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A tA táársalgrsalgááss

a legterma legterméészetesebb szetesebb éés legs legááltalltaláánosabb besznosabb beszéédd--
helyzethelyzet

kkéét vagy tt vagy tööbb rbb réésztvevsztvevőő szszüüksksééges hozzges hozzáá

mindegyikmindegyiküüknek kell, hogy legyen lehetknek kell, hogy legyen lehetőőssééggüük k 
a hozza hozzáájjáárulruláásrasra

egyegyüüttmttműűkkööddéést feltst feltéételeztelezőő tevtevéékenyskenyséégg
((gricegrice--ii maximmaximáákk: mennyis: mennyiséég, ming, minőősséég, relevancia, modor) g, relevancia, modor) 

meghatmeghatáározott szabrozott szabáályrendszer mlyrendszer műűkköödtetidteti



A tA táársalgrsalgáási egyssi egyséég g ééss
a besza beszééllőővvááltltááss

Az interakciAz interakcióó alapegysalapegyséége a tge a táársalgrsalgáási si 
egysegyséég/(beszg/(beszééd)ld)lééppéés/forduls/fordulóó ((turnturn) =) =
a besza beszééllőő éél a megszl a megszóólallaláás lehets lehetőőssééggéével; vel; 
egy beszegy beszééllőő ááltal elmondott szltal elmondott szööveg.veg.

A beszA beszééllőővvááltltáás/s/beszbeszéédldlééppéésvsvááltltááss//sorvsorvááll--
ttááss/sz/szóáóátadtadááss--áátvtvéétel (tel (turnturn--takingtaking) a ) a 
beszbeszééllőők vk vááltakozltakozáása meghatsa meghatáározott rozott 
szabszabáályok szerint lyok szerint –– lehetslehetsééges vges vááltltáási si 
ponton (ponton (áátmeneti relevanciahelyen). tmeneti relevanciahelyen). 



A beszA beszééllőővvááltltáás ms móódjadja

Az Az áátadtadáásra/vsra/vááltltáásra alkalmas helyet jelzi a sra alkalmas helyet jelzi a 
beszbeszééllőő: szemantikai: szemantikai--pragmatikai, pragmatikai, szintakszintak--
tikaitikai, proz, prozóódiai diai éés ms máás s nonverbnonverbáálislis jelzjelzééseksek--
kel. Itt tkel. Itt töörtrtéénhet:nhet:
a) a) kivkiváálasztlasztááss (az aktu(az aktuáális beszlis beszééllőő kijelkijelööli li 
a ka köövetkezvetkezőő beszbeszééllőőt);t);
b) b) öönkivnkiváálasztlasztááss (az a k(az a köövetkezvetkezőő beszbeszééllőő, , 
aki elsaki elsőőkkéént sznt szóólal meg).lal meg).
c) Ha egyik sem kc) Ha egyik sem köövetkezik be, akkor az vetkezik be, akkor az 
eredeti beszeredeti beszééllőő folytatjafolytatja az egysaz egysééggéét.t.



Egy tEgy táársalgrsalgáás vizsgs vizsgáálatalata

AdatkAdatköözlzlőők: 21 k: 21 ééves egyetemi hallgatves egyetemi hallgatóókk

Anyag: 4 rAnyag: 4 réésztvevsztvevőős ts táársalgrsalgáás s –– 1 1 óóra 54 perc ra 54 perc 
–– ststúúdidióófelvfelvéételtel
(kontroll: narrat(kontroll: narratíívváák 4k 4′′3939″″––88′′0707″″))

MMóódszer:dszer:
ccíímkmkéézzéés, lejegyzs, lejegyzéés, ms, méérréések sek éés adatols adatoláás s 
((PraatPraat 4.24.2––4.4)4.4);;
statisztikai szstatisztikai száámmííttáások sok (SPSS 11.0(SPSS 11.0––13.0)13.0); ; 
elselsőősorban fonetikai szempontok.sorban fonetikai szempontok.



EredmEredméények: sznyek: szüünetek netek éés s 
hallgathallgatáásoksok

p < 0,001

átl. 290 ms vs.   648 ms
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EredmEredméények: sznyek: szüüneteknetek
a a narratnarratíívváábanban éés a ts a táársalgrsalgáásbansban

p < 0,001

átl. 717 ms vs.   290 ms



EredmEredméények: nyek: hosszú szünetek a 
társalgási egységeken belül 1.

Hogyan tHogyan töörtrtééniknik
az 500 az 500 msms--nnááll

hosszabb szhosszabb szüünetek netek 
egyegyéértelmrtelműűssííttéésese??



EredmEredméények: nyek: hosszú szünetek a 
társalgási egységeken belül 2.
183 hossz183 hosszúú szszüünet:net:

–– 78,1% szintaktikai78,1% szintaktikai kapcsolat: 43,4%kapcsolat: 43,4%--a a 
kkööttőőszszóót, 5,6%t, 5,6%--a na néévelvelőőt kt köövet, a tvet, a tööbbi esetben bbi esetben 
szintagmszintagmáán beln belüül (pl. jelzl (pl. jelzőő éés jelzett szs jelzett szóó, ige , ige éés s 
vonzat kvonzat köözzöött) jelenik meg;tt) jelenik meg;

–– 15,3%15,3% rréészben vagy egszben vagy egéészben szben kitkitööltltöötttt;;

–– 11,5% emelked11,5% emelkedőő dallammenetdallammenet;;

–– 9,3% szemantikai9,3% szemantikai--pragmatikaipragmatikai jegy: a jegy: a 
mondanivalmondanivalóó tartalmilag nem teljes, a besztartalmilag nem teljes, a beszééllőő
nem nem éért a trt a töörtrtéénet vnet vééggéére stb.re stb.



EredmEredméények: ha nem tnyek: ha nem töörtrtéénik nik 
meg a szmeg a szóáóátvtvéétel 1.tel 1.

Mintegy 230Mintegy 230--szorszor
(a v(a vááltltáási pontok kb. 10%si pontok kb. 10%--a)a)

a kora koráábbi beszbbi beszééllőő folytatja a tfolytatja a táársalgrsalgáási si 
egysegysééget.get.

Mennyi idMennyi időő elteltelteltéével szvel szóólal meg lal meg úújra  a jra  a 
beszbeszééllőő, ha a partnerek nem veszik , ha a partnerek nem veszik áát a t a 

szszóót?t?



EredmEredméények: ha nem tnyek: ha nem töörtrtéénik nik 
meg a szmeg a szóáóátvtvéétel 2.tel 2.

IdIdőőtartam:tartam:

157157––3109 3109 msms;;

leggyakrabban:leggyakrabban:

EGYÉNI TOLERANCIAKÜSZÖB



EredmEredméények: nyek: mikor válik 
kellemetlenné a hallgatás?

II. A hallgatII. A hallgatáás 7,90s 7,90 s, a s, a 
nnééma szakasz 5,04ma szakasz 5,04 ss
((„„na, valaki mondjon valamit, mert na, valaki mondjon valamit, mert 
szerintem csalszerintem csalóódni fognakdni fognak”” ––
„„ketyeg az ketyeg az óórara””).).

I. 8,12I. 8,12 s, de ts, de tööbb mint bb mint 
fele nevetfele nevetéés s a vala valóós s 
jelkimaradjelkimaradáás 3,3 s.s 3,3 s.

I. A leghosszabb nI. A leghosszabb nééma ma 
hallgathallgatáás 7,10s 7,10 ss
((„„na most itt egy ilyen vna most itt egy ilyen váággááss””).).

III. 5,87III. 5,87 s ns nééma hallgatma hallgatáás s 
(nagy k(nagy köözzöös nevets nevetéés ks kööveti).veti).



EredmEredméények: az egyszerre nyek: az egyszerre 
beszbeszéélléések jellegzetesssek jellegzetesséégei 1.gei 1.

Az egyszerre beszAz egyszerre beszéélléés ars aráánya nya 6,87%.6,87%.

Az elAz előőfordulforduláások szsok szááma ma 758 758 ((áátltl. 9 . 9 ss--onkonkééntnt))..

Időtartam:

29–4297 ms;

leggyakrabban:

200–400 ms.



EredmEredméények: az egyszerre nyek: az egyszerre 
beszbeszéélléések jellegzetesssek jellegzetesséégei 2.gei 2.

Egyszerre megszEgyszerre megszóólallaláás:s: egy idegy időőbenben
kkéét t öönkivnkiváálasztlasztáás (46%).s (46%).
A vA véége elge előőtt megsztt megszóólallaláás:s: a ka köövetkezvetkezőő
beszbeszééllőő mmáár elegendr elegendőő informinformáácicióó
birtokbirtokáában van a megszban van a megszóólallalááshoz (40%).shoz (40%).
Pillanatnyi szPillanatnyi száándndéék:k: hirtelen, erhirtelen, erőőss
beszbeszéédmotivdmotiváácicióó, reag, reagáálláási ksi kéényszer (12%).nyszer (12%).
PPáárhuzamos trhuzamos táársalgrsalgáások:sok: 22--2 r2 réésztszt--
vevvevőő kküüllöönn--kküüllöön beszn beszéélget (2%).lget (2%).



EredmEredméények: a vnyek: a vááltltáási pontok si pontok 
szintaktikai jellegzetessszintaktikai jellegzetesséégeigei

A tA táársalgrsalgáási egyssi egyséégek szgek szááma kb. ma kb. 24002400..

Mintegy Mintegy 9,7%9,7%--uk szintaktikai uk szintaktikai éértelemben rtelemben 
befejezetlen (nem megszakbefejezetlen (nem megszakíított!!!).tott!!!).

Ezeknek kb. Ezeknek kb. 72,5%72,5%--aa
(az (az öösszes fordulsszes fordulóó kb. kb. 77%%--a)a)
kkööttőőszszóóval vval véégzgzőődik:dik:
úúgyhogy (gyhogy (62,1%)62,1%), hogy,, hogy,
vagy, akkor, de, mert,vagy, akkor, de, mert,
éés, tehs, teháát, meg.t, meg.

befejezettbefejezett

kkööttőőszszóóval val 
vvéégzgzőődikdik

9
,7

%



KKöövetkeztetvetkeztetéések: szsek: szüüneteknetek

A tA táársalgrsalgáás szs szüünetei rnetei röövidek videk éés a szs a szüünetnet--
araráányok szinte egybeesnek a besznyok szinte egybeesnek a beszééllőőknknéél l 

a besza beszééllőők kk köözzöötti szabtti szabáályrendszer,lyrendszer,
ttööbb idbb időő a terveza tervezéésre,sre,
alkalmazkodalkalmazkodáás a ts a tööbbiekhez.bbiekhez.

a sza szüünetidnetidőőtartamot befolytartamot befolyáásolja a solja a 
szituszituáácicióó

(vsz. legink(vsz. leginkáább az aktbb az aktíív beszv beszéédpartnerek dpartnerek 
szszááma ma éés beszs beszéédmotivdmotivááltsltsáága)ga)



KKöövetkeztetvetkeztetéések: hallgatsek: hallgatáásoksok

A tA táársalgrsalgáásban rsban réésztvevsztvevőők szk száámmáára a nra a nééma ma hallhall--
gatgatááss maxmax. elfogadhat. elfogadhatóó ididőőtartama kb. tartama kb. 5 s5 s..

FFüügg a szitugg a szituáácicióóttóól; a nyelvtl; a nyelvtőől/ kultl/ kultúúrrááttóól; a rl; a réésztszt--
vevvevőők szk száámmááttóól, szocioll, szociolóógiai stgiai stáátustusááttóól, l, temperatempera--
mentummentumááttóóll, aktu, aktuáális pszichlis pszichéés s áállapotllapotááttóól stb.l stb.

A társalgásban való részvétel szabályai:
a grice-i négy maxima mellett egy ötödik,

„időzítési” maxima:

„Ne hagyd,
hogy túl hosszúra nyúljon a hallgatás!”



KKöövetkeztetvetkeztetéések: tsek: táársalgrsalgáási si 
egysegyséégek gek éés egyszerre beszs egyszerre beszééllééss

Az egyszerre beszAz egyszerre beszéélléés s ááltalltaláában a beszban a beszééllőővvááltltáási si 
szabszabáályok alkalmazlyok alkalmazáássáának sznak száándndéékkáábbóól l 
adadóódik eldik előő nem udvariatlansnem udvariatlansáág az oka (vg az oka (vöö. . 
a jellemza jellemzőő ididőőtartamtartaméértrtéékekkel).kekkel).

A kA kööttőőszszóók k multifunkcionalitmultifunkcionalitáásasa::
a befejezetlen mondat nem terveza befejezetlen mondat nem tervezéési si anomanomáá--
lialia, hanem egy strat, hanem egy stratéégia rgia réésze?sze?



ÖÖsszegzsszegzéés: a ts: a táársalgrsalgááss

egyegyüüttmttműűkkööddéés s éés versengs versengééss egyszerre:egyszerre:
sokszor, ami versengsokszor, ami versengéésnek tsnek tűűnik, az is az nik, az is az 
egyegyüüttmttműűkkööddéés szs száándndéékkáábbóól fakad (ll fakad (láásd sd 
egyszerre beszegyszerre beszéélléés);s);
maximmaximáális alkalmazkodlis alkalmazkodáást kst kíívváán meg (ln meg (láásd sd 
szszüünetek, hallgatnetek, hallgatáások).sok).

nem nem íírhatrhatóó le az le az íírott nyelv trott nyelv töörvrvéényeivel (lnyeivel (láásd sd 
pl. a kpl. a kööttőőszszóók hasznk hasznáálata)lata)

„„syntaxsyntax--forfor--conversationconversation””
((SchegloffSchegloff 1979)1979)
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