
A könyv a társalgás pszichológiájának
szakszerû áttekintését nyújtja. Központi
kérdése az, hogyan hangoljuk össze visel-
kedésünket a társalgás során, és ebben
milyen szerepe van a „rejtett emberi té-
nyezõknek, a meg sem fogalmazott rejtett
szabályszerûségeknek”.

A könyv elsõ négy fejezete a társal-
gást irányító szervezõelvek, szerkezeti és
strukturális elemek bemutatásával indít,
és a társalgáselemzés legfontosabb meg-
közelítéseit foglalja össze. Pléh kiváló 
érzékkel kapcsolja egységes egésszé a
pszichológia, a nyelvészet, a filozófia és 
a szociológia elméleti megközelítéseit 
és kutatási eredményeit. Bár a tudomány-
területek között egyre nagyobb az átbe-
szélés, kezdetben ezek egymástól vi-
szonylag függetlenül fejlõdtek. Pléh
könnyedséggel kezeli a bonyolult össze-
függéseket, annyira jól szintetizál, hogy
az olvasóban azt az érzést keltheti, hogy a
társalgáselemzés egységes kutatási prog-
ramként, koordináltan fejlõdött. 

A nyelvi megnyilatkozások értelme-
zését „számos nyelvi és nyelven kívüli 
tényezõ befolyásolja” (15.) – írja Pléh –,
ugyanakkor a nyelv „nem esetleges” a tár-
salgásban, az egyes megnyilatkozások 
illesztése rejtett szabályszerûségeket kö-
vet, és ezekben a kontextusnak és a szoci-
ális viszonyoknak meghatározó szerepe
van. Ez a két alapgondolat a könyv vala-
mennyi fejezetét áthatja. 

A könyv elsõ fejezete a társalgások
szerkezeti meghatározóit tárgyalja. Be-
mutatja, hogyan közelít a nyelvészet, a 
filozófia, a szociálpszichológia és a pszi-
cholingvisztika a társalgások kérdésköre-
ihez. A társalgás rendszertanának elem-
zésében Pléh kimondottan azokat az osz-
tályozásokat mutatja be, amelyeknek fon-
tos következményei vannak a társalgásra
nézve. Az ismerõsség kategóriáinak (ide-
genek, ismerõsök, barátok, bizalmasok

közti társalgás) kapcsán kiemelt figyel-
met szentel Dunbar (1993) kutatásainak,
amelyek az ember személyes, valamint
információs hálózatainak biológiai deter-
minizmusára derítettek fényt. Ugyanak-
kor azt is kiemeli, hogy érdekes módon
„az új technológiai kapcsolattartás meg-
növeli az online kapcsolati hálót, de 
ennek hatására nem nõ meg az érzelmi
közelség a hálón fenntartott kapcsolatok-
kal” (28.), vagyis a modern világunk
nyújtotta lehetõségek sem írják felül az
emberi intimitási szükségleteket. 

A társalgások beállító rendszereit
elemzi a második fejezet. A szerzõ két
alapproblémát vet fel: 

(1) „hogyan illeszkedünk egyáltalán
egymás megszólalásaihoz, hogyan ér-jük
el, hogy ne legyen a beszédünk párhu-
zamos?”

(2) „hogyan érjük el partnereink tár-
sadalmilag releváns megszólítását?” 

A beszélõváltás „rejtett szabályai-
nak” elemzése nemcsak azért tanulsá-
gos, mert bemutatja, hogyan kalibrálja a
társalgást a kognitív rendszer korlátozott
kapacitása, hanem azért is, mert betekin-
tést nyújt az etnometodológiai módszerek
finomodásába. Az olvasó a kutatási ered-
ményeken kívül azt is nyomon követheti,
hogyan gondolkodnak a kutatók a társal-
gás vizsgálatáról. Pléh részletesen elemzi
Jaffe és Feldstein (1970) hezitációs szü-
netekkel kapcsolatos vizsgálatait, Sacks,
Schegloff és Jefferson (1974) szabályfel-
táró vizsgálatait, az etnometodológu-
sok projekciós elméletét, valamint a be-
szélõi szóátadás támpontjaira vonatkozó
elméleteket. 

A megszólítási módok tulajdonkép-
pen a társalgás szociális kalibrációját 
biztosítják. Itt Pléh számos magyar kuta-
tási adatot sorakoztat fel a megszólítás 
és a köszönés meghatározó tényezõire vo-
natkozóan.
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A következõ két fejezetben a szerzõ 
a beszédaktus-elmélet és a beszédaktus-
elmélet pragmatikai kiterjesztésének leg-
jobb tömör összefoglalóját nyújtja, ami 
a magyar szakirodalomban fellelhetõ. So-
kat emel a fejezetek színvonalán a szerzõ
eszmetörténeti tájékozottsága is. 

A harmadik fejezet a beszédaktus-
elmélet gondolkodástörténeti elõzménye-
ivel indít. Bemutatja, hogy a szavak és
tettek falcs szembeállítása hogyan kezd
feloldódni Bühler (1934/1990), Luria
(1961) és Jakobson (1969) munkáiban, és
hogyan vezet mindez a leíró tévedés bírá-
latán keresztül Austinnál a gyökeresen
új, „a szavak révén cselekszem” perfor-
matív-konstatatív szembeállításhoz, amely-
lyel a nyelv alapvetõen leíró tézisét cáfol-
ja. Pléh részletesen tárgyalja az illokúció-
perlokúció elkülönítésének problemati-
káját; amellett érvel, hogy pszichológiai-
lag „míg az illokúció beszélõorientált 
kategória, a perlokúció hallgatóorientált”,
és rámutat arra is – Habermas (2001) és
Lewis (1969) nyomán –, hogy „a három
szint tulajdonképpen a szemantika –
pragmatika – stratégiai cselekvés hármas-
ságának felel meg”. A fejezet részletesen
tárgyalja a beszédaktusok osztályozási
módjait, a kommunikatív cselekvés elmé-
letét és Bourdieu kritikáját, az inten-
cionalitás problematikája kapcsán pedig
a beszédaktus-elmélet összekapcsolódá-
sait a tudatelmélettel. 

A negyedik fejezet elsõ része a társal-
gás mikorszerkezeti elemzésére összpon-
tosít, vagyis arra, hogy a megnyilatkozá-
sok illesztésében milyen formai és tartal-
mi elveket követünk. Itt Pléh a szomszéd-
sági párok különbözõ eseteit tárgyalja, az
elõzményt elváró megnyilatkozásokat és
a sajátos reagálást váró megnyilatkozások
aleseteit. A kérdezési stratégiák kapcsán
a szerzõ saját vizsgálatait (Csató–Pléh,
1987/88) is bemutatja, amelyek rámutat-
tak arra, hogy információkérésnél sokkal
közvetlenebbek vagyunk, mint cselekvés-
kérésnél. A fejezet a makroszerkezeti
mozzanatokat is áttekinti, és a relevan-
ciaelv mint átfogó elmélet elemzésével
zárul. A relevanciaelmélet viszonylag
kisszámú általános elvvel a szomszédsági
párok résszabályait próbálja lefedni.
Olyan elvek ezek Grice (1975/2001) elmé-
letében, amelyeket „a beszélõ és a hallga-
tó is kölcsönösen érvényesnek tekint 
a szokványos társalgás során” (157.). Pléh
rámutat arra, hogy Grice négy maxi-

májával szemben (mennyiségi, minõségi,
relevancia, modor) Sperber (2007) amel-
lett érvel, hogy „minden megnyilatkozás
saját relevanciájának elvárását váltja ki a
hallgatóból”, s a relevanciaelv „nem irá-
nyítja a beszélgetõ viselkedését, hanem
alapként szolgál a megnyilatkozások ér-
telmezésének következtetési folyamata
számára” (160.). Sperber felfogásában az
összes maxima helyettesíthetõ az össze-
függés maximájával. 

Az ötödik fejezetben a szerzõ az ud-
variasság megnyilvánulásának elemzésén
keresztül mutatja be, hogy az elõbbi feje-
zetekben nyújtott keretre építve hogyan
értelmezhetõk a közvetett beszédaktusok.
Itt Pléh olyan közvetettséget kalibráló pa-
raméterekre összpontosít, mint a kérés
tárgya, a résztvevõk kora és a köztük lévõ
szociális távolság, valamint azt is bemu-
tatja, hogy a közvetettség nemcsak udva-
riassági forma, hanem általános stratégiai
elõnyökkel bír a társalgásban. 

A társalgás fejlõdésének döntõ aktu-
sait vázolja a hatodik fejezet a beszéd
elõtti kortól kezdve egészen a serdülõko-
rig. A szerzõ részletesen tárgyalja a
prototársalgás megjelenését, a felnõttek
alkalmazkodását a gyermek korlátozott
nyelvi és kognitív képességeihez, vala-
mint ennek keretét, a természetes peda-
gógiai hozzáállást. A társalgás fejlõdését
tekintve Pléh amellett érvel – Bates
(1976) munkájára alapozva –, hogy „a
gyermek eredendõen arra használja a
nyelvet, hogy mások viselkedését befo-
lyásolja”. A beszédaktus-elmélet kereté-
ben ez azt jelenti, hogy a fejlõdés a
perlokúció › illokúció › lokúció sorrendet
követi. A fejezetben helyet kapnak a rele-
vancia és a társalgási stratégiák fejlõdésé-
re vonatkozó kutatások is.

A hetedik fejezet a társalgásban mu-
tatkozó nemi különbségekkel foglakozik.
Pléh szerint az eltérések egy része a ne-
mek érzelmi-társas eltéréseihez köthetõ;
ezek a stílusjegyekben és társalgási té-
mákban is kifejezésre jutnak. Lényeges
különbségek mutatkoznak ugyanakkor a
társalgás szerkezetében: a kapcsolatte-
remtés módozataiban, a kérések és felszó-
lítások, a habozások, a közbeszólások
használatában, valamint a makroszer-
kezeti elemekben is. A nemek közti elté-
réseket továbbá a társalgási partner neme
és státusza is modulálja. Pléh érveit szá-
mos magyar adattal és külföldi kutatási
eredménnyel támasztja alá. 120
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A nyolcadik fejezet fõként a társalgás
zavaraival foglalkozik. Különbözõ klini-
kai pszichológiai kórképek (Parkinson-
kór, szkizofrénia) nyelvi következménye-
it elemzi a szerzõ, és részletesen foglako-
zik ezek neuropszichológiai alapjaival,
valamint a társalgási és kognitív zavarok
összefüggéseivel is. A fejezetben helyet
kapnak ugyanakkor a feszült társalgás, a
konfliktushelyzetek, az orvos-beteg kom-
munikáció társalgási sajátosságai is. 

Az epilógusban Pléh a társalgás azon
aspektusaira mutat rá, amelyeket a könyv
nagyobb fejezetei részletesen nem tár-
gyalnak. Ilyenek a beszéd-gesztus (in)ko-
herencia, a társalgás intézményes keretei,
a humor, valamint az új közlési technoló-
giák és a társalgás összefüggései.

Pléh könyve értékes hozzájárulás a tár-
salgás pszichológiájának mélyebb megér-
téséhez. Érvelése alapvetõen az elmúlt né-
hány évtized kutatási eredményein alapul.
A könyvet áthatja a szerzõ kiváló tudo-
mánytörténeti mûveltsége, különös figyel-
me a módszertani aspektusokra. Pléh 
stílusa magávalragadó, ehhez nagymérték-
ben hozzájárul sajátos humora, különösen
több száz, szövegbe foglalt nyelvi példájá-
val. A munka tankönyvként is kiválóan
használható, ezt segítik a fejezetekhez
kapcsolódó terepmunka-gyakorlatok, ösz-
szefoglaló feladatok és a könyv végén 
helyet kapó kisszótár. A könyv a társalgás
pszichológiája iránt érdeklõdõ diákoknak,
szakembereknek és laikusoknak egyaránt
hasznos olvasmány. 
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TUDÓS NEMZEDÉKEK PÁRBESZÉDE 
AZ EMLÉKEZÉS (SZÖVEG)TERÉBEN
Imre László: Pap Károly (1872–1954)

Egy centenáriumi évforduló nemcsak
lehetõséget teremt az emlékezésre, hanem
szellemi kötelezettségként óhatatlanul
készteti is a múlttal való szembenézésre
azt a közösséget, mely a száz esztendõ tör-
ténésének, hagyományfolytonosságának a
részese. Ennek jegyében indította útjára
az idén százéves fennállását ünneplõ

Debreceni Egyetem azt a könyvsorozatot,
mely az Universitas kiemelkedõ tudós
professzorainak tevékenységérõl, életútjá-
ról emlékezik meg. E sorozat második kö-
teteként látott napvilágot az a kiadvány,
amely az egyetem elsõ irodalomtudós
professzorának, Pap Károlynak a munkás-
ságát tekinti át. A kötetnek külön érdekes-
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