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I. BEVEZETÉS
Az emberekben gyakran merül fel bizonytalanság a különböző emberek megszólítását
illetően, vajon ezt így illett volna? Nem sértődött meg az illető, ha letegeztem vagy
lemagáztam? Illett letegeznem? A bizonytalanságot tovább fokozza azon problematika, ha
a kétnyelvű közösségben él az ember. Így tehát több szempontot kell figyelembe venni, ha
megszólítunk valakit. Kárpátalja pedig épp egy ilyen peremvidék és többnyelvű közeg.
Kenesei István mondta: „A magyar nyelvben számos különböző megszólítási módot
ismerünk, például a tegezés, a magázás, az önözés, a »tetszikezés«” (Kenesei 1984: 152).
Az ifjak körében használt udvariassági formákat az idősebb generáció is beépíti a
nyelvhasználatába, ezt Kis Jenő a következően fejti ki: "Az általános iskolások közvetítik az
új köszönésformákat, a jövő nyelvhasználata szempontjából fontos a jelenlegi köszönési
gyakorlatuk, és a spontán-familiáris, az előírásos-hivatalos köszönésformák az ő
nyelvhasználatukban különülnek el legvilágosabban" (Kiss 1993:209).
A mindennapokban a különféle köszönésformák és megszólításformák a nyelvi
érintkezés létrejöttét, illetve annak fennmaradását alapozzák meg. Ezen nyelvi elemek az
idők során állandó mozgásban vannak, formálódnak és változnak, mint ahogyan a nyelv is.
A rendszerváltás korában az elvtárs tiszteletadási forma volt „divatban” ám mára már egy
lecsengett korszakra utal vissza (Baukó 2002).
A szociolingvisztika fő feladata, hogy a nyelvhasználatot számba vegye és a
jelenséget dokumentálja. A nyelvhasználaton belül a nyelvi tiszteletadást is az önmaga nyers
valóságában vizsgálja (Kiss 1995:193).
A nyelvi udvariassági formák vizsgálata a nyelvi etikett tárgykörébe tartozik, amely
a szociolingvisztikai kutatásokban fontos szerepet tölt be, mivel prezentálják a személyek
egymás közötti viszonyait, azaz, alá-, fölé, vagy mellérendelő kapcsolataira világítanak rá.
Elsődlegesen a nyelvi szocializáció mikéntjéről van szó: arról, hogy egy-egy felnövekvő
generáció milyen szabályokat sajátít el az adott közösség normájaként (Domonkosi 2002:6).
1.1. A társadalom és a változó nyelvi tiszteletadás
Az örökös megszólítási bizonytalanságot, ezen társadalmi problematikát híres költőnk,
Petőfi Sándor, lapra is vetette. A költő két versét szeretném most ezzel kapcsolatban
kiemelni az első a Minek nevezzelek? (1948) c. verse, melyben a költő szeretett kedvesére
próbál udvarias megszólításokat találni, ami a kedvesre illene. A költő úgyszólván elég nagy
gondban van, míg meg is találja a megfelelőt. Magyar költőnk egy másik versében, a Füstbe
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ment terv címűben versében a rég nem látott édesanyja megszólításán gondolkodik „Egész
úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám.” ( Füstbe
ment terv, 1944). A vers utolsó versszaka- „S a kis szobába toppanék... Röpűlt felém
anyám... S én csüggtem ajkán... szótlanúl... Mint a gyümölcs a fán.” - itt láthatjuk magunk
előtt ezen jelenetet, és érezzük a meghatottságot. Az előre kigondolt megszólítás
kimaradását, de a találkozás örömét. Teszem fel a kérdést, ha az egyén közeli ismerőseinek
megszólításával gondban van, a szava elakad, egy távolabbi rokon, idegen vagy magasabb
beosztású személy megszólításával miért is ne lenne? A társadalomban a tiszteletadás nyelvi
formáinak mindig van jelzése, jelentése és üzenete is. Ha megszólítunk valakit, vagy ha
köszönünk valakinek, mindig választunk valamilyen nyelvi udvariassági formát (Kiss
1995:268). Kiss Jenő Társadalom és nyelvhasználat könyvében a nyelvi tiszteletadás
választásának lehetőségét egy sok tagot számláló nyelvi változóként kodifikálja, mivel
számtalan választási lehetősége van a feleknek. A nyelvi udvariassági formák használata
minden korban eltérő volt, minden kornak megvolt a saját szokás- és értékrendje,
viselkedései formája, ami megszabta az adott nyelvi változók használatát.
A köszönös illetve a megszólítás a társadalmi kapcsolatteremtésnek és a kapcsolat
fenttartásának úgy nevezett speciális nyelvi eszközei, ezért az emberi társadalom számára
alapvető szükséglet. Hogyan kerülünk kapcsolatba egymással? Kiss Jenő azt mondja: ha
nyelvileg érintjük meg egymást, azaz, megszólítjuk egymást. A társadalomban a helyes és a
pontos megszólítás régtől fogva elengedhetetlen. Visszaemlékezve a magyar népmesék
kincsestárára tucatnyi mesében hallhatjuk: „szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál”. A
megszólítás által nem csak egyszerűen kapcsolatba kerülünk egy másik egyénnel, azaz a
megszólítóval, hanem a megszólítás által kifejezzük az éppen érvényben lévő társadalmi
szokásrendet, amely determinálja a társadalmon belüli hierarchiát. A megszólítások illetve
a köszönésformák nem csak tiszteletadásra, hanem a beszélő felek egymással szembeni
érzelmek kifejezésére is szolgálnak. A nyelvi tiszteletadás a fölfelé irányuló udvariasságban
fejeződik ki, tehát akkor, amikor például egy idősebb személyt üdvözölünk.
Az érzelmeinket, tehát a gyűlöletet, haragot, közömbösséget, szimpatizálást egy
másik személy iránt nem csak a nyelvi tiszteletadási formák betartásával vagy elhagyásával
lehet kifejezni, hanem a kiválasztott forma hanglejtésében is nyilvánvalóvá válnak. Tehát a
tiszteletadás folyamatában nemcsak a napszakot, az érzelmi állapotunkat lehet kifejezni vagy
éppen jelezni, hanem a partnerek közötti viszonyt is.
Az alábbi tényezők befolyásolják a nyelvi tiszteletadási formát:
1.

„a partnerek neme: bácsi, néni hölgyem, uram, Nagyné, Kovács úr stb.
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2.

életkora: bácsi, néni, húgom, öcsém, bátyám, néném stb.

3.

ismeretségi fog: bácsi, néni uram, öcskös, aranyom kedvesem, életem, stb.

4.

rokonsági fok: anyu apu, mama, papa, édesanyám, édesanyám, lányom, fiam,

keresztmama, sógor, stb.
5.

a társadalmi állás: végzettség: igazgató úr, tanító néni, doktor úr,

miniszterasszony, plébános úr, tisztelendő úr, kollegina stb.
6.

családi állapot (ez csak a nőkre vonatkozik): Nagyné, asszonyom, kisasszony,

kocsmárosné stb.” ( Kiss 1995).
1957-ben megjelent a Janán Nemzeti Nyelvi Kutatóintézetnek egy tanulmánya,
amely japánra a vonatkozóan az alábbi regulákat határozta meg:
1.

„Minél hosszabb egy megszólítási forma, annál udvariasabb,

2.

Az udvarias beszéd fordítottan arányos a szituációbeli fölénnyel,

3.

Az idegeneknek udvariasabb nyelvhasználati forma jár, mint ismerősöknek,

4.

A formák kiválasztásánál a nem fontosabb, mint az életkor,

5.

A társadalmi különbségek erőteljesebben határozzák meg a formákat, mint a

nembeliek vagy az életkor” (Fülei-Szántó 1994:11).
Ezen felsorolt komponensek összevegyülve jelentkeznek, esetenként keresztezik
egymást. Azt hogy az egyén melyik udvariassági formát választja, az függ a mindenkori
beszédhelyzettől is. Ez a folyamat reflexszerűen működik minden emberben, amelyet a
kommunikatív kompetenciánk irányít.
A tiszteletadási formák használati rétegzettsége az adott beszélőközösség
szociokulturális rétegződését tükrözi. Ebből következtetve, hogy a tiszteletadási formák egy
része a közösség alcsoportjaihoz kötődik, mint például: az ifjúsági nyelvek nagy része az
iskolásokhoz, egyháziak a felekezetekhez, bizonyos formák az idősebbekhez, aztán mások
a politikai és szakmai szervezetekhez. Tehát nyilvánvaló, hogy a tiszteletadási formák
sokrétűsége a társadalom ágas-bogas szerkezetével és a viselkedéskultúrával van
összefüggésben (Kiss 1995:268-270).
1.2. A jelen és a múlt nyelvi tiszteletadási szokásai
A magyar nyelvközösségekben a tegeződés a középkorban nem volt általános, de a
differenciálódó, rétegződő társadalomban igény lett a rangkülönbségekre, így tehát a
tiszteletadásnak a nyelvi formában való megjelenésére is. Ezen folyamat eredményeként
alakult ki, hogy a ranglétrán feljebb állóknak, illetve a tanultabbaknak, és az időseknek kijáró
tisztelet gyanánt alakult meg a magázás és a magázó formák. Az idő múlásával a magázó
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forma ezen funkciókon kívül bővült még a hatalmasok, a hatalmasabbak, tekintélyesek
jóindulatának megnyerésével.
Bárczi Géza A magyar nyelv életrajza című könyvében olvashatjuk az alábbiakat: „
Ez az udvarias, olykor több mint udvarias megkülönböztetés először a megszólításban, a
magasabb rangú vagy koránál fogva tiszteletet érdemlő személyek címzésében nyilvánult
meg. Így keletkeztek a Kegyelmed, Nagyságod, uraságod megszólítások… . Ezek a
nyelvérzék számára sokáig világosan második személyű birtokos személyraggal ellátott
főnevek voltak, tehát egy részt a te fogalmát magukba zárták, másrészt azonban, ha
alanyként használták őket, a hozzájuk igazodó állítmány
személybekerült. ezért jár

természetesen harmadik

a magázás a mai nyelvünkben is az állítmány harmadik

személyével” (1963).
Egyre ritkul a XVI. sz. második felétől a tegezés és a magázás különállóságának
nyomatékosítása, mivel egy újfajta megszólítás nélküli verzió kezd hódítani, mégpedig a
harmadik személyű igealak, a magázás kifejezéseként. Továbbá a XVII. sz. jelenik meg a
Kegyelmed Nagyságod mellett a maga személyes névmásként. A XIX. sz. második felében
az újfajta udvarias megszólításformát, az ön –t, Széchenyi vezette be a köztudatba
(Kiss1995: 270-278).
Kiemelendő tény az, hogy minden korban a kisgyerekek a saját környezetünkben
élőket tegezték. Ez azért van így mivel a gyerekek hallás után tanulnak, így ha a szüleik,
testvérük, nagyszüleik tegezik a kisgyereket akkor ők is visszategeződnek.

Mivel a

magázásra való átváltás tudatos folyamatként zajlik, amikor is a szülők nagyszülők, vagy
esetleg kívülállók oktatják a kis emberpalántát.
Minden újfajta trend először a nagyvárosokban jelenik meg, ez így volt a gyerek és
szülő, illetve gyerek és nagyszülő kölcsönös tegeződésével is, és először itt vált többé
kevésbé általános dologgá, s majd villaszerűén hódított mindenhol. Ezért kialakultak azok a
helyzetek, hogy egy bizonyos korosztály még tegezte szüleit és nagyszüleit, ám ennek a
személynek a gyermeke már tegezte a szüleit és a nagyszüleit is (Kiss- Szűts:1988). Ezt a
tény saját családi tapasztalatom alapján is el tudom mondani, a családunkban is ez így volt
megfigyelhető, szüleimet és nagyszüleimet tegeztem, míg szüleim a szüleiket magázták. A
középiskolai tanulmányaimat a Nagyszőlősi járásban, a karácsfalvai líceumban végeztem,
ahol voltak olyan nagybégányi osztálytársaim, akik mind a mai napig magázzák szüleiket.
Régebben az életkor meghatározóbb volt a tegezést és a magázást illetően.
A XX. század elején még négy fajta nem tegező forma volt érvényben a nyelvi
illemtanban e képpen volt titulálva: „ az udvariasabb megszólítási névmások közül az ön a
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leghidegebb, kegyed kevésbé hideg, de udvariasnak, maga legbizalmasabb, sokszor
kicsinylő árnyalattal, kend parasztos” ( Deme L., Grétsy L., Wacha I.1987.)
Bálint Sándor gyűjtésében olvashatjuk azt, hogy a parasztoknak mennyire nem esett
jól, ha magázták, kis is csúfolták, azt az illetőt, aki őket lemagázta: „hát maga hogy van Imre
bácsi? Nem vagyok én magam” hangzott a válasz, mivel ezen öregebb nemzedék a kend
megszólítást tartotta illendőnek, aminek a használatát ki is kérték maguknak (1980).
Az ekkor érvényben lévő nyelvi illemtan azt írja a maga maguk névmáshasználatról,
hogy hasonló korú személyek használták egymás között, udvariassági nem tegező forma
gyanánt nemtől függetlenül, rendszerint egy másik megszólítással párosulva. Továbbá az
illemtankönyv a ön és önök megszólításról azt mondja: Választékos és hivatalos forma,
egyben távolságtartó is, úgy válhat udvariassá, ha más megszólításokkal vagy
megnevezésekkel együtt használjuk, de ezen megfogalmazás forma még nem hódít a magyar
nyelvközösségben (Deme L., Grétsy L., Wacha I.1987.).
Kiss Jenő megnevezi azon problematikát, hogy a ön megszólítási formula egyes
magyar nyelvterületeken egyáltalán nem használatos, ezért ezen területeken a maga tölti be
az ön funkcióját is, azaz nem hordoz megbélyegző jelzőt önönmagán. De ezen kijelentés már
kevésbé releváns a társadalmi felsőbb rétegekre, mivel itt a maga névmáshasználata „póriás
műveletlen” jelentésasszociációt hordozza magában. A névmáshasználatot az egyén nyelvi
előélete határozza meg.
Általános tény, hogy a tiszteletadási formák a nyelvjárási térségekben is
egységesítést mutatnak, amely az országos méretű tendencia része, ez alatt értem a tegezés
és az új udvariassági formák térhódítását. Egyrészt ez okozza a fentebb már említett városias
beszédmódnak

a

falvakban

való

terjedését,

másrészt

pedig a

képes

hangos

tömegtájékoztatásnak az egységesítő hatása is ezt erősíti (Kiss 1995). Érdekesség, hogy míg
anno a nyelvi tiszteletadást, a köszönöst és megszólítást a gyerek a szüleitől, nagyszüleitől,
a tanítójától, plébánosától, papjától tanulta, sajátította el, addig napjainkban ez már fordított
tendenciát mutat. Mivel a neologizmusok java az ifjúság körében jelenik és terjed el. Ezen
jelenség azzal magyarázható, hogy a család szerepe csökkenni látszik a nebulók
szocializálásában. A fiatalság már kevésbé függ szüleitől, és ennek egyik látható jelensége
a nyelvhasználati különbség, a másik pedig az, hogy a fiatalság kommunikációs köre jóval
szűkebb körű mint felnőtteké, (Deme L., Grétsy L., Wacha I.1987.) harmadrészt pedig a
ifjúság köszönés és megszólítás formáiban érzelmi többlet van, ezért az eredetiségre is
nagyban törekednek ( Kiss 1995).
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Fontos megemlítendő tény az udvariassági formáknál a rokonsági kapcsolatok
kifejező nyelvi formák elhomályosodása, amelyről Kiss Jenő így ír: „A keresztszülők,
nagynénik nagybácsik puszta személyével (becéző formájával), valamint személynév +
bácsi, néni a Kati, Jóska, illetőleg a Kati néni, Jóska bácsi-féle szerkezetek a nem rokon
felnőtteket épp úgy jelölik, mint a keresztanyát, keresztapát, nagynénit és a nagybácsit is. A
jelenség mögött az áll, hogy csökkent a rokonság szerepe is a társadalom kisebb egységeinek
a szerveződésében.” (1995:270-278).
A tiszteletadási formák használata során kategorikus és fakultatív szabályok
érvényesülnek, de ha egy beszélőközösség vagy társadalom megállapodik, ez esettben itt a
fakultatív szabályok szerepe kevés, ez a XIX. század elején volt igaz. Ezen szabályok
felállása napjainkban fordítva figyelhetők meg. Kis Jenő így állapítja meg: „kétségtelen,
hogy ma az udvariassági nyelvi formák rendszere a korábbiakhoz képest kötetlenebb,
bizonytalanabb, egyszersmind fogékonyabb az új iránt… a mai tiszteletadási formák
átmeneti jellege azonban jóval erősebb a korábban megszokottnál” (Kiss 1995).
A nyelvi tiszteletadással több nyelvész kutató is foglalkozik, a legtöbbjük megemlíti
a tiszteletadás közben fellépő nyelvi zavarokat, megjegyzik a tiszteletadás hiányát, valamint
a durva és nyers megszólításnak a terjedésére is felhívják a figyelmet, tehát utóbbi alatt az
úgynevezett letegezést és lemagázást kell érteni (Deme L., Grétsy L., Wacha I.1987.).
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II.

A NÉVMÁSOK HELYE A MAGYAR NYELV SZÓFAJI
RENDSZERÉBEN

A következő fejezben szeretném bemutatni a névmások helyét a magyar szófaji rendszerbe.
Keszler Borbála és Lengyel Klára szerkesztette Kis magyar grammatika c.
könyvében olvashatjuk a szófaj meghatározását:
„A szófaj grammatikai kategóriarendszer, amelybe a szavakat azonos (vagy hasonló)
mondatbeli viselkedés, toldalékolhatóság és jelentéskategória alapján soroljuk”. Számos
szófai felosztás létezik a magyar nyelvben, én a Kis magyar grammatika által meghatározott
felosztást követem, mely szerint három nagyobb csoportja van a szófajoknak: alapszófajok,
mondatszók, viszonyszók. Az alapszófajon belül helyezkedik el a névmások csoportja,
amelyre szeretnék részletesebben kitérni:
I. Alapszófajok
1. Ige, 2. Névszók a) Főnév b) Melléknév c) Számnév d) Névmások, 3. Határozószó,
4. Igenevek (Keszler – Lengyel 2002: 52 – 57).
Érdekes megemlíteni, hogy a magyar nyelv könyve a szófajtani rendszerezésben
névmásokat a névszók kategórián belül említi (A. Jászó 2007), több szófaji rendszer is.
Elemzésemben amagyar grammatika c. könyvben megfogalmazott szabályt követem, amely
szerint a névmások főnevet, melléknevet és határozószót is helyettesíthetnek (KuglerLaczkó 2000:152).
Két fő szempont alapján osztályozzuk a névmásokat, ezek: funkciójuk szerint és a
helyettesített szófajok szerint.
Funkciója szerint 9 csoportja van a névmásoknak:


„(szorosabb értelemben vett) személyes (én, te, ők)



(tágabb értelemben vett személyes) birtokos (tied, övék, mieink)



(tágabb értelemben vett személyes) visszaható (magam, magunk)



kölcsönös (egymás)



mutató (ez, ilyen, ennyi, itt)



kérdő (mi, milyen, hány, hol)



vonatkozó (ami, amilyen, amennyi, ahol)



határozatlan (valaki, valamilyen, valamennyi, valahol)



általános (mindenki, semmilyen, bármennyi, bárhol)”(Kugler-Laczkó

2000:156)
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Ezek közül a személyes névmásra térek ki részletesen, mivel az udvariassági formák
elengedhetetlen tartozéka.
A személyes névmásokat további két csoportra bontjuk: szorosabban- valamint
tágabb értelemben vett személyes névmásokra. A szorosabb értelemben vett személyes
névmás szám-személy paradigmával rendelkező csak főnevet helyettesítő névmás, amely 1.
és 2. személyben személyre, 3. személyben személyre illetve dologra utal. Az alábbiakat a
személyes névmások: én, te, ő, mi, ti, ők (Kugler-Laczkó 2000:158).
Aztán megkülönböztetünk magázó formájú személyes névmások is: ön, önök, maga,
maguk, ill. a régies kend, kentek, kegyelmed, kegyed stb. A nyelvtani formájáról illetve
beharárolásáról így olvashatunk a szófajtan és morfológia című jegyzetben: „A magázó
személyes névmások szám és személy tekintetében formailag csak egyes és többes szám 3.
személyűek, és ide sorolja őket egyeztetésük is (ön vár, maga néz, önök futnak, maguk
főznek), ám szemantikailag a második személyhez tartoznak, hiszen a hallgatót (azaz a 2.
személyt) helyettesítik. Funkciójuk a bizalmas/távolságtartó, közeli/távoli, illetve az ehhez
hasonló megkülönböztetések kifejezése.” (Csernicskó-Karmacsi:2008).
A Nyelvművelő kézikönyvben olvashatjuk arról, hogy az ön, önök névmások
hivatalos, a kegyed, kegyetek pedig régies, tartózkodó, emberközeli. Lasnyák István írt a
maga, maguk névmás használata megbélyegzett, azaz népies némely társközegben kissé
udvariatlan, rideg titulusú. Az ön-t, önök-et inkább formálisnak tarja, mint hivatalos
(Lasnyák: 2017).
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III. A MEGSZÓLÍTÁSOK MEGHATÁROZÁSA A MAGYAR NYELVŰ
SZAKIRODALOMBAN
Az Értelmező Kéziszótárban az alábbi definíciót olvashatjuk: „A figyelem fölkeltésére való
megnevező szó vagy szokásos kifejezés, amelyet ahhoz vagy azokhoz intézünk, aki(k)hez
szólni kezdünk, vagy beszélünk” (ÉKsz. 2003: 903).
„A megszólítás beszédtársunk személyének szavakkal történő megjelölése” olvashatjuk Ladó János definiálását a Magyar Nyelvőrben. (1959: 23).
A Deme-Grétsy-Wacha által szerkesztett Nyelvi illemtan elkülönítve taglalják a
megszólításokat a tegez és magázás kérdéskörétől:
„A megszólítás az emberi kapcsolatteremtés egyik eszköze. Ezért az udvarias
nyelvhasználatban – az évszázadok óta kialakult emberi érintkezés írott és íratlan
szabályainak megfelelően – minden körülmények között a megszólított iránti tiszteletnek,
egymás kölcsönös megbecsülésének kell megnyilvánulnia…” (1987: 128)
Balázs Nyelvtudományi értekezések. 137. számában megszólítás funkciói között
említi a kommunikatív kapcsolat elkezdése, fenntartása, az udvariasságigényének, tényének
hangsúlyozása, gyors sikerre való törekvést is, de használhatjuk kapcsolatzárásnál is
köszönésforma mögé helyezve ( 1993: 40).
Domokosi Ágnes (2002: 6) szerint a megszólítás fogalma: „A címzett jelölésének
számos nyelvi lehetősége létezik: ilyenek többek között a második személyre utaló
névmások változatai, az ezekkel egyeztetett személyragok és személyjelek, a
különbözőnevek, címek, rangok, a foglalkozásra, szerepre utaló főnevek.”
Létezik azonban olyan definiálás is, amely a megszólítás alatt a megkülönböztető
kapcsolattartási lehetőségeket érti: „A magyar nyelvben számos különböző megszólítási
módot ismerünk, például a tegezés, a magázás, az önözés, a »tetszikezés«” (Kenesei 1984:
152).
3.1. A nem tegező formák változatai és funkciói
Kialakult egy közvetettebb kapcsolattartási mód az európai nyelvek körében, amelynek
funkciója elsősorban az alá-főlé rendeltség és a hatalom nyomatékosítása. (Brown-Gilman
1975: 359-88). A magyar kultúrában a harmadik személyű kapcsolattárs a 16. századi
levelekben szerepeltek: a te kegyelmed, te nagyságod színtagmák. (G. Varga 1992: 462).
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Pusztainál olvashatjuk, hogy a harmadik személy önálló udvariassági formája a 18. század
elejére szilárdul meg (1967: 304)
Napjaink mai magyar nyelvhasználatát tekintve a nem tegező viszonyon belül három
típust: az ön , maga és a tetszik formát különböztetjük meg ( Deme-Grétsy-Wacha:1987).
De ez nem olyan egyszerű, mivel a megszólító névmások (maga és az ön), a különböző
nominális megszólító formák, a megszólító elem elhagyásával használt egyes szám
harmadik személyű igealakok, illetve a tetszik-kel alkotott struktúra közötti opció vázolja
az emberi kapcsolatformák szerteágazódását (Reményi 1994: 85).
3.2. A magázás
A 18. században alakult ki a maga, maguk névmás kapcsolattartási használata, még pedig a
maga kegyelmed szószerkezetből alakult ki. (D. Mátai 1999: 456).
Bárczi Géza a magyar nyelv életrajza c. kiadványában azt írja, hogy a maga
udvariassági forma a megjelenése idején, tehát az1850-es években „szörnyű szó”
megbélyegzéssel titulálták. A nyelvművelő kézikönyv pedig azt írja, hogy az ariszokrácia
és a köznemesség leveleiben nem fordult elő a 18. század folyamán.
Azonban vannak olyan nyelvjárási területek ahol csak a „maga” megszólítási forma
él. Kiss Jenő előadótanár a kurzusa elején a belsőséges és közvetlenebb viszony kialakítása
végett felvette azt a kérdést a diákjainak, hogy melyik magázó formával illetheti őket. Az
eredmény sohasem volt egybehangzó, hol a maguk, hol pedig az önök voltak többségben,
ezen miniatűr felmérésből leszűrhető, hogy akik nyelvjárási területről érkeztek azok döntő
többsége a magukra szavazott. (Kiss 1995: 273).
Sille István szerkesztésében megjelenő Illem, etikett, protokoll kiadványában azt írja:
maga „korábbi mellékízei megszűntek, ez az alapvető udvariasságot kifejező köznapi
formula. Nincs benne sértés, nincs benne túlértékelés” (Sille:1994: 113). Domonkosi Ágnes
kérdőíves kutatásának eredményei pedig megcáfolják ezen állítást, mivel az adatközlőknek
az

59,4%-a

tartotta

negatívnak

vagy

bántónak

a

maga

névmás

használatát

(Domonkosi:2002: 151).
Azonban Szafkóné Ács Márta Tinédzserprotokoll című illemtankönyve már Sille-vel
ellentétel véleményt közöl, miszerint a maga névmás használatát konfliktus keltő, és
felszólítja az olvasókat: ne használják a maga megszólítást, mivel ez fölényesnek és
udvariatlannak minősíthet bennünket (Szafkóné:1998).
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3.3. Az önözés
A Nyelvművelő Kézikönyv az ön megszólítást a magá-nál választékosabbnak,
megtisztelőbbnek és hivatalosabbnak tartja (1985: 88).
Révai Miklós, egyetemi tanár, a magyar történeti nyelvészet megalapítója volt az aki,
elsőként használta ezen udvariassági formát, mégpedig a Elaboratior Grammatica Hungarica
című munkájában, eredeti jelentése ő. Népszerűsítését azonban neki nem sikerült elérnie, a
népszerűsítési folyamatot Széchenyi nevéhez kötik, aki szorgalmazta az ön általános
érvényű használatát.
Az alábbi definiállást olvashatjuk két szakirodalomban is: „A tegezés és a magázás
közötti átmeneti forma a keresztnév és az ön személyes névmás együttes használata” (Ottlik
1997: 92; Szafkóné 1998: 14). Jakab István szerint: „a városokban, főként a műveltebbek
nyelvhasználatában már elég gyakori” (1995: 213), Domonkosi Ágnes kutatásaiban
kimutatták, hogy a városi nyelvhasználatban gyakori az ön forma használata. ( 2002: 155).
A nyelvművelő irodalom az 1970-80-as években az önözés használatának
visszaeséséről számol be, továbbá megjegyezi azt is, hogy a fiatalok nyelvéből szinte
kiveszett az önözés (Nemes 1975; Ladó 1980: 284). Ottlik Károly nem sokkal később már
arról számol be, hogy az önözés egyre szélesebb körökben hódít, mivel az akkori tízenhuszonévesek számára divatosnak, menőnek számított, és nem minősítik ridegnek,
tiszteletteljesnek (1997:90). Görög Ibolya az alábbi képen nyilatkozik az önözésről:
„hivatalos, kimérten udvarias, esetleg kissé fellengzős” (1998: 19) vagyis nem csoda, hogy
divatossá vált. Aztán a 21. század elején Domonkosi Ágnes kutatásai is az önözés presztízs
növekedéséről számol be (Domonkosi:2002).
3.4. A tetszikelés, tetszikezés
Kertész Manó azt írta, hogy a 18. sz. első felétől találhatunk adatokat a tetszikelés-re mint
nyelvi érintkezési formára, amely, a méltóztatik kifejezés mintájára létre jövő szó, de viszont
a kisebb fokú tisztelet kifejezését jelöli (Kertész 1931:166-167).
A Magyar grammatika szerint a tetszik segédigére sajátossága az időbeli paradigma
hiányossága, mert jövő idejű alakjait nem használjuk (Lengyel 2000:256). Domonkosi írja:
A tetszik segédige felszólító módú alakjával alkotott szerkezetek azonban nem alkalmasak
a fokozott udvariasság kifejezésére, hiszen a tessék + főnévi igenév erőteljes, akár durva
felszólításnak is hathat. (Domonkosi 2002: 155).
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A Nyelvi illemtan az udvariasság egyik típusának tartja a tetszikelést, ha kérés érdeklődés
vagy felvilágosítás témaköréről van szó és egyenrangúságot lát benne, illetve nem tegező
viszonyban mindenki alkalmazhatja (Deme L., Grétsy L., Wacha 1987: 435).
Sille illemtankönyve ezen jelenséget „megszólítási pótléknak tekinthető nyakatekert nyelvi
formulának” jellemezi, amelynek használatát teljes mértékben nem szorgalmazza (1994:
114).

3.5. Mit mond a protokoll?
Sille protokoll könyvében olvashatjuk a tegeződés felajánlásának etikettjét, amely a
következő esetekben helyénvaló, ha: nő a férfinak, idősebb a fiatalabbnak, magasabb rangú
az alacsonyabb rangúnak. Kivételt, ha a lényegesen idősebb, vagy magasabb rangú által
történő tegezés. A felsorolt esetekben illő elfogadni a tegeződést. Amennyiben a tegeződést
fölajánlják, illő megköszönni.
A tegezést sértés elutasítani. A féloldalas tegeződés - magázódás, vagyis az a helyzet,
amikor az egyik fél tegez, a másik pedig magázva reagál erre, mindig megalázó, mindkét fél
számára zavaró (Sille 1994).
A protokoll hármas szabálya: rang, kor, nem és ezek egymáshoz való viszonyán
alapul.
Tehát férfi a nőt, fiatalabb az idősebbet, alacsonyabb rangú a magasabb rangút
köteles tisztelni. A felsorolás nem jelent sorrendiséget, mert mindig az adott szituációban
való alkalmazás adja a fontossági sorrendet. Ha elbizonytalanodunk, mindig segít a
tiszteletadás. Amennyiben hivatali eseményen, programon vagyunk, ott mindig a rangé a
főszerep. A sorrendiséget minden más esetben az előtérbe lépő női tiszteletadás és idősek
megbecsülése adja.
Soltész azt írja A tulajdonnév funkciója és jelentése könyvében, hogy a tegezéssel
hagyományosan a keresztnévi, becenévi megszólítások függnek össze: ezek kölcsönös
használata szoros, bizalmas viszonyon mellett még egyenrangú kapcsolatot is jelez, a nem
kölcsönös tegezés pedig arról árulkodik, hogy valamilyen szempontból alárendelt partnerrel
szemben képzelhető el (Soltész:1979: 46). A tegezés szándékos lenézést, sértést is jelenthet,
ha a beszélő a megszólított alacsonyabb rendűségét hangsúlyozza ezzel a beszédmóddal
(Bíró-Huszár:1985).
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IV. KÁRPÁTALJA NYELVI SZÍNESSÉGE
Roman Oszipovics Jacobson nevét minden nyelvész ismeri, az ő nevéhez fűződik a
kommunikációs modell, nevezetessége főként abban mutatkozik meg, hogy megnevezi a
nyelvi

kommunikáció

alapfunkcióit:

Emotív-érzelmi,

konatív-felhívó,

fatikus-

kapcsolatfenntartó ide tartozik a köszönés és érdeklődés felkeltés, metanyelvi- értelmezés,
poétikai- nyelvi megformáltság, és referenciális-tájékoztatás, ábrázolás, azaz közlő,
funkciókat különböztet meg (Jacobson: 1969).
A kapcsolatteremtés eszköze a fatikusfunkció, azaz amikor köszönünk, megszólítjuk
a beszédpartnerünket, ez egy összetett és egyben igen problematikus kérdés Magyarországon
is, de itt Kárpátalján még inkább. Ha megakarunk szólítani egy idegent például Munkácson,
vagy az ukrán anyanyelvű főnökünket, munkatársunkat, akkor azt ukránul kell tenni,
alkalmazkodva a szláv nyelvi udvariassági formákhoz.
Trianon következtében megváltozott Kárpátalja helyzete, mely sok tekintetben
hozott új változásokat magával, így a névhasználatban is, és ez bizonyos mértékben napjaink
névhasználatára is hatást gyakorol.
A kárpátaljai magyar több állampolgárává lehet úgy, hogy a házat el sem kellett
hagynia. Kovács Sándor úti olvasmányában így vélekedik: „Kárpátalján az első világháborút
követően végbement politikai és történelmi változások a Guinness–könyvbe illőek. A XX.
században 17 különféle államalakulatot vagy államformát ért meg vidékünk.” (Kovács S.
1999: 24).
A kárpátaljai magyarság szociolingvisztikai helyzetének megváltoztatásában az
alábbi politikai korok hoztak valahol kisebb valahol nagyobb fordulatokat:
– 1918–ig az Osztrák–Magyar Monarchia
– 1918–38 Csehszlovák Köztársaság
– 1939–45 Magyar Királyság (1944–től szovjet befolyási övezet)
– 1945–91 Szovjetunió – Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság
– 1991–től Ukrajna (bővebben lásd Kovács S. 1999: 24, Fedinec 2002: 39–40, és
Vörös 2004: 49).
A változások magával hoztak bizonyos változásokat, elsősorban az államnyelv
megváltozását, amely olyan hivatali papírok átírását eredményezte mint a hivatalos nevek,
személynevek. Mindezt az adott új nyelvre jellemző névhasználatnak a bevezetését
jelentette.
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Az anyakönyvezést a Szovjetunióban különböző törvények által szabályozták. Az
állami anyakönyveztetésénél újszülött nevét a jegyző nemzetiségtől függetlenül, államnyelvi
formára változtatott, más szóval „oroszosított”. Ezért van az, hogy a magyar Andrásból
Andrej, az Erzsébetből Elizaveta lett, illetve számos más alakban is megjelent egy-egy
keresztnév (Kovács 2008a: 1–6).
A Szovjetunióban minden személyes iratban az anyakönyvezett egyént attól
függetlenül, hogy az milyen nemzetiségűnek vallotta magát, illetve attól függetlenül, hogy
azon a népnek milyen névhasználati szabályai voltak, az utóneveket a hivatalos
okmányokban csak cirill betűs írásképben, az orosz személynévhasználat szabályának
értelmében - tehát: фамилия, имя и отчество, azaz: családnév, utónév és apai név alakban
- regisztráltak be. Azaz aki Nagy Béla, az ő apja pedig Nagy Sándor, a hivatalos
okmányokban Nagy Béla Sándorovicsként vagy Alekszandrovicsként lett feltüntetve cirill
betűs írásmódban. Tehát valamennyi kárpátaljai magyar számára, ezen három elemű
névváltozat vált kötelezővé. Az idők folyamán ukrán állampolgárokká vált kárpátaljai
magyarok számára ez a háromelemű névforma szerepel személyes okmányirataikban a mai
napig, azon különbséggel, hogy nem orosz, hanem ukrán nyelvű a tartalma (Csernicskó
1997, Beregszászi–Csernicskó 2003: 158–63, 2010:103–6).
1991–ben pedig a függetlenné vált Ukrajna kötelékébe került Kárpátalja. A
megalakult független állam 1996–ban fogadta el alkotmányát, melynek több cikkelye
foglalkozik a nyelvre vonatkozó tételekkel, de egyikben sem tér ki a névadásra, az
anyakönyvi bejegyzés formáira. A jog lehetőséget biztosít, hogy a szülők gyermeküknek a
számukra legkedvesebb nevet válasszák. Viszont a törvény szabályozza a választható nevek
számát. Hivatalosan Ukrajnában két utónevet lehet választani. Ez alól kivételek, azok a
személyek, akik nemzeti jellegként három vagy ennél több nevet viselnek, illetve ha
gyereküknek kívánják adományozni. (Kovács 2009: 72).
Mindezeket azért említettem meg, hogy tisztában legyünk a politikai változásokkal,
mert ezek kihatnak a személyek nyelvhasználatára és jártasságot igényelnek a szláv nyelvi
udvariassági formákba, amelyek velejárója a keresztnév és a pobátykovi megszólítási
szokások is.
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V.

A KUTATÁS MÓDSZERÉRŐL, KÖRÜLMÉNYEIRŐL,

ELŐZETES FELTEVÉSEIM, A KUTATÓPONTOKRÓL RÖVIDEN
Hulpa Diána nyelvész, több szépirodalmi műben, illetve Kárpátalja több településén kutatta
a nyelvi tiszteletadást, a kutatások alatt kirajzolódott tapasztalatait az alábbi képpen
fogalmazta meg: „A kárpátaljai magyar és ukrán köszönési formák tükrözik az egymás
mellett élő népek hasonló világképét. Az üdvözlési formák megválasztásában mindkét
kultúrában érzelmi, illemtani, társadalmi motivációk, felekezeti hovatartozás, nem, kor,
lakóhely, rokonsági kapcsolatok, szokás és hagyomány stb. játszanak szerepet.” (Hulpa
2005).
A nyelvi tiszteletadás kérdéskörét dolgozatomban alapvetően a szociolingvisztika
elméleti keretein belül közelítem meg.
A kutatásom során azok a nyelvi udvariassági formák kaptak kitüntetett szerepet,
amelyek strukturálják a megszólítási rendszert, vagyis elsősorban a tegezés és magázás mint
a személyhasználatban kötött forma, a névmási megszólítások, illetve az ezekhez gyakran,
tipikusan kapcsolódó nominális megszólítások.
Kutatásom során a napjaink megszólítási rendszerének néhány egységét: családi kör,
munkahely és iskola igyekszem megragadni. Ezen belül kiemelten kutatom a családon belüli
megszólításokat, mivel a családban elsajátított formák hatással vannak az egyén nyelvi
attitűdjére, s ezáltal befolyásolhatják az egész megszólítási rendszerét.
A nehezen mérhető társadalmi jelenségek közé tartozik a nyelvhasználat és ezen
belül is a nyelvi viselkedés, így a megszólítások kérdésköre is, sok tekintetben eltér a
társadalomtudományban vizsgált egyéb jelenségektől.
A társadalomtudomány minden területén a kérdőíves adatgyűjtés az egyik
leggyakoribb adatgyűjtési módnak számít, így én is ezt a kutatási módszert választottam. A
kérdőívemben a szóbeli kommunikáció megszólítási formáit vizsgálom, figyelembe véve a
szláv elemű megszólítások beékelődését a köznyelvbe, illetve az adatközlők szubjektív
véleményére is rákérdezek a témával kapcsolatban.
Kutatás alatt reprezentatív mintát szeretnék kapni a Munkácsi járás tiszteletadási
szokásiról, ezért két kérdőív típust állítottam össze: külön a kilencedik osztályos tanulók
számára, illetve a külön a felnőtt korosztály számára. A felnőtt korosztály 18-tól 60 éves kor
fölé határoltam be. Az átláthatóság és a különbségek megvilágítása céljából a felnőtt
korosztályt további négy korcsoportra bontottam, ezek:
23

 18-30 éves korosztály
 31-45 éves korosztály
 46-760 éves korosztály
 61 év fölötti korosztály
Az iskolás korosztály közül azért lettek kiválasztva a 9. osztályos tanulók, mert
ekkorra már ki van fejlődve a tiszteletadási szokásaik, normáik, illetve még azon tény is
mellette szólt, hogy álltalános iskola minden településen megtalálható, míg középiskola
nem.
Az iskolások számára összeállított kérdőív 25 kérdést tartalmaz. A felnőttek számára
összeállított kérdőív 26 kérdősből áll (lásd 1. és 2. sz. melléklet). A kérdőívek önkitöltős
típusúak. A kérdőívek eleje körülírt szituációkat tartalmaznak. A nyelvi adatokra indirekt
módon, nyitott kérdések formájában kérdeztem rá. A kérdőív második fele az adatközlő
véleményére kérdezz rá a tiszteletadási formákkal kapcsolatban. A kérdőíves kutatásban 175
személy volt segítségemre, ezekből 75 iskolás korú és 100 felnőtt korú A felnőtt korosztály
adatközlői a már említett négy korcsoportnak megfelelően egységesen 25-25 személyként
oszlottak el.
A szakirodalmi tájékozódás, a gyűjtés során szerzett tapasztalatok alapján a
következő eredményekre számítok:


Feltételezem, az iskolás adatközlőim körében,

a

szüleikkel

való

szüleikkel

való

kommunikálás folyamán tegező nyelvi forma az általános


Feltételezem, az iskolás adatközlőim körében,

a

kommunikálás folyamán magázó nyelvi forma ritkán, vagy nem is fordul elő


Feltételezem, hogy a 45 év fölötti adatközlőim szüleikkel való
kommunikálása folyamán, a tegező nyelvi forma ritkán fordul elő



Feltételezem, hogy a 45 év fölötti adatközlőim körében, a magázódó nyelvi
forma szüleikkel való kommunikálás folyamán az általános.



Feltételezem, hogy az iskolások körében az ön megszólítás forma kedveltebb
a maga megszólításnál



Feltételezem, hogy a 50 év fölöttiek körében a maga megszólítás forma
kedveltebb.



Feltételezem, hogy a tetszikelés, a fiatalabb generáció nyelvhasználatában
gyakrabban előfordul, mint 50 év fölötti adatközlők körében.
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Feltételezem, hogy az adatközlők nyelvi udvariassági formái között nincs
lényeges eltérés

A kutatást a Munkácsi járás 5, többségében magyarlakta településén végeztem el,
ezek: Barkaszó, Szernye, Csongor, Fornos, Dercen, illetve a járás székhelyén, Munkácson,
ahol az ukrán anyanyelvű lakosság dominál.
Barkaszó ukránul Баркасове magyar többségű helység, az 1920-as évektől
betelepített ukránok, ruszinok is lakják. Közigazgatásilag Szernyéhez tartozik. A település
25km-re fekszik Munkácstól (Botlik-Dupka 1993). A települést érinti a Csap–Bátyú–
Munkács–Lviv vasútvonal. A 2001 népszámlálási adatok alapján 2236 fő, ebből 64,9%
(1452) magyar, 12% ukrán és 21% cigány.
Szernye, 1946–tól ukránul: Rivne sík területen fekvő magyar község. A település 25
km–re fekszik Munkácstól az Izsnyéte–Barkaszó–Szernye

vonalon. Bekötőúttal

kapcsolódik a Csap–Nagydobrony–Csongor–Munkács műúthoz. (Botlik – Dupka 1993:
138–140). Társközsége Barkaszó. Lakossága a 2001 népszámlálási adatok alapján 1979 fő,
ebből 85,4% (1690) magyar, 1% ukrán és 13% cigány (Molnár– Molnár D. 2005: 83).
Fornos, ukránul Форнош, korábban Ліскове (Liszkove / Liskove) Munkácstól 9 kmre délre fekszik, Dercentől 5 km-re északkeletre van, önálló község. Az Árpád-kori települést
a krónikák először 1392-ben említik. (Botlik – Dupka:1993). A 2001-es népszámlálási
adatok szerint Fornosnak 1 455 lakosa van. Lakóinak túlnyomó része magyar: 1 412 fő, azaz
97% magyar és 2%-a ukrán nemzetiségűnek vallotta magát(Molnár– Molnár D. 2005).
Dercen ukránul Дерцен, oroszul Дриcина (Driszina), Munkácstól délre, a Szernyemocsár északi részén, a Kerek-hegy lábánál fekszik. Munkács ide 14 km, Beregszász 18 km
(Botlik – Dupka:1993). Dercen lakossága a 2001-es népszámlálási adatok alapján 2793
lelket számlál, amelyből 2727, azaz 97,6 % magyar nemzetiségű így a járás legnagyobb
magyar lelket számláló faluja. Bevándorolt „nemzetiségei” együttesen elérik a 2%-ot.
(Molnár– Molnár D. 2005).
Munkács, ukránul Мукачево Kárpátalja központi részén fekszik az ÉszakkeletiKárpátok aljában, az Alföld és a hegyvidék találkozásánál. Ungvártól 42 km-re délkeletre, a
Latorca partján fekszik (Botlik – Dupka:1993). Lakossága a 2001-es népszámlálási adatok
szerint 81 637 lakosan van a városnak, ebből magyar 6975 fő, azaz a 8,5 %-a, 77% ukrán
és 1(2) %-a cigány nemzetiségű (Molnár– Molnár D. 2005).
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VI. EREDMÉNYEK
6.1. Iskolás korúak nyelvi tiszteletadási formáinak vizsgálata
6.1.1. Iskolások családi körben használt udvariassági szokásai (szülő, nagyszülő, testvér)
A Munkácsi járás vizsgált településeinek általános iskolásai között 75 kérdőívet sikerült
kitöltetnem.
A család az emberi kapcsolatoknak az egyik, legintimebb, legközvetlenebb típusa,
akár ha a szülő és a gyerek kapcsolatát, akár ha a férj és a feleség kontaktusát nézzük. Ezen
viszonyok tükröződnek a családtagok kommunikálása során is (Károlyi 2017:196).
A kérdőív első kérdéseiben arra szerettem volna választ kapni, hogy az iskolás
adatközlők családtagjaikkal szemben milyen nyelvi tiszteletadási formát használnak. Az
első nyitott kérdésem így szólt: Hogyan kérdezné meg szüleitől, hogy segítsen-e a festés
utáni nagytakarításban?
Az adatközlők válaszai alapján kiderült, hogy 70 adatközlő tegező viszonyban van a
szüleivel, míg 5 adatközlő magázó viszonyban. „Anyuka segíthetek?”, „Segítsek a
nagytakarításban?”, „Segítenél légyszíves a festés utáni nagytakarításban”, „Betudnátok
segíteni a nagytakarításban?”, „Anya/ apa segíthetek takarítani?”, „Szükséged van a
segítségemre?”, „Miben segítsek nektek?”
Ezen 5 adatközlő közül kettő derceni, kettő fornosi és egy munkácsi lakos volt:
„Édesapám esetleg segíthetnék valamiben?”, „Legyen szíves segíteni takarítani!”, „Tudna
segíteni?”. Az adatközlők anya, apa, anyuka, édesapám megszólítást használják, ha a
szüleiket akarják megszólítani.

Kijelenthető tehát, hogy gyerek-szülő kapcsolatban a

tegeződés dominál, de elvétve előfordul magázó forma is, ami a hagyományt és a mélyebb
tiszteletet fejezi ki.
A második nyitott kérdésben szerettem volna választ kapni az adatközlők
nagyszüleik irányában használt udvariassági formájáról. A kérdés a következőképpen szólt:
Hogyan kérdezné meg nagyszüleitől, hogy érzik magukat?
Az adatközlők válaszai megoszlottak, nagyobb eltérés figyelhető meg a tegezés és
magázás használatát illetőleg, 55 adatközlők tegezi nagyszülőjét: „Hogy érzitek
magatokat?”, „Hogy érzed magad?”, „Jól érzitek magatokat? Jól vagytok?”, „Szia, Nagyi,
mi a helyzet?”, „Hogy vagy? Hogy vagytok?”, míg 20magázza: „Jónapot, hogy érzik
magukat?”, „Csókolom, hogy érzik magukat?”, „Hogyan érzi magát, Nagyi?”,
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„Nagyszüleim, hogy érzik magukat?”, „Hogy tetszik érezni magát?”, „Hogy tetszik lenni?”
, „Hogy érzi magát mostanság?”, „Hogy van/ hogy vannak?”
Azok a fiatalok, akik tegezik a nagyszüleiket, azok közül 32-en a hogy vagy?, hogy
vagytok? kérdéstípust használják. A tanulók az idősebb nemzedéket tiszteletből vagy
hagyományból magázzák. A kapott válaszok jól illusztrálják a magázás sokféleségét. Az
adatközlők, a nagyi, nagyapa, nagyszüleim, megszólítást használják a nagyszülőkkel való
kommunikálás során. A tetszikelést válaszaiban 8 adatközlő említette, ezek inkább barkaszói
és munkácsi születésűek voltak: „Hogy tetszik lenni?”, „Hogy tetszik érezni magát?”.
A kérdőív következő kérdése az alábbi volt: Hogyan kérné meg a testvérét, hogy
adjon kölcsön valamit?
Az iskolások válaszaiból kiderült, hogy mindenki tegezi a testvérét, közvetlen, baráti
viszonyban vannak: „Kérlek add kölcsön”, „Adj kölcsön!”, „Légyszíves ideadnád nekem a
ruhádat?” , „Légyszíves adj kölcsön valamit!”, „Kölcsön tudod adni?”, „Emili, adsz nekem
kölcsön, ezt a blúzt?”, „Add csak ide!”, „Elkérhetem a pulcsid?”. Az iskolások a
testvérjeiket becézve szólítják meg: Emili, Kara, Zsófi, Atti, Fruzsi, Tomi,stb.
A diákokhoz az alábbi kérdést intéztem: Mi a véleménye arról, ha a családban
mindenki mindenkit tegez? A tanulók többsége, azaz 65 adatközlő jó dolognak,
megszokottnak, közvetlen viszonynak, természetesnek, elfogadhatónak, normálisnak,
rendjén valónak tartotta, ha a családban mindenki mindenkit tegez, válaszukat a
következőképpen indokolták: „Szerintem ez természetes, én már megszoktam és nem is
tudnám magázni őket.”, „Szerintem teljesen normális, viszont van olyan család is, ahol a
gyerek magázza a szüleit”, „Szerintem a tegeződés a közvetlenséget is jelképezi. Ha
tisztelettel szólítjuk meg a másikat, akkor a tegeződés teljesen rendben van.”, „Mivel a
család mégiscsak egy olyan tagokból álló legkisebb közösség, akik közel állnak egymáshoz,
azért szerintem jó dolog az, ha a családban tegezik egymást az emberek.”, „Családomban
ez már megszokott, ritka az olyan, aki magázza szüleit.”, „Mindenkihez közel álló jó
viszony.”, „Szerintem így van rendjén.”, „Teljesen normális, mivel mégiscsak családtagok,
nem pedig idegenek vagyunk egymás számára. Nyilván, ha a rokonokkal nem tarjuk annyira
a kapcsolatot, és kicsit idősebb az adott személy akkor magázom.”, „Szerintem nagyon jó,
így sokkal könnyebb őszintének lenni.”, „Teljesen normális dolog.”
Az adatközlők közül 5 tanuló nem válaszolt a kérésre,5 tanuló pedig nem értett egyet
a kérdéssel. Válaszukat azzal indokolták, hogy a nagyszülőket, szülőket tisztelni kell, ezért
kell őket magázni, főleg ha idős. Ezen kérdésnél azok jelölték meg a magázás fontosságát,
akiket a szüleik magázásra szocializáltak: „Véleményem szerint ez neveltetéstől függő. Én
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személy szerint a nagyszüleimet magázom, de engem így neveltek mások tegezik. Szerintem
rendben van az is, akik magázzák, az is, ha tegezik.”, „Ha a gyerek a szülőket az normális,
de a nagyszülőket magázni kell.”, „Az időseket tisztelni kell.”, „Egy fiatalnak nem illő és
nem szép tegeződni.”
A diákok következő kérdése ezen témában az volt: Mi a véleménye arról, ha a
családban a mindenki mindenkit magáz ? Az adatközlők közül, 20 nem válaszolt a kérésre,
10 furcsának tartotta: „Igazából még nem hallottam ilyet, furcsa egy szokás.”
További 3 nagy szigorúságnak: „„Szerintem az ilyen családban nagy a szigor, és
mindenki tiszteli a másikat. Bár a közeli családtagoknál nem látom szükségét a
magázódásnak.”
20 nem is hallott ilyet, de saját döntésnek gondolja: „Mindenkinek a saját döntése,
hogy beszél a családtagjaival.”
További 22 tanulóból 8 távolság tartónak, 7mély tiszteletként titulálja, további 7
pedig jónak tartják: „Ez egy szép dolog, például ha a gyerek az időset, nagyszüleit vagy
esetleg szüleit is magázza. Jólneveltség tükröződik vissza.”, „Családtípustól is függ, de
szerintem rendben van.”
Iskolások családi körben használt udvariassági szokásairól elmondható, hogy az
adatközlők szüleiket túlnyomó többségben tegezik, nagyszüleiket is sokan tegezik, de már
jóval több alakalommal magázódnak, míg testvéreiket koruktól függetlenül minden iskolás
tegezi.
6.1.2. Iskolások rokonokkal használt udvariassági szokásai (nagynéni, nagybácsi,
keresztszülő, stb.)
A kérdőív további részében arra szerettem volna választ kapni, hogy az iskolás adatközlők
közeli rokonaikkal (nagynéni nagybácsi, unokaöcs, unokahúg és a keresztszülő) szemben
milyen nyelvi tiszteletadási formát használnak. E témában az első nyitott kérdésem így
szólt: Hogyan kérdezné meg édesanyja/ édesapja testvérét, testvérének házastársát, hogy
mikor jön Önökhöz legközelebb?
Az adatközlők válaszai alapján elmondható, hogy a 75 tanulóból 58 adatközlő tegezi
édesanyja/ édesapja testvérét, testvérének házastársát, amit az alábbi válasz variánsok is jól
tükröznek: „Mikor jösztök legközelebb nálunk?” „Mikor jönnek?”, „Mikor jössz hozzánk
legközelebb?”, „Mikor látogatsz meg minket?”, „Mikor fogtok legközelebb nálunk jönni?”,
„Mikor látogattok meg legközelebb?”, „Mikor jösztök minálunk?”, „Szia, Drága
nagynéném szeretném tudni, hogy legközelebb mikor jösztök nálunk?”.
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17 diák pedig magázza édesanyja/ édesapja testvérét, testvérének házastársát: „Mikor
várhatóak legközelebb látogatóba”, „Mikor tetszik legközelebb nálunk jönni?”, ”Mikor
fog/fognak legközelebb jönni?”, „Ön mikor jön hozzánk legközelebb?”, „Mikor láthatjuk
önt legközelebb?”
Két olyan adatközlő volt, aki az egyik felet tegezi, a másikat magázza, tehát
édesanyja/ édesapja testvérét tegezi, de annak a házastársát már magázza: A tetszikelés 5
alkalommal fordult elő, a fog/fognak magázó alak 3 alkalommal. Az ön megszólítási forma
3 alkalommal fordult elő, mégpedig a munkácsi fiatalok körében. Tehát kijelenthető, hogy a
diákok édesanyja/ édesapja testvérét, testvérének házastársát, az esetek túlnyomó
többségében tegezik.
A következő kérdésben szerettem volna választ kapni arra, hogy az adatközlők
édesanyja/ édesapja testvére, testvérének házastársa milyen tiszteletadási formát használnak
adatközlők irányában: Hogyan kérdezik meg ők Öntől, hogy hogy van?
A válaszok alapján a 75 iskolásból 74-et tegezi édesanyja/ édesapja testvére,
testvérének házastársa: „Hogy vagy?”, „Szia, drágám, hogy vagy?”, „Hogy érzed
magad?”, „Hogy érzed magadat?”, „Kata, hogy vagy?” „Viktorka, hogy érzed magad?”
Egy munkácsi líceumban tanuló munkácsi lakosú diákot pedig magáznak: „Maga
hogy van?”. Az adatközlőket ezen rokonaik a keresztnevüken, vagy annak a becézett
formáján szólítanak meg: drágám, Kata, Viktor, Reni, Erik, Norbi stb.
A következő kérdésben rákérdeztem az adatközlőktől, hogy unokaöcsüket és
unokahúgukat hogyan szólítsák meg: Hogyan szólítsa meg unokaöcsét/ unokahúgát? Ezen
kérdésre érkezett válaszok alapján kijelenthető, hogy 74 adatközlő a nevén szólítsa meg az
unokaöcsét és unokahúgát: „Szia Öcsi”, „Szia hugi”, „Szia Petra”, „Szia András” stb.
illetve ezen iskolások között tegező viszony áll fent, kivéve egy adatközlőt, aki magázza
unokaöcsét és unokahúgát, ezen adatközlő munkácsi lakos: „ Maga hogy van”
A következő kérdésben az adatközlőknek választ kellett adnia arra, hogy őket az
unokaöcsük és húguk hogyan szólítják meg. A 75 tanulóból mindegyik azt válaszolta, őket
tegezik, és ha megszólítják, akkor azt a keresztnevüken vagy a becenevüken teszik: Szia,
szevasz Eszter, Adrienn, Adri, Peti, András, Viktor, Zsófi stb.
A következő kérdésekben a gyerek és keresztszülő kapcsolatát vizsgáltam. A
keresztszülők kategóriáját azért soroltam be a rokoni kategóriákba, mert a magyar identitású
emberek előszeretettel választanak közeli rokont, nagybátyát, második vagy harmadik
unokatestvért keresztszülőknek és persze barátokat is, de szülők az esetek többségében
rokoni szálú keresztszülőket választanak, választottak. Először az alábbi kérdést tettem fel
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az adatközlőknek: Hogyan kérdeznék meg Öntől keresztszülei, hogy hogy van? A 75 tanuló
egységesen azt válaszolta, hogy őket a keresztszüleik tegezik, tehát úgy kérdezik tőlük:
„Hogy vagy keresztlányom/ keresztfiam?”, „Hogy vagy drágám?”. A válaszok alapján a
keresztszülők a keresztgyermekeiket keresztlányom, keresztfiam, drágám megszólítással
illetik.
Ezen kérdést követően az adatközlőknek az alábbi kérdést tettem föl: Hogyan
kérdezné meg Ön keresztszüleitől, hogy mikor találkoznak?
A 75 iskolás közül 60 adatközlő csak tegező viszonyban van keresztszüleivel:
„Mikor találkozunk legközelebb?”, „Mikor látjuk egymást legközelebb?”, „Keresztanyu/
keresztapu mikor találkozunk legközelebb?”, „Mikor tudtok jönni? Gyertek minél
hamarabb!”.
12 adatközlő és keresztszülője között magázó viszony van fent: „Mikor jönnek
legközelebb?”, „Mikor látlak titeket újra?”, „Mikor fog jönni?”
További 3 adatközlő pedig kortól függően, a fiatal keresztszülejét tegezi, míg az
idősebbet magázza: „Kortól függ a fiatalt tegezem, az időset magázom” „Mikor jösztök?
Vagy mikor jön? ”
A válaszadók közül egy adatközlő sem tetszikeli keresztszüleit. A keresztszülők
megszólítása keresztanyu, keresztapuformát használják az adatközlők a válaszok alapján.
A kérdőív következő kérdése így hangzott: Ki az, akit semmiképpen nem tegezne a
rokonságból? Miért? A tanulók többsége „idős rokonaimat nem tegezném, illetve azokat,
akik nála 20-30 évvel idősebbek”. Négy tanuló megnevezte, hogy ők a „távoli rokonaimat”,
További két tanuló az „unokatestvéremet” nem tegezné, utóbbiak városi születésűek.
További 6 tanuló megnevezte a „dédszüleimet, mert nagyon idősek”, 8 tanuló a
„keresztszüleimet nem tegezném, tiszteletből”, „a keresztszüleimet nem tudnám tegezni,
azért, nem vagyunk közeli kapcsolatban velük”.

Két adatközlő „nagynénijét”,

„nagybátyát”, további egy adatközlő pedig a „rokonom rokonát” nem tegezné le. 9
adatközlő pedig azt állítja, hogy mindenkit tegez a rokonságából: „mindenkit tegezek, mert
úgy szoktam meg” ,„tegezek mindenki”, „nincs olyan, akit magázok, tegezek mindenkit”.
Összeségében kijelenthető, hogy az iskolások rokonokkal használt udvariassági szokásaiban
a tegező forma dominál, az adatközlők ezt használjak a legtöbb esetben, de előfordul, hogy
édesanyjuk vagy édesapujuk testvérét, vagy annak a házastársát, keresztszüleiket, sőt még
unokaöcsüket vagy unokahúgukat is magázza egy-egy adatközlő, azon rokonok akik idősek,
távoli rokonok, közvetett kapcsolatban vannak, az adatközlők nem magáznák.
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6.1.3. Iskolások tanáraikkal szemben használt udvariassági formái
A kérdőív következő részében választ szerettem volna arra kapni, hogy a 9. osztályos tanulók
milyen nyelvi tiszteletadási formákat használnak tanáraikkal szemben.
A kérdés az alábbi képpen szólt: Hogyan kérdezi meg a tanárát az iskolában, hogy
segítsen valamiben? Hogyan szólította meg ha fiatal nő/ fiatal férfi?
Az adatközlők az alábbi válaszokat adták: „Fiatal nő vagy férfi: Jónapot! Segítene
nekem, kérem szépen!”, „Tanárnő vagy tanár úr, segítene?”, „Fiataltól: kérem szépen,
segítsen. Időstől: jónapot segítsen!”, „Fiatalt: kérem, idős: tessék segíteni!”, „Fiatalt:
segítene, kérem. Időstől: legyen szíves, segítene?”. Három tanuló azonban, ha fiatal tanárról
van szó, akkor azt letegezik: „Fiatal nő v férfi: Elnézést, lenne pár perced rám? Esetleg
tudnál segíteni?”, „Fiatalt: segítenél, segítesz?”. „Kortól függetlenül: tetszik tudni
segíteni?”
Hogyan kérdezi meg a tanárát az iskolában, hogy segítsen valamiben? Hogyan
szólította meg, ha középkorú vagy idősebb nő, középkorú vagy idősebb férfi?
Az adatközlők az alábbi válaszokat adták: „Idősebb nő vagy férfi: Segítene már
nekem kérem szépen!”, „Tanárnő vagy tanár úr, segítene?”, „Segítségre lenne szükségem,
ráér?”, „Elnézést tanár(nő) segítene valamiben?”, „Idősebbtől: Tetszik tudni ebben a
feladatban segíteni nekem?”, „Idősebb: Tanárnő, legyen szíves ide jönni.”, „Kortól
függetlenül: tetszik tudni segíteni?”.
A végzős tanulók közül 72-en a tanáraikat kortól függetlenül magázzák, 3 tanuló
azonban, ha fiatal tanárról van szó, akkor azt letegezik: „segítenél, segítesz?” nyelvi
kifejezések használata is ezt tükrözi. A tanulók közül 15-en tetszikelik a tanárukat, ebből 13an csak az idős tanárjukat tetszikelik. Az iskolások, ha megszólítják tanáraikat, akkor a
Tanárnő vagy tanár úr megnevezést alkalmazzák. Az egyik tanuló, magázó formát használt,
de ezen forma kevésbé udvarias hangzású, inkább felszólításnak hat: „tessék segíteni”,
mivel tessék + főnévi igenév erőteljes, durva hangzást kölcsönös (Domonkosi:2002).
Hogyan kéri meg tanára az iskolában, hogy adja be a dolgozatát?- hangzott a
kérdőív következő kérdése.
Az adatközlők válaszaiból kiderül, hogy a 75 adatközlő közül 73 jelölte meg csak a
tegező nyelvi tiszteletadási formát a jelölte meg a tanárok részéről a diákjaik felé: „Adjad
befelé a dolgozatod.”, „Add be a dolgozatodat”, „Beadod a dolgozatod?”, „Beadnád te is
a dolgozatodat?”, „Légyszíves add be a dolgozatod!”, „Mindenki adja befelé, ha megszólal
a csengő.”, „Legyen szíves, adja le a dolgozatot.”, „Na gyerekek adjuk le a dolgozatot.”,
„Bianka/Niki kérlek, add be a dolgozatot!”.
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Dercenben és Fornosban volt egy-egy tanuló, akik a tanáruk által feléjük használt
nyelvi tiszteletadási formaként a magázást is megjelölték: „Adja ide a dolgozatot!”.
A következő kérdés, éppen az ellentétje az előzőnek: Hogyan kérdezi meg tanárától,
hogy kijavította a dolgozatot?
„Maga kijavította?”
A válaszokból jól kitükröződik a diákok magázásának sokszínűsége. A diákok közül
45-en tetszikelik a tanárukat: „Kitetszett javítani a dolgozatot?”, „Ki tetszett már javítani a
dolgozatot?”
További 30 tanuló is magázza a tanárait, csak más udvariassági formát használva:
Kijavította a dolgozatot?” „Bocsánat, kijavította a dolgozatot?”, „Tanárnő/úr kijavította a
dolgozatot?”.
Az egyik tanuló maga: „Maga kijavította a dolgozatot?” ,egy másik pedig az ön
udvariassági formát is használja: „Ön kijavította a dolgozatot?”
A tanulók a tanáraik megszólítására a tanár úr, tanárnő megszólítást is alkalmazzák
a velük megvalósuló kommunikáció során. Az adatközlők közül, ezen kérdésnél, senki sem
nevezte meg, hogy a tegezné a tanárát információ az csere folyamtában. Az előző kérdéshez
képest, itt sokkal jobban kirajzolódik a tanulók udvariassági formáink a használata.
A következő kérdésben a tanulóktól megkérdeztem, hogy Ki az, akit semmiképpen
nem tegezne a tanárai közül? Miért?
Az adatközlők válaszaiból kiderül, hogy nem tartják illőnek és elfogadottnak a tanár
tegezését, mivel idősebbek nálunk, felettesek. A diákok szerint a tanárok felé a tiszteletet a
magázással lehet kifejezni, és az személy, aki nem magázza a tanárát, az tiszteletlen a tanára
irányában: „Időseket, mert öregek, nem illő.”, „Senkit sem tegeznék, mert tanárok, és
megérdemlik a tiszteletet.”, „Kiskorunkban megtanítottak, h magázni kell a tanárunkat,
ezért senkit sem tegeznék.”, „Azért nem tegezném, mert nem esne jól nekik.”, „A tanáraimat
tiszteletből nem tegezném, mert számomra is fura lenne, ha tegezni kellene.”, „Egyik
tanáromat sem tegezném le, mert feletteseim.”, „Mindenkit magáznék, mert sokkal
idősebbek, mint én.”.
A diákok közül négyen azt mondták, hogy ők akkor tegeznék a tanáraikat, ha azok
megengednék neki, de a tegezést az órán nem tarják helyénvalónak, csak a tanítás után:
„Csak azokat a tanárokat tegezném, akik engedélyt adtak rá, de csak óra után.”, „Csak a
szomszédban élő tanárt tegezném le.”.
A kérdőív további két kérdésében az ukrán, angol vagy német nyelvet tanító tanáraik
megszólítására kérdeztem rá. A tanulók angol és német tanáraiktól az esetek egyik felében
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az adott idegen nyelven kérdezik meg, a tanárt, hogy kijavította a dolgozatot, de másik
felében magyar nyelven. 45 tanuló ukrán nyelvet tanító tanáraiktól ukrán nyelven kérdezi
meg, hogy mi volt a házi feladat: „Вибачте, щобулодомашняробота?” A többi tanuló
magyar nyelven: „Mi volt a házi feladat?”.
Érdekes, hogy azon tanulók, akik ukránul szólnak a tanárhoz, azok közül senki sem
szólítja meg a nevén a tanárt, tehát itt a tanárnő keresztnevére és az apa utáni nevére
gondolok, pl: Tetjána Olekszandrivná, tehát ez alapján arra lehet következtetni, hogy a
tanulóknak vagy magyar származású ukrán nyelv tanára van, vagy nincsenek tisztában a
szláv megszólításokkal.
Az adatok alapján elmondható, hogy a diákok tanáraikat tisztelik, és ezért
magázódnak velük, továbbá magas számban tetszikelik őket.
6.1.4. Iskolások véleménye a nyelvi tiszteletadási szokások használatáról
A kérdőív második felében az adatközlők véleményére voltam kíváncsi, tehát arra, hogy
szerintük a tegezés, a magázás milyen viszonyt fejez ki, kiket hogyan illik megszólítani,
melyik udvarias megszólítást kedvelik, használják, illetve a szláv elemű megszólításokat
használatára tértem ki.
Az egyik kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy a tanulók szerint milyen viszonyokat
fejez ki a tegezés, magázás és a tetszikelés. A tanulók a tegezésre az alábbi viszonyokat
jelölték meg: „baráti”, „közvetlen”, „kapcsolat”, „családi”, „közeli”, „kapcsolat/ismerős
viszonyt”, „szoros kapcsolatot”, „jó barátságot”, „nyitottságot”, „bizalmas viszonyt”,
„megszokott”, „jó viszonyt”. A legtöbb tanuló a baráti, családi és jó viszonyt nevezte meg.
A magzás viszonyát a tanulók a következő képpen ítélték meg: „udvariasság”,
„tisztelatadás”, „illedelmesség”, „nem jó, rossz viszony”, „közelebbi”, „lehet sértő”,
„félelem”, „nem közeli és nem szoros kapcsolat”, „tanárokat szólítunk meg így, de nem
minden esetben.”
A tetszikelés viszonyának meghatározására írták a tanulók: „tekintélyt a beszélők
közt”, „főleg idősebb iránti tiszteletet”, „távoli”, „kevésbé jó viszony”, „tisztelet”,
„magabiztosság”, „idősebb emberekkel való barátság”, „kérdésnek használom.”. A
tanulók saját tapasztalataik alapján összetetten összefoglalták ezen viszonyok használatának
színtereit.
A kérdőív folytatásában az alábbi kérdésre szerettem volna választ kapni: Véleménye
szerint Önnek kiket illik tegezni és kiket illik magázni?
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Az adatközlők szerint tegezni illik: „a családtagokat”, „a velem egykorúakat”, „a
tőlem a fiatalabbakat”, „barátokat”, „és akik engedélyt adnak rá az idősek közül”, „pár
évvel idősebbeket”, „akik velem egyidősek, vagy nagy barátság köt össze vele tegezem, de
nem minden esetben”, „keresztszülőket”, „közeli ismerősöket”.
Az adatközlők véleménye és tapasztalata alapján magázni illik: „öregeket”,
„időseket, „feletteseinket kortól függetlenül magázni kell”, „idősebb falubelieket”, „a 2535 évnél idősebbeket már lehet magázni, kivéve a megkéri, hogy ne tegyem”, „tanárokat”,
„szüleimet”, „idegent”, „középkorú és annál idősebb embereket”, „akiket tisztelek”,
„nagyszülőket”, „családtagokat”, „keresztszülőket”.
Az következő kérdésben arra szerettem volna választ kapni az iskolásoktól, hogy
szerintük kiket illik tetszikelni, illetve hogy ők kiket tetszikelnek. Több adatközlő
nyilatkozta, szám szerint 21 adatközlő kijelentette, hogy nem használja eme kifejezést. Az
többi iskolás megjelölte válaszaiban a következőket: „szomszédban élőket”, „időseket”,
„öregembereket”, „tanárokat”, „idegent”, „pár évvel idősebbeket”, „családot”, „rokont”,
„feletteseket”, „apukámat és annak családtagjait”, „barátnőm szüleit és nagyszüleit”,
„távoli rokonokat”, „akik elvárják azokat szokta tetszikelni”.
Milyen különbséget érez a Maga és az Ön megszólítás között? Az adatközlők közül
18-an nem éreznek különbséget a maga és az ön megszólítás között. Az egyik adatközlő ezt
nyilatkozta: „Hát én magázni akkor szoktam, amikor egy nővel beszélek, önözni pedig akkor,
amikor egy férfival.”
Az iskolások szerint az ön megszólításforma „fiatalosabb”, „szebb”, „műveltebb”,
„választékosabb”, „illedelmesebb”, „meggondoltabb a maga megszólításnál”. „az önt a
nagyobb rendű emberek, ismeretlen, nők körében használatos”. Egy adatközlő szerint az ön
„személytelen”, de „illedelmesebb” a magánál. A maga megszólítás az iskolások szerint:
„bizalmasabb”, „személyesebb”, „megszokott”, „nem túl gondolt”, de van, aki szerint
„flegmázós”.
Az alábbi 1. táblázat összefoglalja azt, hogy az adatközlők szerint az ön vagy a maga
udvariasabb, bizalmasabb, választékosabb, illetve, hogy a diákok melyiket használják
gyakrabban (lásd 1. táblázat).
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1.

táblázat: Az ön és a maga megítélése N=75
Ön

Maga

17

40

melyik az udvariasabb?

42

17

melyik bizalmasabb?

25

32

melyik választékosabb?

23

33

melyiket használja gyakrabban?

A kérdőív záró kérdése a keresztnév és a pobátykovi (pl.: TetyájaJurijivná) típusú
megszólítás használatának színtereire kérdezett rá. Az iskolás adatközlők közül többen
„semmilyen helyzetben” nem használnák ezen megszólítás alakot. A válaszadó adatközlők
közül az alábbi színtereket jelölték meg: „munkahely”, „kérvény írás közben”,
„olimpiákon”, „ha a tanár úgy szeretné”, „ukrán tanárt szólítanék így”, 3 adatközlő akkor
használná, ha „nem tudja eldönteni, hogy tegezzen vagy magázzon egy személyt”, továbbá
„orvosoknál, a kórházban”, „ukrán környezetben”, „ha segítséget akarok kérni”. Az egyik
adatközlő állítása alapján „ha barátot a teljes nevén szólítok, akkor valószínű dühös vagyok
rá”.
6.1.5. Összegzés
Iskolások családi körben használt udvariassági szokásairól az adatok alapján kijelenthető,
hogy az adatközlők szüleiket jóval magasabb arányban a tegezik, mint a többi rokonukat. A
nagyszüleiket is sokan tegezik, de már nagyobb számban magázzák. Ez elmondható az
édesapja/édesanyja testvérét vagy annak a házastárását, illetve keresztszüleik tegezéséről is.
(lásd 2. táblázat). Ladányi Brigitta Kisgejőcön végzett kutatása is hasonló eredményeket
mutatott (Ladányi 2003: 95). Az adatközlők a testvéreiket koruktól függetlenül tegezik. Az
unokaöcsét/ unokahúgát 1 munkácsi adatközlő kivételével mindenki tegezi.
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2.

táblázat: Az iskolás adatközlők tegezési szokásinak eloszlása N=75
Ön

Maga

17

40

melyik az udvariasabb?

42

17

melyik bizalmasabb?

25

32

melyik választékosabb?

23

33

melyiket használja gyakrabban?

Az iskolások a tanáraikat tiszteletből magázzák, mivel azok a feletteseik, csak abban
az esetben tegeznék tanáraikat, ha az megengedi számukra, de csak tanítási óra után.
Azon 9. osztályos tanulók, akik szüleiket magázzák, a tetszikelés magázási formát
szüleikkel való kommunikálásik folyamtában egyáltalán nem használják, nagyszüleiket 8
adatközlő, keresztszüleiket 5 adatközlő, tanárait pedig 45 tanuló tetszikeli. Az adatok alapján
megállapíthatjuk, azt, hogy a tanulók a tetszikelést előszeretettel használják a tanárukkal
való kommunikálás közben.

Ezen jelenség rögzítését Domonkosi Ágnes kutatásai is

kimutatták a 14 éves kor alattiak és a 14-16 éves diákok körében (Domonkosi 2002:157).
A falusi és a városi adatközlők udvariassági szokásai között nincs lényegesebb
eltérés.

6.2.

Felnőttek nyelvi tiszteletadási formáinak vizsgálata

A Munkácsi járás településeinek felnőtt lakosai között 100 kérdőívet sikerült rögzítenem. A
kérdőív első részében arra szerettem volna választ kapni, hogy az adatközlők a szüleikkel,
nagyszüleikkel, testvéreikkel, apósukkal, anyósukkal, házastársukkal, közeli rokonaikkal,
nagynénijükkel, nagybácsijukkal, unokaöcsükkel, unokahúgukkal és a keresztszüleikkel
szemben milyen nyelvi tiszteletadási formát használnak.
A következőkben korosztályok szerint közlöm a kapott eredményeket.
6.2.1. 18 – 30 éves felnőttek családi körben használt udvariassági szokásai (szülő,
nagyszülő, testvér stb.)
A kérdőív első kérdésében arra szerettem volna választ kapni, hogy az adatközlők és szüleik
között milyen nyelvi tiszteletadási forma van jelen, az első kérdés így szólt: Hogyan kérné
meg szüleitől, hogy mit csinálnak aznap este?
36

Az adatközlők válaszai alapján elmondható, hogy a 25 adatközlőből 22 tegezi szüleit,
és az alábbi udvariassági formát használják:
„Sziasztok! Mi az esti program?” „Apa, anya mit fogtok ma csinálni?” „Mit csináltok
este?” „Van estére programotok?” „Mit fogtok csinálni az nap este?”
Három adatközlő pedig magázza, ezekből egy derceni, egy fornosi és egy munkácsi
lakos: „Mit fog csinálni anyu/apu?”
Az adatközlők, anya, apa anyu, apu megszólítást használják a mindennapokban: „Apa, anya
mit fogtok ma csinálni?”
Azon személyek, akik magázzák szüleiket, egyik sem használja a tetszikelés
megszólítási formát. Az adatok alapján kijelenthető, hogy a gyerek-szülő kapcsolatban a
tegeződés dominál.
A következő kérdésben az adatközlők nagyszüleik irányában használt udvariassági
szokásaira kérdeztem rá.
Az adatközlők válaszai között szélesebb eltérés figyelhető meg, mint az előző
kérdésben. A 25 adatközlőből 14 kizárólag csak tegező formát használ nagyszülei
megszólítására:
„Hogy vagytok?” „Hogy vagy, nagymama/mama/mami/nagyi/papó?” Mi a helyzet mami?”
„Hogy érzed magadat?”
Hat személy pedig csak magázó alakban szólítja meg nagyszüleit: „Hogy vannak?”
„Hogy érzik magukat?”
Öt adatközlő pedig a magyar nagyszüleiket tegezik, az ukránt magázzák, az
adatközlők közül 2 barkaszói és 3 munkácsi lakos volt: „A magyart tegezem, az ukránt
magázom.”
Az adatközlők a mami, nagyi, papó, mama, nagymama megszólítást használják:
„Hogy vagy, nagymama?” „Hogy vagy, nagyi?” Az adatközlők nem nevezték meg, hogy
használnák-e a tetszikelés magázó formát.
A következő kérdés volt:

Hogyan kérné meg a testvérét, hogy adjon kölcsön

valamit? Az adatközlők mindegyike tegezi a testvérét, ezt az alábbi válaszok is
alátámasztják:
„Légyszi ad kölcsön a…”„Szevassztesa! Elveszem ezt, ok.”
Az adatközlők a testvérüket a keresztnevüken, vagy a becézett nevükön szólítják
meg: „Anna, elvehetem a tollad?”„Kérlek, Jutka! Kölcsön adnád ma estére azt a piros
ruhát?” „Zsófi, kölcsön adnád a fülesed?”
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Az következő kérdésben az adatközlők anyósának és apósának megszólítására
szerettem volna választ kapni. A 25 adatközlő közül 20 házas volt, 5 adatközlő pedig nem
volt házas, ezt indokolták is válaszadásuk közben: „Nincs apósom/anyósom, de magáznám
őket.” Nem vagyok férjnél, de úgy kérdezném, hogy hogy van?”
Az adatközlők egybehangzóan magázzák/magáznák anyósukat és apósukat. Ezen
kijelentést az alábbi rögzített válaszok igazolják: „Hogy tetszik lenni?” „Hogy van?”
Az adatközlők között gyakori, mégpedig 10 adatközlő, amikor megszólítja apósát
vagy anyósát akkor az anyu, apu megszólítást alkalmazza: „Hogy van anyu/ apu?”
A válaszadók közül 10-en tetszikelik apósukat, anyósukat: „Hogy tetszik lenni?” Az
adatközlők saját bevallásuk szerint tiszteletből magázódnak.
Az összes adatközlő házastársát tegezi vagy tegezné, ha lenne, ezt az alábbi válaszok
is jól tükrözik: „Drágám hányra érsz haza”, „Szívem, mikor jössz?”, „Mikor jössz?”. Az
adatközlők Drágám, szívem megszólítást használják férjük és feleségük megszólítására:
„Drágám hányra érsz haza” „Szívem, mikor jössz. Az adatközlők következő kérdése az volt:
Mi a véleménye arról, ha a családban a mindenki mindenkit magáz? Az adatközlők közül
22 válaszoltak erre a kérdésre, azok, akik magázzák szüleiket, azok közül senki sem
nyilatkozott ebben a témában. Az választ adó adatközlők közül 21-en helyeselik, közvetlen
kapcsolatnak, megszokottnak, családiasnak tartják a családban való tegeződést: „Szerintem
napjainkban megszokott dolog.” „Közvetlenebb”, „Helyeslem”, „Engem így tanítottak
megszokott dolog.” , „A családtagok szoros kapcsolatát, közvetlenségét egybetartozását
fejezi ki.”, „A tegezés közvetlen baráti viszony a családban, de mégis tisztelet a szülők iránt,
egyenrangúak vagyunk, de tiszteljük a szülőket.” Egy adatközlő szerint pedig a nagyszülőket
magázni illene, nem pedig tegezni: „Az időseknek azért illene megadni a tiszteletet.”
A következő kérdés ezen témában az volt: Mi a véleménye arról, ha a családban a
mindenki mindenkit magáz?

Az adatközlők többsége, 23, nem tartja elfogadottnak,

furcsállják, negatívan állnak hozzá ezen jelenséghez: „Nem tetszik, itt nem szokás.”, „Furi,
nem elfogadott.”, „Szerintem az elég régimódi.”, „Nem tetszik, itt nem szokás.”, „Igazából
ilyet mostanság nem hallani, régen az arisztrokrata családokban volt ez a divat.” .Két
adatközlőt nem zavarja, egy adatközlő a hagyományok megőrzését pozitívumnak tartja:
„Szép dolog megtartani a régi hagyományokat.”
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6.2.2. 31 – 45 éves felnőttek családi körben használt udvariassági szokásai (szülő,
nagyszülő, testvér, stb.)
A kérdőív első kérdésében arra szerettem volna választ kapni, hogy az adatközlők és szüleik
között milyen nyelvi tiszteletadási forma van jelen, az első kérdés így szólt: Hogyan kérné
meg szüleitől, hogy mit csinálnak aznap este?
Az adatközlők válaszai alapján elmondható, hogy a 25 adatközlőből 16 tegezi szüleit,
és az alábbi udvariassági formát használják: „ Anyu, apu mit fogtok csinálni?”, „Mit
csináltok?”
A válaszadók közül 9 magázza szülei: „Hogy van? Mit csinál apu?”, „Hogy van?
Mit csinál anyu?”, „Mivel foglalkoznak?”
Az adatközlők közül 4-en tegezik az édesanyjukat, de az édesapjukat már magázzák:
„Édesapámat magázom, édesanyámat tegezem.” Ezen adatközlők közül ketten barkaszói és
ketten munkácsi lakosok voltak. Ezen kérdésnél a magázódásban a tetszikelés nem fordult
elő.
A kérdőívet kitöltettek közül a nagyszüleiket 6 adatközlő tegezi, vagy tegezte: „Hogy
vagy mama, nagyapa?” Négy adatközlő, akik az előző kérdésnél az egyik szüleik magázták,
a másikat tegezték ezen kérdésnél kiemelték, hogy édesapjuk szüleit magázzák, míg
édesanyjukét tegezik: „Apu szüleit magázom, anyu szüleit tegezem”. 19 adatközlő pedig
nagyszüleit magázza: „Hogytetszenek lenni?”, „Hogy van / vannak?” Adatközlők
nagyszüleiket 6esetbentetszikelték. Az adatközlők nagyapa, mama megszólítást jelölték meg
használatként.
Az adatközlők testvéreiket minden helyzetben tegeznék: „Adj kölcsön légyszíves,
kérlek.”, „ Tünde, adnál kölcsön?”, „Jani kisegítenél?”, „Adnál kölcsön?”, „Adjál kölcsön
valamit.” Az adatközlők testvérjüket becézve szólítják meg: Tünde, Jani, Erzsó, Jutka.
Az adatközlők házastársukat tegezik: „Mikor jössz?”, „Mikor jössz haza
magyarból?” „Hányra érsz ma haza? mit főzzek neked?” , „Mikor leszel itthon? Mi legyen
a vacsi?”
A választ adók közül az anyósát és apósát magázza minden adatközlő: „Hogy van,
hogy vannak?”, „Anyu/apu hogy van?” Az adatközlők anyósukat és apósukat anyu és apu
megnevezéssel illetik.
Az adatközlők közül 7-nek volt veje vagy menye. A válaszok alapján kijelenthető,
hogy az anyós és az após a menyét vagy vejét tegezi a hétköznapi kommunikálás során:
„Hová tetted a sótartót?”, „Merre van a sótartó?”, „Hol a sótartó, Timike?”. Az após és
az anyós becézve szólítja meg menyét vagy vejét: Timike, drágám.
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Az adatközlőktől megkérdeztem: Mi a véleménye arról, ha a családban a mindenki
mindenkit tegez? Azadatközlők közül főként azok a személyek tartották elfogadottnak,
jónak, megszokottnak, bizalmi kapcsolatnak, akik szüleiket tegezték: „Normális, megszokott
dolog.”, „Jó ha megvan a kölcsönös bizalom”, „Semmi gond nincs vele”, „Szép és jó”,
„Így a helyes.” A választ adók közül többen nem tartották helyénvalónak: „A kicsiknek
magázódni kell.”, „Nem tartom túl jónak, mert a családban kell megtanulni a gyerekeknek
az illemet és már gyerekkorúkban így kell őket szocializálni.”, „Nem helyeslem az idősebb
mégiscsak idősebb”.
Az adatközlők a családban alkalmazott kölcsönös magázó viszonyt nem tartják
szokványosnak, furcsállják, illetve ezen jelenség egy lecsengett kort idéz fel bennük: „Nem
szokványos”, „Nem elfogadott, de ahogy tanítottak”, „Nekem furcsák nem úgy szoktam
meg.”, „Furcsálnám, ha a szülő magázná a gyereket. A cári rendszerben ez volt az
elfogadott az 1800-as években.”, „Így már nem jól van, h az idős is magáz”. Az adatközlők
közül 4-en jó szokásnak tartják: „Helyes”, „Azzal nincs gond én is magáztam.”
6.2.3. 46 – 60 éves felnőttek családi körben használt udvariassági szokásai (szülő,
nagyszülő, testvér stb.)
A kérdőív első kérdésére: Hogyan kérdezné meg szüleitől, hogy mit csinálnak aznap este?
A válaszok alapján elmondható, hogy a 25 adatközlőből 15 adatközlő minden esetben
magázza szüleit, ezt igazolják az alábbi válaszok: „Mit tetszenek csinálni máma este?”
„Édesanyám, édesapám hogy vannak?”, „Anyu Hogy tetszik lenni?” .A válaszadók közül
5-en tegezik szüleiket, ők a következő válaszokat adták: „Mit csináltok este?”. További
három adatközlő azt nyilatkozta, hogy az édesanyját tegezi, édesapját pedig magázza:
„Édesapámat magázom, édesanyámat tegezem.” Az adatközlők 9-en szüleiket tetszikelik:
„Hogy tetszik lenni anyu/apu?” Az adatközlők szüleiket: édesapám, édesanyám, anyu és
apu megszólítással szólítják meg. Azon adatközlők közül, akik tegezik szüleiket 3-an
városiak voltak.
A következő kérdésben az adatközlő és a nagyszülők viszonyára kérdeztem rá. A
válaszadók közül nagyszüleiket 22 adatközlő magázta: „Hogyvannak?”, Hogy érzi
magát?”, „Hogy tetszenek lenni mama?”. Azok az adatközlők, akik az előző kérdésben azt
nyilatkozták, hogy csak az egyik szüleiket tegezik, azon adatközlők itt is megjegyezték, hogy
édesapjuk szüleit magázzák, míg édesanyjukét tegezik: „Apu szüleit magázom, anyu szüleit
tegezem, hogy vagy mama, hogy van mama?” Ezen kérdésnél, az adatközlők 6 alkalommal
jegyezték meg, hogy tetszikelnének: „Hogy tetszenek lenni?”. Az adatközlők 3 esetben
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jegyezték említették a nagyszülők megszólítását, mindegyik esetben mama-ként jelölték
meg az adatközlők.
Minden adatközlő tegezi a testvérét: „Légy szíves, Jani, adjál már nekem kölcsön
1000 hr-t a fizetésig, ha tudol!”, „Vilma, adjál kölcsön…”, „Kérlek adjál kölcsön!”,
„Kitudnálsegíteni ennyivel?”. A testvérek egymást a keresztnevüken és a becenevüken
szólítják meg: Jani, Vilma, Erzsi, András.
Az adatközlők házastársukat minden esetben tegezik becézve, anya vagy apaként
szólítják meg a mindennapok folyamán: „Drágám, hány órára érsz haza a munkából?”,
„Apu, ma hatra hazaérsz?”, „Anyu ma délre itthon leszel?”, „Hányra érsz haza a
munkából?”, „Kicsim, mikor jössz haza?”. „Ezen a hétvégén remélem már haza jössz
Pestről?”
A választ adók közül mindenki az anyósát és apósát magázza: „Hogy van anyu, hogy
vannak?” „Hogy érzik magukat”, „Apu hogy van?”, „Hogy tetszenek lenni? ”Az
adatközlők anyósukat és apósukat anyu és apu megnevezéssel illetik. A választ adók közül
6-an tetszikelik apósukat és anyósukat.
Az adatközlők gyermekeik férjét és feleségét a kommunikálás során mindig tegezik,
illetve becézve vagy lányom, fiamként szólítják meg: „Lányom, nem láttad a sótartód
valamerre?”, „Nem tudod Peti, hogy hol van a sótartó?”, „Itt volt a sótartó tegnap este
még, most hol van?”, „Kérlek szépen, hol a sótartó?”, „Jutka! Légyszíves mond meg, hogy
hol van a sótartó!”, „Fiam, hova tetted a sótartót?”.
Az adatközlők véleményére voltam kíváncsi: Mi a véleménye arról, ha a családban
mindenki mindenkit tegez? Az adatközlők többsége természetesnek, jónak, divatnak tartja,
valószínűleg, azért vélekednek pozitívan erről, mert mint szülők ők gyerekeiket tegezésre
szocializálták: „Nem vagyunk ellene mi is így szoktuk” „Jónak tartom, a mi családunkban
is ez van”, „Ez a 21. sz. ez ilyen elvárás.”, „Ez a természetes.”, „Most azt veszem észre,
hogy ez a természetes”, „Ez a divat.”, „Elfogadott.”, „Ez a divat, most ezt szoktuk”.
További 3 adatközlő, ők 60 évesek voltak, nem tartották jónak, az idősek felé
tiszteletlenségnek tűnik szerintük: „A fiatal nem adja meg a tiszteletet.”, „Nem tartom
jónak.”
Az adatközlők a családban alkalmazott kölcsönös magázó viszonyt nem tartják
megszokottnak, nem tartják szükségesnek, furcsának ítélik meg: „Régi módi, nem tartom
szükségesnek”, „Fiatalon ne kelljen magázni”, „Furcsa, nem megszokott dolog itt falun.”.
Néhány adatközlő tisztelet és a nemességet köti ezen jelenséghez: „Régen a nemeseknél volt
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divat.”, „Művelt családok szokták.”,

„Különös műveltségről lehet szó.”, „Tisztelet a

másikhoz viszonyulva”, „Megadják a tiszteletet.”.
6.2.4. A 61 éven felüli felnőttek családi körben használt udvariassági szokásai (szülő,
nagyszülő, testvér, házastárs stb.)
A 61 éven felüli adatközlők közül 22-en magázták szüleiket, „Anyu, mit csinálnak este?”,
„Mit csinálnak este?”, „Mit tetszik csinálni?”, „Mit fog csinálni este?” Három adatközlő
az egyik szernyei, a másik derceni, a harmadik munkácsi születésű volt, akik tegezték
szüleiket, ez a jelenség fiatal korukban elég ritka jelenségnek számított: „Mit fogtok
csinálni?”, „Apu mit csinálsz este? Az adatközlők közül 5-en tetszikelték szüleiket, ezt
leginkább a barkaszói és a munkácsi adatközlők tették. A válaszadók szüleiket: anyu, apu
megszólítással illették.
Ezen

korosztály

nagyszüleit

csak

23-an

magázták:

„Hogy

van/vannak

nagymama/nagyapa”, „Hogy tetszik lenni?”, „Hogy érzik magukat?” Két adatközlő pedig
tegezte nagyszüleit: „Hogy vagy?”, „Hogy vagy nagyi?” Ezen két adatközlő, aki tegezte
nagyszüleit azok munkácsi lakosok. A válaszadók közül 10-en tetszikelik nagyszüleiket,
ezek barkaszói és munkácsi adatközlők. A válaszadók nagyszüleiket nagymama, nagyapa,
nagyi mama megszólítással szólítják meg.
Az adatközlők közül mindenki tegező viszonyban van a testvérével: „Vilma, tudsz
kölcsön adni?”, „Ilonka kisegítenél?”, „Adnál kölcsön, Jani?”, „Légyszíves adnál
kölcsön?”. Az adatközlők testvérjeiket becézve szólítják meg a legtöbb esetben, ezt a kapott
válaszok is jól illusztrálják.
Az adatközlők házastársukat tegezik és becézgetve szólítják, szólították meg: „Mikor
jössz?”, „Drágám, mikor jössz?”, „Hányra érkezel meg?”, „Kedvesem, mikor leszel
itthon?”.
Az adatközlők menyüket és vejüket tegezik, a nevükön vagy lányom és fiamként
szólítják meg: „Lányom, hová tetted a sótartót?”, „Fiam, nem láttad a sótartót?”, „Vilma,
hová tetted…?”, „Véletlenül nem láttad a sótartót?”, „Nem találkoztál a sótartóval?”, „Hol
van a sótartó Gyuszi, hová tetted?”
A válaszadók közül apósukat és anyósukat minden adatközlő magázza: „Magáztam
minden körülmények között”,„ Hogy tetszik lenni?”, „ Hogy van, hogy vannak?”, „Hogy
érzi magát apu/anyu?”. Az adatközlők anyósukat és apósukat anyu és apu megnevezéssel
illetik. A választ adók közül 6-an tetszikelik apósukat és anyósukat.
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Az adatközlők véleménye megoszlik az alábbi kérdésben: Mi a véleménye arról, ha
a családban a mindenki mindenkit tegez ?Az adatközlők fele elítéli, úgy véli a szülőket
magázni kell és illik, illetve van aki el is várja a magázódást: „A szülőt ne tegezzék,
tiszteljék.”, „A szernyi unokáim tegeznek, de a derceniek magáznak, és az sokkal szebb,
megadják a tiszteletet, illemet, sokkal jobban esik, ha magáznak, mégis csak idős vagyok, 75
éves”, „Most ezt szokták, de jobban jönne ki, ha az unoka magázna.”, „Nem adja mega
tiszteletet, a szülőt magázni kell”, „Az nem, aztat nem, a szülőt tisztelni kell.”, „Tiszteletlen
dolog, meg kell adni a tiszteletet, ahogy én is elvárom.”. Néhány adatközlő jónak tartja, a
korral való haladásnak: „Divat, a mai fiatalok így mondják”, „A jó Istent is tegezi mindenki,
a családban miért ne.”, „Régen ilyen nem volt, fejlődik a világ, úgyhogy jó”, „Ez a szokás,
a menyem magáz a többi nem.”.
Az adatközlők arról, hogy: Mi a véleménye arról, ha a családban a mindenki
mindenkit magáz? A vélemények pozitívak és negatívak is. Vannak akik jó és szép
hagyománynak tartják: „Szép tiszteletet adni kell”, „Annak örülök, tisztelet”, „Ilyen nálunk
nincs , jó hagyomány”, „Elfogadható, régen úgy volt”, „Nincs hiba csak béke legyen”.
Mások pedig nem tartják megszokottnak: „A szülőket természetes, fordítva nem”, „Saját
szokás, de ez nem szokás, nem megszokott.”
6.2.5. 18 – 30 éves felnőttek rokoni körben használt udvariassági szokásai (nagynéni,
nagybácsi, após, anyós keresztszülő stb.)
A következő kérdésben nagynéni nagybácsi, és azok házastársának megszólítására
kérdeztem rá az adatközlőktől: Hogyan kérdezné meg édesanyja/ édesapja testvérét,
testvérének házastársát hogy mikor jön Önökhöz legközelebb?
Erre a kérdésre mindegyik adatközlő válaszolt.

20 adatközlő csak tegezi a

nagynénijét vagy nagybátyját, illetve annak házastársát: „Mikor jössz hozzám
legközelebb?”, „Mikor jösztök nálunk?”, „Mikor jössz nálunk?”, „Mikor találkozunk?”,
„Szia! Mikor jöttök nálunk?”. Két adatközlő csak magázza a nagynénijét vagy nagybátyját,
illetve annak házastársát: „Keresztanyuék mikor jönnek át egy kis süteményre?”, „Mikor
tetszenek lejönni nálunk?” Az első választ munkácsi lakos adta, míg a másodikat egy
barkaszói. További 3 adatközlő azt nyilatkozta, hogy a nagybátyját és nagynénjét tegezi, de
annak házastársát már magázza, mert nincsenek közeli viszonyban: „A nagynénémet
magázom: Marika nénje mikor jönnek nálunk? Nagybátyámat tegezem, így szoktam meg. A
nagybátyámmal közeli a kapcsolatom: Kereszt, mikor jössz nálunk”, „Nagybátyám mikor
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jössz nálunk? Házastársa: Ilonka nénje mikor jön nálunk?”, „Nagynéném: Ugye ma jösztök
nálunk? Nagybátyám: Tibi bácsi, mikor jönnek nálunk?”
Az adatközlők édesanyja/ édesapja testvérét, testvérének házastársát keresztanyu,
Marika nénje, nagybátyám, kereszt, Ilonka nénje szólították meg: „Keresztanyuék mikor
jönnek át egy kis süteményre?”, „Marika nénje mikor jönnek nálunk?”, „Kereszt, mikor
jössz nálunk”, „Ilonka néni mikor jön nálunk?”
Az adatközlők állítása szerint őket a nagybátyjuk vagy nagynénijük, minden esetben
tegezik: „Hogy vagy?”, „Szia Peti, hogy vagy?”, „Kata, hogy vagy?”, „Pistike, hogy
vagy?” Az adatközlőt a becenevüken szólítják: Peti, Pistike, Kata, Kriszti, Csillus.
A következő kérdésben rákérdeztem az adatközlőktől, hogy unokaöccsüket és
unokahúgukat hogyan szólítják meg: Hogyan szólítja meg unokaöccsét/unokahúgát? Ezen
kérdésre

érkezett

válaszok

alapján

kijelenthető,

hogy

az

adatközlők

az

unokaöccsét/unokahúgát minden esetben tegezik: „Szia Ari. Hogy meg vagy?” illetve a
kereszt- vagy becenevén szólítják: „Szia és a nevén”, „Szia András”, „Szia Ari. Hogy meg
vagy?”, „Szia Pisti”, „Szia Anna”, „Sziasztok és a neve! Mi újság?”, „Szia öcsi, húgi.”
Illetve két adatközlő öcsinek és huginak nevezi unokaöcsét és unokahúgát.
Az adatközlők keresztgyermekeikkel való kapcsolatra kérdeztem rá. A 25 adatközlő
közül

20-nak

volt

keresztgyermeke.

Az

adatközlők

ezen

korosztályban

a

keresztgyermekeiket tegezik: „Hogy vagy Zolika?”, „Hogy vagytok”? Több keresztszülő a
keresztgyermekeit becézve szólítja meg: Zsófika, Zolika, Krisztike, Janika, Lukász, Lilike. A
következő kérdésben a keresztszülők megszólítására tértem rá. A 25 adatközlő közül 10
nyilatkozta, hogy keresztgyermeke nem tud még, vagy alig beszél, ezért csak annyit
mondanak, hogy keke. A többi adatközlőnek 5-8 éves keresztgyermekei voltak, őket a kicsik
tegezik: „A 5 éves keresztlányom így köszön nekem: „Szia keke”, „Egy keresztlányom van,
ő már 8 éves és így szólít meg: „Szia Tündi, hogy vagy”.
Az adatközlőkhöz a következő kérdést intéztem: Ki az, akit semmiképpen nem
tegezne a rokonságból? Miért? Az adatok alapján kijelenthető, hogy azon személyeket nem
tegeznének az adatközlők, akik idősebb korúak: „Nagyszüleimet”, „A nagyszüleimet őket
mindenképpen magaztam ez is a szeretett és tisztelet egyik formája.”, „Az idős rokonaimat
tiszteletből”, „A nagyszüleimet, mert úgy tanítottak.”, „Az idős és a távoli rokonaimat.”
Ezen kérdésre 5 adatközlő, azt válaszolta azon személyeket nem tegezné, akikkel nincs
közvetlen kapcsolata: „Azokat, akik nincsenek közeli kapcsolatban.”, „Távoli rokonokat
tiszteletből”. Egy adatközlő nyilatkozta azt, hogy a férjének a szüleit nem tegezné le: „A
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párom szüleit sosem tegezném.” Két munkácsi adatközlő az ukrán leszármazottait nem
tegezné le: „Az ukrán rokonaimat, az ukrán nagymamámat.”
6.2.6. 31 – 45 éves felnőttek rokoni körben használt udvariassági szokásai (nagynéni,
nagybácsi, keresztszülő stb.)
Az adatközlők édesanyja/ édesapja testvérét, testvérének házastársát 5 adatközlő tegezi:
„Mikor jössz nálunk?” A további 20 adatközlő pedig magázza „Mikor jönnek Feri
bátyjámék?”, „Holnap fognak jönni Irén nénje?”, „Mikor jönnek?” Az adatközlők a nénje
bátyja megszólítást használják. A nagynénik és a nagybácsik az adatközlőket minden esetbe
tegezik: „Hogy vagy, Hogy vagytok?”
Az adatközlők az unokaöccsüket/unokahúgukat minden helyzetben tegezik: „Szia,
Reni”, „Szia Kata”, „Szervusz András”, „Szervusz Józsi”„Szia Anna”. Az adatközlők a
becéző formát használnak. Az unokaöccsüket/unokahúgukat az adatközlőt visszategezi, azt
a keresztnevén, illetve annak becézett változatán szólítja meg: Gyuszi, Sanyi, Tibi, Ilike.
Az adatközlők keresztgyermekeiket mindig tegezik: „Hogy vagy”, „Pistike, mi a
helyzet?” Az adatközlőket a keresztgyermekek már vegyesen szólítják meg, azaz van, aki
tegezi őket, van aki magázza: „Vegyes, van aki tegez , van aki magáz: hogy vagy
keresztanyu, hogy van keresztanyu?” Hét adatközlőt a keresztgyermeke tegez, mikor
megszólít: „Hogy vagy/ vagytok?”, „Hogy vagy keke?”, „Kereszt hogy vagy? Mi a
helyzet?” . További 18 adatközlő válaszai alapján ők magázzák őket keresztgyermekeik:
„Hogyvan keresztanyu?” „Maga hogy van?”, „Hogyvan?”
Hat adatközlő tetszikelést is használ, ha megszólítja keresztszüleit: „Csókolom
keresztanyu, hogy tetszik lenni?”, „Hogy tetszik lenni keresztanyu?” A válaszok alapján az
adatközlőket keresztanyu, keresztapu, keke megszólítással illetik.
Az adatközlők azt nyilatkozták, hogy a rokonaik közül az időseket, nagyszülőket, távoli
rokont magázzák.
6.2.7. 46 – 60 éves felnőttek rokoni körben használt udvariassági szokásai (nagynéni,
nagybácsi, keresztszülő stb.)
Ezen korosztály adatközlői édesanyja/ édesapja testvérét, testvérének házastársát túlnyomó
többségben magázza, 20 adatközlő magázódik: „Mikor tetszik jönni majd legközelebb
nálunk?”,

„Mikor jönnek?”, „Tessék mondani, mikor jönnek legközelebb?”, „Mikor

tetszenek eljönni?” Az adatközlők közül 5 tetszikelést használt, ezek barkaszói és munkácsi
lakosok. További 5 adatközlő pedig tessékelés magázó típust nevezte meg, ezen adatközlők
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között szernyi, fornosi és derceni születésűek. További 4 adatközlő az ön-t használta
magázódásként: „Ön mikor jön nálunk?”, „Önök mikor jönnek legközelebb?”, „Mikor
találkozunk legközelebb önnel?”. A városi adatközlők az ön udvariassági formát használják,
míg a falusiak körében ez nem fordult elő.

További 5 adatközlő tegezi

nagybátyját/nagynénjét: „Mikor tudnátok lejönni?”, „Mikor jösztök nálunk legközelebb?”.
Ezen kérdésben az adatközlők nem nevezték néven édesanyja/ édesapja testvérét,
testvérének házastársát. Az adatközlőket édesanyja/ édesapja testvére, annak a házastársa
minden esetben tegezi, ha kérdez tőle valamit, azt a legtöbb esetben a becenevén szólítja
meg: „Hogy vagy Gyuszikám?”, „Natikám, mi újság veletek?”, „Jani, hogy vagy?”.
Öt adatközlő állítása szerint unokaöcsüket unokaöcsét vagy unokahúgát korához
viszonyítva szólítja meg és kommunikál vele: „Kortól függően, a kétidőset magázom, fiatalt
tegezem.”, „Kortól függően tegeződöm és magázódom.” . További 15 adatközlő, azt
állította, hogy minden unokatestvérét tegezi. Két adatközlő nyilatkozása szerint nekik csak
idősebb unokatestvérei vannak, ezért ő magázza őket. Illetve két adatközlő azt mondta, hogy
neki pedig csak fiatalabb unokatestvérei vannak, ezért ő tegeződik.

Az adatközlők

nyilatkozása szerint, 20 válaszadót minden unokatestvér tegez, 5 adatközlő pedig azt
állította, hogy általában tegezik őket, azaz van hogy magázzák, van hogy tegezik.
A következőkben az keresztszülő-keresztgyermek viszonyát vizsgáltam. Az adatok
alapján kijelenthető, hogy az adatközlők minden keresztgyermeküket tegezik: „Hogy
vagytok?”, „Gyuszi, Pali, Peti, Erzsi, Nati, hogy vagy?”. Ahogyan a minta is jól mutatja az
adatközlők becézve szólítják meg keresztgyermekeiket. De fordítva már megoszlanak az
adatközlők szokásai.

Több adatközlő nyilatkozata alapján kijelenthető, hogy azok a

keresztgyermekek, akik keresztszüleikkel közeli kapcsolatot ápolnak, azok tegeződnek:
„Akivel közvetlen a viszony az tegez akivel nem magáz.”, „Aki közelebbi tegez, a távolabbi
magáz”, ezen válaszokat 12 adatközlő adta. További 8 adatközlőt csak magázza
keresztgyermeke, még akkor is ha közeli a kapcsolatuk: „Ön hogy van, keresztanyu?”
további 5 adatközlőt pedig csak tegezi keresztgyermeke, ezen válaszokat városi adatközlők
adták: „Hogy vagy keresztanyu?”. A keresztgyermekek a keresztszüleiket keresztanyu,
keresztapu megszólítást használják.
Az adatközlők elmondása alapján azokat az idősebb és öregebb rokonokat nem
tegeznék, nem tegezték volna le sohasem, ezen állásponton 14 adatközlő volt: „Idősebb
rokonokat.”, „ Az öreg rokonainkat.”, „Akik sokkal idősebbek tőlem”, „Van, hogy 15 évvel
idősebb unokatestvért is magázok.”, ”A nagynénim és nagybácsim házastársait is
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magáztam”.A többi adatközlő nagyszüleit, nagynénjeit, nagybácsijait, keresztszüleit
sohasem tegezné.
6.2.8. A 61 éven felüli felnőttek rokoni körben használt udvariassági szokásai (nagynéni,
nagybácsi, keresztszülő, stb.)
Ezen

korosztály

adatközlői,

12-enédesanyja/

édesapja

testvérét,

testvérének

házastársátmagázza: „Mikor tetszenek nálunk jönni?”, „Mikor jönnek?”, „Mikor tetszenek
jönni minálunk?” . További 10 adatközlő tegezi nagynénijét, nagybácsiját és annak
házastársát: „Bátyám, Mikor jösztök?”, „Mikor jösztök nálunk legközelebb?”. Három
adatközlő pedig kortól függően tegezi vagy magázza édesanyja/ édesapja testvérét,
testvérének házastársát: „Az időset magáztam a fiatalt tegeztem: mikor jönnek? Mikor
jösztök?”. Az adatközlők közül hatan használják a tetszikelést. Az adatközlők közül egy
személy volt, aki megszólítást is alkalmazott a válaszakor: bátyám. Az adatközlők
édesanyja/ édesapja testvérét, testvérének házastársát az adatközlőket minden esetben tegezi
és a nevén szólítja: „Hogy vagy János/ Jani?”.
A válaszadók közül mindenki tegezi az unokaöccsét/ unokahúgát , a keresztnevén és
a becenevén szólítja meg: „ Hogy vagy Jani?”, „Szia. Hogy vagy Öcsi?”, „Szia Emma.”,
„Szia, Ilona, hogy vagy?”. Az adatközlőket 20 unokaöcs/ unokahúg tegezi és keresztnevén
és vagy becenevén szólítja meg: „ Szia Tamás”, „Szia, Ilonka”, „Szia András”, „Szia Peti”,
„Szia Jolán”, két adatközlőt magáznak:” „Magáznak: hogy tetszik lenni?”, további három
adatközlőt pedig korhoz kötötten: „Kortól függ, van aki tegez, van aki magáz”
A keresztszülő minden esetben tegezi keresztgyermekét: „Szia, hogy vagy
keresztlányom/ keresztfiam?” Az adatközlők a keresztlányom keresztfiammegszólítást
használják. A keresztgyermekek az adatközlőket többségében magázzák, a válaszadók
közül 20 keresztgyermek magázza keresztszüleit: „Hogy tetszik lenni kereszt?”, „Minden
keresztgyermekem magáz és annak a gyerekei is, hogy van?”, „Hogy van
keresztapu/keresztanyu?”, „Hogytetszik lenni?”, „Magáznak, hogy van?” Két adatközlő
állítása szerint egyik keresztszülője tegezi, a másik magázza őt: „Van aki tegez van aki
magáz: hogy vagy? Hogy van?” További három adatközlőt tegeznek a keresztgyermekei:
„Minegyik

tegez”,

„Tegeznek,

hogy

vagy?”.

Négy

adatközlőt

tetszikelnek

keresztgyermekei: „Hogy tetszik lenni” .A kommunikálás során az adatközlők a keresztanyu,
kereszt, keresztapu megszólítást alkalmazzák.
Az adatközlők állítása alapján az idős és öreg rokonokat nem tegeznék vagy tegezték
volna le őket soha, illetve többen kiemelték, hogy a nagyszüleiket, nagybátyjukat,
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keresztszüleiket, szüleiket nem

tudnák tegezni. Egy adatközlő említette, hogy ő már

mindenkit tegez, mert akiket magázott mind meghaltak: „Most nincs ilyen már, akik voltam
meghaltak”.
6.2.9. A felnőtt korosztály munkahelyeiken használt udvariassági szokásai
Az adatközlőknek a továbbiakban megkellett válaszolni azt, hogy munkahelyén hogyan
szólítja mega kollégáit. Az adatközlők közül, 20-en jelenleg háztartásbeliek vagy azok
voltak, 10-en pedig tanulók. A maradék 70 adatközlő jelenleg is dolgozik vagy dolgozott
valahol.
Hogyan kérne kölcsön egy tollat munkahelyén önnel egykorú magyar nőtől vagy
férfitől és hogyan szólítaná meg őket? Ezen kérdésre az adatközlők egységesen, azt
válaszolták, hogy a velük egykorúakat tegezik, és a nevükön vagy becenevüken szólítják
meg: „Kölcsönkérhetek egy tollat? „Viki kölcsön kérhetnék egy tollat?” „Timike kölcsön
adnád a tollad, míg betöltöm a naplót, az enyém sajnos az előbb kifogyott.” Klárika,
ideadnád a tollad, egy percre?” „Kölcsönadnád a tollad, Tamás? Csak fel akarok írni
emlékeztetőül egy dolgot.”
Hogyan kérne kölcsön egy tollat munkahelyén öntől fiatalabb magyar nőtől vagy
férfitől és hogyan szólítaná meg őket? Ezen kérdésre is az adatközlők egységesen, azt
válaszolták, hogy a tőlük fiatalabbat tegezik, és a nevükön vagy becenevüken szólítják meg:
„Peti, kölcsön adod a tollad?” „Elkérhetem…?” „Kölcsön adnád a tollad, Ferkó?”
Hogyan kérne kölcsön egy tollat munkahelyén öntől idősebb magyar nőtől vagy
férfitől és hogyan szólítaná meg őket? Ezen kérdésnél az adatközlők, azt válaszolták, hogy
akik megkérik őket, azokat tegezik, akik nem, azokat magázzák: „Attól függ, hogy mennyire
vagyok vele közeli barátságba úgy szólítom, vagy magázom, vagy tegezem” „Aki kikéri
tegezem, aki nem azt magázom.” „ Ha megittuk a pertut, tegeződünk, ha nem magázom.”
„Zsiga bácsi, elkérhetem a tollát?” „Ilonka néni, lenne egy tolla?” „Ide tetszik tudni adni
a tollát egy fél percre?” „ Elnézést Feri bá, elvehetem…? A válaszadók a megszólítás
folyamatában bácsi néni megszólítással illetik az idősebb kollégájukat.
Hogyan kérne kölcsön egy tollat munkahelyén ön fiatalabb magyar nő vagy férfi
főnökétől és hogyan szólítaná meg őket? Az adatközlők közül 40-en tegezik/tegeznék a
fiatal főnököt még akkor is, ha az nem ajánlja fel „A fiatal főnököt tegezem” „Anno volt egy
fiatal főnökön, tegeztem. „Magyarban dolgozok, itt elvárják a tegeződést, a fiatal főnökömet
tegezem.” „Mivel fiatalabb, tegezem.” Vannak adatközlők,30-an, akik nem tegeznék/ vagy
nem tegezték anno a fiatal főnököt sem: „A főnököt magázom kortól függetlenül” „A
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főnököt, ahogy kéri , hogy magázódunk vagy tegeződünk” „Ha a főnök nem ajánlja fel a
tegezést akkor magázódunk” „A főnök én voltam, akivel jóban voltam, annak megengedtem,
hogy tegezzen, akivel kevésbé, annak nem.”
Hogyan kérne kölcsön egy tollat munkahelyén öntől idősebb magyar nő vagy férfi
főnökétől és hogyan szólítaná meg őket? A válaszadók idősebb főnöküket nem tegeznék le,
mert idősebb és tisztelet jár neki: „A főnököt magázom kortól függetlenül” „ A főnöktől nem
illik tollat kérni” „Az idősebb főnököt nem illő tegezni.” „tiszteletlenség az idős főnököt
tegezni, mert ő a felettesünk, jár neki a tisztelet.” Az adatközlők abban az esetben
tegeződnének, ha engedélyt kapnak rá: „ Abban az esetben tegeződnék a főnökkel, ha
megengedi, magamtól nem.” „Ha a főnök nem ajánlja fel a tegezést, akkor magázódunk.”
Az adatközlők, nem kérnének a főnöküktől tollat, mert nem illendő: „A főnöktől nem illendő
tollat vagy bármit is kérni, hogy végezzük a munkánkat, esetleg akkor, ha a főnök
jóbartátunk.” Több adatközlő csak annyit válaszolt ezen kérdésre, hogy a főnökét igazgató
úr, igazgató nő, főnök úr, főnökasszony, igazgatóasszony, főnöknő, Bélu bácsi, Zsuzsa néni,
Margit néni, Viktor bácsi, Andrea néni szólítja meg.
Hogyan kérne kölcsön egy tollat munkahelyén önnel egykorú ukrán anyanyelvű
nőtől vagy férfitől és hogyan szólítaná meg őket? Több adatközlő említette, hogy nincs
ukrán kollégája. Azon adatközlők, akiknek van, azok az alábbi képpen szólítják: „Az ukrán
kollégát magázom kortól függetlenül.” „Ukránul kérdezném meg.” „Марія, будь ласка,
дай мені сьою ручку.” „Льюба, будь добра, дай мені ручку.” Az adatközlők, a velük
egykorú személyt ukránul csak a keresztnevén szólítják: Марія, Льюба, Каріна, Іван,
Юрій, Петро, Федя.
Hogyan kérne kölcsön egy tollat munkahelyén ön fiatalabb ukrán anyanyelvű
nőtől vagy férfitől és hogyan szólítaná meg őket? A válaszadók, az előző kéréshez
hasonlóan itt is csak a keresztnevüket használták és tegeződnek az ukrán kollégáknak, vagy
csak annyit válaszoltak a kérdésre, hogy ukránul kérdeznék meg: „Ukránul kérdezném meg.”
„ Іван,Христина,Іванка, Віктор, Вікторія Льбка будь ласка, дай мені сьою ручку.”
Hogyan kérne kölcsön egy tollat munkahelyén ön idősebb ukrán anyanyelvű nőtől
vagy férfitől és hogyan szólítaná meg őket? Az adatközlők válaszai alapján kijelenthető,
hogy az adatközlők az idősebb kolléga esetében, ha tisztában vannak az apai utónévvel,
akkor azt használják a megszólítás közben: „Ha tudom pontosan a teljes nevét, akkor a
keresztnév és az apai utónév az, amit használok a megszólítás közben: Tetjána Vaszillivná.”
Ганна Дмитрівна будьте добріб дайте

мені ручку. „Дайте мені ручку Степан

Степанович, Маргаретта Іванівна, Адальберт Іванович, Елізаветта Мигайлівна.”
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Hogyan kérne kölcsön egy tollat munkahelyén öntől fiatalabb ukrán anyanyelvű
nő vagy férfit főnökétől és hogyan szólítaná meg őket? Azon 6 adatközlők, akiknek ukrán
fiatal főnöke van minden esetben magázná, és a kereszt és utó nevén szólítja meg: „Мігаіл
Мігаїлович” „Ганна Олесандрівна” „A keresztnevén és az apai utónevén. ”
Hogyan kérne kölcsön egy tollat munkahelyén ön idősebb ukrán anyanyelvű nő
vagy férfit főnökétől és hogyan szólítaná meg őket? Az adatközlők nyilatkozása szerint az
ukrán illemszabályoknak megfelelően, a keresztnevén és az apa utáni nevén szólítaná meg:
Віталій Вікторовичю.
A munkahely körében megkérdeztem az adatközlőktől, hogy vannak, vagy voltak-e
kölcsönösen magázó viszonyban valakivel a munkahelyükön. A18-30 és a 31-45 éves
korosztályból 2-2 személy csak az idős főnökét jelölte meg. Egy adatközlő elmondása szerint
a főnöke akkor magázódik mindenkivel, amikor olyan napja van. A 46-60 és a 61 év fölöttiek
megjegyezték, hogy az ukrán anyanyelvű kollégáikkal kölcsönösen magázó viszonyban
vannak, idősebb és fiatal főnöküket magázzák, volt aki a bírót magázta, mert az volt a
főnöke, van aki munkatársát is magázta míg együtt dolgoztak: „Volt olyan munkatársam,
ukrán akivel első perctől magázódtuk és míg együtt dolgoztunk végig, mert így volt jó.”
A munkahelyen használt udvariassági formák köréről, kijelenthető, hogy a
korcsoportok válaszai között nincs lényeges különbség. Minden korcsoportban az
adatközlők a velük egykorúakat, a tőlük fiatalabbat tegezik, minden esetben, ha magyar
emberről van szó. Ha a főnök megszólításról van szó, az adatközlők a fiatalabbat sok esetben
tegezik, de magázzák is, az idősebb főnököt csak magázzák. Az adatközlők velük egykorú
és a tőlük fiatalabbat ukrán kollégát tegezik, és keresztnévükön szólítják meg a legtöbb
esetben. Az idősebb ukrán kollégát, fiatalabb és idősebb főnököt magázzák az adatközlők,
ha megszólítják, akkor a keresztnév és az apa utáni nevén teszik azt. A városi és a falusi
adatközlők válaszi között nincs eltérés.
2.3.10. Felnőttek véleményei a nyelvi tiszteletadási szokások használatáról
A kérdőív második felében az adatközlők véleményére kérdeztem rá, hogy szerintük a
tegezés, magázás milyen viszonyt fejez ki, kiket hogyan illik megszólítani, melyik udvarias
megszólítást kedvelik, használják, illetve a szláv elemű megszólításokat használatára tértem
ki.
Ezen témakörben az első kérdésem az alábbi volt: milyen viszonyokat fejez ki a
tegezés, magázás és a tetszikelés?
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Az adatközlők az 18-30 éves korcsoportja szerint a tegezés „közvetlen”, „közeli”,
„baráti kapcsolatot”, „jó viszonyt” testesít meg. A magázás ezen korosztály szerint
„távolságtartást”, „tiszteletadást”, „udvariasságot” fejez ki,

„tanárokat”, „főnököt”

szólítunk meg így. Azon adatközlők közül, akik használják a mindennapokban a tetszikelést
szerintük „tiszteletadást”, „udvariasságot” fejezz ki, „időseket” szólítunk meg így, további
adatközlő a tetszikelést az „uri” megnevezéssel definiálta.
Az adatközlők az 31-45 éves korcsoport szerint a tegezés „baráti”, „családi”,
„ismerős”, „tisztelet” viszonyát fejezi ki. . A magázás ezen korosztály szerint „távoli”,
„idegen”, „tiszteletadás” viszonyát fejezi ki. Azon adatközlők közül, akik használják a
mindennapokban a tetszikelést, szerintük „közeli szeretet”, „tiszteletadást” fejez ki.
A 46-60 éves korcsoport szerint a tegezés „baráti”, „közeli”, „közvetlen”, „jó
viszonyt”, testesít meg és ez a „21. sz. divatja. A magázás ezen korcsoport véleménye szerint
„tiszteletadást”, „udvariasságot”, „ismerős”, „közvetlenség”, „idegennel szembeni
tisztelet” kifejezését testesíti meg. Azok az adatközlők, akik használják a mindennapokban
a tetszikelést szerintük „műveltséget”, „tiszteletet”, „ismeretlen”, „távoli”, „jó” viszonyt
kifejező magázó forma.
Az adatközlők 61 éves kor feletti korcsoportja szerint a tegeződés „baráti viszonyt”,
„jó viszonyt”, „szoros kapcsolatot”, „tiszteletet”, „közvetlen kapcsolatot”, „fiatalok”
viszonyát fejezi ki. A magázás ezen korcsoport véleménye alapján „tiszteletet”,
„udvariasságot”, „idegent”, „távoli kapcsolatot” fejez ki. Azok az adatközlők, akik
használják a mindennapokban a tetszikelést szerintük „tisztelet”, „jó barát” viszonyát fejezi
ki.
A következő kérdésben az adatközlőknek az alábbi kérdést tettem fel: Véleménye
szerint Önnek kiket illik tegezni és kiket illik magázni?
Az adatközlők az 18-30 éves korcsoportja szerint tegezni illik „fiatalt”, „barátokat”,
„családot”, „azokat az időseket, akik megengedték”, „ha megittuk a pertut, azután lehet”.
Magázni azokat illik „öregeket,, távoli rokonokat”, „időseket”, „tanárt”, „főnököt”
„tiszteletest, papot”, „orvost”.
Az adatközlők az 31-45 éves korcsoportja szerint tegezni illik a „fiatalt”
,„gyerekeket”, „közelieket”, „a tőlem fiatalabbakat”, „egy pár évvel idősebbet”,
„szomszédot” és azt „aki kéri. Magázni illik„ a főnököt”, „idegent”, „öreget” és
„megállapodás” alapján.
Az adatközlők az 46-60 éves korcsoportja szerint tegezni illik a „munkatársakat”,
„ismerősöket”,

„rokonokat”,

„szomszédokat”,

„családtagokat”,

„egykorúakat”,
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„fiatalokat.”. Magázni illik „egy bizonyos kor felett”, „időseket”, „szülőket”,
„nagyszülőket”, „idegent”.
Az adatközlők 61 éves kor feletti korcsoportja szerint a tegezni illik a „fiatalt”,
„velem egykorúakat”, „fiatalabbakat”, „közelieket”. Magázni illik „időset”, „idegent
kortól függetlenül”, „az idegent, míg meg nem ismerkedünk”, „szülőket”, „nagyszülőket”.
A következő kérdés az volt az adatközlőkhöz, hogy Kiket illik tetszikelni és kik azok,
akiket tetszikelnek, miért?
Az adatközlők az 18-30 éves korcsoportja szerint, akik használják a mindennapokban
a tetszikelést, azokat illik akik közelebb állnak hozzájuk, „néhány idősebb kollegát”, „Az
idős embereket a faluban mert nekik az a természetes”,„időseket”, „szomszédot”, „közeli
embereket”, „orvost” . Domonkosi Ágnes és Kuna Ágnes egyik tanulmányában kimutatta,
hogy a beteg-orvos kapcsolatában fontosszerep lehet a tetszikelés (Domonkosi– Kuna 2015:
39–63).
Az adatközlők az 31-45 éves korcsoportja szerint tetszikelni illik és ők szokták is az
„időseket”, „ismerős közeli időseket”, „munkatársakat”, „kollégákat”. Azon adatközlők,
akik nem használják a tetszikelést azok azért nem, mert „most a fiatalok használják, mi nem
szépítünk.”
Az adatközlők az 46-60 éves korcsoportja szerint, akik tetszikelnek, szerintük
tetszikelni illik a„különösen akkor, ha nőkről van szó, ha idősebb nő azt tetszikeljük az
„időseket”, „nagyszülőket”,„idegent”.
Az adatközlők 61 éves kor feletti korcsoportja szerint, akik a hétköznapokban
használják ezen magázó alakot azok közül vannak, akik csak „vicből” ezeket szernyei és
fornosi adatközlők nyilatkozták, aztán megint mások akkor használják „ha olyan helyen
vagyok” illetve mások pedig „idősket”, „idegent” tetszikelnek.
A következő kérdés az volt, hogy: Milyen különbséget érez a Maga és az Ön
megszólítás között? Az adatközlők az 18-30 éves korcsoportja szerint az ön megszólítási
forma „kifinomultabb”, „formálisabb”, „tisztelettudóbb”, „jobban hangzik”, „úriasabb” a
magánál. A maga megszólítást az adatközlők „parasztosnak”, „lazának”, „falusinak”,
titulálták, illetve megjegyezték az adatközlők, hogy „csökkentett presztízzsel bír” ezen
udvariassági forma.

Több adatközlő nem érzett különbséget ezen megszólítástípusok

között.
Az adatközlők az 31-45 éves korcsoportja szerint az ön megszólítási forma „szebb”
„irodalmibb”, „úriasabb”, „a mai kort tükrözi”. A maga megszólítást az adatközlők „régi
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módinak”,„ régi időre visszaemlékeztetőnek”, „ falusinak” könyvelték el. Több adatközlő
nem érzett különbséget ezen megszólítástípusok között, szerintük „szívből kell hogy jöjjön”.
Az adatközlők az 46-60 éves korcsoportja szerint „elegánsabb”, „tekintélyesebb”,
„szebb”, „jobban hangzik”, „műveltebb”, „irodalmi és udvarias”, „magasabb tisztelet”. A
maga megszólítást az adatközlők „vidéki”, „falusi”, „tisztelet”, „megszokott” könyvelik el.
Az adatközlők 61 éves kor feletti korcsoportjának véleménye alapján 15 adatközlő
nem érez különbséget ezen megszólítások között. A többi adatközlő véleménye alapján az
ön megszólításforma „városias”, „udvariasabb”, „szebb” a magánál. A maga megszólítás
típust „eltunyultnak” titulálják.
A 3. táblázat mutatja, az ön és a maga megítélésének eloszlását a 18-30 éves
korcsoport körében, mely szerint az ön vagy a maga udvariasabb, bizalmasabb,
választékosabb, illetve használatának gyakoriságára is kitér (lásd 3. táblázat).
3. táblázat. Az ön és a maga megítélése 18-30 éves korcsoport körében N=25

Ön

Maga

Melyiket használja gyakrabban?

15

10

Melyik az udvariasabb?

20

5

Melyik bizalmasabb?

16

9

Melyik választékosabb?

23

2

A 4. táblázat mutatja az ön és a maga megítélésének eloszlását a 31-45 éves
korcsoportban mely szerint az ön vagy a maga udvariasabb, bizalmasabb, választékosabb,
illetve használatuknak gyakoriságát is megállapítja (lásd 4. táblázat).
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4. táblázat. Az ön és a maga megítélése 31-45 éves korcsoport körébenN=25
Ön

Maga

Melyiket használja gyakrabban?

5

20

Melyik az udvariasabb?

21

4

Melyik bizalmasabb?

22

3

Melyik választékosabb?

15

10

A 5. táblázat mutatja az ön és a maga megítélésének eloszlását a 46-60 éves
korcsoport körében: mely szerint az ön vagy a maga udvariassági megszólítási forma
udvariasabb, bizalmasabb, választékosabb-e illetve használatuknak gyakoriságát is
megállapítja (lásd 5. táblázat).
5. táblázat az ön és a maga megítélése a 46-60 éves korcsoport körében N=25
Ön

Maga

Melyiket használja gyakrabban?

5

21

Melyik az udvariasabb?

20

5

Melyik bizalmasabb?

12

13

Melyik választékosabb?

21

4

A 6. táblázat mutatja az ön és a maga megítélésének eloszlását a 61 éves korcsoport
körében mely szerint az ön vagy a magaudvariassági megszólítási forma udvariasabb,
bizalmasabb, választékosabb-e. Illetve használatuknak gyakoriságát is megállapítja (lásd 6.
táblázat).
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6. táblázat az ön és a maga megítélése a 61 éves korcsoport körébenN=25
Ön

Maga

Melyiket használja gyakrabban?

4

21

Melyik az udvariasabb?

16

9

Melyik bizalmasabb?

13

12

Melyik választékosabb?

14

9

A következő kérdésben arra szerettem volna választ kapni: Milyen helyzetben
használná a keresztnév és a pobátykovi (pl.: Marija Jurijivná) típusú megszólítást?
Az adatközlők korcsoportonként az alábbiakat foglalták össze: „ukrán személyű
illetőnél”, „hivatalban”, „ha valami nagyon hivatalos helyen lennék, okmányiroda,
hivatalos levél, stb.”, „ukránok között, akik ukrán”, „munkában az ukránok körében”,
„orvosoknál” „falun nem használjuk, inkább Munkácson a kórházban”, „ukrán cégekben
használjuk, magyarban nincs ilyen.” , „Zoltán Zoltánovics itt Kárpátalján úgy szólítom a
főnököm, de már magyarban nem, ott csak Zoltánnak mondom, mert ott nem használják a 3.
nevet a pobátykovit”, „kórházban”, „gázhivatalban”, „olyan helyen, ahol illik”, „Csak a
suliba használtuk, a magyarok nem használják”.
A kérdőív utolsó két kérdésében választ szerettem volna kapni arra, hogy Ki az, akitől
bántaná, zavarná, ha tegezné, vagy magázná Önt? Miért?
Az adatközlők az 18-30 évesek korcsoportjának többségének „senkitől” „nem
bántana, kikérem”, „örülök, ha tegeznek”, „én nem bánom, ha tegeznek.” illetve néhányan
fiatalkorú tanárnak „azoktól a kisgyerekektől esne rosszul, akiket tanítok”. Ezen korosztály
5 adatközlője alapján „senkitől” nem esne rosszul, ha magáznák őket, a maradék adatközlők
véleménye alapján rosszul esne számukra „a gyerekektől”, „a közeli rokonaimtól”,
„családomtól”, „munkatársaimtól", az egyik adatközlő nyilatkozta alapján „kérek
mindenkit, hogy tegezzen, nem vagyok csak 28 éves”.
Az adatközlők az 31-45 éves korcsoportjának fiatalabb többségének nem esne
rosszul „senkitől” „nem zavar elvárom a gyerekektől is” három negyven éven felüli derceni
adatközlőnek rosszul esne a „gyermekeimtől”, „lányaimtól, ők magáznak”. Az adatközlők
ebben a korcsoportban rossz néven vennék a magázást „fiatalabb nagyobb gyerekektől”
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„fiatal ismerőstől”, „velem egykorúaktól”, „nem tetszik, ha megáznak öregit.”. További öt
adatközlőnek „senkitől” sem esne rosszul, ha magáznák.
Az adatközlők az 46-60 éves korcsoportjából 6 adatközlőnek „senkitől” sem esne
rosszul, ha tegeznék, ezen adatközlők közül 4-en munkácsiak voltak.

A maradék

válaszadóknak rosszul esne a tegezés „tanítványaimtól”, „ismeretlentől nem esne jól, milyen
jogon tegez le, ha nem ismer”, „akitől megszoktam, hogy magáz, nem esne jól.”, „ha kis
fiatal nem illő”. Az adatközlők ezen a korcsoportjában azoktól vennék rossz néven a
magázódást „akivel tisztáztuk, hogy tegezzen és magáz”, „velem egykorúaktól”, „akit
tegezek attól”. Vannak adatközlők, akik nem vennék „senkitől” rossz néven „nem zavar,
nem bánt”, ha magázzák őket. További 5 adatközlő kikötötte, hogy ne magázzák, mert
„öregít, tegezzenek”, ezen adatközlők 3 munkácsi és 2 szernyei volt.
Az adatközlők 61 éves kor feletti korcsoportjának véleménye alapján 6 adatközlő
nyilatkozta pozitív, mely szerint „nem haragszom érte, a fiatalabbaktól nem bánom”, „nem
zavar”, „nem esik rosszul”, „mondom, hogy tegezzenek”, ezen adatközlők közül három
munkácsi, kettő barkaszói és egy szernyi születésű volt. Vannak adatközlők, akik elvárják
„illem magázni, elvárom”, vannak, akik szerint „nem bántana, csak nem esne jól, akitől nem
várnám.” Az adatközlők nyilatkozata alapján 8 válaszadónak nem esne rosszul „Nem esne
rosszul”, „Nem zavar”, „megszoktam a fiatalaktól”. Az adatközlőknek a magázás rosszul
esne „velem egykorúaktól”, „fiatalaktól”, „a szomszédoktól,”, „akikkel megállapodtunk és
megittuk a pertut”, „testvértől”.
6.3.11. Összegzés
A 18-31 éves adatközlők válaszai alapján a gyerek-szülő kapcsolatban a tegeződés dominál,
a magázás elszórtan fordul elő. Az adatközlők nagyszüleikkel való beszélgetés során jóval
kevesebb alkalommal tegeződnek, mint a szüleikkel. Az adatközlők testvéreikkel szemben
minden helyzetben tegeződnek. Az adatközlők az anyósukat, apósukat minden esetben
magáznák, mégpedig a tisztelet miatt, több adatközlő tetszikeli is anyósát, apósát. A
házastársukat minden válaszadó tegezi. Az adatközlők többsége a családban való tegeződést
helyénvalónak, közvetlen kapcsolatnak, megszokottnak, családiasnak tartják. Az adatközlők
édesanyja/ édesapja testvérét, testvérének házastársát az esetek nagyrészében tegezi, de
előfordul magázódás is, illetve az is, amikor az egyik felet tegezik, a másikat magázzák. A
válaszadók, ha nagyszülőkről vagy ukrán rokonokról van szó, akkor mindig magázó
formában szólalnak meg. Az adatközlők a távoli rokonokat és azokat, akikkel nincsenek
közvetlen viszonyban, nem tegeznék le. A nagyszülő, testvér, házastárs, nagynéni,
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nagybácsi, unokaöcs, unokahúg, keresztgyermek, keresztszülő kategóriákban a megszólítás
a legtöbb esetben becézéssel történik.
Az adatok alapján a 31-45 éves adatközlők körében a tegezés kezd visszafelé
szorulni.
A gyerek-szülő kapcsolatban kiderül, hogy a szülőket az előző korcsoporthoz képest
jóval többen tegezték, itt emelkedni látszott a magázódás aránya, illetve megjelent még azon
jelenség, amikor az adatközlők csak az egyik szülőjüket magázzák, ezen esetekben mindig
az anyját tegezik és az apát magázzák.
Ugyanez megfigyelhető a nagyszülők megszólításánál, tehát az adatközlő anyját
tegezi és apját magázza, nagyszüleit is a szülők megszólítása alapján tegezi és magázza. A
nagyszülőket ebben a korcsoportban 19-en magázzák.
Az adatközlők házastársukat, testvérüket, unokaöccsüket/unokahúgukat és azok az
adatközlőt mindig tegezik. A keresztszülők a keresztgyermekeket tegezve és becézgetve
szólítják meg mindig. A keresztgyermek a keresztszülőt már a legtöbb esetben magázza.
Az adatközlők a családban való tegeződést a legtöbb esetben annak alapján ítélik
meg, ahogyan őket szocializálták. Az adatközlők az idősebb és a távoli rokonaikat nem
tegeznék le sohasem.
A 46-60 éves felnőttek családi és rokoni körben használt udvariassági formáiról
elmondható, hogy az előző korcsoportokhoz képest jóval több színtéren fordul elő a
magázásnak a számbeli növekedése. Tehát az adatközlők szüleiket nagyszámban magázták,
de előfordult, az is hogy csak az egyik szülőt tegezték. A nagyszülőket az adatközlők közül
22-en magázták. Az adatközlők testvéreiket, házastársukat, keresztgyermekeiket,
menyüket/vejüket minden esetben tegezik és becézgetve szólítják meg. Az anyóst és apóst
ezen korcsoportban is kizárólag csak magázzák.

Az adatközlők többsége édesanyja/

édesapja testvérét, testvérének házastársát magázza. A válaszadók unokaöcsét vagy
unokahúgát a többségében tegezi, de előfordul, hogy korhoz viszonyítva szólítják meg. A
keresztgyermekek keresztszüleiket a közeli/ távoli viszony fényében tegezi, vagy magázza.
Az adatközlők elmondása szerint a családban való tegeződést elfogadottnak tartják, és
igyekeznek a társadalom divatjának megfelelni. A válaszadók azon rokonaikat nem tegeznék
le, akik idősebbek.
A 61 éven felüli korosztály családjában és a rokonságában használt udvariassági
formáiról összességében elmondható, hogy ezen korcsoportban az adatközlők édesanyja/
édesapja testvérét, testvérének házastársának megszólítása vegyes, az adatközlők fele tegezi
fele pedig magázza. Az unokaöcsét/ unokahúgát az adatközlők mindegyike tegezi, és
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becézve szólítja meg őt. Az unokaöcs/ unokahúg az adatközlőt már nagyobb arányban
tegezik. A tetszikelés, mint megszólítási forma többször előfordul. Több esetben előfordult,
hogy az adatközlők a megnevezni kívánt rokont korától függően szólítják meg. Az
adatközlők idős rokonaikat nem tegeznék, vagy tegezték volna le soha.
A felnőttek udvariassági formáira minden korcsoportban igaz, hogy házastársukat,
férjüket, keresztgyermekeiket tegezik és becézgetve szólítják meg.
A város és falu lakosai között nem nagy eltérés figyelhető meg, ami szembetűnőbb
volt, hogy az idősebb korosztály fiatal korában már többen tegeződtek, illetve a városiak az
udvariassági formák közül az önt használják gyakrabban.
Az adatközlők véleménye alapján minden korcsoport egyetértett abban, hogy a
tegezés többségében „közeli” „baráti kapcsolatot” „jó viszonyt” fejez ki.
A magázás viszonyáról a vélemények szintén egyeztek „távolságtartást”
„tiszteletadást” „udvariasságot” fejeznek ki többségében. A tetszikelés viszonyáról való
vélekedés is hasonló volt a korcsoportokban, mely szerint többnyire a „tiszteletet” fejezi ki.
A válaszadók korcsoportonként hasonlóan vélekednek arról, hogy kiket illik tegezni,
hogy kiket illik magázni. Az adatközlők egyetértettek abban, hogy az „ismerősöket”,
„családtagokat”, „egykorúakat”, „fiatalokat”, „barátokat” illetve „azokat az időseket, akik
megengedték” illik tegezni, magázni pedig az „időseket”, „idegent” illik. Az
középkorosztály szerint a szülőket is tegezni illik.
Azon adatközlők, akik használják a minden napok során a tetszikelést, azok
véleménye alapján tetszikelni szokták és tetszikelni illik az „időseket”, „szomszédot”,
„közeli embereket”, „orvost”, „idegent”, illetve volt olyan adatközlő, aki elmondása
alapján „viccből” használja csak eme kifejezést.
Az adatközlők az ön megszólítási forma jelentéstartalmát minden korcsoport
hasonlóképpen jelölte meg, mely szerint „szebb”, „irodalmibb”, „műveltebb”,
„elegánsabb” „tekintélyesebb”, „városiasabb” a maga megszólításnál. A maga
megszólítást „vidéki”, „tisztelet”, „falusi”, „régi módinak”, „parasztosnak” titulálták az
adatközlők.
Az 18-30 éves korcsoport válaszai alapján ők az ön udvariassági megszólítási formát
használják gyakrabban, míg a másik három korcsoportban a maga megszólítási formát
használja gyakrabban. Az adatok alapján kijelenthető, hogy minden korosztály
udvariasabbnak gondolja az ön megszólítási formát a magánál. A 18-30 éves és a 31-45 éves
korcsoport bizalmasabb megszólítási formának titulálja az ön megszólítást a magánál, míg
a 46-60 és a 61 év fölötti adatközlők szerint válaszai alapján egységesen oszlanak el. A
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válaszok többsége szerint az ön udvariassági forma választékosabb a maga megszólítási
formánál.
A felnőtt korosztály a keresztnév és a pobátykovi típusú megszólítást „ukrán
személyű illetőnél”, „hivatalban”, „orvosoknál”, „kórházban”, „olyan helyen, ahol illik”
ott használná a gyakorlatban.
Az felnőtt korúak egyetértenek abban, hogy számukra rosszul esne a letegezés
„tanítványaimtól”, „gyermekeimtől”, „lányaimtól, ők magáznak”, „velem egykorúaktól”,
„fiatalaktól” és azoktól, akikkel megállapodtak a tegeződésben. Vannak adatközlők,
akiknek nem esne rosszul senkitől sem, ha letegeznék, sőt ki is kérik, ez leginkább a 18-30
éves korosztályra igaz, de mindegyik korosztályban előfordul, leggyakrabban a városi
adatközlők körében.
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ÖSSZEFOGLALÓ MEGJEGYZÉSEK

VII.

A vizsgált célcsoport adatait összevetve megfigyelhetőek egyezések és különbözőségek is.
A szülők megszólítását illetően látszólagossá válik a korcsoportok eltérő
szokáshasználata (lásd 1. ábra)
1. ábra: Az adatközlők szüleik irányában használt udvariassági formái N=175
5
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ISKOLÁS KORÚAK 18-30 ÉVES KOR.

tegezés

31-45 ÉVES KOR.

magázás

46-60 ÉVES KOR.

tetszikelés

3
61 ÉV FÖLÖTTIEK

csak az egyiket

A nagyszülők megszólításában is éles különbségek figyelhetőek meg (lásd 2. ábra).
2. ábra: Az adatközlők nagyszüleik irányában használt udvariassági formái
N=175
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6
2
ISKOLÁS KORÚAK

18-30 ÉVES KOR.

tegezés

31-45 ÉVES KOR.

magázás

tetszikelés

46-60 ÉVES KOR.

61 ÉV FÖLÖTTIEK

csak az egyiket

Továbbá látható különbségek vannak az adatközlők édesanyja/ édesapja testvére,
testvérének házastársa irányában használt udvariassági formák használata között (lásd 3.
ábra).
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3. ábra: Az adatközlők nagynéni, nagybácsi és azok házastársa irányában
használt udvariassági formái N=175
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ISKOLÁS KORÚAK

tegezés

18-30 ÉVES KOR.

5

31-45 ÉVES KOR.

magázás

tetszikelés

46-60 ÉVES KOR.

csak az egyiket

61 ÉV FÖLÖTTIEK

kortól függ

Szintén éles különbség figyelhető meg az keresztszülők megszólításában (lásd 4.
ábra).
4. ábra: A keresztszülők irányában használt udvariassági formák N=175
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magázás
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5

31-45 ÉVES KOR.

46-60 ÉVES KOR.

tetszikelés

kortól függ

3
61 ÉV FÖLÖTTIEK

kapcsolattól függ

Mindkét korosztályban a testvért tegezték. A diákok körében a tetszikelés sokkal
gyakrabban fordult elő, mint a felnőttek szóhasználatában. Az iskolások és a felnőtt
adatközlők véleménye a tegezés, magázás és tetszikelés témakörben többségében
megegyezett.
A családban való teljeskörű tegezést a fiatalok körében jobban elfogadott, mint az
idősek körében.
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Az adatközlők, mind az iskolások, mind a felnőttek válaszai a keresztnév és az apai
utónév használatáról megegyezett.
Az ön megszólítás formát a fiatalok és a felnőtt korcsoport is udvariasabbnak tartja
a magánál, bár a többségük a maga megszólítást használja gyakrabban, A többsége az
adatközlőknek bizalmasabbnak és választékosabbnak tarja az önt a magánál.
Aztán azon témakörben, hogy kiket illik tegezni és magázni illetve tetszikelni az
adatközlők, kicsik és nagyok, többségében egyező álláspontot képviseltek.
Az adatközlőket a nagybácsik és nagynénik és a keresztszülők becézve szólítják meg
a legtöbb esetben, illetve az unokaöcs/unokahúg is becézi az adatközlőt, illetve az adatközlő
is őt.
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VIII. BEFEJEZÉS
A mindennapokban a különféle köszönésformák és megszólításformák a nyelvi érintkezés
létrejöttét, illetve annak fennmaradását alapozzák meg (Baukó 2002). Illetve rávilágítanak
az egyének egymás közötti viszonyait, azaz, alá-, fölé, vagy mellérendelő kapcsolataira
világítanak rá (Domondosi 2002: 1-10).
Diplomamunkámban a nyelvi udvariassági formák használatával foglalkoztam. A
kutatást a Munkácsi járás 5 pontján végeztem el: Barkaszón, Szernyén, Dercenben, Fornoson
és Munkácson. A kutatást kérdőíves adatgyűjtéssel végeztem.
A kutatásomat az általános iskolások 9. osztályos tanulóival és a felnőtt lakossággal
végeztem el. Utóbbit további négy korosztályra osztottam.
Az iskolások körében 75 kérdőívet a felnőttek körében pedig 100 kérdőívet töltettem
ki, korcsoportonként 25-25 darabot.
A diplomamunkám első felében az iskolás adatközlők nyelvi tiszteletadási szokásait
vizsgáltam meg. Az adatok alapján kijelenthető, hogy az adatközlők szüleiket jóval
magasabb arányban tegezik, mint a többi rokonokat, de elvétve előfordul falun a magázódás
is. Az iskolások a tanáraikat tiszteletből magázzák, mivel azok a feletteseik, csak abban az
esetben tegeznék tanáraikat, ha az megengedi számukra, de csak tanítási óra után. A tanulók
a tetszikelést előszeretettel használják a tanárukkal való kommunikálás során, csekély
számban pedig rokonaikat is tetszikelik.
A diplomamunkám második felében a felnőtt korú adatközlők nyelvi tiszteletadási
formáit vizsgáltam. Az adatközlők életkora 18-60+ között mozgott, ezen belül az
adatközlőket négy különböző osztályra bontva taglaltam. A korcsoportok között voltak
eltérések, főként a szülők és a nagyszülők megszólításában. Illetve megfigyelhető volt
némely kérdésben a városi és a falusi adatközlők nézőpontjainak eltérése is.
A munkám elején megfogalmazott hipotéziseim beigazolódtak:


miszerint az iskolás adatközlőim körében, a szüleikkel való kommunikálás
folyamán tegező nyelvi forma az általános, az iskolás adatközlőim körében a
szüleikkel való kommunikálás folyamán magázó nyelvi forma ritkán, vagy
nem is fordul elő



45 év fölötti adatközlőim szüleikkel való kommunikálása folyamán a tegező
nyelvi forma ritkán fordul elő, 45 év fölötti adatközlőim körében a magázódó
nyelvi forma szüleikkel való kommunikálás folyamán az általános
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az iskolások körében az ön megszólítás forma kedveltebb a maga
megszólításnál



tetszikelés a fiatalabb generáció nyelvhasználatában gyakrabban előfordul,
mint 50 év fölötti adatközlők körében



az adatközlők nyelvi udvariassági formái között nincs lényeges eltérés.

A társadalomban a tiszteletadás nyelvi formáinak mindig van jelzése, jelentése és
üzenete is. Ha megszólítunk valakit, vagy ha köszönünk valakinek, mindig választunk
valamilyen nyelvi udvariassági formát (Kiss 1995:268). Ezen dolgozatban a nyelvi
tiszteletadási formák sokszínűsége, generációk között megjelenő különbsége, illetve a szláv
elemű megszólítások köztudatba való beékelődése is körvonalazódik.
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РЕЗЮМЕ
Різноманітні форми привітання та звернення являються основою для створення та
збереження мовних контактів у повсякденному житті (Baukó 2002). А також
висвітлюють відносини між індивідами, тобто на їх підлеглий, надлеглийабо їх
союзний зв’язок (Domonkosi 2002: 1-10).
У дипломній роботі я займалася використанням форм мовної ввічливості.
Дослідження було проведено в 5 населених пунктах Мукачівського району: с.
Баркосово, с. Сернє, с. Дерцен, с. Форнош та м. Мукачеве. Дослідження складалося з
анкетного опитування.
Опитування було проведено з учнями 9-х класів і з дорослим населенням.
Останні були розділені на групи за віковою категорією.
Поставлені на початку роботи гіпотези були підтверджені:


за якими мовна форма «на ви» являється загальною у випадку комунікації
школярів зі своїми батьками, мовна форма «на ви» (гоноратив) дуже
рідко або взагалі не використовується між школярами та їх батьками.



Серед респондентів, які старші 45 років під час комунікації з батьками
дуже рідко спостерігаєте мовна форма «на ти», для них більш притаманно
являється форма звернення «на ви».



Серед школярів форма звернення в середньому відмінку являється більш
популярною від звернення «на ви».



В мовокористування молодого покоління частіша спостерігаються
ласкаві форми звернення, відносно респондентів старше 50 років.



Серед форм мовної ввічливості респондентів відсутні значні відмінності.
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