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Udvariatlan nyelvtanok
Az indirekt nyelvhasználat és a módbeli segédigék 

helye a nyelvtanokban

Az udvariasság az emberi viselkedés egyik formája. Szociológusok és pszichológusok 
sora tanulmányozta azokat a társadalmi helyzeteket és a hozzájuk kapcsolódó pszichés 
körülményeket, ahol az udvariasság fontos, meghatározó szerepet játszik, és rájöttek 
arra, hogy ez utóbbi a sikeres kommunikáció alapfeltétele.

A szocio-pszichológia területéről Goffman (1967) az emberi interakciót, mint rí
tust írja le, ahol a résztvevőit egymás arcának (Goffmannál/ace, más magyar fordítás
ban homlokzat) védelmére és karbantartására törekednek. Goffman meghatározásában 
az arc, mint pozitív társadalmi érték jelentkezik, amelyre mindnyájan igényt tartunk 
és őrzünk mindennapi társas érintkezéseink során. Az arc karbantartása nem célja, 
hanem előfeltétele a sikeres interakcióknak. Az arcvédelem (face-keeping) természe
tesen energia befektetést, arcmunkát (face-work) igényel, hogy az esetleges arcvesz
tést (face loss) megakadályozzuk vagy minimalizáljuk. Vannak ugyanis eleve arcot 
veszélyeztető beszédaktusok (lásd Brown and Levinson (1987),/ace threatening acts), 
mint például a kérések, felszólítások, vagy a parancsok. Ezek a mindennapi életben 
sokszor elkerülhetetlenek, és éppen ezért van szükség olyan stratégiákra, amik az arc
vesztést minimalizálják úgy, hogy finomítják az arcot veszélyeztető beszédaktusok élét. 
A nyelvészeket természetesen az érdekli, hogy a nyelv hogyan tükrözi mindezt, mi
lyen nyelvi eszközök, nyelvi stratégiák léteznek a finomításra, az udvarias nyelvhasz
nálat szolgálatában és ezek milyen mértékben univerzálisak, illetve kultúra-specifiku
sak. Az alkalmazott nyelvészek számára érdekes kérdés lehet, hogy a pragmatikai szint, 
így az udvarias nyelvhasználat, hogyan emelhető be az idegennyelv-tanításba, a kur
zuskönyvek, a különböző tananyagok, nyelvtanok milyen mértékben foglalkoznak a 
kérdéssel.

Számos tanulmány szentelt figyelmet az idegennyelvi-tankönyvek dialógusanya
gának, azt elemezve, hogy ezek mennyire felelnek meg az adott nyelv által támasztott, 
illetve az univerzális pragmatikai követelményeknek. Jelen dolgozat arra vállalkozik, 
hogy konkrét, holland nyelvtanok példáin keresztül rávilágítson a hiányosságokra a fenti 
kérdést illetően.

A következő udvariassághoz kötődő nyelvi eszközöket veszem sorra elemzésem 
során:

- indirekt nyelvhasználat,
- módbeli segédigék használata.
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1. Indirekt nyelvhasználat
7.7. Tradicionális grammatikák. ANS
A hagyományos, leíró nyelvtanok első sorban a szófajok, mondatrészek, a mondattan 
kérdéseivel foglalkoznak, kevés hely jut bennük a nyelvhasználat kérdéseinek. A gram
matikai kompetencia leírásával foglalkoznak, a pragmatikai kompetencia taglalása 
szinte hiányzik belőlük, pedig az előbbi csak szükséges, de nem elégséges feltétele az 
adott nyelven történő teljes kompetencia megélésének (Bardovi-Harlig, 1999, 2003)

Az általam választott tradicionális nyelvtan, a legnépszerűbb, a legtöbb kiadást 
megélt De Algemene Nederlandse Spraakkunst [Általános Holland Nyelvtan; rövidítve: 
ANS, 1984], a legautentikusabb referencia-nyelvtan, a mondatok kommunikatív funk
ciójáról szóló bevezetőjében három ilyen funkcióról tesz említést (ANS, 1984:1061): 
állító, kérdő, felszólító.

Ez a hagyományos felosztás nem sokat árul el a mondatok igazi funkciójáról, a 
különféle mondattípusok lehetséges illokuciós erejéről. Márpedig egy állítás sokszor 
más, mint egy állítás, csakúgy, mint egy kérdő forma is nagyon sok esetben más illoku
ciós erővel rendelkezik, minthogy valamire rákérdezünk vele. Az Ott leszek kijelentés 
is csak látszólag kijelentés, illetve több kommunikatív funkciója lehetséges; informál
hat, ígérhet, figyelmeztethet stb. A Meg tudná mondani, hány óra? kérdő mondat sem 
igazi kérdés az esetek túlnyomó többségében, hanem indirekt kérés; és nyelvünk tele 
van ilyen indirekt megnyilatkozásokkal, melyek semmiképpen nem tekinthetők kivé
teleseknek. Az ANS (1984: 1061) is elismeri ezt a tényt: „Kérdéseket nem csupán azért 
teszünk fel, hogy válaszokat kapjunk, hanem azért is, hogy cselekvésre serkentsünk 
(pl. Becsuknád az ablakot?) a felszólításnál finomabb formában. Állító formában is 
parancsolhatunk és fordítva...” [Az írásban szereplő holland idézetek a szerző fordítá
sai.]

1.2. Pedagógiai nyelvtanok
A nagy referencia nyelvtanok mellett másik csoportot alkotnak a pedagógiai nyelvtanok, 
amelyek gyakorlatiasak („használati nyelvtan”) és rendszerint L2 [azaz idegen nyel
vet] tanulók számára készülnek.

Ebből a csoportból a három leghasználtabb, legnépszerűbb munkát választottam 
elemzésem tárgyául:

- Fontéin, A. M. - Pescher-ter Meer, A. (1985/1994), Nederlandse Grammatica voor 
Anderstaligen [Holland nyelvtan idegeneknek].

- Donaldson, B. C. (1987), Dutch Reference Grammar.
- Florijn, A. F. - Lalleman, J. A. - Maureau, J. H. (1994), De regels van het Neder

lands [A holland nyelv szabályai].
Tekintsük át, hogy a fent említett nyelvtanok hogyan kezelik az indirekt nyelvhasz

nálat kérdését.
Fontéin és társai (1994) nem tesznek említést az indirekt nyelvhasználatról, még 

akkor sem, amikor ilyen példákat hoznak a modális segédigék egyéb funkcióinak tár
gyalásakor.

Donaldson (1987: 141-144) sem tér ki explicit módon az indirekt nyelvhasználat 
kérdésére, de mégis érzékeny a problémára, amikor a modálisok besorolásának sze
mantikai nehézségeiről szól. Először a kunnen segédige tárgyalásánál kapunk példá
kat udvarias kérésekre (egyben az indirekt nyelvhasználatra):
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(1) Kunt u het raam even dichtdoen?
(2) Zou u het raam even dicht kunnen doen?

(Be tudja csukni az ablakot?) 
(Be tudná csukni az ablakot?)

azután pedig a willen segédige bemutatásakor. Donaldson (1987: 144) az alábbi meg
nyilatkozást (3) „udvarias imperatívusznak” nevezi és megemlíti, hogy a nevezett se
gédige ebben az esetben nem fejez ki jövőidejűséget (megjegyzem, ez utóbbi a mo
dem hollandban sohasem volt az erőssége):

(3) Wilt u het raam even dichtdoen? (Will you (V) please shut the window?)

A fenti megnyilatkozások, (1), (2) és (3), mindegyike indirekt kérésként fogható fel, 
és persze az sem véletlen, hogy ezek az indirekt beszédaktusok a „modális segédigék” 
fejezetben kapnak helyet, hiszen az indirekt nyelvhasználat és a modálisok többnyire 
együtt szerepelnek a fokozatilag udvariasabb megnyilatkozásokban, mindegyik külön 
finomító nyelvi eszközként.

Florijn és társai (1994: 215-216) a modálisok részletes tárgyalása mellett, külön 
figyelmet szentelnek az indirekt nyelvhasználatnak „A mondattípusok deviáns funk
ciói” című fejezetben. Elsőként a hagyományos felosztást kapjuk, miszerint vannak 
állító, felszólító és kérdő mondatok. Összefoglalásként Florijn (1994: 215) a követke
zőket jegyzi meg: „Az előző fejezetekben kizárólag a különféle mondattípusok leg
fontosabb funkcióit emeltük ki. A deklaratív mondatokat arra használjuk, hogy kije
lentünk velük dolgokat. Az interrogativ mondatok segítségével kérdéseket teszünk fel, 
a felszólító mondatokkal pedig parancsot adunk. Mindemellett a különböző mondattí
pusok a fentiektől eltérő funkciókat is betölthetnek. Legtöbbször a szövegkörnyezet 
és a körülmények segítenek az egyes mondatok értelmezésében.”

Az eldöntendő kérdésekről Florijn (1994: 212) a következőt mondja: „Az eldön
tendő kérdések olyan kérdések, melyekre általában »igen« vagy »nem« választ várunk.”

Ez természetesen a tradicionális álláspont. Ha azonban ez igaz lenne, akkor nagyon 
körülményesen tudnánk csak egymással kommunikálni, mert az indirekt kéréseket nem 
ismerné fel senki, amelyeket kikövetkeztető stratégiái segítségével ismer fel az ember.

Ez utóbbiakat Florijn nyelvtanában a „deviáns funkciók”-nál találjuk meg:

(4) Weet u hoe laat hét is? (Tudja, hány óra?)
(5) Kunt u misschien vertellen hoe laat hét is? (Meg tudja mondani, hány óra?)

Florijn is elfogadja a fenti példákkal kapcsolatban, hogy a lehetséges reakciók más
ként hangzanak, mint egy igen vagy egy nem válasz. Mégis a deviáns funkciók kategó
riába sorolja őket, pedig az ilyen megnyilatkozások meghatározzák a mindennapi kom
munikációt; primér erejük az indirekt kérés, kérdő formában, mely utóbbi a szószerinti 
értelmezés. Ez a legáltalánosabb módja annak, hogy valakitől kérjünk valamit. Udva
rias kérések esetén informatív, kérdőszavas kérdéseinket is ennek megfelelően alakít
juk át. Ha egy idegentől meg szeretnénk tudni, hogy Hány óra?, akkor általában nem 
ezt a kérdést tesszük fel, hanem eldöntendő formába öltöztetjük kérésünket, mint ahogy 
(5) esetében láttuk. így leszünk kevésbé tolakodóak.
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2. Módbeli segédigék
A módbeli segédigék, rendszerint együtt a kérdő stratégiával, egyes kérések finomítá
sára szolgálnak. Vessük össze a következő angol nyelvű példákat:

(6) Close the door!
(7) Will/Can/Would/Could you close the door?

Mindkét megnyilatkozás arcot veszélyeztető aktus, a különbség annyi, hogy míg (6) 
nyers parancs, köntös nélkül, addig (7) finomított kérésnek számít. Az utóbbi finomí
tása kétoldalú. Egyfelől az indirekt stratégia, másfelől a módbeli segédigék alkalma
zása adja. A módbeli segédigék funkciójában fokozati különbségek vannak. A will-tól 
a could felé haladva egyre nagyobb az udvariasság foka a többi paraméter (távolság, 
erő stb.) azonosságának feltételezése mellett.

2.1. Az ANS
Az „Igék és bővítményeik” című fejezetben a módbeli segédigékkel kapcsolatban szóba 
kerül az udvarias nyelvhasználat. Tradicionális, referencia-nyelvtanunk a következő
ket említi meg (ANS 1984: 550) a zullen modálissal kapcsolatban: „A »zullen« múlt 
idejű formáját használhatjuk óvatosan megszerkesztett kéréseknél, kérdő mondatok
ban.”

A következő példákat találjuk illusztrációként:

(8) Zou ik even mögen bellen?
(9) Zou u willen beginnen te lezen?

(10) Zou ik hier mijn koffer kunnen
laten staan, alstublieft?

(Telefonálhatnék?)
(Elkezdené az olvasást?)
(Itt hagyhatnám a bőröndömet, kérem?)

A példák magyar fordítása csak a megértést szolgálja, nem tükrözi, nem is tükrözheti 
teljesen a tárgyalt problematikát. Említést érdemel az a tény is, hogy az angollal ellen
tétben a hollandban több módbeli segédige együttes előfordulása is megengedett.

A willen tárgyalásakor a zullen-hez hasonló érvelésbe botlunk (ANS 1984: 557), 
nevezetesen, hogy a willen is használható kérések kérdő formában történő megfogal
mazásakor, mint:

(11) Wilt u me maar volgen? (Követne, ha megkérem?)
( 12) Wil je het raam even openzetten? (Kinyitod az ablakot, ha megkérlek?)

Mint az angolban, úgy a hollandban is igaz az, hogy a módbeli segédigék múlt idejű 
használata a fenti példák esetében további finomítást eredményez. Az ANS a módbeli 
segédigék múlt idejű alakjának három funkciót tulajdonít (ANS 1984:466): a) feltéte
lesség kifejezése, b) kívánság kifejezése, c) óvatos megfogalmazás.

Témánk szempontjából számunkra az utóbbi meghatározás c) kifejtése érdekes (ANS 
471): „Némely esetben a módbeli segédigék múlt idejű alakjának használata visszafo
gottabb, udvariasabb és barátságosabb, mint a jelen idejű formák használata: ”
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(13) Ik wil graag dat je met me meegaat. (Azt akarom, hogy velem gyere.)
(14) Ik wou graag dat je met me meeging. (Szeretném, ha velem jönnél.)

2.2 Pedagógiai nyelvtanok
Az előző fejezetben láthattuk, hogy Fontéin és társai (1994) nem szentelnek figyelmet 
az udvariassági kérdéseknek, amikor a módbeli segédigéket tárgyalják. Donaldsonnál 
(1987) érthető módon fonódik össze az indirektség kérdése a modálisokkal. Az udva
rias nyelvhasználatban betöltött szerepükkel Florijn és társai (1994) foglalkoznak rész
letekbe menően. A zullen segédigével a következő példákat kapjuk:

(15) Zal je voortaan een beetje vriendelijker zijn? (Lehetnél barátságosabb is.)
(16) Zal je de volgende keer beter je best doen? (Legközelebb jobban is mehetne.)

(15) és (16) természetesen nem a legudvariasabb formák, vagy talán egyáltalán nem 
azok, de a megfelelő felszólító formáknál mégis finomítottabbak. Az indirektség és a 
modálisok mellett mindkét megnyilatkozás tartalmaz egy harmadik finomítót, amit 
ebben az esetben a magyar fordítások is jól tükröznek. A melléknév középfokú alakja 
(15)-ben implicit módon sugallja azt, hogy valaki meglehetősen barátságtalanul vi
selkedett: ‘Nem azt akarom mondani, hogy barátságtalan voltál, de ennél lehetnél ba
rátságosabb is a következő alkalommal.’ (16) estében hasonlóképpen: ‘Nem azt aka
rom mondani, hogy egyáltalán nem próbáltad meg, de legközelebb...’

A zullen múlt idejű alakja a zou(den) két kategóriába sorolható udvariassági szem
pontok szerint (Florijn és társai 1994: 108):

a) tapintatos tanácsadás:

(17) Je zou eens wat minder moeten roken. (Kevesebbet kellene dohányoznod.)
(18) Juliié zouden nu eigenlijk moeten (Most már abba kellene

stoppen met werken. hagynotok a munkát.)
b) udvarias kérdések („Ezek tulajdonképpen kérések, udvarias kérdő köntösben”):

( 19) Zou ik u iets mögen vragen ? (Kérdezhetnék valamit?)
(20) Zou u misschien een gulden voor me (Fel tudná váltani ....?)

kunnen wisselen?

A kunnen ilyen értelemben történő használatára a következő példákat kapjuk (Florijn 
és társai 1994: 113):

(21) Kunt u misschien zeggen hoe laat hét is? (Meg tudja mondani hány óra?)
(22) Kunt u wat geld voor me wisselen (Fel tud váltani, hogy legyen apróm... ?) 

voor de parkeermeter?

A magyar fordításokat itt is csupán orientációnak szántam a mondatok megértéséhez. 
A nyelvi különbségek mellett pszichés, mentális különbségek is lehetnek, ami a ma
gyar beszélő számára a holland megnyilatkozásokat túl direktnek, kevésbé udvarias
nak tünteti fel.
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Konklúzió
Jelen dolgozatban azt próbáltam bemutatni, hogy egyes pragmatikai kérdések, főképp 
az udvarias nyelvhasználat kérdése hogyan és milyen mértékben szerepel egyes hagyo
mányos és pedagógiai nyelvtanokban. A tanulmányozott munkák ugyanis jelentős 
szerepet töltenek be az L2 tanításában és tanulásában, és a felvetett kérdések az idegen 
nyelvet tanuló egyén pragmatikai kompetenciájához feltétlenül hozzátartoznak. Két 
nyelvi eszközt tanulmányoztam; az indirekt nyelvhasználatot és a módbeli segédigéket, 
mint legfontosabb stratégiai eszközöket, tudva, hogy ennél sokkal több ilyen létezik.

IRODALOM
Bardovi-Harlig, K. (1999). Exploring the interlanguage of interlanguage pragmatics: A research 

agenda for acquisional pragmatics. Language Learning, 49, 677-713.
Bardovi-Harlig, K. (2003). Understanding the role of grammar in the acquisition of L2 pragmatics. 

In A. Martinez, E. Usó, A. Femández (szerk.), Pragmatic competence and foreign language 
teaching (pp. 21-44). Castellon, Spain: Servei de Publications de la Universität Jaume I.

Brown, P., és Levinson, S. (1978). Universals in Language Usage: politeness phenomena. In: E. Goody 
(szerk.) Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction. Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 56-311. Újra nyomtatva: Politeness. Some Universals in Language Usage. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Donaldson, B.C. (1987). Dutch Reference Grammar. Martinus Nijhoff, Leiden.
Fontéin, A. M. - Pescher-ter Meer, A. (1985/1994). Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen. 

Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht.
Florijn, A.F. - Lalleman, J.A. - Maureau, J.H. (1994). De regels van het Nederlands. Wolters- 

Noordhoff, Groningen.
Foolen, A. Nogmaals ‘betekenisloze’ bijwoorden. In: Onze Taal, 1992/1, 18-19.
Foolen, A. (1995). Lessen in beleefdheid. IVN, Woubrugge.
Geerts, G. - Haeseryn, W. - Rooij, J. de - Toom, M.C. van den, (1984). Algemene Nederlandse 

Spraakkunst. Wolters-Noordhoff, Groningen.
Goffman, E. (1967), Interaction Ritual: Essays in Face-to-Face Behavior, Garden City, New York: 

Doubleday.
Haverkate, H. (1988). Toward a typology of politeness strategies in communicative interaction, 

Multilingua 7-4 (1988), 385-409
Vismans, R. (1995). Beleefdheid, Nederlandse modale partikels en het ‘partikelloze’ Engels. IVN, 

Woubrugge.


