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Erdősi Vanda

Empirikus beszédaktus-kutatás
a magyar mint idegen nyelv kommunikatív oktatásában –

A köszönetnyilvánítás beszédaktusának vizsgálata1

1. Bevezetés – A beszédaktusok empirikus kutatása
A beszédaktus-kutatás célja, hogy feltérképezze, milyen nyelvi eszközök alkal-

masak egy adott beszédaktus létrehozására, s milyen tanulságok vonhatók le a vá-
lasztott stratégiák minőségi és mennyiségi elemzésével. A vizsgálatok alkalmasak
a nyelv- és kultúraspecifikus vonások megállapítására, interkulturális összehason-
lításra, valamint olyan problémák felvetésére, melyek például a magyar mint idegen
nyelv oktatásában komoly jelentőségre tesznek szert. A kutatás célja, hogy a prag-
matika, a beszédaktusok a kommunikatív szemléletű idegennyelv-oktatás, valamint
a funkcionális nyelvleírás összefüggéseinek elméleti ívére felfűzve rávilágítson a
beszédaktusok és a beszédaktusokat megvalósító stratégiák oktatási szempontjaira
a magyar mint idegen nyelv tanításában. Dolgozatomban a köszönetnyilvánítást
megvalósító stratégiák elemzésére vállalkozom.

2. A köszönetnyilvánítás beszédaktusa
Kutatásom tárgya a köszönetnyilvánítás beszédaktusa. A  köszönetnyilvánítás

az egyik leggyakoribb és legfontosabb társas kommunikációs cselekvés, melyet nap
mint nap – nemtől, korosztálytól, társadalmi helyzettől függetlenül – mindenki al-
kalmaz, hiszen a közvetlen emberi kapcsolatfenntartás fontos eleme.

A köszönetnyilvánítás az illokúciós típusok osztályozásában Searle (1975), va-
lamint Allan (1986) besorolása szerint a kifejezők (expresszívumok) csoportjába
tartozik. Ezekre a beszédaktusokra jellemző, hogy tipikusan a hallgatóval való szo-
ciális interakciót fejeznek ki (vö. Szili 2004: 94-96).

1 A jelen írás alapja: Erdősi Vanda: A magyar mint idegen nyelv kommunikatív oktatása. A köszönetnyilvá-
nítás beszédaktusának empirikus vizsgálata. Diplomadolgozat. Pécsi Tudományegyetem, 2005. – A PTE
BTK téli/nyári egyetemi magyaroktatási projektuma keretében egy kommunikatív szemléletű nyelvokta-
tó tananyag (a későbbiekben tankönyv) is készül (Csevegő munkacímmel). Munkatársai: Dóla Mónika,
Erdősi Vanda, Varga Róbert.
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A köszönetnyilvánítás kutatásában megemlíteném M. Eisenstein és J. Bodman,
valamint F. Coulmas empirikus kutatásokon alapuló dolgozatait. Eisenstein és
Bodman »I very appreciate«: Expression of gratitude by native and non-native
speakers of American English című (1986-os) cikkükben amerikai, illetve nem-
amerikai angolt beszélő alanyokat kérdőíves módszerrel vizsgálva (hat különböző
szituáció segítségével) elemezték a köszönetnyilvánítás beszédaktusát.

3. A magyar köszönetnyilvánítási stratégiák vizsgálata (a kutatás módszerei,
körülményei)
A kutatás módszere az úgynevezett diskurzus-kiegészítő teszt, illetve kérdőív,

mely különféle társadalmi jellemzőkkel meghatározott szituációkat jelenít meg, rö-
viden leírja az egyes szituációkat, valamennyi fontos információt, pontosan megha-
tározza a szituációban résztvevők közötti viszonyt. Az adatközlőknek az egyik részt-
vevő megnyilatkozása ismeretében kellett megnyilatkozniuk, azaz a kérdőíven
található dialógus őket illető hiányzó felét kitölteniük. A vizsgálat során 50 darab
kitöltött kérdőívet dolgoztam fel. A megkérdezettek 15 és 72 év közötti magyar anya-
nyelvű nők és férfiak voltak. A kutatás során igyekeztem mind a korosztálybeli, mind
a társadalmi, mind pedig a nemi arányok tekintetében egyensúlyra törekedni (a
megkérdezettek között egyaránt szerepeltek például diákok, tanárok, értelmiségiek
és kétkezi munkások).

A beszédaktust megvalósító nyelvi stratégiák kiválasztásában és direktségi foko-
zatában meghatározó szerepet kapnak a külső és belső kontextuális tényezők. A kül-
ső kontextuális tényezők közé a megnyilatkozók társadalmi és hatalmi viszonyai tar-
toznak. A belső kontextuális tényezők közvetlenül határozzák meg az adott beszédaktus
jellegét, a köszönetnyilvánítás esetében ilyen a köszönetnyilvánítás tárgya.

A megadott szituációk a következők: (1) segítségnyújtás ajándék kiválasztásá-
ban; (2) mobiltelefon kölcsönadása; (3) toll kölcsönadása; (4) kölcsönadott köny-
vek visszaadása; (5) névnapi felköszöntés; (6) karácsonyi ajándékozás.

Valamennyi szituációban a válaszadónak köszönetet kellett mondania az adott
gesztusért, figyelembe véve, hogy mindegyik szituáció-típusnál a másik fél először
egy hatalmi pozícióban lévő személy (tanár, főnök), a másodiknál egy ismeretlen
vagy a válaszadóval semleges viszonyban levő személy, míg a harmadik esetben egy
közeli barát illetve a válaszadóval szoros kapcsolatban lévő egyén. Ezáltal ugyan-
azon szituáción belül a hatalmi viszonyok, a társadalmi távolság, a kommunikáló
felek közötti kapcsolat figyelembe vételével összehasonlíthatóak a választott köszö-
net-stratégiák.

A belső kontextuális tényezők meghatározó szempontja a köszönetnyilvánítás
tárgya, maga a gesztus, amire a másik fél reagál. A szituációk igyekeztek változa-
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tos lehetőségeket biztosítani az összehasonlító elemzés számára, így a válaszadó
szembekerült egy apró tárgy és egy értékes vagyontárgy kölcsönadásával; egy se-
gítségnyújtó konkrét cselekvéssel; szóbeli jókívánsággal, valamint egy tárgyi aján-
dékkal. A negyedik szituáció szerint a válaszadó a saját maga által rég kölcsönadott
könyveket kapja vissza. A választott stratégiák ilyen szempontból történő vizsgála-
ta lehetővé teszi az összehasonlítást, azt, hogy egy adott beszédaktus – a köszönet-
nyilvánítás – különböző szituációkban milyen stratégiák alapján nyilvánulhat meg.

A vizsgált területek közé tartozik az a kérdés, hogy a stratégiák megválasztá-
sában mennyiben működnek a férfi–női nemi nyelvhasználati különbségek. Ez az
oka a kérdőív harmadik szituációját (a toll kölcsönadása) kísérő instrukciónak, mely
szerint minden adatközlőnek egy ellenkező nemű megnyilatkozó gesztusára kell
reagálnia, valamint annak, hogy a kérdőívek adatközlői nagyjából egyenlő arányban
férfiak és nők.

4. A köszönetnyilvánítás beszédaktusának empirikus vizsgálata
a magyar nyelvben – elemzés és eredmények

4.1. A köszönetnyilvánítást tartalmazó megnyilatkozások szerkezeti vizsgálata

A beszédaktus kutatásának fő célja, hogy meghatározzuk azokat a stratégiákat,
melyekkel az adott „beszédcselekvés” megvalósítható. A megnyilatkozás több fő
részre osztható: (1) a főcselekmény (maga a köszönetnyilvánítás aktusa); (2) a fő-
cselekményhez hozzájáruló egyéb, támogató elemek; (3) az illokúciós erőt fokozó
vagy enyhítő elemek, melyek lehetnek a főcselekményen belül vagy kívül.

A megnyilatkozások felbontásának lehetőségei beszédaktusonként eltérhetnek.
Nehéz objektív és egyetlen lehetséges megoldását adni egy bizonyos beszédaktust
kifejező stratégiáknak. A köszönetnyilvánítás aktusának általam meghatározott fő stra-
tégiái a következők lehetnek (a legdirektebb stratégiától kezdve a legindirektebbig):

I. főcselekmény
(1) köszönet kifejezése
– explicit performatívum (a szándék explicit módon az illokúciót megtestesítő igével

fejeződik ki): köszönöm; köszi
– beágyazott performatívum (a szándékot kifejező ige módosult formában jelenik

meg benne): szeretném megköszönni; hadd köszönjem meg
(2) érzelem kifejezése (öröm, meghatottság, zavar, meglepetés stb.)
– öröm kifejezése: borzasztóan örülök
– meghatottság kifejezése: teljesen meghatódtam
– zavar kifejezése: nem is tudom, mit mondjak; teljesen zavarba hoztál
– meglepetés kifejezése: micsoda meglepetés!
(3) bók kifejezése (a beszédpartnerre irányul): fantasztikus vagy
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(4) a gesztus minősítése, illetve a gesztushoz való viszonyulás kifejezése (szívesség,
ajándék minősítése stb.; egyetértés, elfogadás stb.): szép tőled, csodálatos ez a vi-
rágcsokor, ez egy nagyon szép gesztus Öntől, jó tipp, elfogadom

(5) viszonzás, kompenzálás, a beszédpartner kárának enyhítése
– viszonzás: te is nézd meg az én ajándékomat, hadd hívjalak meg a névnapi bulimra
– kompenzálás, kárenyhítés: csak egy pillanatra kérem, máris visszaadom, termé-

szetesen kifizetem a telefonköltséget
(6) megerősítés kérése: biztosan nem probléma?, ezt tényleg nekem hoztad?
(7) színlelt visszautasítás: ezt nem fogadhatom el, meg sem érdemlem
(8) visszautasítás: ilyen nagy szívességet ismeretlenül nem fogadok el, ennyire sem-

mi sem lehet fontos
II. a főcselekményt támogató, megerősítő, de attól elkülönülő, szituációfüggő elemek:

nem is tudom, hogyan választottam volna, ha nem segítesz
III. az illokúciós erőt fokozó és enyhítő elemek
(1) a főcselekményen belüli fokozó elemek
– határozók: nagyon köszönöm
– határozók ismétlése, halmozása: nagyon-nagyon köszönöm, végtelenül hálásan

köszönöm
(2) a főcselekményen kívüli fokozó elemek
– érzelemkifejezők: ó, jaj
– megszólítások: köszönöm, tanár úr
– szünetkitöltők: hmmm…, izé…
– performatívum ismétlése, halmozása: köszi-köszi, köszönöm, nagyon örülök neki,

még egyszer köszönöm
(3) a főcselekményen belüli lefokozó, enyhítő elemek (az általam feldolgozott anyag-

ban ilyen nem fordult elő)
(4) a főcselekményen kívüli lefokozó, enyhítő elemek:
– a köszönet és egy másik megnyilatkozás közötti ellentétet kifejező elemek (par-

tikulák): elég sokat késtél, de köszi, azért köszönöm
– nyelvi humor, tréfa: Köszi, hogy visszahoztad, de nem te vagy a gyorsolvasás baj-

noka...

A fenti stratégiák nyelvi, minőségi és mennyiségi elemzésével megállapíthatók
a magyar anyanyelvi beszélők köszönetnyilvánítási szokásainak sajátosságai, vagyis
hogy milyen nyelvi eszközök fejezik ki a fenti stratégiákat, ezek gyakorisága;
mennyire befolyásoló tényezők a hatalmi viszonyok, a felek közti ismeretségi és
érzelmi viszony, a nemi nyelvhasználati különbségek, életkor stb. (Az egyes straté-
giák nyelvi elemzése természetesen elengedhetetlen része a beszédaktus-vizsgálat-
nak, de ennek részletes kifejtésére a jelen dolgozatban nincs módom és lehetőségem.)
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4.2. Az adatok feldolgozása és a konkrét eredmények

Az elemzés során arra a következtetésre jutottam, hogy érdemes a megadott
szituációkat valamelyest csoportokba rendezve tárgyalni. Ilyen tekintetben egy cso-
portot alkot az első három szituáció, mert mindhárom esetben egy szívesség gesz-
tusát kell megköszönni (három különböző súlyú gesztusról van szó). Külön tárgya-
lom a negyedik szituációt, mert a válaszadónak egyszerre több beszédaktusra kell
reagálnia (köszönet, bocsánatkérés), saját magának is köszönetet kell mondania, el
kell döntenie, él-e a kirovó szerepéből adódó megrovás lehetőségével. Együtt elem-
zem az ötödik és hatodik szituációt, melyek tárgyukból adódóan kapcsolódnak össze
(szóbeli névnapi felköszöntés, ünnep alkalmából való megajándékozás).

Az első szituációban egy nem tárgyi szívességre (ajándékvásárlásban való se-
gítségnyújtás) kellett reagálni, az (a), (b) és (c) szituációkban különválasztva egy
hatalmi pozícióban lévő személy, az eladónő és egy barát részéről történt segítség-
nyújtás. Mindegyik helyzetben ötven válaszadó (huszonöt nő és huszonöt férfi) kö-
szönetnyilvánítást tartalmazó megnyilatkozásait elemeztem. A stratégiák mennyiségi
adatait számszerűen, zárójelben adom meg. Egy szituáció (a), (b), (c) esetét és az
összes válaszadó létszámát tekintve (50 fő) összesen 150 db köszönetnyilvánítási
aktushoz lehet viszonyítani a megadott számokat. Az eredetileg alkalmazott táblá-
zatos elemzést jelen dolgozat terjedelmi megkötései nem teszik lehetővé.

4.2.1. Az ajándékvásárlás során nyújtott segítség megköszönése
Az (a), (b), (c) szituációkban a női és férfi adatközlők válaszait összegezve az

első beszédhelyzet leggyakrabban alkalmazott stratégiája a köszönetnyilvánítás
(132), azaz a legdirektebb lehetőség. Általánosságban elmondható, hogy a női vá-
laszadók esetében kevéssel magasabb, közelítőleg megegyező a köszönetnyilvání-
tás kifejezésének aránya. A köszönet-kifejezés leggyakoribb formái a következők
voltak: köszönöm, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm,
köszi, köszi szépen.

A köszönet kifejezése után a második leggyakrabban alkalmazott stratégia a
gesztus minősítése, gesztushoz való viszony kinyilvánítása (54). Ezek száma azért
is magas, mert ez a kategória a tárgyra való reagálás meglehetősen változatos for-
máit foglalja magába: ide helyeztem a nehezen besorolható „gesztushoz való viszo-
nyulás” eseteit (elfogadás, az adott jó tanács értékelése, minősítése, a tanács tartal-
mával való egyetértés, egyet nem értés stb.). A válaszok tanúsága szerint ennek
kifejezését az adatközlők egyaránt fontosnak tartották a hatalmi pozícióban lévő sze-
mély és a barát esetében is, és egyiknél sem mutatható ki számottevő különbség fér-
fiak és nők válaszaiban. Ilyen szempontból az egyetlen kivételes eset a (b), ahol a
nők nagy része, tizenhárom esetben alkalmazta az adott stratégiát, a férfiaknál pe-
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dig huszonöt válaszadóból csak hét tette ezt, valószínűleg komolyabb jelentőséget
tulajdonítva annak a ténynek, hogy az eladónővel való viszony semleges, valamint
annak, hogy az illetőnek ez a munkája és feladata.

Érdekes, hogy a bók stratégiája (31) mennyiségi szempontból ugyancsak ki-
egyenlített férfiak és nők között, és a szituációk közül a (b) esetben volt a leggya-
koribb. Az érzelmek kifejezése nem jellemző az (a) szituációban, a (b) szituációban
férfiak és nők között jórészt kiegyenlített, a (c) helyzetben pedig, nyilván a közeli,
kötetlen viszonyra való tekintettel, kizárólag női válaszadók alkalmazták.

A megerősítés kérésének (13) kifejezése mennyiségileg értékelve a köszönet-
kifejezéssel összehasonlítva alacsony, az érzelemkifejezéssel (14) összevetve viszont
meglehetősen jelentősnek tekinthető. Az adatok szerint ez ebben a szituációban sok-
kal inkább női stratégia, hiszen férfiak egyedül a (c) szituációban alkalmazták. An-
nál érdekesebb, hogy előfordulása bizalmas viszonynál a leggyakoribb: eszerint
közeli baráttól várhatjuk el leginkább, hogy újra és újra megerősítsen, biztosítson
bennünket.

A főcselekmény vizsgálatán túl érdemes összehasonlítást tenni a támogató
magyarázatok (18) sorában: férfiak ritkán és kimondottan a főnökkel/tanárral szem-
ben erősítik meg külön magyarázatokkal a köszönet aktusát. Női válaszadók eseté-
ben pedig minden szituációban előfordultak az ilyen magyarázatok, az (a) helyzet-
ben szintén magasabb számban és majdnem hasonló mennyiségben a szoros baráti
viszonynál, ahol a beszédpartner a közeli viszonyra való tekintettel női válaszadók
szerint ismét erősen megérdemli annak kihangsúlyozását, hogy milyen sokat segí-
tett, milyen nehéz volt dönteni stb.

4.2.2. A mobiltelefon kölcsönadása
A második szituációban a meghatározó elem egy nagy szívesség, egészen pon-

tosan értékes vagyontárgy (mobiltelefon) kölcsönadása – erre kell reagálni az adat-
közlőnek a köszönet kifejezésével.

A legmeghatározóbb stratégia ebben az esetben is a köszönet direkt kifejezése
(138), még nagyobb számban, mint az első szituáció esetében, ebben legnagyobb
szerepet feltétlenül a szívesség nagysága játszik. Leggyakoribb köszönet-kifejezé-
sek: köszönöm, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, hálásan köszönöm,
nagyon köszönöm, hogyan köszönjem meg, köszi, köszi szépen, nagyon köszi stb.
Ugyanennek köszönhető, hogy ebben a helyzetben kiugró számot képvisel a viszon-
zás, kárenyhítés alkalmazása (64). Figyelemre méltó, hogy ebben a tekintetben még
a hatalmi viszonynál is meghatározóbb az ismeretség foka. A hatalmi pozícióban lévő
személy esetében kevesebben alkalmazták ezt a stratégiát, mint egy ismeretlen úti-
társsal szemben – bármennyire is főnök/tanár a másik fél, az ismeretség meghatá-
rozó szempont, ezért a válaszadók kevésbé érezték szükségét a kár enyhítésének,
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mint a (b) esetben. Ennek a kategóriának olyan stratégiáit is alkalmazták néhány
esetben, amelyek nem kimondottan a kárenyhítés (telefonbeszélgetés kifizetése),
hanem a viszonzások körébe tartoznak (például: Meghívhatom cserébe valamire a
büfékocsiban?). Itt említeném meg, hogy a stratégiaválasztások erőteljesen kapcsol-
hatóak az elméleti bevezetésben felvázolt Leech-féle udvariassági elvekhez. Nem
véletlen a viszonzás/kárenyhítés stratégiájának nagy száma, különösen a második-
harmadik szituáció esetében. Leech tapintat-elve előírja, hogy minimalizáljuk a
mások kárára vonatkozó kijelentéseket, és igyekezzünk maximalizálni a hasznára
utaló megnyilatkozásokat. A második szituációban a beszédpartnert mobiltelefonja
kölcsönadásával szimbolikus és valóságos kár érte – ezt igyekeznek enyhíteni a
megnyilatkozók a kár enyhítésére tett kísérleteikkel: hadd fizessem ki a beszélgetést,
természetesen nem fogadom el ingyen.

Szólni kell a gesztus minősítésének (33) és a bók stratégiájának (29) alkalma-
zásáról is. Az összesítést tekintve számszerűen nagyon nem különböznek egymás-
tól, az első szituációval való összehasonlításban azonban különösen a gesztus mi-
nősítése esetén tapasztalhatunk eltérést. Ennek oka, hogy a második helyzetben
sokkal nagyobb hangsúly helyeződött olyan stratégiákra, amelyek az első szituáci-
óra kevésbé jellemzőek. A második szituációban fontosabbnak tartották a káreny-
hítés, az elutasítások kifejezését, mint az ugyancsak nem kis számban alkalmazott
minősítést.

Érdemes megemlíteni a színlelt (7) és nem színlelt elutasítások (10) kategóriá-
it is. Az elutasítás a köszönetnyilvánítás legindirektebb stratégiája. A számok ma-
gukért beszélnek: férfiak esetében tíz alkalommal használták – hatalmi pozícióban
lévő és ismeretlen személy részéről ilyen méretű szívesség elfogadását nem tartot-
ták lehetségesnek. A színlelt elutasítás stratégiája az udvariasság szabályaihoz kö-
tődik: a konvencionális társadalmi illemszabályok alapján illik kifejezni, hogy ilyen
óriási szívességet nem fogadhatunk el, a stratégia alkalmazásának célja mégis az,
hogy a beszédpartner meggyőzzön, rábeszéljen minket annak elfogadására.

Egy gondolat a támogató elemekről (19). Férfiak ismét csak a (b) szituációban
használták, csakis ott érezték szükségét, hogy a szívesség elfogadását támogató
magyarázatokkal erősítsék meg – megint az ismeretlenség ereje a meghatározó. Ezzel
teljesen ellentétes a nők támogatóelem használata: nagy számban alkalmazták a
hatalmi pozícióban lévő személynél, és kis mértékben (a közeli barát esetében) itt
is újra működött a bizalmasság ereje.

4.2.3. A toll kölcsönadása
A harmadik szituációban leírt szívesség egy jelentéktelen tárgy kölcsönadása.

A szituáció körülményeinek leírása pontosan meghatározza, hogy a diskurzusban
ellenkező nemű a beszédpartner. Vizsgálni kívántam, mennyire alkalmas a helyzet
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a férfi–női nyelvhasználat összehasonlítására ellenkező nemű beszédpartnerek ese-
tében (vö. Tannen 2001: 125-181).

A köszönetnyilvánítás direkt stratégiája (131) ebben a helyzetben is a legmeg-
határozóbb. A leggyakoribb formák: köszönöm, köszönöm szépen, nagyon szépen
köszönöm; valamint a leginformálisabb (c) helyzetben a köszi és a köszi szépen. Az
(a) és (c) esetben közel hasonló számú köszönet-kifejezést használtak, a nők kevéssel
több alkalommal választották a legdirektebb stratégiát. A (b) szituációban viszont
kicsivel több a férfiak részéről a köszönet direkt kifejezése – a valószínű magyará-
zat megint csak az ismeretlen partnerrel szemben érzett távolság, mely a férfiak ré-
széről a direkt forma alkalmazását követelte meg. Az érzelem stratégiáját csak nők
és csupán kis számban használták, érdekes módon a hatalmi pozícióban lévő és az
ismeretlen személy esetében.

A bókok használata (33) a (b) szituációban teljesen kiegyenlített, az (a) és (c)
esetekben viszont kevéssel többször alkalmazták a férfiak a nőkkel szemben. Ennek
oka az lehet, hogy a hatalmi pozícióban lévő hölgy és a közeli barátnő valamint a
hozzájuk fűző viszony erősebben megkívánja a bókolással kifejezett köszönetet, sőt,
megkockáztatom: az udvarlást.

A gesztus minősítése (22) gyakorlatilag elhanyagolható az (a) esetben, (b) és
(c) helyzetekben viszont számottevő többséggel használták a férfiak – külön hang-
súlyozták a beszédpartner hölgy részéről történő gesztus értékelését.

A viszonzás/kárenyhítés (62) a második legmeghatározóbb stratégia, ami azért
figyelemre méltó, mert a második szituáció nagyon nagy szívességével szemben itt
apró dolog rövid távú kölcsönadásáról van szó. Mégis, az ebben a szituációban adott
összes válasz majdnem felének része volt e stratégia (például: máris visszaadom, csak
egy pillanatra kell, legközelebb én segítem ki stb.).

A támogató magyarázatokat (22) inkább a női válaszadók használták, érdekes
módon nagyobb számban, mint az ajándékválasztásban nyújtott segítségnél és a
mobiltelefon kölcsönadásánál.

4.2.4. A kölcsönadott könyvek visszaadása
A negyedik szituáció elemzése kevés összefüggést mutat a többi beszédhely-

zetével, ezért némileg a többi szituációtól elkülönítve tárgyalom. A megnyilatkozó
olyan körülmények közé kerül, hogy a saját maga által kölcsönadott és már régóta
szükséges könyveit kapja vissza. Az adatközlőnek egyszerre kell a visszaadott köny-
veket megköszönnie, reagálni a másik fél köszönetnyilvánítására, a késés miatti
bocsánatkérésére, valamint döntenie kell arról, hogy a késedelem miatt megszidja-
e beszédpartnerét. Kérdés volt, hogy ilyen helyzetben kifejezi-e a beszélő köszöne-
tét, reagál-e a többi stratégiára, illetve melyekre reagál ezek közül. Mint látható,
ezekre a fő pontokra helyeztem a hangsúlyt, és elhagytam a köszönetnyilvánítás
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eddig vizsgált stratégiáit, mert ebben a szituációban az eddigi módszer nem tűnt
célravezetőnek.

A leghangsúlyosabb stratégia a bocsánatkérésre adott válasz (71), ezt követi a
köszönet kifejezése (69), melyről meg kell jegyezni, hogy használata nőknél sokkal
gyakoribb, mint férfiaknál. A késés miatti figyelmeztetés, megrovás (42) gyakorisága
szintén meghatározó, érthető módon ritkábban fordul elő a hatalmi pozíciót képvise-
lő személy esetében és egy kicsivel gyakrabban a bizalmas baráttal szemben – a vi-
szony közelisége jobban megengedi a helytelenítés kertelés nélküli kimondását.

A támogató magyarázatok (53) gyakorisága szemmel láthatóan az (a) helyzet-
ben a legmagasabb. Leggyakoribb formái egyrészt bocsánatkérésre reagálnak, meg-
erősítik, mennyire nem okozott problémát a dolog, másrészt a köszönetre reagálva
hangsúlyozzák azt, hogy milyen szívesen segítettek, sőt, egy újabb kölcsönadás le-
hetőségét pendítik meg, harmadrészt bizonygatják, mennyire szükségesek a köny-
vek, egyéb esetben nem lett volna sürgős visszaadni. A köszönet kifejezése leggyak-
rabban a köszönöm és a köszi nem fokozott formuláival történt, a köszönetnyilvánítás
kevésbé direkt stratégiáit ebben a szituációban gyakorlatilag nem használták a vá-
laszadók. A stratégia-kombinációk alkalmazásáról röviden annyit lehet megállapí-
tani, hogy az egyetlen stratégiától a négy-öt stratégia alkalmazásáig, a lehető legvál-
tozatosabb variációkban számtalan kombináció fordul elő.

A köszönetre (34) és a bocsánatkérésre (71) adott válasz, valamint a megrovás
kifejezésének stratégiáit részletező elemzés önálló kutatások tárgyát képezi, ebben
a dolgozatban nincs lehetőség ezek részletezésére és analízisére.

Valamelyest összekapcsolja az ötödik és a hatodik szituáció elemzését azok
tárgya, a névnapi jókívánság és a karácsonyi megajándékozás gesztusa – ezeket kel-
lett a válaszadóknak megköszönni.

4.2.5. Névnapi felköszöntés
A köszönet direkt kifejezésének (137) gyakorisága első pillantásra szembetű-

nő. Leggyakoribb konkrét megvalósulásai a köszönöm, köszönöm szépen, nagyon
szépen köszönöm, nagyon köszönöm, köszi, köszi szépen, nagyon köszi stb. A direkt
köszönetnyilvánítás nőknél a b.) párbeszédben (semleges viszony) volt a leggyako-
ribb, férfiak részéről pedig a közeli barát esetében volt a legkevésbé az, de ezzel
együtt is a különböző helyzetekben a direkt stratégiák száma kiegyensúlyozott. A
hatodik szituációval való összevetésben ez az arány nagyon hasonló.

A második leggyakoribb stratégia a bók (44), azaz a személyre irányuló dicsé-
ret. A férfiak esetében használata ritka, és a három beszédhelyzetben kiegyenlített.
A nők válaszaiban határozottan gyakoribb, ebben a helyzetben tehát egyértelműen
női stratégiának tekinthető.
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A harmadik a sorban az érzelem kifejezése (40), mely magába foglalja a megle-
petést, meghatottságot, örömöt, zavart stb. Ezt az eszközt a nők gyakrabban alkalmaz-
ták, kivéve a (b) szituációt, ahol a férfiak valamivel nagyobb számban használták.

A gesztus minősítése – azaz a gesztusra és annak tárgyára irányuló stratégia (21)
– alkalmazása csak kicsivel gyakoribb a női válaszadók megnyilatkozásaiban.

A viszonzás stratégiájának használata (15) meglehetősen alacsony számú, ennek
magyarázata a belső kontextuális tényezők között keresendő – a névnapi köszöntés
gesztusa egyirányú, tehát nem viszonozható jókívánsággal és ajándékkal, mint a ha-
todik szituációban, a karácsonyi ajándék esetében. A viszonzás megnyilvánulásai ezért
ehhez hasonlók voltak: meghívhatlak valamire?, gyere el a névnapi bulimra!

A színlelt elutasítás stratégiája (19) összekapcsolódik Leech szerénység-
maximájával, mely megköveteli az öndicséret minimalizálását és önmagunk leszó-
lásának maximalizálását. Ennek betartása nagyon izgalmas szerepjátékot eredmé-
nyez – a nyilvánvalóan örömmel fogadott jókívánságot, ajándékot ezekhez hasonló
megnyilvánulásokkal vesszük át: igazán nem kellett volna, meg sem érdemlem. Férfi
és női válaszok esetében a stratégia alkalmazásának száma kiegyenlített, nők az (a)
és (c), férfiak a (b) szituációban használták elhanyagolható többséggel.

Az adatok tanúsága szerint ez a szituáció nem igényel támogató magyarázatokat.

4.2.6. Karácsonyi ajándékozás
A legmeghatározóbb stratégia ebben az esetben is a direkt forma (123), meg-

oszlására és nyelvi megvalósulására az ötödik szituációban a direkt stratégiáról tett
megállapítások érvényesek.

A köszönetnyilvánítás után számában a második legjelentősebb megoldás a
viszonzás (74); ezt az udvariasság ide vonatkozó illemszabálya is igazolja: az aján-
dékot illik viszonozni! A viszonzás stratégiája nők válaszaiban valamivel gyakrab-
ban használatos. Sok válaszadó beleképzelte magát a váratlan megajándékozás azon
helyzetébe, amikor a megajándékozott nem készül az ajándék viszonzására. Az ilyen
helyzetekben bekövetkező zavar, kellemetlenség érzése már az érzelmek kifejezé-
sének (72) nagy számú, változatos csoportját gazdagítják, mint az öröm, meglepe-
tés, meghatottság stb.

A gesztus minősítését (48) (mely szintén nagy számban fordul elő, főként női
megnyilatkozásokban) az ajándékozás mint nagyon hangsúlyos gesztus indokolja.
Ugyanez vonatkozik a bók stratégiájára (42), melynek alkalmazásakor a válaszadó
a beszédpartner dicséretét, a másik fél arcának megerősítését tartja fontosnak hang-
súlyozni.

A színlelt elutasítás (17) érdekes módon a férfi válaszadóknál volt gyakoribb –
kérdés persze, megfelel-e ez az eredmény annak a sztereotípiának, hogy a férfiak
kevésbé szívesen fejezik ki érzelmeiket (ezt a jelen szituáció érzelem-stratégiáinak
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mennyisége mindenesetre igazolni látszik), ezért könnyebb az ajándék elfogadása-
kor indirekt módon kifejezni a köszönetet. A megerősítés kérése (4) kevés számban
fordul elő.

4.2.7. A hat szituáció eredményeinek összefoglalása
A hat szituáció eredményeinek összehasonlításával elmondható, hogy a leggya-

koribb köszönetnyilvánítási stratégia a köszönet direkt kifejezése. Az érzelem-stra-
tégia leggyakoribb az ötödik és a hatodik szituációkban, a bókok esetében ugyanez
a helyzet. A gesztus minősítése leginkább az első és hatodik szituációkban gyako-
ri. A viszonzás, kárenyhítés stratégiája a második, harmadik és hatodik szituációk-
ban hangsúlyos. A megerősítés kérése a leggyakrabban az első és második helyzet-
ben történt. Tényleges elutasítás csak a második szituációban fordult elő, a színlelt
elutasítás pedig kimondottan a hatodik, ötödik és második szituációra jellemző. Tá-
mogató magyarázatok leginkább a negyedik valamint az első, második, harmadik
esetekben jelentkeztek nagyobb számban.

A feldolgozott adatok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy lehetetlen
felvázolni a stratégia-kombinációk teljes rendszerét, annyira változatos képet mu-
tatnak, gyakorlatilag bármilyen variáció alkalmazható. Ebben a válaszadó szándé-
ka, az adott gesztus, a külső és belső kontextuális tényezők játszanak szerepet.

A férfi–női nyelvhasználat különbségeinek vizsgálatában megállapítható, hogy
a köszönetnyilvánítás stratégiáinak megválasztásában és alkalmazásában határozott
különbségek fedezhetőek fel. A különböző korosztályok nyelvhasználatában alap-
vetően a közismert evidenciák érvényesültek (vagyis a fiatalok – általában, de nem
kizárólagosan – „lazább” formulákat alkalmaztak, mint az idősebbek), ezt az ered-
ményt valószínűleg maga a köszönetnyilvánítás aktusa, annak kötött nyelvi formái,
esetleg a feldolgozott anyag behatárolt mennyisége is indokolja.

4.2.8. A fokozó elemek vizsgálata
A köszönetnyilvánítás elemzése nem volna teljes, ha nem vizsgálnánk azokat

az elemeket, melyek a főcselekményen belül és azon kívül fokozzák, illetve enyhí-
tik az illokúciós erőt.

A fokozó elemek minden szituáció válaszadásaiban jelen voltak, legkevésbé a
negyedik helyzetben, ahol már az is kérdés volt, alkalmazzák-e egyáltalán a meg-
nyilatkozók a köszönet kifejezését. Viszont a köszönetet enyhítő elemek szinte ki-
zárólag a negyedik szituációban fordultak elő, az első helyzetben pedig csak a hu-
mor számított lefokozó erőnek (például: köszi a tippet, de ha ez neked ennyire tetszik,
inkább téged kellene megajándékoznom vele, mint őt). Az enyhítő elemek azért sem
jellemzők (a speciális eseteket, például a negyedik szituációt leszámítva), mert a
köszönet olyan aktus, amely nem igazán kívánja meg ezeket, annál gyakoribb viszont
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a köszönet illokúciós erejének fokozása, amely a határozók révén már a performa-
tívumban is rögzülni látszik: nagyon szépen köszönöm.

Valamennyi köszönetnyilvánítási stratégiát vizsgálva szinte valamennyi stratégia
esetén előfordult a tréfa, a nyelvi humor megnyilvánulása. Néhány példa az első szi-
tuációból: Ha ez neked ennyire tetszik, inkább téged kellene, hogy megajándékozza-
lak vele; a harmadik szituációból: Köszönöm a tollat. Megtarthatom?; a negyedik szi-
tuációból: Legközelebb inkább a macskámat adom kölcsön, az hamarabb hazatalál.

5. A kutatás eredményeinek gyakorlati felhasználása – pragmatikai
és kommunikatív szempontok a magyar mint idegen nyelv oktatásában
A pragmatika, a beszédaktusok, és a kommunikatív nyelvoktatás szemléletének

megfelelően az idegen nyelvek tanítása nem merülhet ki a nyelvtan és a szókincs
elemeinek megtanításában. A nyelvtanulás nem akkor sikeres, ha a nyelvtanuló a
szókincs elemeiből a nyelvtani szabályok alapján grammatikailag helyes mondato-
kat tud alkotni. Egy idegen nyelv szókincse és nyelvtani szabályai képezik az alap-
ját a megvalósítandó tényleges célnak, azaz a kommunikatív kompetencia kialakí-
tásának, hogy a nyelvtanuló képes legyen bármilyen kommunikációs helyzetben
megvalósítani célját, minden szituációban szándékának megfelelően sikeresen kom-
munikálni. Másként fogalmazva: bármely lehetséges kontextusban el kell tudnia érni
kommunikációs célját. A nyelvtani szabályok mellett ehhez el kell sajátítani a nyelv
használatára vonatkozó ismereteket, meg kell tanulni a nyelv szociálisan helyes funk-
cionális használatát (vö. Szili 2000).

A köszönetnyilvánítás elemzése során világossá vált, hogy a köszönetet nem
meríti ki a direkt formula, hanem a köszönet kifejezésének szándéka stratégiák egész
sora által valósítható meg. Ha hozzáteszem, hogy az említett stratégiák a nyelv hasz-
nálatának alapvetően fontos műveletei, és sok más kommunikációs szándék kifeje-
zésében meghatározó szerepet játszanak, talán nem jogtalan azt mondani, hogy ér-
demes lenne ezeket más megközelítésben, nagyobb hangsúllyal tanítani.

Az ilyen és ehhez hasonló elemzések jelentőségét elsősorban a nyelvhasználat
működésének pontosabb megismerésében látom. A másik fontos szempont, hogy ezek
a kutatási eredmények és problémák erősen kötődnek a magyar mint idegen nyelv
oktatásának célkitűzéseihez is. Az idegen nyelvek tanításának egyaránt fontos össze-
tevői a nyelvi, kommunikatív, sőt a kulturális kompetencia is. Ezek összefüggése a be-
szédaktusok kutatásában is kimutatható: megismertetjük azokat a nyelvtani szerkeze-
teket, melyek alkalmasak az adott beszédaktus kifejezésére, megtanítjuk, mely
stratégiák a legmegfelelőbbek a különböző kommunikációs szituációkban, természe-
tesen nyelvi szintekre lebontva. Mivel például a köszönetnyilvánítás is erősen kapcso-
lódik az udvariassági szabályokhoz, kulturális tényezőkhöz, a kutatás eredményeinek
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elemzése hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyelvtanuló az adott beszédaktushoz kötődő
kulturális ismereteket is elsajátítsa.

Bár a köszönetnyilvánítás beszédaktusát használtam példának, nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy nemcsak a beszédaktusok oktatás-módszertani kérdé-
seivel kell foglalkoznia a pragmatikai szempontokat figyelembe vevő idegennyelv-
oktatásnak, hanem legalább ennyire fontos az udvariasság és a társalgást irányító
szabályok (hogyan kell elkezdeni egy beszélgetést, hogyan történjék a szó átvétele,
hogyan kell a dialógust berekeszteni stb.) oktatás-módszertani vizsgálata. A módszer-
tani problémák és elméletek megalkotása egy újabb lehetséges folytatása az empi-
rikus vizsgálatoknak.
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Melléklet

Neme:
Életkora:

Kérdőív

Az alábbi kérdőív a köszönetnyilvánítás stratégiáit, és a stratégiaválasztást befolyá-
soló tényezőket vizsgálja. Kérem, reagáljon írásban a leírt szituációnak megfelelő-
en köszönetnyilvánítással, írja le, amit az adott kommunikációs helyzetben, szóban
mondana!

1. Egy üzletben próbál ajándékot vásárolni valakinek, de nincs ötlete, vagy nem tud
dönteni.
a. Véletlenül éppen abban az üzletben vásárol főnöke/tanára, aki próbál segíteni. Kö-
szönje meg!
Főnöke/tanára: Ha ezt választja, biztosan nem okoz csalódást. Egy ilyen ajándékot
mindenki szívesen fogadna.
Ön:………………………………………………………………………….………
b. Az eladónőtől kap segítséget. Köszönje meg!
Eladónő: Ezt csak ajánlani tudom, nagyon népszerű ez a termék, sok vásárlónk vá-
lasztja. Ha mégis bármi probléma lenne, őrizze meg a számlát, és kicseréljük.
Ön:…………………………………………………………………………………
c. Közeli barátjától kap segítséget. Köszönje meg!
Barátja: Én a helyedben ezt ajándékoznám, én is ilyet kaptam múltkor, és nagyon
örültem neki. Biztosan neki is tetszeni fog.
Ön:…………………………………………………………………………………

2. Telefonálnia kellene a vonaton nagyon sürgős ügyben, de telefonja lemerül.
a. Kisegíti telefonjával a főnöke/tanára, aki szintén azon a vonaton utazik. Köszön-
je meg!
Tanára: Tessék, használja az én telefonomat!
Ön:…………………………………………………………………………………
b. Kisegíti telefonon egy ismeretlen utastársa. Köszönje meg!
Utastársa: Tessék, kölcsönadom az én telefonomat!
Ön:…………………………………………………………………………………
c. Kisegíti telefonjával közeli barátja, akivel együtt utaznak. Köszönje meg!
Barátja: Tessék, itt az én telefonom, használd ezt!
Ön:…………………………………………………………………………………
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3. A könyvtári anyaggyűjtés során tollat kell kölcsönkérnie néhány percre, mert a
saját tolla nem fog.
a. Kölcsönadja Önnek tollát ellenkező nemű főnöke/tanára. Köszönje meg!
Tanára: Tessék, kölcsönadom az én tollamat, parancsoljon!
Ön:…………………………………………………………………………………
b. Kölcsönadja Önnek a tollát egy ellenkező nemű ismeretlen. Köszönje meg!
Ismeretlen: Tessék, szívesen kölcsönadom az enyémet, én most úgysem használom.
Ön:…………………………………………………………………………………
c. Kölcsönadja Önnek a tollát egy ellenkező nemű közeli barátja! Köszönje meg!
Barátja: Tessék, használd csak az én tollamat!
Ön:…………………………………………………………………………………

4. Végre visszakapja a régóta kölcsönadott könyveit, melyekre sürgősen szüksége van.
a. Főnöke/tanára adja vissza a neki kölcsönadott könyveket. Köszönje meg!
Tanára: Visszahoztam a könyveket, ne haragudjon, hogy ilyen sokáig magamnál tar-
tottam.
Ön:…………………………………………………………………………………
b. Egy kevéssé ismert kollégája/diáktársa/ismerőse adja vissza a neki kölcsönadott
könyveket. Köszönje meg!
Kollégája/diáktársa: Köszönöm a könyveket, és elnézést kérek, hogy késve adom
vissza őket.
Ön:…………………………………………………………………………………
c. Közeli barátja adja vissza a neki kölcsönadott könyveket . Köszönje meg!
Barátja: Végre visszahoztam a könyveket, kösz, és bocs, hogy ennyi ideig nálam vol-
tak.
Ön:…………………………………………………………………………………

5. Névnapja alkalmából szóban felköszöntik Önt.
a. Főnöke/tanára/osztályfőnöke köszönti. Köszönje meg!
Tanára: Úgy tudom, ma ünnepli a névnapját. Engedje meg, hogy boldog névnapot
kívánjak!
Ön:…………………………………………………………………………………
b. Kollégája/diáktársa/ismerőse köszönti, akivel semleges viszonyban vannak egy-
mással. Köszönje meg!
Kollégája: Ha jól tudom, ma van a névnapja. Isten éltesse sokáig!
Ön:…………………………………………………………………………………
c. Közeli barátja köszönti. Köszönje meg!
Barátja: Sok szeretettel köszöntelek és nagyon boldog névnapot kívánok!
Ön:…………………………………………………………………………………
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6. Karácsony, névnap stb. alkalmából váratlan ajándékkal köszöntik önt.
a. Főnöke/tanára/osztályfőnöke ajándékozza meg. Köszönje meg!
Főnöke: Karácsonyig már nem fogunk találkozni. Engedje meg, hogy egy apró aján-
dékkal szép ünnepeket kívánjak!
Ön:…………………………………………………………………………………
b. Olyan kollégája/ismerőse/diáktársa ajándékozza meg, akivel semleges kapcsolat-
ban állnak. Köszönje meg!
Kollégája: Boldog karácsonyt kívánok, és fogadja szeretettel ezt az apró karácsonyi
ajándékot!
Ön:…………………………………………………………………………………
c. Közeli barátja ajándékozza meg. Köszönje meg!
Barátja: Nagyon boldog karácsonyt kívánok neked, és fogadd nagyon sok szeretet-
tel ezt az apró ajándékot. Remélem, tetszeni fog. Azonnal rád gondoltam, mikor
megláttam.
Ön:…………………………………………………………………………………
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