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Az udvariasság nyelvtanári 
szemszögből

1. Franciaországi kutatások
Az udvariasság nyelvészeti elméletei angolszász tudósok munkáiként születtek meg, 
és főképp a távol-keleti nyelvekre alkalmazva indultak fejlődésnek az utóbbi húsz 
évben. Francia nyelvterületen, Kerbrat-Orecchioni 1990 és 1994 között megjelent 
monumentális, háromkötetes művétől eltekintve, ezek alig keltettek visszhangot, holott 
a legismertebb Brown és Levinson-féle udvariasság-elmélet annak az Erving Goffman- 
nak a kutatásaira épült, aki jól ismert és sokat fordított szerző Franciaországban. Az 
udvariasság-jelenséget elemző társadalomtudományi kutatásokban azonban a franciák 
járnak élen. Franciaországban ebben a kutatási témakörben jelenleg három irányzatot 
különböztethetünk meg: az első az eliasi vonalat követve, általában az elmúlt korok 
illemtan-irodalmát vizsgálja; a második szociológiai ihletésű és Bourdieu iskolájához 
áll közel; a harmadik pedig a goffmani szociálpszichológia fogalmaira épül, erre 
példaként Dominique Picard műveit említhetjük meg.

Miközben a francia könyvpiacon fokozott érdeklődés mutatkozott az udvariasság 
témája iránt, a 90-es évek francia kiadású nyelvkönyveiben (többek közt a Panorama, 
Tempo, Café crème köteteiben) is hacsak szórványosan is, de megjelent az udvarias
sággal való foglalkozás igénye.

2. Miért éppen az udvariasság?
Miért is olyan fontos az udvariasság a nyelvtanítás számára? A kommunikatív kompe
tencia részét képező, sokféle elnevezés alatt szereplő kulturális kompetencia feltételezi 
az adott nyelvközösség társadalmi szokásainak, szabályainak az ismeretét.1 Ezekbe 
beletartoznak az udvariasságnak az adott társadalomban elvárt nyelvi és nem nyelvi 
formái. Ezeket a szabályokat az anyanyelvűnkön gyermekkori szocializációnk során 
sajátítjuk el és később mint evidenciákat kezeljük. Ha valaki nem ismeri ezeket az 
implicit követelményeket, azt a beszélőtárs hajlamos valamilyen negatív értékítélettel 
minősíteni. Mivel a tévedés nem mindig kerül a felszínre, sokszor lappangó rossz 
érzésekhez, kezelhetetlen konfliktusokhoz vezet.

Két kultúra udvariassági rendszere teljes egészében sohasem esik egybe. Lehetséges 
egyezés, amikor ugyanabban a kommunikációs helyzetben szóról szóra ugyanazt a 
megnyilatkozást használják, de ez inkább ritka. A részleges egybeesés már buktatókat 
rejt. Vagy létezik a kifejezés, csak éppen más alkalommal használják, vagy másképp
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fejezik ki az adott nyelvben, vagy adott helyzetben nincs ekvivalens kifejezés. Szélső
séges esetben semmiféle megfelelés nem található a két kultúra között.

Az idegen nyelvet tanuló kétféleképpen véthet ezen szabályok ellen (Thomas 1984): 
pragmalingvisztikai vagy szociopragmatikai hibának számít az, amikor az anyanyelvi 
stratégiáját vagy a szemantikailag és szintaktikailag ekvivalens kifejezést helytelenül 
viszi át a célnyelvre (például a magyar egészségére! kifejezés többféle beszédhelyzet
ben - koccintás, tüsszentés, asztalbontás - is alkalmazható, más nyelvekben, többek 
közt a franciában ez nincs így); illetve szociopragmatikai hiba, amikor a megnyilatko
zásának társadalmi paraméterei között ellentmondás tapasztalható (például ha letegez 
valaki olyat, akit hierarchikusan nem lehet). Ezek a pragmatikai hibák több forrásból 
eredhetnek: az ismeretek hiányából, az ismeretek helytelenségéből, az alkalmazásuk 
elégtelen begyakorlásából, a beszédhelyzet fel nem ismeréséből.

3. Az udvariasság fogalma
A nyelvészeti modellek két megközelítést tartanak számon: az egyikükben az udvari
asság stratégiát, eljárást jelent, a másikban pedig a társadalmi pozíció jelzését (társa
dalmi indexációt). Az udvariassal szemben meg lehet különböztetni az udvariasság 
szempontjából semleges, nem udvarias és az udvariasság szabályait megszegő udvari
atlan kategóriát. Míg általában egyetértés van abban, hogy önmagukban udvarias 
„szavak” nincsenek, és a beszédhelyzet, a kontextus fogja eldönteni, hogy az adott 
megnyilatkozás udvariasnak minősíthető-e, minden nyelvben léteznek olyan formulák 
és eljárások, amelyekkel befolyásolható az udvariasság foka.

A társadalmi szempontú udvariasság fogalom a személyek közötti kapcsolatok 
társadalmi konszenzuson keresztül megvalósuló kulturális kodifikációját jelenti, 
amelynek funkciói: a rend és hierarchia fenntartása, az emberi közösségben történő 
szocializáció, az emberi konfliktusok elsimításában játszott közvetítő szerep, és végül 
bizonyos rítusok, a hagyomány továbbörökítése.2

Az udvariasság nemcsak nyelvenként, kultúránként, hanem adott kultúrán belül is 
változó lehet mind társadalmi rétegenként, mind régiónként. Szabályai, bár nagy 
részben öröklöttek, éppúgy változnak az időben, mint maga a nyelv. A társadalmak 
demokratizálódásával bizonyos hierarchikus formák eltűnnek, de közben új szokások 
és elvárások keletkeznek. Példaként elegendő a magyar nyelv megszólítási vagy 
köszönési formáinak változásaira utalni.

4. Az udvariasság rendszere
Az egyes nyelvek udvariassági rendszerét megközelíthetjük a rendszert alkotó elemek 
felől.3 Ezek jelen esetben rutinformulák, stratégiák, szabályok és különböző, a szocio- 
lingvisztikából ismert változók. A rutinformulák4 az adott kommunikációs helyzet
ben prediktíven előforduló, gyakran nem szó szerint értelmezendő kifejezések. A 
stratégiák azok az eljárások, amelyeket a beszélő alkalmaz a megnyilatkozás udva
riassági fokának növelésére vagy gyengítésére. Mindkét, a stilisztikából is ismert 
eljárás végbemehet (szintaktikai) átalakítással vagy betoldással. Példa erre az udva
riasság köréből a lenne olyan szíves betoldása vagy a Ide tudná adni, kérem? megfo
galmazás. Minden nyelvben léteznek nyelvspecifikus eljárások (erre példa a franciában 
a si + imparfait-veX történő javaslat tevés vagy angolban a what about a ... szerkezet 
(’mi lenne, ha ...'), ugyanakkor ez az a terület, ahol feltűnően sok hasonlatosság
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mutatkozik a nyelvek között. A feltételes módú, ható igés, kérdésként megfogalmazott 
kérés a legtöbb (európai) nyelvben az udvarias megfogalmazást szolgálja, de nem 
feltétlenül azonos mértékben. A Pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? ('Be 
tudná, kérem, csukni az ajtót?') igen udvarias felszólítás a franciában, de az udvarias
ságát még fokozhatjuk performatív ige vagy más elem betoldásával, például je vous 
demanderais de farra kérném’), illetve auriez-vous la gentillesse de flenne olyan 
kedves’). Az udvariasság-jelenségben éppen itt rejlenek a veszélyek, ugyanis az udva
riasság paradox volta miatt gyakran a nem megfelelő beszélővel szemben, a nem 
megfelelő helyzetben vagy időben alkalmazott udvariasság ellenkező hatást, iróniát 
válthat ki. Ez az irónia gyakran egy félresikerült intonációból is eredhet, így az 
idegennyelvi beszélő akaratlanul is hibát vét.

A szabályok inkább társadalmi, mint nyelvi jellegűek. Ez utóbbira példa a névmások 
használatában alkalmazott, a távolítást eredményező nyelvi eszközök. A nem nyelvi 
jellegű szabályok közé olyanokat sorolhatunk, mint a tapintat, a tisztelet, a szerénység 
stb. Általános értelemben ezek sokszor sorrendiségi vagy helyszabályok.

Az olyan szociolingvisztikai változók mint a nem, kor, státusz, szerep összefüggés
ben állhatnak az udvariassággal: például másképp illik a nőket, idősebbeket vagy 
státuszban eltérő személyeket megszólítani, az intézményi szerepekről nem is beszélve 
(orvos-beteg, tanár-diák, ügyfél-szolgáltató stb.). A beszédhelyzet résztvevőin túlme
nően az interakció helyszíne (magán/köztér, zárt tér/nyílt tér stb.) és időpontja megha
tározó lehet az adott megnyilatkozás udvariasnak ítélésében. Az udvariasságra a dis
kurzusjellege is visszahat: vannak olyan műfaji kötöttségek, amelyeket figyelembe kell 
vennie a beszélőnek, például egy előadó felszólalásában a kötelező köszönetnyilvání
tást. Végül pedig nem feledkezhetünk meg a nem verbális és paralingvisztikai kísérő
jelenségekről sem.

Mindezen elemek számbavétele nem képzelhető el csupán elméleti szinten. A 
kezelhetőség kedvéért bizonyos beszédaktusokon keresztül próbálhatjuk meg leírni 
ezeket.

5. Az udvariasság és hat vizsgált beszédaktus
Az egyes beszédaktusok leírásakor a következő irányelveket tanácsos követni: a 
megnyilatkozásokat beszédkömyezetükbe visszahelyezve előzményükkel és a rájuk 
adott reakcióval együttesen kell szemlélni. A kontrasztivitást és interkulturális szem
pontot minden olyan alkalommal figyelembe kell venni, amikor eltérés mutatkozik a 
vizsgált célnyelv és anyanyelvi kultúránk között.

A köszönés beszédaktusa címén beszélni kell az interakciót kezdő vagy záró 
formulákról, az ezek helyére lépő vagy ezeket kiegészítő fordulatokról, a nem verbális 
kísérőjelenségekről és a közvetett kommunikációról is (telefonálás, írásbeli köszöntési 
módok). Néhány rövid példa: a francia bonjour előfordulhat önmagában, de gyakrab
ban követi megszólítás tiszteleti formával vagy keresztnévvel, sőt bizonyos társadal
milag korlátozott használatában a tiszteleti forma és családnév együttes alkalmazásá
val. A címzett nemét a tiszteleti formában érzékeltethetjük, a címzettek számának 
kifejezése vagy a tiszteleti forma alkalmazásával (messieurs, mesdames stb.) vagy a 
bizalmas tout le monde/la compagnie (kb. 'szép jónapot mindenkinek/ a társaságnak’) 
hozzátoldásával lehetséges. A rendszer leírásakor meg kell emlékezni arról is, milyen 
névmáshasználattal jár a választott köszönés: a bonjour nem vonz feltétlenül magázó-
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dást, ahogy a salut csak tegező formával áll. Ekkor még nem említettük a rangon szólító 
köszöntéseket. Ami a nem verbális kísérőjelenségeket illeti, ezeknek (a kézrázás, a 
puszi, a kézcsók, a váll-lapogatás stb.) mind a rendszer részét kellene képezniük. Milyen 
köszöntés fordul elő a közvetett kommunikációban? A bonjour éppúgy állhat levele
zésben vagy telefonálásban is. A helyettesítő fordulatokra példa a meglepetéssel járó 
Tiens, qu’est-ce que tu fais là? ('Jé, mit csinálsz errefelé?’) vagy az információkérő 
bocsánatkéréssel indító pardon, monsieur pour aller à la poste, s'il vous plaît? 
('Bocsánat, uram, merre van a posta?) A kiegészítő köszönések tulajdonképpen legtöbb
ször a hogy van? variációi, amelyek különböző fokon formálisak (névmáshasználat 
T/V, semleges névmási alany stb.). Interkulturális szempontból megjegyzendő, hogy 
az elvárt válasz francia nyelvterületen általában pozitív tartalmú. (Az illem egyik 
alapszabálya a kötelező optimizmus.) Természetesen ez a társas érintkezés felületes 
módjaira vonatkozik.

A következő elemzett beszédaktus a megszólítások névszói és névmási formáiból 
áll. Ezek rendszerét a levelezéskönyveket leszámítva nem szokás tárgyalni. Mindenek
előtt a család- és keresztnévhasználat fajtáit érdemes az adott nyelvben azonosítani. A 
családnév-kutatások a nyelvészetben gazdag anyagot szolgáltatnak a regionális vagy 
társadalmi különbözőségek megvilágítására, amelyeket a nyelvoktatás ritkán aknáz ki. 
Például a Panorama II. kötetében szereplő breton nevekről még a tanári segédkönyv 
sem emlékezik meg; megteheti, ugyanis az anyanyelvi beszélőnek ez evidencia, ne
künk, nyelvtanároknak, azonban korántsem minden utalás nyilvánvaló. A társadalmi 
pozíció kifejezéseit a megszólításban nemcsak a diplomáciában, hanem a mindennapi 
életben is ismerni kell. Hogyan kell megszólítani a tanárt aszerint, hogy milyen szinten 
tanít? Hogyan szólítunk meg orvosokat, ügyvédeket, művészeket? Milyen rokonság
neveket használjunk? Ez utóbbira példa a franciában a 'nagymama' különböző változa
tai, amelyek bizonyos társadalmi hovatartozást is tükrözhetnek: a semleges grand- 
mère, a nagyzoló, sznob mammy, vagy az alsóbb műveltségi szintekre jellemző mérné. 
(Ezek a változatok a nagymama szó különböző módon becézett formái.)

A névmási megszólításokat illetően az adott nyelvben szokásos tegezési és magá- 
zódási tendenciákat kell figyelembe venni. Itt megint hangsúlyos, hogy a szabályok 
nemcsak rétegenként, régiónként, hanem időben is változnak. A magázódást kifejezni 
tudó nyelvekben tisztázni kell azokat a helyzeteket, amikor mégis lehet tegeződni. A 
franciában, mivel az idegenek közötti magázódás az általános és semleges elvárás, 
minden nem ennek megfelelően használt tegeződés rossz érzést kelthet.

A tegeződés és magázódás kérdése mellett meg kell emlékezni azokról a lehetősé
gekről, amelyekkel ki lehet kerülni a kényes alakokat. Ez a jelenség az ún. iloiement, 
ami a harmadik személyű névmásról kapta nevét. Ez a megfogalmazás éppúgy előfor
dul a személyzet szájában {Monsieur a sonné? 'Csöngetett, uram?') vagy a diplomáci
ában használt körülírásokban (Son Excellence ’Őexcellenciája'). Ezen túlmenően van 
egy leereszkedő vagy kedveskedően is használt formája, amelyet gyámolításra szoru
lónak szoktak mondani (il a bien dormi, ce petit garçon 'jól aludt ez a kisfiú?').

A következő kérdéskör a gratuláció jókívánságok, illetve a kategória többi elemétől 
csak előjelében eltérő részvétnyilvánítás beszédaktusába tartozik. A gratuláció esetén 
nem is annyira a nyelvi megfogalmazás okozhat gondot, hanem mindazon nevezetes 
alkalmak megismerése, amikor erre sor kerül. Magának az alkalomnak a leírása 
szükségessé tenné, hogy a nyelvtanárok szélesebb etnológiai/kulturális antropológiai
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ismeretekkel rendelkezzenek. Hogyan ünnepelik meg például a franciák az egyén, a 
család vagy a közösség jeles napjait? Mikor, milyen ajándékot illik vinni? Ezt hogyan 
illik megköszönni? Itt az elemzésnek inkább társadalmi, mint tisztán nyelvi szempon
túnak kell lennie. Természetesen nem cél a nyelvoktatás alsóbb fokain erre sok időt 
fordítani, viszont a tanárok és fordítók képzésében elengedhetetlen szerepe lehetne 
ennek. Egyedül a közösségi ünnepek szerepelnek gyakran a hagyományos civilizáció
oktatás témái között, de vagy túlságosan sztereotip vagy túlságosan folklorizáló bemu
tatásban.

A meghívás mint a kapcsolatot megerősítő rítus nemcsak nyelvi szempontból 
érdekes: meg kell vizsgálni a helyszínt, az időpontot, a megszövegezésnek az alkalom 
formalitásának megfelelő voltát, a résztvevők szereposztását (a házigazda és vendég 
szerepköre), az ajándékvivési kötelezettségeket (az ezzel kapcsolatos kulturálisan 
eltérő szokásokat). Végül pedig magának egy nem feltétlenül társasági vacsorának, 
hanem egy egyszerű házi vendégségnek a lefolyását, kitekintéssel az étkezési szoká
sokra, anélkül, hogy a gasztronómia részleteiben elvesznénk. A témába minden bele
tartozik, ami az asztali illem keretébe sorolható. A francia kultúrkörben meg kell 
emlékezni a meghívások speciális típusáról, az üzleti étkezésekről és azok egyedi 
forgatókönyvéről. A nyelvi rész a meghívások, különösen írásos formáinak ismeretét, 
az elfogadás és elutasítás megfogalmazását, valamint a kínálást és az arra adott tipikus 
válaszokat tárgyalja. A téma részben tárgya a levelezéskönyveknek és illemtanoknak, 
de a nyelvkönyvekben igen szórványosan van csak jelen.

Szigorúan nyelvi szempontból tekintve a kérés az egyike a legámyaltabban kifejez
hető beszédaktusoknak. Az interakció résztvevőinek egymáshoz viszonyított pozíciója, 
magának az interakciónak a jellege és nem utolsósorban a kérés tárgya alapvetően 
határozhatja meg, hogyan fejezhetjük ki az adott nyelven elvárt módon. Az egyes 
formák szituációhoz kötöttsége, udvariasságuk viszonylagos volta megmutatkozik 
például a nominális kérésben, amely teljesen elfogadható a vevő részéről, de a beosztott 
kerülni fogja, amikor a feletteséhez fordul. A kérésben többféle udvariassági stratégiát 
alkalmazhatunk, különösen nem egyenrangú kapcsolat esetén. így például a korábban 
már idézett kérdő formában megfogalmazott ható igés szerkezeteket, megtoldva egy 
kérem-me\ vagy egy implikáló megszólítással. De ilyen eljárás az alany megválasztá
sával történő fókuszváltás is. Az összes tárgyalt beszédaktus közül a nyelvkönyvekben 
általában a legtöbb figyelmet a kérés különböző udvariassági fokú megfogalmazásának 
szentelik.

Ez nem mondható el a bocsánatkérésről. A nyelvkönyvírók, úgy tűnik, ezt nem 
tekintik problémának. Pedig ebben az esetben is meg kell különböztetnünk a bocsánat
kérés tárgya, a vétek súlyossága szerint magának a beszédaktusnak a különböző 
megfogalmazási módjait, és a rá adott reakciót. (Nem mindegy például magyarul, hogy 
valaki a bocs vagy az elnézést kérek vagy a bocsáss meg kifejezést használja.) A 
legnagyobb hiányosság a nyelvkönyvekben az, hogy a lehető legritkábban tanítják 
együtt a három vagy négy elemből álló interakciót: a) a sérelem megtörténtének 
észrevételezését; b) a bocsánatkérést; c) a reakciót; és d) a nyugtázást. Emellett 
foglalkozni kell egyrészt az interkulturális vonatkozással is (például a francia szülő az 
iskolából hiányzó gyerekének nem igazolást, hanem a tanárnak címzett bocsánatkérő 
levelet szokott írni); másrészt a különböző nyelvekben léteznek kvázi-szinonimák, 
amelyeknek a disztribúciója eltérő lehet. A franciában például, ha valaki magának utat
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tör, a pardon szót fogja használni, az excusez-moi kifejezést viszont akkor alkalmazza, 
ha ténylegesen neki is megy a másiknak. Itt legfontosabb szempont a vétek nagyságának 
a megítélése, amelyről a nyelvkönyvek általában hallgatnak.

6. A nyelvtanítás és az udvariasság
A nyelvtanításban az udvariasság több forrásból eredhet: az első legfontosabb forrás 
maga a tananyag (könyv, hang- vagy mozgó képanyag), a második az emberi tényező, 
a nyelvtanár és a nyelvtanuló. Ha a nyelvkönyveket vizsgáljuk meg, először is azt kell 
megnézni, jelentkezik-e kifejezetten az udvariasság mint téma. Majd a fent említett 
beszédaktusok könyvbeli megjelenésekor szerepelnek-e szociolingvisztikai szempon
tok; ezek a nyelvkönyvben vagy a tanári segédkönyvben jelennek-e meg; kialakulhat-e 
ennek alapján egy összefüggő rendszer képe a nyelvtanulóban; felhívják-e a szerzők a 
figyelmet az eltérő udvariassági szokásokra; buzdítanak-e interkulturális összehason
lításokra, és ezt milyen módszerekkel érik el. A téma arra csábítana, hogy deskriptiv 
vagy normatív szövegeken keresztül mutassuk be az adott nyelv udvariassági elvárásait. 
A 90-es években megjelent francia kiadású Tempo, Café crème és Panorama elnevezésű 
tankönyvcsaládok vizsgálata megmutatta, hogy az udvariasságot érintő adatok annyira 
kis számban fordulnak elő, hogy ezek alapján nem alakulhat ki a nyelvtanulóban 
összkép. A nagyobb probléma a nyelvkönyvek és főleg a tanári segédkönyvek érzéket
lensége, ahogy nem térnek ki az egyes kifejezések társadalmi használati korlátáira, 
ahogy nem igyekeznek tudatosítani a nyelvtanulóban a kérdést. Az udvariasságot 
gyakran egyszerű lexikai kérdésként szokták kezelni. Több nyelvkönyvben (például a 
Tempo-ban) az udvarias megfogalmazás ellentéte a bizalmas kifejezés. De nemcsak 
mennyiségi probléma az udvariasság felemás jelenléte a könyvekben, hanem ha kis 
számban is, de előfordul, hogy társadalmilag jelölt használat marad megmagyarázatla
nul és vezet ezáltal hamis következtetésre. Például a franciául tanulók körében élő, 
gyakori hiba a Bonjour, monsieur Machin! típusú köszönés, amelynek a használata 
társadalmilag erősen korlátozott, akár negatívan konnotált lehet. Ezt általában nem 
szokás tudni.

Ha megvizsgáljuk a tanári oldalt, a nyelvtanárok hozzáállása a témához a következő 
kategóriákba csoportosítható: az egyik véglet tagadja a kérdés jelentőségét a nyelvta
nításban. Ennek lehet praktikus oka az, hogy a kis óraszámban nagy létszámú csopor
tokban küszködő tanár a helyes nyelvtani formák elsajátíttatására összpontosít. Másik 
oka lehet az a meggyőződés, hogy majd ráér a nyelvtanuló terepen megtanulni ezeket 
a szabályokat, elég, ha kiteszik a nyelvország hatásának. Természetesen az adott nyelvi 
közegben való élet segít elsajátítani ezeket, de csak akkor, ha valaki tudatosan figyel 
rá. Ugyanis előfordul a nyelvterületen akár éveket élt nyelvtanulóval is, hogy nincs 
tisztában ezekkel a szabályokkal. A tanári elutasítás harmadik oka az lehet, hogy maga 
a tanár sem ismeri ezeket a szabályokat, részben azért, mert a legtöbb ilyen típusú 
ismeret nem képezi az egyetemi vagy főiskolai tanárképzés részét. A tanárok másik 
csoportja déjà vu érzéssel elismeri a téma fontosságát, de egyrészt bennük sem tuda
tosodtak a rendszer összefüggései, másrészt módszertani aggályok merülnek fel bennük 
a taníthatóság kérdésében.

Mi lenne hát a megoldás? A nyelvkönyveket illetően a meglévő könyvek ilyen 
irányú szociolingvisztikai segédletekkel való kiegészítése, az egyes nyelvekre a nyelv
tanárok számára szóló segédkönyv megírása. A leendő nyelvtanároknak az alapképzés-
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ben, a működő kollégáknak pedig továbbképzések során szociolingvisztikai stúdium 
keretében lehetne a rendszert bemutatni. Az udvariasság mint jelenség nem állhat a 
nyelvoktatás középpontjában, de ugyanakkor megvan a helye a helyes nyelvhasználati 
szabályok elsajátításában.
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