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1. Az értekezés tárgya és felépítése 

 

A disszertáció a személyközi viszonyok konstruálásának kognitív pragmatikai vizsgálatára 

összpontosít, pontosabban a személyközi viszonyok konstruálására a kérésekben, mely 

témakört magyar és lengyel nyelvű kérésekben vizsgálja. A dolgozatban nemcsak a tegező és 

nemtegező formák konstruáló szerepe és alkalmazása kerül szóba, hanem azok a nyelvi 

megoldások is, amelyekkel szintén alakítjuk a személyközi viszonyokat (a kérés 

kidolgozottsága, direktsége vagy indirektsége, stiláris megformáltsága, a társas attitűd 

deiktikus kifejezésének egyéb lehetőségei). A tegező és nemtegező formák alkalmazása 

tipikus társas kontextusokhoz kapcsolódik, de összefügg a kérés tipikus kidolgozásával is. A 

tipikus kidolgozási módok és a tegező vagy nemtegező formák használata a tipikus társas 

kontextusokban tipikus együttállásokban fordulnak elő.  A dolgozat a tipikus kidolgozási 

módok és tipikus társas kontextusok közötti együttállások empirikus vizsgálatát adja. Ezzel 

összefüggésben esik szó az udvariasság több dimenziójú természetéről, valamint e dimenziók 

összefüggéseiről. A munkában a beszédpartner deiktikus megjelölését elkerülő stratégiákat is 

tárgyalom, mivel a személyjelölés elkerülése a személyközi viszonyok alakításának és 

fenntartásának egyik stratégiája.  Az egyik leggyakrabban alkalmazott elkerülő stratégia a 

T/1. formák virtuális alkalmazása volt, így a disszertáció egy olyan kísérletet is magában 

foglal, mely az alkalmazott többes szám első személyű forma referenciális értelmezését 

vizsgálja a feldolgozott kontextuális tényezők viszonylatában. 

Az empirikus vizsgálatok adatai nemcsak magyar anyanyelvűektől, hanem lengyel 

anyanyelvűektől és magyarul tanuló lengyelektől is származtak (akik magyar nyelven vettek 

részt a vizsgálatokban). Emiatt a munka összehasonlító pragmatikai kérdésekre is kitér. Ez 

lehetőséget ad arra, hogy hipotéziseket fogalmazzunk meg arra vonatkozóan, hogy az L1 

milyen hatással van a személyközi viszonyok alakítására az L2-n.  

A disszertáció a következőképpen épül fel. Az 1. fejezetben bemutatom a disszertáció 

kérdéskörét, az alkalmazott módszertant, valamint ismertetem a kutatás alapvető kérdéseit. A 

2. fejezetben a kutatásaim elméleti hátterét vázolom fel, amelynek keretében funkcionális 

kognitív kiindulópontból értelmezem a dolgozat kulcsfogalmait, a személyközi viszonyt, a 

konstruálást, a társas kontextust és deixist, a kérés beszédaktusát, valamint az udvariasságot. 

A következő fejezetekben az empirikus vizsgálatok eredményeit ismertetem.  

A 3. fejezetben részletesen tárgyalom a kérés konstruálását a személyközi viszonyok 

nyelvi alakításával összefüggésben. A fejezetben ismertetett empirikus vizsgálat a kérések 

direktségével és indirektségével, a kérésben kifejezett episztemikus bizonytalansággal, a kérés 
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konvencionáltságával, valamint az egyéb stiláris vonatkozásokkal foglalkozik. A 4. fejezetben 

– a magyar és a lengyel nyelvű kérések vonatkozásában – átfogó módon mutatom be a 

nemtegező/tegező formák szerepét a személyközi viszonyok alakításában. A fejezetben a 

tegező/nemtegező formák használatára, illetve azokkal kapcsolatos attitűdökre vonatkozó 

kutatásaim eredményeit mutatom be. Az 5. fejezetben azokat a beszédpartnerre történő utalást 

elkerülő stratégiákat mutatom be, melyek a magyar és lengyel anyanyelvűek körében végzett 

diskurzuskiegészítő tesztekben voltak megfigyelhetőek. Ennek keretében kitérek az elkerülő 

stratégiák előfordulásainak tipikus társas kontextusaira, illetve az előfordulási arányokra, 

továbbá a kérés indirektsége és az elkerülő stratégiák közötti kapcsolatra. A 6. fejezetben a 

térbeli és társas viszonyok és T/1. virtuális használata közötti összefüggések feltárására 

összpontosítok. A fejezetben bemutatott kísérlet egyrészt azokat a társas és térbeli 

viszonyokat kutatja, melyek hatással vannak a MI referenciális értelmezésére, másrészt 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. A disszetáció 7. fejezetében összegzem az eredményeket.  

 

2. Elméleti megfontolások 

A dolgozatban ismertetett kutatások kiindulópontja a nyelvi tevékenység és a társas világ 

kölcsönhatásának felismerése és elismerése. A nyelvi tevékenység társas megismerő 

tevékenység (Verschueren 1999, Tátrai 2011), 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 magukban foglalják a résztvevők egymás iránti attitűdjét, a résztvevők egymásról 

szóló kontextuális ismereteit. Emellett mindegyik személyközi viszony egy olyan viszonyt is 

jelöl, mely a résztvevők szociokulturális beágyazottságán alapul, a résztvevők által képviselt 

társadalmi kategóriákat és szerepeket is magában foglalva.  A személyközi viszonyok nem 

statikusak, inkább folyamatnak tekinthetőek, mint formának (Alder–Rosenfeld–Proctor 2011), 

és minden egyes interakcióban alakítjuk őket. A nyelvi tevékenységben konstruálódó 

személyközi viszonyokra egyszerre jellemző a dinamikusság és a tipikusság. A személyközi 

viszonyok dinamikusak, mivel azok minden interakcióban újra és újra létrejönnek. Hozzá kell 
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tenni viszont, hogy a társas világ feldolgozása úgy történik, mint a feldolgozás általában. Az 

interakció során a társas kontextusra vonatkozóan kategorizációs folyamatok mennek végbe, 

melyek a későbbiekben majd a már ismert sémákra való alapozást eredményezik (Aronson 

2011). 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 diskurzus társas kontextusával.  

A kontextus, a résztvevők társas világa, de azzal összefüggésben a mentális és fizikai 

világ, alapvető szerepet kap a személyközi viszonyok alakításában (Verschueren 1999, Tátrai 

2011). 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 lényegi megnyilvánulásai, melyek a személyközi viszonyokkal kapcsolatos 

kontextuális ismereteket bevonják 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). Nyelvileg a társas deixis elsősorban 

névmásokkal, névmási kifejezésekkel, személyragokkal és személyjelekkel, valamint 

megszólításokkal fejeződik ki. E nyelvi kifejezéseknek gyakran kettős funkciója van – 

egyrészt működhetnek személydeiktikus elemként, másrészt társas attitűdöt kifejező deiktikus 

elemként is (Laczkó–Tátrai 2012).  

A nyelvi választásainkat a nyelvi potenciálból éppen a közös figyelmi jelenetben 

megértett személyközi viszonyok, a társas világgal kapcsolatos tudás (tehát a résztvevők 

szociokulturális szituáltsága is) irányítja, 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 ugyanazon folyamatok révén történik meg, mint a 

minket körülvevő világ más elemeinek a feldolgozása, a konstruálás és konstruálással 

kapcsolatos fogalmak hasznosíthatók a személyközi viszonyok alakításának a leírásához.  

A konstruálás feldolgozó megértés (Tolcsvai 2013), egy fogalmi jelenet megalkotása 

több módozat közül (Langacker 2008). A személyközi viszonyokat a nyelvi szimbólumokkal 
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konstruáljuk, nem pedig tükrözzük azokat. A sémákba rendeződő ismeretek az adott aktuális 

interakció során aktiválódnak. Természetesen a sémák aktiválódása az interakció során 

észleltek alapján történik meg. Azonban meg kell jegyezni, hogy az interakciók résztvevői 

több társadalmi csoporta képviselői egyszerre. Az interakció során az éppen aktuális, 

megfelelőnek vélt kategóriát mozgósítjuk, a többi pedig háttérbe kerül (Kwiatkowska 2009). 

A disszertáció teljes anyagában a személyközi viszonyok alakítását kérésekben 

vizsgálom.  A kérést nem véletlenül választottam ki – annak érdekében, hogy minél nagyobb 

esélye legyen, hogy a megnyilatkozó kérését a befogadó teljesítse, a megnyilatkozónak 

figyelembe kell vennie és megfelelően kell alakítania a kettejük közötti személyközi viszonyt. 

Az általam gyűjtött anyagban a megnyilatkozásoknak a célja az, hogy a megnyilatkozó 

rávegye a befogadót arra, hogy az általa kívánt módon cselekedjen, így tehát az illokúciós erő 

szempontjából – melyet a beszélő szándéikaival azonosként értendő (Szili 2004) – a 

diskurzuskiegészítő tesztben szereplő megnyilatkozások direktívumoknak tekinthetők. A 

dolgozatban a kérések variabilitását és a tipikus társas kontextussal összefüggő 

kidolgozásukat vizsgálom empirikus kutatásaimra támaszkodva  

Az udvariasságot a dolgozat egészében a személyközi viszonyok alakításaként és 

fenntartásaként értelmezem. Az udvariasság működtetője az ember azon igénye, hogy 

kapcsolatot alakítson ki és tartson fel másokkal. Emiatt a konstruálás mint folyamat az 

udvariasság alapvető jelentőségű jellemzője. 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). 

A munkámban az udvariasságot Watts munkáival megegyezően értelmezem, vagyis mint a 

személyközi viszonyokat alakító viselkedést, mely az adott interackió kontextusában 

értelmezhető, illetve az optimalitás és az adekvátság fogalmával írható le (vö. Locher 2004).  

 

3. Az értekezés módszertana 

A kognitív nyelvészet tételeinek megfelelően a munka az elméletet empíriával kapcsolja össze 

(Tolcsvai Nagy 2013, Bańczerowski 2009, Ladányi–Tolcsvai Nagy 2008). A pragmatikai 

kutatások módszertani eredményeit hasznosító vizsgálati anyagot nemcsak magyar 

anyanyelvűektől gyűjtöttem, hanem lengyel anyanyelvűektől és magyarul tanuló lengyelektől 

is (akik magyar nyelven vettek rész a vizsgálatokban).  

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 
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összpontosítanak, így tendenciák, együttállások, összefüggések felmutatására szolgálnak. A 

vizsgálataimban főleg olyan módszerekkel dolgoztam, melyek során a személyközi viszonyok 

alakítására vonatkozó sematikus tudás aktiválódik. 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. 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 

aktiválja, és ilyen módon bevonja kontextuális ismereteinket. Természetesen az így nyert 

adatokat érdemes összevetni a nem 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.  

A vizsgálatokat 19–38 évesek között végeztem el, akik vagy már rendelkeztek 

felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy 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 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 

negyed- és ötödéves 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 következő, 2011-ben magyar adatközlőkkel végzett vizsgálat két részből állt – egy 

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 2012). A 2011-ben végzett diskurzuskiegészítő tesztben 

összesen 65-en vettek részt, ebből 32 nő és 33 férfi. Csoportokra osztva a résztevők száma 

következőképpen alakult: állami vállalatnál dolgozó nők: 25, állami vállalatnál dolgozó 
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férfiak: 8, nemzetközi cégnél dolgozó nők: 10, nemzetközi cégnél dolgozó férfiak: 24. A 

2011-es attitűdtesztben ugyanazok a résztvevők vettek részt, mint az előző vizsgálatban, tehát 

nagy nemzetközi vállalatok alkalmazottjai, illetve állami intézmények alkalmazottjai. 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 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 vizsgálatok a T/1. értelmezésével kapcsolatos kísérlettel és interjúval zárultak, 

melyet 2012-ben és 2016-ban végzetem el. A vizsgálat a virtuális használatú T/1. formák 

referenciális értelmezésének kérdésköréhez kapcsolódott, és 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 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 közben megadták a választ arra a kérdésre is, hogy milyen 

beszédcselekvéseket tulajdonítottak a kísérletben szerepeltetett kérdésnek.  

 

 

4. A kutatás kérdései és eredményei 

4.1. A kutatás kérdései 

A munka az alábbi kérdéseket kívánja megválaszolni: 
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1) 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? 

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

alkalmazásuk milyen sematikus (személyközi viszonyokra vonatkozó) tudáshoz 

kapcsolódik? 

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

illetve hogyan valósul meg a személyközi viszonyok megjelölésének elkerülése a 

kérés konstruálásában? 

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

térbeli viszonyok feldolgozásának függvényében? 

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

anyanyelvűek, illetve a magyarul tanuló lengyel anyanyelvűek? 

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

nyelvi udvariassággal? 

 

A disszertációban bemutatott vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy a kérés 

kidolgozása az alábbi tendenciaszerű összefüggéseket mutatott a kérés társas kontextusával. A 

fentebb bemutatott kérdésekre vonatkozó legfontosabb eredményeket az alábbiakban 

mutatom be, azzal a megjegyzéssel, hogy az 5. kérédésre – átfogó természeténél fogva – a 

lefontosabb eredményeket az egyes témaköröknél adom meg.  

 

4.2. A kérések kidolgozása  

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 (indirektsége, 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 kérések indirektsége (Panther–Thornburg 1998) tekintetében minél nagyobbak 

voltak a résztvevők közötti társas különbségek, azaz a horizontális és vertikális távolság, 
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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. Az indirektség udvariassággal való kapcsolatára már más kutatók is 

reflektáltak (Wierzbicka 1991, Blum–Kulka 1987, 1989), a munkámban a tegező/nemtegező 

formák és az indirektség összefüggéseire fókuszáltam. A nemtegező formák esetében a 

legtöbb esetben indirekt kérések fordultak elő, a tegező 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) jelentek meg legkisebb mértékben a 

támogató stratégiák. 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.  

 

4.3. A tegező és nemtegező formák használata a kérésekben 

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 megnyilatkozás kidolgozásával is.  Mind a magyar, mind a lengyel (bár utóbbi kisebb 

mértékben) megszólítási rendszer változásokon megy keresztül, melyek főleg a tegező és 

nemtegező formák alkalmazására vonatkoznak, de egyúttal hatással vannak az egyéb nyelvi 

választások szerepére a személyközi viszony alakításában.    

A tegező/nemtegező formák alkalmazása területén a magyar nyelvhasználók gyakran 

bizonytalanok (l. még Domonkosi 2002), a megítélésük nem egységes, így a személyközi 
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viszonyok alakításában egyre több teret kapnak a kérést konstruáló egyéb elemek, illetve a 

beszédpartnerre való utalás elkerülési stratégiái. Ezért a tegező/nemtegező formák nem önálló 

módon kapnak szerepet a személyközi viszonyok alakításában, hanem a kérés kidolgozásának 

viszonylatában.  

 

4.4. Elkerülési stratégiák a kérésekben 

A tegező és nemtegező formák használata iránti bizonytalanság teret hagy az elkerülési 

stratégiák alkalmazásának olyan helyzetekben, melyekben az adatközlő nem tud vagy nem 

akar dönteni a tegező és a nemtegező forma között.  

A lengyel és a magyar adatközlők között nem jelentek meg lényeges különbségek 

abban a tekintetben, hogy mikor alkalmaznak a beszédpartner deiktikus megjelölését 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 (pl. Nem találom a próbafülkét) – mely 

gyakran nem egészült ki semmilyen expresszív beszédaktussal. A másik fajtája expresszív 

beszédaktussal (pl. Elnézést!) egészült ki, mely stiláris okoknál fogva, illetve annál fogva, 

hogy konvencionálisan tegező vagy nemtegező formákkal kapcsolódik, részlegesen 

megjelenítette a személyközi viszonyokat. A következő típus 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 interakcióban 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 személymegjelenítés 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 képest –, illetve akkor nő, amikor nő a kérés 
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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.  

 

4.5. A térbeli és társas viszonyok feldolgozása és a T/1. virtuális használata 

A vizsgálat azt 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 térbeli elhelyezkedés hatása akkor 

volt a legnagyobb, amikor legkisebbek voltak a szereplők közötti társas különbségek (kor, 

nem, hatalmi viszonyok tekintetében). 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 válaszadók 

50% a megadott motívációkban az ablakhoz közel ülő/k-re mutatott rá, tehát utasításként 

értelmezte a kérdést.   

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.  

 

4.6. Kérések kidolgozása tipikus társas kontextusokban és udvariasság 

A vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy a kéréseket a megértett társas 

kontextusnak megfelelően dolgozzuk ki, illetve a beszédaktus kidolgozásával alakítjuk a 

személyközi viszonyokat. Emellett a vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy az 

elsődlegesen interszubjektív funkciójú beszédaktusok interperszonális funkciókat is 

betöltenek.  
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A személyközi viszonyok alakításaként és fenntartásaként értett udvariasság nem 

írható le merev szabályok együtteseként egy előre megadott társas kontextusban, hanem 

adaptív tevékenységként fogható fel, mely a személyközi viszonyok megfelelő feldolgozását, 

illetve kidolgozását segíti 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). 

A nyelvi udvariasság ilyen értelemben választások sorozata, mely erős kontextusfüggőséget 

mutat. Az udvariasság célja a személyközi viszonyok alakítása és fenntartása, valamint az 

esetleges személyközi súrlódások csökkentése. Ennek következményeként az udvariasság 

nem minimum—maximum fogalmakkal írható le, hanem inkább az adekvátság fogalmával.  
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