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az olvasóval. Ezeket rendszerint diagramok 
formájában közli a könyvben, így könnyítve 
meg, és egyúttal szemléltetve az egyes kutatá-
sok által feltárt jelenségeket. A kutatások kö-
zött találunk az 1900-as években lefolytatott 
vizsgálatokat, illetve sok olyan aktuális kutató-
munkát, amely néhány korábbi kutatás új-
ravizsgálása, illetve továbbfejlesztett formája.

A könyvben szereplő jelenségeket számos 
példával illusztrálták, így az olvasó áldozatául 
esik az úgynevezett „szórakoztatásnak”, hisz 
játszva tanulja meg a könyvben bemutatott 
nyelvi szituá ciókon keresztül, hogy mik is 
Herbert Paul Grice maximái, és hogyan érvé-
nyesülnek a kommunikáció során (157–164.), 
hogyan jelentkezik az udvariasság a nyelvben 
(167–196.), vagy éppen mik a beszélőváltás 
jellemzői kisgyermekeknél (216–218.). A 
példák naprakészek és változatos forrásokból 
szár maz nak: találunk itt Facebook-bejegyzé-
seket, baráti beszélgetéseket, iskolai jelenete-
ket, irodalmi idézeteket, sőt, még a szerző 
családi beszélgetéseiből is szemezgethetünk.  
Ha a könyv elolvasása után valakinek mégis 
maradnának tisztázatlan fogalmak a fejében 
a társalgás birodalmában tett kalandozás után, 
a könyv végén szereplő Fogalomtár részben 
(375–381.) egyszerű és világos nyelven megfo-
galmazott ismertetést olvashat ezekről. 

A bőséges irodalomjegyzék lehetővé teszi 
a hazai és külföldi szerzők ilyen irányú művei-
ben való elmélyedést, illetve utánajárást, egy-
úttal kiváló alapját képezheti egy későbbi 
nyelvészeti, pszichológiai vagy éppen pszicho-
lingvisztikai kutatásnak. Így válhat ez a könyv 
egy könnyed délutáni olvasmánnyá a társal-
gás iránt érdeklődőnek, szakkönyvvé a kom-
munikáció kutatóinak, vagy éppen tankönyv, 
esetleg segédkönyv a főiskolai hallgatónak.  

Alapos kutatáson alapuló, szemléletes és 
az életből vett példákkal illusztrált, könnyed, 
világos stílusban megfogalmazott mű. Pléh 
Csaba írása mindezen jellemvonásokat ma-
gán hordozza, noha jóval többet nyújt azok-
nál. Olyan szellemi utazásra invitál a hétköz-
napi emberi beszéd világába, amely önmagá-
ban a kutatások végtelen kincsestárának bi-
zonyul. E hosszú és izgalmas utazás közepet-
te sem feledkezik meg azonban könyvének 
valódi főszereplőjéről, arról a személyről, aki 
ezt a kutatást inspirálta, és akinek elévülhe-
tetlen szerepe van ennek a műnek a megszü-
letésében: a társalkodó emberről. Rólunk. 
(Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája. Buda
pest: Libri, 2012, 424 p.)
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Eszterházy Károly Főiskola
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Egy kutató küzdelmei a szocializ
musban és a demokráciában
Az idén jelent meg Solymosi Frigyes harma-
dik könyve. Az első 2002-ben a Kairosz gon-
dozásában (Valóban kollaboránsok voltunk? 
Tudomány, elkötelezettség, hazaszeretet), a 
második 2009-ben: Valóban ezt akartuk? Egy 
elkötelezett konzervatív vívódásai a Mundus 
kiadásában. Az ez évben napvilágot látott új 
írás az előzőektől elsősorban abban különbö-

zik, hogy pályafutásának teljes vertikumát 
ismerteti a gyermekkorától mostanáig.

A könyv hét fejezetre oszlik, az első kettő 
a gyermekkorról és a hallgatói időszakról szól. 
Ebből érthetjük meg, hogy a Rákosi-korszak-
ban a családot érintő represszív intézkedések, 
a piarista gimnázium szellemi hatása és nem 
utolsósorban a családból két nagybácsi belé-
pése Szent Ignác harcos rendjébe (jezsuiták) 
egyértelműen megalapozták a szerző elkötele-
zett, mélyen konzervatív gondolkodását, vi-

váron a román lakosság már többséget alkot, 
s hatalmas lakótelepeket húztak Kolozsvár 
magyar külvárosa helyére. A Székelyföldön, 
ahol a számbeli magyar többséget nem sike-
rült megbontani, a magántulajdon megszün-
tetésével számolták föl a sok évszázados falu-
rendszert és életmódot. S bár a zsidók és né-
metek hirtelen eltűnése Erdélyből a magyar-
ság számára is fenyegető előjel, az elvándorlás 
és népességfogyás növekvő hatását mutatta a 

2012-es romániai népszámlálás is, ezzel pár-
huzamosan a helyi kötődések is fölerősödnek. 
A beszélgetés Egyed Ákos bizakodó szavaival 
fejeződik be: „Én ezeket az élni akarás jeleinek 
tartom.” (A történelem vonzásában. Egyed 
Ákos kolozsvári történésszel beszélget Magyar 
Zoltán. Budapest: Kairosz, 2013, 131 p.)

Restás Attila
doktorjelölt, Debreceni Egyetem 

Irodalomtudományok Doktori Iskola

A társalgás pszichológiája
Élvezetesen és mégis kellő tudományos meg-
alapozottsággal írni nem könnyű feladat. Ez 
különösen igaz akkor, ha az ember egy olyan 
tudományág képviselője, mint a pszichológia 
vagy a nyelvészet. A fenti könyv szerzőjének 
mégis sikerült ez a fajta „bűvésztrükk”, ráadá-
sul nem is akárhogyan. Pléh Csaba rendkí-
vüli igénnyel, és a személyiségére oly jellemző 
emberközpontúsággal formálta meg szövegét. 

A könyv témája örökzöld jelenség, neve-
zetesen az emberi társalgás és annak építőkövei. 
A téma igen komplex mivolta folytán mély-
reható körbejárás szükséges, amelynek során 
a szerző folyamatosan fogja az olvasó kezét, 
miközben átvezeti a nyelvészet, a pszi chológia 
és a szociológia erdején át egészen az életszerű 
hétköznapi beszéd pillanatáig. Ettől a ponttól 
fogva elmerülünk az emberek közötti beszél-
getés, a társalgás legkülönfélébb variációiban. 

A tartalomjegyzéket átolvasva igen sokré-
tű és változatos jelenségekkel találkozunk. 
Olyan kommunikációs témákkal találjuk 
szem be magunkat, mint a társalgások szerke-
zeti meghatározói (hányfajta személyes társal-
gás létezik, milyen jellemzői vannak a társal-
gás struktúrájának [stílus/regiszter, életkor, 
műveltség]); beszélőváltás és megszólítási 
rend szerek (beszélőváltást előrejelző jelek, ti-

tulusok használata, milyen sorrendben köszö-
nünk); a beszédaktus-elmélet (hogyan ígé-
rünk meg valamit anélkül, hogy komolyan 
gondolnánk, lokúció–illokúció–perlokúció); 
mikro- és makroszerkezetek a társalgás folya-
matában; udvariasság; a gyermeki beszéd és 
annak fejlődése; nemi különbségek és minták 
a társalgás során (ki beszél többet, illetve mi-
lyen módon, nonverbális kommunikáció 
szerepe a férfiaknál és a nőknél); konfliktusok 
beszélgetéseken belül (irónia, szarkazmus, 
provokáció, széthullott beszélgetések). Talán 
nem túlzás azt állítani, hogy a szerző a társal-
gás minden aspektusával foglalkozik, ám 
egyet sem kezel kiemelten; számára mind-
egyik rész egyformán kedves.   

Az egyes fejezeteket kisebb leckékre bon-
tó Terepmunka című részek segítenek az ol-
vasónak kipróbálni magát, lemérve az addig 
olvasottak megértettségét, egyúttal lehetőséget 
adnak arra, hogy közelebbről megismerjük 
a társalgás valódi arcát a hétköznapi beszélge-
tések folyamán. Ehhez a folyamathoz továb-
bi szellemi erőpróbát jelentő kérdések és kér-
déscsoportok társulnak minden fejezet végén 
Ellenőrző kérdések formájában, amelyek szin-
tén az olvasottak alapos megértését és elmé-
lyítését célozzák. 

Számtalan kutatásra támaszkodik a szer-
ző, amelyek eredményeit szívesen megosztja 
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