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Az elismerő megnyilvánulásokra adott válaszok magyar és olasz 
diszkurzusokban 

1. B e v e z e t é s .  –  A dolgozat az elismerő megnyilvánulásokra adott vála-
szok egy lehetséges vizsgálatát kívánja felvázolni. Elsősorban kognitív stilisztikai 
keretben elemzi a bókra adott válaszok szociokulturális dimenzióit, stílussajátossá-
gait a magyar és az olasz nyelvben. A vizsgálat azonban a pragmatikai kutatások 
eredményeire is támaszkodik. A bókra adott válaszok különféle stílusokban realizá-
lódhatnak. Kognitív megközelítésben – TOLCSVAI NAGY elméletét véve alapul 
(1996, 2005) – a stílus komplex jelenségként határozható meg, amely a diszkurzus 
szociokulturálisan is meghatározott értelemösszetevője (TOLCSVAI NAGY 2001: 
300, 2005: 85). Egy adott megnyilatkozás jelentéséhez, stílusának belső struktúrá-
jához a szociokulturális változók is szervesen hozzátartoznak, mivel hatnak a 
komplex szöveg értelmezésére, a mindennapi szövegek stílusértékére (LANGACKER 
1987: 63, TOLCSVAI NAGY 2005: 85–7). 

2. A  b ó k  é s  a  h o z z á  k a p c s o l ó d ó  v á l a s z  m i n t  m e g n y i l a t -
k o z á s l á n c .  – A bókra adott válaszok elemzésének szempontjából fontosnak 
tartom a bók fogalmának értelmezését is. A bók, mint a beszédpartner felé irányított 
elismerés, az udvarias nyelvi viselkedés jellegzetes megnyilvánulási módja. A szak-
irodalmat követve munkám során a bókot azonos jelentésben értelmezem minden 
elismerő megnyilatkozással, dicsérettel. LEECH (1983) udvariassági rendszerében a 
bókok a megerősítés maximához köthetők, amelynek egyik alapelve szerint maxi-
malizálni kell a másik fél dicséretét, a megerősítést szolgáló megnyilatkozásokat. A 
bókokat kedélyes, bizalmasan udvarias aktusoknak véli (LEECH 1983: 106). Ez a 
megállapítás a bók aktusához kapcsolódó válaszok informális stílusára is reflektál. 
POMERANTZ a felajánlásokkal, meghívásokkal, ajándékokkal, dicséretekkel együtt a 
„támogató aktusok”-hoz (supportive actions) sorolja (1978: 82). Szerinte olyan vi-
selkedési minta, amely kifejezi a másik fél iránti figyelmet, tiszteletet. HOLMES ér-
telmezésében a bókok szerepe a felek közötti viszonyok létrehozása vagy helyreállí-
tása (HOLMES 1988: 486, SZILI 2004b: 167). Az elismerő kijelentések értelmezése 
azonban egy adott közösség szociokulturális elvárásaitól függ. Alkalmazásuk igen 
gyakori a mediterrán kultúrákban, az olaszok is nagy figyelmet szentelnek a bóko-
lás aktusának, egyfajta társadalmi gyakorlatként alkalmazzák (ALFONZETTI 2009: 
30–2). A magyarok nyelvi viselkedése a kétféle szélső magatartás közé tehető (SZI-
LI 2004b: 172). 

A bók és az arra adott válasz egymáshoz kötődő beszédaktusokként egy meg-
nyilatkozásláncot, úgynevezett szomszédsági párt alkot (SCHEGLOFF–SACKS 1973: 
296, SZILI 2004b: 156). Az elismerő megnyilvánulásokra adott válaszok a beszélő-
nek a dolgok állásával kapcsolatos magatartását jelenítik meg (SEARLE 1975: 357, 
SZILI 2004b: 156); az interakció körülményeihez igazodva változatos stílusban fo-
galmazódnak meg. A személyközi viszonyok mint a szituációs kontextus összetevői 
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(vö. TÁTRAI 2004: 480) eltérő módon alakulhatnak a különféle interakciókban. Egy 
adott szituációban egy közösség tagjai tipikus megformálási módokat, stílusmintá-
kat (szociokulturális normarendszert) alakítanak ki (TÁTRAI 2004: 482). 

3. A  b ó k r a  a d o t t  v á l a s z o k  m a g y a r  é s  o l a s z  
d i s z k u r z u s o k b a n . – Az elismerő megnyilvánulásokat követő válaszok elem-
zése során az interakcióban alakuló személyközi viszonyokból és a nyelvi megfor-
máltságból indulok ki, a stílusbeli sajátosságokra helyezem a hangsúlyt, a szocio-
kulturális változókkal való összefüggéseket tanulmányozom (TOLCSVAI NAGY 
1996, 2005). A kognitív tartományokat alapul véve (amelyek TOLCSVAI NAGY ver-
bális interakciót bemutató modellje alapján: magatartás, helyzet, érték, idő, nyelv-
változatok) a bók jelenségének stilisztikai vonatkozásait vizsgálom. A helyzet (a 
szituáció) és az érték változóját emelem ki, mivel a tárgy szempontjából ezek a té-
nyezők válnak hangsúlyossá. Megfigyelhető, hogy a bókra adott válaszok stílussa-
játosságában tipikus együttállások alakulnak ki, létrehozva egy-egy jellegzetes 
megnyilvánulási mód (informális, közömbös vagy formális) protostílusát. 

A) A  k o r p u s z .  –  A magyar korpusz saját gyűjtés eredménye, az adatokat 
egy általam összeállított diszkurzuskiegészítő teszt (SZILI 2004b: 97) segítségével 
nyertem, melyet egy több nyelvre és kultúrára kiterjesztett felméréssorozatban al-
kalmazott módszer (BLUM-KULKA 1982) mintája alapján készítettem (a kérdőív 
felépítéséről részletesen lásd PAP 2011: 80). A vizsgálatot 20 és 30 év közötti főis-
kolás, egyetemista, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok körében vé-
geztem (83 kérdőív). Az adott szituációkban elhangzó bókok egyrészt a külső meg-
jelenésre (PAP 2011: 4. szituáció), másrészt a fáradságos szellemi munka eredmé-
nyére (PAP 2011: 5. szituáció) vonatkoznak. Az olasz nyelvi példákat az 
ALFONZETTI (2009) által összegyűjtött anyagból vettem, amely hétköznapi olasz 
dialógusokban megjelenő bókokat mutat be. A kétféle nyelvi korpuszt összevetve 
megfigyelhető, hogy míg a magyar adatok a beszélők nagyobb tudatosságáról (az 
adott szituációban mi mondható a nyelvhasználó szerint) árulkodó 
diszkurzuskiegészítő tesztekből (SZILI 2004b: 97) származnak, addig az olasz ada-
tok spontánabb beszélgetéseket rögzítenek. Ez a tényező ugyan áttételesebbé teszi 
az adatok összevethetőségét, mivel az írásos módszer szűkítheti a szóbeli megfo-
galmazási módok stíluslehetőségeit, azonban a kétféle nyelvi anyag megfelelő alap 
lehet bizonyos különbségek megállapítására. 

B) A  h e l y z e t  é s  a z  é r t é k  s t í l u s v á l t o z ó j a  a  b ó k r a  a d o t t  
v á l a s z o k b a n .  – Az elemzés során a kognitív tartományok közül a helyzet (a 
szituáció) és az érték stílusváltozóját emelem ki. Az interperszonális viszonyok ala-
kulása leginkább a helyzet tényezőjének mentén ábrázolható. A h e l y z e t  szocio-
kulturális változóját tekintve a megnyilatkozások informális, közömbös vagy for-
mális stílusfokozatokban jelennek meg. A bókra adott válaszok a formálisság 
szempontjából különféle stílusokat mutatnak. A másokra irányuló elismerő vélemé-
nyek stílusának vonatkozásában az érték változója kerül előtérbe. Az é r t é k  tarto-
mányában a kijelentések értékmegvonó, közömbös vagy értéktelítő stílusban formá-
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lódnak. A bókra adott válaszok stílusminősége mindig az adott kontextusban válik 
értelmezhetővé, s az interperszonális viszonyok alakulása is befolyásolja (pl. hatal-
mi viszony, ismertségi fok, nemek közötti kommunikáció). 

Az interperszonális viszonyok alakulásának egyik jellegzetes módja a f o r -
m á l i s  szituáció. A magasabb társadalmi státuszú, nem egyenrangú beszédpartner-
rel, például főnökkel, tanárral létrejövő diszkurzus tipikus – a mindennapi kommu-
nikációt meghatározó – személyközi reláció. A hatalmi távolságot megjelenítő inte-
rakciókban a bókra adott válasz megfogalmazásának stílusa a szituáció tényezőjé-
nek szempontjából általában formális, az érték dimenziójában pedig értéktelítő, akár 
külső megjelenésre, akár teljesítményre vonatkozik az adott elismerés. 

(1) Főnök (külsőre vonatkozó bók): Nagyon csinos a ruhája, ma igazán jól néz ki. 
Válasz: Nagyon kedves, örülök, ha így is megfelel az öltözetem. 

(2) Tanár (teljesítményre): Igazán alapos, jól átgondolt, logikus felépítésű 
munka. Sokat foglalkozhatott vele. 

Válasz: Nagyon köszönöm az elismerő szavakat, sokat jelent nekem a tanár úr 
véleménye. Hálás vagyok minden segítségért. 

Előfordulhat azonban, hogy a társadalmi vagy hatalmi távolságban lévő be-
szédpartnerrel folytatott interakció is informális stílusú, mivel a felek között fennál-
ló személyes kapcsolat megengedi: például amikor a beszédpartnerek tegeződnek. 
Bár a tegeződés nem zárja ki a formális szituáció létrehozását, de megnehezítheti azt. 

(3) Válasz (főnöknek külsőre utaló bókra): Köszönöm, habár nem sok időm 
akadt h e l y r e r a k n i  m a g a m a t . 

A helyzet változója mentén formális stílus jellemző abban az esetben, amikor a 
válaszban a bók címzettje elfogadja az elismerést. Ezek a megnyilvánulások érték-
telítő stílusúak, akár a külsőre, akár a képességekre, akár más dologra vonatkoznak. 
Az olasz példában a barát tulajdonára utal az elhangzott bók, melyre a beszédpart-
ner formális stílusban reagál. A magyar beszélőközösségben ritka nyelvi magatar-
tásforma, és az olaszokra sem tipikusan jellemző. Az ilyen attitűd nem egyenrangú 
beszédpartnerrel szemben és közvetlen viszonyban is megjelenik. 

(4) Tanár (teljesítményre): Igazán alapos, jól átgondolt, logikus felépítésű 
munka. Sokat foglalkozhatott vele. 

Diák: Köszönöm szépen, valóban, ez a téma kifejezetten érdekel. 

Olasz példa: 

(5) A (teljesítményre): Signora volevo farle i miei complimenti! Lei è 
bravissima! (’Asszonyom, szerettem volna gratulálni! Ön nagyon ügyes!’)  

B: Grazie! (’Köszönöm!’) 
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(6) A (barátnak egy tulajdonára): Questa collana è proprio bella. (’Ez a nyak-
lánc igazán szép.’) 

B: Sì, è veramente bella. (’Igen, valóban szép.’) 

A helyzet változója mentén általában formális, az érték tartományban pedig ér-
téktelítő stílusú megnyilvánulások egy másik tipikus interperszonális viszonyban is 
megjelennek. A nők a saját nemükkel, akár hatalmi pozícióban lévő személlyel 
szemben is, a férfiak pedig női beszédpartnerrel folytatott diszkurzusban szívesen 
válaszolnak explicit bókkal, vagy pozitív érzelmet kifejező válaszokkal az elismerő 
megjegyzésre. Ez a társadalmi normák által irányított megnyilatkozási forma mind 
a magyar, mind az olasz beszélőközösségben megfigyelhető. Az érték változójának 
tartományában értéktelítő stílusúak, jellemzőjük az érzelmi töltetű, választékos kife-
jezésmód (magyar példákban: csinos, kedves, elegáns, lélegzetelállító, fantasztikus, 
remek, aranyos, jólesik, örülök; olasz példa: affettuosa ’szívélyes’). 

(7) Főnökasszony: Nagyon csinos a ruhája, ma igazán jól néz ki. 
Válaszok (nők): Köszönöm, a magáé még csinosabb; köszönöm, igazán ked-

ves; ön is nagyon jól néz ki; ön is csinos, mint mindig; az a nyaklánc lélegzetelállító 
önön; te is fantasztikusan nézel ki; köszönöm, aranyos vagy. 

Olasz példa: 

(8) Fiú (egy barátja anyukájának): No, prima permettimi di salutare tua 
madre! Buonasera bellissima signora! (’Nem, előbb engedd meg, hogy üdvözöljem 
anyukádat! Jó estét, szépséges hölgyem!’) 

Barát anyukája: Bellissima! Grazie! Lei è sempre affettuosa. (’Szépséges! Kö-
szönöm! Ön mindig szívélyes.’) 

A hosszabb, magyarázó jellegű válaszok a magyar és az olasz beszélőközös-
ségben is jelen vannak, stílusuk azonban eltérő. Hatalmi pozícióban lévő beszéd-
partnerrel folytatott interakcióban tipikusabb beszédmód, akár külsőre, akár telje-
sítményre vonatkozik az elismerés (de egyenrangú féllel szemben is előfordulhat). 
A magyarok válaszaiban az ilyen kifejezések nyelvi megformáltsága a helyzet vál-
tozóját tekintve formális vagy közömbös, az érték tartományában pedig értéktelítő. 
Az olasz magyarázatok inkább informális stílusúak. Az ilyen típusú kijelentéseknél 
a m a g a t a r t á s  változóját is érdemes megfigyelni (a magatartás altartományai: 
vulgáris, bizalmas, semleges, választékos): a magyar megnyilatkozások választéko-
sabbak, az olaszok reagálásaiban a bizalmasabb stílus dominál. 

(9) Válaszok (tanár teljesítményre vonatkozó bókjára): A lehetőségekhez ké-
pest igyekeztem; megtettem, amit tudtam; minden szabadidőm ráment; rengeteg 
energiám van benne; kevés időm volt a dolgozatra, de igyekeztem azt minél jobban 
megírni. 
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(10) Válaszok (főnöknek, külsőre vonatkozó bókra): Fárasztó napom volt, de 
megpróbáltam magamból a legjobbat kihozni; valóban igyekeztem; szerettem volna, 
ha kicsit több időm van felkészülni, de örülök, ha így is megfelel az öltözetem. 

Olasz példa: 

(11) A (külsőre): Che bella sciarpa che hai! (’Milyen szép sálad van!’) 
B: Me l’hanno regalata, è indiana, ricamata a mano. (’Ajándékba kaptam, in-

diai, kézzel hímzett.’) 

Ha az elismerés nem adottságra vagy teljesítményre utal, a reagálások a hely-
zet tartományában inkább formálisak, az érték dimenziójában pedig értéktelítő stí-
lusúak, és akár nem egyenrangú beszédpartnerrel szemben, akár közvetlen viszony-
ban is előfordulhatnak. Ez a nyelvi viselkedés megfigyelhető az olasz válaszokban. 

(12) A (barátnak): Questa collana è proprio bella. (’Ez a nyaklánc igazán szép.’) 
B: Sì, è veramente bella. (’Igen, valóban szép.’) 

A bókra adott válaszokban megjelenik a köszönet beszédaktusa mint a dicsé-
retre reagáló konvencionális válasz. A magyar nyelvben a megformáltságát tekintve 
hosszabb alak (köszönöm) általában formális szituációra utal (de más interperszoná-
lis viszonyt megjelenítő interakcióban is megfogalmazódhat). A rövidebb forma 
(köszi, kösz) pedig informális stílusú, és tipikusan a közvetlen kapcsolatok jellemzője. 

Az interperszonális relációk másik jellegzetes típusa az egyenrangú beszéd-
partnerek, például barátok, ismerősök közötti interakció. A közvetlen kapcsolatot 
megjelenítő viszonyokban a helyzet változójának szempontjából általában az i n -
f o r m á l i s  stílus érvényesül. Ez a megnyilatkozásmód jellemző például azokra az 
explicit kijelentésekre, amelyekben a bókkal való egyet nem értés fogalmazódik 
meg. Az ilyen megnyilvánulások az érték tartományában értékmegvonó funkciót 
töltenek be. Ez a beszédstílus főképp a magyarokat jellemzi. 

(13) Válaszok (barát külsőre vagy diáktárs teljesítményre vonatkozó bókjára): 
De egyáltalán nem; szerintem nem lett jó, nem értek vele egyet; te sem gondolod 
komolyan; na ne mondd; ugyan, dehogy; ezt inkább hagyjuk; ne csináld; jaj, hagyjál 
már; nem gondolnám; azt azért nem hinném; kötve hiszem! 

Olasz példa: 

(14) Barátok: 
A: Sei un grande! (’Nagy vagy/menő vagy!’) 
B: No! Ma che ci vuole? Veramente non ci vuole niente. (’Dehogy! De hát mi 

kell ehhez? Tényleg nem kell hozzá semmi.’) 

Magasabb hatalmi pozícióban lévő személlyel szemben ritkán fordul elő az in-
formális stílus. Néhány példa erre a jelenségre: 
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(15) Válasz (tanárnak, külsőre utaló bókra): Ugyan már, ne túlozzon; ne is említse! 

A bókra adott válaszokban meghatározó szerepe van a s z l e n g  stílusrétegnek, 
amely PÉTER MIHÁLY megállapítása szerint alapvető forrása az expresszivitásnak, a 
nyelvi kifejezés hatékonyságának (PÉTER 1991: 43). A szleng és a szociokulturális 
tényezők összefüggéseit vizsgálva a helyzet és az érték stílustartományában tipikus 
együttállások figyelhetők meg. A helyzet változója mentén informális, az érték tar-
tományán belül pedig értékmegvonó stílus a jellemző: a tényezők együttállása alap-
ján tehát az informális protostílus. Ilyen megnyilatkozásokkal rendszerint a külsőre 
vonatkozó bókokra reagálunk, csökkenteni próbáljuk az elismerés értékét, gyakran 
önironikus formában. Ez a beszédmód a keleti kultúrákra jellemző, de a magyarok 
is szívesen élnek az ilyen típusú válaszokkal (SZILI 2004b: 161), valamint az olasz 
beszélőközösségben is megjelenik. Tipikusan a közvetlen interperszonális viszo-
nyokban, egyenrangú beszédpartnerrel szemben fordul elő, de az idegenség és a 
hatalmi távolság sem feltétlenül vonja maga után a nyelvi tiszteletadást. A nőkre 
jellemző kifejezésforma. 

(16) Barát: Csinos a ruhád, jól nézel ki, ma hódítani fogsz. 
Válasz1 (külsőre vonatkozó bókra): Hulla vagyok; ne ugrass, úgy estem be a 

munkahelyemről; csak kutyafuttában értem ide, még átöltözni sem volt időm; alig 
bírtam idevánszorogni, ma nem húzom sokáig; gyorsan magamra kaptam valami 
ruhát; ne szórakozz velem; teljesen szét vagyok csúszva; el vagyok havazva; azt hi-
szem, hamar lelépek innen; totál odavagyok. 

Válasz2 iróniával (külsőre): Olyan vagyok, mint a mosogatórongy; le vagyok 
pukkanva; ramatyul nézek ki; eléggé megviseltnek tűnök; nem vagyok valami jó 
bőrben; tök slampos vagyok; ezekkel a karikás szemekkel?; a szokásosnál is lestra-
páltabb vagyok; iszonyúan le vagyok robbanva. 

(17) Válaszok teljesítményre: Úgy dobtam össze sebtiben; úgy összecsaptam, 
mint még soha. 

Olasz példa (külsőre): 

(18) A (mondja lánytestvérének): B, tu qua sei bellissima! (’B, te itt gyönyörű 
vagy!’) 

B: Io un mostro sono in questa fotografia. (’Én egy szörny vagyok ezen a 
fényképen.’) 

Az elismerő kijelentéseket követő válaszokban, főképp a fiatalok nyelvi maga-
tartásában a durva stílus is helyet kap, elsősorban az egyenrangú beszédpartnerrel 
szemben, közvetlenebb kapcsolatokban. Az efféle megnyilatkozási mód stílusa a 
helyzet és az érték változóját tekintve informális és értékmegvonó, az együttállások 
alapján tehát informális. Érdemes kiemelni a magatartás tartományát, amelyben a 
durva megnyilvánulások vulgáris stílust mutatnak. 
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(19) Válaszok (külsőre): Ne szívass már; egy frászt, olyan vagyok, mint a mo-
sott szar; hülye; (teljesítményre): csak összecsaptam. 

Olasz példa: 

(20) Fiatalok egymás között: 
A: Ti stanno bene questi capelli. (’Jól áll neked ez a haj.’) 
B: Ma vai a cagare! (’Na menj a francba!’) 

Az érték változójának szempontjából érdemes megközelíteni a bókra adott vá-
laszok egy jellegzetes nyelvi megformálási módját, a kérdő formában adott választ. 
Az ilyen megnyilatkozások értékmegvonó és értéktelítő viszonyulást is kifejezhet-
nek. Az értékmegvonó stílusú kérdéseknek ironizáló szándékuk is lehet, amelynek 
felismerését metanyelvi eszközök segíthetik, mint például a hangsúly, a mimika, a 
gesztikuláció. A bókra kérdéssel reagáló válaszok a magyar és az olasz beszélőkö-
zösségre is jellemzőek. 

Értéktelítő: 

(21) Tanár (teljesítményre vonatkozó bók): Igazán alapos, jól átgondolt, logi-
kus felépítésű munka, nagyon tetszik. Sokat foglalkozhatott vele. 

Válaszok: Látott benne valamit, amin úgy érzi, hogy változtatni kéne?; Semmi-
lyen hibát nem talált benne, tanár úr?; Tényleg úgy tűnik?; Esetleg van még javas-
lata, amit érdemes lenne hozzátenni? 

(22) Barát (teljesítményre vonatkozó bók): Minden elismerésem, nagyon tet-
szik, sokat foglalkozhattál vele. 

Válaszok: Komolyan így látod?; Igazán? 

Olasz példa: 

(23) Külsőre: Kari tanács (két kolléga): 
A: Vediamo questi occhiali. Bellini! (’Nézzük ezt a szemüveget. Nagyon 

szép!’) 
B: Carini vero? (’Aranyos, ugye?’) 

Értékmegvonó: 

(24) Bók (teljesítményre): Igazán alapos, jól átgondolt, logikus felépítésű 
munka, nagyon tetszik. 

Válasz (barátnak): Te elolvastad egyáltalán?; Nem mondod? 
Válasz (tanárnak): Nem mondja? 

(25) Bók (külsőre): Jól néz ki a szerelésed, ma hódítani fogsz! 
Válasz (barátnak): Micsoda?; Te rám néztél egyáltalán? 
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A bókra adott válaszoknak az érték tartományban kiemelhető sajátossága az 
i r ó n i a  jelensége. Az ironikus tartalmú megnyilatkozások tipikusan értékmegvonó 
kijelentések, az együttállások alapján kialakuló protostílus az informális stílus 
(helyzet változója: informális; érték változója: értékmegvonó). Az irónia felismeré-
sében és értelmezésében a nyelvi forma megértése mellett meghatározó szerepe van 
a kontextusnak, a szituációnak, a témára vonatkozó háttértudásnak. Az irónia impli-
cit értékelés, amelyhez általában kritikai attitűd kapcsolódik. Az implicit jelentés az 
aktuális kontextusban a mondanivaló ironikus értelmezésére ad lehetőséget (TÁT-
RAI 2008). Funkcionális kognitív pragmatikai keretben értelmezve az irónia a nyelvi 
tevékenységhez történő reflexív viszonyulás (az iróniáról részletesen lásd TÁTRAI 
2011: 9. fejezet). 

Az ironikus megnyilatkozásmód a bókra adott válaszokban mind az olasz, 
mind a magyar beszélőközösségre jellemző. Rendszerint közvetlen viszonyban és 
azonos nemű beszédpartnerek között jelenik meg. Az ironikus kijelentések gyakran 
merítenek a szleng stílusrétegéből, és olykor durva stílusban formálódnak. 

(26) Bók: Csinos a ruhád, nagyon jól áll, ma hódítani fogsz! 
Válaszok: Mondták már, hogy pocsék ízlésed van?; Mindenki belém fog sze-

retni, még a nők is; nem hinném, hogy én leszek ma a bálkirály; inkább ijesztgetni 
fogom a nőket; egyébként is mindig hódítok, ma pedig különösen, amikor még a 
szokásosnál is lestrapáltabb vagyok. 

Az irónia nem mindig ismerhető fel, az adott kontextusban válik érthetővé. 
Előfordulhat, hogy egy megnyilatkozás implicit jelentést hordozva formailag kö-
zömbös vagy értéktelítő stílusú, funkcióját tekintve azonban értékmegvonó stílussa-
játossággal rendelkezik. Ez a nyelvi magatartás a magyar és az olasz beszédstílust 
egyaránt jellemzi. 

(27) Bók: Csinos a ruhád, ma remekül nézel ki! 
Válasz: Természetesen; persze; biztosan; valószínűleg. 

Olasz példa: 

(28) A (barátnőnek): Stavo ammirando questa fotografia. Guarda come sei 
bellissima! (’Épp csodáltam ezt a fotót. Nézd, milyen gyönyörű vagy!’) 

B: Sì, bellissima! (’Igen, gyönyörű!’) 

Az ilyen típusú válaszokban is megjelennek a szleng stílusrétegébe tartozó ki-
fejezések, például ja, aha. 

Előfordulhat különféle stílusok keveredése egy megnyilatkozáson belül (köz-
vetlen és hatalmi szituációban is): a helyzet dimenziójában informális (pl. kösz, 
szörnyen, butaságokat, pukkanva) és formális (pl. illemből, kedvesnek, hálás, nyil-
vánvaló), az érték változója mentén pedig értéktelítő vagy értékmegvonó, durva 
stílus lehet. 
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(29) Válasz (barátnak, külsőre vonatkozó bókra): Kösz, tudom, hogy csak jót 
akarsz, de én is tudom, mennyire szörnyen nézek ki. Nem muszáj csak illemből ked-
vesnek lenned. Sőt, hálás lennék, ha nem beszélnél ilyen butaságokat, amikor nyil-
vánvaló, mennyire le vagyok pukkanva. 

(30) Válasz (tanárnak, külsőre vonatkozó bókra): Már napok óta nem alszom, 
annyi a munkám, félek, sosem érem utol önmagam, most is egy továbbképzésről 
jövök. Szóval kár is kábítani, jelen állapotomat leginkább a mosott szarhoz tudnám 
hasonlítani. Még átöltözni sem volt időm, kész katasztrófa vagyok. Lehet, hogy jobb 
lett volna inkább otthon maradnom, nem is tudom. Te mit gondolsz? 

4. Ö s s z e f o g l a l á s .  –  Összegzésként megállapítható, hogy mind az olasz, 
mind a magyar beszélőközösség szívesen alkalmazza a beszédpartnerrel szembeni 
udvariasságot kifejező elismerő megnyilvánulásokat. A magyarok nyelvi tevékeny-
ségét a nyelvi szerénység határozza meg (vö. SZILI 2004a, SZILI 2004b: 104, PAP 
2008, 2011), vagyis kevésbé fogadják szívesen a bókokat. Az olasz beszélőközös-
ségben kedvelt megnyilatkozási mód a bókolás aktusa, az egyetértés és a szerény-
ség nyelvi kifejeződése közötti attitűdöt képviselik (ALFONZETTI 2009: 178). Ezek 
a magatartásminták alakítják ki a szociokulturális normarendszert, egy adott szituá-
cióban alkalmazott stílusmintákat. 

A bókhoz kapcsolódó válaszok értelmezésében, stílusuk meghatározásában a 
szociokulturális változóknak alapvető szerepük van, amelyek hozzátartoznak a stí-
lus belső struktúrájához. A helyzet (szituáció) és az érték szociokulturális tényező-
jét kiemelve megfigyelhető, hogy a bókra adott válaszok stílussajátosságában is 
tipikus együttállások alakulnak ki, melyek létrehozzák valamelyik jellegzetes meg-
nyilvánulási mód (informális, közömbös, formális) protostílusát. Az interperszoná-
lis kapcsolatok alakulása szerint megfigyelhetők tipikus jelenségek. A közvetlenebb 
(baráti, ismerősi) kapcsolatra a szociokulturális tényezők együttállása alapján az 
informális protostílus jellemző (helyzet: informális; érték: értékmegvonó). A hatal-
mi távolságban lévő (nem egyenrangú, pl. főnök, tanár) beszédpartnerrel szemben 
pedig a formális stílus dominál (helyzet: formális; érték: értéktelítő). Azonban elő-
fordulhat a stílusok keveredése is egy szituáción belül. A bókra adott válaszok 
nyelvi megformáltságát az ironikus kifejezések és a szleng jellemzik, amelyek a 
helyzet és az érték stílusváltozóját tekintve informális és értékmegvonó megnyilvá-
nulások. Az utóbbiakban megjelenik a durva stílus is, ami főképp a fiatalok nyelvi 
magatartásának meghatározója. 

A magyar és az olasz nyelvi viselkedés hasonlóságai és különbségei megfi-
gyelhetők a különféle típusú kijelentésekben. A válaszokban megformálódhatnak az 
elismerésre vonatkozó, vagy akár a bókot viszonzó pozitív érzelmek is (a nők nyel-
vi tevékenységét meghatározó attitűd), s ez az értéktelítő, formális stílus jellemzője. 
Mind a magyar, mind az olasz beszélőközösségre érvényes. Az elismerés tárgya is 
stílust befolyásoló tényező lehet. A külsőre vonatkozó bókokat gyakrabban követik 
informális stílusú válaszok, s ez leginkább a magyarok sajátossága. A helyzet tar-
tományában informálisak azok a válaszok, melyek explicit és implicit kijelentések-
ben, metapragmatikai reflexiókon keresztül fejezik ki a bókkal való egyet nem ér-
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tést. Rendszerint formális szituációban jönnek létre a bókot viszonzó, pozitív ér-
zelmeket kifejező válaszok. Az ilyen típusú megnyilatkozások a magyar és az olasz 
beszélőközösségben is jelen vannak. A magyarázó jellegű reagálásokat a magyarok 
inkább formális, az olaszok informális stílusban fogalmazzák meg. 

Természetesen a témával kapcsolatos felvetések részletesebb vizsgálatokkal és 
további korpusszal pontosíthatók. 
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of situation and value it can be observed that in the stylistic features of the replies to compliments are 
formed typical co-occurrences, and creates the informal, neutral or formal proto-styles of a typical 
expression mode. 
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