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Távolságtartás, meghittség, azonosulás, szubjektivitás
(Adalékok a nyelv és a kultúra kapcsolatához

a magyar nyelvben)*

1. Nyelvünk képe a külföldiekben: hitek és tévhitek
Ha nyelvünket mutatjuk be a nagyvilágnak, legfõképpen grammatikájának bo-

nyolult rendszerét emeljük ki, többesetû fõnévragozásunkat, az alanyi-tárgyas rago-
zás meglétét, szóképzésünk zavarba ejtõ gazdagságát. Nem kis büszkeséggel szó-
lunk irodalmunk, azon belül is költészetünk kivételes, mások által nehezen
hozzáférhetõ értékeirõl. Nincs abban tehát semmi meglepõ, hogy a külföldiekben
élõ, javarészt általunk formált, sugallt kép is e jellemzõkbõl tevõdik össze: a ma-
gyart nehezen megtanulható, különös nyelvnek tartják, rólunk pedig az a hír járja,
hogy nyelvünket, irodalmukat nagy becsben tartjuk. Az elsõ véleményt a magyar
mint idegen nyelv tanáraként – bármily meglepõnek is tûnik – nem osztom mara-
déktalanul. A magyar nyelv eltérõ nyelvtana másfajta súlypontokat követel meg a
tanítás-tanulás folyamatában (a kezdeti lépések jóval nehezebbek, mint más nyel-
vekben), s oktatása nagyfokú felkészültséget a tanártól, de nem kell ugyanannak a
tudásszintnek az eléréséhez összehasonlíthatatlanul többet tanulni magyarul, mint
például oroszul vagy angolul.

Az anyanyelvünkhöz való pozitív viszonyunknak, óvó-védõ magatartásunknak
jól meghatározható oka van: viharos történelmünkbõl, sajátos geopolitikai helyze-
tünkbõl következõen azon népek közé tartozunk, amelyeknél a közös nyelv a kul-
turális és nemzeti hovatartozás meghatározója volt, így léte, megmaradása nemegy-
szer nemzeti sorskérdéssé vált. Különleges rangjának a beszélõközösség tagjai
között, a verbális és írott nyelvhasználatban megmutatkozó nagyfokú igényesség-
nek számos nyoma van. A szabatosan megfogalmazott gondolatokért szívesen nyú-
lunk vissza eleinkhez, a gondosan megválogatott memoriterek pár évtizeddel ezelõtt
még elengedhetetlen részét képezték az oktatásnak (milyen kár, hogy ma már nem),
még a tudományos mûveket is gyakran színesítették jól megválasztott idézetek. A
közszereplõkkel szembeni egyik alapelvárásunk a tiszta, értelmes beszéd. Elisme-
réssel illetjük a szóval bánni tudókat (ahogy gúny tárgyává válnak a hasonló eré-
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nyeket nélkülözõk), sõt az átlagosnál többet vagy jobban beszélõk a társadalom
bármely rétegében megkülönböztetett figyelmet vívnak ki maguknak.

A beszélni tudás elismerésében természetesen nem vagyunk egyedül. Mint is-
meretes, a kommunikáció néprajzával foglalkozó etnometodológiai kutatások alap-
vetõen két típusra osztják az embercsoportokat attól függõen, milyen jelentõséget
tulajdonítanak a beszélésnek, illetve a csendnek. (Az empirikus vizsgálatok azt is
nyilvánvalóvá tették, hogy a határvonalat nem a civilizált és az ún. primitív népek
között lehet megvonni.) Az ázsiai kultúrákban a Zen buddhizmus hatásának köszön-
hetõen a csendnek, a hallgatásnak jóval nagyobb jelentõsége van a beszéddel szem-
ben. A keleti filozófia tanítása szerint a legfontosabb dolgok nem fejezhetõk ki a
nyelvvel, az csak másodlagos, triviális üzenetek közvetítésére alkalmas. A délnyu-
gat-afrikai nomád kungok ezzel szemben rendkívül beszédesek, a beszédnek több
módját fejlesztették ki (Marshallt idézi Wardhaugh: 1995: 215). A kelet-indonézi-
ai rotik az élet legnagyobb élvezetének tartják a beszédet, annak minden válfaját, a
vitát, az érvelést, általában a verbális tevékenységben való elmerülést. A brit colum-
biai bella coolák állítólag szüntelenül beszélnek, a szellemességet különösen érté-
kelik (i.m. 216).

2.1. A nyelv és kultúra viszonya, a nyelv mint kultúrahordozó kódrendszer

De vajon milyen vélemény formálódik a magyar nyelvrõl azokban, akik meg-
tanulására vállalkoznak, tehát közvetlen kapcsolatba kerülnek vele? Grammatikai
rendszerünk másságán túl milyen rejtett és nyílt üzeneteket közvetít rólunk, mennyire
más vagy hasonló tudást, értékeket, világszemléletet, viselkedésformákat stb. jele-
nít meg? A feltett kérdések a magyar nyelv kultúrahordozó szerepét, sajátosságait
érintik, s az adandó válaszokat a nyelv és kultúra bonyolult kapcsolatrendszerében
kell meglelnünk. A feladat korántsem egyszerû, teljesítése több szempontból is ne-
hézségbe ütközik. Egyfelõl gátolják a kultúra fogalmának meghatározásában mu-
tatkozó bizonytalanságok, de a viszonyukat megfogalmazó elméletek bizonyítása
sem tekinthetõ befejezettnek. Az ide vonatkozó szakirodalomnak vázlatos bemuta-
tása is messze meghaladná dolgozatom kereteit, így csak azokat az alapvetéseket
idézem, melyek a továbbiakban munkám vezérfonalául szolgálnak.

A kultúra számtalan meghatározása (összefoglalásukat l. Niedermüller 1999: 98-
102.) közül Goodenough szélesebb értelmû, a közös tudás gondolatát is magába építõ
definícióját tekintem kiindulási alapnak: „egy társadalom kultúrája abból áll, amit egy
személynek tudnia vagy hinnie kell ahhoz, hogy a kultúra tagjai számára elfogadha-
tó módon cselekedjen, méghozzá bármely szerepben, amelyet a kultúra tagjai bár-
melyikük számára elfogadhatónak tekintenek” (Wardhaugh 1995: 192). Az idézet-
bõl világosan látszik, hogy az intellektuális és mûvészeti eredményekre összpontosító
„magas” kultúrafelfogással szemben õ az úgynevezett antropológiai kultúra fogalmát

TÁVOLSÁGTARTÁS, MEGHITTSÉG, AZONOSULÁS, SZUBJEKTIVITÁS



184

184. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

fogadja el, melynek részét képezhetik a szokások, a világlátás, a társadalmi szerve-
zõdés, a mindennapi tevékenységek, a nyelv, azaz mindaz, ami egy beszélõközös-
ség közös produktuma, s ami identitását és kohézióját biztosítja. A másik tisztázan-
dó elméleti kérdés a kultúra és a nyelv viszonya. Szoros kapcsolatuk elméletté fejlõdõ
gondolata, mint tudjuk, a XVIII. század végére vezethetõ vissza, amikor is J. Herder,
valamint Wilhelm von Humboldt kidolgozzák a világ nyelveinek, kultúráinak vál-
tozatosságát hirdetõ téziseiket. Ezek értelmében a különféle népek azért beszélnek
másképp, mert eltérõen gondolkodnak, s azért gondolkodnak eltérõen, mert nyelvük
a körülöttük levõ világ más tükrözésének módját kínálja fel számukra. A nyelvi re-
lativitás eszménye majd Amerikában teljesedik ki a XX. században F. Boas (1858–
1942), de leginkább E. Sapir (1884–1939) és tanítványa, Benjamin Lee Whorf (1894–
1941) munkásságában. Nézeteik legerõteljesebb megfogalmazása Whorf nevéhez
köthetõ, aki a nyelvek struktúrájára is vonatkoztatja e hatóerõt: „Az egyes nyelvek
nyelvi háttérrendszere (más szóval grammatikája) nem pusztán az eszmék kifejezé-
sére szolgáló reprodukáló eszköz, hanem az eszmék formálója, az egyén szellemi tel-
jesítményének, benyomásai elemzésének, szellemi árukészlete szintetizálásának prog-
ramja és irányítója” (idézi Wardhaugh, i.m. 194). A nyelv és a gondolkodás egymástól
való függõségének legkézenfekvõbb bizonyítékaként a szemantikai szinthez, a szó-
kincshez köthetõ példák szolgáltak. A valamely nyelv szókincsében meglévõ, illet-
ve hiányzó szavak utalhatnak arra, hogy beszélõi hogyan viszonyulnak a valóság szó-
ban forgó szegmenséhez vagy a külvilághoz általában. Az eszkimóknak érthetõ
módon több szavuk van a hó különféle fajtáira, de nyelvünkbõl véve a példát, a nap-
szakokat (hajnal, reggel, délelõtt, dél, délután stb.), a rokonsági kapcsolatokat jelö-
lõ szavak, egyes színneveink (rózsaszín, narancssárga, citromsárga) másképp lát-
tatják ugyanazokat a dolgokat, fogalmakat diákjainkkal. A szókincsnek a
gondolkodásra gyakorolt mélyebb hatását bizonyító kísérletet ír le C. Kramsch.
Megértéséhez tudnunk kell, hogy a navajo nyelvben két ‘felvesz’ ige van: egy a göm-
bölyû, labdaszerû tárgyak felvételére és egy a hosszú, flexibilis dolgokéra. A kísér-
letben részt vevõ indián és angol gyerekek elé kék és sárga botokat és köteleket he-
lyeztek, majd azt kérték, hogy válasszák ki azokat a tárgyakat, amik szerintük egy
kiemelt kék kötélhez leginkább illenek. A legtöbb navajo gyerek a kék kötélhez sár-
ga köteleket tett, míg az angolok kék botokat. Vagyis míg az utóbbiak a színük sze-
rint rendelték egymás mellé a kötelet és botokat, a navajo gyerekek a nyelvükben
meglevõ két szó által sugallt elvet követték, s fizikai formáik alapján illesztették õket
egymáshoz (Kramsch 1998: 13-14). A másik szint, a nyelvtani rendszer determiná-
ló szerepérõl ugyancsak születtek tanulmányok, többek között Whorf tollából (idézi
Wardhaugh, i.m. 195-96). Szempontunkból ennél is figyelemreméltóbb azonban
Karácsony Sándornak a szuffixumhasználatunk és a gondolkodásmódunk összefüg-
gését taglaló dolgozata (Karácsony 1985: 207-14).
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A Sapir–Whorf hipotézissel, kiváltképpen annak a lexikára vonatkozó „bizonyí-
tékaival” szemben születtek ellenvetések, ennek ellenére osztom Claire Kramsch vé-
leményét: az elmélet enyhébb változatának, vagyis annak az állításnak az érvényes-
ségét, hogy a nyelv mint kód igenis tükrözhet kulturális preferenciákat, illetve
befolyásolhatja a gondolkodásunkat, az azóta keletkezett munkák inkább megerõsí-
tették, mint cáfolták (i.m. 14). Sõt a pragmatikai szempontú vizsgálatoknak köszön-
hetõen az is egyre nyilvánvalóbb ténnyé vált, hogy az egyes beszélõközösségek kom-
munikációs céljaik elérésében saját szociokulturális elvárásaiknak megfelelõen
cselekszenek. A nyelv eltérõ használata, a másfajta kérési stratégiák, köszönések,
köszöntések, bocsánatkérési módok, gratulálások stb. pedig ugyancsak kulturális sa-
játosságokat, értékeket testesítenek meg. Az elutasítás területérõl véve a példát: a ja-
pánok híresek arról, hogy nem szívesen mondanak nemet, ezért elõnyben részesítik
az indirektebb stratégiákat. Ha angolul is az anyanyelvükben megszokott körülmé-
nyességgel és homályossággal fogalmazzák meg szándékukat, partnerük gyakran meg
sem érti, hogy tulajdonképpen elutasíttatott. A magyar bolti eladó a Mivel szolgál-
hatok? vagy Mit parancsol? kérdésekkel fordul a vevõkhöz (mára már majdnem tel-
jesen kiszorította õket a Can I help you? tükörfordítása), holland kollégája viszont a
számunkra meglehetõsen udvariatlanul hangzó, de a holland kontextusban teljesen
helyénvaló Zegt U maar! ‘mondja csak’ felszólítást szegezi nekünk.

A nyelv említett három szintje, a lexika, a nyelvtan, a pragmatika természete-
sen nem egymástól függetlenül töltik be kultúrahordozó szerepüket: a nyelv hasz-
nálatának mikéntje nem lehet független azoktól a formai eszközöktõl, amelyek a
beszélõ rendelkezésére állnak.

2.2. A társadalmi szervezõdéstípusok mint kulturális értékhordozók

Szoros összefonódásukat példázzák dolgozatom további alfejezetei, melyekben
a Goodenough kultúradefiníciójában szereplõ egyik meghatározó tényezõ, a társa-
dalmi szervezõdés nyelvi tükrözõdésével, kulturális értékként történõ megjelenésével
foglalkozom. A témafelvetésben a Scollon–Scollon szerzõpárosnak (1995) a kultúra
és a kommunikáció tágabb összefüggéseivel foglalkozó könyve volt segítségemre.
Alaptézisüket idézve egy francia franciaságának, német németségének, amerikai
amerikaiságának jegyeit kommunikációjában kultúrájának egyéb más összetevõi
mellett a társadalmi szervezõdésrõl, szûkebb értelemben az annak alapsejtjét képe-
zõ családról vallott nézetei határozzák meg. A családot alkotó tagok egymáshoz való
viszonya alapján a társadalmak két alaptípusa különíthetõ el: a hierarchikus és az
individuális családmodellel bírók. Az elõbbi szélsõ pólusát az ázsiai családok kép-
viselik, melyeknek összetartó ereje a közös múltban, a megelõzõ generációk tisz-
teletében gyökeredzik. Egy ilyen közösségben minden tag meghatározott viszony-
ba születik bele, ahol jogai és kötelességei mind az elõdeivel, mind az utódaival
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szemben egyértelmûen meg vannak szabva. A gyermek tehát kora éveitõl kezdve
„tanulja” a helyét, a hierarchikus viszonyból következõ nyelvi és nem nyelvi visel-
kedési módokat. A másik oldalt képviselõ individuális modern nyugati társadalmak-
ban a család messze nem a legmeghatározóbb kapocs az emberek között; zártsága,
az összetartozásból következõ kötelezettségek az egyén elõtt inkább önmegvalósí-
tásának gátjaiként jelennek meg. A kétfajta családi és társadalmi szervezõdéstípushoz
való tartozás jellegzetes különbségeket eredményezhet a nyelvi viselkedésben. Az
individuum szabadságát legfõbb értéknek tartó rendszerekben az egyén a másokkal
való kommunikációjában az egalitarizmusra helyezi a hangsúlyt, a hierarchikus rend-
szerben szocializálódó saját helyének pontos kijelölésére, az annak megfelelõ meg-
nyilatkozásokra, például a távolságtartásra, a tisztelet kifejezésére ott, ahol kell,
avagy éppen a partnernek szóló egyedi, megkülönböztetõ gesztusok kifejezésére.

2.2.1. A távolságtartás és meghittség mint kulturális értékek
Nyelvünk több jelensége vall arról – közvetve vagy közvetlenül –, hogy a kettõ

közül alapvetõen melyik társadalomfelfogás él bennünk. A személyes névmások és
az egyéb megszólítási eszközök tanúsága szerint a magyar ún. T/V nyelv (a francia
tu/vous tegezõ, illetve magázó alakok rövidítésébõl használt megnevezéssel). Bár az
ázsiai nyelvekénél szerényebb eszközök állnak rendelkezésünkre a társadalmi távol-
ságtól, a hatalomtól és az egyéb tényezõktõl (kor, nem stb.) függõ hierarchikus viszo-
nyok érzékeltetésére, formai teljességük figyelemreméltó. A nyugat-európai nyelvek
kettõs (francia tu / vous; orosz tû  / bû ) avagy hármas szembenállásához képest (né-
met: du / Ihr, Sie) a magyarban ugyanis az egyes és többes számban elkülönülõ, szim-
metrikus, kettõs megfelelésen alapuló alakzatot találunk. A manapság feléledni látszó
– *-gal jelölt – alakoknak köszönhetõen a férfiak akár azt is jelezni tudják, hogy a
megszólított a nõi nemhez tartozik.

egyes szám többes szám

magázó ön önök
maga, maguk,
*magácska, *kiskegyed *magácskáék, *kiskegyedék

tegezõ te ti

A formák használatát meghatározott szociális és kontextuális tényezõk befolyá-
solják. A magyaroknak – ahogy más T/V distinkciót alkalmazó nyelveken beszélõk-
nek – a megfelelõ névmás vagy a hozzá tartozó igeragozás kiválasztásával már a nyelvi
interakció legelején el kell dönteniük, hogy a tiszteletet tükrözõ vagy informális-fa-
miliáris formákkal élnek-e, s azok közül melyekkel. A feladat elég összetett: a lehetõ
leggyorsabban tudatosítaniuk kell magukban a szituáció jellegét, pontosan tisztában
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kell lenniük saját kommunikációs céljaikkal, meg kell becsülniük partnerük társadal-
mi helyzetét, korát, fel kell mérniük a köztük levõ távolságot stb. Szövevényes hasz-
nálati szabályaikban eligazodni nem egyszerû, ahogy ezt a témával foglalkozók kieme-
lik (Deme–Grétsy–Wacha (szerk.) l987: 415.; Kiss 1995: 270-75.).

Hát még az egalitárius beállítottságú angol, amerikai diáknak! Tanárként per-
sze adhatunk neki instrukciókat, de követésüket mindaddig felesleges, üres proce-
dúrának fogja tartani (rosszabb esetben félreértelmezi õket, távolságtartó, túl formá-
lis, esetleg hideg magatartásnak tekinti használatukat), amíg meg nem értetjük vele
a társas viselkedésünket irányító alapelveket, a saját rendszere és a magyar közötti
lényegi különbségeket. Vegyük most ezeket sorra az angol diákok szemszögébõl!

Az angol és amerikai you névmása barátságos gesztust jelentõ, informális esz-
köz, amely mindenkit demokratikusan egyenlõ távolságban tartván kétségkívül át-
segít a kapcsolatfelvétel nehéz percein: „Being the great equaliser the English you
keeps everybody at distance – not a great distance, but a distance” (Wierzbicka 1991:
47.). Ha azonban mindenkit azonos távolságban tart, az épphogy megismerkedett
szomszédokat, a banktisztviselõt és ügyfelét, a professzort és diákját, az osztálytár-
sakat, a régi barátokat, nem enged közel igazán senkit, vagyis az angolban – ahogy
Wierzbicka is megjegyzi – valójában nincsen az interakcióban részt vevõk meghitt
viszonyára utaló névmás. Nekünk, magyaroknak angolokkal beszélve tehát a kez-
deti, barátságosabb, könnyebb szakasz után más jelekbõl kell kiolvasnunk a szemé-
lyünk iránt megnyilvánuló szimpátiát, az esetleges elutasítást, távolságtartást, azt,
hogy hol is tartunk a kapcsolatépítésben.

Ez utóbbi azért fontos, mert a magyar inkább a személyközi kapcsolatok folya-
matjellegére, fokozatosságára helyezi a hangsúlyt. A találkozás, bemutatkozás eb-
ben az összefüggésben csupán valaminek a lehetséges kezdete, gépies esemény: oda
sem figyelünk rá, hivatalos helyeken tudatosan kell kényszerítenünk magunkat a
másik nevének a megjegyzésére. (Bocsánatos vétségnek számít valakitõl utólag
megkérdezni a nevét, míg az amerikaiaknál durva hiba.) A két személy közötti tár-
sadalmi távolság pontos felosztásának, érzékelésének ékes nyelvi bizonyítékai szó-
készletünk ide vonatkozó szavai. A vadidegentõl a meghitt barátig terjedõ sor ál-
talam felállított rendje: vadidegen / idegen / távoli ismerõs, futólag ismer vkit, /
személyesen ismer vkit, ismerõs / régi,közeli/jó/megbízható ismerõs / (munka-,
katona)...társ/ barát/társ/ jó barát/igaz, odaadó, õszinte, szívbéli, testi-lelki jó ke-
belbarát, meghitt barát. Az egyes kategóriák más-más jogokkal ruháznak fel, és
eltérõ kötelezettségeket rónak ránk. Belsõ szabályozóink viszonylag pontos támpon-
tot adnak arról, kitõl és hogyan kérhetünk el valamit, kinek mit mondhatunk, ha
együtt megyünk fel a liften: a harmadikon lakó úrtól nem kérdezzük meg, hogy mi
újság, a hogyléte felõl sem érdeklõdünk, a munkatársunknak feltesszük ugyan a
kérdést, de formális választ várunk rá, a barátunktól ellenben elvárjuk a kimerítõ,
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õszinte beszámolót. A személyközi kapcsolatokban a beteljesülést a meghitt barát,
testi-lelki jó barát státuszok jelentik. Fõ értékük, az a szoros viszony két ember
között, amelyben egyéniségük határai szinte egybemosódnak, eggyé válnak, messze
nem ily vonzó és kívánatos cél az angolszász kultúrákban, mert óhatatlanul magá-
val vonja az ott centrális értéket képviselõ „privacy” sérülését. (A magyarban és több
más európai nyelvben ismeretlen fogalom az egyén másoktól való sérthetetlensé-
gének állapotát jelenti.)

Visszatérve az „önözõ”, magázó, tegezõ alakokhoz, igazi feladatuk tehát az,
hogy kövessék a kapcsolatépítés lépcsõfokait, támpontokat adjanak annak pontos
érzékeléséhez: az önözés a nagyobb távolság, az ismeretlenség, a tisztelet (vagy
mindegyik fogalom együttes jelenlétének), a magázás az egyenrangúak közötti tá-
volság érzékeltetésének módja. A tegezés választóvonal, sajátos jelzés a kommu-
nikációs partnerek között. A feljogosító okok két fõ típusát különböztetem meg.

Jelölhet hasonló státuszból vagy a beszélõ magasabb pozíciójából eredõ társa-
dalmi szolidaritást. Az elõbbinél a beszélõ és hallgató egy közösséghez, csoporthoz
tartozik, s a tegezés üzenete így foglalható össze: ‘annyi idõs vagy, mint én’; ‘ugyan-
azt teszed, mint én’; ‘ugyanabban a helyzetben vagy, mint én’ stb. Az utóbbinál a
hatalom birtokosának udvariassági gesztusa, közelítõ magatartásának nyelvi jele. Be
kell ismernünk, hogy e tényezõkhöz ma már nem rendelhetõk kötelezõ érvényû „te-
gezési” szabályok, vagyis míg a magázást viszonylag egyértelmû normák irányít-
ják (ismeretlenség, hatalom, alárendeltség, tisztelet, kor, nem), a társadalmi kontex-
tushoz köthetõ tegezés a felek akaratától, belátásától, megegyezésétõl függ: a fiatalok
például szinte kivétel nélkül tegezõdnek, az azonos kor a felnõttek esetében azon-
ban már az esetek zömében „nem elég” a közvetlenebb alak használatához. Egy
munkahelyen ebbõl adódóan többféle szabály is irányíthatja az ott dolgozók visel-
kedését: az azonos korúak, a közel azonos pozícióban levõk tegezik egymást, míg
fõnöküket magázzák, a fõnök tegezheti az alkalmazottakat, a nõk a nõket inkább
tegezik, az idõsebb férfiakkal hol igen, hol nem stb.

Az ún. belsõ indíttatású tegezés a beszélõ és hallgató különleges belsõ viszo-
nyán alapul. Üzenete ebben az esetben: ’te közelebb állsz hozzám, több vagy, más
vagy nekem, mint a többiek’, ’egyedi vagy számomra, amit azzal is kimutatok, hogy
másképp szólítalak meg’.

Mind a társadalmi tényezõk, mind pedig – sõt még inkább – a belsõ, pszichés
meghatározók azt nyomatékosítják, hogy a tegezõ alak nyelvünkben a két fél vala-
milyen fokon létezõ közösségét, sajátos viszonyukat, a beszélõpartner másoktól való
megkülönböztetését hivatott jelképezni. E funkciók tükrében egy mindenkire vonat-
koztatható megszólítási forma a legfõbb értékeket „lopja ki” a két ember viszonyá-
ból, „történetüket”, figyelmük egyediségébe, személyességébe vetett hitüket.
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2.2.2. A csoporton belüliség attitûdje – a szubjektivitás, személyesség
mint kulturális érték

A társadalmi szervezõdési típusok fontos velejárója a csoportok tagjainak kap-
csolata más csoportokéival. Az individualizmus és a kollektivizmus közötti lénye-
ges kulturális különbség az, ahogy a tagok saját csoportjukról és másokról szólnak,
ahogy saját helyüket meghatározzák a közösségükben. Az egyén szabadságát hir-
detõ társadalmakban – mint mindent – a közösségek létét is a változás, a pillanat-
nyiság, a keleti típusúaknál jóval alacsonyabb szintû összetartó erõ jellemzi. Nem
kell hosszasan bizonygatnom, hogy az azonosulási kötelezettség kényszerétõl fel-
szabaduló individuum inkább képes objektív, távolságtartó magatartás tanúsítani
saját csoportjával szemben. Ennek egyik árulkodó nyelvi megnyilvánulása
Wierzbicka szerint az a külsõ nézõpont, ahogy az angolszász népek saját országuk-
ról, népükrõl szólnak. Amikor a csoporton belüli attitûdöt elõnyben részesítõ népek,
így például a lengyelek a nasz naród (‘népünk’) kifejezéssel említik országukat,
emezek a hivatalos elnevezéseikkel vagy más távolságtartó alakzattal: United State
of America, U.S.A., this country.

A magyar nyelvben a haza szó megléte, szinte kizárólagosan birtokos személy-
jellel való elõfordulása (hazám, hazánk), de az ország, Magyarország, nemzet, nép
szavak megegyezõ toldalékolása is a közösséggel való azonosulás hosszú évszázadok
óta létezõ írott, íratlan törvényének meglétére utal. Bizonyítékul álljon itt néhány
kevésbé ismert idézet: „Az ilyen beszéddel teli a Szentírás, melyhez hozzá kell szokni
annak, aki olvassa. Könnyû pedig hozzászokni a mi népünknek.” (Sylvester János:
A magyar nyelvnek és a Biblia nyelvének képes beszédérõl. Újszövetség-fordítás.);
„Ó kedves nemzetem, hazám, édes felem!” (Rimay János: A magyar nemzetnek rom-
lása s fogyása); „Bölcsõm, vigasztalóm, / Dajkám és ápolóm: / Szép Magyarorszá-
gom!” (Thaly Kálmán: Rákóczi Ferenc búcsúdala); „Kicsi országom, példás alak-
ban / Te orcádra ütök.” (Ady Endre: Föl-földobott kõ); „S az olasz szív nem lehet
emlékektõl gyötörtebb... / mint én, ha földeden bolyongok, bús hazám!” (Babits
Mihály: Itália). Természetesen találkozhatunk a szóban forgó szavak birtokos sze-
mélyjel nélküli elõfordulásával is, de ilyenkor az író tudatosan helyezkedik kívül
nemzetén, mert éppen hibáit ostorozza (Berzsenyi: A magyarokhoz), vagy hallga-
tója, illetve az általa megszólított nézõpontjával azonosul („Isten, áldd meg a ma-
gyart... / Megbünhödte már e nép…”). A kétféle alak emocionális üzenetében rej-
lõ lehetõségeket gyakran aknázzák ki költõink, sokszor akár egy versen belül is (a
kezdõ strófa után a Himnuszban is a közösségvállalást, az azonosulást jelentõ for-
mák lépnek az elõzõk helyébe: „Õseinket felhozád...” De talán a legszebben Rad-
nóti ötvözte egy sorba õket: „...nekem szülõhazám itt e lángoktól ölelt / kis ország...”

Ha a jelen helyzetrõl kellene képet adnunk, azt kell mondanunk, hogy az azo-
nosuló csoportmagatartás hagyománya az idegen nyelvi magatartásminták hatásá-
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ra fellazulóban: a médiumok nyelvében minden bizonnyal az objektív attitûdû em-
lítések vannak túlsúlyban (Magyarország gazdasági helyzetérõl szólnak, és nem
hazánkéról). Általános iskolai tankönyvekben mindkét típusra találtam példát.

Az azonosuló attitûd velejárójának tekinthetõ szubjektív, személyes hangnem-
nek az elõzõeknél prózaibb, mindennapi megnyilvánulása a magyar beszélõ part-
neréhez forduló, hallgatóorientált magatartása a diskurzusokban, beszédaktusokban.
Az anyanyelvében objektív, kívülálló szemlélethez szokott idegen ajkúnak mind-
ebbõl a formai következmények a szembetûnõk: jóval többször hallja ugyanis a 2.
személyû személyragot, birtokos személyjelet, illetve kell ezeket használnia. Vegyük
például egy egyszerû adatlap kérdéseit magyarul: neve, születési helye, állandó lak-
helye stb. A tévében, rádióban, de a bankokban, üzletekben is ügyelnek arra, hogy
a megszólítások személyességet sugalljanak: tisztelt nézõink, hallgatóink, ügyfe-
lünk. Sajnos, szinte naponta hallhatjuk, hogy a bemondók a köszönjük a figyelmü-
ket helyett a köszönjük a figyelmet mondattal búcsúznak. A koccintáskor mondott
egészségedre, egészségére, egészségetekre, egészségükre szavak a grammatikai esz-
közöknek köszönhetõen utalnak társaságunk tagjainak számára, a kapcsolatunk
minõségére, sõt ha úgy akarjuk, a hallgatóorientált attitûdöt felválthatjuk az azono-
sulóval (egészségünkre). A birtokos személyjeleket persze célzatosan is elhagyhat-
juk, gondoljunk a testrészekkel való használatukra. Az orvosnál nyugodtan panasz-
kodunk így: fáj a fejem, a torkom, a jobb kezem, a fogam. Ám abban a pillanatban,
amint tabunak tekintett testrészeket kell említenünk, objektív, kívülálló attitûdöt
veszünk fel (ahogy orvosunk is tapintatból ezt teszi), s alhasi, a gyomorszáj körüli
stb. fájdalmakat említünk.

A kétféle szemlélet különbségének jellegzetes példái (szinte észre sem vesszük
már idegenségüket) a reklámok rosszul sikerült, magyartalan fordításai. Hogy csak
kettõt idézzek a bármelyikünk fürdõszoba-polcán levõ tégelyekrõl: Vigye fel a ...-t
az arcra; Használata megvédi a bõrt... Érthetetlen, hogy a külföldi cégek „marke-
ting menedzserei” miért nem ismerik fel a birtokos személyjel hiányából követke-
zõ esetleges negatív hatásokat, a személyes hang meggyõzõ szerepének hasznos
voltát a magyar fogyasztóknál.

A beszédaktusok körében végzett kutatásaim ugyancsak azt támasztják alá, hogy
a vizsgált nyelvekben tapasztaltaknál gyakrabban élünk a személyes megszólítás
lehetõségével. Például a viselkedési szabályokat tekintve hozzánk legközelebb álló
németben a 21 bocsánatkérésként elõforduló forma közül mindössze 4 hallgatóori-
entált (Entschuldigen Sie; verzeihen Sie, vergib mir, kannst Du mir verzeihen?), a
többi személytelen (Verzeihung, Entschuldigung) vagy a beszélõ nézõpontját ma-
gában foglaló, azaz egyes szám elsõ személyû: Ich bitte um Entschuldigung/
Verzeihung; das tut mir leid (Vollmer–Olshtain 1989: 207). A magyarban a 28 alak-
változat közül már 10 ilyen van: bocsánatodat kérem; elnézésedet kérem; bocsáss
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meg; ne haragudj; kérlek, ne haragudj/bocsáss meg; nézd el nekem; ha most elte-
kintesz; légy velem elnézõ; ne vedd zokon; meg tudsz nekem bocsátani?

Addig, amíg a vitathatatlanul egyszerûbb boldog névnapot ki nem szorította
hagyományos köszöntõinket, így kezdtük mondandónkat: születésnapod alkalmá-
ból... De kedveskedtünk az ugyancsak második személyû tárgyat bennfoglaló Isten
éltessen! köszöntéssel is.

Dolgozatomban a társadalmi szervezõdés-, valamint a kapcsolatrendszer-felfo-
gásunkból következõ, a nyelvünket tanulóban tévhiteket, kommunikációs zavaro-
kat okozó jelenségekkel foglalkoztam. Feltárásuk hitem szerint nemcsak jobb meg-
értésünket szolgálja, de abban is segít, hogy érthetetlen nehézségekbõl sajátos
kulturális értékekké váljanak számukra.
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