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1. Bevezetés. Taleghani-Nikazm könyve azoknak a munkáknak a körébe tarto
zik, amelyek egy nemzetközi kutatási program keretén belül a konverzációelemzés 
eszközeivel vizsgálják az interakció és a grammatika együttműködését, vagyis azt, 
hogy a (nyelvi) cselekvés szekvenciális kontextusa hogyan alakítja a megnyilatkozások 
grammatikai szerkezetét, és viszont, a megnyilatkozások grammatikai felépítése miként 
befolyásolja az interakció további menetét (Ford 1993; Ochs, Schegloff and Thompson 
1996; Selting and Couper-Kuhlen 2001; Ford, Fox and Thompson 2002; Couper- 
Kuhlen and Selting 2006). Ez a kérdésfelvetés az utóbbi évtizedben vált a konverzáció
elemzés egyik legígéretesebb és a nyelvészek körében legtöbb figyelmet kiváltó prog
ramjává.

A kérést tartalmazó szekvenciák vizsgálata e megközelítés tükrében eleve gyü
mölcsözőnek ígérkezett, és annak is bizonyult. A kérés nyelvi realizációjának lehetősé
gei természetesen korábban is nagy figyelmet kaptak a leíró grammatikákban, a 
beszédaktus-elméletben és az udvariassági stratégiák kutatása során, de mind a gram
matikai, mind a pragmatikai munkák adatai az írott nyelvből származó vagy a kutatók 
intuícióján alapuló, izolált, dekontextualizált, ill. mesterségesen, kísérletileg produkált 
mondatok voltak, azaz feltételezések arról, hogy a beszélőnek mit kellene mondania, 
ahelyett, amit in situ, aktuálisan valóban mond. A konverzációelemzés viszont a nyel
vet használata során vizsgálja; ennélfogva Taleghani-Nikazm a kérés szekvenciális 
megvalósulásának mechanizmusait német nyelvű hétköznapi konverzációk kontextusán 
belül tanulmányozva annak a módozatait kívánja felfedni, ahogy a reális időben a tár
salgás résztvevői megtervezik és megvalósítják a kérés arculatfenyegető nyelvi cselek
vését.

A kötet hat fejezetből áll. Az első fejezetben a téma korábbi szakirodaimának át
tekintése és bírálata során a szerző indokolja célkitűzése relevanciáját, majd röviden 
kitér a preferenciarendszer -  a konverzációelemzés egyik kulcsfogalma -  mibenlétére, 
ill. a kérést tartalmazó szekvenciák felépítésében betöltött, a társadalmi szolidaritás 
fenntartását elősegítő szerepére. A második fejezet a német nyelv szerkezetének egyes 
idevágó sajátosságait mutatja be, különös tekintettel azokra a szabályokra, amelyeket 
német nyelvtani kézikönyvek írnak elő a (kérdés formájú) kérések létrehozására, to
vábbá itt ismerteti a szerző az adatgyűjtés módszereit és a korpusz összetételét. Az 
adattárt alkotó 30 kérést megvalósító transzkribált szekvencia 21 órányi telefonbeszél-
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getés audiofelvételéből, valamint 4 órányi szemtől szemben megvalósult társalgás 
videofelvételéből származik. A teljes korpusz beszélői (22 fő, egyenlő nemi megosz
lásban) német anyanyelvű felnőtt személyek (20 és 65 év között), akik rokoni vagy 
baráti kapcsolatban vannak egymással.

A bevezető fejezetek után a szerző rátér kutatásainak részletes bemutatására. A 
harmadik fejezetben azt vizsgálja, hogy bizonyos megnyilatkozások szekvenciabeli 
helye milyen szerepet tölt be azok interpretációjában. Arra a kérést megelőző kontex
tusra fókuszálva, amelyben a beszélő fordulóját (beszédlépését) a címzett egy 
előszekvencia első párrészeként értelmezi, elemzést ad az előszekvencia fordulóinak 
nyelvi szerkezetéről és szemantikai tartalmáról, továbbá a foszekvenciában megvalósu
ló nyelvi cselekvés típusának feltételeiről.

A negyedik fejezet a kérést tartalmazó szekvenciák egyik integráns részét, a ké
rés indoklását analizálva tisztázza, hogy ez szemantikai tartalmától, szintaxisától és 
szekvenciális helyétől függően milyen interakciós funkció kifejezésére szolgál.

Az ötödik fejezet azokat a konvencionális nyelvi elemeket azonosítja, amelyek 
az előszekvenciák és/vagy a főszekvenciák első párrészét bevezetve egyrészt kapcsola
tot teremtenek a megelőző kontextussal, másrészt előrejelzik fordulójuk és szekvenciá
juk bizonyos aspektusait.

A hatodik fejezet összegzi az eredményeket, kijelöli ezek hasznosításának lehet
séges területeit, és felvázolja a kutatás folytatásának jövőbeli perspektíváját.

2. Az előszekvencia és a kérést tartalmazó szekvencia. A kérést tartalmazó 
föszekvencia előszekvenciájának első párrészében a beszélő a recipiens számára egy 
neki címzendő kérést vetít előre. Ennek a lépésnek az az interakciós célja, hogy a 
recipiens ajánlatát kiváltva feleslegessé váljon a kérés (a recipiens arculatát fenyegető 
nyelvi cselekvés) megvalósítása, de legalábbis elkerülhető legyen a tervezett kérés 
esetleges visszautasítása (ami viszont a kérő résztvevő arculatát rombolná). Ez a be
szédpartnerek közti szolidaritást erősítő konverzációs stratégia azonban csak akkor 
működik, ha a recipiens a szóban forgó fordulót egy előszekvencia első párrészeként 
értelmezi. A felismerést e forduló tipikus szemantikai tartalma és szintaktikai formája 
könnyíti meg. A korpusz tanúsága szerint a német konverzációkban a kérést előrejelző 
fordulóknak három típusa használatos: 1. információkérő kérdés, vagy 2. indoklás, ill.
3. tetszés/nem tetszés, ill. óhaj kifejezése egy tárgy/cselekvés viszonylatában.

2.1. Az információkérő kérdéssel bevezetett előszekvenciát tekintve a szerző 
Schegloff (1988, 1990) jól ismert elemzéseit erősíti meg saját példáival. A kérdésre, 
amely tartalmilag a kérendő tárgy/cselekvés elérhetőségére irányul, három, a szekven
cia további lefolyását meghatározó releváns válasz adható: 1. biztatás a folytatásra 
(tulajdonképpen a kérés megtételére), vagy 2. az előrevetített kérő föszekvencia megva
lósulásának meghiúsítása, ill. 3. a kérés feleslegessé tétele önkéntes ajánlat által.

2.2. Az indoklást a konverzációelemző szakirodalom diszpreferált válaszreakci
ók rutinszerű részeként tárgyalja. Újdonságszámba megy a szerzőnek az a megfigyelé
se, hogy más kontextusban a recipiensek az indoklást kérést előrejelző előszekvencia 
első párrészeként értelmezik (sok esetben akkor is, ha a beszélő nem annak szánta), és
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ajánlattétellel vagy annak elmaradását indokló magyarázattal reagálnak. Ebben az in
terpretációban az azt kiváltó megnyilatkozásnak nemcsak a szemantikai tartalma játszik 
közre (olyan szituációt ír le, amelyben a beszélőnek problémát okoz egy tárgyhoz való 
hozzáférés vagy egy cselekvés megvalósítása), hanem szekvenciális helye is (nem 
követ diszpreferált választ).

2.3. A recipiensek interpretációja és reakciója rendre megegyezik a fentiekkel, 
ha a beszédpartner előző megnyilatkozása olyan tárgy/cselekvés iránt érzett tet- 
szést/nem tetszést, ill. óhajt fejez ki, amelyet a recipiens kontrollál(hat). Ennek a 
megnyilatkozástípusnak a kérést konvencionálisán előrejelző interakciós eszközként 
való azonosítása szintén új adalék az előszekvenciák leírásához.

2.4. Nóvum a kutatásban annak a részletes vizsgálata is, hogy amennyiben a 
recipiens az előszekvenciában az előrevetített kéréssel kapcsolatban problémát jelez, ez 
a tény hogyan hat a szekvencia további alakulására, különös tekintettel a kérés nyelvi 
megformálására. Az ilyen kontextus ugyanis -  a probléma jellegétől függően -  nem
csak hogy motiválhatja a beszélőt a kérés megvalósítására, hanem befolyásolhatja (és a 
korpusz tanúsága szerint valóban mindig befolyásolja) a kérés szemantikai tartalmát és 
szintaktikai szerkezetét, azaz a kérés típusát is. Ha a recipiens az előszekvenciában utal 
rá, hogy a tervezett kérés teljesítésének részéről feltétele lehet, akkor a beszédpartner a 
foszekvenciában egy ún. feltételes kérést (contingent request) valósít meg.

A feltételes kérés olyan kérés, amely egy feltételes mellékmondatot tartalmaz. 
Angol nyelvű konverzációkon végzett vizsgálatok során megfigyelték, hogy jellemző a 
feltételes mellékmondatok használata olyan kényes szituációk kezelésekor, amelyekben 
a beszélő számára fontos a recipiens arculatának óvása, sőt az udvariasság; a kondicio- 
nálisokban meglévő hipotetikusság és opcionalitás ugyanis enyhíti a beszélő nyelvi 
cselekvésének diszpreferált, arculatfenyegető jellegét.

Ugyanez figyelhető meg a németben, azzal a szintaktikai különbséggel, hogy a 
feltételes mondat mondatkezdő pozícióban integrálódik a főmondat szerkezetébe, így 
ez esetben a fomondat mindig finit igével kezdődik. A német feltételes mellékmonda
tok diskurzusbeli leírása eddig ezek szintaxisára irányult, Taleghani-Nikazm viszont 
szekvenciális környezetükben vizsgálja a feltételes kéréseket, amelyekben 1. a feltéte
les mellékmondat a kérést tartalmazó mondatot (frázist) megelőzve fordulókezdő pozí
cióban van, avagy 2. a feltételes mellékmondat a forduló középső szerkezeti egysége
ként megszakítja a kérést tartalmazó mondatot (frázist).

Az előszekvencia és ennek kiterjesztése (expanziója) mindkét mondattípus 
megelőző kontextusában előrejelzi a feltételes kérés lehetőségét, a feltételes mellék
mondatok pedig -  az előző fordulókhoz tematikusán kapcsolódva -  mindkét fordulóbe
li pozícióban előrevetítenek egy kérést tartalmazó, összetett szerkezetű megnyilat
kozást. Ebben a feltétel(ek) elfogadása következtében enyhítve és késleltetve valósul 
meg mind maga a diszpreferált kérés (amelyet gyakran diszpreferenciajelölő szünet és 
indoklás követ), mind a legközelebbi beszélőváltásra alkalmas hely. A feltételes kéré
sek interakciós célját éppen ebben látva a szerző e kéréstípus szemantikáját, szintaxisát 
és használatát a társadalmi szolidaritást erősítő preferenciarendszer manifesztációjaként 
magyarázza.



232 Ismertetések

3. Az indoklás a kérést tartalmazó szekvenciákban. Az indoklás a hétköznapi 
konverzációban olyan megnyilatkozás, amelyben a beszélő valamely nem odaillő, 
váratlan vagy problematikus (nyelvi) cselekvését -  egy diszpreferált válaszreakciót 
vagy egy párszekvencia diszpreferált első párrészét -  megokolja. A konverzációelem- 
zés keretében az indoklást kezdetben diszpreferált válaszreakció részeként tárgyalták; 
föszekvencia első párrészének alkotóelemeként kevesen foglalkoztak vele (Antaki 
1994; Schegloff 1995), kérést követő szekvenciális helyzetben pedig a szerző adott róla 
először részletes elemzést a jelen kötetben.

3.1. Könyve legterjedelmesebb fejezetében Taleghani-Nikazm azt vizsgálja, 
hogy mi determinálja az indoklás szekvenciális helyét, tartalmát, sőt szintaktikai szer
kezetét. 1. A szerző kimutatja, hogy a közvetlenül a kérés után (azzal egy fordulóban, 
még a recipiens válasza előtt) előadott indoklás funkciója az, hogy a kérést elfogadha
tóvá tegye, azaz preferált választ váltson ki. 2. Ugyanez a beszélő interakciós célja 
akkor is, ha az indoklás a kérés recipiensének diszpreferált választ előrevetítő 
diszpreferenciajelölője (hezitációja) után valósul meg. 3. Ha az indoklás kérést akceptá
ló megnyilatkozást követ, akkor a beszélő a kérés recipiensének arculatában tett kárt 
igyekszik orvosolni. Az indoklás szekvenciális helyét tehát az első két esetben a prefe
renciarendszer, a harmadikban az arcmunka jelöli ki. Ezt a megállapítást támasztja alá 
az is, hogy az indoklás szemantikai tartalmából mindhárom szekvenciális pozícióban az 
következik, hogy a kért tárgy/cselekvés a beszélő számára nem elérhető. A beszélő 
ugyanis így -  kényszerhelyzetben lévén -  nem hibáztatható a kérés megvalósítása mi
att, ezért több joggal provokálhatja a preferált választ, és a recipiens arculatán esett kár 
is kisebb.

3.2. Ami a szintaxist illeti, a weil kötőszóval bevezetett (indoklást tartalmazó) 
mondatok mindegyikében (!) fömondati szórend figyelhető meg (a finit ige a mondat 
második pozícióját tölti ki). Ezt a jelenséget a standard német leíró nyelvtanok beszélt 
nyelvi sajátosságként tartják számon, és legalábbis jelölt (ha nem agrammatikus) szer
kezetnek tekintik. Korábban Günthner (1993, 1996) mutatott rá, hogy a szóban forgó 
mondattípus két lehetséges -  fömondati, ill. mellékmondati (igevégü) -  szórendjének 
prozódiai, szemantikai és pragmatikai korrelációi vannak. A szintaxis az igevégű tag
mondatot beágyazott mondatként kezeli, s akár az ún. Votfeldbe (a fömondat finit igéjét 
megelőző pozícióba) is mozgathatja, míg a fömondati szórendű tagmondatot a függet
len alárendelések egy eseteként csak fömondat utáni pozícióban engedélyezi. Ez a 
szerkezeti különbség képeződik le a prozódiában: az igevégű tagmondatnak nincs sze
parált intonációs kontúrja, a fömondati szórendű tagmondatnak viszont van. Szemanti
kai szerepük eltérő volta abban áll, hogy az igevégű tagmondat propozicionális 
kauzalitást fejez ki (annak a tényállásnak a kiváltó okát közli, amelyre a fömondat 
referál), a fömondati szórendű tagmondat pedig episztemikus kauzalitás kifejezésére 
szolgál (nem kiváltó okot, hanem episztemikus magyarázatot tartalmaz). Pragmatikai 
tekintetben a jelölt (fömondati) szórendű tagmondatnak saját illokúciós ereje van, a 
jelöletlennek viszont nincs.
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A jelölt szórendű szerkezet használatában interakció és grammatika összefonó
dásának eklatáns esetét látva Taleghani-Nikazm a finit ige korai megjelenését azzal 
magyarázza, hogy ez a szórend megkönnyíti a több szerkezeti egységből álló forduló 
megértését. Az indoklást magukban foglaló fordulók ugyanis az esetek túlnyomó több
ségében kettőnél (olykor jóval) több tagmondatot tartalmaznak, mivel a weil kötőszóval 
bevezetett tagmondatba a beszélők rendre háttérinformációt adó, fomondati szórendű 
(!) parentetikus tagmondatokat toldanak be. Ennek következtében a finit ige elővétele- 
zése (parentézis hiányában is) egyrészt bizonyos mértékig jósolhatóvá teszi a megnyi
latkozás további összetevőit, másrészt kohéziós eszközként funkcionálva megteremti a 
kapcsolatot tagmondata elszakított részei között, vagyis elősegíti a kognitív feldolgo
zást. Végső soron pedig része egy affiliatív, a kölcsönös szolidaritást erősítő, preferált 
konverzációs stratégiának (nem függetlenül a preferenciarendszer működésének azon 
következményétől, hogy a preferált elemek korán, a diszpreferáltak pedig késleltetve 
jelennek meg a fordulóban, ill. a szekvenciában).

3.3. A szerző korpuszában mindössze két olyan forduló van, amelyekben az in
doklást tartalmazó tagmondátot a denn kötőszó vezeti be. Ez a kötőszó (a weilAaX ellen
tétben) mellérendelő, vagyis az általa bevezetett tagmondat fömondat, természetesen 
fomondati szórenddel (a finit ige a második összetevője a mondatnak). Az oksági vi
szonyok nyelvi kifejezését vizsgáló kutatások tanúsága szerint az informális beszélt 
nyelvben a weil, míg az írott vagy formális nyelvhasználat során a denn kötőszó válasz
tása erősen preferált, annak ellenére, hogy Günthner (1993, 1996) szerint felcserélhetők 
lennének a bevezetett mondat jelentésének megváltozása nélkül. Tény, hogy a denn két 
előfordulása a szerző korpuszában tökéletesen azonos kontextuális jegyeket mutat a 
weil kötőszóéival: egy több szerkezeti egységet -  köztük parentetikus tagmondatokat -  
tartalmazó fordulóban fomondati szórendü tagmondatot vezetnek be, amelyek jelentése 
implikálja, hogy a kért tárgy/cselekvés a beszélő számára nem elérhető. A denn csekély 
példányszáma miatt azonban e kötőszónak a szóban forgó kontextusban való használata 
további kutatást igényel.

3.4. Ha az indoklás önálló, egyetlen megnyilatkozásból álló fordulóként, kötő
szó nélkül valósul meg, akkor indoklásként való értelmezése csupán (a kérést a 
recipiens hezitálása után követő) szekvenciális helyéből és szemantikai tartalmából 
(miszerint a kért tárgy/cselekvés nem elérhető) következik.

A szerző korpuszában az indoklásnak ez a szintaktikai formája szignifikánsan 
ritkábban fordul elő, mint a jellemzőnek mondható, weil kötőszóval bevezetett, fömon- 
dati szórendű, parentetikus tagmondatoktól megszakított megvalósulási mód, amit 
valószínűleg az utóbbi szerkezet explicit, értelmezést megkönnyítő volta magyaráz. Az, 
hogy azonos szekvenciális helyük és azonos szemantikai elemeik az interakció szintjén 
azonos értelmezéshez vezetnek, ismét igazolja a grammatika és az interakció összefo
nódását a produkcióban és az interpretációban.

4. A kérést tartalmazó szekvencia bevezetése. Ha a beszélő új témát szándé
kozik bevezetni, és/vagy új nyelvi cselekvéstípus megvalósítását tervezi, ezt vagy elő
készítve, fokozatos lépésekben teszi meg, vagy egy csapásra, diszjunktív módon. A
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pragmatikailag kompetens beszélő e stratégiák bármelyikét a recipiens feldolgozási 
tevékenységét segítve, vele együttműködve hajtja végre. E célból olyan konvencionális 
kifejezések, másként szólva speciális interakciós eszközök állnak rendelkezésére, ame
lyek a kérést tartalmazó szekvenciát a téma és/vagy a nyelvi cselekvés vonatkozásában 
új aktivitásként jelölik meg, ill. a beszédpartner számára jó előre jelezhetik, hogy a 
beszélő milyen nyelvi cselekvés(eke)t tervez.

E konvencionális kifejezések (szavak, frázisok, ill. mondatnyi megnyilatkozá
sok) az előszekvencia vagy a föszekvencia első párrészét vezetik be, s mivel az 
előszekvencia és a föszekvencia között további, a foszekvenciát előkészítő megnyilat
kozások) is megvalósulhat(nak), a szóban forgó konvencionális elemeket a szakiroda
lomban Schegloff (1980) terminusával a bevezetés bevezetőinek (preliminaries to 
preliminaries, pre-pre-s) nevezik.

4.1. A szerző a konvencionális bevezető komponensek csoportján belül négy al
csoportot különböztet meg aszerint, hogy a tervezett és előrevetített nyelvi cselekvésről 
mennyi és milyen információt adnak. 1. A „nem speciális” bevezető komponensek 
(„non-specific” prefatory components) diszjunktív témaváltást jeleznek, de a tervezett 
nyelvi cselekvés típusára nem utalnak (ach, ah, Mensch, paß mal auf, horch mal, 
übrigens, weißt du was). 2. A „speciálisabb” („more specific”) bevezető komponensek 
sem sejtetik a tervezett nyelvi cselekvés típusát, viszont olyan új témát jeleznek előre, 
amelynek van közös eleme a megelőző kontextussal (genau, x ist ein gutes Stichwort, 
apropos, was gerade mir einföllt). 3. A „speciális” („specific”) bevezető komponensek 
nemcsak új téma kezdeményezését valószínűsítik, hanem az új nyelvi cselekvés típusát 
is (da kann ich dich mal gleich anbaggern). 4. A „legspeciálisabb” („most specific”) 
bevezető komponensek egyrészt jelzik a (megelőző kontextus valamely eleméhez kap
csolódó) témaváltást, másrészt a tervezett nyelvi cselekvést megnevezve pontos infor
mációt adnak annak típusáról (genau das wollte ich noch bitten).

A bevezető komponensek, amelyek a forduló elején sorozatot is alkothatnak, 
előre jelzik és egyúttal késleltetik a kérés diszpreferált, arculatfenyegető aktusát. Ennek 
jósolhatósága az interakciót összehangoltabbá teheti, erősítheti a résztvevők együttmű
ködését.

5. Összegzés. Carmen Taleghani-Nikazm könyve valamennyi fejezetében meg
győzően érvel amellett, hogy a nyelvhasználat alapvető formájában, a társalgásban 
megvalósuló megnyilatkozások csak akkor elemezhetők és írhatók le kielégítően, ha 
azok grammatikáját nem kontextusuktól függetlenül, hanem szekvenciális környeze
tükben vizsgáljuk. Eredményei ütőképes muníciót szolgáltatnak azon nyelvészek nö
vekvő táborának, akik a grammatikák interakción alapuló megírását szorgalmazzák. A 
szerző külön kiemeli ennek az alapkutatásnak a fontosságát az alkalmazott nyelvészet 
olyan részterülete számára, mint a nyelvoktatás. A nyelvkönyvek célnyelvi dialógusai 
ugyanis nem autentikusak, nem tükrözik a természetes hétköznapi beszélgetés gramma
tikáját és szekvenciális felépítését, nem tartalmazzák azokat a konvencionális elemeket, 
amelyek használatával az anyanyelvi beszélők szándékaik felismerését megkönnyítő 
jelzéseket, támpontokat adnak a beszédpartner számára.
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A szerző célként jelöli meg kutatásainak kiteljesztését gyermekek egymás közti, 
ill. felnőttekkel való interakcióinak vizsgálatára hétköznapi, ill. intézményes (osztály
termi) kontextusban. Az ilyen kutatások eredményei jelentősen bővítenék ismereteinket 
a gyermekek nyelvelsajátítási folyamatairól, szocializációjáról és kommunikatív kom
petenciájáról.

Végül néhány kritikai megjegyzés: a kötet szépséghibája, hogy a szövegben tíz
nél több olyan hivatkozás van, amelynek az irodalomjegyzékben semmi nyoma nincs. 
Néhány esetben a forrás szövegben megadott évszáma eltér az irodalomjegyzékben 
található évszámtól. Nem egy esetben van eltérés a nyelvi példák sorszáma és a szö
vegben az adott példára utaló sorszám között. Tekintve a kiadó és a sorozat magas 
presztízsét, ezek a hiányosságok joggal keltenek némi megütközést az olvasóban, de a 
mű tudományos értékét nem csorbítják.
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