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A beszéd mint cselekvés
A beszédaktus-elmélet kidolgozója: J. L. Austin (Tetten ért szavak [How to Do
Things with Words]).
Továbbfejlesztői: J. R. Searle, P. F. Strawson.
Az alapgondolat: a beszéd emberi cselekvés.
Az ember nemcsak mondatok kimondója, hangoztatója, mint egy
beszédszintetizátor.
A beszéd, a nyelvhasználat nem egyszerűen mondatok hangoztatása, hanem
célt megvalósító és következményekkel járó cselekvés.
Nyelvhasználat = verbális cselekvés. A verbális cselekedetek: beszédaktusok.
A beszéd (= nyelvhasználat) során olyan jelentések keletkeznek, amelyek nem
részei a mondatok jelentésének, és nem is a mondatok jelentése idézi elő
őket, hanem maga a beszédaktus. A beszéd – mint cselekvés – ilyen
következményekkel jár.

Ha egy beszédszintetizátorból azt hallom: „K-i-o-l-d-ó-d-o-tt a c-i-p-ő-f-ű-z-ő-d”, nem jut eszembe lehajolni és bekötni. (Csak legfeljebb elismeréssel
nyugtázom, mire képes a gép.) De ha ugyanezt a szintetizátor konstruktőre mondja, azonnal lenézek a cipőmre, majd lehajolok és bekötöm.
A beszéd mint cselekvés
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A beszédaktusok cselekvés-összetevői
• (A nyelvi kifejezések, mondatok megszerkesztése)
• Nyelvi kifejezések, mondatok kimondása, „hangoztatása”. Lokúció.
• Nyelvi kifejezések, mondatok megnyilatkozásként való kimondása:
kommunikációs céllal és következményekkel. Illokúció.

Mentális cselekvés. „Csendben, fejben csináljuk.” Ennek elvégzésére mentális grammatikánk, azaz nyelvtudásunk tesz bennünket képessé. A mentális
grammatikák mibenlétével, szerkezetével és működésével a nyelvtudomány foglalkozik. A nyelvtudomány által megkonstruált elméletek, a nyelvtanok, ennek
a mentális grammatikának az elméletei. Ezeket az elméleteket is nyelvtanoknak, grammatikáknak hívjuk.
Elvont cselekvés. A természetes nyelvhasználatban ennél mindig több valósul meg. Úgy lehet elképzelni, hogy ez kb. olyan, mint a versmondás, vagy egy
nyelvtörő gyakorlása. Amikor kimondom, hogy „Ej mi a kő! tyúkanyó, kend // A szobában lakik itt bent?” vagy hogy „Piros bögre, görbe bögre”, akkor nem a
szokásos természetes módon beszélek valakihez valamilyen céllal. A tyúkanyós mondatokat nem egy baromfihoz intézem, méltatlankodással, és a piros bögrés
mondattal sem teszek a szokásos módon állítást egy bizonyos bögre színéről és alakjáról. Ezekkel nem kommunikálunk a szó szokásos értelmében, hanem csak
úgy mondjuk őket „magunk elé”. Ezeknek is van jelentésük: a mondatjelentés. A mondajelentések megértését is mentális grammatikánk biztosítja. Erre is
nyelvtudásunk tesz bennünket képessé. A természetes nyelvhasználatnak is van lokúciós rétege, eleme, csak nehéz elkülöníteni, mert a természetes
nyelvhasználat ennél mindig több: illokúció.
Például: „A dubica az udvaron van” megértésének két szintje van. Ez egyik a nyelvi, a másik az illokúciós. Az előbb megértése feltétele az utóbbi
megértésének: aki nem érti, mit jelent a mondat, nem értheti meg a megnyilatkozás illokúciós jelentését sem. (És esetleg zavarában ezt válaszolhatja az
elhangzottakra: „Ez most jó hír, vagy rossz?”) A mondat jelentésének megértését akadályozhatja, ha nem ismerjük a „dubica” szót, azaz hiányos a
nyelvtudásunk. (A „dubica” szó a székelyföldi magyar nyelvjárásban használatos román kölcsönszó, a „duba” kicsinyítőképzős változata, jelentése
‘mikrobusz’.) A mondat megértésnek hiányában nem értjük a megnyilatkozás illokúciós jelentését sem. Nem értjük, hogy a megnyilatkozás illokúciós célja
kérés: az állító mondat kimondásával (lokúció) valójában (közvetett módon) a következő módon is kifejezhető kérést (illokúció) valósította meg a beszélő
(sikertelenül): ‘Kérem, álljon máshová a mikrobusszal, mert akadályozza a ki- bejárást.’

A beszéd mint cselekvés
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A cselekvések
történések
állapotok
(statikus)
Pl. Szomjas vagyok

események
(dinamikus)
események
Pl. Esik az eső

cselekvések
Pl. Mosogat

A cselekvések néhány jellemzője

• A cselekvés aktív kezdeményezője, ágense ember.
• A cselekvés valamilyen cél elérésére irányul.
• A cselekvések – mint minden esemény – valamilyen rájuk jellemző
következménnyel járnak: bekövetkezésük megváltoztatja a világ
állapotát. Ezért egy cselekvést/eseményt azonosítani tudunk, és
megtörténtére következtetni tudunk a következménye alapján.

A cselekvések a történések ontológiai osztályának egyik alosztályát alkotják. A történések alosztályai: állapotok (statikus), események (dinamikus). Az
események alosztályai: események (nem-cselekvések), cselekvések. Ahányszor csak eszünk, fát vágunk, levelet írunk stb., cselekszünk. A favágás, evés stb.
cselekvésfajták, -típusok. Minden egyes favágási stb. aktus az adott cselekvéstípus egy-egy megvalósulása, példánya.
A beszéd mint cselekvés
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Néhány eseménytípus és rá jellemző következménye(i)
Eseménytípus
Következmény
• eltöri a lábát
• nehezen v. egyáltalán nem tud járni
• ég a tűz
• füst száll fel; a tűz környezetében
meleg van
• megebédelt
• jóllakott, már nem kér többet enni
• lelőtte a medvét
• a medve elpusztult
• aláírta a szerződést
• a szerződésben foglaltakat be kell
tartania, és ez számon kérhető rajta
• megígérte, hogy visszaadja a
• ha nem adja, számon kérhető rajta
kölcsönt
• (a pap) összeadta Marit és Bélát
• Mari és Béla házastársak
• (a pap) Jánosnak keresztelte Béla
• Béla fiát Jánosnak hívják
fiát
• 1989. október 23-án Szűrös Mátyás • attól a pillanattó kezdve
kikiáltotta a Magyar Köztársaságot
Magyarország: köztársaság (addig
népköztársaság volt)
A beszéd mint cselekvés
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Események, következményeik és az emberek
• Az emberek ismerik az események tipikus következményeit.
• Az emberek tudják egymásról, hogy ismerik az események tipikus
következményeit.
• Az emberek képesek következtetések levonására.
• Az emberek tudják egymásról, hogy képesek következtetések levonására.
• Az emberek képesek valamely jelenség észlelésekor tudásukból előhívni a
jelenségtípust előidéző eseménytípust, és az észlelt eseményt ennek
következményeként tekinteni, és következtetést levonni az észlelt eseményt
kiváltó esemény bekövetkeztére vagy fennállására vonatkozóan.
• Az emberek információhiányos helyzetekben a meglévő tudásukon alapuló
feltevésekkel élnek, és következtetéseket vonnak le. Pl., kommunikációs
helyzetekben feltevésekkel élünk és következtetéseket vonunk le a másik fél
szándékára, céljára, enciklopédikus tudására stb. vonatkozóan.

(Az emberek enciklopédikus tudásának része.)
(amikor tűz van, füst száll fel; a tűz okozza, hogy füst száll fel)
(füst száll fel, tehát tűz van)
A beszéd mint cselekvés
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A beszédaktusok
1. Austin kiinduló felismerése: konstatív kontra performatív
megnyilatkozások
1. A konstatívumok nem idéznek elő változást a világ állapotában
(1)
A Kékes 1015m magas.
(2)
A Kékesnél van magasabb hegy Magyarországon.
(3)
Éhes vagyok.
(1-3) megállapítások, amelyek nem változtatják meg a bennük leírt világ
állapotát. A világ állapota független a megnyilatkozás elhangzásától.
Az (1-3)-ban leírt állapotoknak nem feltétele a megnyilatkozások
elhangzása.
Az (1-3)-féléket Austin konstatív megnyilatkozásoknak nevezte.

A Kékes magassága független (1) vagy (2) kimondásától. Éhes sem attól lesz valaki, hogy kimondja (3)-at. A Kékes nem (1) kimondásától lesz 1015m magas
(vagy alacsonyabb, esetleg magasabb, ha (1)-be más számot helyettesítünk).
A beszédaktusok
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2. A performatívumok megváltoztatják a világ állapotát
(4)
Önöket ezennel házastársakká nyilvánítom.
(5)
Ezennel ezt a hajót Csobáncnak keresztelem.
(6)
Az ülést megnyitom.
(4–6) nem megállapítások.
(4–6) kimondása (jellemző) következményekkel jár.
A következmények feltétele a megnyilatkozások elhangzása.
A következmények a megnyilatkozások elhangzása révén jönnek létre.
(4–6) kimondása nem egyszerűen mondatok hangoztatása, hanem
következményekkel járó verbális cselekvés: beszédaktus, amely révén a világ
állapota megváltozik (X és Y házasok lesznek, a hajónak neve lesz, stb.)
Ezért (4–6): performatív megnyilatkozások. Kimondásuk révén
beszédaktusok valósulnak meg (pl. esketés, megkeresztelés, megnyitás.)

(4) következménye: X és Y személy házastársak lettek. (5) következménye: A hajónak attól kezdve Csobánc a neve. (6) következménye: Az ülés megnyílt.
Pl. addig, amíg (6) el nem hangzik, az ülés hivatalosan nem nyílt meg.
Jellemzően, a vőlegény és a menyasszony akkor válnak házastársakká, ha megfelelő körülmények között (4) elhangzik. A hajó attól kapja a Csobánc nevet,
hogy (5) elhangzik. Egy ülés akkor és attól nyílik meg, hogy az elnök (6)-ot kimondja.
A beszédaktusok
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3. A konstatívumok igaz vagy hamis állításokat fejeznek ki, a
performatívumok nem.
(1)
A Kékes 1015m magas.
(2)
A Kékesnél van magasabb hegy Magyarországon.
(4)
Önöket ezennel házastársakká nyilvánítom.
(6)
Az ülést megnyitom.
A konstatív (1-2) állítást fejez ki, tényállást konstatál, amellyel kapcsolatban
értelmesen felvethető és el is dönthető, hogy igaz vagy hamis, azaz van
igazságértéke ((1) igaz, (2) hamis).
A performatív (4–6)-nak nincs igazságértéke, nem dönthető el, hogy igazak
vagy hamisak, mert értelmesen fel sem vethető, hogy igazak vagy hamisak.
A performatív megnyilatkozásokkal kapcsolatban az igaz-vagy-hamis
kérdésnek nincs értelme. Egy beszédaktus, azaz cselekvés, nem lehet igaz
vagy hamis. Vele kapcsolatban csak az vethető fel, hogy megvalósult vagy
sem, hogy sikeres volt vagy sem.

A beszédaktusok
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Austin elsődleges dichotómiája
megnyilatkozások

konstatívumok
A világ állapota tőlük független.
Van igazságértékük (lehetnek
igazak vagy hamisak).

A beszédaktusok

performatívumok
Változást idéznek elő a világ állapotában.
Nincs igazságértékük (az igaz/hamis
distinkciónak nincs értelme).
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Terminológia és fogalmak
Megnyilatkozás: A beszéd, a nyelvhasználat, a nyelvi viselkedés alapegysége.
Egy mondat (vagy nem-mondat, pl. „Ühüm”) kimondása a nyelvhasználat
szokásos körülményei között (beszédszituációban, kommunikációs céllal stb.).
Performatív megnyilatkozás: Olyan megnyilatkozás, amely révén valamely
cselekvést (keresztelés, ülés megnyitása stb.) lehet verbálisan megvalósítani.
Nyilatkozat: Egy megnyilatkozás megvalósulása révén létrejövő elvont
nyelvhasználati objektum.
Mondat: A nyelv egysége, amelyet struktúrájával jellemzünk. (Valamely
nyelvi kifejezést a szintaktikai struktúrája tesz mondattá). Nyelvi, szintaktikai
objektum.
N. B.
Nyelv ≠ nyelvhasználat
Nyelv, kompetencia: nyelvtudás, mentális grammatika. Objektumai: szavak, kifejezések, mondatok.
Nyelvhasználat, performancia: verbális viselkedés, megnyilatkozások megvalósítása. Objektumai: nyilatkozatok.

(Figyelem! Sokan a nyilatkozatot is megnyilatkozásnak nevezik. A megnyilatkozás maga a kimondás, azaz egy esemény; ami pedig a kimondás révén létrejön,
a nyilatkozat, az egy objektum.) A megnyilatkozás kb. úgy viszonyul a nyilatkozathoz, mint egy lépés (maga a cselekvés) a megtett úthoz (amely nem
egyszerűen egy szakasz, hanem egy megtett útszakasz, amely a lépés megcselekvése révén jött létre).
A beszédaktusok
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2. Austin második felismerése
„A konstatívumokat sem szoktuk csak úgy magunk elé kimondani, egy
konstatívummal is cselekvést valósítunk meg: tájékoztatunk valakit valamiről,
állítunk valamit.”
(1)
A Kékes 1015m magas.
(2)
A Kékesnél van magasabb hegy Magyarországon.
kimondásával az állítás aktusát valósítjuk meg.
Mi bizonyítja, hogy egy konstatívum is (pl. (1)) cselekvést valósít meg?
(1) kimondása is jellemző következménnyel jár: aki (1)-et kimondja, az
elkötelezte magát a (1)-ben foglalt állítás igazsága mellett, felelősséggel
tartozik érte, felelősséget vállalt érte. Ha kiderülne, hogy (1) nem igaz (ahogy
pl. (2) nem az), akkor a beszélő tévesen tájékoztatná, megtévesztené a
hallgatóját (gonoszabb esetben: hazudna neki), ami számon kérhető rajta.
(Éppen ez a helyzet (2)-vel!) Ez a következmény nem része a mondat
jelentésének, hanem a beszédaktus megvalósulása révén áll elő.

A beszédaktusok
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(1)
A Kékes 1015m magas.
nagyon hasonló ehhez:
(7)
Megígérem, hogy holnap megadom az ezrest.
(7) performatív megnyilatkozás: kimondásával az ígéret aktusát valósítjuk
meg. (7) következménye: kimondója elkötelezi magát, felelősséget vállal. Ha
nem adja meg másnap az ezrest, az számon kérhető rajta.
(1) kimondója is beszédaktust valósít meg: az állítás aktusát. (1)-nek is van
következménye ((7)-hez hasonlóan): kimondója elkötelezi magát, felelősséget
vállal a mondottakért. Ha kiderülne, hogy a Kékes nem 1015m magas, számon
kérhető volna, hogy miért tévesztette meg a hallgatóját. Ez a következmény
nem része a mondat jelentésének, hanem a beszédaktus megvalósulás révén
áll elő.
Ezek szerint a konstatív (1) is és a performatív (7) is cselekvést valósít meg,
azaz mindkettő performatívum. Tehát a konstatívumok (is) valójában
performatívumok. Hm?
Milyen következtetéseket vonhatunk ebből le?
A beszédaktusok
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3. Austin következtetése (a fürdővízzel a gyereket is)
• „A konstatív kontra performatív distinkció tévedésen alapul, ezért
elvetendő.” (☺/ ?)
• Minden megnyilatkozás performatívum (a konstatívumok is). ☺
• „Ezek szerint „konstatívumok” valójában nincsenek is.”
Ezzel a látszólag hibátlan következtetéssel Austin kiöntötte a fürdővízzel együtt
a gyereket is.
• Az első kettő következtetés helyes: az eredeti performatív–konstatív
distinkció csakugyan tévedésen alapul. (De Austin nem vette észre a valódi
tévedést.) Valóban, minden megnyilatkozás performatívum, mert
beszédaktust valósít meg.
• A harmadik következtetés helytelen: az első kettőből nem (az) következik,
hogy konstatívumok nincsenek, mert nem különböznek a
performatívumoktól. Ezt mindjárt be fogjuk látni.

Azzal folytatjuk, hogy újra megvizsgáljuk, mi a különbség az ún. konstatívumok és az ún. performatívumok között. Vajon miért nem vettük korábban észre,
hogy a konstatívumok is valójában performatívumok?
A beszédaktusok

13

A beszédaktusok elmélete

Explicit és implicit performatívumok
(1)
A Kékes 1015m magas. (Konstatívum)
(2)
A Kékesnél van magasabb hegy Magyarországon. (Konstatívum)
(4)
Önöket ezennel házastársakká nyilvánítom. (Performatívum)
(5)
Ezennel ezt a hajót Csobáncnak keresztelem. (Performatívum)
(6)
Az ülést megnyitom. (Performatívum)
(7)
Megígérem, hogy holnap megadom az ezrest. (Performatívum)
A „performatív” (4-7) mind tartalmaz egy-egy speciális igét.
Ezek az igék lexikai jelentésüknél fogva éppen azt a cselekvést jelölik,
amelyet az őket tartalmazó megnyilatkozások megvalósítanak. Ezek
kimondása kijelentő módú, jelen idejű, egyes szám első személyű ragozott
alakjukban (megígérem, megnyitom stb.) az általuk jelölt cselekvés
megvalósítása. Ezeket performatív igéknek nevezzük.
A performatív igét tartalmazó megnyilatkozásokat explicit
performatívumoknak nevezzük. A performatív igét nem tartalmazó
megnyilatkozásokat implicit performatívumoknak nevezzük.
Rendre: nyilvánítom (vmivé), keresztelem, megnyitom, megígérem.
Explicit és implicit performatívumok
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1. Az implicit performatívumok
Hogyan tudnánk azt bizonyítani, hogy az olyan megnyilatkozások is (implicit)
performatívumok, amelyek nem tartalmaznak (kijelentő módú, jelen idejű,
egyes szám első személyű) performatív igét?
1. A megnyilatkozások következményei
(7)
Megígérem, hogy holnap megadom az ezrest.
(8)
Holnap megadom az ezrest.
(7) és (8) azonos következményekkel jár, ezért pontosan ugyanazt a
beszédaktust valósítja meg: ígéretnek számít. Tehát (8) is performatívum.
A különbség: (7) explicit performatívum (tartalmaz egy performatív igét), míg
(8) implicit performatívum (ilyen igét nem tartalmaz).

(4-7) mind tartalmaz egy performatív igét, de (1) és (2) nem. Talán ezért nem vettük korábban észre, hogy valójában ezek is performatívumok. De hogyan
tudnánk azt bizonyítani, hogy a performatív igét nem tartalmazó megnyilatkozások is valójában implicit performatívumok?
Emlékezzünk: észlelt jelenségekből következtetni tudunk az őket következményként előidéző eseményekre. Ezt kiaknázva, egy megnyilatkozás
következményeiből következtetni tudunk a megnyilatkozás révén megvalósult beszédaktusra. Hasonlítsuk össze (7) és (8) következményeit: (7) és (8)
elhangzása egyaránt azzal a következménnyel jár, hogy ha a beszélő „nem adja meg az ezrest”, ez számon kérhető rajta. (7) és (8) kimondása révén a beszélő
egyaránt elkötelezte magát, és ezért felelősséggel tartozik.
Explicit és implicit performatívumok
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2. Átalakíthatóság implicitből explicitté és fordítva
Egy implicit performatívum könnyen átalakítható explicitté.
Pl., ha (8)-at kiegészítjük a megfelelő performatív igével, eredményül (7)-et
kapjuk.
Egy explicit performatívum gyakran átalakítható implicitté.

2. A konstatívumok valójában implicit performatívumok:
bizonyítás
(1) a. A Kékes 1015m magas.
b. Az állítom, hogy a Kékes 1015m magas. (explicit performatívum)
(2) a. A Kékesnél van magasabb hegy Magyarországon.
b. Az állítom, hogy a Kékesnél van magasabb hegy Mo.-on. (expl. perf.)
Ezzel igazoltuk, hogy az ún. konstatívumok csakugyan implicit
performatívumok (melyek révén az állítás aktusát valósítjuk meg).
(7)-ből könnyen elő tudjuk állítani (8)-at, ha kivonjuk belőle a performatív igét.
A fenti két szakaszban egy-egy bizonyítékát adtuk annak, hogy léteznek implicit performaítvumok, azaz, hogy nem csak az explicit performatív
megnyilatkozások performatívumok, vagy másképpen, hogy nem minden performatívum szükségszerűen explicit. Ezt kétszeresen is bizonyítottuk: egyrészt
megmutattuk, hogy azonos következményekkel járnak, másrészt megmutattuk, hogy az impiciteket könnyű explicitté alakítani egy performatív ige
hozzáadásával.
A bizonyítás alapja az iménti felismerés: egy implicit performatívum mindig átalakítható explicitté, megfelelő performatív ige felhasználásával. Minden
konstatívum kiegészíthető az „állítom” performatív igével, s így explicit performaítumot kapunk.
Explicit és implicit performatívumok
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Összefoglalásul
• Elvetettük az eredeti konstatív–performatív distinkciót. ☺
• Austin ezen kívül elvetette a konstatívum kategóriáját is. Úgy látta, ilyenek
valójában nincsenek is. Így a fürdővízzel együtt kiöntötte a gyereket is.
• Felfedeztük az explicit kontra implicit performatívum distinkciót. ☺
• Felfedeztük, hogy az ún. konstatívumok valójában implicit
performatívumok. Ezt ellenőriztük és igazoltuk is. ☺
• Beláttuk, hogy minden megnyilatkozás performatívum. ☺

Egyszersmind ismét magyarázatot kaptunk arra, hogy korábban miért nem vettük észre, hogy a konstatívumok valójában implicit performatívumok. (1a) és
(2a) nem tartalmaznak performatív igét. Ezzel szemben (1b) és (2b) tartalmazza az állítom performatív igét (kijelentő módban, jelen idejű, egyes szám első
személyű alakban), azaz explicit performatívum. Az érdekesség kedvéért már itt megjegyezhetjük – bár ennek belátásáért még tennünk kell –, hogy ha (1a)-t
mégis jogos konstatívumnak tekinteni, és ha (1a) és (1b) ugyanazt a beszédaktust valósítják meg, akkor (1b) explicit konstatívum. De ezzel még várnunk kell
egy kicsit.
Explicit és implicit performatívumok
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Explicitből implicit: olykor lehetséges, olykor nem. Ha nem, miért nem?
(7) Megígérem, hogy holnap megadom az ezrest.
(8) Holnap megadom az ezrest.
(4) a. Önöket ezennel házastársakká nyilvánítom.
b. ? Önök mostantól házastársak.
(5) a. Ezennel ezt a hajót Csobáncnak keresztelem.
b. ? Mostantól e hajó neve: Csobánc.
(6) a. Az ülést megnyitom.
b. ? Az ülést e pillanattól mindenki tekintse megkezdettnek.
• Az anyakönyvvezető nem (4b)-t, hanem (4a)-t szokta mondani házasságkötési
szertartás alkalmával.
• Egy hajó névadási ceremóniáján inkább (5a)-t használják, semmint (5b)-t.
• Az elnök inkább (6a)-t mondja egy formális megbeszélés, értekezlet
megnyitásául, semmint (6b)-t.
Az (a) megnyilatkozások szerencsésebbek, „jobbak”, mint a (b)-k. Miért?

A (b) megnyilatkozások kicsit furcsán, szerencsétlenül (a szóválasztás nem véletlen!) és szokatlanul (most sem véletlen) hangzanak.
Explicit és implicit performatívumok
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3. A megnyilatkozások szerencsefeltételei
1. (4-6) szertartáshoz, kötött formájú szituációkhoz kötődik. Ezekben
konvenció írja elő, „mit hogyan kell mondani”.
2. Az sem mindegy, ki mondja ki (4-6)-ot az adott körülmények között. Az
alkalmas beszélő szerepét is konvenció rögzíti.
Ahhoz, hogy nyilatkozatainkkal valamely beszédaktust sikeresen,
szerencsésen megvalósítsunk, bizonyos konvencionális feltételeknek
teljesülniük kell. Ezeket szerencsefeltételeknek nevezzük.
E feltételek egy része a megnyilatkozások formájára vonatkozik, másik része
a beszélő személyére (szerepére, jogaira, stb.).
Az (a) megnyilatkozásokkal sikeresebben lehet ugyanazt a beszédaktust megvalósítani, mint a (b)-kkel, szokásos körülmények között. Az (a)
megnyilatkozások alkalmasabbak ugyanazon beszédaktus megvalósítására, mint a (b) megnyilatkozások, mely utóbbiak csak a szokásostól eltérő,
fesztelenebb, oldottabb körülmények között elfogadhatók.
Úgy találtuk, hogy nem mindegy, hogy ilyen szituációban ki mit mond: bizonyos formájú megnyilatkozások alkalmasak, szerencsések, mert velük sikeresen
meg lehet valósítani az adott aktust, míg másokkal kevésbé. Ezek a konvenció szerint szokásosak, minden más legalább szokatlan, súlyosabb esetben teljesen
alkalmatlan. (pl. „Ühüm” vagy „Naná”, „Persze” stb. „Igen” helyett házasságkötéskor.)
(4)-et hiába kiáltja be valaki a vendégek közül, attól a vőlegény és a menyasszony nem válnak házastársakká. Ehhez (4)-et csak az anyakönyvvezető mondhatja
ki. Ha valakinek a közönségből nem tetszik a Csobánc név, hiába kiáltja be, hogy „Ezennel ezt a hajót Tihanynak keresztelem”, ezzel nem tudja átkeresztelni a
hajót. És az üléseket is csak az elnök nyithatja meg. E nyilatkozatok kimondójának tehát bizonyos konvencionális szereppel és joggal kell rendelkeznie
ahhoz, hogy a beszédaktus sikeresen megvalósulhasson.
Egy megnyilatkozás akkor szerencsés, ha ezek teljesülnek, egyébként nem szerencsés, v. sikertelen.
Explicit és implicit performatívumok
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Lokúció és illokúció
Ismétlés: a konstatívumok valójában implicit performatívumok
(1)
A Kékes 1015m magas. („konstatív”)
(4)
Önöket ezennel házastársakká nyilvánítom. („performatív”)
A (1)-féle mondatokat sem szoktuk csak úgy magunk elé mondani. Az
ilyeneket is kommunikációs szándékkal mondjuk ki, velük is kommunikációs
mondanivalónk van, és kimondásuk a performatívumokra jellemző
következményekkel jár. (1) kimondása is beszédaktust valósít meg, az állítás
beszédaktusát, azaz ez is performatívum.
De: a konstatívumok továbbra is különböznek a többi performatívumtól:
A (1)-féle konstatívumokkal kapcsolatban felvethető az igaz–hamis kérdés, az
(4)-féle performatívumokkal kapcsolatban viszont nem. — Miért?

Lokúció és illokúció
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A „konstatívumok igazságértéke” (I)
Mi az pontosan, ami igaz vagy hamis lehet (1)-ben, és mi nem?
(1) a. A Kékes 1015m magas.
b. Azt állítom, hogy a Kékes 1015m magas. (egyenértékű expl. perf.)
(9)
Igaz-e, hogy a Kékes 1015m magas? (értelmes)
(10) ? Igaz-e, hogy azt állítom, hogy a Kékes 1015m magas? (értelmetlen)
(10) az (1b) explicit performatívumra (igaz–hamis) kérdés, ezért
értelmetlen, mivel egy performatívum nem lehet sem igaz, sem hamis.
(1b) egyenértékű (1a)-val: mindkettő az állítás beszédaktusát valósítja meg.
Az igaz/hamis kérdés nemcsak (1b)-re, hanem az (1a) által megvalósított
beszédaktusra vonatkozóan is értelmetlen! (9) nem az (1a) által
megvalósított beszédaktusra vonatkozik!
Kezdjük a probléma megoldását azzal, hogy először átalakítunk egy konstatívumot explicit performatívummá. Majd próbáljuk ki, egyformán értelmesnek
tűnik-e az igaz/hamis kérdés mindkettőre alkalmazva.
Egy beszédaktussal, azaz egy cselekvéssel kapcsolatban az igazság–hamisság kérdése értelmesen nem vethető fel. (Cselekvéseknek nincs igazságértékük.)
Cselekvésekkel kapcsolatban értelmesen csak azt kérdést lehet felvetni, hogy megtörtént vagy nem, sikeres volt vagy sem. A beszédaktusokkal, azaz
cselekvésekkel kapcsolatban az igaz–hamis kérdést felvetni ugyanolyan értelmetlen, mint mondjuk a rinocéroszokkal kapcsolatban felvetni a „Hány hengeres?”
kérdést. Erre a válasz nem az, hogy „Nulla”, hanem az, hogy a kérdés értelmetlen. A „Hány forint van nálad?” kérdésre értelmes lehet a „Nulla” válasz, mert ez
megengedi, hogy lehetne akár több pénzem is, de most történetesen nincsen. A „rinocéroszok hengereinek” számával viszont nem ez a helyzet.
De akkor mire? Vajon mi van még (1a)-ban, ami (9)-et értelmes kérdéssé teszi? Minek számít még (1a), milyen értelme vagy jelentése van még azon kívül,
hogy az állítás beszédaktusát valósítja meg?
Lokúció és illokúció
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A kérdés kulcsa: Mi az a valami, ami lehet igaz vagy hamis?
Ez nem más, mint egy propozíció, más néven állítás. Csak állítások lehetnek
igazak, vagy hamisak. Csak állításoknak van igazságértékük.
Ezek szerint (1a) tartalmaz egy propozíciót, ami lehet igaz, vagy hamis. Ezért
tűnik értelmesnek (1a)-val kapcsolatban a (9) igaz-hamis kérdés: a kérdés a
(1a)-ban kifejezett propozícióra vonatkozik (de nem a (1a)-val
megvalósítható beszédaktusra!).

Ez megadja a teljes magyarázatot arra is, hogy korábban miért nem vettük észre, hogy a konstatívumok is performatívumok, és arra is, hogy miért gondoltuk
(tévesen), hogy a konstatívumoknak van igazságértékük. Mindkettőre az a magyarázat, hogy a konstatívumokban korábban csak az állítást láttuk (anélkül, hogy
ezt észrevettük volna), ami lehet igaz vagy hamis, de az állítást ÁLLÍTÁSNAK (beszédaktusnak) véltük, ami viszont nem lehet sem igaz, sem hamis. Nem
vettük észre, hogy összetévesztettük az állítást az ÁLLÍTÁSSAL, a nyilatkozatot vagy mondatot és a benne foglalt állítást (propozíciót, amelynek van
igazságértéke) a megnyilatkozással, a cselekvéssel, a beszédaktussal (aminek nincs igazságértéke). Magát Austint pedig (aki angol volt), talán az angol
utterance szó tévesztette meg, amely egyaránt jelölhet nyilatkozatot (ami a megtévesztésig hasonlít egy mondatra és a mondat jelentésében kifejezett állításra
(propozícióra)) és megnyilatkozást, azaz beszédaktust.
Nyilván nem csak (1a), hanem (1b) is tartalmazza ugyanazt a propozíciót „a Kékes 1015m magas”. Csakhogy (1a)-val kapcsolatban az volt
sokáig a benyomásunk, hogy ezen a propozíción kívül semmi mást nem fejez ki, hogy (1a) maga ez a propozíció és semmi más. Most már tudjuk, hogy ez nem
így van. (1a) mint mondat valóban tartalmaz egy propozíciót: ez a mondat jelentéséhez tartozik. De (1a) nemcsak egy mondat, hanem megnyilatkozásként
történő kimondásával az állítás beszédaktusát valósítja meg, ami már cselekvés (és mint ilyen lehet sikeres vagy sikertelen, de igaz vagy hamis nem). Ezen
utóbbi tekintetben (1a) nem különbözik (1b)-től: a kettő egyenértékű, mert ugyanazt a beszédaktus valósítja meg. A különbség csupán annyi, hogy (1b) explicit
(konstatívum), (1a) pedig implicit (konstatívum).
Lokúció és illokúció
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Az „állításokról”: egy elkerülhetetlenül szükséges értelmezési kitérő
Sajnos a szavak egybeesnek. Az állítás szót két merőben eltérő értelemben, két
merőben eltérő dolog jelölésére használjuk szokásosan.
állítás #1: beszédaktus, performatívum, amely nem lehet sem igaz, sem hamis
(csak sikeres vagy sikertelen, szerencsés vagy nem szerencsés).
állítás #2: logikai-szemantikai objektum, egy speciális kifejezés vagy mondat:
propozíció, amely vagy igaz, vagy hamis. A logikában korábban használt
elnevezései: ítélet, kijelentés.
Lejegyzési konvenció: Legyen ezentúl az 1. értelmű állítás, azaz a beszédaktus
neve: ÁLLÍTÁS, a logikai-szemantikai kategóriáé pedig: állítás (= propozíció).
Fentebb, amikor konstatívumokról beszéltünk, ÁLLÍTÁSOKRÓL volt szó.

És egy ideig nem vettük észre, hogy a konstatívumok sem (csupán) állítások (propozíciók), hanem ÁLLÍTÁSOK (beszédaktusok). Austin is hasonló
felismerésre jutott, csak ő „csupán” nélkül. Amikor rájött, hogy a konstatívumok valójában ÁLLÍTÁSOK, azaz maguk is performatívumok, a konstatívumok
kategóriáját elvetette, mondván, konstatívumok valójában nincsenek. Ezzel kiöntötte a fürdővízzel együtt a gyereket is. Mert bár az nem igaz, hogy a
konstatívumok az eredeti értelemben (konstatívum = propozíció/állítás, másfelől konstatívum ≠ performatívum) szemben állnának a performatívumokkal, de az
továbbra is igaz, hogy a konstatívumok különböznek a többi performatívumtól. A konstatívumok az ÁLLÍTÁS beszédaktusát valósítják meg egy propozíciót
kifejező mondat kimondása révén, a többi performatívum meg másféle beszédaktust (ígéretet, fenyegetést, ítélkezést, névadást stb.) valósít meg.
Lokúció és illokúció
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Az állításokról, propozíciókról (nem az ÁLLÍTÁSOKRÓL)
Az ún. kijelentő mondataink állításokat fejeznek ki. Ez kijelentő mondataink
jelentésének része. A mondat egy nyelvi objektum, amely elménkben
keletkezik, amikor megszerkesztjük. Az állítás (propozíció) egy konceptuális
objektum: fogalmak egy nevezetes szerkezete (amellyel a logika foglalkozik).
Egy mondat, egy állítás és egy ÁLLÍTÁS
Mondatainkat rendszerint ki tudjuk mondani, mert nem csak jelentés, hanem
hangalak is tartozik hozzájuk (bár ez utóbb nem föltétlenül szükséges).
Egy (1a)-féle kijelentő mondatban (kimondás nélkül is) kifejeződik egy
állítás, normális körülmények között kimondva pedig az ÁLLÍTÁS
beszédaktusának megvalósítására alkalmas.

Egy mondatot valamely nyelv grammatikai szabályai szerint, a nyelv szavaiból szerkesztünk meg, és rá jellemző speciális struktúrával rendelkezik. Ez a
struktúra tesz egy nyelvi kifejezést mondattá. Egy mondatot sem kimondani, sem leírni nem szükséges ahhoz, hogy létezzen, és hogy jelentése legyen. Fejben,
csendben is tudunk mondatokat szerkeszteni (szoktunk is), amelyekhez mindig valamilyen jelentés tartozik. Egy mondat jelentése révén valamilyen fogalmi
struktúrához tartozik. Egy propozíció nem más, mint az egyik nevezetes fogalmi struktúra. Az ilyen fogalmi struktúrákkal a logika foglalkozik. Azt vizsgálja,
hogy milyen propozíciókból milyen más állítások következnek, vagy nem következnek. (Ezért nevezik olykor a logikát a következtetések tudományának.)
Kijelentő mondatainknak az az egyik érdekes sajátosságuk, hogy jelentésük révén olyan nevezetes fogalmi struktúrával kapcsolódnak össze, amelyet a logika
állításoknak vagy propozícióknak nevez. Ez nem jelenti azt, hogy a kijelentő mondatainknak ezen kívül ne volna másféle kapcsolatuk is másféle konceptuális
struktúrákkal. Van. Ezeket vizsgálja a szemantika.
Normális esetben nemcsak „úgy magunk elé” mondjuk ki a mondatokat, hanem valakivel kommunikálva, valamilyen kommunikációs céllal és szándékkal.
Valamit akarunk mondani valakinek, és azt várjuk, hogy az megértse.
Lokúció és illokúció
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Lokúció és illokúció
A lokúció és az illokúció egyaránt cselekvések. Az utóbbi a normális
nyelvhasználat révén valósul meg, pl. egy ÁLLÍTÁS, ígéret stb.
Austin azt az aktust, amely során egy ember kimond egy a nyelv grammatikai
szabályainak megfelelően, a nyelv szavaiból szerkesztett mondatot, lokúciós
aktusnak (röviden: lokúciónak) nevezte. Azt az aktust pedig, amelyben egy
lokúció kommunikációs szándékkal kiegészülve valósul meg: illokúciós
aktusnak (röviden: illokúciónak). A kommunikációs szándékot, a
megnyilatkozásban megnyilvánuló szándékolt kommunikációs jelentést
illokúciós erőnek nevezte. Normális esetben a lokúció mindig az illokúcióval
együtt valósul meg.
Most már még világosabban értjük korábbi tévedéseinket (illetve Austinéit) a konstatívumokkal kapcsolatban. Aminek lehet igazságértéke, az a lokúció során
elhangzó mondat/nyilatkozat/propozíció. A konstatívumokról azért gondoltuk, hogy van igazságértékük, mert csak lokúciónak tartottuk őket, csak a lokúciós
aktust láttuk bennük. Majd rájöttünk, hogy a konstatívumok is illokúciós aktusok. Amiikor Austin erre rájött, azonnal elvetette a konstatívumok kategóriáját.
Ezzel hibát követett el, de sem ezt a hibát, sem a korábban elkövetett valódi hibát sosem vette észre. A valódi hiba nem az volt, hogy a konstatív
beszédaktusoknak igazságértéket tulajdonított (mert egy ideig nem vette észre, hogy a konstatívumok is beszédaktusok, azaz performatívumok), hanem az,
hogy nem vette észre, hogy aminek (helyesen) igazságértéket tulajdonított, az nem a beszédaktus, hanem a lokúció szintjén megjelenő
nyilatkozatban/mondatban kifejezett propozíció. A konstatívumok illokúciós jelentésüket (erejüket) is a bennük (a lokúció szintjén megjelenő) mondat által
kifejezett propozíción keresztül kapják. Egy konstatívum attól ÁLLÍTÁS, hogy a lokúciós szinten állítást (propozíciót) tartalmaz. Ez teszi őt alkalmassá arra,
hogy ÁLLÍTÁST lehessen vele megvalósítani. Ebben a konstatívumok továbbra is különböznek a többi performatívumtól (az utóbbiak nem ÁLLÍTÁSOK).
Ezért a helyes következtetés és megoldás nem a konstatívumok elvetése, hanem az, hogy miután mélyebben megértettük természetüket, elismerjük és
felvesszük őket a performatívumok közé azok egyik (fontos és kiérdemelt) alosztályaként.
Lokúció és illokúció
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A kulcsfogalmak összefoglalása
Mondat, állítás (propozíció), lokúció, illokúció, beszédaktus
(megnyilatkozás), nyilatkozat
Nyelvtudásunk révén képesek vagyunk mondatokat szerkeszteni. A nyelvtudás
részeként a mondatokhoz jelentés tartozik, pl. propozíció.
Ha egy mondatot „csak úgy magunk elé”, tehát nem normális kommunikációs
nyelvhasználatban (afféle példamondatként) kimondunk, az a lokúció. Ha
ugyanezt normális kommunikációs helyzetben, kommunikációs szándékkal,
azaz illokúciós erővel tesszük, az az illokúció. Mivel az utóbbit nem lehet az
előbbi elvégzése nélkül megvalósítani, mind a lokúciós, mind az illokúciós
aktus része a beszédaktusnak (vagy megnyilatkozásnak). El tudunk képzelni
egy olyan elvont objektumot, amely a megnyilatkozás elvégzése révén jön
létre: ez a nyilatkozat.

Ez eddig a nyelvészetre tartozik, minden további a nyelvhasználat-elméletre (pl. a beszédaktus-elméletre), tágabban a kommunikációelméletre.
Ha kimondott mondataink a kimondáskor hógolyóvá fagynának, azok a hógolyók volnának a nyilatkozatok. A mondatok és a nyilatkozatok közeli rokonai
egymásnak, de nem azonosak sem természetükre, sem alakjukra nézve. (Bár leírva sokszor megkülönböztethetetlenek egymástól: Az eddig használt számozott
példák bármelyike, mondjuk (7a) tekinthető akár egy mondat, akár egy nyilatkozat leírt változatának.) A mondatok létezésének nem feltétele, hogy ki kell őket
mondani, a nyilatkozatokénak igen. Nem minden nyilatkozat izomorf egy mondattal: Az „Ühüm” lehet egy nyilatkozat, de nem mondat, mert nincs olyan
szerkezete, mint annak, hogy „János szereti Marit”. (Valójában az „Ühüm”-nek semmilyen szerkezete nincsen.)
Lokúció és illokúció
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A konstatívumok természete
A konstatívumok valójában (többnyire implicit) performatívumok.
Bármely konstatívum átalakítható explicit performatívummá.
(1) a. A Kékes 1015m magas.
b. Azt állítom, hogy a Kékes 1015m magas. (egyenértékű expl. perf.)
(1b) egyenértékű (1a)-val: mindkettő ÁLLÍTÁS illokúciós értékük azonos:
mindkettő konstatívum (= ÁLLÍTÁS). (1a) implicit konstatívum, (1b)
explicit konstatívum. A konstatívumok ÁLLÍTÁSOK.
Állítás (= propozíció): a mondat jelentése.
ÁLLÍTÁS: Egy állítást kifejező mondat kimondása természetes körülmények
között, azaz kommunikációs (=illokúciós) szándékkal = az ÁLLÍTÁS
beszédaktusának megvalósítása. Konstatívum = ÁLLÍTÁS ≠ állítás.
Lokúció: állítást (= propozíciót) kifejező mondat kimondása (kommunikációs
szándék nélkül). A mondat jelentése: állítás, ami lehet igaz vagy hamis.
Illokúció: Az ÁLLÍTÁS beszédaktusának megvalósítása. Az állítást kifejező
mondatok az ÁLLÍTÁS beszédaktusának megvalósítására alkalmasak.
Minden implicit konstatívum az ÁLLÍTÁS beszédaktusát valósítja meg. Miért épp ezt?
Nem csak erre, másra is. Erről később, az indirekt beszédaktusoknál lesz szó.
Lokúció és illokúció
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A „konstatívumok igazságértéke” (II)
A konstatívumoknak nincs igazságértékük: nem lehetnek sem igazak, sem
hamisak. Miért?
A konstatívumok valójában performatívumok.
Egy performatívum jellemzői: illokúciós ereje (≈ kommunikatív jelentése) és
rá jellemző következményei.
A konstatívumok illokúciós ereje: ÁLLÍTÁS (TÁJÉKOZTATÁS, INFORMÁLÁS stb.)
A konstatívumok jellemző következménye: felelősség az ÁLLÍTÁS
(TÁJÉKOZTATÁS, INFORMÁLÁS stb.) helytállóságáért, az igazmondásért stb., ami
számon kérhető.
Egy performatívum (azaz cselekvés) nem lehet sem igaz, sem hamis.
Aminek van igazságértéke, az egy állítás (propozíció).
(1)
A Kékes 1015m magas.
(9)
Igaz-e, hogy a Kékes 1015m magas?
A (9) kérdés tárgya nem az (1)-gyel megvalósítható konstatívum (ÁLLÍTÁS),
hanem a mondatban kifejezett állítás (propozíció). A propozíció lehet igaz vagy
hamis, a konstatívum nem.
Emlékezzünk: egy esemény vagy cselekvés bekövetkezésének mindig van valamilyen következménye.
Lokúció és illokúció
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Amiért a konstatívumok megtévesztők
A konstatívumok többnyire implicitek: nem tartalmazzák az „állítom”
performatív igét. (1): „három az egyben”.
(1)
A Kékes 1015m magas.
a. Mondat. Jelentése: állítás.
b. Nyilatkozat (a „magunk elé” kimondott mondat). Jelentése: állítás.
c. Konstatív megnyilatkozás, beszédaktus, performatívum.
Kommunikációs/illokúciós célja: ÁLLÍTÁS, TÁJÉKOZTATÁS stb.
A (9) kérdés (Igaz-e, hogy a Kékes 1015m magas?) az (1a/b) jelentésre (a
propozícióra), nem pedig a c. beszédaktusra vonatkozik. De ez sem a (9)
kérdésen, sem (1)-en nem „látszik”: (1a, b és c) „külső megjelenésükben”
egymástól megkülönböztethetetlenek. Könnyű azt hinni, hogy (1) = (1c), s
mivel (9) (1)-gyel kapcsolatban felvetve értelmes, ebből arra következtetni,
hogy (1) éppen EZÉRT konstatívum (azaz nem performatívum, mint pl. (6)
„Az ülést megnyitom”, amelyre nézve (9) értelmetlen).

A nyilatkozat örökli a mondat jelentését.
Lokúció és illokúció
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Ha ezek után felfedezzük, hogy (1) valójában performatívum, amelyre nézve
(9)-nek nincs értelme, akkor ebből könnyű azt az elhamarkodott következtetést
levonni, hogy (1)-et tévesen kategorizáltuk – (9) alapján) – konstatívumnak,
hiszen, ezek szerint, konstatívumok valójában nincsenek is (hiszen (9) (1c)-re
értve ugyanolyan értelmetlen, mint (6)-ra).
Austin épp ezt tette: az iméntihez hasonló okoskodás alapján elvetette a
konstatív–performatív distinkciót, s ezzel elvetette a konstatívumokat mint
afféle tévedést. Ezzel kiöntötte a fürdővízzel együtt a gyereket is. Austin nem
vette észre, hogy (9) (1)-gyel kapcsolatban felvetve nem (1c)-re, a
beszédaktusra, hanem a benne rejlő propozícióra van értve, ami a
mondat/nyilatkozat jelentése, nem pedig a beszédaktus, a konstatívum.

Lokúció és illokúció
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Csakhogy
A tények továbbra is fennállnak: (11) másmilyen, mint (4).
(11)
A Kékes 1016m magas.
(4)
Önöket ezennel házastársakká nyilvánítom.
(11) kimondásától a Kékes nem lesz magasabb, mint amilyen. De (4)
kimondásának pillanatában a házasulandó felek házastársakká váltak.
(9) értelmes, (12) nem az:
(9)
Igaz-e hogy a Kékes 1015m magas?
(12) *Igaz-e, hogy önöket ezennel házastársakká nyilvánítom?
A konstatívumokat továbbra is indokolt megkülönböztetni a (4-6)féléktől.

a most már ismerős feltételekkel: anyakönyvvezető, házasságkötés alkalmával, stb.
Azzal együtt, hogy nem vitatjuk: a konstatívumok is és a (4-6)-félék is egyaránt performatívumok.
Lokúció és illokúció
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A fürdővízből kimentjük a gyereket
Mivel az ún. konstatívumok is performatívumok, és mivel az ún.
konstatívumok mégis különböznek az ún. performatívumoktól, az eredeti
konstatív kontra performatív distinkciót elvetjük, de anélkül, hogy elvetnénk a
konstatívumok kategóriáját.
Megtartjuk a konstatívumok kategóriáját, de nem a performatívumokkal
szembeállítva, hanem a performatívumok egyik alkategóriájaként, másféle
performatívumokkal szembeállítva.
Egészen egyszerűen: a konstatívumok ÁLLÍTÁSOK (a másféle
performatívumok pedig ígéretek, esketések, ülés megnyitása, stb.). És a
konstatívumok is lehetnek explicitek is (mint 1b), implicitek is (mint 1a), ahogy
a többi performatívum (mint pl. (7) és (8)).
(1) a.
b.
(8)
(7)

A Kékes 1015m magas.
Azt állítom, hogy a Kékes 1015m magas. (explicit konstatívum)
Holnap megadom az ezrest.
Megígérem, hogy holnap megadom az ezrest. (explicit ígéret)

Lokúció és illokúció
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Mi különbözteti meg a konstatívumokat a többi
performatívumtól?

• A konstatívumok az ÁLLÍTÁS beszédaktusát valósítják meg, a többi
performatívum mást: ígéretet, ítéletet, sajnálkozást stb.
• A konstatívumok az ÁLLÍTÁS beszédaktusát egy állítást (propozíciót)
kifejező mondat kimondásával valósítják meg: egy állítás nem változtatja
meg a világ állapotát, nem hozza létre a benne ábrázolt állapotot vagy
eseményt. A világ állapota az állításban ábrázolt állapot/esemény
tekintetében az ÁLLÍTÁS után is változatlan marad. Az állításban ábrázolt
esemény/állapot független az ÁLLÍTÁSTÓL. (Ha pl. az állítás hamis, az
ÁLLÍTÁS megvalósításától nem lesz igaz.)
• A konstatívumokban kifejezett állításokkal kapcsolatban értelmesen
felvethető az igaz/hamis kérdése; a többi performatívumra ez nem érvényes.
• Az egyéb performatívumok nem a világ állapotára vonatkozó leírások,
állítások, hanem olyan cselekvések, amelyek megváltoztatják a világ
állapotát.
A „Megígérem, hogy ott leszek” explicit performatívum „megígérem” főmondata látszólag nagyon hasonló ahhoz, hogy „Betartom az ígéreteimet.” De csak
az utóbbi fejez ki egy a nyilatkozattól függetlenül fennálló állapotra vonatkozó állítást, amellyel kapcsolatban felvethető az igaz/hamis kérdés. A „megígérem”
Lokúció és illokúció
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A beszédaktusok (megnyilatkozások,
performatívumok) osztályai
beszédaktusok = megnyilatkozások = performatívumok

ÁLLÍTÁSOK
(konstatívumok)

egyéb performatívumok
(ígéret, fenyegetés, ítélet stb.)

az előbbiben nem egy a nyilatkozattól független állapotra vagy eseményre vonatkozó állítás, hanem a megnevezett cselekvés megvalósítsa: az ígérés aktusa.
Ezért a „megígérem”-mel kapcsolatban értelmesen nem vethető fel az igaz/hamis kérdés. A „betartom”-mal beszélünk arról, hogy betartom. A „megígérem”mel nem beszélünk arról, hogy megígérünk valamit, hanem megígérünk valamit.
A beszédaktusok (megnyilatkozások, performatívumok) osztályai
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Összefoglalás
1. Beláttuk, hogy az ún. konstatívumok valójában performatívumok.
2. Azt is megtaláltuk, mi az, ami a konstatívumokban igaz vagy hamis lehet.
Ez nem más, mint a bennük kifejezett állítás (propozíció).
3. Megértettük, hogy maga a konstatívum mint ÁLLÍTÁS nem lehet sem
igaz, sem hamis, hiszen az maga a cselekvés, a beszédaktus.
4. Austinnal szemben viszont nem utasítjuk el a konstatívumokat. Fenntartjuk,
hogy a konstatívumok különböznek más performatívumoktól:
• A konstatívumokban a világ állapotára vonatkozó állítások fejeződnek ki.
A konstatívumokban ábrázolt világállapotok a megnyilatkozástól
függetlenek, és a megnyilatkozás hatására sem változnak meg.
• Az egyéb performatívumok nem megállapítások a megnyilatkozástól
független világ állapotáról, hanem ezek – mint minden esemény –
megváltoztatják a világ állapotát. A beszédaktus révén megvalósul egy
esemény (cselekvés), amely (mint minden esemény) rá jellemző
következményekkel jár: ezek a világ állapotában bekövetkezett változások.

A beszédaktusok (megnyilatkozások, performatívumok) osztályai
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A közvetett beszédaktusok
Az alábbi megnyilatkozások kommunikatív jelentésének két szintje van: egy
szó szerinti és egy nem szó szerinti. Az előbbi a másodlagos, az utóbbi az
elsődleges.
(1)
Eléred a sót?
(2)
Örülnék, ha leszállna a lábamról.
Az ilyen megnyilatkozások elsődleges kommunikációs (illokúciós) jelentése:
kérés, azonos az alábbi megnyilatkozásokéval:
(3)
Add ide a sót.
(4)
Szálljon le a lábamról.
Az utóbbiak illokúciós jelentése azonos a szó szerinti jelentésükkel, és
közvetlenül ebből megérthető.
(1) és (2) elsődleges illokúciós jelentése nem azonos a szó szerinti jelentésével.
(1) és (2) közvetett beszédaktusok, ezen belül közvetett kérések (indirekt
direktívumok). Elsődleges illokúciós jelentésük nem érthető meg közvetlenül a
szó szerinti jelentésükből (de a nélkül sem).
A közvetett beszédaktusok
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(1) szó szerinti jelentése: B beszélő H hallgató képességére, lehetőségeire
vonatkozó kérdés.
(2) szó szerinti jelentése: H saját lelki állapotára és ezen állapot
bekövetkezésének feltételére vonatkozó (feltételes) állítás.
Amint e példák bizonyítják, magyar nyelven és a magyar kultúrában lehet
kérdve is és állítva is kérni (nem csak felszólítással).

Tapintat, udvariasság
Az indirekt direktívumok a tapintatos, udvarias és kifinomult kommunikáció
eszközei. A közvetett (1) tapintatosabb, udvariasabb kérés, mint (3).
(1)
Eléred a sót?
(3)
Add ide a sót.
Az udvariasság, tapintatosság a másik fél iránti tisztelet megnyilvánulása. A
közvetett kérések alkalmasak arra, hogy kifejezzék:
B tiszteletben tartja H-t mint egyént,
B tiszteletben tartja H privát szféráját.
Persze, nem csak ennek, hanem az ellenkezőjének is – a gúnyolódásnak stb. – lehetnek eszközei: (2) éppen ilyen gúnyolódás.
Az indirekt kérések tompítják, mert elrejtik, a direktívumok által minding létrehozott alá-fölérendeltségi viszonyt. A kérések közeli rokonai az utasításoknak.
A közvetett beszédaktusok
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A példáinkban szereplő mindkét indirekt kérést meg lehet valósítani másféle
indirekt direktívumokkal is:
(1)-gyel azonos elsődleges illokúciós jelentésű közvetett kérések:
(5)
Van só az asztalon?
(6)
Nem érem el a sót.
(7)
De jó volna egy kis só!
(3)-mal azonos elsődleges illokúciós jelentésű (és gúnyos) közvetett kérések:
(8)
A lábamon áll.
(9)
Én is ezen járok.
(10)
Kényelmesen áll?

A közvetett beszédaktusok
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A közvetett beszédaktusok értelmezése
Nem csak kérni, hanem fenyegetni, ígérni, mentegetőzni, javasolni, vállalást
tenni stb. is lehet közvetett beszédaktusok révén.
Ezek sikeres megvalósításához bizonyos feltételeknek kell teljesülniük a
kommunikátorokban:
• Bonyolult következtetéseket kell a hallgatónak elvégeznie. Differenciált
nyelvi, kommunikációs ismeretekkel rendelkező emberek ezeket
könnyedén elvégzik.
• Kulturális tudás, a kulturális konvenciók ismerete
• Közös kommunikációs-viselkedési értékrendszer, pl. annak egyforma
„tudása”, hogy az udvariasság, a tapintatosság értékesebb a gorombaságnál.
• Enciklopédikus „háttértudás” szükséges a következtetések levonásához.
(11)
Anyuka eljön jövő szombaton. (Ígéret, vagy fenyegetés?)
A közvetett beszédaktusok használata a kifinomult kommunikáció egyik
jellemzője. (Akár egy 3 éves kisgyerek is képes rá.)

A közvetett beszédaktusok
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Indirekt kérési stratégiák
H képességére vonatkozó kérdés
(12)
Meg tudná mondani, hány óra?
H képességére vonatkozó állítás
(13)
Lehetne ezt kicsit halkabban is.
(14)
Tudod te ezt jobban is.
H akaratára vonatkozó kérdés
(15)
Akar nekem segíteni?
(16)
Nem akarja nekem kölcsönadni azt az újságot?
(17)
Volna kedve segíteni ezt átvinni a szomszéd helyiségbe?
B kívánságára vonatkozó állítások (hogy ti. H végezze el C cselekvést)
(18)
Szeretném, ha most kimenne.
(19)
Lekötelezne, ha segítene.
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A C cselekvés okaira, indokaira, szükségességére, kedvező vagy
kedvezőtlen következményeire vonatkozó állítások és kérdések
(20)
Udvariasabbnak kellene lenned az anyáddal.
(21)
Muszáj így kalapálnod?
(22)
Nem volna baj, ha most elmennél.
(23)
Ha százszor nem mondtam, akkor egyszer sem, hogy töröld le a
cipődet.
(24)
Kéne egy kis segítség.
Arra vonatkozó állítások, hogy lehetséges, szabad C cselekvést elvégezni
(25)
Itt befordulhatunk.
(26)
Letörölheti a táblát.
(27)
Talán azzal is folytathatnánk, hogy beszél a sikereiről.
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A közvetett beszédaktusok és a kultúra
A közvetett beszédaktusok nem kommunikációs univerzálék: megvalósítási
stratégiáik kultúrákhoz vannak kötve.
Különböző nyelvű kultúrák
Kommunikációs konvencióbeli különbségek különböző nyelvű kultúrák között.
Pl. a magyar és angol nyelvű kultúrában kérdve kérni konvencionális, az orosz
nyelvűben nem.
Például: áruházi kommunikáció eladó (E) és vásárló (V) között
Magyar
(28) E:
(29) V:
(30) V:
(31) V:

Segíthetek?
Tudna segíteni?
Rám férne egy kis segítség.
Tudna mutatni egy ....-t?
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Angol
(32) E:
(33) E:
(34) E:
(35) V:

Can I help you? (ʻSegíthetek?ʼ)
How can I help you? (ʻHogyan segíthetek?ʼ)
What can I do for you? (ʻMit tehetek Önért?ʼ)
I wonder if you could help me. (ʻAzon tanakszom, vajon tudna-e
segíteni nekem.ʼ)
(36) V: Could I have a ..., please? (ʻKaphatnék egy ....-t, kérem?ʼ)
(37) V: I want a pair of shoes. (ʻSzükségem van egy pár cipőre.ʼ)
De ilyen is van (étteremben, a felszolgálónak):
(38) V: I’ll have a steak. (ʻSültet kérek.ʼ Szó szerint kb.: ʻÉn (márpedig) sültet
fogok enni (punktum).ʼ)
Orosz
(39) E: Pazsalszta! (ʻParancsoljon!ʼ)
(40) V: Gyevuska! Pakazsítye ... pazsalszta ...! ([kb] ʻHölgyem!ʼ Mutassa
meg, kérem ... (azt a ...-t)!)
Az angolul tudók kedvéért: Ez csak látszólag goromba. A „want” ige nem csak azt jelentheti, hogy ʻakarʼ, hanem azt is, hogy ʻszüksége van valamire, nincs
neki ez vagy azʼ. Itt az utóbbi jelentésében áll.
Ez nem gorombaság! Így szokás. De azért megjelentik benne, ott van mögötte az igen markírozott alá-fölérendeltségi viszony felszolgáló és vendég között,
amelyet az angolszász kultúrában igen komolyan vesznek mind a felszolgálók, mind a vendégek.
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Azonos nyelvű kultúrák
Egyébként azonos nyelvet beszélő közösségek eltérő kommunikációs kultúrát
képviselhetnek iskolázottság, életkor, lakóhely, foglalkozás, hobbi stb. szerint.
Ha a kommunikátorok nem azonos kommunikációs konvenciókat követő
kultúrák képviselői, ezzel a kommunikációjukban számolniuk kell, hogy
elkerüljék a félreértéseket, vagy ha már félreértés adódott, megértsék és
korrigálják azt.
Bár a közvetett beszédaktusok a kifinomult kommunikáció jellemzői, általános
gyakoriságuk nincs egyenes összefüggésben sem iskolázottságbeli, sem életkor,
sem lakóhely szerinti különbségekkel.

A gyevuska orosz szó nagylányt jelent. A gyevocska kislányt.
Bizonyos („kerülgető”) kérési stratégiák igen gyakoriak az alacsony iskolázottságúak körében. A kérdve kérés inkább a magasabb iskolázottságúakra jellemző.
Az urbánus kommunikáció gyakran direktebb, mint a vidéki, ezért vidékre „exportálva” ott gorombának hathat.
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Hasznos
• ha egy kommunikátor tudatában van saját kommunikációs szokásainak;
• az előzetes háttértudás a kommunikációs partner kommunikációs-kulturális
konvencióiról, a partnerek közötti ebbéli esetleges különbségekről – ha
beszerezhető; ha nem, akkor pedig:
• intenzív figyeléssel meggyőződni a kommunikációs partner által ismert és
alkalmazott stratégiákról,
• tartózkodni az olyan indokolatlan előzetes feltevésektől, előítéletektől,
amelyek a lakóhely, iskolázottság, életkor, öltözködés stb. alapján
kialakulhatnak.

Különösen, ha némelyik jelentősen eltér másokéitól. Pl., nehezére esik a másikre figyelni; gyakran félbeszakít másokat; bőségesen nyújt visszacsatolást; vagy
épp ellenkezőleg: szűken méri a visszacsatolásokat; stb.
Egyik magyar nyelvész kollégámnak sikerült szándéka ellenére vérig sértenie a lakásában dolgozó munkásokat, akiket ebédre vendéül látott. Amikor asztalhoz
ültek, azt mondata: „Na, faljunk!” E kollégám járatos a magyar nyelvjárásokban. Tudja, pl., hogy bizonyos határon túli nem-urbánus régiókban a „fal” ige
regionális köznyelvi szónak számít (tehát semmi csúnyát nem jelent). A magyarországi köznyelvben viszont a „fal” ige durva minősítéssel szerepel a beszélők
mentális szótárában. Ebben a nyelvi közösségben a falás a csúnyán, gusztustalanul, állatiasan evés szinonimája lehet. Ezzel a kollégám nem számolt, részben
figyelmetlenségből, részben talán más okból. A súlyos tévedésen alapuló népieskedésével szándéka ellenére mélyen megalázta, vérig sértette éppen azokat,
akikkel talán így próbált meg közvetlenebb, barátkozóbb hangot megütni, s így demonstrálni, hogy ő is csak ugyanolyan ember, mint bárki más, annak ellenére,
hogy – mint főiskolai oktató – az értelmiségi elit tagja, legalábbis, ami a munkások által róla alkotott képet illeti, pontosabban, ami azt a feltevést illeti, amelyet
ő alkotott arról, hogy a munkások milyen képet alkottak róla.
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