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BESZÉLŐVÁLTÁSOK A BESZÉDPARTNEREK 
SZEMÉLYES KAPCSOLATÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN

Bata Sarolta

Bevezetés
A beszédalkalmazkodás
Beszédünkre számos tényező hathat, a beszélő saját jellemzőin (testi, lelki 

állapot, nem, kor stb.) kívül a beszédpartner jellemzői és a beszédszituáció 
egyéb tényezői is jelentős szerepet játszhatnak. A beszédpartnerhez való al
kalmazkodásnak a nemzetközi szakirodalom eredményei alapján számos as
pektusa van. Bell (1984) hallgatóközpontú elgondolása alapján a beszéd 
egyes tényezőinek alakulásában a hallgatóság nagysága, valamint a hallgatók 
által betöltött szerep (címzett, szándéktalan fültanú stb.) játszik a legnagyobb 
szerepet. Giles és Smith (1972) szociálpszichológiai szempontból értelmezi a 
beszédalkalmazkodást. Ebben a keretben a beszéd szociális interakcióként ér
telmeződik, az elméletben jelentős szerepe van a csoporthoz való tartozás ki
fejezési szándékának. Az alkalmazkodás lehetőségét így befolyásolja az is
meretség, a partnerről tudott információk (pl. a másik személynek tulajdoní
tott presztízs, befolyás), az újabb találkozások valószínűsége, illetve a másik 
személy cselekedetinek tulajdonított (valós vagy vélt) ok. Ezt a modellt fej
lesztette tovább Giles számos empirikus kutatásra támaszkodva (pl. Giles 
1977, 1979), létrehozva a beszédalkalmazkodás modelljét. Az alkalmazkodá
si elmélet kimondja, hogy a beszélő bizonyos körülmények között (pl. siker, 
társadalmi elismerés elérése érdekében) átalakíthatja a stílusát, beszédválto
zatát, beszédének szupraszegmentális jellegzetességeit. A beszélők tudatosan 
alkalmazkodhatnak az elvárásokhoz, illetve a beszédpartnerük beszédtulaj
donságaihoz (konvergencia), de tudatosan éppen el is távolodhatnak azoktól 
(divergencia). Számos tanulmány született ebben az elméleti keretben, ma
gyarázták vele többek között a szleng működését (Drake 1979), a kódváltás 
mechanizmusát (Bourhis 1978, idézi Drake 1979), vizsgálták ebben a keret
ben tizenéveseknél a csoporthoz való tartozás nyelvi kifejeződésének nemi 
meghatározottságát (Eisikovits 1987), valamint egy óceániai kreol nyelv 
használatának a címzetthez való igazítását (Meyerhoff 1998).

Kifejezetten a beszédpartner vélt vagy valós ismeretének a beszéd jellem
zőire gyakorolt hatását vizsgálta Labov (1972): különböző társadalmi osztá
lyokat kiszolgáló üzletek eladóitól r hangzókat elicitált, és azok képzési mód
ját elemezte. Az eladók többnyire a várható vásárlói körtől megszokottnak 
tekinthető ejtési formát alkalmazták. Douglas-Cowie (1978:43,44) egy inter-
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jú első és második órájának elejéről vett mintákat hasonlított össze. Azt talál
ták, hogy az idő elteltével az ismerőssé válás hatására az interjúkészítő és az 
adatközlő beszéde a kevésbé sztenderd felé tolódott.

A magyar szakirodalomban beszédalkalmazkodási témakörben eddig fő
ként az anyák gyermekükhöz intézett beszédét elemezték (pl. Réger 1990, 
Kátainé Koós 2001), az első célzott (fonetikai aspektusú) beszédalkalmazko- 
dás-vizsgálatok a beszédpartner életkorának függvényében vizsgáltak a be
széd temporális szerkezetét (Bata-Gráczi 2008), illetve a társalgás egyes fo
netikai jellemzőinek alakulását (Bata 2009). A vizsgálatok interjúhelyzeteket 
elemeztek, az interjúkészítő azonos személy volt, a felvételek célszemélyei 
pedig fiatal (20—30 év közötti) és idős (65-80 év közötti) beszélők. Az ered
mények szerint a beszédpartner életkora hatással van a beszélő beszédének 
időszerkezeti mintázataira (beszédtempó, szünetezési jellegzetességek), a kü
lönböző beszédműfajokban más-más módon. A legjelentősebb életkorhoz va
ló alkalmazkodás a felolvasás (mondatok felolvasása visszamondatási céllal) 
és az instrukciók (a feladatok ismertetése az adatközlőnek) esetében jelent 
meg. A társalgás számos paraméterének alakulásánál szintén meghatározó 
tényező volt a beszédpartnerek életkora. A társalgás időtartama jelentősen 
hosszabb volt, valamint témaváltásra és beszédlépésváltásra is gyakrabban 
került sor fiatal beszédpartnerek esetében. Az idős beszédpartnerek részvéte
lekor csökkent a hallgatások időtartama, rövidebb az az időtartam, amíg a be
szédpartnerek elviselik, nem érzik kellemetlennek a jelkimaradást. Az isme
retség hatását a jelen tanulmány mellett Gráczi Tekla Etelka (2009) vizsgálta 
mondatismétlési feladat során. Az ismeretlen beszédpartnerek esetében a fel
vételvezető beszédének tempóértékei szignifikánsan alacsonyabbak voltak, 
mint ismerősök esetében. A szünettartási jellegzetességek is hasonló tenden
ciát mutattak: az ismeretlen beszédpartnerekhez intézett felolvasás során az 
felvételvezető jelentősen kevesebbszer tartott szünetet, valamint a szünetek 
időtartama is rövidebb volt, mint a másik két társalgásban. Az egyes eredmé
nyeken túl a tanulmányok a beszédalkalmazkodásra vonatkozó kutatások le
hetséges kiindulási irányait térképezték fel.

A beszédlépések és a beszélőváltások
A társalgás alapegysége a beszédlépés, amely során a társalgás egyik 

résztvevője beszél, amíg át nem adja, vagy át nem veszik tőle a megszólalás 
jogát. A beszélőváltás mechanizmusát a társalgás létrejöttének szabályszerű
ségei felől közelíti a diskurzuselemzés, illetve a konverzációelemzés (pl. 
Brown-Yule 1989, Schenken 1978, Iványi 2001). Az elméleti megközelítés 
szerint rendszerint egyszerre csak egy beszélő beszél (Sacks et al. 1974:706), 
így a beszédlépések közötti átfedések (egyszerre beszélés), illetve a (hosz- 
szabb) szünetek általában hibának minősülnek, amelyek javítására maguk a 
beszélők is törekszenek (Boronkai 2008). Az átadásra alkalmas helyet a be
szélő többnyire jelzi verbális vagy nonverbális eszközökkel. A beszédlépé
seknél tehát cél, hogy azok minél kevesebb hiányt és átfedést hozzanak létre.
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Ehhez szükséges, hogy a beszédpartnerek fölismerjék, mikor zárul le egy be
szédlépés, mikor kezdeményezhetnek újabb beszédlépést; azaz képesek le
gyenek szintaktikailag és értelmileg tagolni a beszédfolyamatot, és e szem
pontok alapján beszédlépésként értelmezni bizonyos egységeket (Auer 1996: 
57). Az időben előrehaladva az aktuális beszédlépés végpontja egyre inkább 
megjósolható; vagyis amikor a beszélő beszédlépésének végéhez érkezik, a 
hallgató már szinte teljes bizonyossággal képes felismerni, hogy a beszédfo
lyamat potenciális váltási ponthoz érkezett (Auer 1996: 60). A végpont fel
ismeréséhez hozzájárulnak a hallgató által is érzékelt virtuálismondat-határok 
(vő. Gósy 2003).

A beszédlépésváltások empirikus vizsgálatának igen gazdag a nemzetközi 
szakirodalma. A beszédlépések szabályszerűségeit bemutató, empirikus kuta
tásokat is feldolgozó tanulmány Sacks és szerzőtársai (1974) munkája. Szá
mos kutatás vizsgálja a beszélőváltásokat megelőző beszédlépészáró egységek 
dallammenetét (Cutler-Pearson 1986, Wells-Peppé 1996), a beszédlépések 
végének előjelezhetőségét (Stephens-Beattie 1986a, 1986b; De Rulter et. al.
2006), a dallammenetek alakulásának hatását a beszélők félbeszakításának 
gyakoriságára (Beattie-Cutler-Pearson 1982), a zöngeminőség megváltozá
sának a beszélőváltásokra gyakorolt hatását (Ogden 2001, Ogden 2004). A 
beszédlépésváltások időviszonyainak problematikáját is több aspektusból 
elemezték: kognitív megközelítésű időzítési modellt hoztak létre (Wilson- 
Wilson 2005), vizsgálták a hallgatások és az egyszerre beszélések idöviszo- 
nyainak nyelvspecifikus és univerzális vonásait, például japánra (Tanaka 
2006), illetve tíz, eltérő paraméterekkel jellemezhető nyelvre vonatkoztatva 
(Stivers et al. 2009), valamint eredmények születtek a szintaktikai szempont
ból eltérő szerepű szüneteknek a beszélőváltásokra gyakorolt hatásáról (ten 
Bosch et al. 2005).

A magyar szakirodalomban is készültek fonetikai aspektusú kutatások, 
amelyekben vizsgálták a hallgatások és az egyszerre beszélések megjelenési 
formáit, valamint a váltási pontok szintaktikai jellegzetességeit (Markó 2006), 
valamint a néma szünetek hatását a beszélőváltások menetére (Evellei 2009).

A jelen vizsgálat célja
A tanulmány a beszédalkalmazkodás jelenségét vizsgálja a felvételvezető 

és az adatközlő ismeretségének aspektusából, a beszélőváltások alakulását 
tekintve. Vizsgálatunkban arra keressük a választ, hogy a beszédpartnerek 
személyes kapcsolata (ismeretlenség vs. barátság) hogyan hat a beszédlépé
sek és beszélőváltások jellemzőire, a beszédlépésváltásokat forma és funkció 
tekintetében egyaránt vizsgáltuk.

Hipotézisünk szerint a beszédpartnerek ismeretségi foka befolyásolja a be
szélőváltások alakulását a társalgásban, eltérő formai és funkcióbeli megosz
lás lesz jellemző a személyes kapcsolat mentén. A formát tekintve feltételezé
sünk szerint az ismerősök közötti társalgás során gyakoribb lesz az egyszerre 
beszélés, az ismeretlenek közötti társalgásban pedig a hallgatás. A funkció
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szerinti megoszlásban az ismeretlen beszédpartnerek esetében jelentősebb 
mértékben előforduló kérdés-válasz jellegű beszédlépésváltást vártunk.

A szakirodalmi eredmények alapján feltételeztük, hogy a társalgás foneti
kai paramétereinek alakulásában különbség lesz a társalgás eleje és vége kö
zött az ismerőssé válás jelensége miatt.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
A vizsgálathoz a BEA-adatbázis (Gósy 2008) négy felvételének társalgási 

részét választottuk ki. Két felvétel esetében az adatközlő az interjúkészítővel 
baráti viszonyban állt (a későbbiekben barátként/ismerősként hivatkozunk rá
juk), míg a másik két adatközlő ismeretlenként érkezett a felvételre, azelőtt 
nem találkoztak, és várhatóan a későbbiekben sem fognak találkozni a felvé
telvezetővel (a továbbiakban ismeretlenként utalunk rájuk). (Természetesen, a 
szó szoros értelmében nem tekinthetjük ismeretlennek azt az embert, akivel a 
beszélő már interjúhelyzetben vett részt, a megnevezéseket csak a megkülön- 
böztethetőség kedvéért használjuk. Valójában, régi, illetve új ismeretséget ér
tünk alatta.) A beszélgetőpartnereket megkíséreltük a legtöbb változó mentén 
illeszteni, azonban mivel a már meglévő BEA-korpuszból kívántuk választani 
a felvételeket, kénytelenek voltunk kompromisszumot kötni. Mind a négy fel
vételt ugyanazon személy vezette, egy 27 éves nő. Az ismerős és ismeretlen 
adatközlőket nemben és korban illesztettük, mindannyian férfiak voltak, az 
ismerősök 38 és 45 évesek, az idegenek pedig 39 és 44 évesek. A társalgás 
harmadik résztvevője esetében kellett kompromisszumot kötnünk: ő három 
esetben a felvételvezető egy 28 éves kolléganője, egy esetben pedig 26 éves 
kollégája volt.

A BEA-felvételsorozat több részből áll: a mondatismétlés 25 mondatot tar
talmaz. Ezeket a felvételvezető olvassa fel, és az adatközlőnek meg kell ismé
telni a hallott mondatot minél pontosabban. Ezután egy interjú következik, 
amelyben a munkájáról, hobbijáról kell beszámolni az adatközlőnek, majd 
egy véleménynyilvánítás, melyben egy aktuális témáról kell véleményét ki
fejtenie. Ezen egységek célja lehetőség szerint kvázimonologikus beszéd 
rögzítése, azonban a felvételvezetö segítés, a beszédkedv továbblendítése cél
jából további kérdéseket, saját élményeket fűzhet a beszédhez. Ezután az 
adatközlőnek két szöveget kell meghallgatnia, majd azok tartalmát minél 
pontosabban összefoglalnia. A tartalmi összefoglalókat követi a hármas be
szélgetés. Ekkor egy aktuális témáról kérdezi a felvételvezető az adatközlőt, 
illetve kollégáját. A hármas beszélgetéseknek az első, illetve az utolsó négy 
percét elemeztük, hogy összevethessük, hogyan befolyásolja a beszédpartne
rek összeszokása a beszéd jellemzőket. Az egyes társalgásfelvételek eleje és 
vége között eltelt idő a két ismerős beszélő esetében több mint 1 0  perc, az 
egyik ismeretlen beszélővel folytatott társalgásban körülbelül 6  perc, a má
siknál pedig több mint 14 perc.
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A hanganyagokat annotáltuk, címkéztük a beszélőváltásokat azok típusa 
szerint. Méréseket és számításokat végeztünk a beszélőváltások előfordulási 
arányaira, valamint az egyszerre beszélések és hallgatások időtartamadataira 
vonatkozóan. Az annotálást a Praat 5.0 verziójával, a leíró statisztikai elem
zéseket pedig az SPSS 13.0 verziójával végeztük.

Eredmények
A beszélőváltások
A vizsgálati korpuszunknál a beszélőváltásokat több szempontból osztá

lyoztuk: a formai megközelítés (az időzítés vizsgálata) mellett figyelembe 
vettük, hogy milyen funkciója van a beszélőváltásoknak (mi az oka annak, 
hogy a következő beszélő átveszi a szót az aktuális beszélőtől).

A funkciók szerinti csoportosítás:
1. Visszacsatolások:
a) a figyelem/egyetértés rövid jelzése (igen, aha), ide kerültek az ilyen 

funkciójú hümmögések is;
b) a beszédpartner beszédlépésének befejezése;
c) a beszédpartner beszédlépés(részlet)ének megismétlése: a hozzá kapcso

lódó beszédszándék a helyeslés.
2. A beszédpartnerhez intézett kérdések.
3. A beszédpartner kérdésére adott válaszok.
4. A korábbi beszélő mondanivalójához kevésbé kapcsolódó megszólalás,
saját gondolatok, élmények elmondása.
5. A saját korábban elkezdett, de a beszédpartnerek által megszakított be
szédlépés folytatása.
A beszélőváltások formája alapján öt csoport jött létre (1. ábra):
a) A beszélő korábban elkezdi a saját fordulóját, mint ahogy az előző be

szélő befejezte volna (a továbbiakban: vége előtti megszólalás).
b) Két (vagy több) beszélő egyszerre kezdi el a beszédlépését (a további

akban: egyszerre kezdés).
c) A beszélő átmenetileg párhuzamosan beszél beszédpartnerével, a később 

megszólaló fejezi be előbb a beszédlépését (a továbbiakban: párhuzamos for
duló).

d) Hallgatás: a két beszédlépés között eltelik valamennyi idő.
e) Azonnali váltás: az új megszólaló az előző beszélő beszédlépésének 

befejeztekor kezdi a saját fordulóját.
Összevetettük a társalgások elején és végén előforduló beszélőváltások 

előfordulásainak számát, és azt találtuk, hogy mind az ismerős, mind az is
meretlen beszédpartnerek esetében a társalgás utolsó négy percében több be- 
szédlépésváltásváltás fordult elő (2 . ábra), mint az első percekben, a legjelen
tősebb különbség az i_ 2  kóddal jelölt idegenek közötti társalgásban fordul 
elő, itt a társalgás végén több mint hatszor annyi beszélőváltás történt, mint 
az elején. Ennek az lehet az oka, hogy a beszélgetés eleje gyakorlatilag az
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adatközlő monológja, viszont a beszélgetés végére ez a forma fellazul, és 
több teret kapnak a beszédpartnerek megszólalásai. Az a tendencia, hogy a 
társalgás végére nő a beszélőváltások száma, azt jelzi, hogy az idő előreha
ladtával a beszélgetésekben a hosszabb monologikus részek csökkennek, 
pergőbbé válik a társalgás, egymást váltják a rövidebb megszólalások. Az i_l 
kóddal jelölt beszélgetés esetében valamivel kevesebb beszélőváltás fordult 
elő a beszélgetés elején, mint a végén, ennek oka a beszélgetés témájában ke
resendő: a társalgás elején előforduló témák mélyebben érintették a beszélő
ket, többször volt igényük a szó átvételére.

A megszólalások lehetséges időbeli elrendeződései 
(A felső vonal az elsőként, az alsó vonal a másodikként megszólaló beszélő 

beszédlépését jelképezi)

■  eleje □  vége

100
90

2 . ábra
A beszélőváltások számának változása az egyes társalgásokban az első 4 

percben és az utolsó 4 percben
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Az beszélőváltások forma szerinti megoszlását ábrázoltuk a 3. ábrán. 
A leggyakrabban előforduló típus a hallgatás, valamint a párhuzamos forduló, 
azaz a beszélők leggyakrabban úgy kezdeményeznek beszédlépést, hogy előt
te megvárják az előző forduló végét, de nem kevésbé jellemző az a jelenség, 
hogy a beszédpartnerek átmenetileg párhuzamosan beszélnek, majd az utóbb 
megszólaló beszélő elhallgat. A hallgatás előfordulási aránya a legtöbb eset
ben nagyobb az ismeretlen beszédpartnerrel folytatott társalgások során. Je
lentős különbség adatolható a társalgások eleje és vége között: a társalgás vé
gére átlagosan 34%-kal csökken a hallgatások aránya, ezzel párhuzamosan át
lagosan 43%-kal növekszik az egyszerre beszélést eredményező beszélőváltá
sok előfordulási aránya. Az utóbbiak közül kiemelendő a vége előtti megszó
lalás (a beszélő nem várja meg az előző forduló végét, hanem már korábban 
belekezd saját beszédlépésébe) arányának növekedése, ezek a változások is a 
beszélgetések fesztelenebbé válása felé mutatnak. A vége előtti megszólalás 
típusa a beszélgetések minden fázisában gyakrabban fordul elő ismerős be
szédpartner esetén, a baráti viszonyban lévő beszédpartnerek gyakrabban kez
dik el úgy saját beszédlépésüket, hogy a másik beszélő még nem fejezte be a 
fordulóját, ez a jelenség szintén a beszélgetések fesztelenebb voltára utalhat.

A 4. és 5. ábrán a temporális viszonyok szerinti két nagyobb csoportot, az 
egyszerre beszéléseket és a hallgatásokat az időtartambeli megoszlásuk sze
rint ábrázoltuk. Úgy tűnik, az egyszerre beszélések időtartamainak hossza 
sem az átlagot, sem a szórást tekintve nem függ az ismeretségtől. A naiv el
várás az lehetne, hogy az idegeneknél kevesebb lesz az egyszerre beszélés, 
hiszen azt sokan udvariatlanságnak tekintik. Az eredmények alapján azonban 
arra következtethetünk, hogy az egyszerre beszélés nem csak versengés, a 
másik beszédlépésébe beleszólás lehet, hanem együttműködés is, az egyetér
tés kifejezése, a másik beszédlépéséhez való szoros kapcsolódás jele . A hall
gatások időtartama növekszik a beszélgetések végére, mind a szórást, mind a 
mediánt tekintve, legjelentősebb mértékben a b_ 2  kóddal jelölt, ismerősök 
közötti beszélgetés esetében. Az időtartam-növekedést magyarázza az a tény, 
hogy az utolsó egy-két percben (a beszédpartnerek számára is) érzékelhető, 
hogy a társalgás a lezáráshoz közeledik: a téma nyugvópontra jut, a megszó
lalások rövidülnek, a társalgás résztvevői már nem éreznek erős késztetést a 
szó átvételére. Emellett feltételezhető, hogy ha a beszédpartnerek érzékelik a 
társalgás lezárásának közeledtét, akkor nagyobb a „kritikus hallgatási időtar
tam”, azaz a hosszabb hallgatások sem válnak kellemetlenné. Valószínűleg a 
beszélők a nagyobb időtartamú hallgatásokkal azt érzékeltetik, hogy megad
ják a lehetőséget beszédpartnereiknek a társalgás befejezésére. A beszélgeté
sek lezárását a felvételvezető végzi el, azután, hogy megbizonyosodott róla, 
senki nem kíván már a témához hozzászólni, ezért ezt a beszédlépést különö
sen hosszú hallgatás előzi meg. Az említettek alól látszólag kivételt képez az 
első ismerősök közötti beszélgetés, amelyben éppen ellenkező tendencia fi
gyelhető meg, azaz a társalgás végére a hallgatások időtartama jelentősen
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csökken. Ezt a jelenséget az okozza, hogy ebben az esetben a társalgásban 
nem figyelhető meg lezáró szakasz, a beszélgetés még talán a többi résztvevő 
szándéka szerint folyhatna tovább, amikor az adatközlő átveszi a felvételve
zetőtől az irányító szerepet, és ő zárja le a beszélgetést, úgy is fogalmazha
tunk, hogy a társalgás nem ér véget, hanem félbeszakad. Az eltérő mintázat 
mélyebb oka tehát a szerepviszonyok átrendeződésében keresendő.

3. ábra
A beszélőváltások formai megoszlása az egyes társalgásokban 

(1 : párhuzamos forduló, 2: egyszerre kezdés, 3: a vége előtti megszólalás: 4: azonnali
váltás, 5: hallgatás )
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4. ábra
Az egyszerre beszélések időtartamának eloszlása az egyes társalgásokban

(szórás és médián)

2.00—
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5. ábra
A hallgatások időtartamának eloszlása az egyes társalgásokban
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A beszédlépések funkció szerinti megoszlása a következőképpen alakul: a 
leggyakoribb típus a visszacsatolás, a társalgásban éppen hallgatóként részt 
vevő fél (felek) által használt típus, amelynek igen fontos funkciója van az 
együttműködés megvalósításában. Az egyéb együttműködő és versengő 
funkciójú beszélőváltások megoszlása társalgásonként eltérő, általános ten
denciák azonban megállapíthatók: az ismerős beszédpartnerek részvételekor 
gazdagabb a mintázat, mindegyik társalgás elején és végén is minden típust 
adatoltuk, míg az ismeretlen résztvevőknél minden esetben akadt olyan kate
gória, amely nem fordult elő. Mind a négy társalgás elejére jellemzőbbek a 
kérdések és a válaszok, a leginkább számottevő változás az egyik ismeretle
nek között folyó társalgás esetében jelentkezett, itt a kérdés-válasz miatt lét
rejövő beszélőváltás a beszélgetés elején a beszédlépésváltások felét tette ki, 
míg az utolsó négy percben egyetlen alkalommal sem adatoltunk ilyen funk
ciójú beszélőváltást. A beszélgetések végére pedig növekszik a versengő 
beszédlépésváltások aránya (új téma felvetése), amely típusnál a beszélőnek 
nem célja a beszédpartnerek által elmondottakhoz kapcsolódni, hanem új té
mával, új szemponttal lép be a beszélgetésbe, minden egyes alkalommal ön
magát kiválasztva, azaz nem kérdésre válaszolva, illetve a beszélésre felszó
lítva. Ennél a típusnál a különbség a beszélgetés eleje és vége között az isme
retlen beszédpartnerek esetében igen jelentős, az egyik társalgásban az elő
fordulási arány 0 %-ról 2 1 %-ra, a másikban pedig 8 %-ról 26%-ra nőtt, feltéte
lezhetjük, hogy az ismerőssé válás hatására a beszédpartnerek felbátorodtak, 
és szívesebben kezdeményeztek beszédlépést, szívesebben kapcsolódtak a 
beszélgetésbe új témával.

A beszélőváltásokat elemeztük az azt kezdeményező személyek szempont
jából is, azt találtuk, hogy nagyjából a háromnegyed részük a felvételvezető és 
az adatközlő között oszlik meg, minden esetben a harmadik személy kezde
ményezi a legkevesebb beszédlépésváltást (6 . ábra). Ezek alapján igazolódni 
látszik az a hipotézisünk, hogy az ismerőssé válás jelentősen befolyásolja a 
társalgás menetét: az akkorra már egy ideje együtt beszélgető, egymás számá
ra többé-kevésbé ismerős felvételvezető és adatközlő aktívabban vesz részt a 
társalgásban, mint a harmadik személy, ő kevésbé vonódik be a beszélgetésbe, 
kevesebb beszélőváltást kezdeményez, és ritkábban is intéznek hozzá kérdé
seket a beszédpartnerek. A társalgásban betöltött szerep is befolyásolja a be
szélőváltások típusainak előfordulási arányát: a felvételvezető és az adatközlő 
között a társalgások elején még érzékelhető a felvételsorozat korábbi interjú
részeire jellemző szereposztás: az adatközlő elmondja a véleményét, a felvé
telvezető pedig reagál ezekre, megszólalásaira leginkább a visszacsatolás kü
lönböző formái (egyetértés, a figyelem jelzése) jellemzőek. A felvételvezető 
szerepéhez csatlakozik a harmadik személy, az ő beszédlépései is legnagyobb 
arányban visszacsatolások. Ez a szereposztás a beszélgetés végére fellazul, az 
adatközlők egyre többször kerülnek hallgatói szerepbe, amelynek elkerülhe
tetlen része a visszacsatolások használata, a másik két beszédpartner (különö-
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sen a felvételvezető) pedig többször közli a saját álláspontját, mint a felvétel 
elején. Azokban a beszélgetésekben, amelyekben baráti viszony fűzi a felvé
telvezetőt az adatközlőhöz, az adatközlők már az első percekben jelentősen 
többször jelzik figyelmüket, egyetértésüket, mint az idegenek, azaz az isme
retség hamarabb feloldja az addigra kialakult interjúszerepeket.

■ felvételvezetö □interjúalany □ 3. beszélő

r-l vége
eleje

vége
eleje

0 % 2 0 %. 40% 60% 80% 1 0 0 %
6 . ábra

A beszélők által kezdeményezett beszélőváltások aránya a társalgásokban

Következtetések
A beszédpartnerek személyes kapcsolata hatással van a társalgás szerkeze

tére, mind a már meglévő, mind a társalgás során kialakuló kapcsolat tekinte
tében. Az évek óta tartó barátság és az ismeretlenség kettőssége mellett a be
széd jellemzőire hatott az ismerőssé válás is: a társalgások első perceiben 
másmilyen mintázatok alakultak ki a beszédlépések tekintetében, mint az 
utolsó percekben.

A beszédlépések temporális viszonyait, valamint funkcióját tekintve is kü
lönbségek adódtak a beszédpartnerek személyes kapcsolatának függvényé
ben. A formát tekintve elmondható, hogy valóban gyakrabban fordult elő 
hallgatás az ismeretlen beszédpartnerek közötti társalgásban, az egyszerre be- 
szélések bizonyos típusa (az előző beszédlépés vége előtti megszólalás) gya
koribb ugyan az ismerősök közötti társalgásban, az egyszerre beszélések idő
tartam-jellegzetességei azonban nem függenek az ismeretségtől. Az ismerős
sé válás jelensége is adatolható a beszédlépések jellegzetességeit tekintve, a 
társalgás végére jellemző a beszélgetések fesztelenebbé válása: a bcszédlépé-
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sek száma növekszik, a kezdetben jellemzően hosszabb monologikus egysé
geket tartalmazó társalgást felváltja egy pergőbb diskurzus, valamint gyako
ribbá válnak az egyszerre beszélést eredményező beszélőváltások.

A beszédpartnereknek a társalgásban betöltött szerepének változása is be
folyásolta a beszédlépésváltások szerkezetét, a társalgások kezdetén az isme
retlen interjúalany a felvételsorozatban addig betöltött szerepének megfelelő
en kérdés-válasz típusú beszédlépésegységekben vett részt, ezzel szemben a 
beszélgetések végére ő is tett fel kérdéseket, és gyakrabban helyezkedett hall
gatói szerepbe, visszacsatolásokkal (helyeslés, figyelem jelzése) erősítve meg 
beszédpartnereit.

További célunk a társalgásban megjelenő beszédalkalmazkodási jelensé
gek vizsgálatának kiterjesztése több paraméter -  többek között a beszédpart
nerek száma, életkora, neme, státusa; az ismeretség különböző fokozatai -  
mentén.
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