
BALÁZS GÉZA

Az udvariasság antropológiája:  
az etológiától az internetig

Tanulmányom elsősorban antropológiai nyelvészeti nézőpontból tekinti át a fatikusság 
(kapcsolatra utaló viselkedés) körébe tartozó udvariasság jelenségét. A tágabban vett 
szempontok: az emberi viselkedéskomplexum (kontaktustartás, álcázás), az erre épülő 
kulturális jelenségek (jóindulat, rokonszenv), nonverbális jelzések, a tabu, az eufemiz-
mus jelensége, a homlokzatvédelem. A szűkebb értelemben vett udvariassági jelensé-
gek: nyelvi illem, beszédetikett, köszönés, megszólítás. A tanulmány bemutatja az egyes 
tudományok adalékait is. Ezek a következők: retorika, művelődéstörténet, szemiotika, 
kommunikációelmélet, nonverbális kommunikáció, interkulturális kommunikáció, 
kulturális és nyelvészeti antropológia, nyelvművelés, szociálpszichológia, nyelvészeti 
pragmatika, humán etológia, etológia, általános nyelvészet, valamint: netnyelvészet. A 
tanulmány célja az is, hogy a különféle tudományokban megjelenő udvariasságkutatá-
sokat és -elméleteket összekapcsolja.

(Áttekintés) Az udvariasság az emberi viselkedés, kapcsolattartás alapvetően megha-
tározó, átfogó jelensége. Kijelenthető: udvariasság nélkül nincs konstruktív emberi 
együttműködés. Az udvariasság nyelve a kapcsolatra utaló (fatikus) nyelvi elemek kö-
rébe sorolható. Egyik korai munkámban már javasoltam a jelenség interdiszciplináris 
megközelítését: 

„Vizsgálataimat az a cél vezérelte, hogy a fatikus nyelvi elemek alapos 
megismerésével a nyelvészet hozzájáruljon az emberi specifikum kutatásához. 
Újabb adalékokat szolgáltathat az etnológia, a kommunikációelmélet és az ant-
ropológia számára. Hasonló a célja az amerikai antropológiai nyelvészetnek is. 
A mindennapi életben is fontos lehet, hogy elméletileg tisztában legyünk azzal, 
hogy a kommunikációnak több összetevője van, s ezek egyike a fatikus funkció. 
Ez emberi kapcsolataink alapvető meghatározója, emberi konfliktusok gyakori 
gyújtópontja. Olyan funkció, amelyet rendszerint nem tudatosan használunk, 
mert a kulturális környezetünktől a szocializáció során elsajátítjuk, de amelyik 
tudatosan gazdagítható.” (Balázs 1993: 7.)

Az udvariasság-udvariatlanság témakörével számos tudományterület foglalkozik. 
Ezeket veszem sorra egyfajta szintézis szándékával. A téma vázlatát egy ábrával szem-
léltetem. Az udvariasságot a fatikusság (a komunikáció fatikus funkciója) keretében he-
lyezem el. Fejlettebb társadalmi szinten beleértjük az illemet és az etikettet, leginkább 
tipikus, sőt univerzális nyelvi megjelenési módjai pedig a köszönés és a megszólítás. 
Nem nyelvi és nyelvi megvalósulása beleilleszkedik a humán viselkedéskomplexum-
ba, további nyelvi jellemzői a kimondási tabu, az eufemizmus és a homlokzatalakítás, 
homlokzatvédelem. Az ábra bal szélén találhatók azok a tudományágak, tudományos 
területek, amelyek tárgyalják az udvariasságot.
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Az udvariasság kutatása és fő jelenségei

Retorika 
A retorikában az ókortól kezdődően találunk a korokat átfogó, helyileg kulturálisan 
kötött nyelvművelésbe (így a magyar nyelvművelésbe) is érthető, illetve a mai modern 
pragmatika témakörébe sorolható jellemzőket. Az udvariasság fogalmába tartozik pél-
dául a benevolentia (jóakarat, jóindulat, rokonszenv fölkeltése, pl. a bíró vagy olva-
só jóindulatának a megnyerése különösen a bevezetésben: captatio benevolentiae) 
(Szabó G.–Szörényi 1988: 33). Arisztotelésznél is megjelenik a szónok részéről a 
bizalom felkeltésének a szükségessége, ami a bölcsességen, erényen, jóakaraton 
múlik (Arisztotelész 1999: 81), illetve a nagylelkűségen, dicséreten (uo. 55, 57), 
szelídségen (uo. 86), szívességen (uo. 90). Hogy a dicséret mennyire összefügg az 
udvariassággal, mutatja: „Azt is figyelembe kell vennünk, kiknek a jelenlétében 
dicsérünk – mert mint Szókratész mondta – nem nehéz az athéniakat athéniak előtt 
dicsérni” (uo. 58). Ám az ókori retorikában még kimondott udvariasságelmélet nem 
körvonalazódik.

Művelődéstörténet 
Kertész Manó Szállok az úrnak című udvariasság-monográfiájában felhívja a figyelmet 
arra, hogy az udvariasság – a szóból nyilvánvaló – az „udvar” felől szállt alá, ám az et-
nológia „búvárai” kimutatták, hogy a társas érintkezés nem egy kötelező formaságának 
évezredes múltja van: „hajdani társadalmakban az alattvalóknak uralkodójához, a harc-
ban legyőzöttnek a győzteshez való viszonyából sarjadnak” (Kertész é. n. 1–2). A to-
vábbiakban említi általában a „kedveskedést”, az „ajándékozást”, a „látogatást”, a non-
verbális és verbális „bókolást”. Aligha értünk egyet azzal, hogy az udvariasságot csak 
egyfajta „gesunkenes Kulturgut”-nak (alászállott kultúrjavak) tartja: „A nép nem termel 
kulturális javakat, csak átvesz és átalakít”, mi sokkal inkább általános emberinek, ant-
ropológiainak tekintjük a jelenséget. Azt viszont elfogadjuk, hogy „ami sajátos magyar: 
java részben európai közvagyon” (Kertész é. n. 8, 9). Ezek után Kertész Manó egy-egy 
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jelenség vagy kifejezés köré csoportosítja a társas érintkezés szövevényes nyelvi jelen-
ségeit. A legfontosabbak: úr, asszony, urambátyám, tekintetes, nagyságos, kegyelmes, 
tisztelendő, tiszteletes, kegyes jóltevőm, szerelmes, szerető, nagyasszony, kedves, jó-
akaró, szíves, úri ember, drága, becses, érdemes, magas, nagyságod, kegyelmed, uraság, 
asszonyság, méltóztassék, tessék, szíveskedjék, tisztelt (úr), van szerencsém, bátorko-
dom, szabad kérnem, szerény véleményem, alázatos szolgája, szállok (szolgálok) az 
úrnak (innen ered művelődéstörténeti összefoglalójának címe: Szállok az úrnak, azaz: 
szolgálok az úrnak), igaz híve, vagyok, maradok, kezét csókolom…

Művelődéstörténeti szempontból a leginkább kétségtelenül az arisztokrácia, a főurak, udva-
rok világának nyelvi tiszteletadása van feldolgozva. Ahogy a szó is mutatja: udvarias, udva-
riasság, udvarlás. Az udvar szláv eredetű szavunk, a magyar fejlemények későbbiek: udvarol 
(1476 körül), udvariatlan (1644), udvarias (1664) (TESZ 3/1023–1024). Az udvar–udvariasság 
összefüggés a németben is nyilvánvaló, német hatás is lehet: Hof (udvar) > Höflichkeit (udvari-
asság), de az angolban is megvan: court > courtesy, courteousness, és discourtesy (udvariatlan-
ság) stb. Az is kétségtelen, hogy a „gesunkenes Kulturgut” ebben az esetben nyilvánvaló, ám 
azt nem gondolnánk, hogy az az udvariasságnak ne lennének „udvar előtti” (azaz népi) meg-
nyilvánulásai. Ennek nyelvi nyoma a nyelvekben kimutatható ősi egyenlőség – a tegezés. 
A tegezést univerzális nyelvi jelenségnek tartjuk. A tegezés ősiségére mutat rá a nem teljes 
értékű kommunikációs partnerek „letegezése”: állatok, gyerekek, nyelvünket nem vagy alig 
értő idegenek, a halottak („a letegezett halott”), de maga Isten is. „Számos irodalmi – első-
sorban folklór – műfajban a tegezés (mivel részben archaizálás is egyben) jóval gyakoribb, 
mint a köznyelvben. Például „a népmesékben sokszor minden szereplő tegeződik” figyel-
meztet Kicsi Sándor András (2012: 126–127). Az ősi tegezést szinte minden általunk ismert 
kultúrnyelvben kiegészítették rafinált, rendszerint a társadalmi tagolódáshoz illeszkedő 
többszintű udvariassági megszólításformák (pl. a magyarban magázás, önözés, tetszikezés), 
de például a keleti nyelvekben ennél sokkal bonyolultabb tiszteleti nyelvhasználati formák. 
Az ősi egyenlőséget követő társadalmi rétegződést egyes (például európai és amerikai) tár-
sadalmakban meghaladni látszanak internacionalista, liberális törekvések, amelyek egyfajta 
verbális demokratizálódásban öltenek testet. Ezek többnyire „nyelvpolitikai” programként 
mutatkoznak meg. Először a francia forradalomban demokratizálási céllal a vos (V) önözést 
eltörlik; a Szovjetunióban: a szolidáris tu (T) tegezést bevezetik,1 ami hat Magyarországra 
is: pl. tegeződés a pártszervezetben, illetve: Rákosi pajtás és tanár pajtás. A kommunista 
mozgalommal egyfajta ellenállásban fennmarad a Kezét csókolom! arisztokratikus forma, 
sőt széles körben elterjed, népivé válik; valamint az erőltetett elvtárssal szemben az úr is: 
tanár elvtárs még csak előfordult egy darabig, de doktor vagy autószerelő elvtárs aligha. A 
liberális szemlélet fenntartja és terjeszti az egyenlőség eszméjéhez igazodó általános tegező-
dést. Ez programmá válik Svédországban és Norvégiában, nyomában olyan további, nyelvet 
érintő jelenségekkel, mint pl. az üzletekben, vendéglátóhelyeken való általános tegeződés 
(IKEA- vagy McDonald’s-stílus), vagy a „nemsemlegesség”, egyes és kettes számú szülők, 
„szivárványos” mesekönyvek. Ezzel a példasorral azt kívánom illusztrálni, hogy művelődés-
történeti keretben mennyire össze lehet kapcsolni különféle szemiotikai jelenségeket.

Tehát a nyelvek életében kirajzolódik a társadalmi változásokkal párhuzamban lévő 
udvariassági fejlődés: 

ősi egyenlőség rétegződés új egyenlőség

eredeti, ősi tegeződés tegeződés/magázódás… stb. terjedő tegeződés
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Számos példa bizonyítja, hogy a ma használt nyelvi formákban korábbi társadalmi 
mintázatok konvencionalizálódtak és öröklődnek – ilyen a már említett úr, a piacokon 
napjainkig használt „nagyságos asszony”, „kiskisasszony”, a teljesen általános, nő-
ket illető köszöntésformává vált „Kezét csókolom!” (az Osztrák–Magyar Monarchia 
egyik különleges nyelvi maradványa).

Mai magyar megszólítási rendszerünk, vagy inkább rendszertelenségünk hűen tük-
rözi a bennünket érő gyors történelmi változásokat. Egyes megszólítások eltűnnek, 
mások túlélnek történelmi sorsfordulókat, s így anakronisztikussá válnak. Az 1948-as 
fordulat éve egycsapásra eltüntette az „urambátyám”-világ megszólításformáit (csak 
néhány maradt fenn mutatóban), az 1989/1990-es rendszerváltás búcsút mondott az 
elvtársnak (persze olykor azért felüti a fejét).

És van néhány itt ragadt megszólítás. Főúr, kérem! Rendszereket élt túl, mos-
tanában megy már ki a divatból a fizetőpincér megszólítása. Seres Rezső dala 
nyilván örökre megőrzi: „Fizetek főúr, volt egy feketém, / és egy életem, amit 
elrontottam én”. A „boldog békeidőkből” származó megszólítás túlélt vagy öt 
rendszerváltást, s nyomokban ma is felbukkan. Temesi Ferenc 1960-as éveket 
idéző regényében: „Szólsz a fizetőnek, akit egyedül szólíthattak még főúrnak az 
országban” (49/49). A Nyelvi illemtan című könyv így értékeli: Főúr: a fizető-
pincér választékos, udvarias megnevezése, említő és hívóneve a vendég részéről. 
Régebben a plébános régies, népies megszólítása. Hát így „szállt alá” (alászállott 
kultúrjavak-elmélet) a valóságos főúr, a plébános megszólítása a fizetőpincérre, s 
tűnik el manapság (W. I. é. n.: 425). Főnök úr! Tipikus esetben üzletvezető, bolt-
vezető, önálló szolgáltatást végző mesterember megszólítása. Iparosok esetében 
megfelelője: mester, mester úr. Ma már mindenki lehet főnök. A főnök is csúszik 
lefelé. Timár György–Fazakas István (2003: 71) szlengszótárában: taxi utasa, il-
letve hajléktalanok, kéregetők így szólítják meg a férfiakat. Egy másik leírásban: 
„értelmiségi külsejű férfi megszólítása iskolázatlan férfiak részéről, kerüljük”. 
Háziúr! Egykor szállásadó, ház- vagy lakástulajdonos udvarias említése a bérlő 
részéről. A háziasszony említés ebben a környezetben nem szokás. Művész úr! 
Hajnóczy Péter A pad című novellájában a demokratizmus szellemében ódzkodik 
a szótól. Az alkotóházban a fűtő „művész úrnak” szólítja: „Fél tőled, mert „mű-
vész úr” vagy, aki, úgy vélik bármikor, akármilyen szeszélyes indítékból árthatsz 
neki. Te szégyelled magad”. A „művész úr” is csúszik lefelé. Temesi Ferenc 49/49 
című regényében erre utal: „Nem szeretem a művész szót. Magyarországon a ci-
gányzenész és a dzsesszdobos is művész úr. Hát ha még a formás combját a szín-
padon mutogató Mancika is az, én nem akarok ugyanabba a kategóriába kerülni.” 
(49/49) Az alkalmi megszólítások közül mintha eltűnt volna a tagtárs, a kartárs, 
az utastárs, de felbukkan olykor a lakótárs (társasházi lakógyűlés mint kis magyar 
abszurd esetében).

A művelődéstörténet említett jelenségeit a nyelvészet tovább vizsgálhatja. Ide tar-
toznak a nyelvi illem, a nyelvi kultúra, a nyelvművelés egyes területei, avagy a 
túlhajszolások (túlkompenzálások) pl. a címkórság vagy a politikai korrektség 
mozgalma. Az illemre és etikettre külön tanácsadó irodalom szakosodott (illem-
tankönyv). Ezek a hagyományos illemet adják tovább. Például: 

„A beszélgetés és hallgatás művészetét bizonyos mértékben mindenkinek el kell 
sajátítania, aki társas életet óhajt élni. […] Aki jó társalgó akar lenni, tisztában kell 
lennie a nyelvtannal, elismert, jó íróktól sokat kell olvasnia; érthető, helyes kiejtésre 
kell törekednie anélkül, hogy kiabálna…” (Szabó I. 1990: 31.)
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Egy másik – ide sorolható – folklór eredetű, de alkalmazott irodalmi műfaj: a köszön-
tő. A köszöntők az udvariasság ünnepi díszletei. Korábban nagy divatja volt a köszöntő-
könyveknek is. Például az efféle kicsit erőltetett költeményecskéknek: 

Megöntözöm a mamát,
Husvét hétfő van ma,
Megöntözni mindenkit:
E nap szabadalma (Magyar köszöntő… 1907: 138.)

Az etikettirodalom új, az informatikai korszakhoz kapcsolódó műfaja: a netikett vagy 
kommunikett – ugyancsak sokrétű szemiotikai tanulságokkal bír.

Szemiotika (jeltudomány)
Kimondottan szemiotikailag kutatható, értelmezhető jelenségek is felbukkannak az 
udvariasság (fatikus nyelvi közlések) kapcsán. Ennek legtisztább formája a köszö-
nés- és megszólításformák rendszere. Az udvariasság jelzései (jelei) finom para-
méterekkel utalnak a társadalom (hierarchikus) tagoltságára: társadalmi/osztály- 
és vagyoni helyzet, nem, kor stb., valamint az udvariasság aktuális környezetére. A 
strukturalista szemiotika olyan oppozíciókkal tudja leírni a jelenségeket, mint például: 
bizalmas-nem bizalmas (informális/formális), nő-férfi, gyermek-felnőtt, alárendelt-fölé-
rendelt, ki-kinek (kinek kell kezdeményezni, kinek kell válaszolni), közelítő-távolodó 
(érkezés/távozás). Ezeknek a finom paramétereknek a figyelembevételével elemezte 
máig példamutató szemiotikai rendszerben Hidasi Judit (1975) a magyar köszönésfor-
mákat. Az udvariasság nyelvi és nem nyelvi formái – szemiotikai indíttatású kifejezés-
sel – indexikális (a pragmatikai nyelvészetben: deiktikus) jelenségnek tekinthetők. A 
nyelvi jelrendszerre épülő másodlagos jelrendszerek között beszélhetünk az illemtudó, 
eufemizált viselkedéshez, társasági kapcsolatok teremtéséhez, ismerkedéshez kapcso-
lódó virág-, legyező-, kesztyű-, zsebkendő- vagy színnyelvről is, amelyek ugyancsak a 
szemiotika tárgyát képezik (pl. Grétsy 1990).

Nonverbális kommunikáció
A nonverbális kommunikáció kutatása két területet érint: a szemiotikát és a kom-
munikációelméletet. Köztudott, hogy a kommunikációban egyszerre hat a verbális 
és a nem verbális csatorna, az utóbbi felülírhatja az előzőt. Az udvariasság kapcsán 
olyan kinetikus tiszteletadási formákat említhetünk, mint a különféle bókfajták 
(tisztelettudó meghajlás, mozgás): fejbók, lábbók, amelyek korábbi hangsúlyos 
tiszteletadások ma már enyhült (eufemizált) változatai: 

értékes ajándék > apró meglepetés, virág
fegyvertelenség jelzése > kitárt tenyér, kézfogás
meglátogatás > írásbeli, nyelvi üzenet (levél, képeslap, ma: sms, e-mail)
földre borulás > fejbók, fejbiccentés, meghajlás
letérdelés > lábbók, térdbók (térdhajtás: Kurknicks, pukedli = üdvözlő 

térdbók)
ruhájától megfosztott hadifogoly > kalaplevétel, tisztelgés

A tisztelgésre két magyarázat is van: valószínű, hogy a kalaplevétel leegyszerű-
sített, szimbolizált formája, más magyarázat szerint a középkori lovagok fejvédő-
jének rostélyfelhúzása nyomán (hogy felismerjék egymást) keletkezett mozdulat.

Végül pedig nonverbális – verbális átmenetnek tekinthető a mai Kezét csókolom! 
köszönésforma: 

valóságos kézcsók > Kezét csókolom! köszönésforma
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Interkulturális kommunikáció 
A nonverbális kommunikáció ismerete fokozottan szükséges az interkulturális környezetben 
való kapcsolatteremtéskor (udvariasságkor). Említhető itt a thaiföldi vagy burmai imára kul-
csolt kézzel való meghajlás (köszönés), az indiaiak összekulcsolt kézzel történő meghajlása, 
avagy több kultúrában is a másik fél megölelése, szimbolikus vagy nem szimbolikus meg-
csókolása, esetleg (főleg asszonyok esetében) a tekintési és megszólítási tabu stb.

§ A hagyományos thaiföldi üdvözlési formát wainak hívják, amely abból áll, hogy a két 
kezet imádkozásszerűen összezárják, és a fejükkel enyhén biccentenek egyet. Csaknem 
ugyanúgy nézi ki, mint az indiai namaszte. Ez azt jelzi, „üdvözlöm”, vagy „köszönöm”, 
„viszontlátásra”, sőt még azt is, hogy „sajnálom”. Minél magasabbra emelik a kezet, annál 
nagyobb tisztelet fejeznek ki, de az ujjak hegyét nem emelik az arcunknál magasabbra.

§ Az arab férfiakat „érintésorinteáltaknak” szokás nevezni. A kézrázás gyakran egé-
szen sokáig tart, előfordulhat, hogy megfogják közben egymás könyökét, és nem ritka 
látvány, hogy két férfi kézen fogva sétál az utcán. Ez utóbbi Indiában is természetes.

§ Iránban nyilvános helyen kerülni kell az orrfúvást. Nem szabad elterpeszkedni a 
széken, és a lábakat sem szabad messze kinyújtani. A talp nem mutathat más ember felé. 
Ez utóbbi Thaiföldön is sértésnek számít.

§ (Fülöp-szigetek) A hangos beszédet neveletlenségnek és durva dolognak tartják. 
Csakúgy, mint a Távol-Kelet más részein, a nevetés az öröm és a jókedv kifejezésére szol-
gál, ugyanakkor a másik ember szerencsétlensége miatt érzett zavarukat is leplezhetik vele.

A feltűnő különbségek megismerése, tudatosítása fontos, mert az együttműködés, si-
keresség alapját jelentik. (A példák forrása: Axtell 1991: 157–197.)

Kommunikációelmélet (kapcsolati sík, kapcsolatra utaló tényezők, funkciók)
A kommunikációs érintkezésben (viselkedésben) Watzlawick szerint kétféle jelzésmód van: 
(1) analóg (analógiát képviselők): közvetlen, képes természetűek és (2) digitálisak: szimbo-
likus, absztrakt, specifikusan emberi. Az analóg jelzésmódon Watzlawick kapcsolati sík-
nak nevezi, mert „analóg jelzések révén definiáljuk a másik féllel való kapcsolatunk 
mikéntjét”, ezen a síkon az információkra vonatkozó információkat küldjük. Például 
azt, hogy a mondatot komolyan kell-e venni, vagy nem stb. (Watzlawick nyomán: 
Birkenbihl 2001: 17–19).

Az udvariasság témakörében tipikusan ide tartozó kérdés a kommunikációelmé-
letekbe foglalt fatikusság (fatikus összetevő és fatikus funkció). Roman Jakobson 
(Platón és Bühler modelljére építve) fogalmazta meg kommunikációelméleti téziseit. 
A közismert, s a legtöbb helyen, így Magyarországon is már a középiskolai oktatás-
ba bevont kommunikációs modellben külön tényezőként szerepel a kapcsolat (kon-
taktus), amely egy járulékos funkciót, a kapcsolatra utalót (fatikust) határoz meg. A 
fatikus funkció felvételére Malinowski antropológiai megfigyelései alapján került 
sor (Jakobson 1972: 238). Dell Hymes továbbfejlesztette a kommunikációs modellt, 
ám a beszédesemények funkciói között nála is helyet kap a kapcsolatfenntartó. Pap 
Mária Hymes felfogásának ismertetésében hangsúlyozza: „Az egyes funkciók vizs-
gálata rendkívül bonyolult feladat, mert akármelyik beszédtevékenység és nyelvi kód 
(kódok) bármelyik eleme előfordulhat bármelyik funkcióban, bár bizonyos beszéd-
tényezők kiemelése és bizonyos kódelemek egy kombinációjának együttes fellépése 
jellemzőbb lehet egy funkcióra, mint a többire” (Pap 1972: 299). A fatikus funkció 
megjelenik az orosz kommunikációelméletben, például Formanovszkaja Az orosz 
beszédetikett című munkájában. A Formanovszkaja által leírt öt beszédetikett funk-
ció: 1. kontaktusra utalás (fatikus), 2. konatív (udvariassági formulák, ajánlat stb.), 
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3. szabályozó funkció, 4. befolyásoló funkció (kérés, tanács, meghívás, ajánlat stb.), 
5. felhívó funkció (Formanovszkaja 1982: 12). Mint látható, a kommunikációelméle-
tekben tárgyalt fatikus funkció tartalmazza az udvariasság nyelvét. A fatikus funkciót 
általános és magyar nyelvi szempontból korábbi könyvemben vizsgáltam (Balázs 
1993). Újabban a fatikus funkció körébe sorolható számos nyelvi jelenség pragmatikai 
leírása megtörtént, pl. kérés, bók, bocsánatkérés, a nem (elutasítás, hárítás) és az igen 
(elfogadás, jóváhagyás) mondása (vö. Szili 2004).

Kulturális és nyelvészeti antropológia
Az udvariasság keretét a nyelv fatikus funkciója, a fatikus kommunikáció biztosítja. 
A szó – Bronisław Malinowski szakszava – a görög phátis (beszéd) szóból ered. A 
fatikus kommunikáció szociális funkciót lát el, a közösség összetartását szolgálja pél-
dául formális érdeklődéssel (udvariaskodással) az egészségről, megjegyzésekkel az 
időjárásról, állításokkal triviális dolgokról. Malinowski így közelíti meg a jelenséget: 
„A primitív nyelv egyes használataiban úgy szolgál, mint az egyes ember viselkedé-
se és az összehangolt emberi tevékenység közötti kapocs. Ez a tevékenységnek egy 
módja, a nyelv nem a visszatükrözés eszköze. Ebben a helyzetben az elbeszélő új kap-
csolatokat hoz létre a szavak érzelmi hatásával.” (Malinowski 1953: 313.) Erre a rossz 
érzés, a félelem megszüntetése miatt van szükség: „A természeti ember számára a 
másik ember csöndje, hallgatása nem megnyugtató, hanem veszélyt jelentő. A primitív 
elme számára a hallgatás barátságtalanság; rossz előérzetet jelent. A csend megtörése 
az első aktus, hogy baráti kapcsolatot létesítsünk…” (uo. 313.) Ugyanebből az okból 
szólítjuk meg ma is a másikat, különösen kietlen területeken (például kirándulók, tu-
risták ember alig járta helyeken, ha találkoznak), állunk szóba „csak úgy” azokkal, 
akiket ismerünk vagy ismerni vélünk. „A mindennapi „terefere”, bizonyos felszóla-
lások, illendőségből történő megszólalások, „szövegelések” mind olyan cselekedetek, 
amelyek arra hivatottak, hogy a beszélőt a hallgatóhoz kössék. A nyelv ebben a sze-
repében nem a gondolatközlés eszköze, hanem cselekvési mód.” (Balázs 1993: 8–9.)

Az udvariasságot az európai nyelvekben a nyelvtani szám és személy kategóriáival 
fejezik ki. A japán nyelvben külön ragozási paradigma, prefixum, alternatív szó- és 
tőalakok állnak rendelkezésre. A jávai bennszülöttek külön udvariassági nyelvválto-
zatot (dialektust) használnak, ez az ún. „palota nyelve”. Az európai rendszerek két-
fokozatúak (egyszerű–udvarias), a japán háromfokozatú (hódolati–udvarias–egyszerű 
vagy: emelkedett–egyenlő–alacsony, de még: hangsúlyosan udvarias, semlegesen 
udvarias, hangsúlyozottan durva, semleges alváltozatok is vannak). A délkelet-ázsiai 
nyelvekben megfigyelhető az én személyes névmás önlealacsonyító szerepeltetése, pl. 
a kínaiban: „én” kicsi testvér, hitvány, buta ember >< „te”: nagy testvér, bölcs ember, 
öreg ember. Hasonló jelenség az európai nyelvekben szerénykedés: szerénységem, 
csekélységem, meine Wenigkeit, vas pokornij szluga (Péter 2012: 100–101).

Az udvariassági nyelvi szokások középpontjában álló megszólítási rendszerek fo-
galmi és helyettesítő (névmási) formákból állnak. A fogalmi rendszerek megnevezé-
sek, a helyettesítő rendszerek példája: a tegezés (T) és a nemtegezés (V, a magyarban: 
magázás, önözés). A T és V formákból kitűnnek az emberek közötti hatalmi viszonyok. 
Brown és Gilman (1975: 364) ennek alapján ír a hatalom és a szolidaritás szemantikájá-
ról. A hatalom szemantikája aszimmetrikus (egyoldalú): a felülálló T-t mond, az alullévő 
ezt V-vel viszonozza. Illetve V megnyilvánulási módon fogalmi szinten ennél „rejtet-
tebb” nyelvi jelölők is mutatják fogalmi szinten a hierarchiát: 

– Jó napot, képviselő úr!
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– Jó napot, Pista!
A hatalmi viszonyokat jól mutatja a következő vicc:
§ A rendőr igazoltatni akar egy autóst, aki nem áll meg. A rendőr utánaered, megál-

lítja és rákiált: Hé, nem látta, hogy meg akartam állítani? Az autós: De láttam, csak azt 
gondoltam, hogy azt akarja mondani, jó estét, képviselő úr.

A tiszteleti V megszólításban részesülnek azok, akik erőben, származásban, nemben, 
vagyonban, presztízsben, foglalkozásban felül állnak. A rendszer aprólékos vizsgálata 
szemiotikai feladat.

Nyelvművelés
A magyar megszólítási rendszert a magyar nyelvművelés alapműve (a Nyelvművelő 
kézikönyv, a címszó szerzője: É. Z. 1985) pontosan leírja. A magyar megszólítási rend-
szer utalhat a (1) fogalmi jegyekre, lehet (2) nem fogalmi jellegű, valamint vannak (3) 
helyettesítő (elkerülő) megoldások is. Az európai nyelvekhez hasonlóan kétfokozatú 
(T-V, tegező–magázó), és alkalmaz helyettesítő (elkerülő) rendszert is („tetszikezés”), 
valamint a (bizonytalanságból fakadó) megszólításkerülést is.

(1) Fogalmi jegyre utaló megszólításformák: 
1. nemre utalás: családi viszony: néném, bátyám; távolságtartó udvariasság: hölgyem, 

uram, összetett formák: tanító néni, doktor bácsi
2. életkorra utalás: húgom, öcsém, ifiúr, fiatal barátom
3. családi állapotra utalás: asszonyom, asszonytárs, férjuram
4. rokonsági fokozatot kifejezők: édesanyám, apuskám
5. társadalmi állásra utalók: nagyságos asszony, uraság, hölgyeim és uraim!
6. munkahelyhez, álláshoz, foglalkozáshoz kapcsolódók: elvtárs(nő), kartárs(nő)
7. alkalmi: tagtárs, utastárs, tisztelt ügyfél, házinéni 
(2) Nem fogalmi jegyre utaló megszólítások: személyes névmás (te, ti), személynév-

másszerű megszólítások (maga, ön, kend, kegyed). 
(3) Helyettesítő (elkerülő) formák: kérem, kérem szépen, kérném szépen, kérem alás-

san, legyen szíves, tessék, szíveskedjék (kegyeskedjék, méltóztassék), parancsoljon, ide 
figyeljen, ide hallgasson, mondja, maga, halló, hé, hé emberek. A megszólítás elkerülését 
szolgálják a tetszik segédigével alkotott szerkezetek (É. Z. 1985: 124–130), vagy például 
olyan a köszönésformával megoldott megszólítás: Kezitcsókolom, mit tetszik kérni? Kicsi 
Sándor András (2012: 126.) még egy jelenséget figyelt meg: „A magázás, önözés sajátos, 
talán népi eredetű elfajulása a lelkezés, a maga vagy ön névmás helyett a lelkem használa-
ta, amely a XX. század második felében népieskedő modoros értelmiségiek szokása volt.” 

A magyar megszólítási rendszer szemiotikai vázlata:
fogalmi nem fogalmi 

T (tegezés) V (magázás/önözés) helyettesítés (elkerülés)

Szociálpszichológia
Az udvariasság jelenségével foglalkozik az interakcionalista szociálpszichológia is. Az udva-
riasság a beszélgetésben résztvevők viszonyának szabályozója. Erving Goffman (1981: 
361) helyzeti jellegű illemszabályoknak nevezi mindazokat az előírásokat, amelyek 
egy közösség mindennapi életét szabályozzák, előírják. Goffman szerint a társas 
kapcsolatok lehetnek: 1. lehorgonyzott, állandó kapcsolatok; 2. anonim, ismeretlen 
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kapcsolatok. – Átmeneti kapcsolatok: 1. csak az egyik végpont ismeri föl a másikat, 
2. alkalmi ismeretség; ismerik egymást, de nincsenek „köszönő viszonyban”. A kapcso-
latjelzések Goffman (1981: 443) szerint: 1. kapcsolatteremtés, 2. a csatorna pillanatnyi 
használhatóságának (nyitottságának) megerősítése, 3. kapcsolatlezárás. Goffman (1990: 
3–4) vezeti be a face (arculat, arc, homlokzat) fogalmát, melynek nyomán arculat- vagy 
homlokzatépítésről és -vesztésről beszél. (Ezek a kifejezések bevonultak a politikai 
kommunikációba is.) Az ember kapcsolataiban ún. vonalat követ, amelynek segítségé-
vel igyekszik fenntartani önmagáról kialakított képét. A homlokzat Szili Katalin (2004: 
33) megfogalmazásában: „minden egyén önbecsülésének, önképének szimbóluma”, ez 
megőrződhet, fejlődnek és meg is sérülhet az interakciók során. Brown és Levinson sze-
rint kétféle alaparculatunk van: tartózkodó (negatív arc) és közelítő (pozitív arc). Ebből 
következik a tartózkodó és a közelítő udvariasság (Brown–Levinson 1990: 37–38).

Pragmatika
Péter Mihály a tiszteleti formákban testet öltő udvariasságot csak megszorításokkal te-
kinti nyelvi „stílusnak”, helyette inkább mint pragmatikai modalitást értelmezi: „amíg 
a grammatikai, illetve lexikai-szemantikai modalitás a beszélőnek a nyilatkozat tartal-
mához, illetve ennek a tartalomnak a valósághoz fűződő viszonyát fejezi ki, addig 
az udvariasság mint pragmatikai modalitás a beszédpartnerek közötti viszonyt jeleníti 
meg” (Péter 2012: 99). Ennek olykor forradalmi, de mindenképpen neuralgikus vagy 
kritikus pontjai a különféle megszólítási formák közötti átmenetek. „Az áttérés a te 
megszólításra olyan modális »váltó« (shifter), amely a beszélők közötti bizalmasabb, 
meghittebb, érzelmileg telítettebb viszonyt fejezi ki – kivált a nemek kapcsolatában.” 
(Péter 2012: 103.) (Az udvariasságelméletek áttekintéséhez lásd: Sárosi 2015.)

Humán etológia
Minden emberi viselkedést vissza lehet vezetni korábbi fázisokra (mondtunk rá 
példákat a nonverbális kommunikációban megmutatkozó fatikus rítusok kapcsán), 
végső soron az emberi viselkedés legalapvetőbb jegyeiig, az ún. humán viselke-
déskomplexumig. Csányi Vilmos (1999: 125.) csoportélettel kapcsolatos szociá-
lis tulajdonságok között sorolja fel a kontaktustartást (ez voltaképpen a fatikus 
funkció!), a csökkentett, szabályozott belső agressziót (ennek feleltethető meg az 
udvariasság); a csoportélet szinkronizációját szolgáló viselkedési mechanizmusok 
között az empátiát (érzelmi szinkronizáció, ez is kapcsolható az udvariassághoz), 
az imitációt (spontán viselkedésszinkronizáció, ez megragadható például a fatikus 
rítusokban, köszönésekben, megszólításokban), és általában a rítusok használata; 
a konstrukciós képességek között szerepel az absztrakció, a mimika és a mimézis 
(mimikri egészen a kamuflázsig) – ide kapcsolhatjuk az állatokra is jellemző ún. 
álcázó viselkedést, amelynek célja a felhívás, „jobbnak-többnek” látszás, „szép-
tevés” (pl. udvarlás, lásd később). Az álcázó viselkedés az ember esetében mint 
önelrejtés, gondolatrejtés jelenik meg – az udvariasság föltétlenül tartalmazza ezt 
a viselkedési összetevőt. A (homlokzatvédelem érdekében) rejtőzködő ember meg-
lévő adottságait módosítja vagy eltünteti (disszimulál), más, nem létező tulajdon-
ságokat felmutat (szimulál). (Péter 2012: 64–65.) Összefoglalóan velatív (leplező) 
funkciónak nevezi ezt Péter Mihály (2012: 11.) a latin vēlāre (leplez) ige alapján. 
A társasági beszélgetés (jellemzően: fatikus beszélgetés) olykor érintkezik a nyelv-
használat leplező funkciójával, Péter (2012: 51–52) Benjamin Constant (1958: 10) 
regényhősét idézi: „Megszoktam, hogy sohase beszéljek arról, ami foglalkoztat, 
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hogy a társaságban csak mint szükséges rosszban vegyek részt, s szakadatlan tréfál-
kozással élénkítsem; így kevésbé fárasztott, s hozzásegített, hogy igazi gondolataimat 
elrejthessem.”

Csányi Vilmos használja még a „kurkászó beszélgetés” kifejezést is (a majmok csopor-
tos tetvésző kapcsolattartása nyomán): „csak az emberre jellemző formája a kontaktusnak, 
ez pedig a többé-kevésbé intim beszélgetés […] a jól ismert »mi újság?«, »hogy vagy?« 
kérdésekkel kezdődik és tulajdonképpen érzelmi kapcsolatok megerősítésével folytató-
dik.” (Csányi 1999: 149.)

Ugyancsak a humán viselkedéskomplexum jellemzője az agressziós ösztönből fakadó 
rangsor, amely kiemelkedően nyilvánul meg az udvariassági kommunikációban kódolt 
megszólításformákban.

Az udvariasság levezethető a párvonzásból is. A párvonzás lényege: tetszés, hajlan-
dóság elnyerése, gerjedelem felszítása. A tetszésvágy már az állatvilágban is irányítja 
a viselkedést, sőt átalakítja a külsőt (gondoljunk a szarvasbika bőgésére, a madarak 
énekére, a fajdkakas dürrögésére, a pulyka püffeszkedésére, a daru táncára, amelyek 
határozottan esztétikai jellegű megnyilvánulásoknak tetszenek). (Várkonyi 2009: 
22–23.) Mindezeknek pontos megfelelői vannak az emberi párválasztó viselkedésben. 
Elgondolkodtató, hogy a csecsemő szinte azonnal mosolyog, s az udvariasság már a cse-
csemőkorban is jelen van. Mindezt az udvariasság témakörében még nem hangoztatták, 
ehhez szemiotikai alapállás, szemlélet kell.

Franz Boas az alapvető grammatikai fogalmakat tekinti bizonyítéknak arra, hogy 
az alapvető pszichológiai folyamatok egyetemesek, ehhez Hegedűs József (2012: 73.) 
annyit tesz hozzá, hogy akkor „nyilvánvalóan egyetemesnek kell lennie a gondolatok, 
vágyak, törekvések stb. nyelvi kivetítésének is”.

Etológia
A humán viselkedéskomplexum egyes jelenségei az állatvilágban is megtalálhatók. 
Ennek vizsgálatát az etológia vagy a zooszemiotika végzi. Az udvariasság egyes jelensé-
gei megfigyelhetők az állatvilágban (a párvonzás külső, esztétikai jegyeire, viselkedés-
formáira már az előzőekben is utaltam, itt most egyéb példák következnek): 

§ Egyes pingvinfajok, például a szamárpingvinek úgy környékezik meg a csoport 
legszebb nőit, hogy megkeresik nekik a legszebb kavicsot a parton, és nagy mosolyogva 
odaadják. Ha a lánypingvinnek nem tetszik a kavics, simán kikosarazza az udvarlóját.

§ A vidrák fogják egymás kezét, miközben a vízen lebegve alszanak, hogy ne sod-
ródjanak el egymástól.

§ A fiúkutyák néha hagyják nyerni a játékban a lánykutyákat, udvariasságból.�

Az emberi udvarláshoz hasonló jelenségek az állatvilágban a párválasztás (szaporo-
dás) kapcsán mutathatók ki. A partner hívásához, kiválasztásához az állatok jelzéseket 
bocsátanak ki. Ezek lehetnek kémiai, akusztikus, vizuális, kinetikus jelzések.

§ Az akusztikus párkeresés jellemző a békákra, a sáskákra, a tücskökre, a kabócákra 
és a madarakra.

§ Akusztikus és kinetikus jelzések: A szentjános bogár villogása, a halak (pl. a tüskés 
pikó vörös hasa) és a madarak hímjeinek színes nászruhája (páva, pulyka tollazata, a 
fregattmadár vörös torokzacskója), illetve táncmozdulataik a nőstény érdeklődésének a 
felkeltésére szolgálnak.

Az udvarlásnak különleges módjai: a nagy lugasépítő madár hímjének építménye 
annál díszesebb, minél jelentéktelenebb megjelenésű a madár. A bölcsőszájú hal hímje 
ikrázódombbal igyekszik megnyerni a párzásra a nőstényt. Az udvarlás, a jelzések célja: 
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„Az udvarlás és a nászjáték a személyes tér leküzdésével csökkenti a partnerek közötti 
távolságot, fokozza és azonos szintre hozza az egyedek izgalmi állapotát, a fajra jellem-
ző megjelenése miatt megakadályozza a rokon fajok kereszteződését.”�

Általános nyelvészet 
Az udvariasság kommunikációjának, nyelvének kapcsán meg kell említeni az általános 
nyelvészeti kérdéseket is. A nyelv „helyettesítő viselkedés”, az udvariassági nyelv a 
„helyettesítés helyettesítése”, amennyiben egyfajta „eltérítés”, álcázás. Az udvariasság 
egyetemes nyelvi, nyelvtani jelenség (univerzalizmus), amelynek alapja az absztrak-
ció, az átváltás (transzformáció). Az udvariasságot lehetővé tevő nyelvi jelenség, a 
poliszémia, a másként mondás lehetősége. Az udvariasság nyelvében fölfedezhető eu-
femizmus a nyelvhasználat univerzáléja (pl. Péter 2012: 73). Az udvariasság az emberi 
viselkedés alapvető meghatározója, a többi nyelvi funkció segítője, „olajozója”. Azt is 
mondhatjuk: minden „dől”, ha nincs udvariasság.

Internetnyelvészet
A digitális kultúra, az internet, azon belül a közösségi hálózatok világa nagymértékben hat 
az udvariasságra is. A sokféle hatásból a legfontosabb: az azonnali elérés, a jelenlét-élmény, 
a kapcsolattartás folyamatossága, szinkronja, a másik követése, az azonnali reakciók (on-line 
világ). Új szokások (jelenségek) tűnnek fel az ismerkedésben, a kapcsolattartásban (mobilte-
lefonon ismert számról való hívás esetében elmarad a köszönés és a megszólítás: „Na mond-
jad!”), de a kapcsolatok fenntartására és megszakítására is új jelek, formák bukkannak fel. 
Például a kérdőjel (?) azt jelentheti: Mi van veled? A pont (.) egy kapcsolat végét jelentheti, 
ha pedig nincs pont egy üzenet végén, akkor az arra utal, hogy még folytatódik (a közlés 
és a kapcsolat). Vagy például a nem válaszolás, a letiltás (végső soron: törlés) ugyancsak 
radikális kapcsolatjel. Vannak tipikusan csak a neten használatos rövidítések, jelek. A thx 
(thanks) ún. netspecifikus akronima, jelentése: köszi, köszönöm, változatai: thnx, téháiksz 
(Veszelszki 2012: 328). A leggyakoribb emotikon, a mosolyjel () pótolja a közvetlen 
emberi kommunikációban fő szerepet vivő helyeslést, érdeklődést. Az internet a közvetlen 
emberi kommunikációban megjelenő nyelvhasználati szokások közül egyeseket fölerősít, 
másokat visszaszorít. Az udvariasság körébe sorolható felköszöntések közül például fölerő-
södött a születésnapi jókívánság (mert egyes közösségi oldalak felhívják a figyelmet arra, 
hogy az ismeretségi körből kinek van aznap születésnapja). Ugyancsak az internetre tevődött 
a karácsonyi üdvözlés. Ugyancsak e körbe tartozik a kedvelés (tetszikelés, lájkolás) és (fel)
dicsérés, reklámozás (hájpolás), míg ezzel ellentétes, udvariatlansági aktus a beszólás, zak-
latás (kikezdés). Az interneten felhasználási területek (műfajok) szerint is különbség van az 
udvariasságban. Ezek sokáig spontán módon alakultak, majd a kommunikációs zavarokat, 
konfliktusokat látva az internetes közösségek elkezdték az önszabályozást. A kommunikett 
a választott médium (telefonbeszélgetés, sms, e-mail, cset, üzenőfal, blog, hivatalos levél) 
kommunikációs alapszabályait foglalja össze. A netikett az internethasználók által rögzített 
– és folyamatos alakulásban lévő – szabályrendszer (Veszelszki 2012: 253. és 198. nyomán).
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JEGYZETEK

1 A tegezést és nemtegezést a latin tū és vōs alap-
ján T és V formáknak nevezzük.
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biztos-nem-tudtal/
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