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Pet teri Lai ho nen

In ter ak ció-ku ta tá sok a te le fon be szél ge tés 
nyi tó sza ka szá ról

Sán dor Klá ra (2001) már ja va solt egy le het sé ges mód szert „a mo bil-kor szak 
nyel vé sze té hez”: a labovi szo ci ol ingviszti ka al kal ma zá sát. Írá som ban egy má sik 
mód szer re, a tár sal gás elem zés re (an go lul Con ver sa tion Analy sis, más szó val: inter-
ak ció-ku tatás1) sze ret nék fi gyel met for dí ta ni. A rö vid el mé le ti át te kin tést kö ve tő en 
a te le fon be szél ge té sek nyi tó sza ka szá val fog lal ko zó in ter ak ció-ku ta tá sok né hány 
alap szem pont ját, ered mé nyét mu ta tom be.

A tár sas nyelvészet (szo ci ol ingvisztika) szü le té sét Sán dor az 1964-es év hez kö ti. 
Ugyan eb ben az év ben kezd te meg Har vey Sacks szo ci o ló gus több éves elő adás so-
ro za tát az em be rek min den na pi szo ci á lis éle té nek ku ta tá sá ról (Sacks 1992), s ez zel 
út já ra in dí tot ta a tár sal gás elem zést. Sacks el akart sza kad ni a tár sa da lom-, il let ve 
hu mán tu do má nyok (ant ro po ló gia, nyel vé szet stb.) azon  gya kor la tá tól, mely sze rint 
a min den na pi vi sel ke dést csak elő re meg sza bott ide a li zált sé mák, elő fel te vé sek, 
glosszák, hi po té zi sek és elő ze te sen ki vá lasz tott sta tisz ti kai vál to zók alap ján le het 
meg kö ze lí te ni. En nek el le né ben dol goz ta ki sa ját mód sze rét.

 A TÁR SAL GÁS ELEM ZÉS MÓD SZER TA NA RÖV I DEN2

•  Tár sal gás elem zés alatt olyan em pi ri kus, kva li ta tív in ter ak ció-ku ta tást ér tünk, 
ahol a nyelv hasz ná lat el ső sor ban tár sas te vé keny ség nek te kin ten dő. A ku ta tás 
an nak vizs gá la tá ra irá nyul, hogy a be szél ge tő part ne rek – a nyelv hasz ná lat se gít-
sé gé vel – mi ként hoz nak lét re szo ci á lis struk tú rá kat, s ho gyan pro du kál nak és 
rep ro du kál nak ez ál tal kö zö sen szo ci á lis ren det. Alap ve tő el ve, hogy a ku ta tás 
nem ter jesz ten dő ki a men tá lis je len sé gek re (a be szé lő aka ra tá ra, gon dol ko dá sá-
ra, in ten ci ó já ra) vagy a fel té te le zett hát tér vál to zók ra (kor ra, is ko lá zott ság ra stb.), 
ha nem ki zá ró lag a kö zös ter mék re, az in ter ak ci ó ra szo rít ko zik.

•  A be szélt nyel vet olyan for má ban ku tat juk, ahogy ez a ter mé sze tes, min den na-
pi hasz ná lat ban elő for dul, min den fé le elő fel te vé sek vagy el mé le ti ke ret nél kül. 
Nem ragaszkod ha tunk pél dá ul olyan ka te gó ri ák hoz, mint a szó vagy a mon dat. 
A tár sal gók spon tán hely zet ben hasz nált szer ke ze te it, ka te gó ri á it és sza va ik 
je len té sét ta nul má nyoz zuk. Eze ket a szer kezeteket az em be rek több nyi re nem 
tu da to san hasz nál ják (még sa ját nyelv hasz ná la tunk sem ír ha tó le in tu í ció alap-
ján), de a mag nó val rög zí tett be szél ge té sek hall ga tá sá val és le írá sá val meg fi-
gyel he tő ek és kutat hatóak.

 1  Iványi (2001) a tár sal gás elem zés ter mi nus he lyett a kon verzá cióelemzést ja va sol ja a né met Kon ver sa-
tion s analyse min tá já ra. Vé le mé nyem sze rint a tár sal gás job ban tük rö zi az ere de ti el kép ze lést, amely a 
min den na pos be szél ge té sek alap ku ta tá sát tűz te ki cé lul. A mai he te ro gén ál la pot ra ta lán az in ter ak ció-
ku ta tás le het ne a leg meg fe le lőbb ös  sze fog la ló ki fe je zés.

 2  Az ala pos és gya kor la ti szem pon tú be ve ze tők kö zül el ső sor ban ten Have (1999) és Pomerantz–Fehr 
(1997) mun ká it ja vas lom.
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•  A köz na pi tár sal gás szer kesz tett te vé keny ség, egyet len ap ró rész le te 
sem vé let len sze rű. Pél dá ul a szü ne tek, köz be szó lá sok gyak ran ha tá ro zott 
szerkezet tel ren del kez nek, ezen kí vül nem be szél he tünk „töl te lék sza vak ról” 
és így to vább.

•  Az el sőd le ges ku ta tá si anyag min dig mag nó val (vagy vi de ó val) rög zí tett in ter-
ak ció, mely ről ala pos le írást kell ké szí te ni (de az el sőd le ges ku ta tá si anyag 
min dig a mag nó fel vé tel), mi vel elő re nem tud hat juk, mi fon tos a be szél ge tés 
részt ve vői szem pont já ból. A le írá sok ban el kell te kin te nünk az írott nyelv sza bá-
lya i tól, és a hal lot ta kat úgy kell le ír nunk, aho gyan el hang zot tak. Töb bek kö zött 
az in to ná ció le je gye zé se is fon tos le het.

•  A tár sal gás struk tu rált te vé keny sé gek so ro za ta. A leg fon to sabb, köz vet len kon-
tex tust min dig az elő ző meg nyi lat ko zás vagy a szó ban for gó te vé keny sé get 
kö ve tő ak tus te rem ti meg. Ezért min den vizs gá lan dó ele met szek ven ci á lis 
hely ze te de fi ni ál. Más szó val a meg nyi lat ko zá sok je len té se vagy a nyel vi struk-
tú rák funk ci ó ja csak az őket meg elő ző és az őket kö ve tő, inter pre tatív meg nyi-
lat ko zá sok fé nyé ben ál la pít ha tó meg.

A tár sal gás elem zés el ső anya gai te le fon hí vás ok ból áll tak össze. En nek két 
oka volt: egy fe lől a te le fon be szél ge té sek könnyen hoz zá fér he tő ek, le hall ga tá suk 
egy sze rű en meg old ha tó; más fe lől ki zá ró lag ver bá lis ele mek ját sza nak sze re pet 
ben nük, így a gesz ti ku lá ció, az arc ki fe je zés stb. ki zár ha tó az elem zés ből. Sacks 
egy ön gyil kos sá gi se gély vo nal hí vá sai alap ján vizs gál ta meg a min den na pi ér ve-
lés in ter ak ci ós szer ke ze tét (pél dá ul azt, hogy az em be rek ho gyan kom mu ni kál ták, 
hogy ön gyil kos ság ra ké szül nek). Ka no ni kus Sequenc ing in con ver sa tion al open-
ings cí mű cik ké ben Sacks mun ka tár sa, Emanuel Sche gloff (1969) már szé les kö rű 
ant ro po ló gi ai, nyel vé sze ti kér dé se ket is érin tett.

A TE LE FON BE SZÉL GE TÉS BE VE ZE TŐ SZA KA SZA

Sche gloff a kö vet ke ző szek ven ci á lis alap szer ke ze tet fi gyel te meg a te le fon be szél-
ge té sek kez de tén:

(1) (Schegloff 1986)

0 ring Hí vás

1 A: Hel lo::, Vá lasz

2 C: H’l lo, Clara? Felismerés/Bemutatkozás

3 A: Yeh 

4 C: Hi. Bernie. Üd vöz lés

5 A: Hi Bernie.

6 C: How’re you. „How are you” szek ven cia

7 A: I’m allright, 

8  How’re you

9 C: Okay::?

10 A: Good.

11 C: La u ra there?

Sche gloff (1986) ku ta tá sa sze rint a te le fon be szél ge tést – a hí vás után – min dig 
a hí vott fél kez di. A hí vás-vá lasz te hát ugyan olyan szom széd sá gi pár, mint a kér-
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dés-vá lasz: az egyik tag fel té te le zi a má si kat; min dig ugyan ab ban a sor rend ben 
kö vet kez nek; az egyik ta got az egyik be szé lő mond ja ki, a má si kat a má sik stb. 
(Lásd Levin son 1983)3

A vá laszt egy olyan szek ven cia kö ve ti, ahol a be szé lők va la mi lyen mó don ar ról 
bi zo nyo sod nak meg, hogy is me rik-e egy mást, eset leg be mu tat koz nak. Ál ta lá ban 
ez után üd vöz lik egy mást. Em lí tés re mél tó, hogy az ame ri kai te le fon be szél ge té sek-
ben az el ső hel lo-t nem üd vöz lés ként ér tel me zik, csu pán vá lasz a hí vás ra (ring). A 
vá lasz-hel lo fő funk ci ó ja, hogy hang anya got szol gál tas son a fel is me rés hez (lásd 
1-es és 2-es sor). Az üd vöz lés re több nyi re azu tán ke rül sor, hogy a be széd part nert 
már fel is mer ték (lásd 2-es és 4-es sor).

Né ha az üd vöz lés és a fel is me rés egy be mo só dik, ilyen kor hang alap ján is me rik 
fel egy mást a be szé lők:

(2) (Schegloff 1979)

0 ring Hí vás

1 A: Hel lo Vá lasz

2 C: Hel lo Felismerés/Bemutatkozás, Üd vöz lés

3 A: Hi

Fon tos meg je gyez ni, hogy itt is je len van a fel is me ré si funk ció. A „si ma” üd vöz-
lés sel a hí vó azt fel té te le zi, hogy mind ket ten fel is me rik egy mást, ezért nem 
mu tat ko zik be. Ilyen pél dák alap ján azt mond hat juk, hogy az ame ri kai em be rek 
te le fon be szél ge té se ik so rán ál ta lá ban azt „pre fe rál ják” (vár ják el, tart ják a „leg szo-
li dá ri sabb nak” stb., lásd Levin son 1983), ha a be szé lő tár sak fel is me rik egy mást 
hang alap ján, és nem kell be mu tat kozniuk.

Oly kor ezt a szek ven ci át a hí vott fél az zal nyug táz za – a pre fe rált mó don –, hogy 
a hí vó ne vét be le fog lal ja a kö vet ke ző meg nyi lat ko zás ba (lásd 3-as sor):

(3) (Schegloff 1979)

0 ring Hí vás

1 A: Hel lo::, Vá lasz

2 B: Hi:::, Felismerés/Bemutatkozás, Üd vöz lés

3 A: Oh:hi: ow’ are you Agne::s, „How are you” szek ven cia

Az ame ri ka i ak nál kö te le ző „How are you” szek ven cia el hang zá sa után a hí vó fél 
be ve zet va la mi lyen té mát, en nek el fo ga dá sá val a hí vott fél le zár ja a te le fon be szél-
ge tés nyi tó sza ka szát.

A fel vá zolt for mu la (hí vás – vá lasz – fel is me rés/be mu tat ko zás – üd vöz lés – „how 
are you” szek ven cia – té ma be ve ze té se) nor ma tív. A fe lek el vár ják, hogy min den 
elem az adott sor rend ben és a meg fe le lő sze rep lő elő adá sá ban kö vet kez zen. Ha 
a be szé lők mel lő zik a for mu lát, ak kor a nyi tó sza kasz to vább tart, mi vel ez kü lön-
fé le ja ví tó te vé keny sé ge ket kö ve tel (pl. „who’s there?”). A struk tú rát Sche gloff 500 

 3  A nem pre fe rált cse lek vés tí pu so kat a kö vet ke ző struk tu rá lis is mer te tő je gyek jel lem zik: he zi tá lás (öö stb.), 
kés lel te tés (pl. szü net, hát tí pu sú kez dés), ma gya ráz ko dás. Fon tos meg je gyez ni, hogy a pre fe rált cse-
lek vés nem fel tét le nül árul ko dik a be szé lő szán dé ká ról vagy egyéb men tá lis tar tal ma i ról. Egy meg hí vás 
el fo ga dá sát pél dá ul min dig egy sze rűbb in ter ak ci ós szer ke zet jel lem zi, mint an nak el uta sí tá sát, füg get-
le nül at tól, hogy mi a be szé lők „ma gán vé le mé nye”. A pre fe ren ci á hoz lásd még a dip lo ma mun kám ban 
(Laihonen 2000) ta lál ha tó elem zé se ket és szak iro dal mat.
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hét köz na pi te le fon be szél ge tés alap ján is mer te fel. A hi va ta los vagy üz le ti be szél-
ge té se ket el té rő szer ke zet jel lem zi:

(4) (Whalen–Zimmerman 1987, idé zi Lind ström 1994)

1 D: Nine one one emer: gency.  1 D: 911-es se gély hí vó.

2 (0.6)  2 (0,6 per ces szü net)

3 C: Yes, I need a twing tru:ck for one car 
away

 3 C: Igen, egy von ta tó da ru ra len ne

4 ( ) they di:d park in my park ing  4 szük sé gem ( ) el fog lal ták

5 spa:ce the whole day and overni:ght  5 a par ko ló he lye met egész nap és

6 (0.6) ’n they won t’t move  6 éj sza ka, (0,6) és nem haj lan dó ak 
el men ni

Itt a hí vott fél nem a meg szo kott hel lo- val vá la szol, a hí vó sem mu tat ko zik be, 
ha nem azon nal a tárgy ra tér, az üd vöz lés el ma rad. Az utób bi idők ben a hi va ta los 
hely ze tek re jel lem ző for mu lák ke rül tek a ku ta tás kö zép pont já ba.

KUL TU RÁ LIS VA RI Á CI ÓK

A te le fon be szél ge té sek a mai tár sal gás elem zés nek is köz ked velt té mái. Idő vel az 
ame ri kai ku ta tók hoz más anya nyel vű, nyelv hasz ná lat tal fog lal ko zó ku ta tók is csat la-
koz tak. Így ki de rült, hogy a Sche glof f-féle for mu la bi zo nyos ré szei nem áll nák meg 
a he lyü ket min den kul tú rá ban.

Houtkoop-Steenstra (1991) meg ál la pí tot ta, hogy a hol lan dok gyak ran már a 
vá lasz ban be mu tat koz nak. A hí vó is gyak ran be mu tat ko zik at tól füg get le nül, hogy 
ko rább ról is me rik-e egy mást, vagy sem:

(5) (Houtkoop-Steenstra 1991)

1 A: Met Mies Habot s.= 1 A: Itt Mies Habots

2 C: =Da:g, met Anneke de Groot. 2 C: Hel ló, itt Anneke de Groot

Mi vel mind a hí vó, mind a hí vott fél a be mu tat ko zást pre fe rál ja, a hol land te le fo ná-
lók ese té ben a hang alap ján tör té nő fel is me rés nem jut sze rep hez. A hol lan dok nál 
több nyi re csak a há zas tár sak nem em lí tik a ne vü ket, de né ha ők is be mu tat koz nak 
egy más nak (Houtkoop-Steenstra 1991).

Ha son ló a hely zet a své dek nél is. Lind ström (1994) ku ta tá sai alap ján el mond ha-
tó, hogy a hí vott fél min dig be mu tat ko zik (lásd 1-es sor), vi szont a hí vó rit káb ban 
(lásd 2-es sor):

(6) (Lindström 1994)

1 A: Allan Li:nd, (hh) 1 A: Allan Li:nd, (hh)

2 C: Hejsan Allan Li[nd 2 C: Szer vusz Allan Li[nd

3 A:        [Hej mor san, 3 A:         [Szer vusz anyu

Azt a kü lönb sé get, hogy a své dek min dig a ne vük kel vá la szol nak, az ame ri ka i ak 
pe dig so ha, Lind ström (1994, 249.) az zal ma gya ráz za, hogy az ame ri ka i ak ke vés-
bé bíz nak egy más ban, mint az in for má lis kö zös sé gi lé tü ket ez zel hang sú lyo zó své-
dek vagy hol lan dok. Egy ilyen tí pu sú ma gya rá zat in kább csak konk rét ada to kon 
ala pu ló fel té te le zés.

Haku li nen (2001) vizs gá la tai alap ján a finn te le fon be szél ge té sek sa já tos sá gai a 
kö vet ke zők (lásd 7-es pél da):
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1. a hí vott fél min dig be mu tat ko zik (1-es sor);
2.  gyak ran a hí vó szin tén be mu tat ko zik – még kö ze li is me rő sök ese tén is (2-es sor);
3. a hí vó rit kán szó lít ja ne vén a hí vot tat (ki vé ve, ha egy kis gye rek kel be szél);
4.  a „how are you” szek ven cia rit ka, he lyet te gyak ran a le het sé ges aka dá lyo kat 

em lí tik (pl. nem zavarok?, 4-es sor).
(7) (Hakulinen 2001)

0 ring 0

1 Eeva: Eeva Turpeinen 1 E: Eeva Turpeinen

2 Bosse: öö Bosse tääl lä hei. 2 B: öö itt Bosse szia.

3 Eeva: No he:i. 3 E: Szia.

4 Bosse: Häir it senkö:. 4 B: Nem za va rok?

5 Eeva: Et to ki, 5 E: Ó de hogy,

6 Bosse: Kuule< mul on yks junailu a sia 
mielessä...

6 B: Fi gyelj csak, vol na egy elin tézni valóm…

Ös  sze fog la lá sul el mond ha tó, hogy ál ta lá no san a kö vet ke ző ele mek for dul nak 
elő egy te le fon be szél ge tés ben. Elő ször a hí vott fél szó lal meg, ez után a be szé lők 
meg is mer ked nek (be mu tat koz nak vagy hang alap ján is me rik fel a má si kat), majd 
üd vöz lik egy mást, vé gül az el ső té mát a hí vó ve ze ti be. Az em lí tett ele mek kom bi-
ná lód hat nak is, ahogy a „hel lo” ese té ben lát tuk. A nyel vi esz kö zök hasz ná la ta e 
szek ven ci ák ban kul tú ra- és nyelvfüg gő.4 A hi va ta los és üz le ti te le fo ná lás ra a hét-
köz na pi tól el té rő for mu lák jel lem zőek.

A TE LE FON BE SZÉL GE TÉ SEK NYI TÓ SZA KA SZÁ NAK 
GRAM MA TI KÁ JA

A kö vet ke zők ben rö vi den be mu ta tom Haku li nen (2001) né hány ku ta tá si ered-
mé nyét a finn nyel vű te le fon be szél ge té sek be ve ze tő sza ka szá nak nyelv ta nár ól. A 
ku ta tás 320 mag nó fel vé tel (az az nem ki ta lált pél dák) alap ján ké szült. A finn vá lasz 
min dig egy név, ez után a hí vó szin tén be mu tat ko zik, és üd vöz li a hí vot tat (lásd 
7-es pél da). Haku li nen (2001) egy ská lán he lyez te el a hí vó le het sé ges el ső meg-
nyi lat ko zá sa it asze rint, hogy men  nyi re is me rik egy mást a be szé lők. 5

 4  Az itt em lí tett pél dák (5–7) in kább kul tú ra füg gő nek mond ha tók. Kul tú ra alatt a min den na pi in ter ak ció 
leg ap róbb rész le tei ér ten dők (pl. mi lyen hos  szú az a szü net, ame lyet már úgy ér tel mez he tünk, hogy 
ké ré sün ket a be széd part ner el uta sí tot ta). Eb ben a nyelv, mint az in ter ak ci ót struk tu rá ló té nye ző is 
fon tos sze re pet játsz hat. Bi zo nyos nyel vek szó rend je pél dá ul job ban „meg véd he ti” a be szé lőt a szó át-
vé te lek től vagy a köz be szó lá sok tól. A nyelv fej lő dé se kul tu rá lis és tár sas igé nyek sze rint zaj lik, az az 
az in ter ak ci ó ban nagy mér ték ben ös  sze fo nó dik a nyelv és a kul tú ra. Ugyan ak kor fon tos meg je gyez ni, 
hogy a nyel vi és a kul tu rá lis ha tá rok nem es nek egy be. Több nyelv ben ha son ló szek ven ci á lis for mu lá-
kat le het ta lál ni, pél dá ul a te le fon be szél ge tés nyi tó sza ka szá ban (lásd a hol land, svéd és finn pél dá kat). 
Va ló szí nű, hogy egyet len nyel vi kö zös sé gen be lül is több for mu lát (nor mát) le het fel fe dez ni, ám en nek 
szi go rú em pi ri kus bi zo nyí tá sa még vá rat ma gá ra.
A kul tú ra és az in ter ak ció vi szo nya kap csán lásd Moer man 1988, Duran ti 1997, Lai ho nen 2000. A 
nyel vi kü lönb sé gek és az in ter ak ció vi szo nyá ra lásd Sche gloff – Ochs – Thomp son 1996, Lern er 
– Tak a gi 1999.

 5  Az aláb bi ak ban a kö vet ke ző rö vi dí té se ket hasz ná lom: NP = név szói ös  sze té tel, PRT = par ti ku la, ÜDV = 
ÜD VÖZ LÉS, GEN = ge ni ti vus (bir to kos eset), ELAT = ela tivus (hon nan? kér dés re fe le lő bel ső hely ha tá-
ro zó eset),  INESS = ines sivus (hol? kér dés re fe le lő bel ső hely ha tá ro zó eset), ADESS = adessivus (hol? 
kér dés re fe le lő kül ső hely ha tá ro zó eset).
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IS MERT SÉG

Be mu tat ko zás (NP) Üd vöz lés (PRT)

a) Anja (ke reszt név) Hei

Pert ti huo men ta

b) Raition Leena (családnév-GEN + ke reszt név) Moi

c) Hele na Rasi (csa lád név + ke reszt név) Hei

d) Hannu Grön Lahdes ta (kereszt n. + család n. + helynév-ELAT) Hei

e) Jus si Kämäräi nen (csa lád név + ke reszt név) päivää

Haku li nen sze rint a b) és a c) for mu la ab ban kü lön bö zik egy más tól, hogy a b) 
eset na gyobb fo kú is mert sé get fe jez ki, mint a c) for mu la. Ez azért van így, mert 
a b) for má tum csak ak kor le het sé ges, ha a hí vó már fel is mer te a hí vot tat. Ezért 
a vá lasz he lyén a családnév-GEN + ke reszt név vál to zat nem le het sé ges, mi vel 
a hí vott fél nem tud hat ja elő re, ki a hí vó. A d) vál to zat ban a hí vó az zal kön  nyí ti 
meg a fel is me rést, hogy a hí vás he lyét is meg ad ja. Ez zel el len tét ben az e) for mu-
la (päivää, „jó na pot”, for má lis üd vöz lés nek szá mít) hasz ná ló ja nem is fel té te le zi, 
hogy a hí vott fél is mer he ti őt.

Haku li nen (2001) meg ál la pít ja, hogy a hí vó tel jes el ső meg nyi lat ko zá sa a kö vet ke ző 
ele mek ből a kö vet ke ző sor rend ben épül het fel (a név és az üd vöz lés kö te le ző ele mek):

PAR TI KU LA (ÜD VÖZ LÉS) (HELY + IGE) NÉV (HELY) ÜD VÖZ LÉS.

Pl. a) No tääl lä on Mikko hei.
  [PRT LOC itt-ADESS van NÉV ÜDV] 
 b)  No Mikko tässä hei.
  [PRT NÉV itt-INESS ÜDV]
  No moi Mikko tääl lä.
  [PRT ÜDV NÉV itt-ADESS]

A kö vet ke ző for mák ag ram ma ti ku sak az adott szek ven ci á lis hely zet ben:
 d)  * Mikko on tääl lä hei.
  [NÉV van itt-ADESS ÜDV]
 e) * Minä olen Mikko Niem i nen päivää.
  [én va gyok NÉV ÜDV]
 f) * No moi Mikko.
  [PRT ÜDV NÉV]

A d) ver zió azért ag ram ma ti kus, mert a név az ige elé ke rül. Et től még elő for dul-
hat te le fon be szél ge tés ben, pl. „fi gyelj, Mikko itt van ná lam” je len tés ben, de nem 
a be mu tat ko zás és az üd vöz lés ke re té ben. Az e) pél da sze mé lyes ta lál ko zás kor 
hasz ná la tos, de a te le fo ná lás so rán nem for dul elő, mi vel ek kor név más he lyett az 
itt-ADESS (for má lis) for ma a meg szo kott (tääl lä on Mikko Niem i nen päivää). Vé gül 
az f) vál to za tot üd vöz lés + be mu tat ko zás he lyett üd vöz lés + fel is me rés ként ér tel me-
zik az adott hely zet ben [vö. c)].

Ös  sze fog lal va, egy adott be széd lé pés (an go lul turn) adott szek ven ci á lis he lyén 
szin tak ti ka i lag meg ha tá ro zott for má tum mal ren del kez het. Fon tos meg je gyez ni, hogy 
a nyelv ta ni ele mek je len té sét, funk ci ó ját el ső sor ban szek ven ci á lis hely ze tük ha tá roz-
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za meg (pl. a hí vó el ső meg nyi lat ko zá sa). Ugyan ak kor – a szek ven ci á lis hely zet hez 
kö tő dő en – a szin tak ti kai for mu lák is hoz zá já rul nak bi zo nyos te vé keny sé gek fel is-
me ré sé hez. Ter mé sze te sen ezek a for mu lák rit kán mon da tok, ezért a be szélt nyel-
vi, em pi ri kus „nyelv ta ni” ku ta tás nem in dul hat ki a ha gyo má nyos alap fo gal mak ból 
(Schegloff – Ochs – Thomp son 1996).

TE LE FO NÁ LÁS IDE GEN VAGY MÁ SO DIK NYEL VEN

Kurhi la (1996) egye bek mel lett azt ku tat ja, mi ként kez dik az anya nyel vű ek és a 
nem anya nyel vű ek egy más kö zöt ti te le fon be szél ge té se i ket. Sze rin te a nem finn 
anya nyel vű ek te le fo ná lá sá nak nyi tó sza ka sza in kább ha son lít a Haku li nen-féle for-
mu lá hoz, mint a Sche glof f-féléhez. Ki egé szí tő elem ként meg je le nik a hí vott fél ne vé-
nek em lí té se, amit a finn anya nyel vű ek csak gye re kek kel be szél get ve hasz nál nak:

(8) (Kurhila 1996)

1 A: pelli nen 1 A: Pelli nen

2 C: hh no moi pirkko 2 C: hh szia Pirkko

3 A: no moi. 3 A: Szia

Fi gye lem re mél tó, hogy a no par ti ku lát itt az anya nyel vi te le fo ná lá si gya kor lat nak 
meg fe le lő en hasz nál ja a nem anya nyel vi be sze lő (hí vó). A be mu tat ko zás ki ha gyá sa 
(lásd 2-es sor) nem okoz fenn aka dást a be szél ge tés ben, mi vel a hí vott fél hang alap-
ján is me ri fel a hí vót (lásd 3-as sor).

Kurhi la olyan ese te ket is ta lált, ahol né mi struk tu rá lis bo nyo da lom hoz ve zet a 
be mu tat ko zás ki ha gyá sa:

(9) (Kurhila 1996)

1 A: Suomi nen 1 A: Suomi nen

2 C: hh Päivää .h [o- onko] 2 C: .hh Jó na pot .h [J- Jaakko]

3 A:       [Päivää] 3 A:        [Jó na pot]

4 C: Onko j- jaakko (.) koton ah 4 C: Jaakko ott hon van?

5 (0.6) 5 (0,6)

6 A: ...hh öö hetki vaan 6 A: ..hh öö egy pil la nat

Itt a te le fo ná lók egy szer re be szél nek (lásd 2-es és 3-as sor), mi vel a hí vó az üd vöz-
lés után nem hasz nál ja az el várt for mu lát, s a hí vott fél vi szo noz za az üd vöz lést. A 
szü net (5-ös sor) és a he zi tá lás (öö) szin tén va la mi lyen szer ke ze ti prob lé mát je lez. 
Et től füg get le nül a be szé lők meg ér tik egy mást.

Kurhi la meg ál la pít ja, hogy mind két fél kö ze le dett egy más hoz: a más anya-
nyel vű ek több nyi re el sa já tí tot ták a finn for mu lát, ame lyet vi szont a fin nek nem 
„tar tat tak be” ve lük szi go rú an. A nor ma meg sze gé se még nem ve zet meg ér té si 
prob lé mák hoz, csak egye di, nem ál ta lá nos (az az nem nor ma tív) szer ke ze ti meg-
ol dá so kat ered mé nyez.

Ta nít ha tó-e a te le fon be szél ge tés nyi tó sza ka sza az ide gen vagy má so dik nyelv 
ok ta tá sá ban? Vé le mé nyem sze rint a for mu la el sa já tí tá sát nem le het meg kö ve tel-
ni, mi vel ezt az anya nyel vű be szé lők sem igény lik. Ez zel szem ben na gyon fon tos 
len ne „ki gyom lál ni” min den olyan tan anya got, mely in tu í ci ós ala pon mu tat ja be a 
te le fo ná lást. Fon tos nak tar tom, hogy a tan anyag ok lé te ző, kul tu rá li san au ten ti kus 
te le fon be szél ge té si min tá kat tar tal maz za nak (Richards – Schmidt 1983). Az az: ne 
ta nít sunk „ag ram ma ti kus” vál to za to kat!
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BE FE JE ZÉS

Írá som ban egy olyan té má ból ad tam íze lí tőt, amely ha ma ro san nyelv hasz ná la-
tunk tör té nel mé nek ré szé vé vál hat, egye bek kö zött az ál tal, hogy a mo bil te le fon 
au to ma ti zál ja a be szél ge tés kez de ti sza ka szá ban elő for du ló te vé keny sé ge ket (pl. a 
be mu tat ko zást). Idő vel ta lán vi zu á lis ele mek is be épül het nek a te le fo ná lás ba, így ez 
mind in kább a sze mé lyes ta lál ko zás ra fog em lé kez tet ni.

En nek el le né re az em lí tett szer ke ze tek még jó ide ig újabb ku ta tá sok alap já ul és 
a tu do má nyos dis kur zus té má já ul fog nak szol gál ni. Szük ség ese tén a mo bil te le fo ná-
lók is vis  sza tér nek ezek hez a „ré gi” for mu lák hoz. Ne he zen el kép zel he tő, hogy bi zo-
nyos ele mek fö lös le ges sé vál ná nak (Sán dor 2001), mi vel ak kor nem dol goz ták vol na 
ki a gép ál ta li be mu tat ko zás vagy ép pen an nak le til tá sa tech no ló gi á ját.

Vé gül, a leg újabb tár sal gás elem zés szé les kö rű en fog lal ko zik a mo bil te le fo ná lás-
sal is. Az aláb bi rö vid be te kin tés a ku ta tá si ered mé nyek be a gya ko ri „mo bil” szek-
ven ci ák ra hív ja fel a fi gyel met: a „mo bi li tás” ki fe je ző je ként a hely meg adá sá ra, a 
rá kér de zés re (hol vagy?):

(10) (Laurier 2001, A ve ze té kes te le fo non be szél, C mo bi lon, au tó ve ze tés köz ben)

1 A: >Penelope Bar ley’s< office. Good 
morn ing.

1 A: Pene lope Bar ley iro dá ja. Jó reg gelt.

2 C: Good morn ing, Sharon. It’s Pen ny. 2 C: Jó reg gelt Sharon. Itt Pen ny.

3 A: Hel lo 3 A: Szia

4 C: I’m head ing to Brisle- to Bris tol, 4 C: Brisle- Bris tol fe lé tar tok,

5 that’s where I live, back to Avon mouth. 5 ott la kom, vissza fe lé Avon mouth ba.

A kez de ti sza kasz hoz tar toz hat nak egyéb fi zi kai kö rül mény re uta ló szek ven ci ák is. 
Ezen kí vül a „ko pog ta tás hoz” kap cso ló dó szek ven ci át is ku tat ták már.

Ma gyar nyel vű in ter ak ció-ku ta tás nap ja in kig nem vált szé les kör ben is mert té. 
En nek oka it ko ráb ban töb bek kö zött az in ter ak ció-ku ta tás „mikro nyelvészeti” mi vol-
tá ban ke res ték: a labovi társas nyelvészettel szem ben az in ter ak ció-ku ta tás tár sa-
dal mi hasz na ke vés bé kéz zel fog ha tó (vö. Harlig 1995). Mos ta ná ban el ső sor ban 
eti kai meg fon to lá sok mi att ne héz kes a spon tán in ter ak ció (pl. a te le fon be szél ge-
té sek) gyűj té se Ma gyar or szá gon (Sán dor 2001). Az eti kai kér dé sek re a tár sal gás-
elem zők is sok fi gyel met for dí ta nak, és nem zet kö zi vi szony lat ban szá mos jo gi 
és er köl csi sza bályt dol goz tak ki (lásd ten Have 1999). Az is igaz vi szont, hogy 
min den kö zös ség nek jo ga és kö te les sé ge eze ket az eti kai el ve ket és ti tok tar tá si 
sza bá lyo kat a sa ját ma ga szá má ra ki ér lel ni.

Pet teri Lai ho nen  In ter ak ció-ku ta tá sok a te le fon be szél ge tés nyi tó sza ka szá ról
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