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IMPLIKATÚRA ÉS ARCULATMUNKA 
TELEVÍZIÓS BESZÉLGETŐMŰSOROKBAN

Nemesi Attila László

Bevezetés
Társas kontextusban a beszéd tervezésének és kivitelezésének meghatáro

zó szociálpszichológiai pragmatikai befolyásoló tényezője az először 
Goffman (1955) által elemzett arculatmunka (1. Penman 1990; Holtgräves 
1992; 2002; Ting-Toomey 1994; Wood-Kroger 1994; Lerner 1996; Muntigl- 
Turnbull 1998; Ting-Toomey-Oetzel 2003). Ebben a dolgozatban a verbális 
arculatmunka részeként értelmezhető implikatúrák (Grice 1975) azonosításá
val foglalkozom, ami azért fontos, mert az implikatúra szakirodaimában a 
kognitív megközelítések (1. pl. Sperber-Wilson 1986/1995; Davis 1998; 
2005; Levinson 2000; Horn 2006; Borg 2009) eléggé háttérbe szorítják a dis- 
kurzusfunkciók feltárását.

Néhány korábbi munkámban a túlzás (hiperbola) gondolatalakzatának tár
salgásban betöltött szerepét vizsgálva kimutattam, hogy az arculatmunka -  
másképpen énmegjelenítés vagy benyomáskeltés -  motívuma tetten érhető a 
sugallt jelentés egy rétegében, amelyet énimplikatúrának neveztem el (Neme
si 2003; 2004; 2009). Ezzel tulajdonképpen Goffman (1955) és Leary (1995) 
szociálpszichológiai modelljének „összeházasítását” kíséreltem meg Grice 
(1975; 1989/20i l  : 27-43), illetőleg a Sperber-Wilson (1986/1995) szerzőpá
ros implikatúraelméletével. Klasszikus magyar játékfilmeket, tehát nem 
spontán diskurzusokat elemeztem abból a megfontolásból, hogy egyrészt ne 
kelljen spekulációkba bocsátkoznom a beszélői szándékokat illetően (ame
lyek világosan kiderülnek a történetből), másrészt elkerüljek bizonyos etikai 
problémákat (az arculatmunka gyakran társas szempontból kényes, és többé- 
kevésbé leplezett törekvéseket is magában foglal), s nem mellesleg mindenki 
által ellenőrizhetővé tegyem megállapításaimat, hiszen e máig népszerű fil
mek bárki számára hozzáférhetők.

A társalgási célokat két csoportra osztottam: instrumentális és interperszo
nális célokra (Nemesi 2009: 132-149; 2011: 81-83). Az előbbiek a saját bol
dogulásunkat legjobban segítő valóságállapot-változások elérésére irányul
nak, tekintet nélkül a társas kontextusra (akarok valamit, és ezt a lehető legki
sebb erőbefektetéssel szeretném elérni), míg az utóbbiak a személyközi szitu
áció megfelelő kezelését szolgálják (udvariasság, énmegjelenítés, alkalmaz
kodás, kontroll stb.). Az instrumentális és az interperszonális célok vagy 
1. versengenek egymással (szívességkérés, reklamáció, véleményütköztetés,
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ill. kitérés a vita elől. érdekérvényesítés másokkal szemben stb.): vagy
2 . egybeesnek (dicséret, udvarlás, köszönetnyilvánítás, meghívás, üdvözlet 
stb.); vagy 3. közömbös a viszonyuk (bejelentés, instrukcióadás, eredmény- 
hirdetés, útbaigazítás stb.); vagy 4. konfliktusban vannak (rendreutasítás, 
gyanúsítás, fenyegetés, szitkozódás stb.). Összehangolásuk többnyire a nyelvi 
közlés kisebb-nagyobb mértékű indirektségét eredményezi:

Instrumentális célok: Interperszonális célok:
maximális nyereség -  minimális költség. társas alkalmazkodás, kontroll, udvari- 
gricc-i racionalitási elvek, direktség asság, énmegjelenítés, indirektség

<— interperszonális orientáció instrumentális orientáció —>

szélső érték:
az instrumentális célok teljes hiánya vagy 
feladása az interperszonális célok javára 
(pl. rutinszerű köszönés, „kegyes hazugság")

szélső érték:
az interperszonális célok teljes hiánya vagy 
negligálása az instrumentális célok javára 
(pl. vizsgaértékelés, a „meztelen igazság”)

1. ábra
A társalgási célok összehangolásának modellje

Az interperszonális célok jellemzően a beszélő költségét növelő tényező
ként befolyásolják a nyelvi választásokat (vö. Verschueren 1999: 55-61; Tát
rai 2011: 45-50), a „legtakarékosabb” direkt stratégia helyett az indirektség 
változatai felé tolva el a megnyilatkozások jelentésszerkezetét (vö. Add köl
csön a fúrógépedet! -  Kölcsön tudnád adni a fúrógépedet?). A mérlegelési 
folyamat, az ellenkező előjelű célok relatív erősorrendjének megállapítása ra
cionális ágenseknél racionális kalkuláción alapul, bár számolnunk kell olyan 
kognitív és motivációs torzító tényezőkkel is, mint például a hangulati állapot 
(Forgács 2000). A Leech (1983: 107-130) által tárgyalt pragmatikai skálák 
(indirektség, opcionalitás, hatalom-szolidaritás stb.) a nyelvi „kimenetre” il
leszthetők rá. Az egyik véglet az instrumentális cél(ok) teljes feladása, felül
bírálása (például az ún. „kegyes hazugság”), a másik az interperszonális 
szempontokat figyelmen kívül hagyó, „orvoslás nélküli” (Brown-Levinson 
1987: Nemesi 2009: 71-76; 201^74-77) direktség. A valóságban rendsze
rint az e két szélső pólus között húzódó kontinuumon próbáljuk megtalálni a 
közvetettség ideális fokát, és eszerint alakítjuk megnyilatkozásainkat.
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Anyag és módszer
Egy nyilvános kerekasztal-beszélgetés résztvevői a szociálpszichológiai 

pragmatika jóslata szerint általában úgy fejezik ki véleményüket, hogy köz
ben odafigyelnek a többiek arculatára. Négy 45 perc körüli időtartamú televí
ziós beszélgetőműsor -  két Záróra-adás 2006-ból (MTV) és kettő a Minden
tudás Egyetemének 2011. évi kerekasztal-beszélgetései közül — alkotja a 
vizsgálat korpuszát, melyek az információs, illetőleg a tudományos ismeret- 
terjesztő müfajcsaládba tartoznak. A talk show-k (Ilié 1999; 2001; Thornbor- 
row 2007), a hírinterjúk (Clayman-Heritage 2002; Lauerbach 2007) és a po
litikai vitamüsorok (Reményi 2003; Hámori 2007; Schirm 2009a; 2009b) ed
dig nagyobb figyelmet kaptak úgy a pragmatikában, mint az érveléselmélet
ben (van Rees 2007). Ezért is esett a választásom az említett értelmiségi be
szélgetésekre, amelyekről azt feltételezhetjük, hogy 1. bennük a kommuniká
ció direkt, tárgyi síkja hangsúlyos, az ének illedelmesen háttérbe vonulnak;
2 . a résztvevők kivárják a fordulók végén az átmeneti pontokat, ritkán vágnak 
egymás szavába; 3. a műsorvezető igyekszik emelni a meghívott vendégek 
arculatát; 4. arculatfenyegető momentum pedig az lehet, amikor valaki pon
tatlanul fogalmaz vagy tárgyi tévedést követ el, és ki kell(ene) javítani, illető
leg amikor ki kell fejezni az egyet nem értést a jelenlévők legalább egyikének 
álláspontjával szemben (vö. a társalgási műfajok jellemzőivel: Hámori 2006).

Más háttértudásra a továbbiakban, mint az implikatúraelmélet (Grice 1975; 
1989/2011: 27-42; Davis 1998; 2005; Levinson 2000; Nemesi 2009: 55-65), 
az arculatteória (Goffman 1955; Brown-Levinson 1987; Tracy 1990; Nemesi 
2009: 71-76; 2011: 74-77), a társalgáselemzés (Atkinson-Heritage 1984; 
Iványi 2001; Boronkai 2009) és a diskurzusjelölők (Schiffrin 1987; Fraser 
1999; Dér 2009; 2010) mibenlétének ismerete, nem lesz az olvasónak szük
sége. Amire ezeken túlmenően támaszkodom, az a bevezetésben már idézett 
szerzőpáros, Peter Muntigl és William Turnbull kategóriarendszere.

Muntigl és Turnbull (1998) három fordulóból álló, egyetemistáktól és csa
ládtagoktól származó társalgásrészleteket elemez, melyekben valamilyen fo
kú egyet nem értés fejeződik ki. A szerzők négy típusba sorolják a vitatkozás 
beszédaktusait: 1. irrelevancia kifejezése (pl. És akkor mi van?; Az. nem érde
kes; Elkanyarodsz a témától); 2. kihívás (pl. Várj csak. mikor is volt ez.?; 
Honnan veszed ezt?; Fejtsd ki, légy szíves, mire gondolsz); 3. kontradikció 
(pl. De igenis számít; Ez nem így van; Épp ellenkezőleg:...): valamint 4. el
lenvélemény (pl. Szerintem a dolgot más szempontból érdemes vizsgálni; En 
viszont inkább azt mondanám, hogy...; Igen, de arról nem kell beszámolnom 
nektek, hogy mikor mit csinálok). Kiemelik, hogy a kontradikció és az ellen- 
vélemény gyakran kombinálódik egymással. Az a különbség közöttük, hogy 
az ellenvélemény nem pontosan az ellenkezőjét állítja a partner által mondot
taknak, hanem egy új szempontot szegez azzal szembe.

E négyes felosztást az itteni céljainknak megfelelően tovább finomíthatjuk. 
Egyrészt alkalmasint mind a négy beszédaktus megjelenhet explicit és impli
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cit formában, másrészt bizonyára lehet őket késleltetni és enyhíteni. Az imp
licit forma implikatúrába foglalt, azaz sugallt beszédaktust jelent, a késlelte
tés legalább egy köztes fordulót vagy minimum 30 s várakozást feltételez a 
szóátvétel, majd a vitatkozó beszédaktus elhangzása előtt, az enyhítés pedig 
olyan diskurzusjelölők beiktatását, amelyeknek az a funkciója, hogy tompít
sák az arculatfenyegetést. íme tehát a taxonómiánk:

1. Irrelevancia állítása (IR)
-  explicit IR
-  késleltetett és/vagy enyhített explicit IR
-  implicit IR
-  késleltetett és/vagy enyhített implicit IR

2. Kihívás (KI)
-  explicit KI
-  késleltetett és/vagy enyhített explicit KI
-  implicit KI
-  késleltetett és/vagy enyhített implicit KI

3. Kontradikció (KO)
-  explicit KO
-  késleltetett és/vagy enyhített explicit KO
-  implicit KO
-  késleltetett és/vagy enyhített implicit KO

4. Ellenvélemény (EL)
-  explicit EL
-  késleltetett és/vagy enyhített explicit EL
-  implicit EL
-  késleltetett és/vagy enyhített implicit EL

Az explicit vitaaktusok a legerősebben arculatrombolók minden kategórián 
belül; a késleltetés, az enyhítés és az implicit formába csomagolás -  különö
sen kombinálva -  azt célozza, hogy a közlő csökkentse megnyilatkozásának 
támadó élét. Úgy vélem, a vita hőfokát jól mutatja, hogy hány és milyen típu
sú beszédaktus fordul elő a fontiek közül egy beszélgetésben. Elfogadva a 
Muntigl és Turnbull (1998: 227) által felállított sorrendet, ceteris paribus az 
IR a legsúlyosabb arculatsértés, ugyanis megkérdőjelezi a partner társalgási 
kompetenciájának egyik alapelemét (1. Grice: „Légy releváns!”), s ily módon 
korlátozza a racionális diskurzus folytatásának lehetőségét. A második legag- 
resszívabb a KI, amely azt implikálja, hogy a másik fél nem támasztotta alá 
kellően állítását. Ezután következik a KO, a KO + EL és végül az EL. Lás
suk, mi jelenik meg ezekből a kiválasztott négy kerekasztal-beszélgetésben.
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Eredmények
Érték és minőség a könyvpiacon
Milyen lehetőségei vannak a minőségi könyvkiadásnak ma Magyarorszá

gon? Mit támogasson a kultúrpolitika? Díjazza-e a piac az igényes küllemet 
és a tartalmas mondanivalót? Ezekről a kérdésekről fejtette ki véleményét 
négy vezető hazai kiadó igazgatója -  Bucsi Szabó Zsolt (Akadémiai Kiadó), 
Kőszeghy Péter (Balassi Kiadó), Matyi Dezső (Alexandra Kiadó) és 
Morcsányi Géza (Magvető Kiadó) -  2006. május 8 -án (ism. 2006. július 19.) 
Mészáros Sándor vendégeként a Záróra című késő esti műsorban. A résztve
vők utaltak a beszélgetés előzményeire, jól ismerték egymás álláspontját, és 
világosan kitűnhetett a tévénéző számára, hogy ki kinek a gondolatmenetével 
rokonszenvez:

(1) (a) K. P.: [...] nem lehet piacról beszélni akkor -  és itt teljesen a
Zsolttal értek egyet -  akkor, amikor tényleg nyilvánvaló, 
hogy ezek a közvetlen piacon nem tudnak megméretődni.

(b) M. G .'.Ennyiben igaza van a Dezsőnek -  hogy volt az elején, ami
kor azt mondta, hogy ez nem könyvkiadási kérdés. Ez egy
szerűen politikai kérdés vagy kultúrpolitikai kérdés, és [...]

Az argumentációs törésvonal az érték viszonylagosságát és a piaci megmé
rettetés fontosságát hangoztató M. D. és M. G., illetőleg a kulturális emléke
zet eltűnése és a magas kultúra jövője miatt aggódó B. Sz. Zs. és K. P. nézete 
között húzódik. Az IR kivételével mindegyik vitatkozó beszédaktus többször 
tetten érhető a reagálásokban. Széles értelemben véve az egyetlen IR-gyanús 
megjegyzés -  egy KO után -  az alábbi:

(2) M. S.: [...] hogyha egy példát mondhatok, a Sorstalanságot háromszá
zan vették meg, mielőtt...

M. G.:Dehogy vették meg háromszázan.
M. S.: Még annyian sem, tehát...
M. G.:Volt, amikor többen, volt, amikor kevesebben. De a Sorstalan- 

ság nem jó példa, mert azzal egy csoda történt...
M. S.: Én éppen azt akarom mondani, hogy:: hogy:: valóban ez egy 

egyedi példa, de:: ö::: mondhatok sok olyan példát, ö:: ö:: pél
dául a Nobel-díjas Beckettnek tizenöt évig nem fogyott el há
romszáz darab egy jóval nagyobb könyvpiacon, mégis ezek a 
könyvek valamiképpen túl kellett éljék ezt a tizenöt évet. [...]

M. D. és M. G. a KI explicit (3a) és implicit (3b-c) módozatát veti be. 
M. G. hozzászólása a (3b)-ben EL + enyhített KI (1. nem nagyon látom, nem 
látom egészen világosan), a (3c) dőlttel kiemelt része pedig késleltetett KI:

(3) (a) M. D.:Az, hogy minőségi könyvkiadás, magát. Egyet hadd kér
dezzek: ez:: ez a kérdés, hogy minőségi könyvkiadás, ezt
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légy szíves, definiáld, és akkor onnantól mindenkinek köny- 
nyebb lesz a dolga. [...]

(b) K. P.: [...] természetesen van színvonalas kommersz könyv, tehát
színvonalas kereskedelmi könyv, és van nagyon színvonal
talan szakkönyv is. Tehát önmagában a színvonalat nem ez 
dönti el. De nagyon pontosan kell látni -  ez a dolog rákfe
néje -, hogy a könyv nem azonos a könyvvel. Tehát, hogy 
mondjam... Zalatnay Saci és Maria Callas, mind a kettő 
énekesnő. Ennyiben a könyv az könyv. De nem egészen 
azonos minőséget képvisel; sőt lehet, hogy valami egészen 
más a funkciója -  ugye, az egyiké talán inkább a szórakoz
tatás. a másiké, akár mondhatunk ilyen nagy szavakat, hogy 
művészet. Nos, ez a helyzet szerintem a könyvnél is. Leg
alább így válik szét.

M. G.:Es akkor máris nagyon ingoványos talajon vagyunk, mer’ 
nem nagyon látom az evidens különbséget -  miközben lá
tom természetesen Zalatnay Sarolta és Maria Callas hang
anyaga között a különbséget, de hogy:: hogy:: mondjuk, a 
CD-ik forgalmazásában mi a különbség, azt nem látom 
egészen világosan,

(c) B. Sz. Zs.: [...] Ha a társadalom úgy dönt, hogy márpedig egy Ba-
lassi-összkiadásra szükség van, akkor ezt a társadalomnak 
meg kell finanszírozni, és az a könyvkiadó, az nem abban 
kell gondolkozzon, hogy a piacról ö:: ö:: megkapja-e a 
munkájának ellenértékét, hanem [...]

M .G .:[...] Én inkább visszamennék, mert változatlanul ingová- 
nyon érzem magunkat. Ki a társadalom, és hogy dönti el, 
hogy valamire szükség van ?

Tanulságos megfigyelni B. Sz. Zs. késleltetett EL-ét a (3c)-beli Kl-ra:

(4) B. Sz. Zs.; Szóval, visszatérve megin’ ez egy:: el::: azóta azon gondol
kozom. illetve próbálom a válasz[t megadni], hogy mondja 
meg a társadalom azt, hogy neki mi kell, és mennyit szán 
rá. Ugye, a társadalom bonyolult, és amikor azt mondjuk, 
hogy a népakaratot valahogy ki kell fejezni, akkor az.ér' a 
társadalom megalkotta hozzá a maga intézményrendszerét 
— mondjuk, a parlament és ami aztán arra fölépült. Tehát 
igazából az ilyen apró kérdésekben is abban kéne bízni, 
hogy a társadalom ki tudja dolgozni maga mögé azt az. in
tézményrendszert, amely ezekben a kérdésekben dönteni 
tud. [...]
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M. G. és M. D. egy-egy metapragmatikai utalása (1. a kekeckedik igét) jel
zi, hogy tudatában vannak a KI mint argumentációs taktika vitaélező hatásá
nak:

(5) (a) M. G.:[...] azért kekeckedek én ezen a társadalmi döntésen, mi
közben természetesen -  jóllehet nem vagyok se filológus, 
se bölcsész, ö::: se nem foglalkozom ilyesmivel, csak távol
ról:: csodálom ezeket a munkákat, amit:: aminek Péter a 
nagy szakembere [...]

(b) M. D.:[...] de itt:: itt valahogy nem ez van, itt én azt látom, hogy 
itt még mindig -  és ez háborít föl, tehát én ezért vagyok, 
most nem veled szemben, hanem maga a rendszerrel szem
ben egy kicsit kekeckedö, mert még mindig gyakorlatilag 
ebben nem történt meg a rendszerváltás, a támogatásokban, 
és engem ez borzalmasan fölháborít.

A beszélgetésben legaktívabb K. P. számos explicit KO-val nyomatékosít- 
ja egyet nem értését M. D. okfejtéseire reflektálva (6 a-b), aki egyszer 
B. Sz. Zs.-tól is kap -  igaz, inkább implicitnek minősíthető, ironikus ízű -  
KO-t (6 c):

(6 ) (a) M. D.:De ez nem a kö:: ez nem könyvkiadási kérdés, hanem egy::
egy:: akár az államnak lehet egy financiális, és nem a 
könyvkiadóknak kell ezt föltenni. Tehát ez:: ez nem a 
könyvkiadás problémája.

K. P.: Ez egy alapvető könyvkiadási kérdés, ez. egy alapvető 
könyvkiadási kérdés, és szó nincs arról, hogy [...]

(b) M. D.: Attól, hogy ötezer vagy tízezer forint egy olyan könyv, ami
valakinek a munkájához nélkülözhetetlen, azt nem hiszem 
el, hogy:: hogy árkérdés lenne, hogy megveszik-e vagy 
sem.

K. P.: Hát lehet, hogy te nem hiszed el, de ez attól még így van.
(c) M. D.:[...] nálunk minden szótár kapható, ami van a piacon. Ha

talmas az árkülönbség, tehát:: öö:: úgy gondolom, hogy öt- 
hatszoros a ti áraitok az ő szótáraihoz képest.

B. Sz. Zs.: Azt csak gondolod... [Bocsánat... ((mosolyog))
M. D.: [Rendben van. Akkor négy, hát

ez mindegy, tehát igazából ennek most nincs jelentősége.

A felek néhány visszakozással (7a-b) és részleges egyetértéssel (7c-d) 
oldják az alapvető nézeteltérésből fakadó feszültséget:

(7) (a) K. P.: [...] Vigyázat, am:: én nem ezt mondtam, amit te:: ööö:::
ahová alakítottad a szövegemet, mar... [maradjunk ennyi
ben.
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M. D.: [Elnézést, ha más
hogy mondtam...

K. P.: Semmi gond, de én azt mondtam, hogy [...]
(b) K. P.: [•••] Bocsáss meg, hadd mondjam azt, Géza, szóval...

Természetesen nyilván van nekem is egy csőlátásom. De 
azér’ annyira nem cső a cső, sz’al én is olvasok verset. Még 
mai verset is olvasok.

M. G.:Jó, abszurd volt a...
K. P.: Ö:: nem:: nem erről szól a történet. Termész:: Az érték és a 

nem érték között azér’ van különbség, tényleg ne::: legyünk 
teljesen relativisták. [...]

(c) M. D.'.Most:: maximálisan egyetértek azzal, amit mondtál, és sze
rintem most nagyon jól összefoglaltad a rákfenéjét az 
egésznek, s nekem sem azz.al van a bajom, hogy ki kell adni 
kritikai kiadásokat [...]

(d) K. P.: Hát igen, csak tényleg nagyon világosan -  és érdekes, ez.
úgy látszik, a:: a::: békés egyetértés estéje, a mai. nagyon 
helyes, de azt tényleg világosan kell látni, hogy:: amíg 
nincs kvázi piac teremtve [...]

Talán nem tévedünk, ha úgy értékeljük, hogy azért viszonylag nagy a Ki
ok, KO-k és EL-ek száma, mert az egyes kiadók üzleti érdekei ütköznek, ille
tőleg a beszélgetés során feltáruló világnézeti-társadalomfilozófiai szemben
állás is fokozza a vita intenzitását.

Történészek a nándorfehérvári diadalról
2006. május 15-én sugározta először, majd július 20-án ismételte meg az 

MTV 2-es csatornája azt a legkevésbé sem konfrontativ eszmecserét, amely
ben Feledy Péter műsorvezető négy történésszel (Fodor Pál, Pálffy Géza, 
Pálosfalvi Tamás, Tringli István) idézte föl a nándorfehérvári csata előzmé
nyeit és magát az ütközetet. A beszélgetés mindössze három explicit KO-t 
tartalmaz, amelyből kettő késleltetett, egy pedig a műsorvezető kérdésként 
megfogalmazott bizonytalan állítását igazítja ki. Nézzük meg a legérdeke
sebb részletet:

(8) Fe. P.: Na most, ennek a bizonyos ö:: ö:: rigómezei csatának azér’ -
Magyarországtól ez még viszonylag messze van, de -  mi volt 
a közvetlen, ö::: hogy mondjam, ö:: negatívuma a Magyar Ki
rályság számára?

P. T.: Közvetlen negatívuma ö:: nem voir, felhívta a figyelmet arra,
hogy itt megjelent a a::: déli. délkeleti szomszédságban egy 
olyan hatalom, amely alapvetően azért újra:: hatalmi viszo
nyokat, öö: és amely ellen az a korábbi offenzív külpolitika, 
amelyet az Anjou királyok folytattak, az nem ígérkezik gyü
mölcsözőnek (...)
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Fe. P.: Bocsásson meg, csak azért szakítom félbe, mert akkor:: hát az.
nem úgy volt, hogy azért a rigómezei csatának következmé
nye volt, hogy Szerbia meghódolt, behódolt [Törökországnak, 
vagy az oszmánoknak...]

Fo. P.: [Ezt:: ezt min
denképp hozzá kell tenni, igen.] Kézzelfogható következmé
nyei lettek Magyarországra nézve: először jelentek meg az 
ország területén török dúló csapatok, és...

Mint látjuk, a műsorvezető először megfogalmaz egy kérdést, majd az egyik 
történész explicit módon ellentmond a kérdésben rejlő előfeltevésnek. Ezután 
a műsorvezető késleltetve és enyhítve (1. bocsásson meg, hát) implicit kont- 
radikcióval él (újabb kérdés), megerősítve az előző kérdésében megfogalma
zott előfeltevést, amellyel a másik történész egyetért, és végül késleltetve cá
folja kollégájának kijelentését (kézzelfogható következményei lettek). Talán 
nem véletlen, hogy Fo. P. később két arculaterősítő megjegyzést is tesz, 
amellyel kompenzálni tudja a (8 )-ban P. T.-t ért sérelmet (a Tamás assz.em, 
hogy nagyon jó  helyen keresgélte a magyarázatot', ezt a Tamás nagyon szé
pen megírta). A beszélgetés végén P. T. még hozzáfűz egy KO-t P. G. egyik 
gondolatához, ám ez alig hallható a résztvevők együttbeszélése és a műsoridő 
lejárta miatt.

Az arculatfenyegető beszédaktusok csekély száma ez esetben azzal magya
rázható, hogy a négy felkészült történész a tényekre koncentrál, tárgyi téve
dés nemigen fordulhat elő, amellett a műsorvezető nem a vitatott tudományos 
kérdésekre helyezi a hangsúlyt, hanem az ismeretterjesztésre.

N yilván tartan ak  -  éljünk adattudatosan!
A Mindentudás Egyetemének kerekasztal-beszélgetései, amelyek elérhetők 

a világhálón (http://mindentudas.hu/kerekasztalok.html), sokban hasonlítanak a 
Záróra korábbi adásaira. A moderátor, Lévai Balázs személyében is képviseli 
a folytonosságot, hiszen 2000 és 2005 között a Záróra egyik műsorvezetője 
volt. 2011. január 16-án három nemzetközi hírű magyar hálózatkutatót (Ba
rabási Albert-László, Csermely Péter. Kertész János), egy „pletykaszakértő” 
szociálpszichológust (Szvetelszky Zsuzsanna) és egy üzleti tapasztalatokkal 
rendelkező fiatal cégvezetőt (Ruppert Péter) hívott meg a stúdióba, hogy az 
emberi dinamikáról, kivált a valamennyiünkről nap mint nap keletkező digi
tális adattömeg jó  célokra való felhasználásának lehetőségeiről kérdezze 
őket. Mindjárt az elején tisztázza, hogy kölcsönösen tegeződni fognak egy
mással, és ez a közvetlen hangnem végig jellemzi a beszélgetést.

Kezdjük a tévedések kezelésével: a rutinos televíziós L. B. két pontatlan
sága Cs. P.-t enyhített explicit (9a), B. A-L.-t implicit KO-ra (9b) kényszeríti:

(9) (a) L. B.: De hogyha rögtön személyesíteni akarom a dolgot, akkor 
rólad tudom:: -  mer’ köztudomású, vagy elárultad nekünk 
[...] -, hogy neked például nincsen mobiltelefonod. Tehát

http://mindentudas.hu/kerekasztalok.html
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magyarán te egy veszélyforrást ilyen értelemben likvidálsz 
az életedből.

Cs. P.:Ó, nekem van mobiltelefonom, csak SMS-re használom ki
zárólag, tehát [a veszélyforrás csökken...

L. B.: [Az is:: az is rögzít adatot...
(b) L. B.: Az az érdekes, hogy ugyanakkor szer’tem többen is beleüt

köztetek abba a problémába, hogy amikor elkezdtetek ku
tatni -  mondjuk, jelen esetben a::: nektek is volt egy ilyen 
kutatásotok, amely több millió öö:: mobiltelefon-hívás ada
tait vizsgálta, meg a te esetedben is, még az első könyved
nél, ugye, hogy:: hogy:: hogy:: hogy megrémült a közvéle
mény attól, hogy:: hogy ezeket az adatokat más célra is le
het felhasználni, vagy egyáltalán kutatási cél kiindulás:: 
öö:: alapja lehet.

B. A-L.: Igen, mi:: valóban volt egy néhány hetünk, ami nagyon 
kényes volt; mikor megjelent az első cikkünk a Nature-/;«« 
az emberi mozgásról, akkor valahogy az emberek azon a 
cikken keresztül és különösen az arról a cikkről megjelenő 
sajtón keresztül jöttek rá, hogy [...]

A (9a)-ban Cs. P. emotívája (Ó) és L. B. közbevetése érdemel külön figyel
met az arculatvédés szempontjából, a (9b)-ben pedig B. A-L. úgy javítja ki 
L. B. pontatlanságát -  az igen szócskával vezetve be a fordulót -, hogy azt 
alig lehet észrevenni (nem az első könyvének megjelenése kapcsán, hanem 
pár évvel később történt, amire L. B. utalt). Egyetlen további KO fordul elő a 
beszélgetésben, melynek „szenvedő alanya” Sz. Zs.:

(10) Sz. Zs.: Ez a szóban elhangzó információra is vonatkozik ugyan
úgy-

K. J.: Nem egészen ugyanúgy, nem egészen ugyanúgy.
((L. B. egy rövid történetet mesél a fiáról, aki a Facebookon egy órá
ra személyiséget cserélt egy barátjával, majd mindenki nevet Sz. Zs. 
egy megjegyzésén.))
K. J.: Igen, szóval nem egészen ugyanarról van szó, mert teljesen 

virtuális személyiségeket lehet létrehozni. Hogyha valakivel 
találkozom, akkor azér’ az nem egy virtuális személy, és 
megvannak azok a:: ö::: -  nyilván te ezt sokkal jobban tudod 
nálam -  azok a:: technikák, amelyekkel legalábbis nagy való
színűséggel szűrni lehet ezeket a [...]

K. J. a megismételt KO enyhítésével (Igen, szóval nem egészen) és Sz. Zs. 
szakmai kompetenciájának megerősítésével (nyilván te ezt sokkal jobban tu
dod nálam) mérsékli az arculatfcnyegetést.
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Ami a Kl-okat illeti, Cs. P. és B. A-L. magát a műsorvezetőt hozza egy he
lyütt zavarba, pedig L. B. szerepéből adódóan nem feltétlenül a saját vélemé
nyének szószólója:

(11) L. B.: Most azért egy picit visszautalnék arra, amit János mondott, 
tehát hogy:: hogy az az előnye, hogy akkor pontosabban meg 
tudják marketing szempontból határozni azt, hogy kik is va
gyunk, de hát ez bonképpen valahol a hátránya is, nem? Te
hát, hogy:: hogy most már léteznek interaktív reklámfelüle
tek, mondjuk, hogy odalépek elé, rögtön lát egy kamera, és 
belövi, hogy én hány éves lehetek, hogy fehér vagyok, férfi, 
és a többi, és egyből olyan hirdetéssel támad meg engem, 
amelynek célcsoportja lehetek.

Cs. P De hát ez most baj? Hát:: hát:: az emfbernek az életében...
L. B.: [Csak felvetés...
Cs. P .-.Okvetlenül haj? Tehát az embernek az életében így megszű

nik a szemét -  vagy nem megszűnik, de legalábbis mérséklő
dik. Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal a borzasztó érzé
semmel, hogy információs szempontból szeméttengerben 
élek. [...]

B. A-L.: Tehát a kérdés az., hogy inkább női alsóneműreklámot sze
retnél látni?

((Nevetés.))
L. B.: Ha engem kérdezel, akkor egyébként igen. ((Nevetés.)) De, 

mondjuk, ee:: nyilván azért nagyon sokan szerintem a saját 
személyiségi jogaik védelmében esetleg azt mondják, hogy 
ne azonosítsanak rögtön, tehát hogy:: hogy maradjon meg ez 
a semleges tér, én most az utcán sétálok, engem tessék békén 
hagyni.

B. A-L.: Te ezt mondanád? Egyébként őszintén így gondolod?
L. B.: Hát, szerintem ez egy kompé:: Hát, nyilván itt, hogy:: a fo

gyasztói társadalom különböző kérdéseivel összefügg...
B. A-L.: Ne társadalmi kérdésként vesd fel. Te, te magad.
L. B.: Enge’:: engem valószínűleg nem zavarna.
B. A-L.: És az érdekes az, hogy ha nagyjából körülmegyünk, és 

megkérdezünk minden embert, akkor kiderül, hogy nagyjából 
senkit se zavar, de mindig fölemelkedünk egy ilyen magasabb 
síkra, és azt mondjuk, ez egy társadalmi probléma.

L. B. arculatmentő közbevágásával (Csak felvetés...) nem tudja elérni, hogy 
Cs. P. kérdésbe foglalt implicit Kl-át ne kövessék újabbak, viszont B. A-L. 
humorral fűszerezi a beszélgetést, L. B. pedig végül bólogatással jelzi, hogy 
meggyőzőnek tartja B. A-L. érvelését. Utóbbi egyébként az egyedüli, aki -  a 
tegeződés mellett -  megkapja egy ízben L. B.-től a „professzor úr” címzést.
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és ugyancsak ő az, aki egy másik partnerrel szemben is alkalmazza a kérdés
ként megformált Kl-t egy enyhített EL {Én emiatt kevésbé aggódok) után:

(12) Cs. P.:És, ugye, sokszor előfordult az, hogy:: hogy gyönyörű önélet
rajz, fantasztikus interjú, s utána a személyzetis megnézte, 
vagy a hr-es megnézte a Facebookot, és azt mondta, hogy kö
szönöm szépen, ebből az emberből mi nem kérünk. Tehát:: 
ilyen öö átcsatolások is vannak.

B. A-L.: Én emiatt kevésbé aggódok. Valóban voltak erre példák, de 
viszont azt is tudjuk, hogy a médiának van egy hhö képessége 
arra, hogy ha egy ilyet talál, akkor abból ekkora lesz, igaz.

Cs. P.:Ez is igaz, ez is igaz.
B. A-L.: Én:: én, én kihívásnak tartom azt. hogy valaki 20 év múlva, 

egy hr-es találjon olyan fiatalt, akinek ne legyen valami ké
nyes dolog a Facebookján. És a következő kérdés, amit fel
tennék: felvennél-e te egy olyan fiatalt, akinek abszolúte soha 
semmi kényes dolog nem volt a Facebookján? [...]

B. A-L. közel 20 éve él az Egyesült Államokban, mely individualizmusá
ról közismert, így a Kl-ok kedvelése esetleg az amerikai tudományos vitakul
túra hatása is lehet nála (vö. Hofstede 1991 ; Ting-Toomey-Oetzel 2003).

Néhány további példa az EL-ek bevezetésére (1. a részleges egyetértés és 
az azért valahol diskurzusjelölők közreműködését az EL tompításában):

(13) (a) B. A-L.: Na most ilyen szempontból igazad van, de van egy
alapvető különbség [...]

(b) Cs. P.: De a kettőaz.ér' valahol átmenet egymásba, tehát...
(c) R. P.: De, csak hogy még vissza:tlépve egy:: kicsit az előző

kérdésre, hogy sz'ntem a Facebookon azért nagyon 
nehéz virtuális ö:: <>:: személyiséget létrehozni, hiszen 
ott a barátoknak issza kell igazolni, tehát [...]

(d) B. A-L.: Ez jogos, viszont emellett a megdöbbentő az, hogy [...]

Melyek a magyar versenyképesség befolyásolható tényezői?
Lévai Balázs 2011. március 6-án Bogsch Erik (vegyészmérnök, a Richter 

Gedeon Rt. vezérigazgatója), Bojár Gábor (fizikus, a Graphisoft szoftverfej
lesztő cég elnöke). Chikán Attila (közgazdász, egyetemi tanár, volt gazdasági 
miniszter), Czakó Erzsébet (szociológus, tanszékvezető egyetemi docens) és 
Szepesi Balázs (közgazdász, a Nemzetgazdasági Minisztérium egyik állam
titkárának kabinetfőnöke) részvételével igyekezett körüljárni hazánk nemzet
gazdaságának fejlődési feltételeit. Ebből a beszélgetésből -  szemben az elő
zővel -  nemcsak az IR, hanem a KI példái is teljesen hiányoznak, akárcsak a 
nándorfehérvári diadalról szóló Záróra-adásból. A szakemberek inkább több 
oldalról megvilágítják a kérdést, mintsem vitába bocsátkoznának egymással. 
Három momentumot mindazonáltal kiragadhatunk. Az első az, amikor L. B.
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kissé bizonytalanul (ha jól értem) összefoglalja Ch. A. előző gondolatmene
tét, aki közbeszól, és kijavítja egy KO-val:

(14) L. B.: [...] akkor mely területekre kéne koncentrálni, mer’ amit pro
fesszor úr mondott, abból nekem az szűrődött le, hogy:: hát 
hogy mondjam, középtávon, mondjuk, öt-nyolc éven belül, 
ezeken a k:: ezeken a::: intézményi feltételeken, ha jói értem, 
azér’ nagyon nehéz lesz változtatni. Melyek...

Ch. A.: Az:: azér' nagyon sokat lehet rajta változtatni.
L. B.: Jó:: Akkor ez::
Ch. A.: Az értékekről volt szó, hogy azokat [nagyon nehéz, az in

tézményi rendszeren, azon lehet.
L. B. [Világos, de mondjuk,

a:: a:: Ööö, igen. Hogy akkor pont e::
pont erre akartam fókuszálni, hogy akkor melyik, melyik, me
lyik területre érdemes ö::: leginkább koncentrálni, vagy me
lyik területen lehet a leginkább elvárni a versenyképességet.

Újfent az azért diskurzusjelölőt látjuk felbukkanni enyhítő szerepben [vö. (4), 
(7b), (8 ), (10), (11), (13b-c), (15), (16)], illetőleg L. B.-nak a KO-val szem
beni védekezése [vö. M. S.-éval a (2)-ből] árul el sokat a verbális arculat
munka mibenlétéről.

A második illusztráció egy több fordulón át késleltetett EL-nyel indul. Azt 
is jól illusztrálja, hogy a KO és az EL között nem mindig könnyű éles határ
vonalat húzni:

(15) B. G.: Hát én hadd vitatkozzak Erikkel, a:: Ez már régi vitánk, hogy
a kormányzati támogatás vagy a kitörési pontok vagy egy-egy 
iparág ö:: kiemelt támogatása, az mennyire lehet helyénvaló. 
Én az’ hiszem, hogy amikor a Nokia nagy lett, akkor még 
nem támogatta őt a finn állam. [...] Magyarországon, amikor 
igazi erős gyógyszeripar alakult ki -  mondjuk, ezt biztos job
ban tudod, mint én, de én úgy tudom, hogy amikor Richter 
Gedeon megcsinálta ezt a gyárat, akkor nem állt mögé az ál
lam, tehát nem az állam találta ki, hogy Magyarország kitöré
si pontja a gyógyszeriparban lesz. hanem fölismerte azt egy 
jó vállalkozó, nevezetesen Richter Gedeon. De...

B. E.: De. de azér' itt közbe kell, hogy vágjak: viszont hátrányosan 
semmiképpen nem kapott...

B. G.: Hátrányosan nem, hátrányosan biztosan nem...
B. E.: Egy. Kettő: téves, mer’ igenis az állam támogatta, tehát:: ö:: 

indirekt eszközökkel akkor is, tehát:: ö::: én úgy gondolom, 
hogy egyébként a mostani helyzetet semmiképp nem lehet 
összevetni egy:: évszázad előtti helyzettel. [...]



Implikatúra és arculatmunka televíziós beszélgetömüsorokban 181

B. E. első reagálása EL-nek, a második KO-nak tekinthető (1. téves, igenis), a 
folytatás pedig (én úgy gondolom...) ismét EL-nek.

A harmadik idézetben Ch. A. azt implikálja, hogy B. G. általánosságban 
fogalmaz (s talán téves következtetéseket von le), miközben a valóság árnyal
tabb megközelítést kíván:

(16) Ch. A.: Azér' ebbe’:: ebbe’ nagyon nagyok a különbségek asszem 
cégek és cégek közölt. Te a:: a:: az' hiszem, hogy a:: élvona
lát látod ennek a dolognak, mer:: az egyik ö:: dolog az. az, 
hogy:: hogy minden jel arra mutat, hogy a multik szerepéről 
meg a kis-közepes vállalatok helyzetéről is olyan sok sztereo
típia hangzik el. ami általánosságban, hogyha átlagolnánk a 
dol::ni lehetne a dolgokat, lehet, hogy igaz lenne, de ha ren
desen megnézzük, akkor minden szektorban, minden ágazat
ban teljesen más a multik szerepe Magyarországon, mások a 
kis-közepes vállalatok, tehát ha:: ha:: ha:: lm:: csak azt néz
zük, hogy úgy általában mi van, akkor nagyon sok téves kö
vetkeztet és: : öö: :re van ö:: ö:: lehetőség. [...]

Érzékelhető tehát a beszélgetésből, hogy vannak nézetkülönbségek a hely
zetértékelésben, de ezeknek a meghívottak csak pár esetben adnak hangot, és 
rendre megjegyzik, ha valamiben -  legalábbis részlegesen -  egyetértenek a 
másik által mondottakkal.

Következtetések
E dolgozat fő újdonsága, hogy árnyalja Muntigl és Turnbull (1998) négyes 

osztályozását a vitatkozás beszédaktusairól, lehetővé téve a társalgás szerke
zeti vizsgálata mellett a finomabb diskurzuselemzést. A célom az volt, hogy 
kitűnjön az implikatúrák szerepe az arculatmunkában, és tudományos igény
nyel ellenőrizhessük a televíziós beszélgetőműsorok konfrontativ jellegére 
vonatkozó benyomásainkat. A tárgyalt implikatúrák implicit Kl-ok, KO-k és 
EL-ek alakját öltik, de az enyhített aktusokat is úgy értelmezem, mint ame
lyek a nem enyhített megfelelőjüket és azt a gyenge implikatúrát (vö. Nemesi 
2009: 137-149) hordozzák, hogy a beszélő tiszteletben tartja a partner pozitív 
arculatát (közbevágáskor talán a negatívat is). Kiderült, hogy a Kl-okat a 
résztvevők szinte mindig kérdésbe burkolják, és tipikus a részleges egyetér
tés, illetőleg az enyhítő diskurzusjelölők használata, melyek közül gyakorisá
ga miatt külön is kiemelendő az azért szócska.

Hogy össze tudjuk hasonlítani az arculatmunka vizsgált eszközeinek szám
szerű viszonyait az egyes beszélgetésekben, érdemes egy táblázatba rendezni 
az adatokat. Jól látszik, hogy az Érték és minőség a könyvpiacon című vita 
volt a legkonfrontatívabb, a nándorfehérvári diadalról szóló a „legbékésebb”, 
a két Mindentudás Egyeteme kerekasztal pedig köztes helyet foglal el képze
letbeli skálánkon:
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1. táblázat: A vitatkozó beszédaktusok előfordulása a négy beszélgetésben

Bszédaktusok
A nándorfe- Él ték és Éljünk adat- A magyar ver-

hérvári diadal minőség tudatosan! seny képesség
explicit IR - - -

-  enyhített - - -
-  késleltetett - 1
-  enyh./késl. - - -

implicit IR - -
-  enyhített - - - -
-  késleltetett - - - -

-  enyh./késl. - -
explicit KI - 1 1
-  enyhített - - -
-  késleltetett - -
-  enyh./késl. -

implicit KI 2 4
-  enyhített - 1 1
-késleltetett 1
-enyh./késl. -

explicit KO 1 8 4
-  enyhített - - 2 1
-  késleltetett 2 -

-  enyh./késl. - - 1 -
implicit KO - 1 2
-  enyhített - - -
-  késleltetett 1 - -
-  enyh./késl. - -

explicit EL 6 3 1
-  enyhített - 5 2 1
-  késleltetett - - - 9

-  enyh./késl. - 2 i
implicit EL - 1 1 1
-  enyhített - - 1
-  késleltetett - -
-  enyh./késl.

Összesen: 4 29 18 h
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Az egyik megszólaltatott tudós. Barabási Albert-László a műsorvezető föl
vetésére -  hogy tudniillik arra bizonyára ő is odafigyel, mit ír le. milyen sza
vakat használ a Facebookon -  azt fejtegeti, hogy minden helyzetben próbá
lunk megfelelni az adott műfaj normáinak: „mint ahogy itt is figyelek arra, 
hogy bizonyos módon kell beszélni egy kerékasztalnál, és másképp beszélek 
a fiammal [...] játék közben, és megint másként beszélek, tegyük fel, egy 
bárban valakivel”. A kerekasztalviták alkalmat teremtenek arra, hogy a felek 
kifejtsék álláspontjukat, a grice-i maximáknak megfelelve válaszoljanak a 
moderátor kérdéseire, kapcsolódjanak az előttük szólóhoz egyetértést vagy 
ellenvéleményt kifejezve, s mindezt általában úgy teszik, hogy saját arculatuk 
ne sérüljön, a többiekét pedig ne fenyegessék oly módon és mértékben, hogy 
abból sértődés vagy nyílt konfliktus származzon. Ezzel függ össze, hogy az 
ÍR aktusa alig vagy egyáltalán nem dokumentálható a vizsgált beszélgetések
ben (jóllehet a hétköznapi viták visszatérő eleme). Ki-okra is csak két műsor
ban akadt példa, KO-k és EL-ek azonban mindenütt megjelentek.
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