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Direkt kérés – direkt válasz?
(A kérés és visszautasítás beszédaktusának

egy lehetséges vizsgálati módja)

Kutatási területem a nyelvészeti pragmatika beszédaktusokkal foglalkozó ága.
Évek óta vizsgálom – különbözõ megközelítési módokat alkalmazva – a kérési és
visszautasítási szabályosságokat a magyar nyelvben. A jelen tanulmányban ennek
a mind elméleti, mind gyakorlati (nyelvtanítási) szempontból jelentõs nyelvhaszná-
lati kérdéskörnek egy újabb megközelítési módjával kapcsolatos elõkísérletet mu-
tatok be.

A hipotézis
A kérés és visszautasítás intra- és interlingvális vizsgálata nyomán a beszédak-

tusok használati szabályait egymástól elkülönítve (bár természetesen nem függet-
lenül) tárták fel. A különbözõ visszautasítási formákat tanulmányozva már koráb-
ban is felmerült bennem a kérdés, hogy a kérés-visszautasítás szomszédsági párnak
együttes elõfordulási lehetõségeit is le kellene írni, kísérleti úton kellene felderíte-
ni, hogy vajon befolyásolja-e választott elutasítási stratégiánkat a kérés megfogal-
mazásának módja.

Elõkísérletemben ugyanabban a szituációban elhangzó kérés két formáját hasz-
náltam: egy direkt és egy indirektebb formát. Feltételezésem szerint várhatunk el-
térést a két különbözõ típusú kérdésre adott válaszokban.

A jelen vizsgálat érvényességének köre igen szûk: kvantitatív vizsgálat elõké-
szítõ szakaszaként arra lehet alkalmas, hogy elõkészítse a jóval nagyobb korpuszon
elvégzendõ kutatást. Az elõkészítés során a gyakorlati lebonyolítás, az értékelési
módszerek kialakítása és a hipotézis megfogalmazása a cél.

A vizsgált változó
A kérés beszédaktusának szakirodalmában meghatározott stratégiákon belül jól

elkülöníthetõ a legközvetlenebb, származtatott mód és az indirektebb javaslatte-
võ formula. A származtatott mód1  (Blum-Kulka – Olshtain 1984) esetén a kérés

1 A kérés és a visszautasítás kutatásában használt kategóriák tartalma a megadott szakirodalomban található.
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illokúciós erejét a megnyilatkozásban megjelenõ grammatikai mód, leginkább a
felszólító mód határozza meg. Így elsõként a Menjünk már el moziba ma este! in-
vitálási formát, párjának pedig a Mit szólnál egy ma esti mozihoz? javaslattevõ for-
mulát választottam. A vizsgálat szempontjából mellékes, hogy ezek az alakok álta-
lában milyen gyakorisággal fordulnak elõ nyelvhasználatunkban. Az viszont fontos
szempont, hogy egy meghívást tartalmazó kérésben elõfordulnak-e, természetesnek
érzi-e a hallgató az adott szituációban. Mindkét forma használatos, érvényes.

Az adatgyûjtés próba-jellege, a rendelkezésemre álló idõ és anyagi lehetõségek
csupán egy valóban minimális korpusz felvételét tették lehetõvé. A vizsgálatba be-
vonható személyek száma maximum tizenöt volt, ezért kellett egyre korlátoznom a
vizsgált változók körét. A kísérletben részt vevõ személyek kora, neme, iskolai vég-
zettsége azonos volt, a kérés (meghívás moziba) tartalma szintén megegyezett; a
kérést azonos idõpontban, elõre meghatározott forgatókönyv szerint tettem fel te-
lefonon. A felhívott adatközlõk közül minden elsõt direkt módon invitáltam, min-
den másodiknak az indirekt kérdést tettem fel.

A kutatás résztvevõi
Adatközlõim egyetemet végzett, 24–30 közötti középosztálybeli nõk voltak. A

kérdés jellegébõl adódóan (mozilátogatás) döntöttem úgy, hogy nõkre korlátozom
a megkérdezettek körét. A társadalmi konvencióknak megfelelõen nem szokás nõk-
nek férfiakat moziba invitálni, s ha mégis megtennék, akkor valószínûleg a meghí-
vott fél gondolatai között bizonyos implikált jelentések is megjelennének (bár a mozi
mint a csábítás egyik eszköze inkább a férfiak eszköztárában szerepel).

A kérések megfogalmazási módját befolyásoló külsõ tényezõk közül a társadal-
mi távolság is azonos volt köztem és köztük: mindannyian a barátaim voltak. Ter-
mészetesen kérdezõ és kérdezett közötti társadalmi tekintélykülönbség szempont-
jából is homogén volt a csoport. A megkérdezettek – a várakozásnak megfelelõen
– nem ütköztek meg a kérésen, a szituáció természetességével kapcsolatban nem
merült fel bennük kétség.

Az adatközlõktõl negatív válaszokat, azaz elutasításokat szerettem volna halla-
ni. Volt, aki nem Budapest környékén lakik, többeknek pedig egészen kicsi gyerme-
keik vannak. Feltételeztem, hogy éppen ezért az aznapra szóló meghívást el fogják
utasítani. Így is történt, bár a kísérlet mindkét napját úgy választottam meg, hogy az
esetlegesen igent mondókkal elmehessek moziba, tehát nem beugratásra készültem.

A kiválasztott tizenöt személybõl végül kilenccel sikerült beszélnem, tõlük
gyûjtöttem nyelvi adatokat. A fent már vázolt séma szerint így nyertem öt választ a
Menjünk már el ma este moziba! meghívásra, és négyet a Mit szólnál egy mozihoz
ma este? kérdésre.

DIREKT KÉRDÉS – DIREKT VÁLASZ?
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A vizsgálati módszer
A külföldi szakirodalom részletes kutatási leírásokat és elemzéseket közöl egy-

egy nyelvterület kérési és visszautasítási szokásairól. A videóval rögzített – mes-
terségesen teremtett – szituációk, a részletes leírást tartalmazó kérdõívek, egyéni
változatok gyûjtése egymást kiegészítõ módszerekként, egyszerre vannak jelen a
pragmatikai kutatásokban. A magyarországi lehetõségeket számba véve az eddig
kérdõíven és hangfelvétellel gyûjtött adatok mellé egy újabb eszköz bevetését ter-
veztem.

A természetesség, a nem kontrollált megfigyelés, a megfigyelõ paradoxonának
feloldása volt a cél egy hétköznapi szituáció, a telefonos meghívás alkalmazásakor.
Barátainkat bármikor invitálhatjuk moziba, akár még aznap estére is.

A módszer – éppen természetességének fenntartása érdekében – csak megha-
tározott szituációkban, meghatározott személyek körében alkalmazható. Még talán
kollégáinkat is meghívhatjuk valahova telefonon, de a társadalmi távolság növeke-
désével (idegenek esetében) egyre furcsább, valószerûtlenebb lenne. Ha az alkalmaz-
hatóság határaival tisztában vagyunk, akkor megfelelõ, sõt a valós helyzetet nagy-
szerûen szimuláló kutatási lehetõség nyílik meg elõttünk.

A vizsgálat lefolyása
A telefonos meghívást a következõ formában kezdeményeztem egy péntek és

egy szombat (2003. május 23. és 24.) este minden esetben (K = kérdezõ, A = adat-
közlõ):

A: (Cseng a telefon. Felveszik.) Halló!
K: Halló! Szia! Orsi vagyok. Csak azért telefonálok, hogy menjünk már el ma este
moziba! / Csak azért telefonálok, hogy megkérdezzem: mit szólnál egy mozihoz ma
este?
A: ... (A válasz a gyûjtött adat.)

A válaszokat azonnal lejegyeztem kézírással. Természetesen további beszélõ-
váltások következtek, ezért hangzott el már az elsõ megnyilatkozásban az adott ké-
rés. Feltételezésem szerint a felhívott fél második megszólalása a gyûjtendõ nyelvi
adat, a kísérlet tanulsága azonban az, hogy a megkérdezettek a hezitálásukhoz vissza-
kérdezést használván a kilencbõl hét esetben megkérdezték: Mikor?/ És mikor?/ Ó,
mikor.

Ki kellett tehát egészítenem a kérdezõ megnyilatkozásait egy újabb lépésben
adott válasszal is. A gyakrabban használt diskurzusforma tehát nem egy, hanem két
szomszédsági párt tartalmazott, mint például a következõ:

MARÓTI ORSOLYA
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A: Halló!
K: Halló! Szia! Orsi vagyok. Csak azért telefonálok, hogy megkérdezzem: mit szól-
nál egy mozihoz ma este?
A: Óóó, mikor?
K: Valamikor ma este.
A: Úúú, hát a Velencei-tónál leszek. Az a ciki, hogy már megbeszéltem. Sajnálom,
hogy nem jött össze.

A telefonbeszélgetésekben tehát vagy az elsõ, vagy a második beszélõváltás
során nyert adatot kell felhasználni – minden esetben megjelölve azt, hogy egy vagy
két lépésben történt meg a visszautasítás, és az elsõ lépést is a gyûjtött adat részé-
nek kell tekinteni.

A gyûjtést megnehezítette, hogy péntek és szombat este végeztem, hiszen ép-
pen ezekben az idõpontokban könnyen lehetséges, hogy nincsenek otthon a remény-
beli adatközlõk. Ez okozta a lemorzsolódást is (tizenötbõl kilencükkel sikerült be-
szélnem). Másrészrõl éppen ezekben az idõpontokban reális a meghívás.

Az adatközlõket minden esetben tájékoztattam arról, hogy a valódi (!) meghí-
vás mellett nyelvészeti adatgyûjtés is volt a cél. Mindannyian utólagos beleegyezé-
süket adták megnyilvánulásaik felhasználásához. (A jövõben azonban már biztosan
résen lesznek, „telefonos nyelvészeti” szempontból elvesztették ártatlanságukat,
tehát itt is az történt, hogy az adatközlõket a jelen kutatás tapasztalata egy késõbbi
adatgyûjtés során már befolyásolhatja, megváltozhat viselkedésük.)

A gyûjtött anyag belsõ érvényessége
Egy képzeletbeli direktségi skálán egymástól távol levõ kérés-stratégiák közötti

eltérést a hallgatónak is hasonlóképpen kell értékelnie, mint a beszélõnek ahhoz,
hogy valóban a kívánt változó nyelvhasználatra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Egy
nagyobb, kvantitatív kutatás elõkészítése során éppen ezért az indirektséggel kap-
csolatba hozható nyelvi viselkedés és udvariasság szempontjából értékeltetnünk kell
a különbözõ kéréstípusokat, méghozzá szituációhoz kötve. A külsõ társadalmi kör-
nyezet hatása és a kérések belsõ környezeti tényezõi egyaránt befolyásolhatják a
kérés udvariasságának megítélését (pl. a kérés súlya; szabad vagy nem szabad hoz-
záférésû dologra irányul a kérés: pl.: só – igen, információ a fizetés összegérõl –
nem). Ha kérésünket az erõs célzás indirekt formájába öltöztetjük, akkor megtörtén-
hetik, hogy barátaink jóval udvariatlanabbnak tartanak bennünket, mintha felszólí-
tó módú direkt kérést hallottak volna. A nyelvi udvariasság természetesen szintén
sok egyéni vonást, ítéletet tükrözhet, ezért mindenképpen egy nagyobb létszámú,
reprezentatív csoport véleményének kvantitatív elemzését kell elvégeznünk.

DIREKT KÉRDÉS – DIREKT VÁLASZ?
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A gyûjtött anyag külsõ érvényessége
A beszédaktusok kutatását az idegen nyelvek tanításakor jelentkezõ igény hívta

életre. A kommunikatív kompetencia részeként szükség van pragmatikai kompeten-
cia elsajátítására is. A kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása a magyart tanu-
ló külföldiek oktatásában lehetséges.

Az intralingvális vizsgálatok kvantitatív módszerekkel nyert eredményei a sta-
tisztikai valószínûség erejével támaszthatják alá a nyelvtanárok egyéni kompeten-
ciája szerint érvényes nyelvhasználati szabályokat.

Az általam gyûjtött minikorpusz természetesen nem szolgáltat megfelelõ
mennyiségû adatot, azonban kvalitatív szempontból jó választásnak tekinthetõ a
vizsgált populáció. A hazánkban tanuló külföldiek mintegy 80%-a ugyanis hason-
ló életkorú és iskolázottságú; a felsõoktatásban részt vevõ, illetve diplomás közép-
osztálybeli személy. Magyarokkal kialakított barátságaik során bizony fontos, hogy
megfelelõen értelmezzék partnerük megnyilatkozásainak direktségét. (Japán diákok
számára udvariatlannak számít a baráthoz intézett, nálunk természetes felszólító
módú megnyilatkozás, bármennyire is veszi azt körül az üzenet küldõje gyengítõ,
udvariassági elemekkel. Orosz anyanyelvû diákok éppen ellenkezõleg: nem értik,
hogy miért tartják udvariatlannak õket, amiért idegenekkel, idõsebbekkel szemben
is jóval kevésbé kerülgetik a forró kását, mint a magyarok.)

A korpusz elemzése
Az eddig vázolt szempontokat figyelembe véve a korpusz elemzését a követ-

kezõképpen tervezem:
– milyen beszédaktusok találhatók a kapott válaszban?

– milyen hosszúságú a kapott válasz?

– a visszautasítások milyen szemantikai kategóriába sorolhatók
(Beebe – Takahashi – Uliss-Weltz 1989)?

– milyen grammatikai eszközöket használt a válaszadó?

– milyen járulékos elemek (gyengítõk, erõsítõk) kapcsolódnak a megnyilatkozás-
ban az illokúciós erõt megjelenítõ nyelvi formához?

– milyen a szomszédsági párok viszonya?

– hányadik beszédlépés a visszautasítás a telefonos vizsgálat során?

Tehát a két kéréstípust a fenti szempontok szerint összehasonlítva megállapít-
ható-e, hogy indirekt kérésre indirektebb válasz érkezik (s milyen szemantikai és
milyen grammatikai elemek vesznek részt a megnyilatkozás alakításában stb.)?

MARÓTI ORSOLYA
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A vizsgálat tanulságai
A részletes elemzést nem végeztem el, azonban természetesen foglalkoztatott

a kapott adatok rendszerszerû sajátosságainak felderítése. A korpusz kicsi volt, te-
hát kvantitatív vizsgálatnak semmiképpen sem vethetõ alá. Megfigyelhetõ azonban,
hogy a visszautasítás-stratégiák választásakor más a sorrendiség az indirektebb ké-
rés esetén, késõbb hangzik el a nem, és valamivel hosszabb a kapott válasz. Egy
hasonló tárgyú kvantitatív vizsgálat elõkészítéseként a fenti elemzési szempontok
az elõkutatás hozadékai.

A másik fontos megállapítás, hogy a kapott adatok tanúsága szerint be kell ik-
tatni a beszédlépések számát is az elemzési szempontok közé.

A beszédaktusok kutatásában megjelenõ új szempontok a gyakorlatban is alkal-
mazható eredményekhez vezethetnek: a nyelvtanulók számára készített kommuni-
kációs tankönyvekben a beszélt nyelvi szokásokhoz jobban közelítõ tananyagok
jelenhetnek meg, és mind az értelmezés, mind a kívánt alakok létrehozása, kontex-
tusba helyezése jobban közelít majd a valós formákhoz. A megfelelõ alak válasz-
tása, a nyelvi viselkedés ismerete – amelynek tanulásához a ma forgalomban lévõ
magyarnyelv-könyvek szinte semmilyen segítséget nem szolgáltatnak – az adott
nyelvi környezetben való boldogulás elengedhetetlen feltétele, és a nyelvtanulás
valódi célja.

A minikorpusz gyûjtésének kezdeti, tervezési stádiumában nem sejtettem, hogy
az alkalmazott módszerbõl következõ nehézségek (hívás-visszahívás, hívás alkal-
matlan idõpontban stb.) mellett pszichés következményei is lesznek a korpuszgyûj-
tésnek: a (részben) próbára tett barátságok szerencsére megerõsítést nyertek – nem
is szólva arról, hogy a vizsgaidõszak lezárultával tíz nagyszerû társaságban élvez-
hetõ mozilátogatás a kísérlet jutalma. Utólag örülök, hogy nem a sót kértem el a
menzán…
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