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2012-ben jelent meg a Libri Kiadó gondo-
zásában Pléh Csaba A társalgás pszichológi
ája című munkája. A mű a szerző sokéves, 
a kommunikációval, ezen belül pedig a tár-
salgással foglalkozó kutatásainak eredménye-
it foglalja össze. A társalgás iránti tudomá-
nyos érdeklődéséről Pléh Csaba új könyve 
Előszavában a következőket írja: „A társalgás 
mint a nyelv élő használatának kerete az 1970-es 
évek elejétől, vagyis négy évtizede érdekel” 
(10). Ettől a témától gyakran hosszabb időre 
is eltávolodott, de most – több kedvező körül-
ménynek és számos személynek, így kollé-
gáknak, szerkesztőknek, diákoknak hála 
– ismét visszatért hozzá. „Nekik köszönhető 
– áll valamennyiükre vonatkozóan az előszó-
ban –, ha a könyv monológja talán valóban 
társalgássá is válik” (11).

A könyv nyolc hosszabb fejezetből és egy 
rövid, Epilógusnak nevezett kilencedikből áll, 
amely után nagyjából félszáz szómagyará-
zatot tartalmazó kisszótárat, igen részletes, 
32 oldal terjedelmű irodalomjegyzéket, vala-
mint a mű használatát nagymértékben segítő 
név és tárgymutatót találunk. Az irodalom-
jegyzék a kommunikáció és a társalgás vizsgá-
latában érintett számos terület magyar és kül-
földi szakirodalmának nagy hányadát felöleli.

Az egyes fejezetek és alfejezetek felépíté-
sének fontos jellemzője egyrészt az, hogy 
bennük a mű oktatási céljainak is megfelelően 
egy vagy több, kerettel is elkülönített, Terep
munka feliratú rész található, melyben a szer-
ző az adott témakörre vonatkozóan gyűjtő-
munkára buzdít, illetve különféle megfigyelési, 
elemzési feladatokat tűz ki. Másrészt egy-egy 
nagy fejezet zárásaként összefoglaló felada-
tokkal egészíti ki az addig mondottakat. Ezek 
bármelyikéből a könyvét használó diákok, sőt 

akár kollégák is bátran válogathatnak egyéni, 
illetve csopormunkához, a szerző szavaival: 
különféle „kutatási miniprogramokhoz” (374). 
A kilenc fejezet a társalgás rendkívül sokol-
dalú megközelítését nyújtja.

Az első fejezet címe A társalgások szerke
zeti meghatározói (12–39). Ebben a részben 
először az alapfogalmakat tisztázza a szerző, 
azaz a társalgás és a szöveg, továbbá a diskur
zus szavak meghatározását közli, majd a tár-
salgás nyelvészeti, filozófiai, szociálpszicho-
lógiai és pszicholingvisztikai megköze líté seit 
ismerjük meg. A társalgás „…egy tágabb 
fogalom, a diskurzus egyik fontos alaptípusa” 
(12). A diskurzus szó a szöveg megfelelője az 
angol, illetve a francia terminológiában, míg 
a németben és egyes szláv nyelvekben a latin 
textusra visszavezethető elnevezéssel talál-
kozunk. A magyar szakirodalom is egyre 
gyakrabban él a diskurzus szóval, amely a szö-
vegre vonatkozó szűkebb értelem mellett je-
lentheti „a társadalom egész, a kommuniká-
cióban megjelenített rendszerét” is (lásd 
kis szótár: 376). A szöveget a koherencia –  
a mondatok közötti visszautalások révén meg-
mutatkozó főként grammatikai kapcsolatok 
megléte – különbözteti meg a mondatok pusz-
ta halmazától. A könyv egy későbbi, a gyer-
meki társalgás fejlődéséről szóló fejezetében 
a szerző táblázatos formában összegzi a nyelv 
nyújtotta visszautalási lehetőségeket (257).

A társalgás az élő nyelv használata, „a nyelv 
közvetlen valósága” (15). A társalgás szó a kö-
tetben végig szakszóként szerepel, nem utolsó-
sorban azért eshetett erre a kutató választása, 
mert „hétköznapi” megfelelőjénél, a beszél-
getésnél jobban visszaadja azt, hogy ennek 
során „a nyelv társas, személyközi használa-
táról van szó” (16). A társalgások rendszertana 
részfejezet azokat a kritériumokat adja meg, 
amelyek nyomán a társalgás egyes típusait 
elkülöníthetjük. Ilyen szempont lehet a sze
replők száma, az ismerősség foka, a szerep
rendezettség vagy a formalitás. Ez utóbbi 

MNYO2014_1-2.indd   97 2014.04.16.   12:36:04



98 Könyvszemle

szerint különül el többek között a magánbe-
széd, az intézményes beszéd, a tolmácsok 
használta közvetett beszéd (30). Vizsgálható 
továbbá a társalgás műneme is. A műnem kö-
rébe tartozhat a sztorizgatás, az udvarlás, az 
adásvétel vagy a politikai rábeszélés, meggyő-
zés közötti különbségek kérdése. Szemben 
a korábbi erősen leegyszerűsítő: írott szöveg 
↔ beszélt szöveg elkülönítéssel, egyre árnyal-
tabb rendszer bontakozhat ki a megjelenítési 
közeg szempontjából is. A szemtől szembe 
történő beszélgetés, a vonalas, illetve a mobil-
telefon útján való kommunikáció, netán a cse-
vegőszoba révén a társalgás számos variáci-
ója alakult ki. Ha valakit napjainkban mobilon 
érünk el, nem tudhatjuk, hol (milyen kontex-
tusban) találja őt hívásunk; a vonalas telefon 
esetében tudtuk, hogy az illető lakását, netán 
munkahelyét hívtuk. Ez utóbbi különbség fon-
tosságára az új technikákról szóló utolsó feje-
zetben hívja fel a figyelmet a szerző (373–374).

Az első fejezetben igen jól áttekinthető 
táblázatok mutatják be például a családi intim 
szókincs elrendeződését (29) vagy az e-mail 
üzenetek jellemzőit (32). Ugyanitt szól még 
a szerző a társalgások szabályozottságáról, 
egymást követő lépéseiről, illetve a spontanei-
tás kérdéseiről. Az ún. vertikális szabályozott-
ság a társalgási térhez (egyetemi előadóterem, 
templom, futballpálya), míg a horizontálisnak 
nevezett a használt nyelvi formához kötődik. 
Az utóbbinak összhangban kell lennie az előb-
bivel, ennek függvényében kell alakulnia. 
Több megfigyelést idéz Pléh Csaba arról írva, 
hogy a beszélgetés során a partnerhez hori-
zontálisan is igyekszünk illeszkedni (36).

A második, A társalgások beállító rend
szerei: beszélőváltás és megszólítási rendsze
rek (40–84) című fejezet számos tanulságos 
megfigyelést tartalmaz a beszédjoggal, annak 
megtartásával, átadásával, a nemek közötti 
eltérések megnyilvánulásaival, a szóátadás és 
-átvétel látható és hallható támpontjaival (in-
tonáció, töltelékszavak alkalmazása, szemkon-
taktus, testhelyzetváltozás) kapcsolatban. 
Külön részfejezet foglalkozik a megszólítá-
sokkal és a köszönéssel, a tegezés és a magá-

zás kérdéseivel és ezek változásával a munka-
helyi viszonyokat vagy éppen a szülő-gyermek 
kapcsolatot illetően. A bemutatott ábrákon jól 
követhető, hogyan alakul a tegezés a nemek 
függvényében, s kiderül az is, hogy az egy-
azon szobában dolgozók sokkal gyakrabban 
tegeződnek, mint a csupán azonos épületben 
foglalkoztatottak, bár ők is ugyanazon cég 
munkatársai. Újabb ábrák mutatják be a gyer-
mekek ún. státuszalapú (fiam, lányom), illetve 
névalapú megszólításának életkor szerinti 
változását, valamint a szülők tegezésének 
kérdését. Láthatjuk: az idősebb szülők máig 
inkább a státuszalapú megszólítást kedvelik. 
A fiatal szülők körében pedig szinte 100%-osan 
elfogadottá vált a tegezés a gyermekek részé-
ről (79–80). A fejezetet szépirodalmi idéze-
tek is kiegészítik. A tegezés kialakulására, 
gyakran problematikus voltára vonatkozó 
Jókai-, Móricz-, illetve Ottlik-idézetek bemu-
tatása után szintén e témára vonatkozó terep-
munka-feladatok fogalmazódnak meg: „Ke-
ressen példákat a mai irodalomban a tegezés 
konfliktusaira!” Illetve: „Hasonlítsa össze a mai 
tizenévesek és a huszonévesek megszólítási 
és tegezési rendszerét!” (84).

A harmadik fejezet (85–117), A beszédak
tuselmélet mint a társalgáselemzés kerete 
ugyancsak alapvető ismeretek átadásával in-
dít, s részben a beszédaktus-elmélet történe-
tébe, részben pedig az egyes szerzők alkotta 
rendszerekbe vezet be. A nyelv konstatív és 
performatív mondatait elkülönítő John Austin 
mellett a legtöbbet idézett szerző itt nem vé-
letlenül John Searle és Jürgen Habermas, de 
gyakran találkozunk a beszédaktus-elmélet 
további képviselőinek nevével is (Clarc, 
Fraser, Grice stb.). Pléh Csaba szívesen hivat-
kozik magyar kutatókra is: Terestyéni Tamás, 
Bánki Dezső, Krékits József neve fordul elő 
többek között e lapokon. Grice munkásságá-
ra, az ún. társalgási maximák kérdéskörére 
a szerző a kötet további fejezeteiben még 
többször hivatkozik.

Ebben a részben jelenik meg először az 
átkulcsolás fogalma. A jelenség lényege a fel-
szólításnak kérdésként való megjelenése, 
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amely gyakran az udvariasság kifejezője (115). 
A jelenségre – fontossága miatt – a szerző 
a későbbiekben is visszatér (141–142), a kis-
szótárban is találkozunk vele (375). A fejezet 
tanulságát az alábbiakban összegzi a szerző: 
„A beszédaktus-elmélet a társalgáselemzés 
szempontjából legfontosabb hozama, hogy 
ráébreszt: az egymást követő megnyilatkozá
soknál nem a megnyilatkozások, hanem az 
általuk végzett cselekvések összekapcsolásá
ról van szó” (115; Pléh Csaba kiemelése).

A negyedik fejezet (118–166) A társalgási 
mikro és makroszerkezet címet viseli. Amíg 
a makroszerkezeti elemzés azzal foglalkozik, 
hogy a társalgás résztvevői nyíltan vagy rej-
tettebben „milyen stratégiai célokat követ-
nek” (119), addig a mikroszerkezeti vizsgálat 
„egymás melletti vagy néhány mondatnyira 
lévő megnyilatkozásokkal foglalkozik” (120). 
Ez utóbbiak jellegzetes párokat alkotnak, pél-
dául: felhívás – válasz, kérdés – válasz, kérdés 
– viszontkérdéssel való reagálás. Ezek szak-
irodalmi neve: szomszédsági párok. Fontos 
szerepet kap a fejezetben a kérdések elemzé-
se (139–148), „a nyitás és a zárása rituáléja” 
(151–153) és a maximák érvényesülésének 
részletes vizsgálata (157–165).

A szerző a kérdéseknek több típusát is el-
különíti: kiemelten szól az iskolai környezet-
ben használatos ún. pedagógiai kérdésről 
(amelyre a kérdező tanár eleve tudja a helyes 
választ, például mikor volt egy bizonyos csa-
ta), illetve az ún. felelőkijelölő kérdésekről 
(Mit jelent vajon, hogy értekezés? Lívia!), 
valamint a kérdésnek álcázott közvetett fel-
szólításokról (Virág, sorba tudnád ezeket 
rendezni?) (139–140). A következő rész a ké-
résekről és a felszólításokról tesz megállapí-
tásokat. A kéréseket például ún. fiktív párbe-
szédek kiegészíttetésével lehet kísérletileg 
vizsgálni – ezt látjuk a 143–144. oldalon. A fe-
jezetet az előző részben tárgyalt beszédak-
tus-elméletre visszautaló A relevancia elve 
és a társalgás szerveződése alfejezet zárja. 
A grice-i maximák közül azzal a paranccsal 
foglalkozik itt, hogy a résztvevők tartalmilag 
kapcsolódjanak a beszélgetés céljához. Ha 

a relevancia elve sérül egy válasz révén, s a hall-
gató észleli az oda nem illést, akkor áthidaló 
következtetést próbál levonni. Egy sor olyan 
kifejezéssel is találkozunk, amelyek a maximá-
kat enyhítik, illetve visszavonják. A relevan-
cia maximájának enyhítésére szolgál a Lehet, 
hogy ez nem ide tartozik…, illetve a Talán 
most említeném meg… és a Nem tudom, érde
kele különben típusú mondatkezdés (162–164). 
A viccek gyakran sértik meg a maximákat, 
igaz ez az idézett székely viccekre is; íme az 
egyik közülük:

Karácsony előtt két székely:
– Komám, kell egy fél disznó?
– Nem.
– Hát mért nem?
– Mert eldől az ólban!
A szóviccek mintegy „kifacsarják a rele-

vanciát”, jellegzetes humoros hatásuk a hasz-
nált kifejezések „szándékos szó szerinti értel-
mezése” révén alakul ki (165).

Az ötödik fejezet (167–209) címe: Az ud
variasság a társalgásban. A fejezet a felszó-
lítások és az udvariasság kérdéskörét vizsgálja, 
szól a pozitív és negatív homlokzat kérdéséről 
(175). A homlokzat tulajdonképpen társas ön-
kép, amelyet megőrizni, illetve megvédeni 
igyekszünk a társalgás folyamán. A homlok-
zatról szólva említi az ún. homlokzatfenyege
tés problémáját és a homlokzat megőrzésének 
lehetőségeit. A nyílt felszólítások, nyílt kéré-
sek a homlokzatfenyegetés eszközei, enyhíté-
sükre való az udvariasság, az együttműködés 
hangsúlyozásától a hízelgésig terjedően. Ud-
varias (vagy éppen udvariatlan) kérések és 
a rájuk való reagálások egész sorát olvashat-
juk a fejezetben. Kutatásukra – ezt a fejezet 
példái bizonyítják – alkalmas a drámák szö-
vege, regények és novellák párbeszédei, mag-
nófelvételek elemzése, vagy akár sebtében le-
jegyzett rövid beszélgetések is. A vizsgálatok 
közül Pléh Csaba idézi a kéréstípusoknak az 
udvariasság foka alapján való megítéltetését, 
melyben egyetemi hallgatók működtek közre. 
Az ábrák olyan – a szerző és munkatársa által 
végzett – kutatások eredményét is bemutatják, 
amelyekből kiderül, hogy a felnőttek a serdü-
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lőknél jóval érzékenyebbek a kérés súlyára (a 
mobiltelefon vagy egy toll kölcsönkérése ese-
tén), vagy hogy a szomorúság növeli az ud-
variasságot (183; 191–193).

A Hogyan legyünk udvariatlanok? alfeje-
zetben több táblázat is bemutatja a durvaság 
nyelvi és nem nyelvi formáit, valamint az ud-
variatlanság típusait (198–202). A fejezet végén 
Pléh Csaba igen aktuálisan Facebook-beszél-
getések szövegein illusztrálja megállapításait. 
Az idézetekben számos példát talál az iróni-
ára és az öniróniára. Az irónia kérdése a kö-
vetkező fejezetekben hangsúlyozottan előke-
rül, hiszen az iróniaértés csak fokozatosan 
alakul ki az anyanyelv elsajátítása során, s 
erősen sérülhet is például az afáziások ese-
tében.

A hatodik fejezet témája A gyermeki tár
salgás és a társalgás fejlődése (210–264), 
benne a szerző a gyermeknyelvi kutatások 
legújabb eredményeit is számba veszi. A fe-
jezet elején szemléletes ábra mutatja be, hogyan 
jutunk el az életkorral párhuzamosan a be-
szélni nem tudó kisbaba prototársalgásaitól 
(prototársalgás: a csecsemő szerepváltogatá-
sai a gondozóval gügyögés közben, lásd kis-
szótár: 380) a valódi párbeszédig és a mono-
lógig. Igen gazdag példaanyag illusztrálja 
a mondottakat, ismert külföldi gyermeknyelv-
kutatók (Piaget, Vigotszkij, Snow, Ervin-
Tripp, Clark és Clark, Tomasello), illetve 
magyar szerzők (Radics Katalin, Pap Mária, 
Dezső László és mások) idézésével. E fejezet-
ben Pléh Csaba többször is joggal hivatkozik 
saját, illetve munkatársaival együtt végzett 
kutatásaira. A gyermeknél csak lassan alakul 
ki az irónia, a humor, a metafora megértése, 
illetve a maximák megsértésének felismerése 
(261–263). Kisiskolások nyelvhasználatát 
vizsgálva a szerző foglalkozik a korlátozott 
és a kidolgozott kód – szociolingvisztikából 
jól ismert – különbségeivel, mivel ez megha-
tározó a tanulók későbbi teljesítménye szem-
pontjából. Az idézett képleírások önmagukért 
beszélnek (248). Ismét előkerül a visszautalások, 
ezeken belül a foricitás (anafora-, katafora-, 
exoforahasználat) kérdésköre (250–254).

A hetedik fejezet a Nemi különbségek a tár
salgás szerveződésében (265–299) címmel 
a férfiak és a nők eltérő nyelvi viselkedési 
formáit elemzi részletesen. Tanulságos a fe-
jezet elején szereplő két szöveg, amely egy 
útvonal-magyarázat példáján (hogyan lehet 
eljutni a Szabadság térről az Operához) szem-
lélteti a két nem megfogalmazási különbsé-
geit. Egy 33 éves nő és egy 29 éves férfi sza-
vait veti papírra. Az egyiket idézem: „Hold 
utca (oda mutat), onnan ki a Bajcsyra, majd 
a Hajósra, onnan ki lehet sétálni az Operáig” 
(265). Ugye nem nehéz kitalálni, melyik nem 
képviselőjéről van szó? A másik nemhez tar-
tozó személy ugyanezt az információt hét 
sorban leírható módon közölte.

Pléh Csaba vizsgálja itt a sztereotípiák (a nők 
fecsegnek, a fiúk, férfiak káromkodnak, a nők 
szavába vágnak) és az alacsony, illetve magas 
kompetencia összefüggéseit, a nyelvi rendszer 
kifejlődésében tapasztalható különbségeket 
és a felnőtt nyelvhasználat során mutatkozó 
eltérő stílusjegyeket (nőknél gyakoriak taga-
dó és bizonytalanságot kifejező mondatok, 
férfiaknál az én-utalások és az utasítások).  
A habozások, ismétlések és közbeszólások 
vizsgálata megjelenik a fejezetben, csakúgy 
mint a jellegzetes férfi és női témák bemuta-
tása. Tanulságos a fejezet 7.18-as ábrája egye-
temista fiúk és lányok társalgási témáiról 
(291). Majd a nem verbális jelzések kérdése 
jelenik meg a mosoly és az érintés kapcsán. 
A fejezet végén itt is találhatók a Facebookról 
származó szövegek.

A nyolcadik fejezet (300–366) hétköznapi 
veszekedéseink jellemzőitől az orvosi esetek 
tárgyalásáig jut el. Hosszú címe a következő: 
A feszült beszélgetésektől a szétesett társal
gásig: a konfliktusok és a társalgás klinikuma. 
Elkülönülnek a konfliktusos beszélgetés és 
a mentális zavar esetei, a kettőnek a mondat-
szerkesztésben, a szünetek alkalmazásában 
és az ismétlésekben mutatkozó jellegzetessé-
gei. Szó van ebben a részben a nyelvbotlások
ról, melyeknek különösen gazdag magyar 
szakirodalma, illetőleg példatára van, az utób-
bi a Gósy Mária szerkesztette Beszédkuta
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tás-sorozat 2004-es és 2005-ös köteteiben. 
A fejezet tárgyalja a gyakori szülő-gyermek 
konfliktusok beszédbeli megnyilvánulásait is 
(317–322). A következő, a Társalgás a pszi
chopatológiában című részfejezet példái sze-
rint igen jellegzetes eltérések mutatkoznak 
a különféle típusba tartozó afáziások, a Par-
kinson-kórosok, a szkizofréniás személyek és 
az autista betegek társalgásában. A szkizof-
réniás betegek számos nyelvi területen hibáz-
nak, és igen nehezen képesek követni például 
a társalgási maximákat (355).

Rendkívül fontos az orvos-beteg kommu-
nikációval foglalkozó néhány oldal, hiszen 
„az orvos hitelessége, jó kommunikációja, 
empátiája önmagában is gyógyító erejű lehet 
a beteg számára” (366). Sajnálatos, hogy az 
orvosok képzése során e terület felé a szük-
ségesnél jóval kisebb figyelem fordul.

A már említett Epilógus címet viselő ki-
lencedik fejezet (367–374) csupán néhány 
oldal terjedelmű, s itt olvashatunk röviden 
a testbeszédről, amelynek igen gazdag szak-
irodalma van, s talán éppen ezért nem sze-
repel nagyobb súllyal ebben a munkában. 
Említi a szerző a jog világában és a nyo-
mozás során zajló társalgást, kiemelve, 
hogy több országban, így például Angliában 
a kihallgatások során tilalmi listán vannak 
az ún. rávezető kérdések. Ennél könnyedebb 
témát jelent a társalgás és a humor kérdés-
köre, továbbá az új közlési technológiák 
megjelenéséről szóló pár bekezdés. Csak 
sajnálni lehet, hogy e részek nem sokkal 
hosszabbak.

Fontos összegező mű került ki Pléh Csaba 
akadémikus keze alól. A szerző a társalgás 
sokoldalú elemzése során érintett területek 
mindegyikén otthonosan mozog. Az 1980-as 
évek közepén írta a gyermeknyelvről szóló 
irodalmat áttekintő hosszabb terjedelmű, A gyer

meknyelv fejlődésének és kutatásának modell
jeiről című tanulmányát, melyet azóta szá-
mos, sokszor éppen a saját és munkatársai 
kutatásait bemutató cikk követett. Pléh Csaba 
1980-ban a nyelvtudományban először adott 
áttekintést a pszicholingvisztikáról, majd az 
ezredfordulón egyik szerkesztője a Nyelv – 
kommunikáció – cselekvés című gyűjtemény-
nek, amely a beszédaktus-elmélet klassziku-
sait mutatja be. Terestyéni Tamással együtt 
egyik szerzője a kötet bevezető tanulmányá-
nak, mely az új diszciplína legfontosabb terü-
letein kalauzolja végig értő módon az olvasót. 
S akkor még nem említettem számos, a be-
széddel, illetve éppen magával a pszicholó-
giával foglalkozó munkáját.

A jelen kötetet a kérdéskör iránt érdeklődő 
egyetemistáknak és a társalgáselemzéssel 
foglalkozó szakembereknek egyaránt ajánl-
hatjuk. Bár nincs közvetlenül a nyelvoktatás-
hoz kapcsolódó fejezete, a megközelítések 
sokoldalúsága miatt a Modern Nyelvoktatás 
olvasóinak is felhívom rá a figyelmét, hiszen 
a folyóirat szinte minden számában vannak 
olyan cikkek, amelyek a társalgással kapcso-
latos kérdésekre is kitérnek.

A kommunikatív nyelvoktatás korszaká-
ban az idegen nyelven társalogni tudás fontos 
követelmény. Bizonyos társalgási, udvarias-
sági szabályok ismerete elkerülhetetlen, s 
mindeközben meg kell birkózni a partner 
részéről alkalmazott irónia, metafora vagy 
humor megértésével is. Nem utolsósorban 
pedig a nyelvoktatás során céljaink közé tar-
tozik a társalgást zavaró apróbb-nagyobb 
hibák kiküszöbölése. Mindezek tudatosításá-
hoz kapunk nyelvtanárként is sok-sok segít-
séget Pléh Csaba A társalgás pszichológiája 
című könyvéből.

Csetneki Sándorné Bodnár Ildikó
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