről bővebben: Karakayali 2009, 

 Bogardus 1947,  Hall 1982a, 1982b,  Bar-Anan–Liberman-Trope–Algom 2007,   Matthews–

Matlock 2011). Az így alkalmazott fogalmak nem hangsúlyozzák a személyközi viszonyok 

dinamikusságát, illetve azt, hogy mindegyik interakció során alakításra kerülnek, viszont a 

személyközi viszonyok, illetve róluk szóló tudás sematikusságát mutatják. Az alakítás 

sematikus tudásunkra épül, így a személyközi viszonyok alakítását akkor is gördülékenyen le 

tudjuk bonyolítani, ha új helyzetben csak a sematikus tudásunkra tudunk támaszkodni. Emiatt 

ez eredmények bemutatásánál a résztvevők közötti vertikális és horizintális távolságról 

beszélek, mivel az adatközlők, illetve résztevevők a kontextuális ismeretek alapján ilyen 

viszonyokat konceptuálizálnak.  

 Mielőtt rátérek az egyes helyzetek részletes elemzésére, megjegyzem, hogy a 

táblázatokban szereplő százalékos adatok három első kategóriája (direkt, indirekt, nem kért) 

megadja a válaszok 100%-át, a második része a támogató stratégiák meglétére vonatkozik, 

azaz mutatja milyen százalékos arányokban fordultak elő a támogató stratégiák direkt 

kérések, illetve indirekt kérések esetében.  

 

3.4.4.1. A horizontális és a vertikális társadalmi távolság hatása a kérések indirektségére 

A horizontális és vertikális távolság hatását a kérések indirektségére a diskurzuskiegészítő 

tesztben szereplő szituációban elemeztem, amikor az adatközlőnek a buszmegállóban egy 
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vonaljegyet kellett kérnie a barátjától, egy ismeretlen személytől, valamint az igazgatójától. 

Ezekben a helyzetben a barát és az ismeretlen személy a horizontális távolságot szemlélteti, 

az igazgató a vertikális távolságot idézi elő, a barát pedig a vertikális közelséget. 

 

1.Táblázat.: A horizontális és vertikális távolság hatása a kérések indirektségére, 

százalékokban kifejezve 

 Direkt Indirekt Nem kért Támogató stratégiák 

before core after  Direkt 

kéréseknél 

Indirekt 

kéréseknél 

Jegykérés 

Jegykérés 

baráttól 

9,3 72,1 0 0 18,6 4,6 25,6 

Jegykérés 

ismeretlentől 

0 72,1 0 0 27,9 0 48,8 

Jegykérés 

igazgatótól 

0 76,8 0 0 23,2 0 53,5 

  

Ámbár a bemutatott szituációban a 2008-ban összegyűjtött válaszok között a direkt 

kérések a válaszok csupán 9,3%-át tettek ki, ezzel szemben a konvencionális indirekt kérések 

összesen 72,1%-át (képességre való utalás vagy jegy meglétére való utalás). Ezzel szemben, 

ha megnézzük 2008-as diskurzuskiegészítő tesztben alkalmazott stratégiákat, 

megállapíthatjuk, hogy az indirekt, képességre vagy a jegy meglétére utaló megnyilatkozások 

száma következőképpen alakult: ha a megnyilatkozónak a jegyet egy ismeretlen embertől 

kellett elkérnie 72,1%-t ért el, amikor az igazgatótól 76,8%-t, de a barát estében a 

kovencionális indirekt kérések a válaszoknak ugyancsak a 72,1%-át tettek ki. A vertikális és 

horizontális távolságra vonatkozó különbségek tehát leginkább a direk kérések gyakoriságára 

voltak hatással.  A horizontális távolság nagyobb hatással volt arra, hogy az adatközlő úgy 

döntött, nem fogja elkérni a jegyet (27,9%), mint a vertikális távolság (23,2%). A horizontális 

távolság nem az indirekt válaszok mennyiségére hatott, hanem a megtett kérések 

mennyiségére. 

A direkt kérések felének esetében támogató beszédaktusok is szerepeltek. Nagyobb 

horizontális távolságnál kétszer gyakrabban kerültek alkalmazásra a támogató stratégiák.  

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy egyáltalán nem fordultak elő olyan válaszok, 

melyek nem konvencionális indirekt kérésének lennének tekinthetők egyik (barát, ismeretlen, 

igazgató) esetben sem. Érdemes hozzátenni, hogy indirekt kéréseknél a támogató stratégiák 

gyakrabban fordultak elő vertikális távolságnál (53,5%) és horizontális távolságnál (48,8%).  

A vertikális távolságot előidéző szituációkban (jegy elkérése az igazgatótól) a direkt 

kérések egyáltalán nem fordultak elő, ahogy az ismeretlen ember esetében sem.  Abban a 

tekintetben, hogy az adatközlők egyáltalán fordultak-e ilyen kérdéssel hozzájuk - az 
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adatközlők gyakrabban fordultak kéréssel az igazgatóhoz (76,8%), mint az ismeretlen 

személyhez (72,1%). Az igazgatóhoz intézett kéréseket 53,5%-át különböző támogató 

stratégiák kísérték, például ígéretek és magyarázatok.  Megjegyzendő, hogy mindegyik 

résztvevő, aki részt vett a tesztben, az igazgató felé a nemtegező formákat alkalmazta, ami 

még inkább tanúskodik az igazgató hatalmi pozíciójának figyelembe vételéről.  A tegező és 

nemtegező formák alkalmazását és az indirektség viszonyát e rész utolsó alpontjában 

elemzem.  

 

3.4.4.2. Korkülönbség hatása a kérések indirektségére 

A résztvevők közötti korkülönbség hatással van a személyközi viszony jellegére, alá-fölé 

rendeltségi viszonyokra. Emiatt szükségesnek látom a korkülönbség mint társas kontextuális 

tényezőnek a hatását vizsgálni a kérések indirektségével összefüggésben.  

A korkülönbség hatását a kérések indirektségére olyan szituációban vizsgáltam, mely 

keretében, a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt során,  az adatközlőnek útbaigazítást kellett 

kérnie egy nála fiatalabb személytől, egy azonos korú személytől, valamint egy idősebb 

személytől. Az elemzésre került anyagban, a megadott válaszokban nagyon kis különbségek 

tapasztalhatóak, az adatközlők erősen konvencionalizált módon kértek az útbaigazítást, amit 

kiválthatott a kérés gyakorisága és kis súlya. 

 

2. Táblázat: Korkülönbség hatása az indirekt kérésekre, százalékokban kifejezve 

 Direkt Indirekt Nem kért Támogató stratégiák 

before core after  Direkt 

kéréseknél 

Indirekt 

kéréseknél 

Utbaigazítás 

Fiatalabb 

személytől 

7 93 0 0 0 0 20,9 

Azonos 

korútól 

4,7 95,3 0 0 0 0 20,9 

Idősebb 

korútól 

0 100 0 0 0 0 18,6 

 

Annak ellenére, hogy a megadott válaszok erősen konvencionalizáltak voltak, e vizsgálati 

csoportnál szintén megfigyelhetőek a különbségek. A modellált helyzetben megjelenő 

korkülönbség aszimmetrikus helyzetbe hozza a megnyilatkozót és a címzettet a korral 

kapcsolatos szociokulturális elvárások miatt. A modellált helyzetben nem tapasztalható 

horizontális távolság, a korkülönbség viszont vertikális távolságot idéz elő. Az elemzett 

anyagban az adatközlő olyan helyzetbe is kerül, amikor a megnyilatkozó és a címzett egyaránt 

szimmetrikus pozícióban volt.  

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a korkülönbség kis mértékben hatással 
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van a direkt kérdések előfordulási arányaira (fiatalabb személy esetében 7%, azonos korú 

esetében 4,7%, idősebb személy esetében 0%). 

Az előző helyzethez képest feltűnő a támogató stratégiák kis aránya. A korkülönbség 

elenyésző hatással volt a támogató stratégiák előfordulására, de feltehetően ennek az oka a 

kérés erős konvencionalizáltsága és a kérés kis súlya. Ennek  legfeltűnőbb jele az, hogy 

mindegyik adatközlő feltette a kérést mindegyik helyzetben, méghozzá nagyon 

konvencionalizált módon (képességre való utalás, ezért is a fenti táblázatban csak a BEFORE 

típusú indirektség került be). A kis mértékű kidolgozás alacsony figyelmi ráfordítási 

szükségességéről tanúskodik az adatközlők részéről. 

 

3.4.4.3. Az alkalmazott tegező és nemtegező formák összefüggései a kérések 

indirektségével  

Az alkalmazott diskurzuskiegészítő teszt során az adatközlőknek a dohányzás abbahagyására 

kellet megkérniük a tanárukat – akivel tegező viszonyban voltak – és az igazgatójukat. Az 

igazgató esetében nem határoztam meg előre tegezőnek vagy nemtegezőnek a viszonyt, 

viszont a megadott válaszokban csak nemtegező formák fordultak elő az igazgató 

megszólítására. A bemutatott szituáció a betöltött szerepek szempontjából alárendelt helyzetbe 

hozza a megnyilatkozót, viszont azáltal, hogy az egyikkel tegező viszonyban van a 

megnyilatkozó, a másikkal pedig nemtegező viszonyban,  megjelent a vertikális távolság 

skalaritása.  

 

3. Táblázat: Az alkalmazott tegező és nemtegező formák és az indirekt kérések  

 Direkt Indirekt Nem kért Támogató stratégiák 

before core after  Direkt 

kéréseknél 

Indirekt 

kéréseknél 

Dohányzás abbahagyása 

T formákkal 

megszólított 

tanár 

11,7 67,4 4,7 4,7 11,7 2,3 48,8 

Igazgató – V 

formák 

18,6 51,2 2,3 2,3 25,6 11,7 27,9 

 

A fenti táblázat által bemutatott eredmények meglepőnek hathatnak. A tegező formákkal 

megszólított tanárhoz ritkábban intéztek direkt kéréseket (11,7%), mint az igazgatóhoz 

(18,6%), aki esetében nemtegező formákat alkalmaztak. Ugyanakkor két dologra fel kell hívni 

a figyelmet. Először is: az adatközlők spontán módon alkalmazták az igazgató esetében a 

nemtegező formákat, a tanár tegező formákkal való megszólítása pedig meg volt adva a 

diskurzuskiegészítő tesztben, és ilyen módon a tanár tegezése némileg ki volt kényszerítve, 

nem spontán meghatározáson alapult. Másrészt pedig a tanár és az igazgató nem azonos a 
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szerepek horizontális távolságának szempontjából. Az igazgató esetében az adatközlőt a 

szereplővel egy közös munkahely köti össze, a tanár esetében pedig az intézmény által 

megadott meglehetősen hivatalos viszony. Ezek a különbségek meglátszanak a direkt-indirekt 

válaszok arányában, és az arányok alapján  (nagyobb arányú indirekt kérések alapján) 

feltételezhetnénk, hogy a tanár az a szereplő, aki nagyobb horizontális távolságot idéz elő. Ezt 

erősítik még a tanár esetében gyakoribb támogató stratégiák (összesen a kérések 51,1%-ánál 

fordultak elő). Hozzá kell tenni azt is, hogy az adatközlők, a már fentebb említett tegező 

formák kikényszerítése miatt, a kérések nagyobb arányú indirektségével és a hozzá kapcsolt 

támogató stratégiákkal pótolhatták a tegező formák használatának kötelező voltát, azáltal is, 

hogy a támogató beszédaktusok kidolgozottabbá teszik a kéréseket, és ilyen módon nagyobb 

figyelmi ráfordítást fejeznek ki. A fenti példa megmutatja, hogy a vertikális távolság 

fokozható a megnyilatkozás, és itt kérés kidolgozottságával.  

 

3.4.5. A kérés kidolgozottsága és episztemikus bizonytalansága különböző társas 

kontextusokban  

A kérések kidolgozását, illetve a bennük kifejezett episztemikus bizonytalanságot olyan 

módon vizsgáltam, hogy a diskurzuskiegészítő teszekben megadott válaszokat, illetve 

diskurzuskiegészítő tesztekben adott válaszok alapján konstruált példákat kellett értékelniük 

abban a tekintetben, mennyire tartják megfelelő megoldásnak a megadott leírás alapján.  

Bár a fejezet elméleti részében episztemikus modalitásról van szó (3.2.4.), a 

munkámban inkább az episztemikus bizonytalanság fogalmát használom, mivel a kérésben 

kifejezett tartalom iránti (egy cselekvés elvégzésére irányuló) bizonytalanságról van szó a 

kérésekben. Az episztemikus bizonytalanság kifejezése fontos jellemző eleme a kérésnek, az 

elvárt mértéke pedig összefügg az szociokulturális elvárásokkal.  

A kidolgozást pedig két kérdéssel lehetne jellemezni – mennyire és hogyan. A 

kidolgozásra a kérések hossza, alkalmazott támogató stratégiák, lexikai választása, stiláris 

megformáltsága van hatással. Az episztemikus bizonytalanság kapcsolatban áll a 

kidolgozással, ugyanis minél kidolgozottabb a megnyilatkozás, annál nagyobb mértékű 

episztemikus bizonytalanságot fejez ki – a beszélő sokkal nagyobb erőfeszítést tesz meg 

annak érdekében, hogy a kérése teljesítésre kerüljön, illetve sokkal kevésbé tekinti adottnak a 

kérés teljesítését. Ez viszont nem jelenti azt, hogy jobban kidolgozott, illetve a nagyobb 

mértékben kifejezett episztemikus bizonytalanság nagyobb mértékű udvariassággal jár, de 

erre visszatérek még a 3.4.3.3. pontban.   
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3.4.5.1. Kérések konstruálása horizontális közelség esetében 

Az alábbiakban  két vizsgálati helyzetet mutatok be – az egyikben az adatközlőknek 

értékelniük kellett a jegyzetek elkérésére vonatkozó kéréseket, a másikban a buszjegy 

elkérésére vonatkozóakat. Az elkért tárgy tekintetében az érték nem magas, mondhatni kis 

szívességről van szó (azonban sokkal gyakoribb a jegyzetek elkérése, mint a jegy elkérése).  

 

3.4.5.1.1. Jegyzetek kölcsönkérése 

4. Táblázat. Jegyzetek baráttól való elkérésének értékelése lengyel és magyar 

anyanyelvűeknél, valamint magyarul tanuló lengyeleknél: Jegyzeteket akarsz elkérni a 

barátodtól. Melyik forma a legjobban megfelelő erre, melyik a legkevésbé? 

lengyelek Magyarul tanulók magyarok  

Jegyzetek elkérése 

2,77 3,6 1,6 Add ide a jegyzeteket. Lefénymásolom és 

visszaadom.  

 

2,09 2,5 2,2 Add kölcsön a jegyzeteket! Holnap visszaadom.  

 

3,72 3,8 3,2 Voltál múlt héten az órán? Nincsenek 

jegyzeteim. 

 

4,9 4,7 4,7 Kölcsön tudnád adni a jegyzeteket? 

 

3,72 3,4 4,4 Nagyon hálás lennék, ha lennél olyan szíves, és 

kölcsönadnád a jegyzeteket! 

 

3,77 3 4,9 Nagyon hálás lennék, ha kölcsönadnád a 

jegyzeteket. Nagyon nagy szükségem lenne rá, 

és neked mindig olyan jó jegyzeteid vannak. 

 

 

 

A fenti táblázatban látjuk a konstruált példákat a jegyzetek elkérésére. Az adatközlőknek el 

kellett dönteniük, melyiket tartják a legalkalmasabbnak a jegyzetek kölcsönkérésére egy 

barátjuktól. A vizsgálatban részt vevő adatközlők egyetemi hallgatók voltak, mely közegben 

ilyen kérés igen gyakori, és nem minősül nagy kérésnek. A személyközi viszony 

szimmetrikus, kicsi a horizontális távolság a résztvevők között.  

A vizsgálatban részt vevő adatközlőknek értékelniük kellett a konstruált példákat, 

melyek eltértek egymástól a kifejezett episztemikus bizonytalanság, a kidolgozottság, a 

konvencionáltság  és az indirektség tekintetében.  

A fenti táblázat mutatja az egyes csoportokhoz tartózó adatközlők által adott 

átlagértékeket. Szürke színnel a legalacsonyabb és a legmagasabb értékelésű megnyilatkozást 

jelölöm (és egyben a legalkalmasabbnak vélt megnyilatkozást).  

Az adatok és egyéni válaszok értelmezésekor szembetűnő volt, hogy az adatközlők 

nagyon egységesen értékelték a megadott lehetőségeket. Az értékelésben általánosságban 
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véve nem tapasztalhatóak nagy különbségek az egyes csoportok között. Mindegyik csoportnál 

a  direkt megnyilatkozások bizonyultak a legkevésbé alkalmasnak. A fenti táblázatban a 

legegységesebb és a legmagasabb (illetve második legmagasabb) értékelést mind a három 

csoportnál a konvencionális Kölcsön tudnád adni a jegyzeteket?- kérés kapta meg, viszont a 

megnyilatkozás nagyobb fokú kidolgozása a legtöbb adatközlő esetében nem járt jobb 

értékeléssel, az utolsó megnyilatkozás pedig szinte ironikusnak hathat egy baráti társaságban. 

E kérés értékelése, elemzése során a magyar anyanyelvű adatközlők körében nagyok voltak az 

egyéni különbségek — az egyes adatközlők ennek a megnyilatkozásnak tulajdonították a 

legmagasabb értékeket, mások a legalacsonyabbakat.  A lengyel és magyar anyanyelvűek 

közötti különbség e tekintetben a nyelvhasználati különbségekből fakadhat. A 2008-ban 

összegyűjtött anyag elemzésekor, amikor az adatközlőknek el kellett kérniük egy buszjegyzet 

a barátjuktól, a magyar adatközlők nagyobb mértékben alkalmaztak olyan támogató 

stratégiákat, mint a bocsánatkérés, ígéret a jegy pótlására vagy a kérés magyarázata. A  

magyar adatközlők esetében tehát a nagyobb fokú kidolgozás konvencionálisabb volt, amit a 

lenti táblázat mutat be: 

 

5. Táblázat. Támogató stratégiák lengyel és magyar anyanyelvűeknél baráttól való jegy 

elkérésekor, százalékokban kifejezve 

Barát- jegykérés magyar anyanyelvűek lengyel anyanyelvűek 

bocsánatkérés 16,65 6,84 

ígéret 13,32 4,54 

magyarázat 19,98 6,81 
 

Érdemes hozzátenni, hogy a vizsgált anyagban a baráthoz intézett kérésekben, a magyar 

anyanyelvűek nem alkalmaztak felszólító módot, a lengyel anyanyelvűek viszont igen 

(11,4%), ahogy a magyarul tanulók is (35%). A magyar anyanyelvűek  inkább a feltételes 

módot alkamazták. Az alábbi táblázatban a megnyilatkozások értékelését nem a tesztben 

felmerülő sorrend szerint mutatom be, hanem a hozzájuk fűzött magyar anyanyelvű 

adatközlők által megadott értékek szerint.  

 A táblázat alapján látható, hogy a magyar adatközlők azokat a megnyilatkozásokat 

részesítettek előnyben, melyekben a  kérés konvencionális, indirekt módon került kifejezésre, 

és tartalmazták a bizonytalanság kifejezését a kérés teljesítésére vonatkozóan. Megjegyzendő, 

hogy a legegységesebb értékelést, mind a három csoportban a prototipikus Kölcsön tudnád 

adni a jegyzeteket? -kapta meg. A legjobban kidolgozott, és a legtöbb támogató stratégiával 

ellátott utolsó megnyilatkozást a lengyel és a magyar adatközlők különbözőképpen értékelték. 
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Mi több, a magyar adatközlők ezt a stratégiát vagy nagyon pozitívan vagy negatívan 

értékelték, tehát az adott csoporton belül nem minősült egyértelműen jó stratégiának. A 

lengyel adatközlők még szélsőségesebben értékelték az említett stratégiát (vagy 6-os vagy 1-

es, 2-es értékeket fűztek hozzá). Ha ezeket az egyéni válaszokat a Kölcsön tudnád adni a 

jegyzeteket?-megnyilatkozás egyéni értékeléseivel hasonlítjuk össze, kiderül, hogy mindegyik 

csoportban a megadott értékek 4-6 között mozogtak. A tárgyalt stratégia (Nagyon hálás lennék 

ha kölcsönadnád a jegyzeteket. Nagyon nagy szükségem lenne rá, és neked mindig olyan jó 

jegyzeteid vannak.) ilyen szélsőséges értékelése abból fakadhat, hogy az adatközlők egy része 

ironikusnak tarthatta ezt a lehetőséget, vagy olyan stratégiának, mely azt  implikálja, hogy 

nagy mértékű kidolgozás szükséges ahhoz, hogy rávegye a másikat a kérés teljesítésére. 

Közeli, baráti viszonyok esetében pedig általában ilyen nagy mértékű kidolgozás nem 

szükséges. A kérés ilyen konstruálása implikálja azt, hogy a beszélő negatív szándékot 

tulajdonít a beszédpartnerének, hiszen az adott pragmatikai stratégia kiválasztása tanúskodik 

az adott kontextushoz megfelelő mértékűnek vélt kidolgozásról, illetve a beszélő mentális és 

érzelmi állapotáról, valamint a beszélő által a címzettnek tulajdonított mentális és érzelmi 

állapotról.  

 

3.4.5.1.2. Jegy elkérése baráttól 

A fentieket érdemes összehasonlítani azokkal az eredményekkel, melyek a korpuszból 

származó, a baráttól való jegykérések érékelését mutatják meg: 

 

6. Táblázat. Baráttól való jegykérés értékelései 

Magyar anyanyelvűek Magyarul tanulók  

Jegy elkérése 
1,9 3,1 Nincs egy jegyed?  

 

2,9 1,9 Van egy jegyed? 

 

3,7 3,4 Figyu! Nincs egy jegyed véletlenül? 

 

4,1 3,9 Tudsz adni egy jegyet? 

 

5,2 4,5 Adj már kölcsön egy jegyet, majd legközelebb kapsz tőlem 

egyet! 

 

6,4 6,1 Tudnál adni egy jegyet? 

 

6,6 6,1 Tudsz adni egy jegyet? Majd visszaadom! 

 

7,3 7 Tudnál adni egy jegyet? Most látom, hogy nincs nálam.  

 

7,8 9 Bocs, nincs egy plusz jegyed véletlenül? Legközelebb 

visszaadom. 

 

9,1 9,4 Ne haragudj, tudsz adni egy jegyet? Holnap, ha kinyitják a 

jegypénztárt, veszünk egy másikat, vagy kifizetem most. 
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A táblázatban látható megnyilatkozások a 2008-ban összegyűjtött anyagból származnak, tehát 

az ebben a vizsgálatban résztevő adatközlők a táblázatban szereplő mindegyik 

megnyilatkozást alkalmazhatónak vélték. Az értékelési sorrenden érvényesülnek a fent 

említett szempontok: a kifejezett episztemikus bizonytalanság, feltételes mód, ígéret/ indoklás 

megléte, melyek kérésnél fokozzák a kérés udvarias voltát. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy 

a kérést követő ígéretet tartalmazó megnyilatkozás (Tudsz adni egy jegyet? Majd 

visszaadom!) magasabb értékelést kapott, mint a feltételes módot tartalmazó, de ígéretet vagy 

indoklást nem tartalmazó kérés.  

 

3.4.5.2. Kérések konstruálása a vertikális távolság függvényében 

A vertikális és horizontális távolság hatással van nemcsak a kérések indirektségére, hanem a 

konvencionalizált kérések kidolgozására és azok értékelésére is.  Formális helyzetben, és ahol 

jobban megjelennek a hatalmi különbségek az egyéni válaszadók között, a megadott 

megnyilatkozás értékelése egységesebb volt, mint informális helyzetben. Mi több, minél 

nagyobb volt a kifejezett episztemikus bizonytalanság foka, és minél nagyobb volt a 

megnyilatkozás kidolgozottsága, annál udvariasabbnak tekintették az adott megnyilatkozást. 

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az adatközlők a legjobban megfelelőnek azokat a 

megnyilatkozásokat tekintették, melyek a legjobban követték a konvencionalizált formákat, 

illetve azokat, melyek ezeknek a jellegzetes elemeit tartalmazták, amit legjobban a fenti és a 

lenti táblázat összehasonlítása mutat meg. 

 

7. Táblázat Beadási határidő meghosszabbítására vonatkozó kérés értékelése 

lengyelek Magyarul tanulók magyarok  

Jegyzetek elkérése 

2,22 1,9 2,4 Meg szeretném hosszabbítani a határidőt három 

nappal. 

1,09 1,2 1,0 A félévi dolgozatot három nappal később adom 

be, rendben? 

3,09 3,1 2,7 Be tudnám adni a félévi dolgozatot három 

nappal később? 

4,9 5,8 5,6 Tudom, hogy más a határidő, de volt egy nem 

tervezett elfoglaltságom, és ezért a félévi 

dolgozatot három nappal később szeretném 

beadni. Nagyon hálás lennék, ha ez lehetséges 

lenne.  

4,4 4,2 4,2 Van arra lehetőség, hogy a félévi dolgozatot 

beadjam három nappal a határidő után? 

5,18 4,8 5,1 Professzor Úr, beleegyezne, hogy a félévi 

dolgozatot beadjam három nappal a határidő 

után? 

 

 Megjegyzendő, hogy minél nagyobb a társadalmi távolság, annál erőteljesebb a 

feltételes mód jelenléte a kérésekben (majdnem 60% az igazgató esetében, 16,65% a barát 
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esetében), és annál több mentegetőző (bocsánatkérés, ígéret, indoklás) elemet tartalmaznak a 

megnyilatkozások.  

Általános érvénnyel megjegyezhető, hogy azok a megnyilatkozások kaptak magasabb 

értékeket, melyeknek kidogozásában megjelent a feltételes mód, a megszólítás, illetve a 

támogató stratégia. Érdemes megjegyezni, hogy a kérésnek a funkciója, az adott cselekvés 

elvégzésére való felszólítás.  Valószínűleg emiatt az adatközlők a legjobban megfelelő 

stratégiáknak a kérdés formáját öltő, valamint episztemikus bizonytalanságot kifejező, és 

ugyanakkor alacsony felszólító erejű megnyilatkozásokat tekintették a legalkalmasabbaknak. 

 

3.4.6. Kérések megformáltsága, megítélésük és a társas tényezők  

3.4.6.1. Vonaljegy kérése baráttól 

Az alábbi részben a jegykérés megformáltságát mutatom be a diskurzuskiegészítő tesztek 

adatai alapján. Az első helyzetben az adatközlőket megkértem, hogy kérjenek egy vonaljegyet 

barátjuktól. Az alábbi táblázatban százalékosan mutatom be a diskurzuskiegészítő 

válaszokban megjelenő egyes elemek előfordulási arányait:  

 

8.Táblázat: Baráttól való jegykérés 

Baráttól való jegykérés 

adnál 2,8 esetleg 2,85 figyu 2,85 már 2,85 

adjál 5,7 felesleges 2,85 bocsi 2,85 hű 2,85 

adsz 5,7 nem 5,7 légyszi 2,85   

van 5,7 véletlenül 14,2 figyi 5,7   

tudsz adni 17 fölösleges 17 bocs 8,6   

tudnál adni 20       

nincs 42,85       

 

Ahogy látni lehet, a leggyakoribb stratégia a megnyilatkozás megkonstruálására a „nincs” 

szerkezet (42,85%). Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen fajta konstruálás egyéb elemek 

tipikus előfordulásával kapcsolódott össze:  

 

(40) Nincs egy jegyed?  

(41) Figyu! Nincs egy jegyed véletlenül? 

(42) Bocs, nincs egy plusz jegyed véletlenül? Legközelebb visszaadom. 

(43) Nincs nálad véletlenül egy fölösleges jegy? 

(44) Nincs egy felesleges jegyed? 

(44) Nincs egy fölösleges jegyed? 

(45) Nincs egy fölös jegyed? 

(46) Bocs, nincs egy fölös jegyed? 

(47) Nincs egy fölösleges jegyed? Kifizetem! 
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(48) Nincs egy jegyed? Elfelejtettem megvenni, és nincs már nyitva semmi. 

(49) Figyi! Nincs nálad plusz jegy véletlenül? Elfelejtettem venni. 

(50) Andi, nincs nálad véletlenül még egy jegy?  

(51) Bocs, nincs még egy jegyed kölcsönbe?  

(52) Hű, nincs egy jegyed kölcsönbe? 

 

Először is meg kell jegyezni, hogy az egész összegyűjtött korpuszban csak itt került 

használatba a fölösleges (az összes megnyilatkozás 17%-ában) vagy felesleges (az összes 

megnyilatkozás 2,85%-ában), vagy annak bizalmasabb formája fölös az összes 

megnyilatkozás 2,85%-ában). A szintén enyhítő véletlenül-t az egész összegyűjtött anyagot 

tekintve csak itt használaták, illetve a bizalmas jellegű kölcsönbe szintén csak ilyen szerkezetű 

kéréseknél fordult elő. A szintén előforduló bizalmas figyu, figyi, bocs, illetve érzelmi töltésű 

hű csakis ilyen szerkezetű kéréseknél jelent meg.  

Általánosítva azt lehet mondani, hogy a „nincs” szerkezeten alapuló kérések 

alkalmazása együtt járt a bizalmas, illetve érzelmi töltésű lexikális egységek alkalmazásával, 

ami bizalmasságot, informálisságot közvetített. Fontos megjegyezni, hogy e szerkezetű 

indirekt kérdés a jegy meglététől vagy hiányától teszi függővé a kérés teljesítését, nem pedig a 

címzett szándékától, illetve a címzett lehetőségeitől. Az ilyen szerkezet pragmatikai 

következménye az, hogy a megnyilatkozás konstruálásával és megformáltságával a beszélő 

bizalmas, informális személyközi kapcsolatot idéz elő. 

Ha megnézzük, hogy az ilyen módon konstruált megnyilatkozások milyen értékeléssel 

találkoztak, akkor kiderül, hogy a 10-es skálán a 37) Nincs egy jegyed? formát tekintették a 

legkevésbé  illőnek az adatközlők (1,9), viszont a címzettre utaló, figyelemfelkeltő, de 

ugyanakkor bizalmas stílusú elemeket tartalmazó Figyu! Nincs egy jegyed véletlenül? már 

magasabb pontszámot ért el, azaz 2,9-et. Megjegyzendő viszont, hogy az ugyanilyen 

szerkezeten alapuló, de támogató stratégiát tartalmazó Bocs, nincs egy plusz jegyed 

véletlenül? Legközelebb visszaadom. a második legmagasabb értékelést kapta, azaz 7,8 pontot 

ért el az adatközlők értékelései szerint.  

A második leggyakoribb stratégia a tudnál adni szerkezeten alapuló megnyilatkozás 

volt (20%): 

 

(53) Tudnál nekem adni egy jegyet? 

(54) Tudnál adni jegyet? 

(55) Tudnál adni egy jegyet? 

(56) Tudnál adni egy jegyet? Most látom, hogy nincs nálam 
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(57) Elfelejtettem jegyet venni, nem tudnál nekem adni? 

(58) Most vettem észre, hogy nincs nálam jegy. Tudnál adni egyet? 

(59) Nincs nálam jegy. Tudnál adni egyet? 

(60) Nem tudnál kölcsönadni egy jegyet? Esetleg megveszem tőled.  

 

Az ilyen szerkezetet gyakran kísértek támogató stratégiák, például magyarázat vagy ígéret (az 

összes megnyilatkozások 40%-a), az e konstruálását alkalmazó megnyilatkozások esetében 

pedig a kérések 62,5%-át kísérte egy támogató stratégia. Ami a nyelvezetet illeti, nem 

fordultak elő bizalmas stílusú elemek, a megnyilatkozás szerkezete pedig a címzett 

képességére, illetve szándékára utalt. Az attitűdtesztben támogató stratégiát nem tartalmazó, 

de tudnál adni szerkezeten alapuló kérés Tudnál adni egy jegyet? magasabb értékelést kapott 

(6,4), mint az előző részben Nincs egy jegyed? kérés (1,9), a támogató stratégia megléte pedig 

tovább növelte a kérés illőségét az adatközlők megítélésében (Tudnál adni egy jegyet? Most 

látom, hogy nincs nálam. 7,3 pontot ért el). 

Szintén gyakori stratégia – de az igemód tekintetében eltérő konstruálás – a tudsz adni 

szerkezet (17%) volt: 

  

(61) Tudsz adni egy jegyet? 

(62) Tudsz adni egy jegyet? Majd visszaadom! 

(63) Ne haragudj, tudsz adni egy jegyet? Holnap, ha kinyitják a jegypénztárt, veszünk 

egy másikat, vagy kifizetem most. 

(64) Szia! Tudsz kölcsönadni egy jegyet? 

 

Az előző konstruáláshoz képest kisebb mértékben fordultak elő a támogató stratégiák (az 

összes megnyilatkozáshoz képest 15%-ban), a szerkezeten belül pedig a megnyilatkozások 

33%-a el volt látva támogató stratégiával. Az adatközlők megítélése szerint a Tudsz adni  egy 

jegyet? 4,1 pontot ért el, azaz kevésbé alkalmazhatónak vélték, mint  a feltételes móddal 

nagyobb bizonytalanságot kifejező  Tudnál adni egy jegyet? (6,4) kérdést, viszont a Tudsz 

adni egy jegyet? Majd visszaadom! 6,6 pontot kapott. A támogató stratégia alkalmazása a 

tudsz adni szerkezetnél jobb megoldásnak minősült, mint a támogató stratégiát nem 

tartalmazó, de feltételes módú Tudnál adni egy jegyet?, viszont a különbség a kettő között 

nem volt számottevő (6,4 vs. 6,6). Az adatközlők a bemutatott megnyilatkozásokból a 

legjobbra a Ne haragudj, tudsz adni egy jegyet? Holnap, ha kinyitják a jegypénztárt veszünk 

egy másikat, vagy kifizetem most megnyilatkozást értékelték, mely átlagértékelésben 9,1 

pontot ért el. E megoldás egyaránt tartalmazott a címzett képességére, illetve szándékára utalt, 
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és támogató stratégiát, melyek önmagukban is gyakran előforduló szerkezetek. Mi több, e 

megnyilatkozás a ne haragudj kifejezést is tartalmazta, melynek egyaránt van 

figyelemfelkeltő és bocsánatkérő szerepe, és nagyobb figyelmi ráfordításról tanúskodik, mint 

a bocs, vagy a bocsi.  

A fenti táblázatban bemutatott többi stratégia nem fordult elő jelentős gyakorisággal, 

viszont megjegyzendő, hogy az attitűdteszt során a  

 

(65) Van egy jegyed? 

 

megnyilatkozás a második legalacsonyabb értékelést kapta (2,9), a  diskurzuskiegészítő 

tesztekben csak egy adatközlő élt hasonló szerkezetű megnyilatkozással: 

 

(66) Bocsi, van fölös jegyed kölcsönbe? 

 

melyben a személyközi viszonyt hangsúlyosabbá tette a bizalmas jellegű lexikai elemek 

alkalmazása.  

Az attitűdtesztben szereplő 

 

(67) Adj már kölcsön egy jegyet, majd legközelebb kapsz tőlem egyet! 

 

megnyilatkozást az adatközlők viszonylag magas pontszámmal látták el (5,2), viszont meg 

kell jegyezni, hogy a felszólító módot a megnyilatkozó támogató stratégiával enyhítette. 

Ahogy a fentiekben láttuk, a támogató stratégia alkalmazása jelentős hatással volt a 

megnyilatkozás megítélésére.  

Az eddigieket összegezve elmondható, hogy az adott igei szerkezet alkalmazása együtt 

jár bizonyos lexikai elemek alkalmazásával, és a beszélő indirekt kérés szerkezetével, 

kifejezett bizonytalansággal, valamint stiláris jellemzőkkel fokozhatja a megnyilatkozó és 

címzett közötti személyközi viszony jelölését. Ugyanakkor az indirekt kérés szerkezete, a 

kifejezett bizonytalanság, valamint a stiláris jellemzők hatással vannak a megnyilatkozás 

fogadtatására és megítélésre.  

 

3.4.6.2. Vonaljegy elkérése az igazgatótól 

A diskurzuskiegészítő teszt során megkértem az adatközlőket, hogy a fenti esethez hasonlóan 

kérjenek egy vonaljegyet az igazgatójuktól. A tesztben résztvevő adatközlők egyetemisták 

voltak, tehát a sematikus igazgató-alkalmazott viszony konceptuálizálásában nemcsak a 
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hatalmi viszony, hanem valószínűleg korkülönbség is megjelent. Az, hogy mennyire volt 

sematikus az igazgatószerep konceputálizása, megmutatja az is, hogy ebben a szerepben az 

adatközlők megnyilatkozásaiban csakis férfiak szerepeltek (csak az Igazgató úr 

megszólítással találkozunk az összegyűjtött korpuszban). Az adatközlők pedig az alábbi 

módon kértek jegyet az igazgatótól: 

 

(68) Igazgató úr, sajnos nincsen nálam jegy, el tudna adni nekem egyet? 

(69) Ostoba egy helyzet, de nincs nálam jegy, és minden be van zárva. Tudna egy 

jegyet kölcsönadni? 

(70) Igazgató úr, nincs véletlenül egy jegye kölcsön? Esetleg megvenném Öntöl, ha az 

megfelel.  

(71) Igazgató úr, lenne szíves adni nekem egy jegyet? 

(72) Ne haragudjon, tudna adni egy jegyet, ha van Önnél egy felesleges? 

(73) Minden be van zárva. Nincs egy jegye véletlenül? Kifizetem. 

(74) Bocsánat, igazgató úr, nincs egy fölösleges jegye véletlenül?  

(75) Elnézést, nincs egy felesleges jegye, amit kölcsön tudna adni, kifizetem az árát! 

(76) Sajnos elfelejtettem jegyet venni. Megkérhetem, hogy segítsen? 

(77) Ne haragudjon, tudna adni egy jegyet? 

(78) Elnézést, Igazgató Úr, nincs egy fölösleges jegye? 

(79) Elnézést, nem tudna kölcsönadni egy jegyet? Már minden be van zárva, 

kifizetem.  

(80) Nem lenne véletlenül egy jegye számomra?  

(81) Nincs jegyem. Ki tudnál segíteni? 

(82) Igazgató úr, van esetleg Önnél még egy jegy? Kifizetném.  

(83) Elnézést kérek, igazgató úr, ki tudna segíteni egy jeggyel? Most látom, hogy 

nincs nálam.  

(84) Elnézést uram, nincs jegyem. Nincs egy jegye, amit nekem tudna adni? 

Kifizetném.  

(85) Elnézést, nem tudna nekem véletlenül kölcsönadni egy jegyet?  

(86) Hű, nem tudna nekem most egy jegyet kölcsönadni?  

(87) Elfelejtettem jegyet venni. Nincs önnél véletlenül még egy? Akkor egyet 

megvennék.  

(88) Elnézést, tudna adni egy buszjegyet, nincs leghetőségem venni, kifizetem önnek 

az árát, ha megfelel.  

(89) De jó, hogy itt van egy ismerős! Nincs véletlenül igazgató úrnak egy fölösleges 
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jegye?  

(90) Elnézést! Elfelejtettem jegyet vásárolni. Nincs önnél egy felesleges?  

(91) Elnézést, nincs véletlenül még egy jegye, amit megvehetnék Öntől?  

(92) Restellem, de az imént rájöttem, hogy nincs jegyem. Kaphatnék egyet? 

(93) Tudna adni egy jegyet? Sajnos otthon hagytam.  

(94) Bocsánat, nem tudna kölcsönadni egy jegyet? Nagyon hálás lennék! 

(95) Elnézést! Nem tudok jegyet venni, mert minden be van zárva. Azt szeretném 

megkérdezni, hogy nincs-e önnél egy fölösleges?  

(96) Tudna adni egy buszjegyet, ha megkérem?  

(99) Elnézést, ki tudna segíteni egy jeggyel?  

(100) Nincs véletlenül még egy jegye, kifizetem.  

(101) Elnézést, igazgató úr, de most vettem észre, hogy nincs jegyem, kölcsön tudna 

adni egyet?  

 

9.Táblázat: Jegy elkérése az igazgatótól 

Jegy elkérése az igazgatótól 

Támogató stratégiák       

 Körülmények 

leírása 

18,75 Fölösleges 21,8 Ne 

haragudjon 

 6,25 

 Ígéret 28,2 Esetleg 6,25 Bocsánat  6,25 

 Magyarázat 34,37 véletlenül 15,6 elnézést Elnézést 

kérék 

3,12 

 Egyéb 3,12    Elnézést 

uram 

3,12 

Összesen 84,44    Elnézést 

igazgató úr 

6,25 

      Elnézést 31,25 

Szerkezet      Összesen 43,74 

 Nincs 37,5   Igazgató úr  12,5 

 Tudna 40,62      

 Egyéb 

feltételes 

mód 

18,37      

 

A fenti megnyilatkozások és a 9. táblázat alapján először is meg kell jegyezni, hogy 

egyáltalán nem fordultak elő a bizalmas, informális stílusú lexikai elemek. A szerkezetet 

illetően az adatközlők vagy a nincs szerkezetet alklamazták (37,5%), vagy a feltétételes módú 

tudna segédigére épülő szerkezetet (40,62%). A tud segédige csakis a feltételes módban került 

alkalmazásra. Az igazgató felé intézett kérések majdnem 60 %-át a feltételes mód alkalmazása 

jellemzi. A baráthoz intézett kérések esetében annak az aránya alacsonyabb volt (23%). Az 

igazgatóhoz intézett kérések esetében az adatközlők, sokkal nagyobb arányban alkalmaztak 

támogató stratégiákat (összesen 84,44%), melyek főleg indoklást tartalmaztak (34,37%), vagy 

a körülmények leírását (18,75%), illetve a jegyár kifizetésének az ígéretét (28,2%). Gyakran 
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alkalmaztak az adatközlők egy kérésben több támogató stratégiát (18,75%). Ha ezt 

összehasonlítjuk az előbbi pontban elemzett helyzettel (vonaljegy elkérése a baráttól), akkor 

kiderül, hogy abban a helyzetben az adatközlők csak 40%-a alkalmazta a támogató 

stratégiákat. Az olyan, bizonytalanságot kifejező lexikai elemek használatában, mint 

fölösleges, esetleg, véletlenül, kisebb különbségek jelentek meg az igazgató felé intézett 

kérésekben. Valamennyivel több esetben alkalmazták ezeket, illetve egy megnyilatkozásban 

egyaránt alkalmazták a fölösleges-t és a véletlenül-t. A fölösleges  és az esetleg esetében az 

igazgatóhoz és a baráthoz intézett kérésekben a különbségek kicsi voltak (fölösleges: 

igazagató- 21,8%, barát -20%, véletlenül igazagató- 15,6%, barát -14,2%), viszont nagy 

különbség jelent meg az esetleg alkalmazásában: az igazgató esetében sokkal gyakoribb volt 

(6,25%), mint barát esetében (2,85%).   

Szintén jelentős különbségek jelentek meg a köszönések alkalmazásában. Barát felé az 

adatközlők 22,85%-a alkalmazta azokat, igazgató esetében az adatközlők 70%-a. Lexikai 

szinten pedig megjegyzendő, hogy a barát esetében a bocsánat rövidített, bizalmas formái 

kerültek használatba, az igazgató esetében pedig az elnézést.  

Általánosságban véve elmondható, hogy ebben az esetben az adatközlők 

megnyilatkozásaira jellemző a támogató stratégiák egy megnyilatkozáson belül való 

többszörös alkalmazása, a feltételes módú segédigés szerkezetek vagy a feltételes mód 

alkalmazása, lexikális szinten a bizonytalanság nagyobb mértékű kifejezése, illetve a 

köszönés, megszólítás gyakoribb alkalmazása.  

A fentiek alapján elmondható, hogy a két bemutatott helyzetben alkalmazott 

kidolgozás jelentősen eltér egymástól az eltérő társas kontextus miatt. A megnyilatkozás 

megformáltságában megjelenő különbségeket a befogadó érzékeli, és a kontextusnak 

megfelelően értékeli. A beszélő egyszerre stílusbeli különbséget jelez az elnézést/ bocsánat/ 

bocsi/ figyu/ 0 választásával, és egyszerre jeleníti meg az adott kontextusban általa 

feldolgozott személyközi viszonyt. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy nemcsak lexikális 

elemek kiválasztása van hatással a fentiekre, hanem a megnyilatkozás kidolgozásában 

(feltételes mód, feltételes módú segédige, felszólító mód stb.) is megjeleníti azokat a beszélő.  

 

3.4.6.3. Kérések kidolgozása a társas kontextus függvényében  

A fentiekben a kidolgozottságás tárgyalásánál említettem, hogy a kidolgozásnak  két, 

egymással összefüggő tényezője van  – az, hogy mennyire kidolgozott a kérés (tartalmaz-e 

megszólító elemeket, előkészító stratégiákat, támogató stratégiákat), illetve az, hogy hogyan 

kidolgozott a kérés (lexikai választások, kifejezett episztemikus bizonytalanság, mennyire 

konvencionális nyelvi kifejezéseket és megoldásokat tartalmaz). A kidolgozásnak ezt a kettős 
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természetét láttuk a fentebb bemutatott vizsgálatok alapján. A kidolgozás nemcsak az 

episztemikus bizonytalansággal áll kapcsolatban (minél jobban kidolgozott a megnyilatkozás, 

annál nagyobb mértékű episztemikus bizvonytalanságot fejez ki), hanem az indirektséggel is. 

Az alkalmazott indirekt megoldás konvencionáltságán keresztül, illeve az indirektség 

mértékével kifejezett episztemikus bizonytalanságon keresztül.  

A kidolgozás nyelvspecifikus  abban a tekintetben, hogy milyen mértékű kidolgozás a 

konvencionális egy adott társas kontextusban, de abban a tekintetben is, hogy milyen módon 

legyen kidolgozott kérés egy adott társas kontextusban.  

A kidolgozás tehát egyrészt összekapcsolja a többi jellemzőt (in/direktség, 

episzemikus bizonytalanság, konvencionáltság), de ugyanakkor olyan központi jellemző, 

mely függ ezektől a jellemzőktől.  

 

3.5. Különbségek a kérések konstruálásában 

A magyar és a lengyel nyelvben nemcsak a megszólítások alkalmazása különbözik egymástól, 

de szerkezeti és lexikai különbségek is megjelennek. Hasonlóképpen, mint a tiszteletmegadási 

formák esetében, az esetek többségében a szerkezetek vagy a lexikai elemek megfelelői 

megvannak a másik nyelvben, de azok az alkalmazásban eltérnek. Az L2-őn viszont általában 

az anyelvünk mintáit követjük (mind szerkezetileg, mind lexikailag) (Krawczyk—Neifar 

2004), ami hatással van arra is, hogy milyen az adott kérés befogadása, és az értékelésben 

megintcsak az anyanyelvi mintákat követjük, amit a tanulmány további részében mutatok ki.  

A szerkezeti és a lexikai különbségeket a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt során 

kapott válaszok szerint tárgyalom, mely részeként a résztvevőknek egy buszjegyet kellett 

kérniük a barátjuktól, illetve az igazgatójuktól. Az általános, közös tendenciák 

megtalálhatóak, ám a társas kontextus erősen befolyásolja a kérések szerkezetét, illetve 

hatással van a megnyilatkozók lexikai választásaira is.  

Az első szembetűnő különbség a feltételes mód alkalmazása. A magyar adatközők 

majdnem 17%-a a baráthoz intézett kérésekben feltételes módot használt, amikor az 

igazgatótól kértek jegyet, az arány 60%-os volt. A lengyelek a feltételes módot sokkal kisebb 

arányban használták, baráthoz intézett kérés esetében a magyarul tanuló lengyelek 11,6%-a, 

az igazgató esetében 35%-uk. Megjegyzendő viszont, hogy mind a két nyelven nő a feltételes 

mód alkalmazásának az aránya a társadalmi távolság növekedésével – akár horizontális, akár 

vertikális távolságnál –, illetve a helyzet formalitásának növekedésévelval.  

A másik népszerű stratégia a „Nincs egy jegyed?” típusú stratégia (43,3% barát 

esetében és 23,3% igazgató esetében), vagy a „tudsz adni” segédigés szerkezeten alapuló 

kérések (baráttal szemben az adatközlők 17%-a alkalmazta ezt a stratégiát). A lengyel 
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adatközlők viszont a baráttal szemben leginkább felszólító módot használták (35%), illetve a 

magyarokhoz képest sokan „Van egy jegyed?” szerkezetű kérdéseket alkalmaztak (a 

magyarul tanuló lengyelek 11,6%-a, a magyarok pedig egyáltalán nem), és a magyar 

adatközlőhöz képest jelentősen kevesebben alkalmazták a „Nincs egy jegyed?” típust 

(baráttal szemben a lengyelek 17,4%-a, magyarok 43,3%-a).  

A kérés gyakran nem áll magában, hanem egy támogató stratégia által kerül 

megerősítésre. Az, hogy milyen és mennyire gyakori a támogató stratégia, nemcsak 

kontextuális tényezőkön múlik, hanem nyelvspecifikus is. Kicsi horizontális és vertikális 

távolságnál (pl. barát) a támogató stratégiák aránya kisebb, mint nagy vertikális és 

horizontális távolság esetében (pl. igazgató), de itt is jelentős különbségek jelentek meg a 

lengyel és a magyar között. Érdemes megjegyezni még, hogy a kérés szerkezete sok esetben 

azon is múlik, hogy milyen az értéke az elkért tárgynak, illetve milyen erőfeszítéshez, illetve 

kockázathoz kapcsolódik (erről lásd még Pléh–Csató 1987/88), de jelen esetben a fenti 

kérdéskört csak a társas kontextus függvényében és nyelvspecifikusan vizsgáljuk.  

Amikor a magyar adatközlők baráttól kértek jegyet, a kérést gyakran egy támogató 

stratégia kísérte (bocsánatkérés: 16,7%, ígéret: 13,3%, magyarázat: 20%, összesen: 50%), míg 

a lengyelek jelentősen kisebb arányban használták a támogató stratégiákat (bocsánatkérés: 

6,8%, ígéret: 4,5 %, magyarázat: 6,8%, összesen: 18,1%). Hasonlóképpen, mint a feltételes 

mód esetében, a támogató stratégiák aránya nőtt a társas távolság növekedésével (az igazgató 

esetében a magyarok 84,5%-a alkalmazta a támogató stratégia valamelyikét).  

A fentiek alapján elmondható, hogy a magyar kéréseket a támogató stratégiák 

tekintetében nagyobb fokú kidolgozás jellemzi. Emellett meg kell jegyezni, hogy a magyar 

anyanyelvűek gyakrabban alkalmaztak interakció elindítására valamilyen formájú 

bocsánatkérést („elnézést”, „bocsánat”) – (így jegykérés esetében 17%-uk, amennyiben a 

baráttól kérték a jegyet, és 37%-uk, amennyiben az igazgatótól kérték a jegyet), a lengyelek 

sokkal kisebb arányban használták a fenti megoldásokat (7% és 30%), a magyarul tanuló 

lengyelek esetében pedig a legnagyobb különbség nem nagy horizontális és vertikális 

távolságnál jelent meg.  

10. Táblázat Támogató stratégiák alkalmazása magyarul tanuló lengyelek, lengyelek és 

magyarok esetében (jegykérés) 

barát magyarok lengyelek Magyarul tanulók 

bocsánatkérés 16,65 6,84 0 

ígéret 13,32 4,54 0 

magyarázat 19,98 6,81 11,6 

igazgató magyarok lengyelek Magyarul tanulók 

bocsánatkérés 36,63 29,54 58 

ígéret 36,63 29,54 5,8 

magyarázat 29,97 16 34,8 
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Ezen kívül a magyar kéréseket a feltételes mód alkalamazása jellemzi, míg a lengyelek 

sokszor alkalmazták a felszólító módon – gyakran kicsi horizontális és vertikális távolság 

esetén, illetve amennyiben nőtt a vertikális vagy horizontális távolság, E/1.-ben való 

kijelentésen alapuló konvencionálisan indirekt kérések során. Ilyen értelemben a magyar 

kérésekben nagyobb mértékben került kifejezésre az episztemikus bizonytalanság, mint a 

lengyel kérésekben. A különbség leginkább olyan esetekben látható, melyekben nagy volt a 

vertikális és horizontális távolság a résztvevők között, de kicsi vertikális és horizontális 

távolság esetében is megtapasztalható volt.  

A fentebb tárgyalt különbségeket résztesen az alábbi táblázat mutatja. 

 

11. Táblázat Szerkezeti különbségek magyarul tanuló lengyelek, lengyelek és magyarok 

között 

 barát  igazgató   

jegykérés   jegykérés   

 Magyarul tanulók magyarok  Magyarul tanulók magyarok 

Felszólító mód 34,8 0 Felszólító mód 34,8 59,94 

Feltételes 11,6 16,65 Feltételes 11,6 3,33 

Esetleg 11,6 3,33 Esetleg 0 16,65 

Véletlenül 5,8 19,98 Véletlenül 5,8 16,65 

Fölösleges 5,8 16,65 Fölösleges 58 36,63 

Bocsánatkérés 0 16,65 Bocsánatkérés 5,8 13,32 

Ígéret 0 13,32 Ígéret 5,8 0 

Magyarázat 11,6 19,98 Magyarázat 23,2 29,97 

Indirekt 0 0 Indirekt 5,8 13,32 

Előkészítő 11,6 0 Előkészítő 0 0 

Tagadás 17,4 43,29 Tagadás 34,8 29,97 

megszólítás 17,4 3,33 megszólítás 0 0 

 

Lexikai szinten szintén megjelentek különbségek, a legfontosabb az, hogy míg a magyar 

anyanyelvűek a bocsánat, bocs, bocsi-t általában a tegező formákkal kapcsolták össze, és az 

elnézést, elnézést kérek-et a nemtegező formákkal, a magyarul tanuló lengyelek nem mindig 

tettek különbséget köztük (ha használták is már).  Magyar anyanyelvűek gyakrabban 

használtak olyan enyhítő lexikai elemeket, mint véletlenül (20%) vagy fölösleges (17%), és 

ezek hasonló arányban jelentek meg egyaránt a barát, egyaránt az igazgató esetében, míg a 

lengyelek kisebb arányban enyhítették így a kéréseket, és leginkánbb az esetleg-et 

választották azok az adatközlők, akik az anyanyelvükön töltötték ki a tesztet, és azok a 

magyarul tanuló lengyel anyanyelvűek is, akik magyar nyelven töltötték ki a tesztet.  

 

3.5.1. Szerkezeti és lexikai különbségek és befogadásuk 

A fenti különbségek hatással voltak arra is, hogy milyen értékelést kaptak a kérések, amikor 

megkértem a magyar anyanyelvűeket, illetve magyarul tanuló lengyeleket, hogy 1-től 6-ig, 

illetve 1-től 10-ig terjedő skálán jelöljék meg, hogy mennyire tekintik megfelelőnek az adott 
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kérést. A 2012-ben végzett teszt során azokat a megnyilatkozásokat használtam fel, melyeket 

a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt eredményeként kaptam, illetve az azok alapján készített 

labormondatokat. 

A megkapott eredmények alapján elmondható, hogy nemcsak az L2-n való aktivtás 

során követjük az anyanyelvi mintákat, hanem az értékelés során is az anyanyelvi minták 

szerint járunk el. Ennek ábrázolásaképpen a 2012-es vizsgálat eredményeit mutatom be.  

 

12. Táblázat - Jegyzetek elkérése a baráttól 

lengyelek Magyarul tanulók magyarok  

Jegyzetek elkérése 

2,77 3,6 1,6 Add ide a jegyzeteket. Lefénymásolom és 

visszaadom.  

 

2,09 2,5 2,2 Add kölcsön a jegyzeteket! Holnap visszaadom.  

 

3,72 3,8 3,2 Voltál múlt héten az órán? Nincsenek 

jegyzeteim. 

 

4,9 4,7 4,7 Kölcsön tudnád adni a jegyzeteket? 

 

3,72 3,4 4,4 Nagyon hálás lennék, ha lennél olyan szíves, és 

kölcsönadnád a jegyzeteket! 

 

3,77 3 4,9 Nagyon hálás lennék, ha kölcsönadnád a 

jegyzeteket. Nagyon nagy szükségem lenne rá, 

és neked mindig olyan jó jegyzeteid vannak. 

 

 

A fenti táblázat alapján egyértelműen látszik, hogy a magyarul tanuló lengyelek 

hasonlóképpen értékelték a kéréseket, mint a lengyelek (a lengyel anyanyelvűek csoportja 

nem volt azonos a magyarul tanuló lengyelek csoportjával). A szerkezeti és lexikai 

különbségek ismeretében pedig látjuk, hogy mind a lengyelek, mind a magyarok a saját 

anyanyelvi minta szerint értékelték a kéréseket. A legnagyobb különbség a három csoport 

között az utolsó kérés értékelésében jelent meg – a magyarok esetében a legmagasabb 

értékelést kapott, a lengyelek mérsékeltebben értékelték ezt a lehetőséget. Mi több, a 

lengyelek között jobban megoszlottak a vélemények róla – 50% magas jegyekkel látta el, 

50% pedig a legalacsonyabb értékkel, míg a magyarok többsége, 70% -a, a legmagasabb 

értékeket tulajdonította neki. Ha figyelembe vesszük a szerkezeti különbségeket, egy ilyen 

értékelési különbség nem meglepő, a baráthoz intézett kéréseket nagyobb fokú kidolgozás 

jellemezte, mint a lengyelek kéréseit. Ki kell emelni viszont, hogy a leginkább pozitív 

értékelést egyértelműen a legkonvencionálisabb megoldás kapta (Kölcsön tudnád adni a 

jegyzeteket?).  

Az anyanyelvi minták követését szintén láthatjuk a következő táblázat elemzésekor. A 

magyar anyanyelvűek a saját anyanyelvre jellemző szerkezetet jelölték a legkevésbé 
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megfelelőnek tekintett stratégiaként (Nincs egy jegyed?), míg a lengyelek szintén a saját 

anyanyelvi mintákat követő stratégiát (Van jegyed?). 

 

13.Táblazat – Jegy elkérése a buszmegállóban 

Magyar anyanyelvűek Magyarul tanulók  

Jegy elkérése 
1,9 3,1 Nincs egy jegyed?  

 

2,9 1,9 Van egy jegyed? 

 

3,7 3,4 Figyu! Nincs egy jegyed véletlenül? 

 

4,1 3,9 Tudsz adni egy jegyet? 

 

5,2 4,5 Adj már kölcsön egy jegyet, majd legközelebb kapsz tőlem 

egyet! 

 

6,4 6,1 Tudnál adni egy jegyet? 

 

6,6 6,1 Tudsz adni egy jegyet? Majd visszaadom! 

 

7,3 7 Tudnál adni egy jegyet? Most látom, hogy nincs nálam.  

 

7,8 9 Bocs, nincs egy plusz jegyed véletlenül? Legközelebb 

visszaadom. 

 

9,1 9,4 Ne haragudj, tudsz adni egy jegyet? Holnap, ha kinyitják a 

jegypénztárt, veszünk egy másikat, vagy kifizetem most. 

 

 

Az, hogy az anyanyelvi mintáknak nem megfelelő szerkezetek magasabb pontozást kaptak, 

két tényezőnek tudható be: egyrészt nagyobb erőfeszítést igényelnek, ezáltal is 

udvariasabbnak tűnnek, másrészt pedig a kérdőívezés során, mivel nem tipikus anyanyelvi 

mondatok, több esetben az értékelésre vonatkozó kétségeket válthatnak ki. 

Utolsóként az egyetemi tanárhoz intézett kérésnek értékelését mutatom be.  

 

14.Táblázat – határidő megváltoztatása – egyetemi tanárhoz intézett kérés 

lengyelek Magyarul tanulók magyarok  

 

2,22 1,9 2,4 Meg szeretném hosszabbítani a határidőt három 

nappal. 

1,09 1,2 1,0 A félévi dolgozatot három nappal később adom 

be, rendben? 

3,09 3,1 2,7 Be tudnám adni a félévi dolgozatot három 

nappal később? 

4,9 5,8 5,6 Tudom, hogy más a határidő, de volt egy nem 

tervezett elfoglaltságom, és ezért a félévi 

dolgozatot három nappal később szeretném 

beadni. Nagyon hálás lennék, ha ez lehetséges 

lenne.  

4,4 4,2 4,2 Van arra lehetőség, hogy a félévi dolgozatot 

beadjam három nappal a határidő után? 

5,18 4,8 5,1 Professzor Úr, beleegyezne, hogy a félévi 

dolgozatot beadjam három nappal a határidő 

után? 
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Ebben az esetben a legkisebbek a különbségek:, ami más vizsgálatokban is szembetűnő volt, 

minél nagyobb a társas távolság, annál egyönetetűbb válaszokat lehet kapni, akár az adott 

csoport szintjén, akár az egyéni válaszok összehasonlításakor. Az értékelésben természetesen 

nemcsak a szerkezeti vagy a lexikai különbségek játszanak szerepet, hanem a negatív/ pozitív 

udvariasság kifejezésének mértéke, és annak viszonyulása az adott nyelv konvencionális 

megoldásaihoz, a kérésben kifejezett episztemikus bizonytalanság, illetve a kérés által 

előhívott forgatókönyv (Veres-Guśpiel 2012a).  

 

3.6. A stratégiák értékelése és az adatok alapján megállapítható tendenciák 

A vizsgálati eredmények megmutatják, hogy olyan helyzetekben, melyekben kicsi volt a 

horizontális távolság, és kicsi volt a kérés súlya, a konvencionális megoldások általánosan a 

legjobb értékelést kapták.A beszélő ekkor nem tartja szükségesnek kevésbé konvencionalizált 

elemek használatát, ezáltal nem látja szükségesnek nagyobb erőfeszítés megtételét, azért is, 

mert egyrészt a kérés súlyát kicsinek ítéli, másrészt a címzettel való viszonyát olyannak véli, 

melyben megkérheti a címzettet az adott dologra. Ha megnézzük az értékelésre vonatkozó 

adatokat, kiderül, hogy az adatközlők értékelése szerint a konvencionalizált kérések a legjobb 

értékelést akkor kapták, amikor kicsi volt a résztvevők között a horizontális és vertikális 

távolság, valamit akkor, amikor kicsi volt a kérés súlya. A konvencionálistól eltérő 

megnyilatkozások értékelésében nem volt tapasztalható az adatközlők között az egységes 

értékelés. Hozzá kell tenni azt, hogy az, hogy mi számít konvencionálisnak, a tipikus 

kontextustól függ, és a tipikus szituációban való használati gyakoriságán és elfogodottságán 

múlik (erről az összefüggésről részletesebben a disszertáció 2.2.1. pontjában szólok). 

Olyan helyzetekben, amikor a kérés súlya nőtt és/vagy nőtt a horizontális vagy 

vertikális távolság, az adatközlők jobbnak értékelték a kevésbé konvencionalizált kéréseket. A 

konvencionális kérések alkalmazhatóságának az értékelése akkor volt a legpozitívabb, ha az 

adatok alapján megállapítható volt, hogy a megadott kontextusban konvencionalizálódott 

kérések alkalmazása nagyarányú volt.  

A másik dimenzió az alkalmazott megnyilatkozások indirektségének értékelése. 

Ahogy a bevezető részben megállapítottuk, hogy az indirektség olyan fajta nyelvi jelenség, 

mely a nyelvi aktivitásunk jelentős részében megjelenik. Másrészt pedig az indirektség 

skaláris jellegű. Gyakran a konvencionalizált indirekt kérések a fent tárgyalt értelemben 

konvencionalizált kéréseknek is tekintendők. A vizsgálat során a kérés direktsége negatív 

értékelést váltott ki az adatközlőkből (1. Táblázat), a kapott válaszokból megállapítható, hogy 

az indirektségnek az aránya nőtt a kérés súlyával, illetve akkor, amikor a résztvevők közötti 
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horizontális és vertikális távolság nőtt, ami a lenti táblázatban is jól megfigyelhető: 

 

15.Táblázat: Személyközi viszony és kérés indirektsége 

Személyközi viszony hatása a kérés indirektségére 

HU 

BARÁT direkt Indirekt 

konvencionális 

indirekt Nem kért 

Fordítás 74,41 23,25 2,32 0,00 

Jegy elkérése 14,30 85,70 0,00 0,00 

Kölcsön 14,00 67,50 4,65 13,85 

FORDÍTÁS 

Tanár - T formák 44,18 37,20 7,00 11,62 

Tanár – V formák 27,90 60,46 11,62 0,00 

 

Érdemes hozzátenni, hogy a T/V formák által jelölt személyközi viszony hatással volt a 

kérések indirektségére. A fentiek alapján megállapítható, hogy a kérés indirektségére a kérés 

súlya van hatással, de ezen kívül a beszélő és címzett közötti személyközi viszony is. A 

befogadó szintjén az indirektség/direktség, illetve a konvencionáltság, mely jelen van az adott 

megnyilatkozásban, arról tanúskodik, hogy a beszélő hogyan konceptualizálja az őt a 

címzettel összekötő viszonyt. Emiatt elmondható, hogy a direkt kérések szimmetrikus 

viszonyt idéznek elő. A direkt kérések aránya akkor is nőtt, amikor a beszélő a címzetthez 

képest hatalmi pozícióba került.  

A kérések direktsége/indirektsége tárgyalásakor érdemes megemlíteni, hogy a direkt 

kérésekben a legkisebb mértékű bizonytalanság a kérés teljesítésére vonatkozóan fejeződött 

ki. Kisebb mértékű bizonytalanság, valamint az alkalmazott grammatikai forma (lásd. 1. 

táblázat), leginkább erős felszólító erőt adott a kérésnek, melyet erősített a támogató 

beszédaktusok tartalma. Minél kisebb mértékben vette figyelembe a beszélő a címzett akaratát 

a kérés teljesítését illetően, annál rosszabb értékeléssel látták el az adatközlők az egyes 

formákat. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a személyközi viszony hatással volt a 

megnyilatkozások értékelésére. A baráttól való jegyzetek elkérése esetében a felszólító erejű, 

kicsi bizonytalanságot kifejező kérések értékelése pozitívabb volt, mint abban a szituációban, 

amikor a diáknak egyetemi tanárhoz kellett intéznie a kérést (vö.: a 6. Táblázatban lévő 

átlagértékelések: 1,6-2-7,-3,6 és a 8. Táblázatban lévő átlagértékelések: 1-1,09-1,2).   

Kevésbé konvencionális beszédaktus létrehozása plusz jelentéseket implikál, a 

megszokottnál nagyobb mértékű figyelmi ráfordítást fejez ki. A beszélő ezt általában akkor 

juttatja kifejezésre, amikor a kérés súlyossága vagy a személyközi viszonyok jellege miatt 

szükségesnek tartja. A megnyilatkozás kidolgozása ilyen értelemben, nem feltétlenül a 

megnyilatkozás hossza által fejeződik ki, hanem inkább a beszélői figyelmi ráfordítással van 

kapcsolatban. 
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3.7. Összegzés 

Ebben a fejezetben a kérések személyközi viszonyokat konstruáló szerepét vizsgáltam 

különböző tipikus szituációkban. A társas kontextus hatással van a kérések konstruálására, 

ezen belül a tegező és nemtegező formák alkalmazására is (ezzel bővebben a következő 

fejezetben foglalkozom), de egyéb, fentebb említett konstruálási aptektusokra is. A kérések 

személyközi viszonyainak konstruálását azok kidolgozása felől közelítettem meg. A 

kidolgozást két szempontból is vizsgáltam: 1) mennyire van kidolgozva az adott kérés 

(tartalmaz-e megszólító elemeket, előkészító stratégiákat, támogató stratégiákat), illetve 2) 

hogyan van kidolgozva az adott kérés (direktség, illetve indirektség, lexikai választások, 

kifejezett episztemikus bizonytalanság, mennyire tartalmaz konvencionális nyelvi 

kifejezéseket és megoldásokat). Az előkészítő stratégiák tekintetében egyrészt az állapítható 

meg, hogy a magyar anyanyelvűek több előkészítő, illetve támogató stratégiát alkalmaztak, a 

lengyelek kevesebbet, és a magyarul tanuló lengyelek ebben a tekintetben az anyanyelvi 

mintákat követték. A kidolgozás nemcsak az episztemikus bizonytalansággal áll kapcsolatban 

(minél jobban kidolgozott a megnyilatkozás, annál nagyobb mértékű episztemikus 

bizonytalanságot fejez ki), hanem az indirektséggel is. Az alkalmazott indirektség 

konvencionáltsága, illeve az indirektség mértéke hatással van a kifejezett episztemikus 

bizonytalanságra. A vizsgálatokból az derült ki, hogy a BEFORE típusú indirekt kérések 

azokban a társas kontextusokban fordultak elő, melyekben a résztvevők egymástól nagyobb 

veritikális és horizontális távolságban voltak – a ilyen kontextusokhoz való erős kötődés 

tovább erősíti a kifejezett bizonytalanságot.  

A kidolgozás nyelvspecifikus abban a tekintetben, hogy milyen mértékű  kidolgozás a 

konvencionális egy adott társas kontextusban, de abban a tekintetben is, hogy milyen módon 

legyen kidolgozott a kérés egy adott társas kontextusban (episztemikus bizonytalanság 

kifejezésének a módja, támogató stratégiák mennyisége stb.). 
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4. A személyközi viszonyok alakítása a tegező és a nemtegező formákkal 

 

 

A disszertációnak ebben a fejezetében átfogó módon mutatom be a tegező és a nemtegező 

formák szerepét a magyar és a lengyel nyelvű kérésekben. Egyfelől összegzem  az eddig 

elvégzett kutatások legfontosabb eredményeit a magyar és a lengyel nyelv vonatkozásában, 

másfelől ezekez az eredményeket összevetem az általam végzett kutatások eredményeivel, 

melyek a tegező és nemtegező formák használatára, illetve az azokhoz fűződő attitűdökre 

vonatkoznak.  

A fejezet az alábbi módon épül fel. Először is áttekintő módon bemutatom a fent 

említettek kutatására vonatkozó problémákat (4.1.). Ezután – elsősorban saját empirikus 

kutatásaimra alapozva – a személyközi viszonyok tegező és nemtegező formákkal történő 

alakításának lehetőségeit vizsgálom a lengyel és magyar nyelvben, (4.2.), illetve a vizsgálatok 

eredményeit. A munka összehasonlító jellegénél fogva ez követően ismertetem az a tegezés és 

a nemtegezés alkalmazásánakk különbségeit a lengyel és a magyar nyelvben, valamint annak 

következményeit a fordításban és a nyelvtanításban (4.3.).  

A fejezet több forrásból merít: saját kutatásaimnak az eredményeit mutatom be 

(diskurzuskiegészítő tesztek és attitűdtesztek), és szembesítem azokat a mások által kapott 

eredményekkel. Az elsődleges cél nem a tegező/nemtegező formák alkalmazásának leírása, 

hanem a tegező/ nemetegező formák olyan bemutatása, mely a konstruáló szerepükre 

összpontosít.  

 

4.1. A tegező és nemtegező formák használatának a kutatása   

A nyelvészetben az udvariasság kérdésének tárgyalása több esetben a tegező és nemtegező 

formák, megszólítások leírására összpontosít (Kiss 1995, 1999, Wardhaugh 2005: 233–247,), 

más esetekben pedig Brown és Levinsoni arcelmélete (1987) vagy Leech (1983) elmélete 

szerint kerülnek értelmezésre.  

A disszertációban eltekintek a tegező és nemtegező formák alkalmazásának történeti 

áttekintésétől, mivel a nyelvészeti szakirodalomban több erről szóló munka született már 

(Simonyi 1911, Kertész 1931, Pusztai 1967), illetve azért, mert ez nem képezi a disszertáció 

fő kérdéskörét. Dolgozatomnak ugyancsak nem célja a tegező és nemtegező formák 

alkalmazásának szisztematikus, részletes leírása, mivel ilyen típusú leírások megtalálhatóak 

más kutatók műveiben (Domonkosi 2002, 2010, Reményi 1994, 2000). A fejezetben a tegező 

és nemtegező formák alkalmazásának azon jellemzőire összpontosítok, melyek a személyközi 

viszonyok kérdésekben történő megkostruálása szempontjából leginkább fontosnak tűnnek.   
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A tegező és nemtegező formák alkalmazásának a leírásában a szerzők általában a 

tegező/nemtegező formákkal kapcsolatos szociokulturális elvárásokat veszik figyelembe, 

alkalmazásukat az elvárásokhoz való igazodás (vagy nem igazodás) mentén értékelik, ami 

nomatív irányba mozdítja el a munkákat (pl.: Marcjanik 2007). 

A munkák másik csoportja kvantitatív vizsgálatokon alapszik, a céljuk pedig a 

tegező/nemtegező formák alkalmazásának a leírása (Guszkova 1979, 1981, Angelusz–Tardos 

2003, Balázs 1994, Reményi 1994, 2000, Domonkosi 2002), illetve az alkalmazásuk 

összehasonlítása más nyelvekkel.  

Azonban a tegező/nemtegező formákat mindkét esetben a személyközi viszonyokat 

nem alakító, hanem azokat jelölő elemként tárgyalják, elkülönítve más, személyközi viszonyt 

jelölő megoldásoktól. Így fontosnak látom kiemelni a személyközi viszonyt alakító 

szerepüket, az alkalmazásuk összefüggéseit a beszédaktusok más jellemzőivel, és azok 

kapcsolatát a kontextuális tényezőkkel.   

 

4.2.  A személyközi viszonyok alakításának lehetőségei a lengyel és a magyar nyelvben 

4.2.1. Lengyel és magyar nyelvű tipikus megszólítási megoldások 

Mielőtt részletesebben tárgyalom a tegező/nemtegező formák alkalmazását, és a hozzájuk 

tartozó attitűdöt, röviden ismertetem a lengyel és magyar megszólítási rendszer adta 

lehetőségeket. Azobban mielőtt ezt megteszem, pontosítom a fogalmak használatát, mivel 

különböző nyelvészeti munkákban más-más használattal és értelmezéssel találkozhatunk.  

Dolgozatomban a tegező/nemtegező formák fogalmát használom elsősorban (Deme–

Grétsy–Wacha 1987: 59), mindezt azzal indoklom, hogy munkám során a lengyel és magyar 

nyelven különbözőféleképpen megvalósuló tegezéssel és nemtegezéssel foglalkozom. A 

tegezés és a nemtegezés lehetőségei közös pontokat is mutatnak, de eltérésekkel is 

találkozhatunk – nevezetesen a magyar nyelvben több formális megoldás létezik a 

nemtegezésre, mint a lengyelben. A tegező/nemtegező formák alatt pedig az összes olyan 

nyelvi megoldás értendő, mellyel utalhatunk a beszédpartnerünkre, tehát ide tartoznak a 

személyjelölő lexikai és morfológiai megoldások, valamint a megszólítási kifejezések is.  

A nemzetközi szakirodalomban a tegező/nemetegező formák megjelölésére a T/V (a 

francia megszólítási rendszerből származó tous – te, vous – ti) rövidítést szokás használni. A 

T/V megkülönböztetést a tegező és nemtegező formák megjelölésére alkalmazzák. Azonban a 

magyar nyelv szempontjából a tegező/nemtegező elnevezést szerencsésebbnek látom, 

figyelembe véve azt, hogy a magyar nyelvben többféle módon valósulhat meg.  

A lengyel és a magyar nyelvben hasonló formában jelennek meg a tegező és 

nemtegező formák, viszont más az elterjedtségük és az alkalmazásuk.  
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A lengyel nyelvben a tegező forma az E/2. formákkal valósul meg, illetve személyes 

névmással. Mivel a lengyel nyelv is ragozó nyelv, a tegezés főleg az igei személyragokkal 

történik. Az alkalmazásra vonatkozóan bővebben a következő pontokban szólok, ám itt 

jegyzem meg, hogy a lengyel nyelvben egyenrangúságot hív elő, szolidaritást, kis vertikális és 

horizontális távolságot, közeli viszonyokat. Az alkalmazása viszont nem annyira elterjedt, 

mint a magyarban.  

A nemtegező formák a lengyelben az E/3.-as igei személyragokkal valósulnak meg, 

melyek mellé kötelező jelleggel a Pan/Pani megszólító kifejezést kell kitenni (a lengyel 

grammatikák a Pan/Pani-t megszólító kifejezésként osztályozzák, l. pl. Nagórko 2010: 120, 

161–163). A tegezéssel szemben jóval formálisabb megoldás, általában akkor kerül 

alkalmazásra, amikor a vertikális vagy a horizontális távolság nagy. Általában az 

alkalmazásuk szimmetrikus, azaz a beszélgetőpartnerek ugyanúgy szólítják meg egymást, 

hacsak a megszólított nem kisgyerek.  

A magyarral szemben a lengyel nyelvben formális szempontból nincsenek a 

tetszikeléshez, önözéshez, magázódáshoz, illetve sima E/3.-hoz hasonló megoldások. 

Mellesleg a lengyel-magyar szótárak (Csorba 1958, Reychman, 1980), társalgási zsebkönyvek 

(Mroczoko 1972, 2001) a Pan/Pani megfelelőjeként az Ön-t adják meg, általában használatra 

vonatkozó megjegyzések nélkül, így a lengyel magyarul tanulók nemcsak azokban a 

helyzetekben teszik ki az ön-t, mint a magyar anyanyelvűek, hanem sokkal gyakrabban.  

Természetesen az igei személyrag és a Pan/Pani által megvalósuló nemtegező forma a 

státuszra, beosztásra, rangra vonatkozó megszólítással, kereszt- és/vagy családi névvel is 

kiegészülhet (pl. pan prezydent, pan policjant, pan magister, pani doktor, pani Agnieszka, 

Pani Kovács). Azonban a családokon belül, általában nagy korkülönbség esetében a családon 

belüli funkciót jelölő megszólítás után (pl. babcia ’nagymama’, ciocia ’nagynéni’) a 

beszédpartnerünkhöz az E/3.-as formákkal fordulhatunk, és ilyenkor a Pan/Pani nem kerül 

használatra (erről még bővebben a 4. pontban).  

Hasonlóképpen érdemes figyelmet fordítani arra a sajátos jelenségre, mely egyre 

inkább terjed a lengyel nyelvben, azaz annak a lehetőségére, hogy a nagyobb közönséghez 

fordulva a Panstwo megszólító kifejezés után nem a T/3. személyragokat tesszük ki, hanem a 

T/2. személyragokat.  

A magyarban akár a lengyelben, a beszédpartnerünkre főleg személyragokkal, illetve 

személyjelekkel utalhatunk, azonban a magyar nyelvben a személyjelölés más formai 

megoldásokkal valósítható meg és a magyarban jóval ritkábban találkozunk a személytelen 

vagy szenvedő szerkezetekkel, mint a lengyelben.  

A magyarban a V formák nagyobb repertoárjával találkozunk. Nemtegezés esetében az 
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E/3. és T/3. formák mellett használhatjuk még az Ön/Önök vagy maga/maguk megszólító 

kifejezéseket, illetve az olyan megszólító kifejezéseket, mint pl. a bácsi/néni, melyek nemcsak 

a társadalmil távolságot fejezik ki, hanem a betöltött szerepet is. Az említett kifejezések 

használata a lengyelben és a magyarban egyaránt E/3. formákkal jár, bár előfordulhatnak ettől 

bizonyos eltérések (Domonkosi 2002: 80–83).   

A mai magyar nyelvben az V formák gazdasága ellenére a leggyakoribb a 

megítélésben legsemlegesebb formának, az E/3-nak a használata, mindenféle megszólító 

forma nélkül. Az ön és maga megszólító kifejezések megítélése nagyon változó (Kiss 1995), 

illetve ahogy a kutatásaim is kimutatták, nagymértékben bizonyos kontextusokra korlátozik. 

A személyes névmási formákon kívül a magyarban és a lengyelben az interakció 

résztvevőit rangot, szerepét jelölő megszólítási kifejezésekkel szólítják meg (pl.: Igazgatónő, 

Igazgató úr, Tanárnő, Tanár úr, Professzor úr stb.), melyekkel leggyakrabban az erősen 

intézményesített kontextusokban találkozhatunk, bár családi színtéren is találkozhatunk a 

betöltött szerepet előtérbe hozó megszólításokkal – főleg a beszélők közötti aszimmetrikus 

viszony esetében (a magyarban a lengyelben hasonlóképpen működnek családon belül 

betöltött funkciókat előtérbe helyező megszólítások, mint pl. nagymama, bácsi, néni, illetve 

babcia, dziadek, ciocia, wujek). Az említett megszólítások nemcsak előtérbe hozzák a 

szervezeten vagy családon belül betöltött funkciót, hanem gyakran az E/2. és az E/3. 

formákkal kapcsolhatóak össze, aminek köszönhetően a beszélők fokozhatják a kifejezett 

távolságot-közelséget. A megszólítások másik funkciója az, hogy előtérbe helyezik az adott 

személynek az adott kontextusban aktuális funkcióját, szerepét, és az azzal kapcsolatos 

sematikus ismereteket hívják elő, mint például az előző fejezetben már említett példában, 

amikor egy feleség a férjét Professzor Úrnak szólítja, ezzel felhívva a figyelmét az egyetemi 

munkával kapcsolatos feladatokra, vagy például családon belül, amikor az egyik házastárs a 

másikat deiktikus kivetítéssel élve anyának vagy apának szólítja, azért, hogy aktiváltassa a 

szülői feladatkörével kapcsolatos ismereteket. 

Természetesen a megszólítások alkalmazása interkulturálisan is változó lesz, 

Lengyelországban például az egyetemi oktatókat a tudományos fokozat megadásával szokás 

megszólítani (pl.: Pani doktor, Pan magister, Pani profesor), míg Magyarországon elég Tanár 

Úrnak vagy Tanárnőnek szólítani. Ám intrakulturális különbségek is lehetnek. Ugyanezekkel 

a példákkal élve például köztudott, hogy a Jagelló Egyetem Jog Karának az oktatói egymással 

szemben a teljes tudományos fokozatot használják, míg a krakkói Magyar Tanszék oktatói 

között nem szokás ez, sem szóban sem írásban. 

A megnyilatkozás konstruálása összefüggést a beszédhelyzet társas kontextusában 

történik, és az egyes lehetőségeket az adott beszédaktus fajtájának figyelembe vételével 
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érdemes tárgyalni. Hasonlóképpen, mint a megszólítások, illetve tegező/nemtegező formák, a 

konstrukciós megoldások is nyelvspecifikusak, bár lesznek olyan vonások is, melyek több 

nyelvben is hasonlóképpen működnek (pl.: kérések esetében az in/direktség kérdésköre). A 

kérésekre vonatkozó konstrukciós megoldásokat személyközi viszonyok alakítása 

szempontjából a jelen munka 3.3.2. pontjában tárgyaltam, a kérések esetében a 

kidolgozottságás, az in/direktség és az episztemikus bizonytalanság mutatkoztak a 

legfontosabbnak. A kidolgozottságra vonatkozóan meg kell jegyezni, hogy a kérést kísérhetik 

előkészítő stratégiák vagy támogató stratégiák, melyeknek az arányai a társas kontextussal 

összefüggést mutatnak.  

Meg kell jegyezni, hogy a tegező/nemtegező formák alkalmazása, és a hozzájuk való 

attitűd változásokon megy keresztül a legutóbbi években a magyar és a lengyel nyelvben 

egyaránt. Azonban a változás leírása nem szociolingvisztikai szempontból történik a 

disszertációban, hanem a személyközi viszonyok alakításával kapcsolatos sémák 

szempontjából fontos. Mielőtt részletesen tárgyalom a tegező és nemtegező formák 

alkalmazásával és hozzájuk fűződő attitűddel kapcsolatos kérdéseket, egy pár változásról 

szólok, melyek hatással vannak a tegező/nemtegező formákkal kapcsolatos diszkurzív 

sémákra, és ilyen módon arra is, hogy hogyan változik a tegező/nemtegező formák 

személyközi viszonyokat alakító ereje.  

 

4.2.2. Változások a lengyel és a magyar megszólítási rendszerben 

A legutóbbi évtizedekben magyar nyelvterületen a tegező forma terjedése figyelhető meg, erre 

reflektáltak már a korábban végzett kutatásokban (Dömötör 2005, Domonkosi 2002, Kiss 

1995). A terjedés viszont nemcsak nagyobb arányokat jelent bizonyos társas kontextusokban, 

hanem a tegezés használati körének terjedése figyelhető meg olyan helyzetekben, ahol 

korábban a nemtegező formák kifejezetten dominánsak voltak (bolt, tévéműsorok, 

szolgáltatások). A tegező forma terjedése (arányok és színterek szempontjából), olyan hatással 

van a vele kapcsolatos sematikus tudásra, hogy egyre semlegesebbé, egyértelműbbé válik, 

egyre kevésbé közeli viszonyt idéz elő a résztvevők között.  

A fentebb leírt hatást a médiában (tévében és rádióban) megjelenő tegező forma 

terjedése erősíti, a média pedig erős hatással van az adott formák, használat sztenderddé 

válására (Kiss 1995).  Bár a munkám nem foglalkozik részletesen ezzel a kérdéssel, érdemes 

még megjegyezni, hogy az internet általi közvetett kommunikációban szintén nagy változások 

jelentek meg (e-mailezés, fórumok), főleg azokban az esetekben, amikor olyan személyhez 

fordulunk, akit nem ismerünk, és nem rendelkezünk vagy nagyon korlátozott mértékben 

rendelkezünk kategorizációt segítő információkkal, illetve olyan információkkal, melyek 
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bizonyos támaszt jelentenek számunkra a kategoriziáció folyamatában. A lengyel e-

mailezésben például olyan üdvözlőforma vált népszerűvé (Witam), mely nem kapcsolható se 

tegező, se nemtegező formákhoz, és bár több, nyelvhelyességgel foglalkozó nyelvész 

nyilatkozik a sajtóban kommunikáció, illetve személyjelölés témában, viszont ez külön 

tanulmányt igényelne, mivel figyelembe kell venni a kommunikáció fajtáját (e-mail, skype, 

fórum, közösségi oldalak stb.), illetve a megnyilatkozó céljait. Figyelembe véve a CMC 

gyakoriságát, meg kell jegyezni, hogy a CMC-ben megjelenő tendenciák hatással lehetnek a 

nem virtuális világban való kommunikációra.  

A terjedő tegező formák hatása alatt a magyar nyelvhasználók között nő a nemtegező 

formák iránti bizonytalanság. A használatuk pedig legegységesebb tipikus formális 

színtereken (bíróság, ügyfélszolgálat, hivatalok). Az említett színtereken a bizonytalanság 

legkisebb mértékű, viszont azokon kívüli használat esetében a nyelvhasználók elég nagy 

bizonytalanságról vallanak. A lengyel nyelvben ilyen esetekben a nyelvhasználók 

személytelen, szenvedő szerkezeteket építenek, a magyarban viszont a személyjelölés gyakran 

elkerülhetetlen. Emiatt a magyar nyelvhasználók általában, ahol lehet, gyorsan áttérnek a 

tegező formák használatára. Az adatközlők a 2011-es attitűdtesztben pedig tegező formákat  

„kényelmesebb”, „könnyebb”, „nem annyira formális”-ként ítéltek.  

A jelen fejezetben bemutatásra kerülő vizsgálat eredményei szerint a tegező forma 

fiatalok körében a munkahelyi használatban is terjed, főleg magánszektorban, és még 

erősebben a nemzetközi nagyvállalatoknál, tegező formák alkalmazása nagyon gyakori (ez a 

belső politikájukból fakad, az angol nyelvi mintákból, a munkavállalók gyakran arra 

vonatkozó utasítást is kapnak, hogy tegező formákat használjanak). Mivel a produktív korú 

embereknek a munkában tölött idő, illetve a munkahelyi aktivitás az életünk elég nagy részét 

képzi, az volt a feltételezésem, hogy a tegező/nemtegező formák alkalmazási gyakorisága 

összefüggést fog mutatni a tegező/nemtegező formák iránt tanúsított attitűddel, és az attitűd 

más szintereken is hasonlóképpen fog megvalósulni, mint a munkahelyi helyzetekben.  

A lengyel nyelvben a tegező formák szintén egyre népszerűbbé válnak, de nem olyan 

jelentős mértékben, mint a magyarban. Azonban egyre népszerűbbé válik a többes szám 

második személyű személyragok használata a Panstwo megszólító kifejezéssel társítva (erről 

l. még 3.3.). A T/2. a lengyel nyelvben eredetileg tiszteletet kifejezőnek, a V-forma 

megfelelőjének minősült, azonban politikai asszociációk miatt kikopott a használatból, mivel 

sok nyelvhasználó russzicizmusnak minősítette, így nem kedvelt formává vált. A legutóbbi 

években viszont sokszor kerül alkalmazásra nagyobb hallgatóközönség előtt, társítva a 

Państwo megszólító kifejezéssel. Ez a megoldás alaki inkongruenciaként fogható fel, viszont 

általában olyan társas kontextusokban fordul elő, melyekben a megnyilatkozó szolidaritást, 
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közelséget, pozitív attitűdöt akar kifejezni. Mivel ez a megoldás a legutóbbi években jelent 

meg, a nyelvészeti szakirodalomban nemigen publikáltak e témában. Vizsgálatokat igényelne 

az előfordulási kontextus, valamint a használatával aktivált személyközi viszonyokra 

vonatkozó sematikus tudás kérdése is. Azonban amikor két diákcsoportot (23 fős és 19 fős) 

megkérdeztem, hogy a Panstwo után melyik forma a helyes, a T/2. vagy a T/3., nagyfokú 

bizonytalanságot tapasztaltam, illetve olyan vélemények hangoztak el, hogy bár nyelvtanilag 

a T/3. lenne a helyes, inkább a T/2. formákat választanák. 

 

4.2.3. A tegező és nemtegező formák tipikus alkalmazása a magyar és a lengyel nyelvben 

A tegező/nemtegező formák választása a magyaroknak és a lengyeleknek is akkor okozza a 

legnagyobb gondot, amikor ismeretlen személyt kell megszólítaniuk, ilyenkor a válaszokban a 

legnagyobb mértékű változatosságot lehetett megtapasztalni a 2008-as és 2011-es 

diskurzuskiegészítő tesztek, illetve az attitűdtesztek elemzése során. Emiatt ebben a részben 

az ismeretlen személlyel folytatott interakciókban alkalmazott tegező/nemtegező formák 

alkalmazására összpontosítok. 

A 2008-as vizsgálatban az adatközlőknek öt szintuációban egy ismeretlen személytől 

kellett útbaigazítást kérniük egy fiatalabb (3B), fiatal (2A), azonos korú (3A), középkorú (2B) 

és idős személytől (3C). Nagyobb erőfeszítést igénylő kérés a dohányzás abbahagyására 

vonatkozó (5D) egy vonatfülkében utazó ismeretlentől, illetve jegy kérése (6B) a 

megállóhelyen buszra/villamosra várakozótól. (Részletesebb helyzetleírások az 1. pontként 

mellékelt kérdőívben találhatók meg.)  

Az alábbi táblázatokban százalékos adatok szerepelnek, a következő kategóriák 

szerint: megnyilatkozások, melyek E/2. formát tartalmaznak, megnyilatkozások, melyek nem 

tartalmazzák explicit módon az E/2. alakot, viszont más nyelvi elemek informális regiszterről 

tanúskodnak, megnyilatkozások, melyek nem tartalmazzák az E/3. alakokat, viszont a 

regiszterük formális, az E/3. formával ellátott megnyilatkozások, illetve az ön/maga és 

pan/pani kifejezések használatának százalékos értékei.   

 

16.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (ismeretlen személy) 

LENGYELEK  

  Tegező 

Formák 

Nemtegező 

formák 

pan/pani 

3B 68,2 4,5 4,5 

2A 2,3 4,5 4,5 

3A 50 2,3 2,3 

2B 0 9,1 9,1 
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3C 0 82 81,8 

5D 0 41 41 

6B 4,5 57 56,8 

 

17.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (ismeretlen személy) 

MAGYARUL TANULÓ LENGYELEK 

  tegező nemtegező ön  Maga 

3B 70,6 5,9 0 0 

2A 17,6 12 0 0 

3A 52,9 12 0 0 

2B 0 29 0 0 

3C 5,9 77 0 0 

5D 5,9 71 17,6 0 

6B 11,8 65 11,8 0 

 

18.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (ismeretlen személy) 

MAGYAROK 

  Tegező nemtegező ön  maga 

3B 93 4,7 0 0 

2A 62,8 4,7 0 0 

3A 95,3 2,3 0 0 

2B 0 70 0 0 

3C 0 88 0 0 

5D 4,7 67 2,3 0 

6B 2,3 70 16,3 0 

 

A fenti táblázatok alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg: 

 

 Mindegyik csoportra jellemző, hogy minél idősebb személytől kellett kérni 

információt, annál gyakrabban kerültek használatba a nemtegező formák, illetve olyan 

formák, melyek esetében a megszólítás nemtegező formára utal (2B, 3C). 

 Azonos korú (3A), fiatal (2A) és fiatalabb (3B) személy megszólításánál a magyar 

adatközlők túlnyomó többségben tegező formákat használtak, legnagyobb arányban az 

explicit tegező formák jelentek meg. Ezekben az esetekben a lengyel adatközlők és a 

magyarul tanuló lengyelek gyakrabban alkalmaztak semlegességre törekvő 

stratégiákat (megszólítás + semleges tartalmú mondat), mint a magyarok. 

 Az 5D esetben, amikor az adatközlőnek meg kellett kérnie az ismeretlen utast, hogy 

hagyja abba a dohányzást az amúgy nemdohányzó fülkében, mindegyik csoportnál a 

V-típusú udvariasságot részesítették előnyben, ha egyáltalán feltették a kérést. 
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Jellemző, hogy a lengyel adatközlők viszonylag nagy arányban próbáltak formális 

kérést feltenni, de ezek majdnem fele nem tartalmazta az E/3. formát, a magyarok 

pedig nagyobb arányban tették ki a személyes névmást. Viszont meg kell jegyezni, 

hogy viszonylag kevesen tették ki az ön személyes névmást, ami a helyzet mivoltából 

fakadhat, mivel az utas viselkedése helyteleníthető. Fordított helyzetben, amikor az 

adatközlőnek kérnie kellett egy jegyet egy ismeretlen személytől, ami elég nagy 

tolakodásnak számíthat, a magyar adatközlők 16,3%-a kitette az udvariasnak tartott ön 

névmást.   

 Az utolsó helyzetben az adatközlőnek jegyet kellett kérnie egy ismeretlen 

buszra/villamosra várakozótól. Itt szinte minden adatközlő a nemtegező forma mellett 

döntött, a magyarok pedig az egész kérdőívet tekintve e helyzetben használták 

második leggyakrabban az ön személyes névmást.  

 

A fentiek alapján tehát megállapíthatjuk, hogy T- vagy V-típusú forma kiválasztása nemcsak a 

beszélgetőpartnerek korkülönbségétől függ, hanem a kérés súlyosságától is. 

A diskurzuskiegészítő kérdőív során az adatközlőknek segítséget kellett kérnie a 

szomszédtól, családtagtól (anya, nagymama, anyós), illetve a felettestől, ezáltal különböző 

társas viszonyokat jelenítettem meg a vizsgálat során.  

A lengyelek és a magyarok között legnagyobb különbségek akkor mutathatók ki az 

ismeretlen ember megszólítását illetően, amikor fiatalember megszólításáról van szó. Ilyenkor 

az általam vizsgált közegből származó a magyarok leginkább tegező formákat használnak, 

míg a lengyelek nemtegező formákat választanak. A magyarul tanuló lengyelek, ha tegező 

formákat választanak, akkor a tegezés leginkább a köszönés által valósul meg, mint direkt 

kitett névmás által.  

Az idősebbek, középkorú személyek megszólításában nem látszanak nagy különbségek a 

lengyelek és a magyarok között.  

A következő különbség a magyarok és lengyelek között az ilyen kérések szerkezetében 

mutatható ki. Míg a lengyelek gyakrabban használnak semleges mondatokat, amelyekben 

sokkal kevesebb olyan elem van, amely a megszólított személyre utal, a magyarok sokkal 

gyakrabban használnak segédigés konstrukciókat, ami a lengyel megnyilatkozásokhoz képest 

direktebbé teszi a megnyilatkozásokat (magyarok: Szia! Tudnál nekem segíteni? A múzeumot 

keresem. illetve Elnézést, meg tudná nekem modani, merre... , magyarul tanuló lengyelek: 

Bocsánat, hogyan kell mennem a pályaudvarhoz?, Bocs, hol van Blaha Luiza tér? Lengyelek: 

Cześć, gdzie ja się teraz znajduję… / Szia, hol vagyok most?/, Przepraszam, jak dojść do… 

/Elnézést, hogyan jutok.../). 
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A szomszédok megszólításában legnagyobb különbség a fiatalokhoz intézett kéréseknél 

látszik a magyarok és a lengyelek között. A lengyelek sokkal többen, használnak nemtegező 

formát, mint magyarok, a fiatal magyarok pedig rendszerint a tegező formát választják.  

Ahol a korkülönbség elég jelentős, mind a két csoportban inkább nemtegező formákat 

választanak, de itt azt is meg kell jegyezni, hogy a fiatal magyarok nem szívesen használják 

az ön vagy a maga névmást. Az ön névmás még előfordult a megnyilatkozásaikban, de a 

maga már nem került használatba. Ezzel szemben a magyarul tanuló lengyelek gyakrabban 

használják a két névmást, bár náluk is az ön névmás jelent meg gyakrabban a 

megnyilatkozásokban, mivel ők is bizonytalanok a maga névmás használatát illetően. 

 

19.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (szomszéd) 

LENGYELEK  

  Tegező 

Formák 

Nemtegező 

formák 

pan/pani 

3B 68,2 4,5 4,5 

2A 2,3 4,5 4,5 

3A 50 2,3 2,3 

2B 0 9,1 9,1 

3C 0 82 81,8 

5D 0 41 41 

6B 4,5 57 56,8 

 

20.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (szomszéd) 

  7a     b     c     

  lengyel  magyarul 

tanuló 

magyar lengyel  magyarul 

tanuló 

magyar  lengyel  magyarul 

tanuló 

magyar  

Pan/Pani 

 

 

20,50%   93,20%   

 
88,60% 

 

 

  

 

 

ön  0 0  41,20% 16,30% 

 
 35,30% 30,20% 

 

Maga 0 0 0 0 5,90% 0 0 5,90% 0 

 

A barát és ismerős megszólításában nem jelentek meg jelentős különbségek a három csoport 

között. Majdnem mindegyik megnyilatkozásban tegező formákat használtak. A magyarok 

gyakrabban használtak feltételes módot, a lengyelek pedig felszólítót és kijelentőt. A 

lengyelek egy kicsit direktebben fejezték ki magukat, a magyarok viszont több jelzőt 

használtak, mint a lengyelek.  

Mind a két csoportnál, ha nagyobb szívességről volt szó mint kölcsönkérés, fordítás 



 111 

lektorálása, vonaljegykérés, kicsinyíteni próbálták a kérésüket, mondván, hogy csak pár oldalt 

kellene átnézni, illetve átfutni, fölösleges jegyet kértek vagy egy kis pénzt.  

Az ismerősöket, barátokat az adatközlők többsége tegező formákkal szólította meg, 

bár a magyarok formálisabbnak érezték a kapcsolatot, olyan is volt a szókincsük, sőt voltak 

olyanok is, akik nemtegező formákat láttak helyesnek. Mindez arra utalhat, hogy a magyarok 

számára az ’ismerős’ fogalma jóval nagyobb társadalmi távolságot idéz fel, mint a lengyel 

adatközlők számára. 

 

21.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (barát, ismerős) 

  1a     

  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  

E/2 63,63% 82,23% 67,44% 

E/3 0 0 0 
Nem kér 2,27% 0 0 

 

22.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (barát, ismerős) 

  6a     

  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  

E/2 95,45% 94,11% 93,02% 

E/3 0 0 0 
Nem kér 2,27% 5,88% 4,65% 

 

A kérdőívekben található válaszok alapján jól kimutatható az az általános tendencia, hogy a 

lengyelek és a magyarok a felettesük megszólítására egyaránt nemtegező formákat 

alkalmaztak. Az adatközlők gyakran egyáltalán nem tették meg a kérést, s ha igen, nagyon 

igyekeztek enyhíteni azt. A fenti okokból kifolyólag a feltételes mód használata eléggé 

általános volt, a kéréseknek a nyelvezete leginkább formális, s a megszólításra a címet 

használták.  

Az alkalmazott stratégiákban nem találhatunk nagyobb eltéréseket, ott, ahol 

megtehették az adatközlők, úgy mutatták be szituációt, mintha tőlük független lenne a kérés. 

A fenti példák alapján megtudhatjuk, hogy milyen stratégiák voltak a legnépszerűbbek, s 

ehhez kellene még azt hozzáadni, hogy hasonló mértékekben fordultak elő mind a három 

csoportnál.  

A magyarok elenyésző arányban használták az ön névmást, viszont a magyarul tanuló 
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lengyelek megnyilatkozásaiban megtalálhatjuk az ön és a maga névmást is. Az utóbbi a 

magyaroknál nem található meg.  

Mivel a lengyel nyelvben több olyan lehetőség van, hogy a megnyilatkozásból nem 

tudhatjuk meg, hogy milyen megszólítási formát alkalmazunk, ezért viszonylag nagy 

arányban hangoztak el személytelen mondatok ennél a csoportnál. Azonban ezeknek az 

aránya sokkal alacsonyabb volt, mint kisebb társadalmi távolság esetén, a kevésbé 

meghatározott szerepeknél.  

 

23.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (felettes) 

  1c     

  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  

E/2 4,5% 0 0 

E/3 22,7% 41,2% 32,6% 

Nem kér 45,5% 47,1% 
 

55,8% 
 

 

24.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (felettes) 

  1c     

  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  

Pan/ 

Pani 
22,7%  

 

 

Ön  0 2,3% 
maga 0 5,9% 0 

 

25.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (felettes) 

  5c     

  lengyel magyarul 

tanuló 

magyar  

E/2 0 0 0 

E/3 52,3% 35,3% 55,8% 

nem 

kér 
25% 

 

 

35,3% 25,6% 

 

A családon belül használt megszólítások, a tegező és nemtegező forma közötti választást 
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illetően azt kell mondani, hogy apró, de használatban néha jelentős különbségek vannak, 

amelyek legjobban ott figyelhetők meg, ahol nagy volt a korkülönbség és a társadalmi 

távolság, azaz az anyós megszólításánál, valamint a nagyanyához intézett kéréseknél.  

A kiemelendő különbség az, hogy a lengyel nyelvben nem léteznek tetszikelő formák, 

ezért, ha a lengyelek el akarják kerülni az „ön” névmás használatát, általában az „ön” 

névmással járó köszöntéssel együtt, egyes szám első személyű formákat használnak. Ez pedig 

nem gyakori a magyar nyelvben, hiszen több lehetőség van arra, hogy nemtegező formákkal 

forduljanak valakihez, és ugyanakkor ne használjanak ön névmást.  

A másik jelentős különbség a nominális megszólítás aránya a magyar és a lengyel 

megnyilatkozásokban. A lengyel nyelvkultúrában szokás az anyát, apát, nagyanyát, nagyapát 

megcélzó megnyilatkozást nominális megszólítással kezdeni, és ez a személy iránti tiszteletet 

fejezi ki. A magyarok által kitöltött kérdőívek alapján láthatjuk ugyanezt a jelenséget, amikor 

a tanárt vagy az igazgatót megszólító megnyilatkozásokat vizsgáljuk. A magyarok viszont 

családon belül kevesebben alkalmazták ezt a stratégiát, mint lengyelek. 

 

26.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (családi viszonyok) 

  8b      8c     8d      

  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  

 anya nagymama anyós  

E/0 0 0 0 2,27% 0 0 0 0 2,32% 

E/1 2,27% 0 2,32% 4,54% 0 6,97% 4,54% 0 2,32% 

E/2 93,18% 82,35% 97,67% 77,27% 64,70% 81,39% 15,90% 11,76% 30,23% 

E/3 0 0 4,65% 11,36% 0 9,30% 52,27% 41,17% 53,48% 

T/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nem 

kér 

2,27% 5,88% 0 2,27% 23,52% 2,32% 15,91% 29,41% 11,62% 

 

27.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (családi viszonyok) 

  8b      8c     8d      

  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  

 anya nagymama anyós 

E/2 2,27% 0 0 2,27% 0 0 2,27% 0 0 

E/3 0 5,88% 4,65% 2,27% 5,88% 0 4,54% 5,88% 0 

 

28.Táblázat: Tegező és nemtegező formák eloszlása a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt 

eredményeiben (családi viszonyok) 
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  8b      8c     8d      

  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  lengyel magyarul 

tanulók  

magyar  

 anya nagymama anyós 

ön 0 0 0 0 0 0 50% 11,76% 4,65% 

maga 0 5,88% 0 0 0 0 0 0 2,32% 

 

A tegező és nemtegező formák alkalmazásával nemcsak a személyközi viszonyokat fejezzük 

ki, hanem fokozhatjuk az informálisságot ↔ formálisságot, a szolidaritás ↔ hatalom 

kifejezését, illetve a közelítő ↔ távolító stratégiákat. Az alábbi pontokban azokat a 

stratégiákat és nyelvi megoldásokat mutatom be, melyeket a tegező/nemtegező formák 

enyhítése, illetve megerősítése végett alkalmazzuk. A diskurzuskiegészítő tesztekben a 

megszólítás, illetve a tegező/nemtegező formák kérésekben fordultak elő, és azokat az 

adatközlők enyhítették is, vagy nyomatékossá tették, de a jelen tanulmányban ezeket nem 

tárgyalom.  

A tegező formákat az adatközlők általában informális, bizalmas kapcsolat esetén 

alkalmazták, viszont máshogyan tegezték a barátjukat, máshogyan a tanárukat vagy az 

igazgatójukat. A legbizalmasabb formákat a barátjukkkal szemben alkalmazták. A tegező 

forma erősítésére bizalmas, informális, illetve szlenges kifejezéseket használtak: 

 

(105) Figyu már, nem tudnál kölcsönadni egy kis pénzt, hónap elején visszaadom.  

(106) Figyelj, teljesen kifogytam a zséből! Tudnál adni a hónap végéig? 

(107) Fű, figyelj, gáz van! Teljesen elfogyott a pénzem. Nem tudnál kölcsönadni a 

hónap végéig? 

(108) Błagam, zmień muzę! Głowa mi pęka. (Könyörgök, válts zenét! Majd szétmegy 

a fejem.) 

(109) Sorki, mogłabyś tu nie palić? Łeb mi od tego boli. (Bocsi, tudnál nem 

dohányozni itt? Fáj tőle a fejem.) 

(110) Czy mogłabyś pożyczyć mi dwie dychy do końca miesiąca? (Kölcsön tudnál 

adni két ezrest a hónap vévéig?) 

 

Jellemző, hogy informális, bizalmas nyelvi elemek nagyobb arányban akkor jelentek meg a 

magyaroknál, de a lengyeleknél is, amikor a kérés a hallgató számára nagy erőfeszítéssel járt 

(pénzkérés, fenti példák). Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a magyar nyelv nagyon 

plasztikus, és sokkal könnyebben formálható, legalábbis látszólag nagyobb arányban 

fordulnak elő rövidített, bizalmasabb formák. Ezekkel a nyelvi elemekkel az adatközlők a 

bizalmasságot, informálisságot, és főleg a szolidaritást hangsúlyozták, azt, hogy egy 
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csoportba tartoznak a hallgatóval, és ezáltal nemcsak erősen közelítő stratégiát választottak, 

hanem nyomatékossá is tették a kérést.  Jellemző, hogy olyan helyzetekben, melyekben a 

kérés súlya jelentősen kisebb volt (baráttól való jegykérés), kisebb arányban fordultak elő 

bizalmasságot, informálisságot előidéző nyelvi elemek: 

 

(111) Tudsz adni egy jegyet? 

(112) Nincs egy fölösleges jegyed? 

(113) Nem tudnál kölcsönadni egy jegyet? Esetleg megveszem tőled.  

(114) Masz może jakiś wolny bilet? (Van esetleg egy fölösleges jegyed?) 

(115) Masz może bilet?  (Van esetleg egy jegyed?) 

(116) Nie masz może wolnego biletu? (Nincs esetleg egy fölösleges jegyed?) 

 

A kérdőívben az adatközlők több olyan helyzetbe kerültek, melyben a személyközi 

kapcsolatok nem idéztek elő olyan informálisságot, bizalmasságot, mint a barát vagy testvér 

megszólításánál, ugyanakkor nem voltak kifejezetten formálisak sem (fiatal szomszéd, 

ismerős, anya, nagyanya, anyós), illetve a hatalmi viszonyok aszimmetrikusak voltak, ám a 

megszólítást tegezőnek határoztam meg (tanár, igazgató). Ilyenkor az adatközlők 

megnyilatkozásaiban, ha a tegező formát használták, próbálták enyhíteni azt, az alábbi 

stratégiákat alkalmazva:  

 

 nominális megszólítás plusz E/2. forma 

Ezt az enyhítő stratégiát az adatközlők főleg olyan helyzetekben alkalmazták, melyekben a 

korkülönbség elég nagy volt, a hatalmi viszonyok aszimmetrikusak, viszont az ismeretség 

kifejezetten közelinek mondható (anya, nagyanya, anyós, idősebb szomszéd megszólítása). 

Megjegyzendő, hogy a lengyelek megnyilatkozásaiban szinte kötelező elemként szerepelt a 

mama ’anya’ nominális megszólítás, ugyanez igaz a babcia, azaz ’nagymama’ esetére. A 

magyar adatközlők az első esetben leggyakrabban nem enyhítették a tegező formát nominális 

megszólítással, az gyakrabban fordult elő a nagymama megszólításánál. A lengyel adatközlők 

52,2 %-ban az anyós felé E/3. alakokat használtak, 15,9% tegező formát, a többiek pedig 

semlegességre törekedtek. A magyarok gyakrabban használták a tegező formát az anyóssal 

szemben (30,23%), gyakran kiegészítve nominális megszólítással (X néni, mama, anya). A 

lengyel adatközlők a nemtegező formákat a pani nominális megszólítással kötöttek össze. Az 

alábbi formák mondhatóak a legtipikusabbaknak: 

 

(117) Czy mogłaby mi pani dać klucze do mieszkania? (Ide tudná adni a 
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lakáskulcsot?) 

(118) Czy może mi Pani pożyczyć klucze. (Kölcsön tud adni a lakáskulcsot?) 

 

Ha pedig tegező formákat használtak, a leggyakoribb nominális megszólítás az anyóssal 

szemben a mamo volt (a magyar anya megfelelője): 

 

(119) Dzień dobry mamo! Wiesz co zostawiłam u Marka klucze, możesz mi je podać? 

(Jó napot anya, tudod mit, Mareknél hagytam a kulcsot. Ide tudod adni?) 

(120) Mamo, dałem Monice klucze, możesz mi użyczyć swoje, bo nie będę miał jak 

wejść.  

(Anya, a kulcsot Monikának adtam oda, kölcsön tudod adni a tiedet, mert nem fogok 

tudni bemenni?) 

 

A fent felsorolt helyzetek és stratégiák ábrázolásaképpen még egy pár magyar példát mutatok 

be, bár fontos megjegyzésnek tartom azt, hogy a megszólítás az alábbi esetekben nem az 

anyósra vonatkozik, hanem anyára vagy nagyanyára.  

 

(121) Anya, oda tudod adni a kulcsot, sürgős lenne.  

(122) Mama, légy szíves, add kölcsön a lakáskulcsodat!  

 

A lengyel nyelvkultúrában az anyóst mama-nak (’anyá’-nak) lehet szólítani, és ilyen 

megszólítások is előfordultak a kérdőívekben. Legtöbb esetben ezt a megszólítást E/2. forma 

követte, és csak egy olyan példával találkoztam, amikor az említett megszólítást E/3. forma 

követte.  A magyar adatközlők válaszaiban nem fordult elő ilyen megszólítás, viszont az 

alkalmazott formák nagy eltéréseket mutattak a tegező/nemtegező formák alkalmazása 

tekintetében, és az alkalmazott megszólítások tekintetében is.    

A magyar adatközlők a tegező forma enyhítésére az anyóshoz/apóshoz intézett 

kérdések esetében a néni/bácsi megszólítást E/2. formával kötötték össze (124), illetve az 

informális, tegező viszonyt egyértelműen sugalló köszönéssel (125): 

 

(123) Jutka néni, kölcsönadnád a kulcsot egy kis időre? 

(124) Szia, Csilla néni! Elkérhetném a lakáskulcsot? Este visszahozom. 

 

A következő enyhítési stratégia tegező formákat használ, de a kérés nyelvezete 

formálisabb kapcsolatot idéz elő. Mind a két nyelven, lengyelül és magyarul is, az adatközlők 
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elsősorban feltételes módot használtak: 

  

(125) Megkérhetnélek rá, hogy nézd ezt át? 

(126) Lennél olyan kedves, és átnéznéd nekem? 

(127) Nem mennél esetleg ki, kérlek, mert nagyon zavar a füst. 

(128) Przepraszam, czy mógłbyś nie palić? (‘Bocsánat, tudnál nem dohányozni?’) 

(129) Czy mogłabyś zmienić muzykę?  (‘Tudnál váltani zenét?’) 

(130) Czy mógłbyś tu nie palić?  (‘Tudnál nem dohányozni itt?’) 

 

A nemtegező formákat erősítő és enyhítő elemek 

A legnagyobb szerkezeti különbség a lengyel és magyar T/V rendszer között a nemtegező 

formák enyhítési/erősítési lehetőségeiben megfigyelhető. A lengyel adatközlők, amikor 

nemtegező formát használtak, mindig kénytelenek voltak kitenni a pan/pani (E/3. nőnemű és 

hímnemű alak), illetve T/3.-as alakú państwo nominális névmást. A kérdőívek elemzése során 

nem találkoztam olyan nemtegező szerkezetű megnyilatkozással, melyből a lengyel 

adatközlők kihagyták volna a pan/pani alakot. A lengyel udvariassági norma megköveteli 

ezek használatát.  

 

(131) Kiedy idzie od domu?  (‘Mikor megy haza?’) 

 

Ennek a mondatnak a magyar szó szerinti fordítása teljesnek és udvariasnak hatna 

(Mikor megy haza?), de a lengyel fül számára a pan/pani névmás kihagyása miatt a mondat 

hiányosnak és udvariatlannak hat.  

A magyarban nem kell explicitté tenni (illetve viszonylag kevés helyzet igényli azt), 

hogy az E/3.-t maga vagy ön névmás kövesse, s ahogy kiderült a diskurzuskiegészítő 

tesztekből, a fiatal magyarok nagyon ritkán tették ki a névmást. Ha végignézzük az összes 

lehetséges szituációt a diszkuruskiegészítő tesztekben, ahol a magyar adatközlők E/3. 

formákat alkalmaztak, kiderül, hogy a maga névmás csupán egy helyen és egy adatközlő 

kérdőívében fordult elő, az ön névmás pedig jóval gyakrabban került használatra, összesen 

kilenc szituációban, de ott is csekély arányban. Legnagyobb arányban a magyar adatközlők 

akkor használták az ön névmást, amikor egy ismeretlen személytől kellett kérniük egy 

vonaljegyet (16,3%), valamint amikor idős – (30,2%), illetve középkorú – (16,3%) 

szomszédjuktól kellett elkérni egy levelet, mely leesett az erkélyükre. Az összes többi 

helyzetben az önöző formák csak egy-két adatközlő kérdőívében jelentek meg. A maga 

névmás szintén nagyon ritkán került használatba.  
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A magyar nyelvhasználó tipikusan ötféle módon használhatja a nemtegező formákat, 

melyek az alábbi formákban realizálódnak: E/3. alakú formák, E/3. + ön névmás, E/3. + maga 

névmás,  tetszikelő forma, E/3. + nominális megszólítás,. Ezeket részletesen a továbbiakban 

mutatom be (a nemtegezés lehetőségeinek részletes bemutatására lásd Domonkosi 2002: 152–

161).  

A lengyelek megnyilatkozásuk nemtegező mivoltát formálisabb nyelvezettel, illetve 

nominális megszólításokkal tudták erősíteni. A civil emberek nominális megszólításai (tanár, 

igazgató stb.) erősítik a nyilatkozás hivatalos mivoltát, hangsúlyozzák a tiszteletadást. Ez az 

állítás egyaránt igaz a lengyel és a magyar nyelvre. A vizsgálatok alapján megállapítható, 

hogy a lengyel adatközlők kisebb arányban használtak ezeket (1,7%-uk), a magyarok pedig 

22,7%-ban alkalmazták a tanár úr/tanárnő, igazgató úr nominális megszólításokat.  

A lengyelek nominális megszólítást az igazgató felé használtak, a többi helyzetben a 

pan/pani-t elegendőnek tekintették.  

 

(132) Igazgató úr, kérem, berakhatnánk más zenét? 

(133) Tanár úr, kölcsön tudna nekem adni ezer forintot a hónap végéig? 

(134) Tanár úr, megkérhetem, hogy ne itt a fülkében dohányozzon? 

(135) Tanárnő, át tudná nézni a fordításomat? 

(136) Panie dyrektorze, w tym przedziale nie palimy. (Igazgató úr, ebben a fülkében 

nem dohányzunk) 

(137) Przepraszam Pana, tu nie wolno palić, czy mógłby Pan zgasić papierosa? 

(Elnézést, de itt nem szabad dohányozni, eloltaná a cigarettát?) 

(138) Może Pani przeglądnąć moje tłumaczenie? (Át tudja nézni a fordításomar? )

  

(139) Mógłby Pan zmienić muzykę?  (Tudna váltani zenét?) 

(140) Panie dyrektorze, nie mam biletu. Mógłby mi pan pożyczyć? (Igazgató úr, nincs 

nálam jegy. Kölcsön tudná adni nekem?) 

 

A nominális megszólítással nemcsak hangsúlyozhatjuk a hatalmat és tiszteletadást, 

hanem utalhatunk és utalunk is a személyközi viszony jellegére. Nominális megszólításokat a 

lengyelek, ugyanúgy, mint a magyarok, nemcsak a tanárukkal vagy igazgatójukkal szemben 

használtak, hanem ilyen módon jelölték a családi viszonyt is. Ugyanakkor meg kell jegyezni, 

hogy a családon belüli nominális megszólítás használata, melyet az E/3. személyű igealak 

követ, inkább informálisabbá teszi a megnyilatkozást, mivel jelzi a bizalmasságot, 

szolidaritást, de ugyanakkor a tiszteletadást is. Összehasonlításképpen olyan példákat hozok, 
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melyek megmutatják a fent leírt stratégia működését: 

 

 (141) Mama, a barátnőmnek adtam a kulcsomat. Kölcsön tudná adni rövid időre a 

magáét? 

(142) Éva néni! Szeretném kölcsönkérni a kulcsait, mert az enyémet kölcsönadtam, és 

most szükségem van rá.  

(143) Elnézést, kölcsön tetszene adni a kulcsát egy rövid időre? 

(144) Elkérhetném a lakáskulcsát? Az enyémet kölcsönadtam a lányának.  

 

Az anyóshoz intézett kéréseknél jelent meg leginkább a magyar nemtegező formák 

gazdagsága, hiszen majdnem minden lehetséges nemtegező forma megjelent az adatközlők 

megnyilatkozásaiban, ami személteti azt is, hogy miféleképpen fokozható a nemtegezés 

formális volta: 

 

E/3. + ön névmás 

 

(145) Nincs önnél esetleg még egy kulcs a lakáshoz? Az enyémet elhagytam. 

(146) Elnézést, az a helyzet, hogy az én lakáskulcsom másnál van, de haza kell 

szaladnom valamiért, egy rövid időre kölcsönkérhetném az önét? 

 

E/3. nominális megszólítás nélkül 

 

(147) Ne haragudjon, kölcsönkérhetném a kulcsát, addig, amíg vissza nem kapom a 

sajátomat? 

 

E/3. + tetszikelő forma 

 

(148) Elnézést, kölcsön tetszene adni a kulcsát egy rövid időre? 

(149) Oda tetszene adni a lakáskulcsát? 

 

E/3. + X néni/bácsi nominális megszólítás 

 

(150) Pista bácsi, kölcsön tudna adni nekem mára egy lakáskulcsot? 

(151) Elnézést, Kati néni, oda tudná adni mára a saját kulcsát? 
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Egy stratégiát nem alkalmaztak az adatközlők ennél a kérdésnél, az E/3. forma a maga 

megszólítással. A nemtegező stratégiák közül az egyszerű E/3. forma volt a leggyakoribb 

(21%), illetve az E/3. + X néni/bácsi nominális megszólítás (11,62%).  

Ezzel szemben a lengyel adatközlőknek nem adatott meg ilyen sokszínű választási 

lehetőség. Az adatközlőknek 52,27%-ka E/3. formát alkalmazott, melyet a Pani nominális 

megszólítással egészítettek ki. Egyetlen adatközlő alkalmazott a pani helyett mama nominális 

megszólítást olyan módon, hogy azt az E/3. formával kapcsolta össze:  

 

(152) Mogłaby mi mamusia użyczyć swoich kluczy? (Anyuka, kölcsön tudná adni a 

kulcsát?) 

 

A lengyel nyelvben tehát nem lehet nagymértékben fokozni a nemtegező formák formális 

jellegét nominális megszólításokkal, bár lehet ezt érzékeltetni a megfelelő regiszterrel, a 

megnyilatkozás hosszúságával.  

 

4.2.4. A tegező/nemtegező formák munkahelyi alkalmazása és a hozzájuk kapcsolodó 

attitűd 

A tegező forma terjedésének egyik tényezője a tegező/nemtegező formákhoz kapcsolódó 

attitűd a magyar nyelvhasználók között. Erre terjedt ki 2011-ben egy általam végzett 

vizsgálat, melyet magyarországi nagyvállalatoknál és állami intézményeknél dolgozók között 

végeztem el. Az attitűdvizsgálathoz egy rövid diskurzuskiegészítő teszt is társult, mely alapján 

megállapítható, hogy a munkahelyi közvetlen kollégákat a magyarok általában tegezik. 

Azonban egy másik osztályon dolgozót a nemzetközi vállalatok alkalmazottjainak 82%-a 

tegezte, míg az állami intézmények alkalmazottjainak 41%-a. Azonban meg kell jegyezni, 

hogy semelyik adatközlő nem használta az ön vagy maga névmást. A beosztottak esetében 

egyaránt az állami cégek alkalmazottainak, egyaránt az óriásvállalatok munkatársainak 100%-

a tegezte a beosztottat. Annak ellenére, hogy az adatközlők 100%-a diskurzuskiegészítő 

tesztben az ügyfelekkel szemben nemtegező formákat alkalmazott, ugyanennek a közegnek 

11,5%-a az attitűdtesztben arra a kérdése, hogy milyen gyakran, és ha igen, mikor tér át a 

tegeződésre az ügyféllel, azt a választ jelölte be, hogy eleve tegezi őket, 19%-uk pedig az első 

beszélgetés alkalmával tér át a tegeződésre. Az adatközlők több mint a fele azt a választ 

jelölte meg, hogy csak hosszabb, többszörös kapcsolat esetében tér át a tegező formák 

használatára. Ugyanakkor megkértem az adatközlőket, hogy említsenek öt tipikus helyzetet, 

amelyben a tegező formákat használják. Ezek közé az alábbiak kerültek be: családi 

viszonyok, kollégák, felettes, barát, gyorséttermi eladók, fiatal eladók, fiatal ismeretlen 
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járókelő. Amikor rákérdeztem arra, hogy milyen érzéseket vált ki az adatközlőben, ha egy 

ismeretlen személy letegezi, akkor a válaszokban a kor játszott a legnagyobb szerepet – ha az 

adatközlővel egykorú személyről volt szó, akkor a válaszadók többsége normálisnak tartotta, 

bár voltak olyanok is, akik vagy nagyon negatívan, vagy nagyon pozitívan ítélték meg az 

ilyen megoldást.  

A nemtegező formák alkalmazását illetően megjegyzendő, hogy az összegyűjtött 

anyagban nem fordult elő sem tetszikelő, sem magázó forma. A nemtegező formák közül a 

legnépszerűbb a névmás nélkül alkalmazott E/3. volt. Ha az adatközlők már használták a 

nemtegező formát, akkor is ritkán egészítették ki ön névmással (6% a magánszektorban 

dolgozók esetében és 12% az állami intézményeknél dolgozók esetében). Hasonlóképpen, 

mint a tegező formák esetében, megkértem az adatközlőket, hogy említsenek öt olyan 

helyzetet, melyben legutoljára önöző formákat használtak. A válaszok között az alábbiak 

szerepeltek: hivatalok, állami szervezetek, ügyvédek, bíróságok, de leginkább telefonos 

ügyfélszolgálatok.  

A vizsgálat alapján tehát megállapítható, hogy a tegező formák alkalmazása egyre 

jobban elfogadható, sőt elvárhatóvá válik. A nemtegező formákból viszont a legnépszerűbb 

megoldás az E/3., névmási elemek nélkül, az ön névmást pedig erősen formális, hivatalos 

helyezetekben alkalmazták.  

 

4.3. A tegező/nemtegező formák alkalmazásának összehasonlító problémái 

Az összehasonlító vizsgálatok, főleg a pragmatikában, nagy múltra tekintenek vissza, 

valamint most is gyakoriak, főleg az udvariasság kutatása területén (Blum-Kulka 1989, Szili 

2000, 2004, Pap 2006). Az L2 használói erős tendenciát mutatnak arra, hogy az idegen 

nyelven magas nyelvtani tudással rendelkező nyelvhasználók is leginkább az anyanyelvi 

mintákat követik (Arabski 2004: 18, Krawczyk–Neifar 2004: 45–46). Ennélfogva hasznosnak 

tartom a magyar-lengyel összehasonlító vizsgálatokat, bevonva a folyamatba a magyarul 

tanulókat is.  

Az összehasonlító vizsgálatok nemcsak nyelvtanítás területén hasznosíthatóak, hanem 

a fordításelmélet területén is.  

 

4.3.1. A magyarul tanuló lengyelek pragmatikai problémái 

A 2008-ban végzett vizsgálat elemzése során kiderült, hogy a magyarul tanuló lengyelek 

hajlandóak lengyel szerkezeteket követni, ami legjobban a nemtegező és elkerülési stratégiák 

elemzése során tapasztalható. A leggyakoribb hiba, melyet a magyarul tanuló adatközlők 

elkövettek, a lengyel szerkezet követése volt, és a lengyel szerkezetek mintájára alkalmazott 
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személytelen főnevi igenevek alkalmazása. Az alábbi példamondatok nemcsak ilyen 

szerkezeket tartalmaznak, hanem részben lengyel megfelelőik pontos fordításai is egyben.  

 

Magyarul tanuló lengyelek: 

(153) Elnézést, lehetséges változni zenét? 

(154) Elnézést kérek, hol van a próbafülke? 

(155) Elnézést kérem, hogy zavarom, de van egy problémám – az Ön erkélyére leesett 

egy fontos levelem. Kérem szépen visszaadni.  

(156) Bocsánat, fáj a fejem, lehet kérni, hogy maga váltson zenét? 

(157) Bocsánat asszonyom! Kérem szépen megmondani, hol van … 

(158) Elnézést, tessék szíves lenni megmutatni nekem az utat! 

(159) Legyen szíves, dr. úr, hogy váltson zenét! 

(160) Igazgató Úr! Nagyon fáj a fejem. Lehetne kikapcsolni a zenét? 

(161) Legyen szíves! Lehetne nem dohányozni! 

(162) Felajánlhatnám zenének a változását? 

(163) Elnézést kérek, hol található a próbafülke? 

 

A legnagyobb szerkezeti különbség a lengyel és magyar T/V rendszer között a nemtegező 

formák enyhítési/erősítési lehetőségében rejlik. A lengyel adatközlők, amikor a nemtegező 

formát használják, mindig kénytelenek voltak kitenni a pan/pani (E/3. nőnemű és hímnemű 

alak), illetve T/3.-as alakú państwo nominális megszólítást. A kérdőívek elemzése során nem 

találkoztam olyan nemtegező szerkezetű megnyilatkozással, melyből a lengyel adatközlők 

kihagyták volna a pan/pani alakot. A lengyel udvariassági norma megköveteli ezek 

használatát.  

 

(164) Kiedy idzie od domu? (Mikor megy haza?) 

 

Ennek a mondatnak a magyar szó szerinti fordítása teljesnek és udvariasnak hatna (Mikor 

megy haza?), de a lengyel fül számára a pan/pani nominális megszólítás kihagyása miatt a 

mondat hiányosnak és udvariatlannak hat.  

A magyarul tanuló adatközlők jóval gyakrabban használták az ön és maga formákat a 

magyarokhoz képest, de nem mindig a legszerencsésebb módon, ami nem érhet minket 

meglepetésként, hiszen a lengyel nyelvben nem létezik ilyen megkülönböztetés, ráadásul a 

magyarban a legtipikusabb nemtegező forma a névmás nélküli E/3. Ennek ellenére a 

magyarul tanuló lengyelek hiányolták a nemtegező formájú mondatokból a pan/pani alakot, 
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melyet leggyakrabban az ön-nel pótoltak. A magá-t – hasonlóan a magyarokhoz – kerülni 

próbálták. Dávid Mária tanulmányában (2005) összehasonlított tizennégy külföldieknek szóló 

nyelvkönyvet, és megállapította, hogy nyelvtanítás során sokkal nagyobb hangsúlyt kap az ön 

névmás, mint a maga névmás elsajátítása, bár az utóbbinak a jelentése sokkal gazdagabb, 

sokkal inkább kontextustól függő, hiszen „hol kedvességet, bizalmat, hol pedig bosszúságot, 

haragot, lenézést” (Dávid 2005: 61) fejez ki.         

A magyarban nem kell explicitté tenni (illetve viszonylag kevés helyzet igényli azt), 

hogy az E/3.-t maga vagy ön kövesse, s ahogy kiderült a diskurzuskiegészítő tesztekből, a 

fiatal magyarok nagyon ritkán tették ki azt. Ha végignézzük az összes lehetséges szituációt a 

diskurzuskiegészítő tesztekben, ahol a magyar adatközlők E/3. formákat alkalmaztak, kiderül, 

hogy a maga csupán egy helyen, és egy adatközlő kérdőívében fordult elő, az ön névmás 

pedig jóval gyakrabban került használatba, összesen kilenc szituációban, de ott is csekély 

arányban. Legnagyobb arányban a magyar adatközlők akkor használták az ön-t, amikor egy 

ismeretlen személytől kellett kérniük egy vonaljegyet (16,3%), valamint amikor idős – 

(30,2%), illetve középkorú – (16,3%) szomszédjuktól kellett elkérni egy levelet, mely leesett 

annak erkélyére. Az összes többi helyzetben az önöző formák csak egy-két adatközlő 

kérdőívében jelentek meg. A maga forma szintén nagyon ritkán került használatba. 

A 2011-es vizsgálat során megkérdeztem az adatközlőket, használják-e az önöző 

formát, és ha igen, milyen helyzetekben a leggyakrabban. Az adatközlők 28,4%-a azt állítja, 

hogy nem használja az önöző formákat. A leggyakoribb alkalmazási területek azok az 

interakciók, mely az állami intézményekben, hivatalokban (60%), telefonos ügyintézés (35%), 

valamint üzleti partnerrel való kapcsolatok (18%) során történik, tehát erősen formalizált és 

sematizált helyzet. Viszont amikor egy ismeretlen fiatal személyhez kellett egy kérést intézni, 

a magyar adatközlők igen gyakran alkalmazták a tegező formákat (63%, 95%, 93%). Az 

attitűdvizsgálatok kimutatták, hogy a tegeződés ismeretlen emberrel egyre poztívabb 

megítélést kap a fiatalok körében, egyre többen veszik természetesnek az alkalmazását. 

Ugyakkor voltak olyan adatközlők, akik jelezték, hogy a tegező forma alkalmazásának 

megítélése a szociolinvisztikai változóktól függ (nem, kor, korkülönbség). 

Az attitűdvizsgálatok során rákérdeztem az adatközlőknél, melyik formát tartják a 

legkellemesebbnek, legkedvesebbnek (E/2., E/3., E/3. + ön, E/3. + maga) egy ismeretlen 

ember megszólításánál, útbaigazításkor. Az adatközlők 18%-a a tegező forma mellett döntött, 

a nemtegező megszólítás nélküli forma mellett pedig az adatközlők 82%-a.  

A megítélés és az alkalmazás közötti eltérések bizonytalanná tehetik a beszélőket, így 

más stratégiákat hajlamosak választani, az adott forma elkerülése érdekében. Magyarul tanuló 

lengyeleknél viszont gyakori volt az ön és maga olyan használata, mint a lengyel Pan/Pani 
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alkalmazása.   

Megjegyzendő, hogy a magyarul tanuló lengyelek gyakorta a lengyel Pan/Pani-t 

asszonyom, uram-mal helyettesítették, ilyen cím nélküli megszólítás egyáltalán nem fordult 

elő a magyar adatközlők megnyilatkozásai között.  

A magyar rendszer összetettsége a lengyel egyszerűségével szemben azt 

eredményezte, hogy a magyarul tanuló lengyelek nem mindig követték a magyar mintákat. 

Továbbá a magyarul tanuló lengyelek alig használták a tetszikelő formákat, feltételezhetően 

azért, mert a lengyel nyelvben nem léteznek a tetszikelő formák, így ott, ahol a magyarok 

tetszikelő formákat alkalmaznának, a magyarul tanuló lengyelek vagy E/3. vagy E/3. + ön 

formákat választottak. A magyar nyelvhasználók között szintén tapasztalható, hogy a 

csókolom, illetve a néni/bácsi megszólítás nem mindig jár tetszikelő formával, hanem néha 

E/3. formákkal, néha pedig E/2. formákkal is.  

 

(165) Csókolom, Marika néni! Oda tudná adni a lakáskulcsokat? Nincs nálam, és 

nagyon sürgős lenne. Köszönöm szépen! 

 (166tka néni, kölcsönadnád a kulcsot egy kis időre? 

 (167) Szia, Csilla néni! Elkérhetném a lakáskulcsot? Este visszahozom. 

 

A magyarul tanuló lengyelek, amikor megnyilatkozásukat figyelemfelkeltő, nyitó 

megszólítással látták el, nem mindig a legodaillőbb módon tették ezt: 

 

(168) Elnézést, tudnál adni egy jegyet? 

(169) Bocsánat asszonyom, kérem szépen megmondani hol van út… 

(170) Elnézést! Már befejeztem fordítást csinálni, ha lenne időd, tudnál átnézni? 

 

A ne haragudj, ne haragudjon kifejezést nagyon ritkán a bocsánat, illetve elnézést 

szinonimájának tekintették, és csupán 3 adatközlőnél használták nyitóformulaként. A másik 

eltérés a magyar és magyarul tanuló adatközlők között az volt, hogy a magyar adatközlők 

megnyilatkozásai szinte kötelező jelleggel nyitóformulát tartalmaztak, a magyarul tanulókéból 

pedig többször hiányzott ez.  

Ami a megnyilatkozásuk szerkezetét illeti, a magyarul tanulók az esetek többségében 

a lengyel szerkezetet tették át magyarra, kevés volt az olyan megnyilatkozás, mely a tipikus 

magyar felépítést követte volna (feltételes mód, modális ige, ragozott igealak).   

A szerkezeti különbségeken túl a magyar és lengyel nyelvhasználat között alkalmazási 

különbségek is tapasztalhatók. A lengyel nyelvben a tegező formák használta nem terjed olyan 
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mértékben, mint a magyarban, a nemtegező Pan/Pani formák alkalmazása nem kelt olyan 

bizonytalanságot, mint a magyar ön, maga formákat alkalmazó stratégiák, így leginkább E/3. 

formát alkalmazó stratégiával hasonlítható össze.  

A fiatal vagy az adatközlőnél fiatalabb ismeretlen  személyt a lengyelek és a magyarok 

egyaránt tegezték, ám megjegyzendő, hogy a magyar adatközlők gyakrabban alkalmazták a 

személyre közvetlenül utaló elemeket a megnyilatkozás során (63%, 95%, 93%), míg a 

lengyel adatközlőknél a stratégiák jobban eloszlottak, így a kérés vagy nem tartalmazta a 

címzettre utaló elemeket, vagy E/1.-ben történt, vagy az E/3. + Pan/Pani formát alkalmazták. 

A magyarul tanuló lengyelek 53, 30, illetve 12%-a ezekben a példaszituációkban a nemtegező 

forma mellett döntött.  

A magyarul tanuló lengyeleknél legnagyobb arányban a semlegesen fogalmozott 

kérések fordultak elő. A lengyelek közül a magyaroknál többen használtak vagy egyes szám 

első személyű formákat, vagy olyan semleges formákat, amelyek nem tartalmaztak a 

beszédpartnerre utaló elemeket. 

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a magyar mint idegen nyelv tanításánál 

a nemtegező és tegező formák alkamazásával összefüggésben nemcsak a magyar 

nyelvhasználatnak megfelelő T/V formák alkalmazására kell ügyelni, hanem a megfelelő, 

magyar mintákat követő szerkezetek tanítására is.  

Továbbá hangsúlyozni kell, hogy az ön nem a Pan/Pani közvetlen megfelelője, illetve 

nem célszerű a lengyel Pan/Pani-t a szokásos fordításaikkal, azaz uram/asszonyom/hölgyem-

mel helyettesíteni, mivel nem ugyanazokban a tipikus szituációkban használhatók. Szintén 

érdemes felhívni a tanulók figyelmét a jelenlegi tegező és nemtegező formákra vonatkozó 

attitűdre, és a nyelvben zajló változásra.  

A vizsgálatok alapján kimutatható, hogy a leggyakoribb hibák, illetve hiányosságok a 

magyarul tanuló lengyeleknél a nominális megszólítások alkalmazásákor jelentek meg, illetve 

azoknak a hiányára vonatkoztak, mivel a két rendszer között olyan különbségek 

tapasztalhatóak, melyek kihatnak a formák alkalmazására.  

 

4.3.2. A tegező és nemtegező formákkal kapcsolatos problémák a fordításban 

Bár az Ön/Önök és a Pan/Pani/Państwo megszólítási formák szótári jelentése megegyezik, és 

sok nyelvkönyvben is az Ön/Önök megszólítási forma az udvarias megszólítási forma, az 

alkalmazásuk nem egyezik meg teljesen. A Pan/Pani/Państwo mindazokban a helyzetekben 

alkalmazható, amelyekben az Ön/Önök a magyarban, de a lengyel nyelvben való alkalmazása 

sokkal elterjedtebb, és ezáltal sokkal semlegesebb, mint az Ön/Önök a magyarban. A 2011-es 

kutatásaimban a magyar Ön/Önök erősen formalizált helyzetekben került alkalmazásra, az 
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adatközlők leginkább hivatalokban, bíróságnál, illetve telefonos ügyfélszolgálattal 

kapcsolatosan alkalmazták ezt a formát. Egyéb helyzetekben, amennyiben V formát 

használtak, E/3.-at és annak grammatikai következményeit használták. A lengyelben viszont a 

Pan/Pani megszólítás nemcsak mindazokban a helyzetekben alkalmazható, amelyekben az 

Ön/Önök, illetve E/3. formák, hanem azokban is, ahol magyar anyanyelvűek gyakran tegező 

formákat alkalmaznak (pl.: gyorsétterem, ismeretlen, de azonos korosztályhoz tartozóval 

szemben). Szövegek, filmek vagy akár mindennapi használatra szánt szövegek fordítása során 

(használati útmutatók, reklámok, nagyvállalati nemzetközi levelezés) ügyelni kell arra is, 

hogy a megszólítási formák alkalmazása megegyezzen a célnyelvi szokásokkal. Az általános 

tendencia az, hogy a magyar nyelvben sokkal több helyzetben kerül alkalmazásra a tegező 

forma. A lengyelben semleges, távolságtartó formának minősül a Pan/Pani ám a 

reklámszövegekben vagy a használati utasításokban épp fordított a helyzet: a lengyelben 

tegező formát használnak, a magyarban pedig az E/3.-at.   

Hasonlóképpen a spontán kommunikáció során előfordulhat, hogy a magyar fél tegező 

formákat alkalmaz a lengyel féllel szemben, míg a lengyel nyelvi szokások szerint Pan/Pani-t 

alkalmaznánk. A megszólítási formák és a névmási rendszer párhuzamba állítható a két 

nyelvben, viszont az alkalmazásuk több kontextusban is eltérő. A tolmácsolás vagy fordítás 

során a tolmácsnak, illetve a fordítónak nemcsak a szó szerinti jelentést kell átadnia, hanem a 

kommunikációs szándéknak megfelelően kell megformáznia a fordítást. Mivel a befogadónak 

vélhetően nincs tudása a két nyelv közötti különbségekről, inkább a célnyelvi szokásokhoz 

kell alkalmazkodnia, hogy megfelelőképpen adja át a pragmatikai tartalmat (Hejwowski  

2004, 2008, Korzeniowska-Kuhiwaczak 2005). 

Szintén eltérő szokásokkal találkozunk a hivatalos levelezésekben. A magyar hatósági 

határozatok szövegeiben személyes formákkal találkozunk, E/1.-gyel, míg a lengyel hatósági 

döntésekben vagy személytelen formákkal találkozunk vagy E/3.-as formákkal, azzal, hogy 

maga a hatóság (nem pedig az a személy, aki a határozatot írta meg) válik alannyá.  

Az eltérő tiszteletmegadási szokások a magasrangú személyek megszólításában is 

jelentkeznek. A lengyel nyelvben még mindig (bár egyre ritkábban) az állami tisztségvielőket, 

egyetemi rektorokat, bíborosokat, nagyköveteket az eminencja-val vagy ekscelencjá-val kell 

megszólítani (hivatalos helyzetekben, hivatalos beszédekben stb.), a magyarban sokkal kisebb 

mértékben kerülnek alkalmazásra a fenti tiszteletmegadási formák. Ezeknek az összetett 

rendszereknek a  használata mind a két nyelven más-más szabályokon alapul,  így a 

tolmácsnak tudnia kell, hogy a lengyelben illik az eminencja-val vagy ekscelencjá-val   

megszólítani akkor is, ha a magyar fél a lengyel félhez címzett beszédében nem alkalmazta 

ezeket.  
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4.4. Összegzés 

A nyelvészeti szakirodalomban a tegező/nemtegező formákat gyakran az elvárások és normák 

rendszere által működtetett, és ily módon értelmezett udvariasság megnyilvánulásaiként írták 

le. A munkámban viszont amellett érvelek, hogy a személyközi viszonyokat a nyelvi 

tevékenység során folyamatosan alakítjuk, így a tegező/nemtegező formák alkalmazása 

korántsem annyira stabil, és korántsem annyira erős elvárások által irányított, mint azt a 

korábbi, főleg leíró jellegű munkák sugallták. Emellett nem kizárólag a tegező/nemtegező 

formákkal alakítjuk a személyközi viszonyokat, hanem az adott beszédaktus 

megformáltságával is, aminek bizonyos együttállásait az előző (3.) fejezetben ismertettem. 

Ebben a fejezetben röviden, átfogó módon foglalkoztam a tegező/nemtegező formák és 

jellegzetes alkalmazásuk leírásával (4.1.), illetve az atipikus használatuk következményeivel a 

konstruálás szempontjából. Mind a magyar, mind a lengyel (bár utóbbi kisebb mértékben) 

megszólítási rendszer változásokon megy keresztül, melyekről a 4.2. alpontban szóltam. A 

változások főleg a tegező és nemtegező formák alkalmazására vonatkoznak, de egyúttal 

hatással vannak az egyéb nyelvi választások szerepére a személyközi viszony alakításában.    

Mivel a vizsgálataimat magyar és lengyel anyanyelvű, valamint magyarul tanuló 

lengyel anyanyelvűek között végeztem, összehasonlítottam a magyar és lengyel 

anyanyelvűekre jellemző tegező/nemtegező formák használatát, a lengyel anyanyelvű 

magyarul tanuló dikákok leggyakoribb hibáit, melyek egyaránt érintik a tegező/nemtegező 

formákat, illetve a kérés megformáltságával kapcsolatos kérdéseket. A lengyel anyanyelvű 

diákok, hasonlóan más nyelvtanulókhoz, általában erősen követik az anyanyelvi mintákat, ami 

hatással van a kérés befogadására. A fejezetben nyelvtanítással és fordításelmélettel 

kapcsolatos problémákkal is foglalkoztam, rámutatva az összehasonlító vizsgálat 

alkalmazhatóságára.  

A tegező/nemtegező formák alkalmazása területén a magyar nyelvhasználók gyakran 

bizonytalanok, a megítélésük nem egységes, így a személyközi viszonyok alakításában egyre 

több teret kapnak a kérést konstruáló egyéb elemek (lásd. 3. fejezet), illetve a beszédpartnerre 

való utalás elkerülési stratégiái, melyekkel a következő (5. fejezet) fejezetben foglalkozom.  
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5. A beszédpartner deiktikus jelölésének elkerülése – az elkerülő stratégiák 

 

 

Ebben a fejezetben azokat a beszédpartnerre történő utalást elkerülő stratégiákat mutatom be, 

melyek a magyar és lengyel anyanyelvűek körében végzett diskurzuskiegészítő tesztekben 

voltak megfigyelhetőek. Figyelembe véve a magyar és lengyel nyelvben zajló változásokat, az 

elkerülő stratégiák fontos szerepet töltenek be a társas kontextusokban.  A fejezetben nemcsak 

az egyes elkerülő stratégiákat mutatom be és elemzem pragmatikai szempontból, hanem 

bemutatom az elkerülő stratégiák előfordulásainak kontextusát, illetve azok előfordulási 

arányait. A fejezetben nemcsak az előfordulás kontextusa kerül elemzésre, hanem a kérés 

konstruálásának egyéb tipikus kidolgozási aspektusai is.  

A diskurzuskiegészítő tesztekben különböző személyt jelölő formákat alkalmazó 

megoldások jelentek meg, melyek közül kiemelt szerepet kaptak a többes szám első személyű 

formák. A T/1. formáknak nagy a jelentéspotenciájuk, azok virtuális használata, tehát amikor 

a referens az adott tevékenység természeténél fogva nem a T/1. forma  elsődleges jelentése 

által jelölt csoport, sok esetben elkerülő stratégiáként jelenik meg. Ennek társas és térbeli 

feltételeit a következő (6.) fejezetben részletesen is tárgyalom.  

Jelen fejezetben először is bemutatom az empirikus vizsgálatok célját és témáját (5.1.), 

majd a személyközi viszonyokról és a személyközi viszonyok iránti bizonytalanságról szólok 

(5.2.) A fejezet harmadik részében bemutatom a vizsgálati anyagban alkalmazott különböző 

elkerülési stratégiákat (5.3.), majd alkalmazásuk néhány jellegzetességére is rámutatok (5.4.).  

 

5.1. A vizsgálatok bemutatása 

Az előző fejezetben bemutatott vizsgálatok elemzése során kiderült, hogy több adatközlő el 

próbálta kerülni a személyjelölést a beszédpartner vonatkozásában. Emiatt az elemzés során 

az a kérdés vetődött fel, hogy milyen módon és milyen tipikus társas kontextusokban 

fordulnak elő az elkerülő stratégiák, illetve hogyan valósul meg a beszédpartner fűződő 

viszony megjelölésének elkerülése a kérés konstruálásában. 

Így tehát a jelen fejezetben a 2008-as és 2011-es vizsgálatoknak az anyagát a bennük 

előforduló elkerülő stratégiák és az előfordulási kontextusok szempontjából vizsgálom.  

A bemutatott nyelvi anyag saját vizsgálataimból, diskurzuskiegészítő tesztekből 

származik, melyeket 2008-ban és 2011-ben végeztem el. Mindkét vizsgálat során 18–38 éves 

magyar anyanyelvű adatközlőket kértem meg arra, hogy a megadott szituáció leírásának 

ismeretében kisebb-nagyobb szívességre irányuló kéréseket fogalmazzanak meg. Ilyen módon 
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a vizsgálat alatt az adatközlő figyelmét a kérés végrehajtására irányítottam, nem pedig a 

személyközi viszonyt jelölő nyelvi formára.  

Természetesen a szituációk váltakoztak a kérés súlyossága, az ismertségi fok és a 

társadalmi távolság szerint, melyek hatottak a megnyilatkozás formájára, valamint a 

személyközi viszony megjelölésére vagy megjelölésének elkerülésére. A személyközi 

viszonyok megjelölésének azokat az elkerülési stratégiáit mutatom be és elemzem, melyekkel 

az adatgyűjtés során találkoztam, tehát főleg a T/1. és E/1. formákat alkalmazó megoldásokat. 

Szintén kitérek a T/2. formákat alkalmazó megoldásokra, bár azok elkerülő jellege nem 

mindig ugyanolyan mértékben van jelen, mint a T/1. és E/1. formákat alkalmazó 

stratégiáknál.  

A 2008-ban és a 2011-ben végzett vizsgálatok egyaránt hasonló felépítésű, bár más 

szituációs és társas kontextusokat felidéző diskurzuskiegészítő teszten alapultak. A 2008-as 

vizsgálat családi, baráti, munkahelyi és mindennapi helyzetekre, a 2011-es vizsgálat 

munkahelyi szituációkra alapozott. Ennélfogva a vizsgált közegek részben eltértek. A 2008-as 

vizsgálatban magyar anyanyelvű egyetemisták vettek részt (összesen 43 fő), a 2011-es 

vizsgálatokban pedig fiatal munkavállalók (24-38 évesek), akik az állami vagy a 

magánszektorban dolgoztak. 

A 2011-es vizsgálatban részt vevő adatközlőket két csoportra osztottam: az egyikbe 

olyan adatközlők kerültek, akik nemzetközi óriásvállalatoknál dolgoznak, (GE Energy, 

Unilever, Shell, Vodafone, HCL, MOL, HP Magyarország, Evosoft Hungary, IBM, Philip 

Morris). Végzettségüket tekintve majdnem mindenki felső végzettséggel rendelkezett, koruk 

pedig 24–38 év közötti volt. 

A másik csoportba a hagyományos felépítésű, állami szektorban dolgozók kerültek.  

Ők szintén főleg felső végzettséggel rendelkeztek, de munkahelyük hagyományosabb 

felépítésű állami szektorban működő intézmények volt (Országos Széchényi Könyvtár, állami 

óvoda, Miskolci Egyetem, Hermán Ottó Múzeum, Észak-magyarországi Regionális Nyugdíj 

Biztosítási Igazgatóság). Így tehát a két csoport között a leglényegesebb különbség a 

munkahelyük felépítésében és szervezettségében jelent meg. A fentebb jellemzett csoporthoz 

való tartozás nemcsak az alkalmazott megszólítási formákra hatott ki, hanem az elkerülési 

stratégiák alkalmazására is. 

Az elkerülési stratégiák alkalmazásának egyik általam felételezett oka az, hogy az 

adott kontextusban bizonytalanságot éreznek a nyelvhasználók az egyéb formák 

alkalmazásával kapcsolatban, így elkerülési stratégiákat választanak. Emiatt a 2011-es 

vizsgálatot attitűdteszttel egészítettem ki.  

Az adatközlők többsége olyan korcsoporthoz tartozik, mely nyelvhasználatában 
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legjobban látszik a nyelvben zajló változás (Domonkosi 2002, lásd még 2009: 21).
.
 Éppen a 

fiatalok, főleg a fiatal nők ügyelnek legjobban a nyelvezetükben a társadalmi szolidaritás 

kifejezésére, valamint a társadalmi elfogadottságra a nyelvhasználat által is (Wradhaugh, 

1995:169-191, Gal 1979) így hajlandóbbak olyan formákat alkalmazni, melyek megfelelnek 

az adott közegben elfogadott formáknak.  

A kutatásban résztvevők társadalmi helyzete egybeesik a 2008-as vizsgálatokban 

résztvevőkével, mely lehetővé teszi az eredmények összevetését és kompilációját. A korábbi 

kutatás azonban sokkal általánosabb volt, az adatközlőt több eltérő szituációba állította, mivel 

általános képet kívánt adni a tegező és nemtegező formák használatáról. Az adatközlőket 

nemcsak a diskurzuskiegészítő teszt kitöltésére kértem fel, hanem egy rövid attitűdteszt 

kitöltésére is.  

 

5.1.1. A vizsgálat hipotézei 

A vizsgálati anyag feldolgozása előtt, egy pár hipotézist állítottam fel: 

1. Az elkerülő stratégiák olyan helyzetekben fordulnak elő gyakrabban, ahol nagy a 

személyközi viszony iránti bizonytalanság vagy a személyközi viszony jellege miatt vagy 

pedig hiányos háttértudás miatt.  

2. Formalizált, hivatalos jelleggel bíró helyzetekben az elkerülő stratégiák nem fognak 

megjelenni jelentős számban.  

3. Az elkerülő stratégiák alkalmazását olyan helyzetek is kiváltják, melyekben a 

megnyilatkozón és a címzetten kívül más résztvevők is jelen vannak.
21

  

4. Az elkerülő stratégiák alkalmazásában az indirektség is szerepet kap, és hasonló 

összefüggés megfigyelhető az elkerülő stratégiák alkalmazása és a társas kontextuális 

tényezők között, mint az indirektség megjelenése és a társas kontextuális tényezők között.  

 

5.2. Bizonytalanság a személyközi viszonyok alakításában 

5.2.1. A személyközi viszonyok dinamikussága 

A nyelvi tevékenységünk társas kognitív tevékenység (Verschueren 1999, Croft 2009), és 

ennek következtében a személyek közötti viszonyok kialakítását és fenntartását is szolgálja 

(Griffin 2003: 176). Másik alapvető funkciója az információközvetítés, vagyis a világgal 

kapcsolatos tapasztalatok interszubjektív megosztása (lásd: Tátrai 2011: 36–41). Emiatt a 

társas kontextuális tényezők hatással vannak az alkalmazott konstrukciókra, és ilyen módon a 

                                                 
21

 A többes szám alkalmazása nagyon gyakran virtuális jelleggel bír. A T/1. vagy T/2. formák alkalmazásnak a 

lehetősége viszont nő azokban az esetekben, amikor több résztvevő van, viszont amennyiben olyan kérésről van 

szó, amelyet egy fő valósít meg, a többes számú formáknak elkerülő jellege lehet. (L. részletesen a 6. 

fejezetben.)  
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személyközi viszonyok nemcsak a megszólítási formákban jelennek meg, hanem a 

megnyilatkozások kidolgozásában is (erről bővebben az 3. fejezetben szólok). Az 

interakcióban résztvevők közötti személyközi viszony iránti bizonytalanság is meg fog jelenni 

nyelvileg az elkerülő stratégiák alkalmazása által. Az elkerülő stratégiák alkalmazása gyakran 

ilyen bizonytalanságról tanúskodik. A bizonytalanság hatását a személyközi viszonyok nyelvi 

alakítására a későbbiek során részletesebben tárgyalom.  

Ahogy a személyközi viszonyok dinamikusak, és nyelvi eszközökkel jelölhetőek, 

illetve alakíthatóak, ugyanúgy az elfogadott megszólítások is változhatnak a 

nyelvhasználatban, a változás pedig az egyes formák használata iránti bizonytalanságot fog 

okozni, és ilyen módon e formák elkerülését.  

A nyelvi tevékenységünk során keletkezett kognitív felismeréseink, illetve a 

társadalmi-kulturális szerepünk, nézőpontunk, pozíciónk hatással van a nyelvi 

tevékenységünkre és nyelvi választásainkra. A megnyilatkozó a beszédesemény során, mint 

egyéb interakciók során is, egy felismerést tesz a helyzet társas kontextusáról, és tudásának, 

illetve feltételezéseinek megfelelően alakítja a nyelvi tevékenységét. A viszonyítás alapja és 

középpontja a mindenkori beszélő szelfje.  

Az a szelf kerül a középpontba, és azok az információk, melyek a „szelf”-ről, 

társadalmi státuszáról, állapotáról, kapcsolatairól alakítanak ki képet, tehát melyek az 

interakció résztvevőiben benyomást keltenek (Nemesi 2000). A beszédesemény olyan 

interakció, melyben a résztvevők akár verbálisan, akár nem verbálisan reagálnak, elfogadják 

vagy módosítják, a beszélő által felajánlott viszonyt, ugyanakkor a verbális tevékenység a 

mindenkori beszélő „én” szerveződését vetíti ki. Így tehát az interakció során a résztvevők 

újra és újra létrehozzák, és egyeztetik a közöttük lévő személyközi viszonyt. A 

beszédesemény során a társadalmi és kulturális tényezők fogódzót jelentenek a személyközi 

viszonyok feltérképezéshez és alakításához. A beszédesemény során a cél elérése érdekében 

próbáljuk olyan módon alakítani és dinamikusan megjeleníteni a személyközi viszonyokat, 

ahogy az a beszédpartnerünk elképzelésének és saját elképzelésünknek legjobban megfelel. 

Tartós kapcsolat esetében mindez a résztvevők begyakoroltságon alapuló egyéni 

megállapodása. Természetesen a társadalmi tényezők hatással vannak arra, hogyan alakítjuk a 

személyközi viszonyokat, de nem adnak meg merev, át nem léphető határokat – a résztvevők 

közötti akár begyakorolt, akár éppen kialakított személyközi viszony átalakítható a megfelelő 

verbális vagy nem verbális aktivitással.  

A személyközi viszonyok nyelvi jelölésére a szituációs kontextus, illetve az adott 

résztvevő szerepe az adott helyzetben van hatással. Domonkosi Ágnes (2009: 14) említi, hogy 

egy adatközlője elmesélte, hogy míg a hivatalos tanári értekezletek során az igazgató felé V-
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típusú udvariassági formákat alkalmaztak, nem hivatalos helyzetekben T-típusú udvariassági 

formákat használtak ugyanazok a személyek. Brown, Malmkjaer, Politt és Williams közös 

tanulmányukban (1994: 153-168) hasonló példát hoznak fel: egy ír származású férfi az 

előadások során a diákokkal a távolságtartó you névmást használta, míg a szünetekben 

ugyanezekkel a diákokkal a yous közelítő, informálisnak számító névmást használta. 

A dinamikus használatra az erős érzelmi felindulás szintén hatással lehet. Ritkaság 

számba vehetőek az olyan helyzetek, amikor egy összekoccanás után egy fokozott érzelmi 

állapotban lévő károsított sofőr V formák alkalmazásával fejezné ki hangosan a véleményét a 

másik sofőr vezetési stílusáról, inkább közelítő T formákat fogja alkalmazni, melyek e 

helyzetben agresszívebbek, mint a V formák, sokkal jobban rövidítik a beszélőpartnerek 

közötti teret, és kifejezik a beszélő hatalmi pozícióját.  

A beszédhelyzet szituációs kontextusa is hatással lehet a személyközi viszonyok 

nyelvi megjelölésére. Az adott személy foglalkozása, funkciója hatással lehet a megnyilatkozó 

által alkalmazott formákra, eltekintve az adott szociológiai jellemzőitől, amire rávilágít a 

jelenleg bemutatásra kerülő kutatások egyik része.  

A fentiek alapján is látható, hogy a személyközi viszonyok megfelelő, sikeres 

megjelenítése gyors és nagy mentális erőfeszítést igényel. A nem megfelelő megjelenés pedig 

kockára teszi a kommunikációs sikerességet, azáltal, hogy a beszélő és a címzett között 

súrlódást okozhatja. A beszédpartnerhez fűződő viszony közvetlen megjelenítésének az 

elkerülése ezt a kockázatot csökkenti, ám a megnyilatkozó azáltal is konstruálja a 

személyközi viszonyt, hogy elkerüli a személyközi viszony megjelenítését.  

 

5.2.2. Személyközi viszonyokkal kapcsolatos bizonytalanság 

A beszédpartner deiktikus megjelölését elkerülő stratégiák tárgyalásakor fontos szóba 

hoznunk a személyközi viszonyok iránti bizonytalanság fogalmát. A személyközi 

viszonyokkal kapcsolatos bizonytalanság egyrészt a nyelvi interakciók egyik motorja, mivel 

az interakció során a résztvevők csökkenteni próbálják a személyközi viszonyokkal 

kapcsolatos bizonytalanságot (Berger 1988). A személyközi viszonyok viszonyok 

alakításának a célja éppen a személyközi viszony iránt bizonytalanságnak a felszámolása 

(Holmes–Rampel 1989). Ilyen módon a személyközi viszony iránti bizonytalanságunk a 

nyelvi tevékenységünkben is kifejezésre kerül, és ez a bizonytalanság hatással van a 

beszédpartnerhez fűződő viszony megjelölésének elkerülésére.  

Ha a beszédhelyzetre vonatkozó biztos ismeretekkel rendelkezünk, akkor a 

személyközi viszonyokat nyelvileg jelöljük, viszont a beszédhelyzetre vonatkozó ismeretek 

hiánya, illetve az azokkal kapcsolatos bizonytalanság a személyközi viszonyokra utaló nyelvi 
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elemek, ezen belül is a címzettre vonatkozó deiktikus elemek elkerüléséhez vezet. Annak 

érdekében, hogy ne alkalmazzuk helytelenül a tegező/nemtegező formát, inkább 

homályosságra törekszünk, és a tegező/nemtegező formát leginkább a többes számú 

személyes névmással pótoljuk. A többes számú személyes névmások alkalmazása több 

értelmezési lehetőséget nyújt (Börthen 2010), így a személyközi viszony homályban marad. A 

homályosság fő forrása az, hogy a többes számú személyes névmások több értelmezési 

lehetőséggel rendelkeznek, mint az egyes számú személyes névmások, így tisztázatlan marad 

a beszédhelyzet résztvevői és szereplői közötti viszony is. E fejezet célja annak a felfedése, 

milyen stratégiákat választunk, amikor bizonytalanok vagyunk azt illetően, hogy milyen 

személyközi viszonyba kerülünk egymással.  

A személyközi viszonyok nyelvi megjelenítését a magyar nyelvhasználatban nagy 

mértékben a használatukra vonatkozó szociokulturális elvárások szabályozzák. Ugyanakkor 

korábbi, főleg szociolingvisztikai megközelítésű vizsgálatok (Domonkosi 2002) kimutatták, 

hogy a nyelvhasználók között igen sokan vannak olyanok, akik bizonytalanok a társas 

deiktikus nyelvi elemek kiválasztásakor, részben azért, mert egyre általánosabb a tegező 

formák általános jellegű alkalmazása, de közben eltérő attitűdökkel találkozunk az ilyen 

használathoz vagy például az ön, maga használatához. Az alkalmazható, de különbözően 

értékelt formák alkalmazása iránti bizonytalanság pedig elkerülési stratégiákat eredményez. 

 

5.3. A vizsgálatban megjelenő elkerülési stratégiák 

Az összegyűjtött vizsgálati anyagban (2008-as ás 2011-es diszkurzuskiegészítő tesztek) több 

típusú elkerülő stratégia fordult elő. A stratégiák a személyes névmási formák 

jelentéspoteciálját akánázzák ki, illetve azt, hogy a személyes névmási formák jelentéséhez a 

kontextus feldolgozása révén jutunk. Amikor a megnyilatkozók elkerülte a beszédpartner 

deiktikus megjelölését egyes számú 1) egyes személyű formákat, 2) valaki kifejezésével 

alkotott kérdéseket, 3) többes számú második személyű formákat vagy 4) többes számú első 

személyű formákat alkalmazták, melyeket alább részletesen tárgyalom. A vizsgálati anyagban 

nem fordultak elő elkerülő jeleggel a tetszikelő formák, de a jelen fejezetben tetszikelő 

formáknak a kérdését az elkerülő stratégiák szempontjából is érintem. E fejezet az elkerülő 

stratégiák típusainak feltárására vállalkozik, illetve azoknak a társas kontextussal való 

összefüggésére kíván rámutatni, és nem ad statisztikai szempontú elemzést.  
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5.3.1. Az E/1. formák alkalmazásán alapuló elkerülő stratégiák 

5.3.1.1. E/1. kijelentés, megszólítás nélkül 

Az egyik stratégia a megszólítás hiánya, ezáltal a címzettre való utalás hiánya, a magyar 

adatközlők válaszaiban ritkán fordult elő. Mivel egy erősen konvencionalizált helyzetben nem 

gyakori startégia (a leggyakoribb volt az „elnézést” vagy „bocsánat”-ot tartalmazó kérés, 

melyben közvetlenül utaltak a megszólítottra a tud segédige ragozott formája által), így olyan 

nem konvencionális megoldásnak tekinthető, mely keretében a beszélő nem utal semmilyen 

módon a beszédpartnerére.  

Az (130)-hoz hasonló megnyilatkozások leggyakrabban erősen konvencionalizált 

helyzetekben indirekt kérésként jelennek meg, amelyekben a résztvevők konvencionalizált 

szerepekben vannak, és egymás számára ismert forgatókönyvekre támaszkodhatnak (pl.: 

bolt). Ez a stratégia igen gyakori volt a lengyel anyanyelvűek között, erősen konvencionalizált 

helyzetekben (bolt, útbaigazítás). Ilyenkor a stratégia személytelen formájánál fogva alá-fölé 

rendelő és szimmetrikus viszonyoknál fordult elő.  Ezen kívül gyakran került alkalmazásra a 

lengyel anyanyelvűek között, amikor ismeretlen személyt kellett megkérniük arra, hogy ne 

dohányozzon nemdohányzó fülkében. Az E/1. személyű kijelentés esetében a megnyilatkozó 

egyrészt kifejezi a vágyait, és nem kérdez rá a másik befogadó vágyaira, másrészt az E/1.-ben 

gyakran hivatalos, utasításszerű kérések hangoznak el, így a kérés sokkal erősebb.  

 

(171) Nem találom a próbafülkét. 

(172) Proszę zmienić muzykę. (szó szerinti fordításban: Kérem váltani a zenét.) 

(173) Proszę wyłączyć radio.   (szó szerinti fordításban: Kérem kikapcsolni rádiót.) 

(174) Gdzie mogę przymierzyć ubranie? (Hol tudom felpróbálni ezt a ruhát?) 

(175) Proszę opuścić ten przedział i zapalić tam gdzie można. (szó szerinti 

fordításban: Kérem kimenni a fülkéből és rágyújtani ott, ahol szabad.) 

(176) Proszę wyjść, to mi przeszkadza.  (szó szerinti fordításban: Kérem kimenni, ez 

zavar engem.) 

(177) Mogę wyłączyć radio? (Kikapcsolhatom a rádiót?) 

(178) Przepraszam bardzo, ale tu się nie pali. (szó szerinti fordításban: Elnézést, de itt 

nem dohányzunk.)  

(179) Tu się nie pali. (Itt nem dohányzunk.) 

 

Az E/1. személyű kijelentés esetében a megnyilatkozó az indirekt kérést úgy fogalmazza meg, 

hogy a forgatókönyvben foglalt folyamatnak egy részét szóvá teszi – legtöbb esetben az elejét 
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–, és így azt implikálja, hogy nem állnak rendelkezésére megfelelő feltételek ahhoz, hogy a 

résztvevők számára ismert forgatókönyv célja teljesíthető legyen. 

A ruha vásárlására és felpróbálására vonatkozó tartományból kiválasztjuk az első 

részt, de ezáltal olyan implikatúrára építünk, mely azt tartalmazza az adott helyzetben, hogy 

nincsenek meg a szükséges feltételek ahhoz, hogy a megnyilatkozásban kifejtett cél 

teljesíthető legyen, tehát metonimikusan jelenítjük meg az egész folyamatot (Panther–

Thornburg 1998). A személyközi viszonyok alakítása szempontjából az, hogy e stratégiával a 

megnyilatkozó úgy jeleníti meg a címzettet, mint a forgatókönyv sematikus szereplőjét, 

egyrészt azt eredményezi, hogy előtérbe hozza a forgatókönyvben foglalt célt, másrészt ezzel 

háttérbe szorítja a beszédesemény interperszonális oldalát, és ilyen módon elkerüljük a 

személyközi viszonyok megjelölését. Tehát a személyközi viszonyok megjelölésének 

elkerülése a fent bemutatott stratégiában nemcsak azáltal nyilvánul meg, hogy a 

megnyilatkozásban nincs címzettre utaló elem, hanem azáltal is, hogy erősen háttérbe 

szorítjuk a beszédesemény interperszonális aspektusát. Ami érdekes, az adatközlők a 

megszólítás nélküli, címzettre utaló elemeket nem tartalmazó stratégiát alkalmazták akkor is, 

amikor egyrészt nagyobb súllyal rendelkező kérésről volt szó (kölcsön), de a kérés 

súlyosságát enyhítette annak a ténye, hogy ismerőstől kell azt kérniük. 

 

(180) Kéne egy kis pénz. Megoldható? 

(181) Szeretnék kölcsönkérni egy kevés pénzt a hónap végig, ha nem gond. 

 

Ha bizonytalanok vagyunk a személyközi viszonyunkat illetőleg, akkor nemcsak az iránt 

vagyunk bizonytalanok, hogy hogyan szólítsuk meg a másik személyt, hanem azzal 

kapcsolatban is bizonytalanok lehetünk, hogy mire kérhetjük őt meg. A következő fejezet 

vizsgálatának eredményei (6. fejezet) kimutatták, hogy a nemmel, korral, illetve az adott 

helyzettel kapcsolatos szociokulturális konvenciók és elvárások jelentős mértékben segítenek 

az eligazodásban. Nem meglepő tehát, hogy amennyiben az adatközlőknek nagyobb 

szívességet kellett kérniük egy olyan személytől, aki a társadalmi ranglétrán magasabb 

pozíciót foglal el, akkor az E/1.-ben való kijelentés stratégiájával nem lehetett találkozni (sőt a 

nyelvi megalázkodás eszközei jelentek meg). 

 

5.3.1.2. E /1. kijelentés, expresszív beszédaktussal 

A következő stratégia csak részlegesen kerüli el a személyközi viszony megjelölését, hiszen 

az alkalmazott kérést támogató expresszív beszédaktus, illetve a megnyilatkozásban a 

címzettre közvetlenül nem utaló, de attitűdjelölő elemek kifejezik a megnyilatkozó címzetthez 
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való társas attitűdjét. A magyar anyanyelvű beszélők az elemzett stratégiát a következőképpen 

alkalmazták: 

 

(182) Bocsi, hol tudnám felpróbálni ezt a rucit? 

(183) Elnézést, a próbafülkét merre találom? 

(184) Elnézést kérek, de ez itt nemdohányzó fülke. 

(185) Bocsánat, zavar a füst! 

(186) Przepraszam, gdzie jest przymierzalnia? (Elnézést/ Bocsánat, hol van a 

próbafülke?) 

(187) Przepraszam, jak dojść do... (Elnézést/ Bocsánat, hogy jutok a...) 

(188) Sorry, gdzie jest przymierzalnia? (Bocsi, hol van a próbafülke?) 

 

Az alkalmazott bocsi, elnézést, bocsánat formák bevezetik az általában ezekkel összeköthető 

tegező vagy nemtegező formákat. A 2008-as kutatási anyagban (magyar anyanyelvűektől 

származó, összesen 1204 megnyilatkozás) az a tendencia volt tapasztalható, hogy a bocsánat, 

bocsi formákkal leginkább a tegező formák kerültek alkalmazásba, az elnézést általában 

formálisabb regiszterű megnyilatkozásoknál és nemtegező formákkal együtt került 

alkalmazásba. A bemutatott esetekben viszont a megnyilatkozás másik része ugyanolyan 

jellemzőkkel rendelkezik, mint az 1. pontban bemutatott stratégia. A személyközi viszony 

megjelenítését/alakítását a megszólítás és a vele összekapcsolható beszélgetőpartnerre 

vonatkozó udvariassági formák vezetik be. Emiatt a kiválasztott stratégia csak részlegesen 

dolgozza ki a személyközi viszony jellegét. 

A lengyel példák esetében megjegyzendő, hogy a fentebb bemutatott stratégia 

ugyanolyan jellemzőkkel rendelkezik, mint az 1. pontban bemutatott stratégia, a przepraszam 

interakciós mondatszó nem kapcsolódik kizárólagosan a tegező vagy nemtegező formákhoz, 

így nem dolgozza ki a személyközi viszony jellegét. A (147)-es példában szereplő sorry 

viszont igen, mivel bizalmas stílusú, leginkább tegező formákhoz kapcsolódik, gyakran 

szlenges formákhoz is.  

 A lengyel adatközlők körében a przepraszam mondatszóval kezdett E/1.-es 

személyű kijentések gyakoribbak voltak, mint az anélkül valók. Ugyanakkor meg kell 

jegyezni, hogy mivel ez a leginkább konvencionális megoldás, főleg olyan stratégiáként 

fogható fel, mely keretében a megnyilatkozó a helyzettel kapcsolatos tényállásra utal, és ezzel 

direkt vagy indirekt módon kér valamire.  

A munkahelyi helyzeteket vizsgáló diskurzukiegészítő tesztben ilyen stratégiával 

akkor találkoztunk, amikor egy igazolást kellett kérniük egy másik osztály dolgozóitól, vagy 
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olyan kérés teljesítését, mely egy másik személy használatában lévő eszköz használatára 

vonatkozott: 

 

(189) Jó napot kívánok, elnézést a zavarásért, a szomszéd irodában dolgozom, 

Baloghné Réka vagyok. Sajnos nem működik a fénymásolónk, pedig fontos lenne 

másolnom. Kérhetnék egy kis segítséget? 

 

(190) Jó napot kívánok, egy munkáltatói igazolásra lenne szükségem, amennyiben 

lehetséges, meg is várnám. Köszönöm.  

 

A fenti példákban a Jó napot kívánok! forma nem jelöli ki a címzettet, és csak részlegesen 

dolgozza ki a személyközi viszony jellegét. A megnyilatkozás további része E/1. formákkal 

folytatódik, így a címzett nem kerül közvetlen megjelölésre. 

Hasonló, részleges megjelölésről van szó a lengyel nyelvben egyre jobban terjedő 

stratégia esetében, amikor a megszólításban megjelenő önöző formát a T/2. személyes 

névmások és annak a formái követik: 

 

(191) Witam Państwa, jak wiecie zebraliśmy się tutaj… 

’Kedves Hölgyeim és Uraim, ahogy tudjátok, azért gyűltünk össze, hogy…’ 

 

Ám a fent bemutatott stratégia nem következetes – a lengyel nyelvhasználatban a 

hölgyeim és uraim megszólítás a T/3. formák alkalmazását igényli, ezért ilyen értelemben 

helytelen. A stratégia viszont egyre jobban terjed a lengyel nyelvhasználók között, mivel a 

megszólítás bevezeti a megnyilatkozás udvarias voltát, az utána alkalmazott formák pedig a 

második személy által előhívható közvetlenséget.  

 

5.3.2 Valaki – általános névmást alkalmazó stratégia 

A következő stratégia a valaki névmás alkalmazásával valósult meg, leginkább olyan 

helyzetekben, amikor beszélő nem jelölte ki közvetlen módon a személyt, akire a kérés 

vonatkozik, mint példaul az alábbi esetekben:   

 

(192) Sziasztok, ki tudná valaki állítani nekem a munkáltatói nyilatkozat hivatalos 

verzióját? 

(193) Sziasztok! Kellene nekem egy hivatalos munkáltatói igazolás. Valaki tudna 

ebben segíteni? 
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Ilyen stratégiával akkor találkozhatunk, amikor egy helyiségben többen tartózkodnak. A 

megnyilatkozó nem határozza meg az üzenet címzettjét, és az általános valaki használatával 

tulajdonképpen belefoglalja a teljes hallgatóságot, de ugyanakkor nem szólít meg semmilyen 

konkrét személyt.  Az üzenet fogadóinak minden tagja úgy értelmezheti, hogy nem ő illetékes 

az ügyben.  

Mind a két példában köszöntő formulaként a sziasztok szerepel, mely sugallja a 

bizalmas, informális kapcsolatot. Ugyanakkor figyelembe véve, hogy mind a két mondat az 

óriásvállalatoknál dolgozó adatközlők válaszait tartalmazó kérdőívekből származik, meg kell 

jegyezni, hogy ilyen felépítésű cégeknél a tegező forma alkalmazása nagyon elfogadott. A 

megnyilatkozó elkerüli a címzett közvetlen megjelölését, mi több, mind a két esetben indirekt 

módon kéri az igazolás kiállítását. A megadott helyzetben a megnyilatkozó akár egyes-, akár 

többes személyű formákat használhatott volna, ehelyett „valaki”-vel helyettesítette azokat, és 

így határozatlanná teszi a kérés címzettjét.  

 

5.3.3. T/2. alakok alkalmazása 

Az alábbi részben a személyes névmások olyan alkalmazását tárgyalom, melyben a címzettre 

való utalás eltávolítja a beszélőt a befogadótól, és egyúttal meghatározatlanná teszi az üzenet 

címzettjét. A megadott példák diskurzuskiegészítő tesztekből származnak, melyeket 2011-ben 

töltettem ki az adatközlőkkel. Az adatközlőknek az volt a feladata, hogy kérést fogalmazzanak 

meg. Az egyik megadott szituációban el kellett menniük a munkahelyükön egy másik 

osztályra, és segítséget kellett kérniük a fénymásolásban, a másikban a HR osztályon kellett 

egy igazolást kérniük. 

 

 (194) Legyetek szívesek kiállítani részemre egy munkáltatói nyilatkozatot. 

 

A fent alkalmazott formák használatát úgy is számon lehet tartani, mint csupán többes 

számban történő 2. személyű formák alkalmazását, azaz a te személyes névmások 

megtöbbszörözését és implicit formában való alkalmazását. A tárgyalt beszédhelyzetben az 

én, most, itt könnyen meghatározható, viszont a te nincs egyértelműen kijelölve. A ti 

személyes névmás több módon értelmezhető, ha Łysiakowski megkülönböztetését használva 

inkluzív módon értelmezzük, akkor a te+ő+ők összetevőkből áll, tehát a meglehetősen nagy 

hallgatóságot és egyben az üzenet címzettjeit is jelenti. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 

T/2. formák ezekben az esetekben nem a te sokaságát jelentik, hanem tipikusan a te+ő+ők-et 

tehát van egy kiválasztott „te”, aki közel van hozzánk, és a többi „ők” a beszélőtől távolabbra 
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helyezkednek el (Łysiakowski 2005: 70–71), ám más helyzetben a T/2. alakok a „te” 

sokaságának is tekinthetők. A „ti” személyes névmás számos kontextusfüggő értelmezéssel 

rendelkezik, és emiatt alkalmas arra, hogy használatával elkerüljük a személyközi viszony 

pontos meghatározását, illetve azt is mondhatjuk, hogy nagyon plasztikus a dinamikus 

jelentésképzés szempontjából. A megnyilatkozó tehát a „ti” személyes névmás kiválasztásával 

elkerüli az üzenet címzettjének pontos meghatározását. Ha viszont a fent idézett 

beszédaktusok közben a beszélő tekintettel rámutat a csoport egyik tagjára, anélkül, hogy 

ténylegesen hozzá fordulna, valójában egy kiválasztott személyhez fordul (ezért inkább a „te” 

névmás lenne helyénvaló), de a címzett pontos meghatározásának elkerülése végett a ti 

személyes névmást, illetve a T/2. morfológiai formáit választja.  

A többes számú formák alkalmazása – olyan kérésekben, melyeknek valójában egy 

címzettje van – egyrészt megtartja a távolságot, mely jellemzője az udvarias formáknak, de 

egyúttal kisebb mértékű távolságot is fejez ki, mint az önöző és magázó formák. A többes 

számú formák alkalmazása ugyanakkor nem jelöli ki határozottan a címzettet – tehát a beszélő 

meghagyja a helyzet résztvevőinek a lehetőséget, hogy úgy értelmezzék azt, hogy nem rájuk 

vonatkozik a kérés. A T/2. formák alkalmazása lehetőség arra, hogy a beszélő ne jelölje ki 

explicit módon, kire vonatkozik a kérése, de megadott kontextusban (például ha tudható, hogy 

a csoportnak csak az egyik tagja képes az adott feladatot teljesíteni), akkor a személyközi 

viszony meghatározásának elkerüléséről beszélhetünk. Ilyen módon a homályosság elősegíti 

az udvariasságot. Érdemes megjegyezni, hogy, a T/2. formák egyesítik a magázó és önöző 

formák távolságtartását, másrészt mivel a fizikai térben kisebb távolsággal köthető össze, a 

tegező formák közvetlenségét. Ezt a tulajdonságot a lengyel nyelvben olyan alkalmazások 

mutatják, melyek keretében a Państwo megszólítási forma kerül alkalmazásra, melyet nem 

T/3. formák követnek, hanem T/2. formák. Ilyen módon a beszélő eleget tesz a megszólítással 

kapcsolatos elvárásoknak, de nagyobb mértékű közvetlenséget fejez ki, mintha a Państwo 

megszólítási formát a T/3. formák követnék.  

 

5.3.4. T/1. alakok alkalmazása 

A többes számú személyes névmások sokkal több kontextustól függő értelmezési lehetőséggel 

rendelkeznek, ezért az ilyen stratégia elhomályosítja a személyközi viszonyt, másrészt a T/1. 

alkalmazása előtérbe helyezi a közös célokat és érdekeket. Ilyen stratégiával gyakran 

találkoztam, amikor az adatközlőnek egy szívességet kellett kérnie egy hatalmi pozícióban 

lévő személytől, vagy akkor, amikor nagy volt közöttük a társadalmi különbség. Fontos 

hozzátenni, hogy a megnyilatkozó leggyakrabban nem tartózkodott saját helyén (a befogadó 

kocsijában vagy lakásában kellett szívességet kérnie).  
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(195) Nem baj, ha zenét váltunk? 

(196) Válthatnánk esetleg zenét? 

(197) Nem hallgathatnánk valami mást? 

(198) Bocsánat, nem lenne túl nagy kérés, hogy ne ezt hallgassunk? 

(199) Możemy zmienić muzę? (Válthatnánk zenét?) 

(200) Możemy posłuchać czegoś innego? (Hallgathatnánk valami mást?) 

 

A (195)–(200) típusú megnyilatkozásokban a T/1. alakú ragozott ige segítségével a 

beszélő egyrészt szolidaritást fejez ki, másrészt együttérzésre számít. Az alkalmazott stratégia 

implicit módon támaszkodik a leechi együttérzés maximára (Leech 1983), mivel egyrészt a 

T/1. formákkal a beszélő az egy csoportba tartozást, a közös célokat hangsúlyozza, másrészt 

az alkalmazott stratégiával az egyetértés megerősítését próbálja elérni. Ugyanakkor a T/1. 

formák alkalmazásával nem utalunk közvetlen módon a beszédpartnerre. Emiatt ha a 

beszédhelyzetben a beszélőn kívül csak a hallgató tartózkodik, akkor nyilvánvalóvá válik, 

hogy az üzenet valódi címzettje csak a hallgató lehet, ha pedig még hozzáadjuk, hogy egy 

kocsiban utaznak, és a kocsi a hallgatóé, akkor teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy a beszélő 

ugyanezt a kérdést E/2. személyben is feltehette volna. 

E stratégia alkalmazásában nem jelentek meg a különbségek a lengyel és magyar 

anyanyelvűek között, mindkét esetben azokban a társas kontextusokban fordult elő, 

melyekben T/1. alakok alkalmazása együttérzést, szolidaritást erősít, valamint amelyekben a 

T/1. virtuális használata lehetséges.  

Az ilyen stratégia választása mögött nemcsak a személyközi viszonyok iránti 

bizonytalanság állhat, hanem többé-kevésbé tudatos vagy nem tudatos stratégia választása, 

mely olyan szolidaritást kifejező nyelvi eszközökön alapul, amelyek valószínűbbé teszik a cél 

elérését. A beszélő a modellált helyzetben egyrészt az elhangzó javaslattal azt implikálja, 

hogy neki nem tetszik a zene, és ezzel lényegében bírálja a hallgató ízlését, de ugyanakkor a 

T/1. formák alkalmazásával közösséget is vállal vele. Emiatt a stratégia udvariasabbnak hat, 

mint az E/2. formákat alkalmazó megoldás (például az Esetleg nem váltanál zenét? mondat, 

amely a korpuszban nem fordult elő). 

E stratégia választása lehet a személyközi kapcsolatban való bizonytalanságnak a jele, 

de lehet a társadalmi normák kielégítésének a stratégiája is akkor, amikor nagy a társadalmi 

különbség a résztvevők között. Általában nagyobb mértékben, aktívabban reflektálunk azokra 

a kapcsolatokra, és az azokon belüli nyelvi és nem nyelvi tevékenységünkre, melyek 

jellegében bizonytalanabbak vagyunk.  
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Összegzésül érdemes hozzátenni, hogy az E/2. és a T/1. formák használata között 

olyan módon tapasztalható kapcsolat, hogy ezekkel az alakokkal azon szereplők jelölhetők, 

akik kanonikus helyzetben térbeli elhelyezésük tekintetében a beszélő közvetlen közelségében 

vannak. A T/1. alakok a beszélő és hallgató egy csoportba tartozását, szolidaritását 

implikálják, a térbeli elhelyezkedésükben, asztalnál elfoglalt helyeknél a szolidaritást, a közös 

célokat. Az egy csoportba való tartozás általában azáltal is kifejeződik, hogy a résztvevők 

kisebb távolságban vannak, egymás melletti helyeket foglalnak el (Pease 2011: 393–4, 397, 

Hall 1982a, b). 

Ahogy a fenti példák alapján látható, a mi személyes névmás nagyon sok értelmezési 

lehetőséggel rendelkezik, emiatt tudatos vagy nem tudatos benyomáskeltési stratégiák 

keretében is alkalmazható, ahogy ezt a Björthen Kaja által felhozott példák is mutatják 

(Börthen 2010: 1811):  

 

(201) We are the champions. 

(202) Ma el kell mosogatnunk. 

(203) Sokat tettünk a levegőszennyezés elkerülése érdekében. 

 

A fent bemutatott példák nagyon jól szemléltetik, hogy mennyire kontextusfüggő a bennük 

foglalt többes számú személyes névmások értelmezése. A (201)-t kimondhatja például a 

labdarúgócsapat egyik tagja, és ez alatt értheti azt is, hogy a csapata bajnok lett, és azt is, hogy 

a csapat által képviselt ország bajnoknak nevezhető. Természetesen a (202) elhangozhat egy 

egyáltalán nem sportoló gyerek megnyilatkozásaként is, amikor a közösség csapata, mellyel 

összetartozást vállal, megnyerte a bajnokságot. Ugyanakkor a T/1. alak használatát a (203) 

példamondatban szerénységünket kifejező stratégiaként tarthatjuk számon, amikor azt az a fél 

mondja ki, aki a háztartásban mosogatni szokott, és a megnyilatkozást most is saját magára 

vonatkoztatja, bár szintén elképzelhető, hogy éppenséggel egy feladatot tűz ki, és elzárkózik 

annak elvégzésétől.  

A (163) példamondatban a T/1. alak vonatkozhat egy ország közösségére, de ugyanígy 

egy háztömb lakóira is, valamint egy igazgatóra is, aki ugyan ellenezte a szűrők felszerelését 

a kéményekre, de a vállalata máshogy döntött. Természetesen a mi személyes névmás és az 

egyéb T/1. alakok jelentése itt metonimikus módon értelmezhető, de mivel e formák nagy 

jelentéspotenciával rendelkeznek, alkalmazásuk a nyelvi manipuláció eszközeivé is válhat 

(vö. Jobst 2007). A kontextus segít a többes számú személyes névmások értelmezésében, de 

mivel többféle módon alkalmazhatóak, könnyebben manipulálhatóak egy diskurzus során is. 

(A T/1. formák virtuális használatával a 6. fejezet foglalkozik részletesen.) 
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5.3.5. A tetszikelés mint elkerülő stratégia? 

A fentiekben nem tárgyalt stratégia a tetszikelő formák alkalmazása – az általam összegyűjtött 

diszkurzuskiegészítő tesztek teljes anyagában a magyar adatközlők részéről csupán párszor 

találkoztam a tetszikelő formákkal, és a kérésben jelen voltak olyan grammatikai vagy lexikai 

elemek, melyek utaltak arra, hogy az alkalmazott tetszikelő forma tegező vagy nemtegező 

személyjelöléssel jár. Erre a kettőségre, és vele kapcsolatos attitűdükre Domonkosi Ágnes és 

Kuna Ágnes hívnak fel a figyelmet (Domonkosi–Kuna 2015: 39).  Figyelembe véve a 

tetszikelő formákhoz fűzűdő adatközlők véleményeit: azokat az idősebb embereket, akiket 

régebben ismerek, és a magázás túl formális lenne; akiket magázok, de nem idegenek 

számomra; akiket magázok, de szorosabb velük a kapcsolatom; idősebbeket, akikkel 

bizalmasabb viszonyban vagyok; olyan idősebb felnőtteket, akikkel közvetlenebb viszonyban 

vagyok, akikkel valami érzelmi kötelék fűz össze, mert közvetlenebb;  a gyermekkorban 

megismert embereket, mert szerintem, ha most elkezdeném magázni őket, az furcsa lenne 

számukra, mert nincs közöttünk távolságtartás; olyan idősebbeket, akiket gyerekkorom óta 

ismerek, ezen nem szívesen változatok (Domonkosi 2002: 160), meg lehet fontolni a teszikelő 

formák elkerülő jellegét. A teszikelő formák egyrészt bizalmasabb viszonyokat idéznek elő, 

másrészt pedig tiszteletmegadást. Mi több, lehetségesek a tetszikelő formák olyan 

előfordulásai, melyekben nincs személyjelölő elem, mint például 

 

(204) Le tetszik ülni? 

 

konstruált példamondatban.   

Ezzel a kettőséggel magyarázható is, hogy a tetszikelő formák specifikus társas 

kontextusokban fordulnak elő a legerőteljesebben, ahol a bizalmasság és tiszteletmegadás 

találkozik, mint példaul az orvos-beteg közötti kommunikációban (vö.: Domonkosi–Kuna 

2015: 39–63), ahol az orvos, amikor a teszikelő forma mellett dönt, elkerüli a tegező vagy 

nemtegező formák melletti döntését. Az említett tanulmányban az orvosok a tetszikelést 

egyszerre kedvesnek, közvetlennek és tiszteletmegadónak mondták (Domonkosi–Kuna 2015: 

45).  Megjegyzendő viszont, hogy a páciensek az orvos-beteg között diskurzusokban a 

tetszikelő formákat gyermekesnek, túlságosan erőltetettnek, illetve alá-fölé rendelő 

viszonyokat hangsúlyozónak mondták (Domonkosi–Kuna 2015: 50-52). 

A vizsgálataim anyagában, bár a tetszikelő formák alkalmazása előfordult nem 

tekinthetők elkerülő stratégiáként, mivel egyéb elemeken megjelentek személyjelölő 

morfológiai megoldások (pl. birtokjel).  
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5.4. Az elkerülő stratégiák alkalmazása 

5.4.1. Az elkerülő stratégiák alkalmazásának tipikussága  

Ebben a fejezetben az 5.1.2.-ben megfogalmazott hipotézisek állításait vizsgálom a tesztek 

eredményeinek tükrében. A vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy minél 

jobban formalizálódott a személyközi viszony, illetve minél konvencionálisabb a helyzet, és 

minél kisebb a kérés súlya, annál kisebb mértékben jelennek meg az elkerülő stratégiák az 

adatközlők válaszaiban. Továbbá minél kevésbé ismert a címzett, minél kisebb mértékben 

térnek el egymástól a társas tényezők, és a szituációs kontextus nem kapcsolódik erősen sem a 

tegező (pl.: gyorsétterem), sem a nemtegező (pl.: hivatal) formák alkalmazásához, annál 

gyakrabban fognak megjelenni az elkerülő stratégiák.  

Az elkerülő stratégiák a munkahelyi tesztekben a 2. és az 5. számú helyzetekben 

jelentek meg, melyeknek a leírása szerint az adatközlőnek segítséget kellett kérnie egy 

dokumentum fénymásolásában, más dolgozótól, egy idegen osztályon, a másik szerint pedig 

amikor igazolást kellett kérnie  a HR osztályon. Mind a két helyzetben az adatközlő számára 

vagy ismeretlen vagy kevésbé ismert emberekkel találkozott, hozzájuk kellett intéznie a 

kérést. A 2008-as diskurzuskiegészítő tesztben pedig útbaigazításkor vagy próbafülkés 

helyzetekben is gyakran fordultak elő az elkerülési stratégiák. Megállapítható, hogy nagy 

horizontális távolság esetében gyakoriak voltak az elkerülési stratégiák.  

Hasonlóképpen a vertikális távolság esetében, alá-fölé rendelő viszonyban is 

megjelentek az elkerülési stratégiák. Az elkerülési stratégiák ebben az esetben annál 

erőteljesebben jelentek meg, minél nagyobb volt a kérés súlya.  Továbbá minél kevésbé volt 

konvencionalizált az alkalmazandó megszólítások tekintetében az adott helyzet, annál 

gyakrabban fordultak elő az elkerülő stratégiák.  

Az attitűdvizsgálatok során megkérdeztem az adatközlöket, mikor használják 

leggyakrabban a tegező és nemtegező formákat. A tegeződésre vonatkozó kérésem az volt, 

hogy említsen öt olyan tipikus helyzetet, amikor tegező formákat használt. A leggyakoribb 

válaszok, és ezáltal a legtipikusabb használathoz az alábbi szituációk tartoznak: családi 

viszonyok megjelölése, munkahelyi kollégák, felettes, barát, munkahelyi felszolgálók, 

gyorséttermi eladók, fiatal (tehát korban azonos vagy fiatalabb az adatközlőnél) eladók, fiatal 

ismeretlen járókelő. A teszt során hasonlóan, mint a tegező formákra vonatkozóan, ugyanígy 

kértem az adatközlőket, hogy említsenek öt olyan helyzetet, melyben önöző formát használtak 

legutoljára. A válaszadók többsége főleg olyan helyzeteket említett, amikor hivatalos 

ügyintézés céljából hivatalokban, állami szervezeteknél járnak, nagymértékű társadalmi 

elismeréssel járó foglalkozású személyek megszólítása esetén (ügyvéd, bíró), de leginkább a 

telefonos ügyintézést (ügyfélszolálatok alkalmazottjai) említették az adatközlők.  
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Amikor a bemutatott helyzetek erősen hivatalos jelleggel rendelkeztek, nem volt 

megfigyelhető az elkerülési stratégiák alkalmazása.  

A többes számú formák nagy jelentéspotenciája miatt gyakran olyan helyzetekben, 

melyekben az adott cselekvés végrehajtásához egy személy szükséges, előfordulhatnak a 

többes számú formákat alkalmazó stratégiák.  Mivel többen vannak egy helyen, nem kell 

direkt módon kijelölni a címzettet. A vizsgálatokkal e hipotézis igazolható, az elkerülési 

stratégiák ilyen helyzetben és ilyen formában 41%-ban és 47%-ban fordultak elő. 

 

5.4.2. Elkerülő stratégiák és indirektség 

Az utolsó feltételezésem az elkerülő stratégiák és az indirektség témájára vonatkozott.  

Az első empririkus vizsgálatokat bemutató 3. fejezetben beigazolódott, hogy az 

indirekt kérések annál gyakrabban fordulnak elő, minél nagyobb a résztvevők közötti 

horizontális távolság vagy a vertikális távolság – amennyiben a beszélő alárendelt helyzetben 

van a címzetthez képest –, illetve akkor nő, amikor nő a kérés súlya. Hasonlóképpen ehhez az 

összegyűjtött anyagban az elkerülési stratégiák akkor fordultak elő, amikor nagy volt a 

horizontális vagy vertikális távolság, vagy nagy volt a kérés súlya. Hozzá kell tenni, hogy a 

bemutatott elkerülő stratégiákat tartalmazó kérések jelentős része indirekt módon 

realizálódott, leggyakrabban olyan módon, hogy a cselekvés forgatókönyvéből BEFORE 

módon jelenítette meg a beszélő a cselekvés végrehajtásához szükséges feltételt, egy 

kijelentés formájában (az indirektségről bővebben jelen disszertáció 3. fejezetében szólok, 

illetve lásd még Panther–Thornburg 2007). 

 

5.4.3. Elkerülő stratégiák a magyar és a lengyel anyanyelvűek, valamint a magyarul 

tanulók körében 

A lengyel és magyar anyanyelvűek, valamint magyarul tanuló lengyelek összehasonlításában 

egy jelentős különbség jelent meg az elkerülő stratégiák alkalmazása tekintetében – a lengyel 

anyanyelvűek az anyanyelvükön, de magyar nyelven is sokkal gyakrabban használták az E/1.-

ben való kijelentést, illetve az interakciós mondatszóval megelőzött E/1.-ben való kijelentést. 

Azonban, mint fentebb is jeleztem, tipikus helyzetekben ez a megoldás a leginkább 

konvencionális megoldás. Az E/1.-ben való kijelentés viszont azokban a helyzetekben, 

melyekben a befogadó pozitív önképét kockáztatja, a stratégia sokkal erősebb, utasításszerű 

kérésnek bizonyul.  

A magyarul tanuló lengyel anyanyelvűek, mint a többi esetben is, a lengyel anyanyelvi 

mintákat követték az elkerülő stratégiák alkalmazása tekintetében is.  
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5.4.4. Az elkerülő stratégiák vélt okai  

Az attitűdvizsgálat során direkt módon is megkérdeztem az adatközlőket, milyen érzelmeket 

vált ki az az eladó, aki vele szemben tegező formákat használ. A megadott válaszok nem 

egységesek, sőt ellentmondásosak. Voltak olyanok, akik teljesen természetesnek veszik, vagy 

csodálkoznának, ha máshogy szólítanák meg, vannak olyanok, akik zavarónak tartják. Más 

adatközlők pedig azt állítják, hogy ha azonos korúról van szó, akkor nem látnak problémát, de 

ha náluk idősebb vagy náluk fiatalabb személy használ velük szemben tegező formát, az 

lenézőnek tartják. A megadott válaszok változatossága megmutatja, hogy nincs egyetértés 

abban, hogy miként vélekedjenek a terjedő tegeződésről. Ugyanakkor, ahogy Domonkosi 

Ágnes (Domonkosi 2002) vizsgálatai megmutatták, hasonló érzésekkel viszonyulnak az 

adatközlők a „ön”, és „maga” formákhoz. E formák iránti bizonytalanság pedig teret hagy az 

elkerülési stratégiák alkalmazásának olyan helyzetekben, melyekben az adatközlő nem tud 

dönteni a tegező és nemtegező forma között. Az elkerülési stratégiák alkalmazása biztonságos 

megoldás, mivel szabad értelmezési lehetőségeket hagy a címzettnek, így csökkenti az ezzel 

kapcsolatos súrlódások kockázatát. Jellemző, hogy a személyközi viszonyok elkerülési 

stratégiáinak a gyakorisága nő, amikor nő a kérés súlya, az elvárásoknak nem megfelelő 

személyközi viszony megjelölése pedig csökkenti a kérés sikerének esélyét.  

A fentiek alapján elmondható tehát, hogy az elkerülési stratégiák alkalmazását vagy a 

személyközi viszony iránti bizonytalanság okozza vagy az alkalmazandó nyelvi forma iránti 

bizonytalanság. Az elkerülési stratégiák kiváltói szintén a növekvő horizontális és vertikális 

távolság, a megnyilatkozó alárendelt helyzete a címzetthez képest, illetve a kérés nagy súlya.

  

5.5. Összegzés 

Az attitűdvizsgálatok alapján megállapítható, hogy a magyar nyelvhasználók között nincs 

egyetértés abban, hogy miként vélekedjenek a terjedő tegeződésről. Ugyanakkor, ahogy 

Domonkosi Ágnes (2002) vizsgálatai megmutatták, hasonló érzésekkel viszonyulnak az 

adatközlők a „ön”, és „maga” formákhoz is. Az e formák használata iránti bizonytalanság 

pedig teret hagy az elkerülési stratégiák alkalmazásának olyan helyzetekben, melyekben az 

adatközlő nem tud dönteni a tegező és a nemtegező forma között. Az elkerülési stratégiák 

alkalmazása biztonságos megoldás, mivel szabad értelmezési lehetőségeket hagy a 

címzettnek, így csökkenti az ezzel kapcsolatos súrlódások kockázatát. Jellemző, hogy a 

beszédpartner megjelölését elkerülő stratégiák gyakorisága nő a kérés súlyának 

növekedésével, az elvárásoknak nem megfelelő személyközi viszony megjelölése pedig 

csökkenti a kérés sikerének esélyét. Erősen konvencionálizált helyzetekben az E/1.-es 

formákat alkalmazó, megszólítás nélküli elkerülő stratégia fordult elő, mely BEFORE indirekt 
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kérést tartalmazta (Nem találom a próbafülkét.). Ez a megoldás gyakoribb volt a lengyel 

adatközlőknél, mint a magyaroknál, akik gyakrabban alkalmaztak valamilyen interakciós 

mondatszót és E/1. alakokat a BEFORE típusú, kijelentésen alapulú indirekt kérésnél. A többi 

többes számú forma elkerülő jelleggel rendelkezik – amennyiben a modellált 

beszédhelyzetben többen tartózkodtak, az adatközlők úgy kerülték el a beszédpartnerre való 

közvetlen utalást, hogy T/2.-es formájú alakokat használtak olyan helyzetekben, amikor az 

adott cselekvést, annak természeténél fogva egyetlen személy végezheti el, illetve T/1.-es 

alakokat, mely esetében az adatközlők a T/1. alkalmazása által szolidaritás érzését erősítették. 

De akkor, amikor az adott cselekvést, természeténél fogva, egy személy végezheti el, a T/1. 

alkalmazása virtuális jelleget kapott. 

Lengyel és magyar adatközlők között nem jelentek meg lényeges különbségek abban a 

tekintetben, mikor kerülnek alkalmazásra az elkerülő stratégiák, sőt az egyes típusok 

tekintetében is hasonlóképpen oszlott meg az elkerülő stratégiák alkalmazása. Azonban 

megjegyzendő, hogy a lengyel nyelvben gyakoribbak a személytelen formák, ami a kérés 

konstruálásában is tetten érhető.  
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6. A térbeli és társas viszonyok feldolgozása és a T/1. virtuális használata 

 

 

 

Ebben a fejezetben a térbeli és társas viszonyok és T/1. virtuális használata közötti 

összefüggések feltárására összpontosítok. Korábbi vizsgálataim (Veres-Guspiel 2012a), illetve 

az előző fejezet alapján megállapítható, hogy bizonyos társas kontextusokban a T/1. virtuális 

használata elkerülő stratégiaként alkalmazható, ahol a referens személye az adott tevékenység 

természeténél fogva nem a T/1. elsődleges jelentése által jelölt csoport. Az ilyen használat a 

társas és térbeli viszonyok együttes feldolgozását feltételezi, mely összefüggés feltárása, 

illetve részletes vizsgálatat ennek a fejezetnek a legfőbb célja. Annak érdekében, hogy 

megvizsgáljam, milyen hatással vannak a térbeli és társas viszonyok a MI jelentésének 

konstruálására, egy kísérletet végeztem el, amelyet a kísérletben résztvevő személyekkel 

készített interjúkkal is kiegészítettem.  A kísérletben a lengyel és a magyar adatközőknek 

ábrákon kellett megjelölniük, hogy a sematikus társas és térbeli viszonyokkal rendelkező 

helyzetekben kire vonatkozik a De hideg lett. Nem csukjuk be az ablakot? megnyilatkozás. A 

szituációkban – a cselekvés természeténél fogva – a referens nem lehetett egy csoport, hanem 

egy egyén. Így a kísérlet a MI virtuális alkalmazását kívánta előhívni és vizsgálat tárgyává 

tenni. A kísérlet egyrészt azokat a társas és térbeli viszonyokat kutatja, melyek hatással 

vannak a MI referenciális értelmezésére, másrészt pedig az adott értelmezés elemzése által 

rámutat arra az összefüggésre, mely a MI referenciális értelmezése és a megnyilatkozás 

komisszívumként vagy direktívumként való működése között áll fenn.  

 

6.1. A kutatás témaköre  

Bizonyos társas kontextusokban a MI virtuális használata a beszédpartner megszólításának az 

elkerülését szolgálja, ahol a referens az adott tevékenység természeténél fogva nem a MI 

elsődleges jelentése által jelölt csoport. Ez a használat pedig társas és térbeli viszonyok 

feldolgozásával van összefüggésben. Annak érdekében, hogy megvizsgáljam, milyen hatással 

vannak a térbeli és társas viszonyok a MI referenciális értelmezésére, egy kísérletet végeztem 

el, mely során a lengyel és a magyar adatközőknek ábrákon kellett megjelölniük, kire 

vonatkozik a sematikus társas és térbeli viszonyokkal rendelkező helyzetekben a tárgyalt 

megnyilatkozás. Ebben a megnyilatkozásban – a cselekvés természeténél fogva – a referens 

nem lehet egy csoport, így ez helyzet a MI virtuális alkalmazását hívja elő. A vizsgálat két 

részből állt: az első részben, melyben az adatközlők ábrákon jelölték meg a válaszokat, 

egyénileg vettek részt, majd pedig hangfelvételen rögzítve rákérdeztem a jelölés motivációira. 
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Így nemcsak a megadott jelölések, hanem a megadott szóbeli válaszok alapján is meg tudtam 

állapítani, hogy a megnyilatkozásnak milyen cselekvésértéket tulajdonítanak. A vizsgálat tehát 

kutatja azokat a társas és térbeli viszonyokat, melyek hatással vannak a T/1. alakok 

értelmezésére . 

Ahogy a vizsgálat eredményei megmutatták, a MI referenciális értelmezés által 

nemcsak személydeixisként , hanem attitűddeixist is funkcionálhat. A többes szám első 

személyű formákkal a nyelvészeti szakirodalomban többen foglalkoztak, az igen nagy 

jelentéspotenciája (Börthen 2010), a manipulatív jellege kapcsán (Jobst 2007) vagy akár az 

inkulzivitás és exkluzivitás kategóriája (Laczkó 2008, Kugler–Laczkó 2000, Laczkó–Tátrai 

2015), illetve a virtuális használat kapcsán (Łysiakowski 2005). A MI virtuális használatának 

empirikus vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy a többes szám első személyű formák 

alkalmazhatók a beszédpartner közvetlen megszólításának az elkerülésére, és így 

attitűddeixisként funkcionálhatnak. A téma empirikus vizsgálata során sematikus térbeli, 

illetve a nemmel és korkülönbséggel kapcsolatos szociokulturális elvárásokon alapuló társas 

viszonyokat és ezek hatását változóként vettem figyelembe. A vizsgálatban a MI értelmezése 

összefüggést mutatott a megnyilatkozás direktívumként vagy komisszívumként való 

értelmezésével. A vizsgálat során lengyel és magyar adatközlőknek, akik anyanyelvükön 

vettek részt a vizsgálatban, meg kellett jelölniük az adott, három eltérő helyzetben a MI 

értelmezési módját, amit rövid interjú követett, melyben rákérdeztem a jelölésre vonatkozó 

motivációkra.  

A vizsgálatnak kettős célja van: egyrészt feltárni azokat a térbeli és társas tényezőket, 

melyek hatással vannak a MI különbözőféle értelmezési módozataira, másrészt pedig azok 

ismeretében rámutatni a nyelvi udvariasságggal kapcsolatos összefüggésekre.  

 

6.2. A kutatás kérdései és elméleti háttere 

A kutatás kiindulópontját az a felfogás határozza meg, hogy „a nyelvi interakció tágabb 

közegben a szociális kogníció része (is)” (Tolcsvai Nagy 2012: 35), és emiatt olyan 

kontextusfüggő fogalmak referenciális értelmezése, mint a MI, erős összefüggést fognak 

mutatni a társas és fizikai világ feldolgozásával. Virtuális használata éppen a társas viszonyok 

szerepe miatt értelmezhető attitűddeixisként, amely egyben hatással van a beszédaktus 

értelmezésére is.  

Ezzel is magyarázható, hogy a vizsgálat fő kérdése az, hogy  

 a többes szám második személyű formák alkalmazása milyen értelmezést kap a társas 

és a térbeli viszonyok függvényében, és ez milyen hatással van a megnyilatkozás 

értelmezésére, illetve a MI bizonyos kontextusban tekinthető-e elkerülő stratégiának.  
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További felmerülő kérdésekként az alábbiakat is meg kell említeni: 

 milyen módon befolyásolja a résztvevők kora, neme és térbeli elrendeződése a MI 

értelmezését,  

 a sematikus személyközi viszonyok szimmetrikussága/aszimmetrikussága milyen 

hatással van a MI értelmezésére az adatközlők között, 

 a MI alkalmazása hatással van-e, és ha igen, milyen hatással, a beszédaktus 

értelmezésére.  

 

A többes szám első személy kiválasztását a kísérletben az motiválta, hogy referense gyakran a 

beszédpartner, és akkor főleg elkerülő jelleggel bír. Az ilyen használat elkerülő jellegének az 

alapja az, hogy az alkalmazott formák nem jelölik ki a cselekvés ágensét, és a befogadó/k által 

többféle módon értelmezhetőek. Ilyen értelemben a megnyilatkozásnak nemcsak címzettje 

nem kerül kijelölésre, hanem a MI alkalmazásával a megnyilatkozó nem jelöli direkt módon a 

címzettel való viszonyt sem. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy más vizsgálataim (Veres-

Guspiel 2011, 2012a, 2012b) alapján elmondható, hogy a megnyilatkozók kéréseiben a MI 

alkalmazásának gyakorisága, a társas tényezőkkel való összefüggést mutatta. Azaz nem 

mindegyik társas kontextusban lehetséges a MI virtuális használata,  más-más társas 

kontexusban más-más módon értelmezhető.   

A kutatás hipotézése az, hogy a résztvevők közötti – a korkülönbséggel vagy a 

nemmel kapcsolatos szociokulturális elvárásokon alapuló – társas viszonyok felülírhatják, 

gyengíthetik vagy erősíthetik a térbeli viszonyokon alapuló értelmezést.  

A személyes névmások elsődlegesen személydeiktikus elemek, tehát a beszédesemény 

résztvevőit jelölik. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy közvetlen interakcióban effajta 

deikitikus elemek térben is megalapozottak. Prototipikus helyzetben az E/1. formák a 

mindenkori beszélőt jelentik, melyhez képest kerülnek meghatározásra az egyéb résztvevők. 

Az E/2. formák prototipikus címzettet jelentenek, azonban a T/1. formák nem azonosak az 

E/1. egyszerű többszöröződésével. A szakirodalomban az inkluzív (én + te +(ő/ők)) és az 

exkluzív (én + ő/ők) többes számot szokás megkülönböztetni (Laczkó 2006: 50, Kugler–

Laczkó 2000: 159), illetve az úgynevezett empatikus vagy virtuális használatot (l. 

Łysiakowski 2005: 40), mely használatot a továbbiakban majd részletesebben tárgyalom. 

A T/1. formák azért többféle módon értelmezhetőek, mert a nyelvi szimbólumok 

referenciális értelemzése a közös figyelmi jelenet interszubjektív kontextusában válik 

lehetővé (Tátrai 2011:51). A MI értelmezéshez is mozgósítanunk kell a relevánsnak tűnő 

kontextuális ismereteket. Másrészt a MI  értelmezésére hátással van a társas világ kongníciója 
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– a MI  és az ŐK  fogalmi kategóriának a létrehozására olyan összetett folymat, melyben 

szerepet kapnak az adott interakció során aktivizált és releváns társas kategóriák, melyeket a 

résztvevők képviselik, és melyek az adott pillanati kontextusban legjobban relevánsnak 

tűnnek (e bonyolult folyamatról l. Kwiatkowska 2009: 295–310) 

A kontextus feldolgozása kognitív folyamat, mely során egyrészt háttértudást 

mozgósítunk, másrészt pedig feldolgozzuk az adott, aktuális információkat. E feldolgozásban 

olyan tényezők is szerepet kapnak, mint a résztvevők térbeli elhelyezkedése vagy az 

észlelhető társas tényezők (a résztvevők neme, kora). Az említett társas tényezőket 

összekapcsoljuk a társas életünkre (szokásainkra, kultúránkra) vonatkozó információkkal. A 

nyelvi tevékenységünk során megjelenik, hogy hogyan dolgoztuk fel az adott helyzetet, és 

ennek függvényében – a pillanati kontextusban aktivízált kategóriáknak megfelelően – 

relevánsnak tűnő nyelvi megoldást ajánlunk., illetve befogadóként relevánsnak tűnő módon 

értelmezzük a megnyilatkozó nyelvi választásait.  

 

6.3. A kísérlet módszertana 

A kutatásban lengyel és magyar anyanyelvűek vettek részt, mindegyik résztvevő egyéni 

módon. Első lépésként a résztvevők kitöltöttek egy sematikus szituációkat tartalmazó tesztet, 

majd egy rövid interjúban rákérdeztem a megadott válaszok motivációira, a válaszokat pedig 

hangfelvétellel rögzítettem. Az interjúkban megadott válaszokban az adatközlők a 

választásukat gyakran úgy indokolták, hogy közben megadták a választ arra a kérdésre, hogy 

a kérdést engedélykérésként vagy utasításként értelmezték. Az így megadott motivációkat 

figyelembe vettem az eredmények elmezésekor.  

A vizsgálat résztvevőit olyan módon választottam, hogy tudjanak azonosulni a 

vizsgálatban bemutatott szituációkkal. Mindegyik résztevevő saját anyanyelvén vett részt a 

kutatásban. A vizsgálat első ütemében 22 lengyel adatközlő vett részt, akik a teszt B verzióját 

töltötték ki. Majd 2016-ban még 15 lengyel résztevő kitöltötte a teszt B verzióját. A második 

ütemben a teszt B verzióját még 7 magyar anyanyelvű töltötte ki, és így összesen a teszt B 

verzióját 44 résztvevő töltötte ki (ebből 37 lengyel és 7 magyar). A vizsgálat másik, D 

verzióját szintén két ütemben végeztem. Az elsőben 17 magyar, a második ütemben pedig 25 

lengyel. Ilyen módon a vizsgálat D verzióját összesen 42 fő töltötte ki. Így a vizsgálatban 

résztvevők összlétszáma: 86 fő.  

A teszt  (l. mellékletek: 5.) három sematikus szituációból állt.  Mivel a kutatás egyik 

főkérdése az volt, hogy a résztvevők térbeli elhelyezkedése, kora, arésztvevőket összekötő 

formális vagy informális viszony milyen hatással van a többes szám első személyű forma 

aktuális jelentésének megkonstruálására, valamint a megnyilatkozás értelmezésére, a vizsgálat 
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során sematikus ábrákkal dolgoztam. A megadott ábra alapján a vizsgálat résztvevőinek meg 

kellett jelölniük a megnyilatkozás címzettjét.  

Mindegyik bemutatott helyzetben több szereplő került az ábrára. A bemutatott 

helyzetek társas kontextusa ugyanaz volt a teszt B és D verziójában, de a bemutatott helyzetek 

a szereplők térbeli elrendeződése szempontjából eltérőek voltak.  

A vizsgálatban bemutatott helyzetekben az egyik résztvevő az alábbit mondta: De 

hideg lett! Nem csukjuk be az ablakot? (a lengyel változatban: Ale zrobiło się zimno! Może 

zamkniemy okno?). Mind a két nyelven a kérdés konvencionális formája a javaslattevésnek, 

illetve kérésnek.  

A vizsgálat eredményeinek bemutatásánál a beszélő mindegyik helyzetben fekete 

színnel van jelölve. A sémákon a nőket a karika szimbóluma ábrázolja, a férfiakat pedig 

négyszög karikával, ha a beszélő férfi, a négyszögben fekete színnel kitöltött kör van. A 

beszélő és a résztvevők pozícióit A, B, C és D betűkkel jelölöm, az óramutató járásával 

megegyezően:  

 

  

Megjegyzendő, hogy a tesztben előhívott helyzetek sematikusak, a teszt résztvevői sematikus 

helyzeteket hívnak elő, és sematikus háttértudásuk alapján a sémának megfelelő válaszokat 

adtak. Ahogy továbbiakban látni fogjuk, minél erősebb a séma, és a társas viszonyokra 

vonatkozó háttértudás sematikussága, annál egységesebb válaszokat kaptam. Mielőtt 

egyenként tárgyalom a bemutatott szituációkat, a jelen vizsgálat összegző bemutatása során 

tárgyalom azokat a tényezőket, melyek hatással vannak a MI referenciális értelmezésre, 

valamint szembesítem azokat a 2008-ban végzett diskurzuskiegészítő tesztből származó, a MI 

virtuális alkalmazainak kontextusáival.  

 

6.4. A kontextuális tényezők és a MI referenciális értelmezésének lehetőségei 

Ahogy a 2008-as diskurzuskiegészítő teszt alapján kiderült, a T/1. formák alkalmazásának 

gyakoriságára szituációs tényezők vannak hatással. A vizsgálat egyik szituációjában az 

adatközlőknek meg kellett kérniük a barátjukat/ tanárjukat/ igazgatójukat, hogy cseréljenek 
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zenét, miközben egy kocsiban utaztak. A baráttal folytatott interakció kivételével a 

vizsgálatban résztevevő csoport szociológiai jellemzőiből adódóan a megnyilatkozó mind a 

tanárral való, mind az igazgatóval való interakcióban alárendelt pozícióban volt. A tanárral 

való interakcióban a szituáció leírásában az szerepelt, hogy a tanárral tegezik egymást, így 

kisebb mértékű vertikális és horizontális távolságot hívott elő a helyzet, mint az igazgatóval. 

Az elemzés eredményeit az alábbi táblázat mutatja: 

 

28. Táblázat: T/1. formák aránya sematikus személyközi viszonyok függvényében – 2008-as 

diskurzuskiegészítő teszt alapján 

 E/2 E/2+E/1 T/1 Nem kért 

barát 51% 2,3% 36,4% 0% 

tanár 35% 13,6% 36,4% 4% 

 E/3 E/3+E/1 T/1 Nem kért 

igazgató 27% 2,3% 6,7% 54,5% 
 

 

A táblázatban a tegező (E/2.), nemtegező (E/3.) formák alkalmazásának a gyakoriságát 

mutatom be, illetve olyan megoldásoknak az előfordulási arányát, melyekben egy 

megnyilatkozáson belül szerepelt a tegező forma és a T/1. forma (E/2. + T/1.), illetve a 

nemtegező forma és T/1 forma (E/2. + T/1.). 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a T/1. formákat leggyakrabban a tanárral való 

helyzetben alkalmazták. Minél nagyobb volt a vertikális távolság, annál ritkábban jelölték 

meg a címzettet az adatközlők direkt módon (E/2. vagy E/3. formákkal). A barátot az előbbi 

direkt módon az adatközlők 51%-a jelölte meg, míg a tanárt csak 35%-uk. Egyaránt a tanárral, 

egyaránt a baráttal szemben az adatközlők 36,4%-a a kérésekben T/1. formákat alkalmazott, 

viszont nagyobb vertikális távolság esetében nőtt azoknak a konstrukcióknak a száma, 

melyekben a figyelem ráirányítása a kért személyre elődlegesen E/2. formák által történik.  

Megjegyzendő viszont, hogy amikor a megnyilatkozó és a címzett között nagy volt a 

horizontális és vertikális távolság (igazgató esete), akkor a T/1. formák alkalmazásának a 

gyakorisága csökken az E/3. formák javára. Az adatközlők, ha már kérték a zeneváltását, 

direkt módon, az udvariassági elvárásoknak megfelelően, E/3. formákkal jelölték a címzettet. 

Az alárendelt pozícióban megnyilatkozó alkalmazhatja a T/1. formákat, de nem nagy 

vertikális (ismeretséggel kapcsolatos) és horizontális (hatalmi viszonyokkal kapcsolatos) 

távolság esetében. Minél nagyobb a megnyilatkozó és befogadó közötti vertikális és 

horizontális távolság, annál szükségesebbé válik a megkért személyre figyelés, a személy 

kiemelése. Ilyen értelemben a fent bemutatott helyzetekben a T/1. formák E/2. funkcióban 

akkor jelentek meg a 2008-as diskurzuskiegészítő tesztben, amikor a résztvevők közötti 

horizontális és vertikális távolság nem lesz kicsi, de túl nagy sem. Kicsi vagy nagy vertikális 
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és horizontális távolság esetében a T/1. formák értelmezésében az adatközlők leginkább vagy 

az egész csoportra fognak rámutatni, vagy a beszélőre, nem pedig a címzettre. Ha figyelembe 

vesszük a fentieket, és összehasonlítjuk a diszkirzuskiegészítő teszt anyagban előforduló T/1. 

formák alkalmazását eltérő társas kontextusokban, kiderül, hogy hasonló tendencia figyelhető 

meg a diszkirzuskiegészítő teszt adatközlői válaszaiban is.  

 

6.5. A vizsgálat eredményei – a kontextuális tényezők és a jelentés konstruálása  

6.5.1. Kollégiumi szoba 

A vizsgálat során az első helyzetben az adatközlőknek meg kellett jelölniük, kire vonatkozik a 

megnyilatkozás, amely egy kollégiumi szobában hangzott el, ahol azonos nemű, és vélhetően 

hasonló korú személyek tartózkodtak. Az egyik verzióban a megnyilatkozó közel volt az 

ablakhoz, a másikban messze volt az ablaktól.   

 

Egy kollégiumi szobában az alábbi megnyilatkozás hangzik el: 

- De hideg lett! Nem csukjuk be az ablakot? 

Kérem, jelölje meg, kire vonatkozik a megnyilatkozás.  

 

A bemutatott helyzetben az egyetlen releváns kontextuális információ, mely valószínűleg 

hatással van a jelentés konstruálására, a térbeli elrendeződés, vagyis a beszélő elhelyezkedése 

az ablakhoz és a többi szereplőhöz képest. Olyan társas kontextuális információk, mint a nem, 

a kor, a hatalmi viszonyok, nem voltak nevesítve. A megnyilatkozást a résztvevők 

értelmezhetik javaslatként, és ilyenkor meg fogják jelölni a megnyilakozót (c) vagy a 

megnyilatkozó mellett többi szereplőt is (abcd, acd).  Egyéb esetben a megnyilatkozás 

utasításként értelmezhető, melyet az ablakhoz közel ülő résztvevőre kell vonatkoztatni.  
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30. Táblázat: Jelölés kollégiumi szoba 

helyzetben B teszt 

 

1b 

A 25,7 

B 2,85 

C 5,7 

D 25,7 

ABCD 14,6 

ABD 8,6 

AD 14,6 

ACD 2,85 

A megadott helyzetben a beszélő a C pozícióban volt. Az A és a D résztvevő közel 

helyezkednek el az ablakhoz, a B résztvevő van a legnagyobb távolságban az ablaktól. Az 

eredmények megmutatják, hogy az adatközlők általában utasításként értelmezték a 

megnyilatkozást, és ennél fogva az ablakhoz közel ülő személyeket jelölték meg (D-25,7%, 

A-25,7%). A fenti megnyilatkozás utasításként való értelmezése ezen esetben a leggyakoribb 

értelmezés volt (77,3%). Az A és D szereplőket jelölő adatközlők úgy motiváltak a 

választásukat, hogy ezek a szereplők  helyezkednek el a legközelebb az ablakhoz. E jelölésnél 

nemcsak az ablakhoz való közelség volt fontos, hanem a résztvevő elhelyezkedése a 

beszélőhöz képest. Ha a megnyilatkozást a kérés elfogadását firtató kérdésként értelmezték 

(14,6%), a jelölt szereplők az ABCD pozíciókban voltak, vagy a megnyilatkozó poziciójában 

volt (5,7%).  Az ABD jelölés esetében voltak olyan adatközlők, akik az interjúban azt 

mondták, hogy a kérdést javaslatként értelmezik, vagy pedig, hogy mindenkire vonatkozik. 

Minden adatközlő úgy értelmezte a megnyilatkozást, hogy a célja az ablak becsukása. Az 

adatközlők egy része magát a beszélőt jelölte meg, mondván: ha én kértem, én csinálom. Ilyen 

motiváció más szituációkban is szerepelt, de leggyakrabban e helyzetben. Érdemes 

megjegyezni, hogy ebben a helyzetben – összehasonlítva egyéb helyzetekkel – a 

megnyilatkozás értelmezései a legeltérőbbek voltak. Emiatt feltételezhetjük azt, hogy minél 

jobban eltérnek egymástól egy adott kontextuson belül a társas kontextuális tényezők, annál 
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egységesebbek lesznek e kontextusban az értelmezések. Az egyik oka annak az lehet, hogy 

szimmetrikus, informális viszonyokat nagymértékben a viszony egyéni története határozza 

meg, illetve a résztvevők reakciói. A fent bemutatott modellt idealizált modellként látom, 

nagyon ritkán van lehetőségünk részt venni ilyen szimmetrikus helyzetben. Mindig fennállnak 

egyéni különbségek, melyek miatt a személyközi viszonyok nem lesznek teljesen 

szimmetrikusak, hanem megjelennek köztük hatalmi viszonyok is (például a résztvevők 

egyéniségei miatt).  

A második tesztben, a kollégiumi szobai helyzetben a beszélő az ablak mellett volt. 

31. Táblázat: Jelölés kollégiumi szoba helyzetben D teszt

TESZT 1D             1a 

A 36 

B 2,4 

C 7,2 

D 36 

ABCD 2,4 

AD 2,4 

ABC 2,4 

BCD 9,6 

 

 

 

 

 

Valószínűleg emiatt az adatközlők jelenetős része (36%) a beszélőt jelölte meg. Ha ezt 

összehasonlítjuk az előző helyzettel, könnyen meglátjuk a térbeli elhelyezkedés hatását az 

értelmezésre. Mi több, amikor a válaszukhoz megadták a motivációkat, az adatközlők 

leggyakrabban a beszélő ablakhoz való közelségét említették. Érdemes megemlíteni, hogy az 

ablaktól legnagyobb távolságban lévő B szereplő nem volt megjelölve semelyik helyzetben 

sem. Ha a T/1. formák egyes számú szereplőt jelöltek, akkor olyan szereplőt jelöltek, mely 

közel volt az ablakhoz, nem feltétlenül a legprototipikusabb címzettet, mely egyes szám 

második személyű egyénként a térben a beszélővel szemben helyezkedik el (D-36%).  

A térbeli elhelyezkedés hatással volt a beszélő-címzett viszonyra és a címzett 

megjelölésére. Ha a beszélő nagyobb távolságban volt az ablaktól, az adatközlők majdnem 

fele, az egyéb szereplők csoportjait jelölte meg, ha pedig a beszélő közel volt az ablakhoz, az 

adatközlők 16,8%-a csoportokat jelölt, ami megmutatja a térbeli elhelyezkedés hatását a 

megnyilatkozás értelmezésére, valamint a T/1. formák jelentésének konstruálására.  

Érdemes megjegyezni, hogy a vizsgálat mind a két verziójában az A és a D helyzetű 

szereplők, tehát az ablakhoz közel ülők kapták a legtöbb jelölést. Amennyiben a szereplő 

közel volt az ablakhoz, az egyéni jelölés volt a többségben (81,6%), ha pedig távol volt az 

ablaktól, az egyéni szereplők jelölése 60%-ot tett ki. Azokban az esetekben, amikor a beszélő 



 156 

közel volt az ablakhoz, a megnyilatkozást leggyakrabban javaslatként értelmezték, és az 

adatközlők nagy százaléka a beszélőt jelölte meg.  

Mivel ebben a helyzetben a résztvevők közötti különbségek a legkisebbek voltak, 

illetve a résztvevők legtöbb közös alap vonással rendelkeztek (nem, kor, foglalkozás) a társas 

megismerésre, és pontosabban a csoporttal való azonosulásra vonatkozó elméletek tükrében 

legnagyobb az esély arra, hogy  a MI  kategóriája alakuljon ki (Kwiatkoska 2009: 301–304, l. 

még 2008, Cialdini 1996). 

 

6.5.2.Baráti vacsora 

A következő helyzetben az adatközlőknek ugyanezt a megnyilatkozást kellett értelmezniük 

egy olyan sematikus helyzetben, ahol a viszonyok szociokulturális szempontból elérőek 

voltak. Az elsőben megnyilatkozó nő távol ült az ablaktól, az ablak mellett pedig egy férfi és 

egy nő ült. A második helyzetben a férfi megnyilatkozó szintén távol ült az ablaktól, az ablak 

mellett pedig két nő ül, a társasághoz tartozó másik férfi szintén az ablaktól távol helyezkedett 

el.  

 

Egy baráti vacsora közben az alábbi megnyilatkozás hangzik el:  

- De hideg lett! Nem csukjuk be az ablakot? 

Kérem, jelölje meg, kire vonatkozik a megnyilatkozás.  

 

 

 

32. Táblázat: Jelölés baráti vacsora helyzetben B teszt

 

 

 

 

 

 

TESZT 1B             2b 

A 5,7 

B 8,6 

C 8,6 

D 51,3 

ABCD 2,85 

ABD 0 

AD 2,85 

ACD 2,85 

CD 19,95 
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A bemutatott helyzetben a résztvevők közötti horizontális (a személyközi viszony 

intimitásának fokával kapcsolatos) és vertikális alá-fölé rendelt, hierarchikus viszonyokkal 

kapcsolatos) távolság általánosságban véve ugyanolyan volt. A kontextuális változók, melyek 

hatással lehettek a megjelölésre: a szereplők neme, valamint térbeli elhelyezkedése. A fent 

bemutatott szituációban a beszélő egy nő, aki távol van az ablaktól. Ha a megnyilatkozást 

utasításként értelmezzük, nem őt mint beszélőt jelöljük meg a T/1. formákkal. Ahogy a 

válaszok megmutatják, az adatközlők utasításként értelmezték a megnyilatkozást, és a 

megjelölt szereplők az esetek többségében az ablakhoz közel ülő férfi volt (51%). Az egyéni 

jelöléseken kívül a csoportos jelölés a legnagyobb arányban a férfiaknál fordult elő, azaz 

majdnem 20%-os értéket ért el. Ebből egyértelműen látszik, hogy ebben az esetben a nem a 

döntő elem, mely hatással van arra, melyik szereplő kerül megjelölésre. Az ablak közelsége 

nem annyira releváns (vö.: ablakhoz közel ülő nő megjelölési aránya 5,7%, az ablakhoz közel 

ülő férfié: 51,3% + 20%). Szintén érdemes megjegyezni, hogy a jelölésre inkább a 

szociolkulturális elvárások voltak hatással, mint a szereplő és a beszélő közötti távolság. A 

bemutatott helyzetben a szereplő, aki egyaránt közel van az ablakhoz, és a beszélőhöz (az A 

résztvevő), nő volt. A D szereplő, aki közel ül az ablakhoz, a szociokulturális elvárások miatt 

sokkal nagyobb arányban került jelölésre, mint az A szereplő, annak ellenére, hogy a térbeli 

elhelyezkedése szerint nem lenne tekinthető prototipikus címzettnek. Ennek alapján 

elmondható, hogy a bemutatott helyzetben a címzett megjelölésére hatással voltak a térbeli 

viszonyok, de főleg a nemekkel kapcsolatos szociokulturális elvárások. 

Végső soron ebben a helyzetben a beszélővel szemben – tehát prototipikus címzett 

helyzetben – férfi ül. Hozzá kell tenni, hogy a kollégiumi szoba helyzetéhez képest 

címzettként egy, maximálisan két szereplő került megjelölésre. Abban a helyzetben, melyben 

a társas kontextuális tényezők ugyanolyanok voltak mindegyik szereplő esetében, az 

adatközlők inkább csoportokat jelöltek meg, melynek tagjai potenciális cselekvőként 

értelmezhetők (kollégiumi szoba: csoportos megjelölés: 50%, baráti vacsora: csoportos 

megjelölés: 32%). Mi több, a csoportos megjelölést a második helyzetben a szociokulturális 

elvárások okozhatják, melyeket a szereplők neme határoz meg. Ha megfigyeljük az adatokat, 

figyelembe véve a megjelölt személy nemét, kiderül, hogy a nem hatással volt a megadott 

válaszokra a válaszok 80%-ában (51,3% + 20% + 8,6%). Amennyiben a megjelölt személy nő 

volt, az adatközlők motivációként az ablakhoz való közelségét adták meg (A – 5,7%), vagy 

magát a beszélőt jelölték meg (B-9%). Minden férfi adatközlő a férfi szereplőket jelölte meg, 

és a megadott motivációban a szociokulturális elvárásokat említette.  
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A bemutatott helyzet második verziójában a beszélő távol ült az ablaktól, az ablakhoz 

közel nők ültek, és a szituáció második férfi szereplője a beszélővel szemben, távol ült az 

ablaktól:

 

 

 

33. Táblázat: Jelölés baráti vacsora helyzetben D teszt

 

 

 

 

 

 

TESZT 1D             2c 

A 9,6 

B 16,8 

C 7,2 

D 26,4 

ABCD 4,8 

ABD 9,6 

AD 9,6 

ACD 2,4 

BC 7,4 

A bemutatott helyzetben a női szereplők ablakhoz való közelsége nem volt nagy hatással (A-

9,6%, D-7,2%). Az esetek többségében a megjelölt személy a beszélővel szemben ülő férfi 

volt (B-16,8%). Érdekes, hogy a női szereplő elhelyezkedése hatással van a megjelölési 

arányokra (vö.: A és D). A beszélő a D női szereplő közvetlen közelségében volt, és a 

bemutatott helyzetben valószínűleg azt a kanonikus helyzetet konceptualizálta, amikor két pár 

találkozik egymással, és ennek eredményeképpen a mellette ülő nőt a férfi partnereként 

értelmezte. Valószínűleg ennek tulajdonítható a magas jelölési arány – 26,4%, amit még az 

erősített, hogy nemcsak az ablak mellett ült, hanem a beszélő mellett is. A szituáció mind a két 

verziójában az adatközlők az egyéni szereplőket jelölték (első: 74,2%, a második: 60%). Az 

adatközlők 24%-a a javaslat elfogadására vonatkozó kérdéseként értelmezte a helyzetet (c, 

abcd, abd, acd válaszok – az abd jelölés esetében az adatközlők véleménykérésként vagy 

kifejezetten engedélykérésként értelmezték a kérdést). 

 

6.5.3. Vonatfülke 

Az utolsó helyzetben a sematikusan bemutatott helyzet szereplői között a horizontális és 

vertikális különbségek voltak a legnagyobbak (eltértek a nem és kor tekinetében). Az első 
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helyzetben a megnyilatkozó az ablakhoz közel ülő fiatal nő volt, mellyel szemben egy idős nő 

ült, a vonatfüke másik részében pedig két férfi. A második helyzetben a megnyilatkozó az 

ablaktól távol ülő nő volt, az ablak mellett pedig egy nő és egy férfi ült.  

 

Egy vonatfülkében négy személy utazik. A fekete színnel jelölt személy az alábbi megnyilatkozást teszi: 

- De hideg lett! Nem csukjuk be az ablakot? 

Kérem, jelölje meg, kire vonatkozik a megnyilatkozás.  

Az ábra felső részében az idősebb személyek láthatóak, az alsóban fiatalok.  

 

 

 

 

34. Táblázat: Jelölés vonatfülke helyzetben B teszt

 

 

 

 

TESZT 1B             3d 

A 17,1 

B 2,85 

C 40 

D 33,84 

ABCD 5,7 

A fent bemutatott helyzetben nem, kor és a térbeli elhelyezkedés hatással lesz a szereplők 

megjelölésére. Ahogy láttuk az előző helyzetekben, a szociokulturális elvárások releváns 

hatással voltak a megjelölésre, és emiatt figyelembe véve azt, hogy még egy társas tényező 

jelent meg – azaz kor –, a megjelölés még jobban fog összpontosulni egy személy 

megjelölésére, és valószínűleg az ilyen fajta megjelölést a szociokulturális elvárások fogják 

motiválni. A modellált helyzetben a beszélő fiatal, ablakhoz közel ülő nő volt. Az adatközlők 

nagy része (majdnem 34%) a beszélőt jelölte meg, a megadott motivációk azt igazolták, hogy 

a megnyilatkozást a javaslat elfogadására való kérdésként értelmezték. Ezen kívül megadott 

motivációkban a kor játszott jelentős szerepet, ami szintén látható az A szereplő 

megjelölésében (17,1%). Az adatközlők többsége a nemekkel kapcsolatos kulturális 
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elvárásokat részesítette előnyben, így a legtöbb jelölést a beszélő mellett ülő férfi résztvevő 

kapta (40%). 

Ha figyelembe vesszük az idős szereplőkre vonatkozó megjelöléseket (A és B 

pozíciók), az ablakhoz való közelség (A pozíció: ablakhoz közel ülő idős nő: 17,1%) 

fontosabbnak látszik, mint a nem (B pozíció: ablaktól távol ülő idős férfi: 2,85%). A 

bemutatott helyzetben, melyben legnagyobb mértékben tértek el egymástól a kontextuális 

változók, az adatközlők válaszai voltak a legegységesebbek. Minél specifikusabbak voltak a 

társas tényezők, és minél nagyobb volt a vertikális és horizontális távolság a szereplők között, 

annál gyakrabban járt a T/1. formák alkalmazása az egyéni szereplők megjelölésével, ami 

egyben a személyközi viszony megjelölésének egyik elkerülési stratégiája is. 

 

35. Táblázat: Jelölés vonatfülke helyzetben D teszt

 

TESZT 1D             3b 

A 52,8 

B 9,6 

C 4,8 

D 2,4 

AD 4,8 

ACD 14,4 

CD 4,8 

BCD 2,4 

AB 4,8 
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Az előző helyzet és a fent bemutatott helyzet közötti különbség az, hogy a megnyilatkozó 

nő távol ül az ablaktól, mellette pedig egy másik nő ül. Ugyanúgy, mint az előző 

helyzetben, ők a szituáció fiatal szereplői. A vonatfülke másik oldalán idős férfiak ülnek. 

Ahogy kiderül a megadott válaszokból, a térbeli elrendeződés nagy hatással volt a 

megadott válaszokra, a válaszok nem olyan egységesek, mint az előző helyzetben. A 

résztvevők kora szintén fontos tényezőnek minősült (A pozíció: 52,8% - ablakhoz közel 

ülő fiatal nő). Azok a szereplők kerültek legnagyobb mértékben megjelölésre, akik 

ugyanazt a csoportot képviselték (nem és kor tekintetében). Ezt még jobban erősítette az, 

hogy ugyanabban a vonalban voltak. Az egyvonalban való tartózkodás a beszélővel, 

megerősíti a csoporthoz való tartozás és szolidaritás érzetét (Pease 2011: 393–4, 397).  

Szociálpszichológiai kutatások szintén megmutatják, hogy nagyobb mértékű szolidaritást 

érzünk azok iránt, aki hasonlítanak ránk, illetve azokkal, akik az interakció során 

mellettünk, nem pedig velünk szemben helyezkednek el.  Ugyanezt megfigyelhetjük a 

nyelv metaforikus szintjén. Az ellenkező oldali pozíció elfoglalása nemcsak attitűdöt fejez 

ki, hanem konfrontációra való készenlétet is.  

 

6.5.4. A vizsgálatok eredményei összesítő bemutatása 

Azokban a helyzetekben, melyekben a társas viszonyok szempontjából nagy volt a 

vertikális és horizontális távolság (vonatfülke), a T/1. formák alkalmazásának gyakorisága 

E/2. funkcióban a legmagasabb volt, azaz az adatközlők a T/1. formákat nem a beszélőre, 

hanem más résztevőre vonatkoztatták (vonatfülke: 70% 3d helyzet esetében, 60,3% 3b 

helyzet esetében). A beszélő ablaktól való távolsága viszont hatással volt arra, hogy a T/1. 

formákat vonatkoztatták-e magára a beszélőre: ha a beszélő közel helyezkedett el az 

ablakhoz (3d), akkor az adatközlők 34%-a vonatkozatta a T/1. formákat a 

megnyilatkozóra, ha pedig a megnyilatkozó az ablakhoz képest távol volt, akkor az 

adatközlők kisebb arányban magára a megnyilatkozóra (20,4%) gondolt. Megjegyzendő, 

hogy az utóbbi esetben a megjelölt csoportokat főleg idősebb résztevők alkották:  
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36. Táblázat: Térbeli viszonyok hatása a csoportos vagy egyéni jelölésre, aszimmetrikus 

személyközi viszonyok esetében (Vonatfülke) 2012/2016-os kísérlet alapján.  

csoport 

megjelölése 

megnyilatkozó 

megjelölése 

megnyilatkozón 

kívüli egyéb résztevő 

egyéni megjelölése 

Helyzet, 

megnyilatkozó 

elhelyezése az ablakhoz 

képest: 

9,6% 20,4% 70% A 

megnyilatkozó az 

ablaktól távol van 

5,7% 34% 60,3% A 

megnyilatkozó az 

ablakhoz közel van 

 

 

A fent tárgyalt helyezetekből (kollégiumi szoba, baráti vacsora, vonatfülke) éppen az 

utóbbiban (vonatfülke) legsematikusabbak a horizontális és vertikális viszonyok, és a 

vertikális és horizontális távolság a sematikusan előhívott helyzetekben a legnagyobb. A 

T/1. formák alkalmazása elkerülő stratégiaként értelmezhető, legfőképpen abban a 

helyzetben, amelyikben a megnyilatkozó közel volt az ablakhoz, és az adatközlők a T/1. 

formákkal egy címzettet jelöltek meg. Az adatközlők által megadott motivációkban a 

csoportos jelölésnél inkább engedélykérésként értelmezték a megadott megnyilatkozást.  

Szintén sematikus horizontális és vertikális viszonyokkal rendelkezett a kollégiumi 

szobában zajló jelenet, bár a fenti helyzethez képest ellenkezőleg, a vertikális és a 

horizontális viszonyok szempontjából: a megnyilatkozó a többi résztvevőhöz képest nem 

kerül sem alárendelt, sem fölérendelt viszonyba, vertikális viszonyok szempontjából pedig 

egy kollégiumi szobában való együttélés inkább közeli vertikális viszonyokkal köthető 

össze. Ha megnézzük a jelöléseket, azok a következőképpen alakultak:  

 

37. Táblázat: Térbeli viszonyok hatása a csoportos vagy egyéni jelölésre, szimmetrikus 

személyközi viszonyok esetében (kollégium), 2012/2016-os kísérlet alapján.  

csoport 

megjelölése 

megnyilatkozó 

megjelölése 

megnyilatkozón 

kívüli egyéb résztevő 

egyéni megjelölése 

Helyzet, 

megnyilatkozó 

elhelyezkedése az 

ablakhoz képest: 

17% 36% 47% A 

megnyilatkozó az 
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ablakhoz közel van 

41% 5,7% 53,3% A 

megnyilatkozó az 

ablaktól távol van 

 

A bemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy a megnyilatkozó térbeli 

elhelyezkedése az ablakhoz képest mind a kollégiumi szoba esetén – tehát szimmetrikus 

horizontális és vertikális viszonyok esetén, mind a vonatfülke esetén – tehát sematikus alá-

fölé rendelő viszonyok esetén, hasonló hatással volt az adatközlők megjelölésére. Ebben ez 

esetben viszont az adatközlők sokkal kisebb mértékben értelmezték a T/1. formákat E/2. 

funkcióban, viszont megnőtt azoknak a száma, akik a T/1. formákat inkább a csoportra 

vonatkoztatták, illetve a jelölt csoport mindegyik tagját potenciális cselekvőként 

értelmezték. Erre hatással lehet az, hogy a megadott helyzetben a szobatársak csakis nők 

voltak, akik sematikus helyezben hasonló korúak is,  ami nem hívott elő szociokulturális 

elvárásokat. A legtöbben emiatt is értelmezték engedélykérésként ezt a megnyilatkozást.  

Utolsóként azt a helyzetet tárgyalom, melyben az ablak becsukására vonatkozó 

megnyilatkozás egy baráti vacsora alatt hangzott el. Ebben a helyzetben a résztvevők 

sematikusan hasonló korúak, viszont a nemmel kapcsolatos szociokulturális elvárások 

nemcsak az adatközlők által megadott motivációkban, hanem az ábrákon megadott 

válaszokban is megjelentek. 

 

38. Táblázat: Térbeli viszonyok hatása a csoportos vagy egyéni jelölésre,  hasonló korú, de 

eltérő nemű résztvevők esetében (baráti vacsora), 2012/2016-os kísérlet alapján.  

csoport 

megjelölése 

megnyilatkozó 

megjelölése 

megnyilatkozón 

kívüli egyéb résztevő 

egyéni megjelölése 

Helyzet, 

megnyilatkozó 

elhelyezése az ablakhoz 

képest: 

28,5% 8,6% 74,2% A 

megnyilatkozó az 

ablaktól távol van, a 

megnyilatkozó nő 

31,2% 7,2% 69,6% A 

megnyilatkozó az 

ablaktól távol van, a 

megnyilatkozó férfi 
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A baráti vacsora helyzetében mind a két esetben a megnyilatkozó távol volt az ablaktól, 

viszont az elsőben a nő nyilatkozott, a másodikban férfi. Ezekben a helyzetekben viszont a 

többi résztvevő neme és térbeli elhelyezése szerepet kapott a T/1. értelmezésében. A 

második helyzetben, amikor a férfi tette fel a kérdést, az ablakhoz közel két nő ült, a 

megnyilatkozóval szemben, tehát a címzett prototipikus helyén egy férfi volt. Valószínűleg 

emiatt az adatközlők főleg magára a megnyilatkozóra vagy a megnyilatkozón kívüli egyéb 

résztvevőre (a szociokulturális elvárásoknak megfelelően főleg férfira) vonatkoztatták a 

kérdést. Abban a helyzetben viszont, melyben a nő volt a megnyilatkozó, és az ablakhoz 

közel ülők egy férfi és egy nő voltak, a válaszadók túlnyomó része az ablakhoz közel ülő 

férfira mutatott rá. A csoport kijelölésekor pedig a megnyilatkozóval szemben ülő két férfi 

került megjelölésre, tehát a megnyilatkozó nővel szemben ülő férfiak, ami szintén a 

nemekkel kapcsolatos szociokutúrális elvárások erős hatását igazolja.  

 

6.6. Összegzés 

A vizsgálat igazolja, hogy a többes szám első személyű formák értelmezése bizonyos 

helyzetekben a térbeli és a személyközi viszonyokon együttes feldolgozásán múlik. 

Megfigyelhető, hogy minél nagyobbak az eltérések a kontextuális tényezők között, illetve 

minél erősebb szociokulturális elvárásokkal és háttértudással rendelkezik a helyzet, annál 

egységesebb az értelmezés. A szociokulturális tényezőkre vonatkozóan az értelmezésre a 

legnagyobb hatással a szereplők kora volt (és ennek kapcsán a szociokulturálisan 

meghatározott hatalmi viszonyok) és a szereplők neme.  

A modellált helyzetek rámutatnak arra, hogy a szereplők térbeli elhelyezkedése 

nagy hatással volt a megnyilatkozás mint beszédaktus értelmezésére A térbeli 

elhelyezkedés hatása akkor volt a legnagyobb, amikor legkisebbek voltak a szereplők 

közötti különbségek (kor, nem, hatalmi viszonyok tekintetében).  

A vizsgálat fő kérdésére, tehát arra, hogy a többes szám első személyű formák 

alkalmazása milyen módon kerül értelmezésre társas és térbeli viszonyok függvényében, a 

vizsgálat azt a választ adta, hogy a szimmetrikus személyközi viszonyok esetében, 

egynemű csoportokban, a térbeli elhelyezkedés volt a meghatározó szerepű. Továbbá a 

szimmetrikus személyközi viszonyok esetén (kollégiumi szoba), más megkülönböztető 

szerepű kontextuális információk hiányában (egynemű, hasonló korú és foglalkozású 

résztvevőkből álló csoport) a nyelvhasználók sokszor engedélykérésként értelmezték a 

megnyilatkozást, amit nemcsak a csoportos jelölések igazoltak, hanem a motivációkra 

irányuló kérdésre megadott válaszok is. Amikor a beszélő távol volt az ablaktól a 
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válaszadók 50% a megadott motívációkban az ablakhoz közel ülő/k-re mutatott rá, tehát 

utasításként értelmezte a kérdést.   

Amennyiben a szereplők közötti sematikus személyközi viszonyok szimmetrikusak 

voltak, viszont a szereplők között voltak a nők és a férfiak is, a nem által előhívott 

kulturális normák is lényegi hatással voltak a MI értelmezésére.  

Minél nagyobbak voltak a szereplők közötti különbségek (nem és kor tekinetében), 

annál egységesebbek voltak a szereplők által megadott válaszok, és annál egységesebben 

értelmezték az elhangzott megnyilatkozást. Amennyiben a megnyilatkozó közel ült az 

ablakhoz, az engedélykérésként való értelmezés volt a leggyakoribb, viszont ha a 

megnyilatkozó távol ült az ablaktól, inkább utasításként értelmezték, mégpedig az a 

személy került leggyakrabban megjelölésre, aki közel ült az ablakhoz, és szimmetrikus 

személyközi viszonyban volt a megnyilatkozóval, ami szintén kimutatja az adott helyzetre 

(vonatfülke) vonatkozó szociokulturális elvárások hatását.  

A vizsgálat alapján egyértelműen látszik, hogy a MI virtuális használatával 

leginkább akkor van dolgunk, amikor nagyok a különbségek a személyközi viszonyok 

tekintetében, illetve az adott kontextusra erős szociokulturális elvárások jellemzők (kor és 

nem tekintetében).  

A T/1. formák az esetek nagy részében nem a csoport megjelölésére kerültek 

alkalmazásra, hanem az egyéni szereplők megjelölésére. Ez megmutatja, hogy a többes 

számú személyes névmások alkalmazhatóak elkerülő stratégiákként.  

A vizsgálat eredményei nyilvánvalóvá teszik, hogy a jelentés konstruálására erős 

hatással vannak a társas kontextuális tényezők, valamint a kontextus fizikai világa. Ezek 

hatással vannak nemcsak a deiktikus elemek jelentésének konstruálására, hanem a 

megnyilatkozás cselekvésértékére is.  
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7. Összegzés 

 

A disszertáció kiindulópontja a nyelvi tevékenység és a társas világ kölcsönhatásának 

felismerése és elismerése. A nyelvi tevékenység társas megismerő tevékenység 

(Verschueren 1999), és ilyen értelemben az interperszonális és az interszubjektív funkció a 

nyelvi tevékenység két pólusát jelentik (Tátrai 2017), melyek kontextus függvényében 

különböző mértékben és módokon érvényesülnek. Az ember, társas természeténél fogva, 

nyelvi tevékenysége által személyközi viszonyokat tart fenn és alakít ki. A személyközi 

viszonyok fenntartása és alakítása az emberi kommunikáció alapvető funkciója (Tomasello 

2015, Dunbar 2009).   

A személyközi viszonyok olyan, az interakció résztvevői között létrejövő 

viszonyok, melyek magukba foglalják a résztvevők egymás iránti attitűdjét, a résztvevők 

egymásról szóló kontextuális ismereteit. E mellett mindegyik személyközi viszony egy 

olyan viszonyt is jelent, mely a résztvevők szociokulturális beágyazottságát jelenti, a 

résztvevők által képviselt társadalmi kategóriákat és szerepeket.  A személyközi viszonyok 

nem statikusak, inkább egy folyamatnak tekinthetőek, mint egy formának (Alder–

Rosenfeld–Proctor 2011: 257), és minden egyes interakcióban alakítjuk vagy fenntartjuk 

őket. A fenti mondatban jelzett kettősség (dinamikusság és tipikusság) a személyközi 

viszonyokban, és ezáltal majd az ember nyelvi aktivitásában is megjelenik. A személyközi 

viszonyok dinamikusak, mivel azok minden interakcióban újra és újra létrejönnek. Hozzá 

kell tenni viszont, hogy a társas világ percepciója és feldolgozása hasonló módon történik, 

mint egyéb észlelt elemek feldolgozása, tehát az interakció során társas kontextusra 

vonatkozó kategorizációs folyamatok mennek végbe, mely a későbbiekben majd a már 

ismert sémákra való alapozást eredményezi (Aronson 2011: 144). A személyközi viszony 

alakítását és fenntartását nem egyszerűen a T/V formák, köszönések, megszólítások 

használatát jelenti, hanem a megnyilatkozások konstruálásának általános jellemzője, mely 

erős összefüggést mutat az adott helyzet társas kontextusával.  

A kontextus, a résztvevők társas világa, de azzal összefüggésben a mentális és 

fizikai világ, alapvető szerepet kap a személyközi viszonyok alakításában. A kontextus 

dinamikus viszonyrendszer, a személyközi viszonyokat a résztvevők verbális és 

nonverbális tevékenységükkel diskurzus során folyamatosan alakítják. Az interakció során 

a résztvevők nyelvi választások által lehorgonyozzák a társas viszonyokat, de egyúttal 

alakítják is azokat. A társas deiktikus elemek a személyközi viszonyok megjelenítésének 

egyik megnyilvánulása, melyek a személyközi viszonyokkal kapcsolatos kontextuális 
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ismereteket vonják be a diskurzusba. A társas deiktikus elemek egyrészt azonosíthatóvá 

teszik a résztvevők szerepeit, másrészt pedig a szociokulturális ismereteket is működésbe 

hozzák. A személydeixis a résztvevő szerepeit aktivizálja, az attitűddeixis pedig a 

szociokulturális viszonyulásokat (Tátrai 2017: 15–19). Nyelvileg a társas deixis elsősorban 

névmásokkal, névmási kifejezésekkel, személyragokkal és személyjelekkel, valamint 

megszólításokkal fejeződik ki. Gyakran a felsorolt nyelvi kifejezéseknek kettős funkciója 

van – egyrészt működhetnek személydeiktikus elemként, valamint társas attitűdöt kifejező 

deiktikus elemként is (Laczkó–Tátrai 2012).  

A nyelvi választásainkat a nyelvi potenciálból éppen a referenciális jelenetben 

megértett személyközi viszonyok, a társas világgal kapcsolatos tudásuk (tehát a résztvevők 

szociokulturális szituáltságá is) irányítják, illetve a résztvevők személyközi viszonyokkal 

kapcsolatos szándékai. A személyközi viszonyok nyelvi kifejezésekkel történő alakítása a 

társadalmi elvárásokhoz igazodott választások sorozatából áll, mely választások nem 

egyedül a tegező/ nemtegező formákra vonatkoznak, hanem az adott beszédaktus jellemző 

kidolgozására is. Ilyen értelemben a kontextuális viszonyok alapvető szerepet kapnak a 

konstruálás folyamatában, így a személyközi viszonyok konstruálásában is. Mivel a 

személyközi viszonyok feldolgozása ugyanazok a folyamatok révén történik meg, mint 

más, körülvevő világunk, elemeinek a feldolgozása, e miatt a konstruálás, és konstruálással 

kapcsolatos fogalmak hasznosíthatók a személyközi viszonyok alakítása leírásához.  

A konstruálás feldolgozó megértés (Tolcsvai 2013), egy fogalmi jelenet 

megalkotása több módozat közül (Langacker 2008: 55). A személyközi viszonyokat 

konstruáljuk a nyelvi szombólumokkal, nem pedig jelöljük vagy tükrözzük azokat. A 

sémákba rendeződő ismeretek, egy-egy interakció során részben aktiválódnak, viszont az 

adott tudás ismételt, hosszan tartó felhasználása a valóság egyes elemeihez való tartós 

hozzáférhetőséghez vezet (Bukowski–Drogosz 2005: 19). Természetesen a sémák 

aktiválódása az interakció során észleltek alapján történik meg. Azonban meg kell 

jegyezni, hogy az interakciók résztvevői több társadalmi kategóriát képviselnek egyszerre 

– az interakció során az éppen aktuális, megfelelőnek vélt, kategóriát mozgósítjuk – a többi 

háttérbe kerül (Kwiatkowska 2009: 298–299). 

A disszertáció teljes anyagában a személyközi viszonyok alakítását vizsgáltam a 

kérésekben.  A kérést nem véletlenül választottam ki – annak érdekében, hogy minél 

nagyobb esélye legyen annak, hogy a kérését a befogadó hajlandó legyen teljesíteni, a 

megnyilatkozónak figyelembe kell vennie, és megfelelően kell alakítania a kettejük között 

létrejövő személyközi viszonyt. Az általam gyűjtött anygban a megnyilatkozásoknak a 
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célja az, hogy a megnyilatkozó rávegye a befogadót arra, hogy a megnyilatkozó kívánt 

módon cselekedjen, így tehát az illokúciós erő szempontjából – melyet a beszélő 

szándéikaival azonosként értendő (Szili 2004: 77) – a diszkurzuskiegészítő tesztben 

szereplő megnyilatkozások direktívumoknak tekinthetők. A megnyilatkozó rá akarja venni 

a befogadót, hogy a viselkedését úgy alakítsa, hogy az megfeleljen a megnyilatkozó által 

kifejtetteknek. Emiatt a direktívumokhoz hozzátartoznak a kérések, parancsok, 

figyelmeztetések, utasítások, könyörgések (Tárai 2017). Azonban ez nem magyarázza 

teljes mértékben a kérések variabilitását és a tipikus társas kontextussal való kidolgozásuk 

összefüggéseit – amire ebben a munkában teszek kísérletet, támoszkodva az empirikus 

vizsgálatok eredményeire. A beszédaktusok nem mindig egyszerűen osztályozhatók, mivel 

sokszor az illokúciós erejükről a beszélő szándéka dönt (Sadock 2008: 1), mely gyakran az 

adott közösségben konvencionális nyelvi kifejezésekkel társulhat.  

Az udvariasságot a dolgozat egészében a személyközi viszonyok alakításaként és 

fenntartásaként értelmezem. A nyelvi udvariasság, illetve az udvariasság működtetője az 

ember azon igénye, hogy kapcsolatot alakítson ki és tartson fel másokkal, emiatt a 

konstruálás mint folyamat az udvariasság alapvető jelentőségű eleme. Az udvariasság 

olyan viselkedés, melyet megfelelőnek tartanak az adott interakció társas kontextusában, és 

mely abban különbözik az udvariatlan viselkedéstől, hogy az utóbbi az elvárható 

viselkedés határait átlépi (Watts 2003: 19, 161). A munkámban az udvariasságot Watts 

munkáival megegyezően értelmezem, vagyis mint a személyközi viszonyokat alakító 

munkát, mely az adott interackió kontextusában értelmezhető, illetve az optimalitás és az 

adekvátság fogalmával írható le (vö. Locher 2004: 90).  

A személyközi viszonyok nyelvi alakítását és fenntartását empirikus vizsgálatok 

alapján elemeztem, mely vizsgálatokat 2008 és 2016 között végeztem el.  

A vizsgálatok a személyközi viszonyok alakítására vonatkozó sematikus tudásra, 

illetve e tudás aktiválására összpontosítanak, így tendenciák, együttállások, összefüggések 

felmutatására szolgálnak. Jelen disszertációban bemutatott egymásba beágyazódó, 

egymásra épülő vizsgálatok, bár kérdőívek, diskurzuskiegészítő tesztek, illetve egyéb 

tesztek segítségével történtek, gyakran nem érik el azokat a mennyiségi határokat, 

melyeket egy szociolingvista kvantitatívnak minősítene. Azonban annak köszönhetően, 

hogy kompatibilis adatközlői csoportokkal dolgoztam, illetve annak köszönhetően, hogy 

viszonylag nagyszámú adatközlői csoportban végeztem el őket, hipotézisek felállítására 

adnak lehetőséget, illetve hipotézések (legalább előzetes) megerősítésére vagy 

megcáfolására. A vizsgálataimban főleg olyan módszerekkel dolgoztam, melyek során a 
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személyközi viszonyok alakítására sematikus tudás aktiválódik, így sematikus tudásnak 

megfelelő eredményeket kaptam. Ugyanakkor figyelembe véve azt, hogy a 

tegező/nemtegező formák használata, és ezzel együtt az azzal kapcsolatos sematikus tudás. 

A kutató által kiváltott adatok, főleg az interjúkkal és a tesztekkel nyert adatok gyakori 

adatgyűjtési módszerek a társadalomtudományban, mivel nagy mennyiségű adat gyűjtését 

engedik meg. Ugyanakkor nem az adott pillanat adott kontextusában való nyelvhasználatra 

vonatkoznak, de jól mutatják a nyelvhasználatra vonatkozó sematikus tudást. Amennyiben 

bizonyos hipotéziseket szeretnénk felállítani, megerősíteni vagy megcáfolni, ismételhető és 

előhívható kontextusokra, a sematikus tudásra van szükségünk. Az ilyen módszerrel 

összegyűjtött adat a leírásban megadott körülményekben érvényesülő sematikus tudást 

aktivizálja, és ilyen módon bevonja kontextuális ismereteinket.  

Természetesen az így nyert adatokat érdemes összevetni a nem a kutatók által 

kiváltott adatokkal, a spontán nyelvhasználatból, a konkrét diskurzusokból származó 

adatokkal (figyelembe véve ezek kontextusát). Azonban sem a magyar, sem a lengyel 

nyelvre vonatkozóan nem rendelkezünk beszélt nyelvi korpusszal, így a vizsgálatokat 

inkább kiváltott adatok segítségével lehet elvégezni.  

A disszertáció kiindulópontja tehát a nyelv konstruáló jellege, mely a személyközi 

viszonyok alakításában nemcsak a tegező/nemtegező formák által jelenik meg, hanem a 

kérés kidolgozásában is. A kérések kidolgozása során a megnyilatkozónak figyelembe kell 

vennie nemcsak a kérés tárgyát, hanem a megnyilatkozó és a befogadó közötti személyközi 

viszonyt, azaz figyelemmel kell lenniük nemcsak a referenciális jelenet 

interszubjektivitására, hanem interperszonalitására is.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy a kérés kidolgozása alábbi 

tendenciaszerű összefüggéseket mutatott a kérés kontextusával, főleg a kérés társas 

kontextusával. A kérések indirektsége tekintetében minél nagyobbak voltak a résztvevők 

közötti társas különbségek, azaz a horizontális és vertikális távolság, annál gyakrabban 

fordultak elő az indirekt kérések, és annál nagyobb mértékben fordultak elő nem 

konvencionális indirekt kérések.  

Az indirektség mértéke szintén nőtt, amikor a kérés súlya nagyobb volt, ez 

összhangban van a más kutatók által végzett vizsgálatokkal (Pléh 2012, Csató–Pléh 

1987/88). Az indirektség udvariassággal való kapcsolatára már más kutatók is reflektáltak 

(Wierzbicka 1991, Blum–Kulka 1987), a munkámban én a tegező/nemtegező formák és az 

indirektség összefüggéseire fókuszáltam. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a 

nemtegező formák esetében a legtöbb esetben indirekt kérések fordultak elő, a tegező 
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formák esetében a direkt kérések aránya megnőtt a horizontális, illetve vertikális távolság 

csökkenésével. Befogadói szinten pedig az adott kontextusban leggyakrabban alkalmazott 

megoldások képezték azt az optimumot, melyet a befogadók adekvátnak ítélték meg. Ezen 

kívül a megadott válaszok alapján megállapítható az L1 erős hatása mind a produkcióra, 

mind a befogadásra az L2-ben.   

Az indirektséggel kapcsolatban állnak a kérésben megjelenő támogató stratégiák, 

vagy azok hiánya – közeli, bizalmas viszonyok esetében (barát) a támogató stratégiák a 

legkisebb mértékben jelentek meg. Szintén kevés támogató stratégiával találkoztunk akkor, 

amikor a beszélő nagymértékű indirektségre törekedett (nem konvencionális indirekt 

kérések esetében).  

Az episztemikus bizonytalanságot illetően meg kell állapítani, hogy a kérések 

esetében a kifejezett bizonytalanság mértéke hatással volt a kérések adekvátként vagy nem 

adekvátként való megítélésére. A bizonytalanság a legkisebb mértékben azokban a kis 

súlyú kérésekben fordult elő, melyekkel az adatközlők a barátjukhoz fordultak. Az 

attitűdvizsgálat során a legjobb értékelést azok a kérések kapták, melyekben az 

episztemikus bizonytalanság konvencionális mértékű volt. Azonban meg kell jegyezni, 

hogy az episztemikus bizonytalanság mértéke nemcsak kontextusfüggő, hanem 

nyelvspecifikus is – a lengyel adatközlők által feltett kérésekben kisebb mértékben fordult 

elő, mint a magyar kérésekben.  

A kérések kidolgozása kapcsán meg kell jegyezni, hogy a kidolgozásnak két, 

egymással összefüggő tényezője van – az, hogy mennyire kidolgozott a kérés (tartalmaz-e 

megszólító elemeket, előkészítő stratégiákat, támogató stratégiákat), illetve az, hogy 

hogyan kidolgozott a kérés (lexikai választások, kifejezett episztemikus bizonytalanság, 

mennyire konvencionális nyelvi kifejezéseket és megoldásokat tartalmaz). A kidolgozás 

tehát átfogó természetű. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy nagymértékű 

kidolgozás nem azonos az udvariassággal, pontosabban nem minden társas kontextusban 

azonos az udvariassággal. A megnyilatkozónak a kérés kidolgozásánál kontextuális 

viszonyokat kell figyelembe vennie, és ezeknek megfelelő módon kidolgoznia a kérést.  

A tegező/nemtegező formák természetesen szintén szerepet kapnak a személyközi 

viszonyok alakításában, de nem önálló módon, hanem a kérés kidolgozásának 

viszonylatában. Máshogyan fogalmazva: a kérés kidolgozásának bizonyos együttállásai 

együtt járnak a tegező/nemtegező formák alkalmazásával, valamint a kérés kidolgozása 

társas attitűdjelölő jelleggel bír. A terjedő tegező forma mellett a kidolgozás fontos szerepet 

kap a személyközi viszonyok alakításában. A tegező forma terjedése részben a 
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tegező/nemtegező formák iránti, magyar adatközlők által tanúsított bizonytalanságnak 

tudható be, amit az általam végzett kutatások is kimutatnak, ahogy ez a más szerzők által 

végzett szociolingvisztikai jellegű vizsgálatokból is kiderül (Kiss 1995, Domonkosi 2002). 

Az e formák használata iránti bizonytalanság pedig teret hagy az elkerülési stratégiák 

alkalmazásának olyan helyzetekben, melyekben az adatközlő nem tud dönteni a tegező és a 

nemtegező forma között. A személyközi viszonyok konstruálása során az elkerülési 

stratégiák gyakorisága megnő a kérés súlyának növekedésével, az elvárásoknak nem 

megfelelő személyközi viszony alakítása pedig csökkenti a kérés sikerének esélyét. Az 

elkerülő stratégiák társultak más, a kérések kidolgozását érintő jellemzőkkel is. 

A lengyel és a magyar adatközlők között nem jelentek meg lényeges különbségek 

abban a tekintetben, hogy mikor alkalmaznak elkerülő stratégiákat, sőt az egyes típusok 

tekintetében is hasonlóképpen oszlott meg az elkerülő stratégiák alkalmazása, bár a lengyel 

nyelvben gyakoribbak a személytelen formák, ami a kérés konstruálásának más 

aspektusaiban is megtapasztalható. Az elkerülő stratégiák akkor fordultak elő a 

leggyakrabban, amikor a megnyilatkozónak meg kellett szólítania egy ismeretlen személyt, 

vagy amikor jelentős súlyú kérést kellett tennie erős alá-fölé rendeltségi viszony mellett. 

Az elkerülő stratégiák egyik típusa az E/1 alakokat alkalmazó kijelentés volt, ami gyakran 

indirekt módon valósította meg a kérést (Nem találom a próbafülkét) — mely gyakran nem 

egészült ki semmilyen expresszív beszédaktussal. A másik fajtája expresszív 

beszédaktussal egészült ki, mely stíláris okonál fogva, illetve annál fogva, hogy 

konvencionálisan tegező vagy nemtegező formákkal kapcsolódik, részlegesen 

megjelenítette a személyközi viszonyokat. A másik típusa a valaki általános névmást 

alkalmazó stratégia, mely leginkább olyan helyzetekben fordult elő, amikor beszélő nem 

jelölte ki közvetlen módon a személyt, akire a kérés vonatkozik, az interkacióban pedig 

többen vettek részt. Az elkerülő stratégiák közül az egyik leggyakrabban alkalmazott 

stratégia a T/2. alakok alkalmazása volt olyan helyzetekben, amikor az adott cselekvést, 

annak természeténél fogva egyetlen személy végezheti el, illetve T/1.-es alakok használata, 

mely esetében az adatközlők a T/1. alkalmazása által a szolidaritás érzését erősítették. 

Akkor, amikor az adott cselekvést, természeténél fogva, egy személy végezheti el, a T/1. 

alkalmazása virtuális jelleget kapott. Fontos kiemelni, hogy a személymejelenítés 

elkerülése gyakran indirekt kérésekkel valósult meg és az indirektség és 

személymegjelenítés elkerülése között erős összefüggés tapasztalható. Az indirekt kérések 

annál gyakrabban fordulnak elő, minél nagyobb a résztvevők közötti horizontális távolság 

vagy a vertikális távolság – amennyiben a beszélő alárendelt helyzetben van a címzetthez 
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képest –, illetve akkor nő, amikor nő a kérés súlya. Hasonlóképpen ehhez az összegyűjtött 

anyagban az elkerülési stratégiák akkor fordultak elő, amikor nagy volt a horizontális vagy 

vertikális távolság, vagy nagy volt a kérés súlya. Hozzá kell tenni, hogy a bemutatott 

elkerülő stratégiákat tartalmazó kérések jelentős része indirekt módon realizálódott, 

leggyakrabban olyan módon, hogy a cselekvés forgatókönyvéből BEFORE módon 

jelenítette meg a beszélő a cselekvés végrehajtásához szükséges feltételt, egy kijelentés 

formájában.  

Mivel az elkerülő stratégiák között sokszor jelentek meg a többes szám első 

személyű formák, további empirikus, kísérletes jellegű kutatásaimban megvizsgáltam a 

kontextuális tényezők (ezen belül társas és térbeli tényezők) hatását a T/1. formák 

referenciális értelmezésére. Ebből a célből a résztvevőknek különbőző társas 

kontextusokban, a szereplők különböző elrendeződésénél értelmezniük kellett néhány 

olyan T/1. formákat tartalmazó megnyilatkozást, melynek a cselekvés jellegénél fogva 

csak egy végrehajtója lehet (De hideg lett. Nem nyitjuk ki az ablakot?). Majd egy interjú 

során megkérdeztem az adatközlőktől, mi volt az értelmezésük motivációja, így a 

megnyilatkozás beszédaktusként való értelmezésére is reflektáltak. A kísérlet 

megerősítette, hogy az ilyen esetekben a MI virtuális használatával van dolgunk. 

Szimmetrikus személyközi viszonyok esetében, egynemű csoportokban, a térbeli 

elhelyezkedés volt a meghatározó szerepű. Továbbá a szimmetrikus személyközi 

viszonyok esetén, más megkülönböztető szerepű kontextuális információk hiányában a 

nyelvhasználók inkább engedélykérésként értelmezték a megnyilatkozást. Amennyiben a 

szereplők közötti személyközi viszonyok szimmetrikusak voltak, de voltak közöttük nők és 

férfiak, akkor a nemek által előhívott kulturális normák is hatással voltak a MI 

értelmezésére. Minél nagyobbak voltak a szereplők közötti különbségek (nem és kor 

tekintetében), illetve minél erősebb szociokulturális elvárás és háttértudás kapcsolódott a 

helyzethez, annál egységesebbek voltak a szereplők által megadott válaszok, és annál 

egységesebben értelmezték az elhangzott megnyilatkozást. Az értelmezésre legnagyobb 

hatással a szereplők kora és neme volt, hasonló kor és azonos nem esetében viszont a 

szereplők térbeli elrendeződése volt az értelmezést meghatározó kontextuális információ. A 

szereplők térbeli elhelyezkedése nagy hatással volt a megnyilatkozás beszédaktusként való 

értelmezésére. A megnyilatkozás komisszív engedélykérésként vagy direktív utasításként 

való értelmezésére a szereplők térbeli elrendeződése volt nagy hatással. A kisérlet 

eredményei egyértelművé teszik, hogy a jelentés konstruálására erős hatással vannak a 

társas kontextuális tényezők, valamint a kontextus fizikai világa. Ezek hatással vannak 
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nemcsak a deiktikus elemek jelentésének konstruálására, hanem a megnyilatkozás 

beszédaktusként való értelmezésére is.  

A disszertáció vizsgálataiban lengyel és magyar adatközlők vettek részt (az 

anyanyelvükön), illetve magyarul tanuló lengyelek. A vizsgálatok alapján megállapítható, 

hogy az L2-t használó lengyelek gyakran a lengyel anyanyelvi mintákat követték, és ami 

fontos a nyelvtanítás szempontjából, a befogadó magyar anyanyelvűek pedig a kérések 

értékelésénél saját anyanyelvi mintáik szerint értékelték a kéréseket. Továbbá 

megállapítható, hogy a magyarul tanuló lengyelek a kérések esetében a magyar nyelvi 

mintáknak megfelelő kidolgozással kapcsolatban nehézségekbe ütköznek. Figyelembe 

véve azt, hogy a kérések értékelésénél az adatközlők saját anyanyelvi mintákat követtek, a 

nyelvtanítás vagy fordításelmélet szempontjából fontos kiemelni a különbségeket a kérések 

kidolgozásában a lengyel és magyar anyanyelvűek között.  

A vizsgálatok eredményei szerint a beszédaktust a megértett társas kontextusnak 

megfelelően dolgozzuk ki, illetve a beszédaktus kidolgozásával alakítjuk a személyközi 

viszonyokat. Emellett a vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy akkor is, ha egy 

beszédaktus elsődlegesen interszubjektív funkciójú, interperszonális funkciókat is betölt.  

Az interakció során a résztvevők nyelvi választásokkal alakítják a társas 

viszonyokat. A választást a nyelvi potenciálból éppen a közös figyelmi jelenetben 

megértett személyközi viszonyok irányítják, illetve a résztvevők személyközi viszonyokkal 

kapcsolatos szándékai és ismeretei. Ilyen értelemben a kontextuális viszonyok feldolgozása 

alapvető szerepet kap a konstruálás folyamatában, valamint a személyközi viszonyok 

alakításában is. 

A személyközi viszonyok alakításaként és fenntartásaként értett udvariasság 

ennélfogva nem írható le merev szabályok együtteseként egy előre megadott társas 

kontextusban, hanem adaptív tevékenységként fogható fel, mely a személyközi viszonyok 

megfelelő feldolgozását, illetve kidolgozását segít elő. Az udvariasság olyan viselkedés, 

melyet a diskurzus résztvevői megfelelőnek tartanak az adott interakció társas 

kontextusában, és mely azáltal különbözik az udvariatlan viselkedéstől, hogy az utóbbi 

átlépi az elvárható viselkedés határait (Watts 2003: 19, 161). A nyelvi udvariasság ilyen 

értelemben választások sorozata, mely erős kontextusfüggőséget mutat. Az udvariasság 

célja a személyközi viszonyok alakítása és fenntartása, így az esetleges személyközi 

súrlódások csökkentése. Ennek következményeként az udvariasság nem minimum—

maximum fogalmakkal írható le, hanem inkább az optimalitás és az adekvátság 

fogalmával. 
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Mellékletek 

 

1. Diskurzuskiegészítő tesztek, kérdőívek, vizgsálatok  

 

1. Diskurzuskiegészítő teszt  (2008) 

A KÉRDŐÍV 

 

Az Ön neme:………………. 

Életkora…………………… 

Iskolai végzettsége: ……………………………….. 

Anyanyelve:………………………………………… 

 

Ha nem az Ön anyanyelvén kérdőív  van mióta tanulja/használja a nyelvét………………. 

Tartózkodott már hosszabb ideig Magyarországon/Lengyelországban?...................................... 

 

Kedves Adatközlő 

 

    Képzelje magát a következő szituációkba! Mint mondana? Ha nem mondana semmit, jelezze! Az 

adatokat a nyelvészeti kutatás céljából kérem, és bizalmasan fogom kezelni. A válaszát előre is 

köszönöm!  

 

1. Ön a) barátja, b) tanára, akivel tegeződik, c) igazgatója kocsijával utazik, aki felajánlotta, hogy 

elviszi. A kocsiban nagyon rossz zene szól. Kérje meg, hogy váltson zenét!  

 

2. Egy ruhaboltban fel szeretne próbálni egy ruhát. Nem tudja, hol van a próbafülke. Kérjen 

segítséget: a) egy fiatal eladótól, b) egy középkorú eladótól! 

 

3. Egy idegen városban eltévedt. Kérjen útbaigazítást a) egy kb. azonos korú fiataltól,  

b) egy önnél fiatalabb személytől, c) egy idős hölgytől! 

 

4. Ösztöndíjasként külföldön tartózkodik. A hónap közepén elfogyott a pénze. Kérjen kölcsön, a) a 

barátjától, b) a tanárjától, c) egy ismerősétől, hogy meg tudjon élni a hónap végéig! 

 

5. Éppen vonaton utazik egy nemdohányzó kocsiban, fülkében a) a barátjával, b) a tanárával, akivel 

tegeződik, c) az igazgatójával, d) egy ismeretlen utassal, aki éppen rágyújtott. Ez nagyon zavarja 
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Önt. Kérje meg, hogy hagyja abba a dohányzást! 

 

6. A megállóban áll, amikor rájön, hogy nincs jegye. Nem tud venni, mivel minden be van zárva. 

Kérjen egy jegyet a) barátjától, b) egy ismeretlen embertől, c) az igazgatójától! 

 

7. Az Ön alatt lakó szomszéd erkélyére leesett egy fontos levele. Menjen le, és kérje el a levelét 

a) fiatal szomszédjától, b) idős szomszédjától, c) középkorú szomszédjától! 

  

8. A saját lakáskulcsát odaadta a barátjának/barátnőjének, de most sürgősen szüksége volna azokra. 

Kérjen lakáskulcsot a) az ön testvérétől, b) az ön anyukájától, c) az ön nagymamájától, d) az ön 

(jövendő) anyósától!  

 

9. Önnek le kellett fordítani egy 5 oldalnyi szöveget az anyanyelvéről egy idegen nyelvre. Kérje a) 

a barátját, b) a tanárát, akivel tegező viszonyban van, c) a tanárát, akivel magázó viszonyban van, 

hogy nézze át!  

 

2.  2011/2012-es diszkurzuskiegészítő teszt 

 

KÉRDŐÍV 

 

Az Ön neme:………………. 

Életkora…………………… 

Iskolai végzettsége: ……………………………….. 

Munkahelye (cég neve)…………………………… 

 

Kedves Adatközlő! 

 

    Képzelje magát a következő szituációkba! Mint mondana? Ha nem mondana semmit, jelezze! Az 

adatokat nyelvészeti kutatás céljából kérem, és bizalmasan fogom kezelni. A válaszát előre is 

köszönöm!  

 

I. 

 

1. A számítógépéről nem tud nyomtatni. Tájékoztassa Ön mellett ülő  kollégáját, hogy 

átküldött neki egy üzenetet, és kérje meg nyomtassa ki azt! 
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2. Az Ön mellett lévő fénymásoló nem működik, ezért kénytelen igénybe venni a 

másik osztályon található fénymásolót. Mivel ez nehézségekkel jár kérjen segítséget egy  

másik osztályon dolgozó ismeretlen kollégájától! 

3. A felettese átküldött egy ímélt, de Ön nem kapta meg azt. Kérje meg, hogy küldje 

át még egyszer az üzenetet! 

4. Kérje meg a beosztottját, hogy küldje ki egy konferencia meghívót a csapat többi 

tagjának!  

5. Egy hivatalos ügyintézéshez szüksége van egy hivatalom foglalkoztatási 

nyilatkozatra a HR osztályról, ezért elsétált a HR osztályra, ahol többen dolgoznak. Kérje 

meg őket a dokumentum kiállítására! 

6. Az igazgató (akivel magázó viszonyban van) megkérte Önt, hogy hívja fel a 

közvetlen felettesét (akivel tegező viszonyban van), de nem sikerült elérnie őt. 

Tájékoztassa erről az igazgatót! 

7. Az igazgató (akivel tegező viszonyban van) megkérte Önt, hogy hívja fel a 

közvetlen felettesét (akivel tegező viszonyban van), de nem sikerült elérnie őt. 

Tájékoztassa erről az igazgatót! 

8. A cég ügyfele felhívott egy reklamációs ügyintézés kapcsán. Kérje meg, hogy 

telefonbeszélgetés után küldje Önnek egy rövid hivatalos  ímélt a reklamáció kapcsán.  

 

3. 2011-es attitűdteszt 

 

KÉRDŐÍV 

 

Az Ön neme:………………. 

Életkora…………………… 

Iskolai végzettsége: ……………………………….. 

Munkahelye (cég neve)…………………………… 

 

Kedves Adatközlő! 

 

    Képzelje magát a következő szituációkba! Mint mondana? Ha nem mondana semmit, jelezze! Az 

adatokat nyelvészeti kutatás céljából kérem, és bizalmasan fogom kezelni. A válaszát előre is 

köszönöm!  
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Kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

 

1. Mennyire gyakran és ha igen mikor áttér tegeződésre egy ügyféllel, üzletpartnerrel? 

eleve tegezem 

az első beszélgetésnél 

a második-harmadik beszélgetésnél 

hosszabb, többszörös kapcsolat esetében 

egyáltalán nem 

 

2. Milyen érzéseket vált ki az az eladó, aki tegezi Önt? 

 

3. Említsen öt olyan helyzetet vagy melyben legutoljára tegező formákat használt! 

 

4. Említsen öt olyan helyzetet vagy melyben legutoljára magázó formákat használt! 

 

5. Említsen öt olyan helyzetet vagy melyben legutoljára önöző formákat használt! 

 

6. Előfordult már Önnel, hogy egy személyt egyszer tegezett, másik szituációban 

pedig magázó formákat használt vele szemben vagy a meghatározására? Ha ige, kérem írja 

le! 

 

7. Egy járókelő segítséget kér Öntől. Melyik forma a legkedvesebb, legkellemesebb 

Ön számára? 

I. Bocsánat, meg tudnád mondani, merre van a Dohány utca? 

II. Bocsánat, meg tudna mondani, merre van a Dohány utca? 

III. Bocsánat, Ön nem tudja véletlenül, hogy merre van a Dohány utca? 

IV. Bocsánat, maga nem tudja véletlenül, hogy merre van a Dohány utca? 
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4. 2012-es attitűd teszt 

 

Magyar verzió: 

Köszönöm a vizsgálatban való részvételt. Azokat a válaszokat jelölje meg, melyek elsőként 

jutnak eszébe.  

Kora...........   Neme............... 

 

A. Jegyzeteket akar elkérni a barátjától. Melyik forma legjobban megfelelő erre, melyik a 

legkevésbé? (Kérem, sorolja be 1-től 6-ig a mondatokat, 1- a legkevésbé megfelelő, 6 – a 

legjobban megfelelő.) 

a). Add kölcsön a jegyzeteket. Holnap visszaadom.       

b) Nagyon hálás lennék ha kölcsönadnád a jegyzeteket. Nagyon nagy szükségem lenne rá, 

és neked mindig olyan jó jegyzeteid vannak.                       

c). Add ide a jegyzeteket. Lefénymásolom és visszaadom.   

d) Kölcsön tudnád adni a jegyzeteket?                                

e). Voltál múlt héten az órán? Nincsenek jegyzeteim         

f). Nagyon hálás lennék, ha lennél olyan szíves és kölcsönadnád a jegyzeteket.   

 

B.Nem tudja beadni az egyetemi dolgozatot a kitűzött időpontra. Megkérdezi a professzort, 

hogy három nappal hosszabbítsa meg a határidőt. (Kérem, sorolja be 1-től 6-ig a 

mondatokat, 1- a legkevésbé megfelelő, 6 – a legjobban megfelelő.) 

1. Meg szeretném hosszabbítani a határidőt három nappal.   

2. A félévi dolgozatot beadom három nappal később, rendben?   

3. Be tudnám adni a félévi dolgozatot három nappal később?   

4. Tudom, hogy más a határidő, de volt egy nem tervezett elfoglaltságom, és ezért a 

félévi dolgozatot három nappal később szeretném beadni. Nagyon hálás lennék ha ez 

lehetséges lenne.    

5. Van arra lehetőség, hogy a félévi dolgozatot beadjam három nappal a határidő után? 

4 

6. Professzor Úr, beleegyezne, hogy a félévi dolgozatot beadjam három nappal a 

határidő után?   

 

C. A megállóban áll, amikkor rájön, hogy nincs jegye. Nem tud venni, mivel minden be 
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van zárva. Melyik forma legjobban megfelelő erre, melyik a legkevésbé? (Kérem, sorolja 

be 1-től 10-ig a mondatokat, 1- a legkevésbé megfelelő, 10 – a legjobban megfelelő.) 

a) Nincs egy jegyed?   

b) Tudsz adni egy jegyet? 

c) Tudsz adni egy jegyet? Majd visszaadom!  

d) Figyu! Nincs egy jegyed véletlenül? 

e)Tudnál adni egy jegyet? Most látom, hogy nincs nálam.  

f) Bocs, nincs egy plusz jegyed véletlenül? Legközelebb visszaadom. 

g) Adj már kölcsön egy jegyet, majd legközelebb kapsz tőlem egyet! 

h) Tudnál adni egy jegyet? 

i) Van egy jegyed? 

j) Ne haragudj, tudsz adni egy jegyet? Holnap, ha kinyitják a jegypénztárt veszünk egy 

másikat, vagy kifizetem most.    

 

Lengyel verzió: 

Dziękuję za udział w badaniu. Proszę o zaznaczenie takich odpowiedzi, które jako piersze 

przychodzą Panu/Pani na myśl.  

 

Proszę podać płeć:....... wiek:....... 

 

A. Prosisz przyjaciela o pożyczenie notatek. Która z form jest najbardziej a która najmniej 

odpowiednia (proszę uszeregować 1- najmniej odpowiednia, 6-najbardziej).  

a) Pożycz mi notatki z wykładów. Oddam jutro. (ocena:……….) 

b) Byłbym bardzo wdzięczny jeśli pożyczyłbyś mi notatki z wykładów. Bardzo ich 

potrzebuje, a ty zawsze masz tak dobrze zrobione. (ocena:……….) 

c) Daj mi notatki z wykładów. Przekseruje i oddam. (ocena:……….) 

d) Mógłbyś mi pożyczyć notatki z wykładów? (ocena:…….) 

e) Byłeś w zeszłym tygodniu na wykładzie? Brakuje mi notatek. (ocena:……….) 

f) Byłbym bardzo wdzięczny gdybyś był tak miły i pożyczył mi notatki z wykładów. 

(ocena:……….) 

 

B. Nie możesz oddać w terminie pracy semestralnej. Pytasz profesora o wydłużenie 

terminu o trzy dni.  

a) Chciałbym przesunąć termin oddania pracy semestralnej o trzy dni. (ocena:……….) 
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b) Pracę semestralną oddam trzy dni później, dobrze? (ocena:……….) 

c) Czy mógłbym oddać pracę semestralną trzy dni później? (ocena:…….) 

d) Wiem, że termin jest inny, ale miałem nieplanowane zajęcia i chciałbym oddać pracę 

semestralną trzy dni później. Byłbym bardzo wdzięczny jeśli byłoby to możliwe? 

(ocena:……….) 

e) Czy zgodziłby się Pan, żebym oddał pracę semestralną trzy dni po terminie? 

(ocena:……….) 

f) Czy zgodziłby się Pan profesor, żebym oddał pracę semestralną trzy dni po terminie? 

(ocena:……….) 

 

5. 2012/2016-os kísérlet 

TESZT I. B HU 

 

Kedves Adatközlők! 

 

Köszönöm, hogy részt vesznek a vizsgálatban. Mielőtt elkezdik a vizsgálat kitöltését 

szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a vizsgálat teljesen anonim módon történik. Kérem 

azokat a válaszokat adják meg, melyek elsőként jutnak eszükbe!  

 

Nem: 

Kor:  

 

 

Egy kollégiumi szobában az alábbi megnyilatkozás hangzik el: 

-De hideg lett! Nem csukjuk be az ablakot? 

Kérem jelölje meg, kire vonatkozik a megnyilatkozás.  
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2. 

Egy baráti vacsora közben az alábbi megnyilatkozás hangzik el:  

-De hideg lett! Nem csukjuk be az ablakot? 

Kérem jelölje meg, kire vonatkozik a megnyilatkozás.  

 

 

3. 

Egy vonatfülkében négy személy utazik. A fekete színnel jelölt személy az alábbi megnyilatkozást 

teszi: 

-De hideg lett! Nem csukjuk be az ablakot? 

Kérem jelölje meg, kire vonatkozik a megnyilatkozás.  

Az ábra  felső részében az idősebb személyek láthatóak, az alsóban fiatalok.  
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TESZT I. D 

Kedves Adatközlők! 

 

Köszönöm, hogy részt vesznek a vizsgálatban. Mielőtt elkezdik a vizsgálat kitöltését 

szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a vizsgálat teljesen anonim módon történik. Kérem 

azokat a válaszokat adják meg, melyek elsőként jutnak eszükbe!  

 

 

 

Egy kollégiumi szobában az alábbi megnyilatkozás hangzik el: 

-De hideg lett! Nem csukjuk be az ablakot? 

Kérem jelölje meg, kire vonatkozik a megnyilatkozás.  

 

2. 
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Egy baráti vacsora közben az alábbi megnyilatkozás hangzik el:  

-De hideg lett! Nem csukjuk be az ablakot? 

Kérem jelölje meg, kire vonatkozik a megnyilatkozás.  

 

 

 

 

3. 

Egy vonatfülkében négy személy utazik. A fekete színnel jelölt személy az alábbi megnyilatkozást 

teszi: 

-De hideg lett! Nem csukjuk be az ablakot? 

Kérem jelölje meg, kire vonatkozik a megnyilatkozás.  

 

fl.-fiatalabb személy 

id.-idősebb személy 
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