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A társas viszonyok egyenlőtlen nyelvi megkonstruálásának néhány példája 
 

Az írás célja annak bemutatása, hogy a nyelvhasználat nemcsak az udvariassági normák 

megvalósulásának, hanem az adott szituáció társas viszonyait egyenlőtlenül megkonstruáló 

megnyilatkozásoknak az irányából is vizsgálható. Megjegyzendő, hogy a jelenség társas 

nyelvészeti megközelítésű, többnyire az udvariatlanság (impoliteness) fogalmát használó, az 

interperszonális viszonyok diskurzusbeli dinamikus alakulására koncentráló vizsgálatára 

vannak példák (pl. Culpeper 1996, Bousfield–A. Locher 2008). Az itt követett funkcionális 

kognitív nyelvészeti megközelítésnek is egyik fontos kiindulópontja, „hogy a nyelvi 

interakciók keretében az emberek nemcsak mások számára hozzáférhető 

világreprezentációkat hoznak létre, hanem azzal párhuzamosan a személyközi kapcsolataikat 

is alakítják” (Tátrai 2011: 45). A személyközi kapcsolatok nyelvi alakítása során a 

beszédesemény résztvevőjének lehetősége van beszédpartnerének megsértésén, megalázásán 

keresztül a köztük lévő viszony egyenlőtlen megkonstruálására.  A nyelvnek ez a lehetősége 

nem csupán az udvariassági formák elhagyásával, hanem bizonyos nyelvi elemek öntudatlan 

vagy tudatos, gyakran kifejezetten kreatív alkalmazásával is megvalósítható. Ezen, a 

beszédpartner számára nem kívánatos megnyilatkozások gyakran olyan felszólítást kifejező 

beszédaktusok, amelyekben úgy konstruálódik meg az adott szituáció, hogy abban a 

beszédpartner emberi mivoltában megalázva, a megnyilatkozóhoz képest alárendelt 

pozícióban érezheti magát. Az alábbi, saját gyűjtésű példák a nyelvhasználat e lehetőségének 

egyik tipikus esetét mutatják be: a másik ember saját akarattal rendelkező személyként való 

számbavételének a felfüggesztését.   

 

(1) Bárpultnál:   

A: Két sör lesz! 

Csapos: Nem lesz, hanem kérek. 

 

Az (1) dialógus valószínűleg sok ember számára ismerős. A csapos sérelmezi A 

megnyilatkozását, és az A által használt konstrukció helyett egy másikat tart helyénvalónak az 

adott szituációban. Ennek az oka minden bizonnyal az, hogy A megnyilatkozásában egy olyan 

konstrukciót használ, amely az alanyi vonzat által metonimikusan konceptualizált állapot (két 

sör birtoklása) jövőbeni (elkerülhetetlen) bekövetkezését konceptualizálja (vö. rossz idő lesz, 

háború lesz), vagyis a szerkezet úgy konstruálja meg a szituációt, hogy abban figyelmen kívül 

marad a csapos mint önálló akarattal rendelkező személy szerepe, aki adott esetben meg is 

tagadhatná a felszólítás teljesítését. Ezzel szemben a csapos által helyénvalónak tartott 

konstrukció csupán az italrendelés forgatókönyvének a kezdőpontját, magát a kérés aktusát 

konceptualizálja, mindenféle előrejelzés nélkül a csapos további viselkedésére vonatkozólag 

(a beszédaktusok metonimikus működéséről vö. Panther–Thornburg 1998). A fentiek 

fényében nem meglepő, hogy a két sör lenne típusú konstrukciókat a csaposok általában már 

nem szokták sérelmezni, hiszen a feltételes mód megszünteti a mondat faktív voltát. 

Beszédpartnerünk emberi mivoltának a megkérdőjelezése sokkal tudatosabb és 

explicitebb módon is megtörténhet: 

 

(2) B nem érti, hogy a biztonsági őr miért nem akarja beengedni őt egy 

szórakozóhelyre: 

B: Mért nem mehetek be? Nem is vagyok ittas. 

Biztonsági őr: Szemüveges majom, ne ugráljál! 

 

Ugyanakkor a (2)-ben szereplő, egyszerű kategorizálást végrehajtó megszólításnál 

szofisztikáltabb megoldásokkal is találkozhatunk: 
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(3) Szórakozóhelyen A szóváltásba keveredik a biztonsági őrrel: 

Biztonsági őr: Akkor most mozogjál kifele a szórakozóhelyről! 

 

A (3) szituációban a biztonsági őr egy olyan konstrukciót alkalmaz, amelyet A joggal 

sérelmezhet, hiszen pozíciója az alkalmazásba vett nyelvi elemek következtében alárendelt 

módon konstruálódik meg. A tegező forma használata nem bizalmas szituációban kifejezheti 

a megnyilatkozó fölényét, hatalmi helyzetét. A mozogjál és a kifele erőteljes felszólító 

beszédaktust is végrehajtó szavak. Megjegyzendő, hogy a mozog igéből képzett mozgás főnév 

durva vezényszóként is megjelenhet. Ezen tényezők mellett A alárendelt pozícióban történő 

megkonstruálását az is erősíti, hogy a mozog vhonnan vhova konstrukcióban az ige elsődleges 

sematikus figurája prototipikusan öntudatlan entitást specifikál (a kognitív nyelvtan 

vonzatértelmezéséről l. Langacker 2009: 1–39). A biztonsági őr ebben a megnyilatkozásában 

tehát úgy konstruálja meg a szituációt, hogy abban A emberi mivolta is kérdésessé válik. 

Ahogy azt a (2) példában már láthattuk, a másik megsértésének gyakori, bevett módja 

lehet valamilyen testi tulajdonságának a kipécézése: 

 

(4) Szórakozóhelyen az átlagosnál súlyosabb A véletlenül leveri B sörét az asztalról: 

A: Ne haragudj, véletlen volt. 

B: Semmi probléma, elgurulhatsz egy másik sörért. 

 

A B által használt konstrukció (vki elgurul vmiért) nem csupán felhívja a figyelmet A 

átlagosnál súlyosabb voltára, hanem egyúttal öntudattal nem rendelkező, tárgyszerű 

entitásként konstruálja meg A-t. A sértést tovább erősíti az adott megnyilatkozásban 

ironikusnak értelmezhető udvariaskodó első tagmondat. 

A másik személy megsértésében, megalázásában úgyszintén szerepet játszhat a 

beszédpartner valamilyen, számára nem kívánatos szerepben való feltüntetése: 

 

(5) Diszkóban a harmincas A kikezd a huszonéves B barátnőjével: 

B: Apa, tapadjál le a csajomról! 

 

Az (5) megnyilatkozásban amellett, hogy B egy olyan igei szerkezetet használ, amely A-t 

nagymértékben tárgyszerűen konstruálja meg, az apa megnevezéssel egyben A-hoz olyan 

szerepet rendel a szituációban, amellyel – a korbeli különbség hangsúlyozásával – kifejezi 

barátnője és A össze nem illőségét.  

Természetesen megnyilatkozásainkkal nemcsak beszédpartnerünket, hanem valamely, 

a diskurzusban részt nem vevő harmadik személyt is alárendelt pozícióban tüntethetünk fel: 

 

(6) Az előadóterembe belép egy A számára ellenszenves személy, aki ugyanakkor B 

barátja:  

A: Ez meg kicsoda? 

B: Úgy érted, hogy ő kicsoda? 

 

A (6) dialógusban B sérelmezi az A által használt közelre mutató névmást, és helyette a 

személyes névmást tartja helyénvalónak. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy az A által 

használt mutató névmás tárgyiasítva konstruálja meg az előadóterembe belépő személyt, 

vagyis a diskurzus résztvevőihez képest alárendelt pozícióban tünteti fel őt (vö. Laczkó–

Tátrai 2012: 252). Ugyanakkor érdekes, hogy A megnyilatkozását a távolra mutató az 

névmással valószínűleg kevésbé éreznénk lekezelőnek. Ennek talán az az oka, hogy míg az ez 

névmás térdeixisként rendszerint a megnyilatkozóhoz közel lévő, a megnyilatkozó által 
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könnyen elérhető, manipulálható tárgyakra vonatkozik, addig a távolra mutató az névmás 

térdeixisként általában a megnyilatkozó által nem elérhető, nem manipulálható, méreténél 

fogva messzebbről is látható entitásokra vonatkozik. Az ez névmás személyre vonatkoztatva 

tehát egy olyan metaforikus leképezést valósít meg, amelyben az adott szereplő a 

megnyilatkozó ellenőrzése alatt álló manipulálható tárgyként konstruálódik meg.  

Amint láthattuk, a beszédpartner személyként való számbavételének a felfüggesztése 

megvalósulhat egészen implicit, gyakran a megnyilatkozó számára sem tudatos módon, mint 

az (1)-ben, illetve a beszédpartner vagy valamely harmadik személy tárgyszerű 

megkonstruálását explicitebb módon kezdeményező nyelvi elemek segítségével is, mint 

például a (2)–(6) példákban. A személyként való számbavétel felfüggesztése mellett 

természetesen további nyelvi megoldások is léteznek a másik megsértésére, megalázására. Ezt 

láthattuk például az (5) szituációjában, ahol a megnyilatkozásban A egyszerre konstruálódik 

meg tárgyszerű entitásként és tűnik fel egy az adott szituációban számára nem kívánatos 

szerepben. 
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