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Emberek vagyunk, társas lények, közösségben élünk. Cselekedeteink szóbeli 
megnyilvánulásainkban élnek. A beszéd is cselekvés, tett. A szó, a beszéd módja 
minősíti az embert.  

Az emberek egymás közötti beszédbeli kapcsolata messze túlmutat a nyelvhelyes-
ségi kérdéseken, ám ennek ellenére nagyon is összefügg velük. Szóból ért az em-
ber — tartja a közmondás —, de az már egyáltalán nem mindegy, hogy a sza-
vaknak mi a közvetlen vagy átvitt jelentésük, érzelmi töltetük, a beszélőpartnerre 
gyakorolt hatásuk. Szándékaink kifejezésében a szavakon, azok jelentésén kívül 
fontos szerepet játszhat a hangsúly, a hangerősség, hiszen ugyanazokkal a sza-
vakkal kijelenthetünk, kérhetünk vagy parancsolhatunk valamit. Szerepet játsza-
nak a kölcsönös megértésben az úgynevezett másodlagos jelentéshordozók is, 
mint a vállvonogatás, legyintés, fejcsóválás, arcfintorok, vállveregetés stb., de el-
sődleges funkciója mégiscsak a hangos beszédnek van.  

Emberek vagyunk, emberi módon kell szólnunk egymáshoz. Mai rohanó vilá-
gunkban mégis egyre általánosabbá válik a nyegle, udvariatlan beszéd, sőt, a 
nyelvi durvaság, faragatlanság is. Az egyes emberek nyelvi kultúrája, a beszédben 
megnyilvánuló magatartása — mint már említettem — etika és etikett kérdése is, 
mégis közvetlenül összefügg a nyelvi formákkal, kifejezésekkel, hiszen szavakkal 
köszönünk, szavakkal szólítunk meg valakit, tegezzük vagy magázzuk, vitatko-
zunk vagy veszekszünk valakivel. Az udvarias, a tűrhető, az udvariatlan, netán 
durva viselkedés az emberek között tehát mégis elsősorban a verbális kom-
munikáció függvénye. A jólneveltség vagy az ellenkezője is mindenekelőtt az il-
lető beszédmódjából állapítható meg. Abból, hogyan köszön (ha egyáltalán kö-
szön) valakinek, milyen megszólítást használ, milyen magázási formával él (ha 
magázódik a megszólítottal), és így tovább. 

A kulturált beszéd szabályait, követelményeit nagyon nehéz egyértelműen 
meghatározni. Az udvariassági formák, beszédfordulatok függnek a mindenkori 
nyelvi divattól, hiszen azok is változnak. Ma már nem lehet, például, a XVIII. 
század társalgási stílusában beszélni, de fél évszázaddal vagy akár 20-30 évvel ez-
előtt is másképpen szóltak egymáshoz az emberek, sőt, különböző módon be-
széltek a városiak, a falusiak, a fizikai dolgozók és az értelmiségiek. (Ezek a kü-
lönbségek többé-kevésbé ma is megvannak.) Általánosságban azonban elmond-
ható, hogy a mai nagyszülőkorban lévő emberek sokkal udvariasabban, kultu-
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ráltabban beszéltek gyermekkorukban, mint a mai nemzedék — tisztelet a kivé-
telnek. Ezt a megállapításomat egy, a közelmúltban végzett felmérésre alapozom, 
amelynek során mintegy ötven időskorú (65 éven felüli) emberrel folytattam 
hosszabb beszélgetést a fent jelzett témáról.  
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Mielőtt az idős emberek tapasztalataira rátérnék, elemeznünk kell a nyelvi és 
magatartáskultúra általános kérdéseit, többé-kevésbé mindenkor érvényes köve-
telményeit.  

A köszönés, ha elhangzik, már udvariasságszámba megy, különösen napjaink-
ban, amikor közvetlen szomszédok is elmulasztják, pedig naponta találkoznak. 
(Persze, az is több mint furcsa, hogy fiatal nők, sőt férfiak is elvárják, hogy idő-
sebb hölgyek előre köszönjenek nekik. Saját tapasztalatból mondom ezt.) A kö-
szönés formája a felek viszonyától függ. Magázás esetében talán máig legszebb 
forma a Jó napot kívánok!, illetve ennek a különböző napszakokban használt 
változatai: Jó reggelt, Jó estét, stb. kívánok. Manapság a „kívánok” legtöbbször 
elmarad, ezt már nem lehet nyegleségnek tekinteni, bár kétségtelen, hogy a teljes 
mondat udvariasabb. A kezét csókolom-ból is kezicsókolom, majd csókolom 
lett, de ezt sem lehet megróni, ilyen a divat, minden megrövidül, miért maradná-
nak ki ebből a köszönési formák. Tegező viszonyban a legelterjedtebb még ma is 
a szervusz, a latin servus humillimus sum rövidítése (amelynek már semmi köze 
sincs az eredeti jelentéshez). Alakváltozatai Székelyföldön a szerusz, az anya-
országban pedig még a televízió híradójában is hallottam a szerbusz változatot 
(de lehet, hogy nálunk is előfordul, mindenesetre helytelen). Nyegle, de fiatalos 
formája a szevasz, mellette él a modern szlengben a szia (de ez is már több évti-
zedes), újabban pedig a csao és — amerikai mintára — a helló. Ez utóbbiak ba-
rátok között nem udvariatlanok, természetesek, de nem mindenkivel szemben 
engedhetők meg, még akkor sem, ha az illető idősebb fél felajánlotta a tegező-
dést.  

Nyelvészek is vitatkoznak arról, hogy búcsúzáskor melyik változat a helye-
sebb: a névelős „A viszontlátásra” vagy a névelő nélküli „Viszontlátásra.” Bár 
abban egyeztek meg, hogy mindkét forma helyes, jómagam a névelős változatot 
tartom teljesebbnek (de ez csak magánvélemény), egyébként mindkét forma ud-
varias. Más, ma is élő búcsúköszönések városon a Minden jót!, falun az Isten 
áldja! és a Jó egészséget! A szavak jelentése szerint ezek nagyon szép köszönési 
formák. Kisgyermekektől szokás így elköszönni: Pá!, illetve ennek székelyföldi 
változata a Táj! vagy Táj, táj! Nagyobb gyerekek vagy felnőttek körében is el-
hangzanak néha, de akkor már modorosnak tűnnek. Akárcsak a nyegle „Viszlát!” 
rövidítés. 

Manapság a köszönésnek szinte tartozéka, de gyakran helyettesítője a „Hogy 
vagy?” kérdés, melyet újabban amerikai filmek hatására a „Jól vagy?” is felvált-
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hat, sőt, nálunk, román hatásra a „Mit csinálsz?”, esetleg a „Mit még csinálsz?” 
tükörfordítás. Ez utóbbi formák megítélését az olvasókra bízom.  

 
3 

 

A megszólítás eldöntése a köszönésnél jóval kényesebb nyelvi dilemma. Egy-
két évtizeddel ezelőtt még mindenki elvtárs, elvtársnő volt, bár az egyetemi pro-
fesszorokat uraztuk, és a „doktor elvtárs” is nevetségesen hangzott. Az is 
„enyhe” túlzás volt, hogy elemista gyermekeknek így kellett szólítaniuk a 
tanítójukat, hiszen nemcsak elveik nem lehettek még, a szó jelentését sem érthet-
ték (amely különben is régen elvesztette eredeti értelmét). Még ilyen körülmé-
nyek között is megmaradt az „úr” megszólítás, de a nők esetében mégis hagyott 
maga után némi űrt a rossz emlékű „elvtársnő”. A „hölgy, hölgyem” nem 
annyira természetes, mint az „úr, uram”, de elavult a „nagyságos asszony”, 
„kiskegyed”, sőt a „kisasszony” is. (Még akkor is, ha mostanában divatos folyó-
iratok címül választják.) Leghelyesebb, ha a legtöbb (vagy az összes?) nyugati 
nyelv mintájára megmaradunk a semleges, egyszerű „asszonyom” megszólításnál. 
Az asszony az értelmező szótárak szerint is általában felnőtt (20 éven felüli) nőt 
jelent, nemcsak férjezett nőt (hiszen az apácafőnöknő is tisztelendő asszony). 
Szerencsére, újabban már nálunk is kezd elterjedni ez a megszólítás, úgyhogy 
nyitott kapukat döngetek.  

Akadnak, persze, bizalmasabb formák is, mint a „néni” és a „bácsi”, de ezek-
kel csínján kell bánni. Inkább csak rokoni, családi körben vagy jó barátok, isme-
rősök között használjuk őket, de leginkább csak akkor, ha a megszólító és a 
megszólított között legalább 20 év korkülönbség van. A mai idősebbek — külö-
nösen a nők — nagyon kényesek erre. Itt tennék egy kis kitérőt: kezdő tanár ko-
romban falusi diákjaim, de a szüleik, nagyszüleik is „tanár néni”-nek szólítottak, 
de ez ott így volt szokásos, és a világon semmit nem vont le az irántam érzett 
tiszteletükből, melyre ma is szívesen emlékszem vissza. Nem is öregített ez a 
megszólítás, hiszen huszonéves voltam. Ma azonban, amikor már bőven néni va-
gyok, egyáltalán nem tetszik, ha a piacon, az utcán, boltban ismeretlenek néninek 
(azaz románul: tanti-nak) szólítanak, mivel ezt tiszteletlenségnek érzem. A román 
„doamna” (asszonyom) megszólítás annyira általános és régi, hogy nyugodtan 
használhatnák azt is. Érdekes, a férfivásárlókat mindig urazzák, nem „bácsizzák”, 
még az egészen öregeket sem.  

A megszólításokról beszélve nem szabad megfeledkezni a gyermekekről sem, 
hiszen nekik sem mindegy, hogyan nevezik őket a családban, az óvodában, isko-
lában. Nálunk régen az volt a szokás, hogy a családban a gyermeket — különö-
sen, ha egyke volt — mindenféle becenéven szólították, de a „hivatalos helye-
ken”, azaz a tanintézetekben kizárólag a családnevükön: „a” Balog, Kiss, Szabó. 
Így emlegették, szólították egymást maguk a gyerekek is. „A maga fia már Or-
czy” — mondja a büszke édesapa Móricz regényében (Légy jó mindhalálig), pe-
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dig csupán arról van szó, hogy a kis Nyilas Misi talán nem is ismerte legjobb ba-
rátjának keresztnevét, vagy legalábbis sosem használta, de a becenevét (Bébuci) ak-
kor hallotta először, amikor ellátogatott otthonukba. Ez a nemkívánatos szokás, 
szerencsére, napjainkban megváltozott, mert — nyugati mintára (végre valami 
jót is tanultunk tőlük) — ma már az iskolában is kezd divatba jönni a kereszt-,  
sőt becenéven való megszólítás, és a pedagógusok szerint a gyermekek igénylik is 
ezt, még a tanítók, tanárok részéről is. 
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Hosszabban kell tárgyalni a szülők, rokonok, hozzátartozók megszólításának 
formáiról. Bár a szülők, nagyszülők megszólítása szűk családi körön belül általá-
ban megegyezés kérdése, esetenként spontánul alakul ki, itt is elég nagy különb-
ségek tapasztalhatók a régi és a mai szokásban. Említett adatközlőim szerint 50 
évvel ezelőtt is elég nagy volt a változatosság ezen a téren. Városon az anyu és 
apu volt az általános, az elszigeteltebb falvakban az édesanyám, édesapám, vagy 
birtokos személyjel nélkül: édesanya, édesapa. Előfordultak alkalomszerű, ked-
veskedő formák is: mami, tati, tatus, anyuci, apuci. Az anyaországi mama és papa 
nálunk, Erdélyben, soha sem volt divatban. A nagyszülőket régebben csakis 
nagymamának, nagytatának szólították, esetenként nagyanyónak, nagyapónak, de 
a „nagy” előtag sohasem maradt le, mint manapság, amikor a nagyszülő: mama 
és tata, nemcsak falun, hanem városon is.  

A nagynéniket, nagybácsikat régen is (János) bácsinak, (Mari) néninek szó-
lították vagy nálunk — román hatásra — a nagynénit tántinak. Följegyeztem 
még a következő formákat: néném, bátyám, nagynénje, nagybátyja, ángyó. A fia-
talabb rokonokat — ha azok úgy igényelték — a keresztnevükön is szólíthatták, 
bácsi, néni nélkül. 

A régebbi és a mai szülői megszólítások között tehát nincs nagy különbség, de 
régen az sohasem fordulhatott elő, hogy a gyermekek a keresztnevükön szólítsák 
szüleiket, ma azonban lehet ilyet tapasztalni. Persze, ha a gyermek máskülönben 
udvarias, jól nevelt, a megszólításon semmi sem múlik, de ellenkező esetben ez a 
szokás összefüggésbe hozható a szülői tekintély megcsorbulásával. Pedagógus 
körökben ismert Thomas Gordon elmélete, amelynek lényege a szülő (felnőtt ro-
kon, pedagógus) és a gyermek közötti fölé- és alárendeltség megszüntetése. Ez-
zel nem kívánok vitába szállni, mert nem tartozik a tárgyhoz, csupán nyel-
vészként (és volt pedagógusként) arra is kell gondolnom, hogy a szülők nyegle 
módon való megszólítása — egyes gyermekek részéről — azok lebecsüléséhez is 
vezethet. Ebben az esetben pedig ismét nem beszélhetünk egyenlőségről, hiszen 
a kapcsolatban a felnőtt családtag is húzhatja a rövidebbet.  

Egyébként — véleményem szerint, amely egy a sok közül — a szülői meg-
szólítások között is van értékrend. Kisgyermek szájából kedvesen hangzik a ma-
ma és a papa (nálunk: tata), de ezek annyira elterjedtek — főleg a rádiós és televí-
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ziós műsorok révén, ahol előszeretettel beszélnek így a szülőkről —, hogy szinte 
sose hallható az anya, apa, még ritkábban az édesanya, édesapa szó (nemcsak 
megszólításként, hanem, ha a szülőkről van szó). Ez a körülmény valószínűleg 
összefügg anyanyelvünk jelenkori infantilizmusával, a kicsinyítésekre való tö-
rekvésekkel, amelyek már régen túllépték a gyermeknyelv határait. Szerencsére, 
egyes gyermekek, fiatalok valósággal visszautasítják a mamázást-papázást, illetve 
az interjúkban adott válaszaikban következetesen az anyu, apu, anya, apa, ritkáb-
ban az édesanya, édesapa szavakat használják. Sajnos, a riporterek ezt nemigen 
veszik észre, s így nem is tanulnak belőle.  
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A megszólítás kérdéskörével összefügg a tegezés és magázás is.  
Jóllehet a tegezés és magázás egy családon belül elsősorban magánügy, meg-

egyezés kérdése, saját felméréseimből megállapítható, hogy a XX. század első fe-
lében vagy közvetlenül a világháború előtt a mai idős emberek gyermekkorában, 
azok 70 százaléka magázta szüleit, a nagyszülők és rokonok esetében ez a száza-
lékarány 80-ra emelkedik. Azért nem beszélhetünk száz százalékról, mert adat-
közlőim fele városi környezetben nevelkedett, de más felmérésekben — amelyek 
kizárólag falusiak körében történtek — ez az arány százszázalékos. Előfordult, 
hogy a kisgyerek, amíg meg nem tanult folyamatosan beszélni, mindenkit tege-
zett, de már 3-4 éves korában rászoktatták a magázásra, azaz megtanították „ille-
delmesen” viselkedni, beleértve a köszönési formákat, a „kérem szépen”-t, a 
„köszönöm szépen”-t is, és ha ezeket a szabályokat nem tartotta be, annak kö-
vetkezményei voltak, úgyhogy általában megszokta ezt a tiszteletteljes beszéd-
módot, és természetesnek tartotta.  

Azokban az időkben — főleg faluhelyen — a nagyobb lányok, fiúk is magá-
zódtak, ha nem voltak szorosabb barátságban, sőt a férj és feleség is magázta 
egymást, bár ez utóbbi nem volt általános. Az azonban igen, hogy a felnőttek 
nagy általánosságban magázták saját szüleiket — még városi környezetben is. 
(Az én szüleim is magázták a nagyszüleimet, én azonban tegeztem őket, igaz, 
csak a nagyanyáimat ismertem.) Természetesen magázták az anyóst és az apóst 
is.  

A legtöbb helyen és esetben a tegezés tiszteletlenségnek számított. Magam is 
megjártam ezzel, illetve a szüleim, akik a rokonok tegezésére szoktattak. 5 éves 
koromban letegeztem addig nem ismert rokonaimat, és emiatt megkaptam a 
„neveletlen” jelzőt. Lehet, hogy igazuk volt, hiszen én is közeledem korban ah-
hoz a generációhoz, amellyel ezek a felmérések készültek, és alkalmazkodni kell a 
mindenkori nyelvi szokáshoz, amely a maga idejében a jólneveltség mércéje is 
volt.  

A magázás formái nem voltak túl változatosak. A leggyakoribb a „maga” 
megszólítás volt, ami faluhelyen nem számított sértőnek vagy lebecsülőnek. Csak 
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az egészen öregek ismerték és használták a „kend” megszólítást, egyetlen adat-
közlő emlékezett a „kegyed”, egy másik a „kelmed” alakra. A „magával” való 
magázás helyett városi környezetben a „tetszikezést” tanulták el a gyermekek a 
szülőktől, de ez utóbbit a falusiak nem ismerték. 
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A magázás vagy a tegezés divatja a 60-70 évvel előbbihez képest mára gyöke-
resen megváltozott, bár napjainkban is egy-egy — szűkebb vagy bővebb — csa-
lád magánügyének tekinthető. Rengeteg tényező befolyásolja: a rokonsági fok, a 
közös megegyezés, a kapcsolat jellege, a nyelvi (és nemcsak nyelvi) ízlés, a min-
denkori nyelvi divat stb. Ez utóbbira elmondható, hogy — különösen anyaor-
szági minta alapján — a jelenkorban tegeződő, azaz a magázás egyre ritkább je-
lenség. A munkatársak, főleg az egyneműek első látásra tegezik egymást, ugyanez 
vonatkozik a szomszédokra (mármint, ha ismerik egymást). A fiatalok, nemre va-
ló tekintet nélkül azonnal összetegeződnek. A kicsi és nagyobb gyermekek válo-
gatás nélkül tegeznek minden felnőttet a szüleiktől kezdve a háziorvosukig, bár a 
tanáraikkal — egyelőre — még kivételt tesznek (az óvó nénit viszont sokszor le-
tegezik). Jól van ez így vagy sem, mármint a gyermekek részéről — nem itt fog-
juk eldönteni. Ha a gyermek máskülönben jól nevelt, akkor a tegezés inkább bi-
zalmas közelséget jelent, mint „bratyizást”. Persze, ez utóbbi is lehet e túlzott 
liberalizmus következménye.  

A magázás tehát kezd kimenni a divatból, maholnap archaikus formává válik. 
Ennek ellenére ma sem lehet teljesen nélkülözni. Nem tegezhetik, még a mai fia-
talok sem, az idősebb távoli rokonokat, az ismerősöket, akikkel nincsenek bizal-
mas viszonyban. A hivatali ranglétrán fölöttünk állókat csak akkor lehet tegezni, 
ha ők ezt felajánlják. A diákok — mint már említettem — nem lehetnek pertu 
viszonyban a tanáraikkal, sem a középiskolában, sem az egyetemen. (Bár néhány 
fiatalabb tanárról is elképzelhető, hogy megengedi ezt, de az ilyen alkalmat ki kell 
várni). Végül magázni kell a teljesen idegeneket, akikkel a mindennapi életben 
kapcsolatba kerülünk. 

Csakhogy amíg a tegezéssel — nyelvileg — nincs semmi gond, a magázás 
anyanyelvünkben eléggé kényes kérdés. A legismertebb magázó névmás, a „ma-
ga”, amelyből az ige is ered, a legelterjedtebb, de nem a legudvariasabb forma. 
Faluhelyen még ma sem sértő vagy udvariatlan, de városi környezetben leg-
többször az. Persze, az egy korosztályhoz tartozó fiatalok vagy akár idősebbek is 
— ha véletlenül még nem tegeződnek — használhatják városon is. A tanárok, 
egyetemi professzorok is így magázzák diákjaikat (ritka esetben használnak úgy-
nevezett „tetszikezést”), de más esetekben, például, ha a főnök így magázza be-
osztottját, az lebecsülő lehet. Legalábbis az én nyelvérzékem (és érzékenységem) 
szerint, amellyel lehet vitatkozni.  
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A „maga” tehát a legelterjedtebb, de nem a legudvariasabb magázó névmás, 
de nem (csak) arról van szó, hogy valakit így szólítunk. Az ilyenfajta magázás el-
sősorban azt jelenti, hogy egyes szám harmadik személyű igealakokkal beszélünk 
valakihez: Jöjjön ide! Figyeljen ide! Ne menjen sehová! Tudja-e, hogy … stb. Ha 
ezek vagy hasonló mondatok elé még a „maga” megszólítás is odakerül (Jöjjön 
maga ide!), akkor a beszédmód egy fokkal még modortalanabb, viszont, ha a 
„maga” megkerülésével, helyette az illető nevét mondjuk ki, esetleg még a „ké-
rem” vagy „kérem szépen” formákkal is megtoldjuk, akkor a harmadik személyű 
igealakos magázás is udvariasabb, sőt, elfogadható lesz: János bácsi, kérem, jöj-
jön ide. Rozi néni, arra kérném, ne menjen sehová.  

Mint már említettem, a „maga” megszólítást régen a „kend”, „kelmed” is he-
lyettesítette, de mára mindkettő elavult, sőt a „kegyed” is. (Hiába választotta egy 
népszerű folyóirat címéül.) Talán érdemes volna felújítani viszont a szintén régen 
használt, de máig is hallható, olvasható „ön” megszólítást. Petőfi is így szólítja 
meg Aranyt híres első levelében, amikor még nem tegeződtek: „Üdvözlöm Önt!” 
Ennek a szép, tiszteletteljes szónak nincs semmilyen ironikus mellékzöngéje, 
nem is annyira elavult, mint a „kegyelmed”-ből rövidült társai (kend, kegyed, 
kelmed). Persze az „önözést” éppen úgy el lehet kerülni, mint a „maga” megszó-
lítást, ha a megszólított személy nevével, rangjával és mellette a „kérem”, „kérem 
szépen” szavakkal helyettesítik.  

A legudvariasabb magázási forma az úgynevezett „tetszikezés”: Hogy tetszik 
lenni? Mit tetszik csinálni? Ne tessék haragudni! stb. Anyanyelvünkben, amely 
minden más szempontból gazdag is, leleményes is, ezt csak ilyen körülírásos 
formában lehet kifejezni. Az ismert idegen nyelvekben a minden udvariassági 
szempontot tökéletesen kielégítő magázást a többes szám második személyű ige-
alakkal fejezik ki (a románban is: poftiţi, veniţi), s ez így egyszerű és praktikus. A 
magyarban a „tetszik” igét nem lehet elkerülni, mert jobb nincs. Legfeljebb ak-
kor nem ajánlatos a használata, ha véletlenül kissé megmosolyogtató beszédhely-
zet alakul így ki: „Betegnek tetszett lenni?” Erre általában az a válasz, hogy: „Tet-
szett a fenének, de az voltam.” Ilyenkor éppen úgy el lehet kerülni a körülírást, 
mint a már említett „maga” vagy „ön” megszólításokat. „Úgy hallottam, hogy a 
néni (bácsi) beteg volt. Igaz ez?” A „tetszik” ismétlődése sem túl szerencsés egy 
mondaton belül: „Azt tetszett mondani, hogy el tetszik jönni, miért nem tetszett 
eljönni?” Világos, hogy legfeljebb két „tetszik”-et bír el ez a rövid szöveg. 

Folyamatos beszéd közben, persze, nem könnyű válogatni a kifejezések kö-
zött, de egy kis figyelemmel ez is megoldható. 
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A nyelvi udvariasság követelményei minden korban adottak, és ez alól jelen-
korunk sem lehet kivétel. Sajnos, ennek ellenére, napjainkban éppen a jólnevelt-
séget bizonyító nyelvi formák változtak meg. Volt már szó arról, hogy a mai 
gyermekek majdnem minden felnőttet tegeznek, de talán mégsem ez a legna-
gyobb baj, hiszen az udvarias beszéd sok egyéb tényezőtől is függ (még a hang-
színtől, hanghordozástól, arckifejezéstől stb. is). A legnagyobb hiba ott kere-
sendő, hogy a mai beszédben divatba jött a faragatlanság, a beszédbeli durvaság. 
Ezt a stílust elsősorban a fiatalok terjesztik, de nem ritkán az idősebbek is „fel-
zárkóznak” mögéjük, mert a durvaságot nyelvi divatnak tekintve nem akarnak 
„lemaradni”, jó pontokat akarnak szerezni az ifjúság előtt.  

Kérdés, hogy lehet-e ezt a mai durva beszédet valamilyen jelenkori argónak 
tekinteni. Ha így volna, ez egyszersmind azt is jelentené, hogy a mai nyelv-
használatban egyenlőségi jelet teszünk az argó (zsargon, szleng) és a faragatlan 
beszéd közé. Márpedig az argó mindig inkább a szellemes, tréfás, ötletes beszé-
det jelentette, mint a durva beszédet. Így vált köznyelvivé sok ma is hatásos, kife-
jező, de korántsem csúnya szó: kaja, pia, hekus, zsaru, csór, bunyó, falaz, zrí, ha-
ver stb.  

Fiatalokról lévén szó meg lehet állapítani, hogy ma sem a — már jócskán 
megváltozott — diákzsargon jelenti a nyelv eldurvulásának veszélyét. A matek, 
doga, oszi, diri vagy a tök- előtagú szavak (tökjó, tökrossz, tökunalmas stb.) leg-
feljebb a túl gyakori használat miatt veszítik el eredeti színüket-ízüket, talán nem 
is túl szellemesek, de korántsem durvák. A baj tehát nem itt kezdődik, hanem 
ott, amikor egyesek „haver” helyett így szólítják meg barátaikat: te hülye, lökött, 
vacak, rozoga (ezek még finomabbak) vagy ostoba, dög, ocsmány, szemét, sze-
métláda. Ez utóbbiakat meg az itt nem említetteket (a nyomdafestéket sem tűrő-
ket) talán inkább az illető háta mögött mondják, bár szemtől szembe, megszólí-
tásként is előfordulhat bármelyik, és az a legérdekesebb, hogy ez utóbbi esetben 
szó sincs valódi haragról, indulatról (amely talán indokolttá tenné az efféle sza-
vak használatát). Az ilyesmi egyszerűen divat, aminek az alapja a nyelvi nyegle-
ség, a rosszul értelmezett tréfa vagy egyszerűen a szokás. Aki az ilyen megszólítás 
miatt megsértődik, az nem elég modern, nem „belevaló”, azt visszaküldik a 
múltba, a régebbi századokba vagy még cifrább helyre, mert a szép szó, a tisztes-
séges beszéd ma már elavultnak számít.  

Természetesen, ebből a szempontból is beszélhetünk kivételekről, jólnevelt, 
illemtudóan beszélő fiatalokról. Jó lenne, ha a környezetükre, baráti körükre is 
hatást tudnának gyakorolni. 
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A ma már nagyszülőkorban lévő emberek vallomásai szinte egyöntetűen bi-
zonyítják, hogy a köznapi beszéd módja régebbi (fél évszázaddal, 60-70 évvel ez-
előtti) időkben jóval illemtudóbb volt, mint a jelenben. Az ismerősök — különö-
sen faluhelyen — nem elégedtek meg a rövid „Jó napot!” köszönéssel, hanem 
rendszerint hozzátették: „Adjon az Isten jó napot!” A ritkább köszönési formák, 
a mezei munka során elhangzó kölcsönös üdvözlések is roppant tanulságosak: 
„Isten áldja meg a munkájukat, magukat!”, amire a válasz: „Áldja meg az Isten a 
magukét is a másokéval!” (Magyarbikal, Kolozs megye), illetve: Adjon Isten jó 
munkálkodást és segedelmet! (Gyergyócsomafalva, Hargita megye).  

El lehet gondolkozni azon, hogy a fenti módon megfogalmazott köszönési 
forma a maga pontosságával, gondosságával mégiscsak többet mond, mint az 
egyszerű „Jó napot”, amely sztereotippé vált, nemigen érezzük már, hogy ere-
detileg jókívánságot tolmácsol (különösen így, hogy a „kívánok” befejezés is el-
marad belőle). Az ilyen látszólagos apróságok is jelzik az egymás iránti megbe-
csülés fokát.  

Az idős emberek visszaemlékezései azt is bizonyítják, hogy a régebbi időkben 
a családtagok egymás közötti beszédbeli magatartása is sokkal illemtudóbb volt, 
mint a későbbi évtizedekben és főleg napjainkban. Ezt az állítást igazolja a meg-
kérdezetteknek az otthoni beszélgetés hangneméről, a durva, vulgáris, trágár be-
szédről elmondott véleménye is. A vallomások egyöntetűen, azaz 100 százalék-
ban bizonyítják, hogy születési helységtől, a szülők foglalkozásától, vagyoni hely-
zettől függetlenül a szülők, a felnőtt hozzátartozók füle hallatára soha, semmi-
lyen körülmények között nem lehetett a gyermeknek káromkodni, illetlenségeket 
mondani, csúnya szavakat használni, „még egy fenét se” (ahogyan azt egy idős 
asszony vallotta).  

90 éves, de szellemi képességeinek teljes birtokában lévő nagynéném vallo-
mása szerint gyermekkorában a családban sohasem hangzott el trágár szó vagy 
szitkozódás. Ha valami kihozta őket a sodrukból, a legerősebb kifejezés ez volt: 
„A csuda vigye el!” A gyermekek egymás között néha veszekedtek, sőt egy idő-
ben a szülők között is feszült volt a viszony, de tiszteletlen beszédre, csúnya 
szóra ebből az időszakból sem emlékszik. Azóta alaposan megváltozott a hely-
zet, azaz fokozatosan romlott. Ő a férjével már váltott néha durvább szavakat is, 
a lánya és a veje szájából is ki-kicsúszik egy-egy káromkodás, de — szerencsére 
— abban a családban ez inkább tréfából történik, mint durvaságból. Ilyen is van, 
de a legtöbb családban — ahol durván beszélnek — a családtagok nem becsülik 
eléggé egymást.  
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Az egy-két nemzedékkel ezelőtt gyermekeskedők és szüleik, hozzátartozóik 
tisztelettudóbban beszéltek egymással, mint a mai fiatal nemzedék, de azért em-
berek voltak ők is, emberi gondokkal, bajokkal, kellemetlenségekkel, s ilyenkor 
őket is elöntötte az indulat, a gyerek pedig akkor is gyerek volt, veszekedett, ve-
rekedett néha pajtásaival. Ilyenkor elhangzott az „örök harag”, a fenébe küldés, a 
lehülyézés vagy a még erősebb szitokszó, de ez nem volt annyira napirenden, 
mint ma, amikor bizonyos trágárságok a kötőszók gyakoriságával vetekednek, s 
még csak belső indulat, harag sem szükséges az elhangzásukhoz.  

A felméréseim során megkérdezett mintegy 50 idősebb vagy nagyon idős sze-
mély vallomása szerint a nyelvi illemtudás terén fél évszázaddal ezelőtt (vagy még 
régebben) a következő volt a helyzet: a megkérdezettek 24 százaléka bevallotta, 
hogy gyerekként gyakran használt durva szavakat, de nem a szülők előtt, további 
26 százalékuk csak ritkán, alkalomszerűen beszélt így a testvérével, barátaival, 50 
százalékuk viszont azt állítja, hogy gyermekkorában soha nem használt csúnya 
szót, nem káromkodott, egyrészt a szülői tiltás miatt, másrészt azért, mert az 
ilyen stílus a családban is szokatlan, sőt ismeretlen volt.  

A szülők, nagyszülők, rokonok esetében ez az arány így alakul: mindössze 15 
százalékukról vallották be az egykori „gyerekek”, hogy gyakran hallották őket 
szitkozódni, káromkodni, másik 15 százalékuk ezt csak alkalomszerűen vagy tré-
fából tette. A családtagok 70 százalékától viszont a gyerekek sohasem hallottak 
durva beszédet, trágár szavakat. (Mivel ez az arány a gyerekek részéről csak 50 
százalék, föltételezhető, hogy egyeseket az utca tanított meg a csúnya szavakra.) 

Ha ezt így elfogadjuk — és nincs okunk kételkedni benne —, akkor ez azzal 
magyarázható, hogy régen a gyermek szemében a szülő, a nagyszülő, a felnőtt ro-
kon, a tanító stb. példakép volt, akire föl lehetett nézni, és akinek föltétlen enge-
delmességgel tartozott — nyelvi értelemben is, mert beszédjének módját is meg-
szabták, irányították. Szépen, tisztelettudóan kellett szólnia a „nagyokhoz”, egy-
részt, mert a tízparancsolat is ezt írja elő, másrészt jóval nagyobb volt a fegyelem 
a családban is, az iskolában is. Még ha a szülő, a felnőtt száján ki is szaladt a ká-
romkodás a gyermek előtt, az „más” volt, hiszen gondokkal küzdött, enni adott a 
gyermekeinek, hajlékot, otthont biztosított a számára. A gyermeknek kereken 
megtiltottak bizonyos dolgokat, így a káromkodást, a csúnya beszédet is, és a ti-
lalmat nem lehetett megszegni következmények nélkül. De, az adatok tanúsága 
szerint, a felnőttek többsége is féket tett a nyelvére, hogy ne mutasson rossz pél-
dát gyermekének, vagy egyszerűen illemtudásból, szeméremből és — amint egyik 
legidősebb adatközlőm mondotta — azért nem káromkodtak, hogy „ne bántsák 
az Istent.” 
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Az előző részekből látható, hogy milyen volt a nyelvi illem 50-60 évvel ezelőtt 
a családokon belül. A gyermekek nemigen beszélhettek tiszteletlenül, durván 
szüleikkel, hozzátartozóikkal vagy általában a felnőttekkel — megtorlás, követ-
kezmények nélkül.  

A túlzásba vitt fegyelmezés, a nyelvi téren is megkövetelt szigor helyessége ma 
részben azért vitatható, mert ezzel rendszerint együtt járt, hogy a gyermeknek 
„hallgass” volt a neve, nem szólhatott bele a felnőttek beszédébe, nemigen kér-
ték ki a véleményét, még akkor se, ha róla volt szó. Érdekes, hogy a mai idős 
emberek egyöntetűen azt vallották, hogy ez így volt helyes, így volt természetes 
számukra, és a legnagyobb szeretet és nosztalgia hangján beszéltek szüleikről, 
gyermekkorukról. A mai nevelési módszereket, a gyermekek és serdülők szaba-
dos magatartását, stílusát viszont egyöntetűen helytelenítik.  

„A demokrácia és az istentelenség a hibás” — mondták szinte kórusban a 
kisiratosi otthon gondozottjai (Arad megye).  

Lehet, hogy részben igazuk van, de a beszéd eldurvulásáért, a nyelvi illem hiá-
nyáért elsősorban a családi közösség fellazulása a felelős. Ma már általában nincs 
meg a családban az az összetartó erő, az a szilárd alapokon nyugvó kis közösség, 
amely egykoron a gyermek számára az egyetlen lehetséges létezési formát, a biz-
tonságot jelentette, még akkor is, ha a felnőtt családtagokkal szemben nem volt, 
nem lehetett „egyenrangú fél”. (Nem is vágyott ilyesmire, tudta a helyét, a 
kötelességét, s az elég volt neki.) Napjainkban gyakran szétesik a család, de ahol 
együtt marad, ott is a megélhetés vagy a több pénz utáni hajsza a fontosabb, 
mint a gyereknevelés. Igaz, hogy a gyermek mindent megkap, amit pénzért kapni 
lehet, akár van rá szüksége, akár nincs, de azt, amit ingyen kaphatna — a társas 
viselkedés, a nyelvi illem szabályai —, azt pénzért nem lehet megvásárolni szá-
mára. A szülőnek éppen erre nincs ideje, lehetősége vagy türelme (esetleg maga 
sincs tisztában ezeknek a szabályoknak a jelentőségével vagy magukkal a szabá-
lyokkal sem). Manapság beszélhet a gyermek otthon, amennyit akar, csak nincs 
kivel. Beszélgetés helyett rábízzák a televízióra, ott pedig van alkalma elég durva 
beszédet hallani, de azt is eltanulhatja, hogyan „kommunikálnak” egymással, jó-
részt a nálunk fejlettebb országokban a szülők és a gyermekek, a tanárok és a di-
ákok. Sajnos, ez nem a legjobb példa a számukra. A szülőknek inkább ellensú-
lyozniuk kellene az ilyen hatást, és időnként meg is teszik, de egyre türelmetle-
nebbül (hiszen kevés rá az idejük), s a durvaság újabb durvaságokat szül. Így el-
tűnik a kölcsönös megbecsülés, olykor még ennek az igénye is. Még a szitoksza-
vak is durvábbak a régieknél, nem beszélve az előfordulási arány növekedéséről.  

Pedig emberek vagyunk ma is — emberi módon kellene szólnunk egymáshoz, 
hogy ne csak értsük, meg is értsük egymást.  


