Direktség és indirektség a köztesnyelvben
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A nyelvtanítás – nyelvtanulás folyamatának fontos területe a pragmatikai kompetencia
osztályteremben való fejlesztése. Ennek azonban az az alapfeltétele, hogy tisztában legyünk
az anyanyelvi beszélők nyelvi viselkedésével, de az intralingvális vizsgálatok mellett hasznos
információkkal szolgálnak a célnyelvi beszélők megnyilatkozásait elemző köztesnyelvi
pragmatikai kutatások eredményei is.
Hétköznapi, támogató jellegű társalgásaink során mindannyian az arcfenyegetés
minimalizálására törekszünk, amit többek között indirektebb startégiák és különböző enyhítő
eszközök alkalmazásával érhetünk el. A célnyelvi beszélők viselkedése azonban sokszor eltér
az anyanyelvi beszélőékétől, a különbségeknek pedig többféle oka lehet.
Számos esetben kulturális eltérésekkel és a pragmatikai tratnszfer jelenségével
magyarázható, ha a célnyelvi beszélő az anyanyelvi beszélők számára túlságosan direkten
vagy éppen indirekten nyilvánul meg egy szituációban. A magyarázat azonban nem minden
esetben ilyen egyszerű.. Az egyet nem értéssel foglalkozó vizsgálatok például rámutatnak
arra, hogy a nem anyanyelviek megnyilatkozásaira – az anyanyelviekével ellentétben - azért
jellemző a szerkezeti egyszerűség és minimalizmus, mert nem rendelkeznek a megfelelő
egyet nem értési és egyet nem értést enyhítő stratégiákkal (Pearson 1986, Beebe-Takahashi
1989, Garcia 1989, Nakajima 1997, Kreutel 2007). A nyelvtanulók gyakran tudatosan
igyekeznek kiküszöbölni annak kockázatát, hogy megnyilatkozásuk a nem megfelelő nyelvi
eszközök kiválasztása miatt váljon arcfenyegetővé vagy félreérthetővé, ezért ragaszkodnak a
számukra egyszerűbb, begyakorolt formákhoz – még ha azok direktek is (Walkinshaw 2007).
A kéréssel kapcsolatos köztesnyelvi vizsgálatok foglalkoznak azzal a jelenséggel is, amikor a
célnyelvi beszélő beszédaktusmegvalósító stratégiája a célnyelvi szokáskultúrához képest
túlságosan direkt, de olyan járulékos stratégiákkal kapcsolódik össze, amelyek a
megnyilatkozás egészét közvetetté teszik (Bándli-Maróti 2003).
Az előadás a direktség és indirektség problémakörével fogalakozik köztesnyelvi
kontextusban. Az egyet nem értés és a kérés beszédaktusának megvalósítási módjait vizsgálva
összeveti az anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők startégiáit, és magyarázatot keres a
célnyelvi beszélők anyanyelviekétől eltérő viselkedésére.
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