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A tanulmány az interakcionális kommunikációelmélet, a diskurzuskutatás 
és a pragmatika tudományelméleti keretében árnyalja a tanulói beszédről 
és a diskurzusjelölőkről eddig végzett kutatások eredményeit. Röviden 
ismerteti az osztálytermi diskurzus fogalmát, szerkezeti egységeit, és a 
diskurzusjelölők szerepét a tanulói megnyilatkozásokban. Ezt követően 
tanórákon készült videós és diktafonos felvételek alapján rámutat a 
tanulói megnyilatkozások és a diskurzusjelölők közötti összefüggésekre, 
és alátámasztja, hogy vannak olyan diskurzusjelölők, amelyek bizonyos 
tanulói megnyilatkozásokban dominánsabbak. Az eredmények bővíthetik a 
diskurzusjelölőkről eddig szerzett ismereteket. 

 
Az osztálytermi diskurzus alapegységei 
 
Az osztálytermi diskurzus olyan interaktív folyamat, amelyben a tanár és a 
diákok a kommunikációnak a különféle formáit gyakorolhatják úgy, hogy 
közben kognitív, érzelmi, társadalmi stb. tudásukra támaszkodnak 
(Wiliams & Wright, 1991; Schiffrin, 2001). A diskurzus alapegysége a 
megnyilatkozás, amely megjelenhet verbálisan és nem verbálisan 
egyaránt. Egy vagy több megnyilatkozás alkotja a diskurzus másik tipikus 
szerkezeti egységét, a beszédfordulót, amely a megszólalástól addig tart, 
ameddig az egyik beszélő magánál tartja a szót (Sacks, Schlegloff & 
Jefferson, 1974). Ezek az egységek nagyobb struktúrában, szomszédsági 
párokban és szekvenciákban kapcsolódnak össze (Boronkai, 2009). A 
tanári és a tanulói beszédfordulók általában egy háromelemű 
szomszédsági párt, ún. IRF/IRE-modellt (= IRF/IRE modell = teacher 
initiation, student response, and teacher feedback/evaluation) alkotnak. 
Ez jellemzően a tanári kezdeményezésből, a tanulói válaszból és a tanári 
visszacsatolásból áll, és tipikus mintáját adja az osztálytermi diskurzusnak 
(Rezaie & Lashkarian, 2015; Sinclair & Coulthard, 1975; Griffin & Mehan, 
1979; Wells, 1999). 

 
A diskurzusjelölők szerepe a megnyilatkozásokban 
 
Mind a nemzetközi, mind a hazai kutatások rámutatnak arra, hogy a 
diskurzusjelölők fogalmának és funkciójának megítélésében nincs 
konszenzus (Schiffrin, 1987; Fraser, 1999; Yang, 2011; Schirm, 2011a, 
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2014; Dér, 2012). A kutatók nagyobb része egyetért abban, hogy nem 
konceptuális (fogalmi), hanem sokkal inkább műveleti (procedurális) 
jelentésük van (Schirm, 2011b). Korábban kerülendő, jelentés nélküli 
egységeknek, töltelékszavaknak tekintették, a spontán beszéd 
vizsgálatában a megakadásjelenségek körébe sorolták őket (Gósy, 2005; 
Szikszainé, 2007). További kutatások alapján azonban megállapították, 
hogy a reflektív funkciójuk révén hozzájárulnak a megnyilatkozások 
sikeres feldolgozásához, valamint a kommunikációs stratégia kiemelt 
részeként, multifunkcionális jelölőként is működhetnek (Tátrai, 2011; 
Yang, 2011). Jelölhetik a szó átadását vagy átvételét és a beszéd jogának 
megtartását, így gyakran eredményeznek beszélőváltást, továbbá az 
értelmezésükben kiemelt szerepe van a kontextusnak (de Fina, 1997; Dér 
& Markó, 2007; Schirm, 2011a, 2014, 2017; Yang, 2011; Boronkai, 
2013). A diskurzusjelölők szöveg- és személyközi szinten is funkcionálnak, 
valamint fontos szerepet játszanak az információk áramlásában is (Yang, 
2011). Nem kötelező elemei a megnyilatkozásoknak, elmaradásuk nem 
sérti a mondat formáltságát. Jellemzően kötőszók, határozószók, 
módosítószók, igék, partikulák, névmások és interakciós mondatszók 
lehetnek diskurzusjelölők, illetve léteznek nem verbális diskurzusjelölők is 
(Schriffrin, 1987; Dér & Markó, 2011; Schirm, 2015). 

Jelen kutatás a diskurzusjelölők funkcióinak feltárását a Schirm Anita 
alapján javasolt, Bell-féle mag-periféria modell segítségével közelíti meg 
(Bell, 1998; Schirm, 2011b, 2017). Eszerint a diskurzusjelölőknek létezik 
egy alapvető magfunkciójuk, amely a legjellemzőbb használatot jelöli, az 
ezen kívül eső egyéb jelentéseik periférikusak. A diskurzusjelölők a 
magfunkció miatt képesek arra, hogy a szövegtípusokra jellemző 
mintázatot adjanak. 

 
Diskurzusjelölők az osztálytermi diskurzusban 
 
A diskurzusjelölők az osztálytermi diskurzusban segítik az információ 
akadálytalan áramlását, a megértést a tanár és a diákok között (Schriffrin 
1987; Yang 2011; Schirm 2013, 2014). A diskurzusjelölőknek a 
pedagógiai diskurzusokban többféle funkciójuk lehet: interperszonális 
szinten (1) a szociális távolság csökkentését szolgálják, referenciális 
szinten (2) a logikai viszonyokat tükrözhetik, strukturális szinten (3) 
kezdhetik vagy lezárhatják a témát, kognitív szinten (4) a gondolkodási 
műveleteket jelölhetik, valamint a hezitációt, illetve az újrafogalmazást is. 
A különböző funkcióban álló diskurzusjelölőknek különböző pedagógai 
céljuk lehet. Feltűnhetnek kontextualizációs jelölőként, befolyásolva ezzel 
például a diákok részvételét a tanórai folyamatokban (de Fina, 1997). A 
diskurzusjelölőknek kiemelt szerepük van a tanári magyarázatokban, 
textuális szerepük miatt, logikai viszonyokat is jelölnek – ezek jelöltsége 
segíti a diákokat a mondandó értelmezésében. Mindezek mellett a 
diskurzusjelölők a beszédtervezési folyamatokra is rámutatnak, és 
tükrözhetik a beszélőknek az attitűdjét a mondandóhoz és a 
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kommunikációs szituációhoz, valamint fatikus funkciójuk is van (Schirm, 
2013).  

A diskurzusjelölők közül a tanári megnyilatkozásokban fontos szerepe 
van az ugye, a hát, az egyébként, a már, a tehát akkor, a na most nyelvi 
elemeknek (de Fina, 1997; Schirm, 2013). Attól függően, hogy a 
diskurzusjelölő milyen típusú megnyilatkozásban jelenik meg, változik a 
pragmatikai funkciója is. Így például a jó, jól diskurzusjelölő átmeneti és 
értékelő jellege egyaránt megfigyelhető a tanárok beszédében. Ezek a 
funkciók az osztálytermi diskurzus felépítéséhez és természetéhez 
kapcsolódnak (de Fina, 1997). A hát diskurzusjelölő mindkét résztvevőnél 
gyakori, a tanulók válaszaiban is sokféle funkciója van: jelölheti a tanulói 
szubjektivitást, kifejezhet bizonytalanságot, hezitálás, vagy jelölheti a 
választ is, illetve a beszéd folytatását, evidenciát is vagy a korábban 
elhangzottak javítását (Schirm, 2014). 

 
A kutatás célja 
 
A kutatás célja a diskurzusjelölők mennyiségi megoszlásának 
megállapítása (45 perces órára számolva). További cél a tanulók 
beszédében megjelenő diskurzusjelölők funkcióinak megfigyelése és 
leírása, összefüggést teremtve az interakcionális kommunikációs szemlélet 
alapján feltárt tanulói megnyilatkozástípusokkal (Bales, 1955; Rosengern, 
2004). Kiemelt cél annak megállapítása, hogy a diskurzusjelölőknek 
milyen szerepük van a csoportkommunikációs stratégiákban. A kutatás 
kérdései azok voltak, hogy i) milyen típusú diskurzusjelölők jelennek meg 
a tanulók megnyilatkozásaiban; ii) milyen megnyilatkozásokkal mutatnak 
összefüggés a feltárt diskurzusjelölők; iii) befolyásolja-e a diskurzusjelölők 
használatát, ha a tanulók a pedagógussal, illetve, ha a diáktársaikkal 
beszélnek; iv) van-e összefüggés a diskurzusjelölők előfordulása és a 
tanuló beszédidő százalékos aránya között; v) milyen a diskurzusjelölők 
pragmatikai funkciója. A kutatás hipotézisei a következők: (1) A tanulók 
beszédében a korábbi kutatások alapján a hát diskurzusjelölő lesz a 
leggyakoribb. (2) Összefüggés figyelhető meg a tanulók 
megnyilatkozásainak típusai és a diskurzusjelölők használata között. (3) A 
tanulók más típusú diskurzusjelölőket használnak akkor, ha a társaikkal 
beszélnek, páros és csoportmunka során. (4) A diskurzusjelölőknek 
kiemelt szerepük van a diákok feladatmegoldási stratégiáiban. 

 
Anyag és módszer 
 
A kutatás összesen 8 felső tagozatos és középiskolai tanóra (1. táblázat) 
tanóránként 1 kamerás és 2 diktafonos felvételeinek, valamint lejegyzett 
anyagának az elemzése alapján mutatja be a tanulói diskurzusjelölők fő 
jellemzőit. A tanári és a tanulói beszédfordulók százalékos aránya nem 
minden esetben 100% a párhuzamos beszédek miatt. Az IR2 és IR3 
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tanórán haladta meg a tanulói beszédfordulók aránya a tanári 
beszédfordulók arányát. A 8 tanórából 4 tanórán, mind a 4 történelemórán 
100%-ban frontális munka volt. 
 

1. sz. táblázat. A vizsgált tanórák jellemzői 

 
 

A vizsgálat a tanulói megnyilatkozások diskurzusjelölőit a következő 
paraméterek alapján jellemzi: a diskurzusjelölők mennyisége (db); a 
diskurzusjelölők aránya (%); a diskurzusjelölők előfordulásainak 
megoszlása a tanulói megnyilatkozásokban (db); a diskurzusjelölők 
funkcióinak megfigyelése, elemzése és leírása a kommunikációs 
stratégiákban. A kutatás eredményei az ELAN 5.1. transzkripciós 
programmal (ELAN, 2017) és az SPSS 17.0 (SPSS Inc., 2008) szoftverrel 
készültek. A Kolmogorov–Smirnov normalitáspróba igazolta, hogy az 
adatok minden estben normál eloszlásúak. A Kendall’s Tau-b korrelációs 
vizsgálat segítségével feltárható volt, hogy a diskurzusjelölők gyakoriságát 
milyen tényezők befolyásolják a vizsgált tanórákon. A jelen kutatást 
megelőzte egy – ugyanezen a korpuszon végzett – interakcionális 
kommunikációs szempontú elemzés (Bales, 1951), majd annak 
átdolgozása, amely a tanulók összes, a tanórához kapcsolódó 
megnyilatkozásait a domináns beszédaktusok szerint csoportosította. A 
feltárt tanulói megnyilatkozások típusai a következők: érzelemkifejezés, 
egyetértés, javaslattevés, vélemény kifejezése, információmegosztás, 
információkérés, véleménykérés, javaslatkérés, egyet nem értés 
kifejezése, magyarázat, felkiáltás, felszólítás stb. (Asztalos, 2019). 

 
Eredmények 
 
A kutatás összesen 723 db diskurzusjelölő-előfordulást realizált a tanulók 
beszédében, vagyis tanóránként átlagosan 90 db diskurzusjelölőt. A 
legnagyobb számban a hát diskurzusjelölő figyelhető meg (245 db). Ez az 
eredmény összhangban van a Schirm Anita által végzett vizsgálat 
eredményeivel, aki a hát gyakori megjelenését annak 
multifunkcionalitásával magyarázza, ugyanis ez a diskurzusjelölő 
hezitációt, választ, a közlendő folytatását, önkorrekciót és felfokozott 
érzelmeket is kifejezhet (Schirm, 2015, 2017). A korpuszban a hát 186-
szor jelenik meg a beszédfordulók elején, ez az összes előfordulás 76%-a. 
A második leggyakoribb diskurzusjelölő az ilyen 67 előfordulással. Az így 
52-szer hangzik el, míg a tehát 49-szer, és a többi diskurzusjelölő 
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IR1 Férfi 35–40 Budapest irodalom középiskolai 56,6 46,8 87,2

IR2 Férfi 30–35 Budapest irodalom felsős 45,2 93 84

IR3 Férfi 30–35 Budapest irodalom középiskolai 65,7 140,7 63,8

IR4 Férfi 35–40 Budapest irodalom középiskolai 84,5 33,7 94,2

T1 Férfi 40–45 Budapest történelem középiskolai 81,5 29,9 100

T2 Nő 40–45 Budapest történelem középiskolai 74,5 4,72 100

T3 Nő 40–45 Budapest történelem középiskolai 95,1 2,57 100

T4 Férfi 25–30 Budapest történelem felsős 87,3 16,2 100
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kevesebb mint 45 alkalommal, valamint az egyéb diskurzusjelölők (pl. 
nyilván, izé, valószínűleg stb.) 10-nél kevesebb előfordulást mutatnak (1. 
ábra). 
 

1. sz. ábra. A diskurzusjelölők előfordulásainak százalékos aránya (N≥10) 

 
 

A diskurzusjelölők és a tanulói beszédfordulók megnyilatkozásai közötti 
összefüggéseket szemlélteti a 2. táblázat. A megnyilatkozástípusok közül 
az információmegosztás, a véleménykifejezés és a magyarázat mutatja a 
legnagyobb diverzitást a diskurzusjelölőket tekintve. A hát diskurzusjelölő 
három megnyilatkozástípus kivételével (humorizálás, javaslatkérés, 
véleménykérés) mindegyik megnyilatkozásban adatolható, a legnagyobb 
számban az információmegosztásokban (116 db). Jellemző, hogy a hát 
diskurzusjelölő ennek a megnyilatkozásnak a kezdetén jelenik meg, 
összesen 93 alkalommal. A hát diskurzusjelölő a tanulók magyarázataiban 
65-ször figyelhető meg, míg az ilyen diskurzusjelölő 44-szer. Az így, a 
tehát, az ugye, az akkor, az igazából, a mondjuk, a gondolom, a szóval 
diskurzusjelölők a tanulói magyarázatokban jelennek meg nagyobb 
számban. Az így és az akkor a mondanivaló erősítését mutatják, valamint 
több alkalommal is a gondolkodási folyamatok kivitelezésének adnak időt. 
A tehát a gondolatmenet részeinek logikai kapcsolódását tükrözi, míg az 
ugye a közösnek vélt tudásra utal. A mondjuk diskurzusjelölő javaslat 
előtt jelenik meg, míg a gondolom a személyes érintettséget mutatja. A 
szóval diskurzusjelölő pedig példaadás előtt figyelhető meg, illetve a 
beszédtervezési folyamatokra utal. A szerintem diskurzusjelölő a 
személyes érintettséget tükrözi, így legtöbbször a vélemények 
megfogalmazását árnyalja. 
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2. sz. táblázat. A diskurzusjelölők száma (N≥10 db) a tanulói 
megnyilatkozásokban 

 
 

Jelen kutatás a kontextus és annak tényezői alapján próbálta 
meghatározni a tanulók megnyilatkozásainak közvetlen címzettjét, és ez 
alapján megállapította, hogy melyik diskurzusjelölő gyakoribb akkor, ha a 
diákok egymással kommunikálnak, és akkor, ha a pedagógussal beszélnek 
(2. ábra). Az ábrán jól látható, hogy igazából és a szerintem 
diskurzusjelölők kivételével minden diskurzusjelölő nagyobb számban 
jelenik meg akkor, ha a tanulók a tanárhoz beszélnek. Az igazából a 
mondanivaló nyomatékosítását, míg a szerintem a vélemények, 
magyarázatok beszélőhöz való kötődését mutatja, attitűdjelölő funkciója 
van. A pedagógus irányába a legnagyobb számban a hát diskurzusjelölő 
adatolható, 198 alkalommal, ezt követi az ilyen 60 előfordulással. 
 
2. sz. ábra. A diskurzusjelölők száma (N≥10 db) a tanulói megnyilatkozásokban 

a megnyilatkozás iránya szerint 

 
 

A 3. sz. táblázat a diskurzusjelölők előfordulását mutatja a tanulói 
beszéd százalékos arányához viszonyítva. A legtöbb diskurzusjelölő az IR3 
tanórán jelenik meg (176 db), ezen a tanórán a legmagasabb a tanulói 
beszéd százalékos aránya, 68,1%. A legkevesebb diskurzusjelelő a T2 és 

hát ilyen így tehát ugye akkor szerintem szóval igazából mondjuk gondolom tényleg

Egyetértés 5 1 1
Érzelemkifejezés 2 1

Felszólítás 3 1 3 1 1
Humorizálás 1 1

Információkérés 11 2 3 3 1 6 1 2 1
Információmegosztás 116 11 19 5 16 9 3 7 9 3 2 4

Javaslatkérés 1
Magyarázat 65 44 23 36 19 11 5 17 16 9 6 3

Nem tudás kifejezése 1 2 2
Vélemény 42 10 7 3 6 4 26 3 4 8 4 1

Véleménykérés 1 1 2
Összesen: 245 67 52 49 45 38 36 32 30 21 12 10
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a T3 tanórákon figyelhető meg, mindkét tanórán 23 db – ezeken az 
órákon a tanuló beszéd aránya is alacsony volt. 
 

3. sz. táblázat. A diskurzusjelölők előfordulása (db) és a tanulói beszéd 
aránya (%) a vizsgált tanórákon 

 
 

A statisztikai elemzés alátámasztotta, hogy a tanulói beszédidő 
százalékos aránya a tanulói beszédben adatolt összes diskurzusjelölők 
darabszámára pozitívan hat (τ = 0,691, p = 0,018), vagyis minél többet 
beszélnek a tanulók, annál több diskurzusjelölőt használnak. A tanulói 
beszéd százalékos aránya a feltárt diskurzusjelölők közül a hát 
diskurzusjelölő (τ = 0,643, p = 0,026), az attitűdjelölő szerintem (τ = 
0,741, p = 0,012), illetve a magyarázatokban megjelenő mondjuk (τ = 
0,718, p = 0,016) és ilyen (τ = 0,691, p = 0,018), valamint a szóval 
diskurzusjelölő darabszámát (τ = 0,764, p = 0,009) is pozitívan 
befolyásolja. 

 
A hát, ilyen, és az így diskurzusjelölők 
 
A hát diskurzusjelölő a 16. században határozószóból kötőszóvá vált, ezt 
követően a középmagyar korban diskurzusjelölővé. Három fő használati 
köre van, lehet válaszjelölő, kérdés bevezetője és a magyarázkodás, 
önjavítás eszköze is, funkciója az életkor előrehaladtával bővül (Schiffrin, 
1987; Németh T., 1998; Schirm, 2009; Markó & Dér, 2011). Ezek a 
funkciók megjelennek a vizsgált korpuszban is, amelyben a hát 245-ször 
fordult elő. Ennek 47%-a az információmegosztásokban és 27%-a 
magyarázatokban jelenik meg. Ez a diskurzusjelölő 186-szor található a 
beszédfordulók elején, ez az összes előfordulás 76%-a. Ez alapján 
feltételezhető, hogy ennek a diskurzusjelölőnek deiktikus jellegű funkciója 
prototipikus a tanulók beszédében, vagyis a hát rámutat és kiemeli a 
tanulói válaszadásokat, emellett a korpuszban több alkalommal is 
bizonytalanságra utal, például a T1 történelemórán: 

Tanár: Milyen szerkezetű a magyar társadalom akkor? Mik az 
alapegységei? Ki tudja ezt? Tomi! Tomi nem tudja? Kata? Kata sem 
tudja, nem csak Tomi. 
Diák: Hát vannak a szabadok és a szolgák. 

 

A tanulói 
beszéd 
aránya

(%)

hát ilyen így tehát ugye akkor
szerinte

m
igazából mondjuk gondolom szóval tényleg

összes 
diskurzusjelölő

IR1 43,7 41 22 22 21 10 0 7 3 3 2 6 0 156
IR2 67,3 34 16 13 2 3 8 1 0 2 0 5 4 98
IR3 68,1 51 9 1 4 11 12 18 20 11 2 12 1 176
IR4 28,8 28 9 5 6 5 7 6 5 4 2 4 3 92
T1 27,3 45 5 4 10 8 6 3 1 1 1 1 1 105
T2 5,9 8 0 1 2 7 2 0 0 0 0 0 1 23
T3 17,2 15 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 23
T4 15,2 23 4 6 3 0 1 0 1 0 5 3 0 50

245 67 52 49 45 38 36 30 21 12 31 10 723
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A hát diskurzusjelölő a tanulói magyarázatokban a saját gondolatok 
kifejezését segíti, és más egyéb diskurzusjelölők is feltűnnek a közelében, 
így például az IR4 tanórán: 

Tanár: Mi lehet az összefüggés? 
Diák: Ja, hát hogy gondolom, megjelentek új dolgok, akkor 
azoknak is nevet kellett adni. 

 
Az ilyen melléknévi mutató névmás gyakori funkciója jelzői, de 

fokhatározóként feltűnik a nyelvhasználatban, valamint a mondatból 
kihagyott névszó szerepeiben is állhat. Az így szófaja szerint határozószó, 
de kötőszóként is funkcionálhat. Az ilyen és az így is ana- vagy kataforikus 
szerepű, elsődleges szerepük a figyelemirányítás (Markó & Dér, 2011). Az 
ilyen a második leggyakrabban előforduló diskurzusjelölő a korpuszban, a 
magyarázatokban az összes darabszám 66%-a, míg az 
információmegosztó megnyilatkozásokban a 16%-a figyelhető meg. A 
tanulói magyarázatokban a mondanivaló nyomatékosítását és a 
szókeresési folyamatokat igazolja, ahogyan az IR1 irodalomórán is: 

Tanár: Nagybetű, ugye, itt a bánat. Ugye, eléggé gyorsan kiderül, 
hogy nem a köntös itt a lényeg, hanem a bánat. Aztán? Leszállhatunk 
Adyról, nézhetünk mást is. (...) 
Diák: Hát, az elején eleve egy ilyen inverzióval indul, ettől, és mivel 
nagyon furcsa helyre kerül az, hogy „bánat köntöse", ezért 
kiemelődik, még az, hogy, hogy (nyögés) azzal, hogy a „remegni" és 
„rettegni" (nyögés) és „ki fölvette", szóval hogy egyáltalán nincsen 
személy, úgyhogy egy ilyen általánosított ilyen, kicsit ilyen 
legendaszerűvé teszi, ilyen, nem tudom. 

 
A szókeresési folyamatokra utaló ilyen a csoportmunkában elhangzó 

magyarázatokban is feltűnik például az IR3 tanórán: 
Diák: Meg hogy az embernek nem kellene mindig ilyen 
neorotikusnak lennie, bocsánat, ilyen bizalmatlannak, hogy mit hisz 
el, és mit nem 

 
Az így diskurzusjelölő a harmadik leggyakoribb diskurzusjelölő a 

korpuszban, az összes megjelenés 44%-a magyarázatokban realizálódik, 
míg az információmegosztásokban a 37%-a. Funkciója hasonló az ilyen 
diskurzusjelölőjéhez, többször a szavak, kifejezések pontos 
megfogalmazását segíti: 

Tanár: És akkor ez az avas, a vas, havas, ez, ez azért már-már vicces 
halmozása a, a, a, rímeknek. Egyéb? 
Diák: Hát, hogy pont ezek az ilyen vicces rímek ellentétben állnak a 
témával, és ettől így, hát, nekem, így, szóval, ezt nekem elrontják 
ezek a rímek. (IR1 tanóra) 
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Diskurzusjelölők a csoportkommunikációs stratégiában 
 
A páros és csoportmunka során megjelenő csoportkommunikációs 
stratégia a feladatmegoldásra irányul, központi szerepük van benne a 
tanulói kérdéseknek. A feladatmegoldás ötletbörzeszerűen építkezik, és a 
diákok beszédében megfigyelhető gyakori szomszédsági párok a 
következők: javaslatkérés/javaslattevés, vélemény-egyetértés/egyet nem 
értés stb. (Asztalos, 2019). A stratégiát építő megnyilatkozásokban 
megjelenő diskurzusjelölők a gondolkodási folyamatokat tükrözik, így 
például a következő párbeszédben az ilyen diskurzusjelölő az IR3 
irodalomórán: 

Diák 1: De mondjuk a rendszer fejét, szóval egy diktátort vagy 
valami ilyesmit. 
Diák 2: Az a lényeg, hogy itt ilyen gondolatbűn van, meg ilyen 
nagyon durva kommunizmusszerű dolog. 

 
A hát diskurzusjelölő konklúziót segítő funkciója figyelhető a következő 

párbeszéd megnyilatkozásának kezdetén az IR3 irodalomórán: 
Diák 3: Hát most igazából annyi a lényege, hogy, hogy egy 
társadalmat kell kialakítani, ahol az egész köz védi azokat, akik, akik 
védik a tagjaikat, meg azt is, hogy legyen szólásszabadság és, és 
szóval. 
Diák 4: Akkor legyen az, hogy én felolvasom, ti meg elmondjátok, 
hogy miről szól. És akkor már a fél csapat benne van. 

 
A tanórákon a munkaforma megváltoztatásával változik a szociális 

távolság és közelség, a partnerek viszonya is. Ezekben az esetekben az 
intézményes keretek fellazulnak, és a diákok egymás közötti 
diskurzusában megjelennek olyan diskurzusjelölők, amelyeket a tanár felé 
nem használnak, ezek a következők: izé, kajak, na. Emellett a korpuszban 
lévő tanulói beszédfordulókban több olyan is megfigyelhető volt, amelyben 
egynél diskurzusjelölők halmozottan jelennek meg, így például: 

Diák 5: Hát hát akkor szerintem nem tudom szerintem, aki nem 
az az igazából hát mit mondhatott? Hát fogalmam nincsen. (IR4 
tanóra) 
 
Diák 6: Archaizáló stílus, ami nagyon passzol a vers nekem, ez az 
ilyen, az ilyen sötét, nyomott, ilyen, hát ez, viszont, tehát így 
hangulatra ez eléggé romantikus ez az ilyen erdőben kószálós, tehát 
ez egy romantikus. (IR1 tanóra) 

 
A diskurzusjelölők több beszédfordulóban is a megnyilatkozások közötti 

váltást és ezzel párhuzamosan a köztük lévő kapcsolat jelölését mutatják, 
így segítséget jelentettek a megnyilatkozástípusok határainak 
megállapításában például az IR1 irodalomórán: 

Diák: [információmegosztás] Hát, mi itt a Flórával beszéltük 
[információmegosztás], hogy egyrészről, ugye, a második szövegben 
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írja Lukács Péter, hogy gyakorlatilag ebben a pár évben egy kis 
magyar irodalomtörténetet lehet, és [magyarázat] ugye, ez, ez való 
igaz, tehát mind, igen, [információmegosztás] és hogy a Bókai meg 
csak azt a kettőt emeli ki, és abból is inkább a az avantgárdot, 
[információmegosztás]. 

 
Összegzés és következtetések 
 
A kutatás eredményei alátámasztják az első hipotézist, a korpuszban a hát 
diskurzusjelölő a leggyakoribb, 245 db (34%). A vizsgálat a korábban feltárt 
tanulói megnyilatkozástípusok és a diskurzusjelölők között összefüggéseket 
állapít meg, ezzel igazolja a második hipotézist. A feltárt diskurzusjelölők közül a 
hát diskurzusjelölőnek a legnagyobb a diverzitása, több megnyilatkozásban is ez 
a diskurzusjelölő mutatja a leggyakrabb előfordulást. Az így, a tehát, az ugye, az 
akkor, az igazából, a mondjuk, a gondolom, a szóval diskurzusjelölők a tanulói 
magyarázatokban tűnnek fel nagyobb számban. A kutatás alátámasztja a 
harmadik hipotézist – miszerint más típusú diskurzusjelölők jelennek meg akkor, 
ha a diákok egymás között beszélnek, így például az izé, kajak, na 
diskurzusjelölők. A kutatás nyelvi példái igazolták, hogy a diskurzusjelölőknek 
kiemelt szerepük van a diákok feladatmegoldási és kommunikációs stratégiáiban, 
hiszen segítik a tanulók gondolkodási folyamatait, és hozzájárulnak a feladatok 
megoldásához. 
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