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Előszó 
 
 

1. A szövegarchitektonikákra vonatkozóan különféle organizációformákat kü-
lönböztethetünk meg (lásd 1. ábra).  

 
AZ ORGANIZÁCIÓ MEGJELENÉSI FORMÁI 
a textuális és/vagy inferenciális vehikulum 

[Ve/Txt és/vagy Ve/Inf] 
ARCHITEKTONIKÁIBAN 

  
 

 
A           A                    

 nominális és predikatív     vertikális és horizontális 
              (kor-)referenciális organizáció           kompozíciós organizáció                                          

[ORfr/No és ORfr/Pr]     [OKomp/V és OKomp/H]                                           
          

1. ábra: Az organizáció megjelenési formái az architektonikákban 
 
Az 1. ábrában használt szakkifejezések értelmezése röviden a következő:   

 
1.1.Textuális és inferenciális vehikulum 
 

Az architektonikák elemzésekor figyelembe vehetjük csupán azokat az ele-
meket/egységeket, amelyek az elemzendő vehikulumban fizikailag ténylegesen 
jelen vannak, vagy kiegészíthetjük az adott vehikulumot mindazokkal az ele-
mekkel/egységekkel, amelyek fizikailag nincsenek ugyan jelen benne, de a fizi-
kailag jelen lévő elemekből/egységekből levezethetően annak részét képezik; az 
első esetben textuális [=Txt] vehikulumról beszélünk, míg  a másodikban infe-
renciálisról [=Inf]. 

 
1.2. (Kor)referenciális nominális és predikatív organizáció 
 

Az  organizáció [=O] (kor)referenciális[=Rfr]  nominális[=No]  és (kor)re-
ferenciális [=Rfr]  predikatív [=Pr] fajtája közül az első [=ORfr/No] azokra a 
személyekre, tárgyakra, tényállásokra utaló nominális nyelvi elemeknek az orga-
nizációját jelzi, amelyekről a szöveg feltehetően szól; a második [=ORfr/Pr] 
pedig azoknak az egyszerű vagy összetett igei szókapcsolatoknak/szintagmáknak 
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az organizációját, amelyek az adott szöveg közléstartalmát hordozzák a referen-
ciális/korreferenciális nominális organizációt célszerű tematikus hálóként ábrá-
zolni. 

 
1.3. Vertikális és horizontális kompozíciós organizáció  
 

A vertikális kompozíciós organizáció [=OKomp/V] és horizontális kompozí-
ciós organizáció [=OKomp/H] közül az első a vehikulum ‘hierarchikus’ felépí-
tésének az organizációja, azé a felépítésé, amelyik a vehikulum azonosítható 
minimális egységeiből kiindulva ér el a szövegvehikulumhoz mint maximális 
organikus egységhez. (A vertikális organizációt — a szemléletesség biztosítása 
érdekében — célszerű ágrajzként ábrázolni). 

A második organizáció ezzel szemben egyrészt a vehikulumot alkotó elemek 
(szövegmondat-összetevők, illetőleg szövegmondatok) ‘lineáris, szekvenciális egy-
máshoz kapcsoltsága’, másrészt a vertikális kompozíció különböző hierarchia-
szintjein fellelhető ismétlődő formai és szemantikai konfigurációja.  

Míg a vertikális kompozíciós organizációban a tényállások közötti tényleges 
vagy feltételezhető kapcsolat (az úgynevezett konstringencia) különféle meg-
nyilvánulási formái játsszák az alapvető szerepet, a horizontális kompozíciós or-
ganizációban a szövegmondatok között kimutatható formai kapcsolatok (a kon-
nexitás), valamint a lexiko-szemantikaiak (a kohézió). 

 
2. A kompozicionális organizáció elemzésében a fogalmi sémák központi szere-
pet játszanak. Azt a konferenciát, amelynek aktáját ezzel az Officina Textologica 
számmal tartja kezében az olvasó, e sémák különféle aspektusai vizsgálatának 
szenteltük. 
 
2.1. Petőfi S. János A szövegösszefüggést biztosító relációk elemzésének aspek-
tusai című tanulmányában a szövegösszefüggés elemzésének egyedi aspektusá-
ra: a verbálisan megnyilvánuló tényállás összefüggésének, a konstringenciának a 
reprezentációjára irányítja a figyelmet. A szövegösszefüggés hordozói közül a 
szöveg mikrokompozíciós egységei közötti relációkat, valamint a fogalmi sémá-
kat emeli ki. Az utóbbiak közül a tudáskeretek egy speciális tezaurisztikus repre-
zentációjával foglalkozik.  

Csűry Andrea Tudáskeretek, referencia, névmások című tanulmányában 
négy szövegrész elemzésével a francia nyelv néhány határozatlan névmásának 
szerepét mutatja be úgy, hogy a fogalmi sémával, azaz a tudáskerettel és a 
forgatókönyvvel való összefüggésére mutat rá. 

Boda I. Károly és Bodáné Porkoláb Judit a versértelmezés folyamatának 
sajátos kognitív modelljét dolgozzák ki A tudáskeretek szerepének vizsgálata 
költői szövegekben című tanulmányukban. A verseket a hozzájuk asszociatív 
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módon kapcsolódó szövegrészekkel összefüggésben elemzik. A vizsgálat kor-
pusza számítógépes szövegvilág, melynek hipertext szerveződése egyedi elem-
zési modellt hív életre, és ebben a tudáskeretek vizsgálatának is fontos szerep 
jut. 

Ágnes de Bie Kerékgyártó Fogalmi sémák és szövegösszefüggés Kosztolá-
nyi Dezső Omlette à Woburn című elbeszélésében című tanulmányában az elbe-
szélést kognitív alapon elemzi úgy, hogy a kognitív orientációjú sémaelemző 
modell mellett a szemiotikai széma-rekurrencia elemzési módszerével is élt. A 
szerző elméletének központi mozzanata az, hogy egy szöveg sikeres értelmezése 
— azaz jelentéses szövegként való feldolgozása — az alkotó és a befogadó való-
ságismeretének egymással összehangolt mozgósításában rejlik.  

Jagusztin László tanulmányában (Az ÍRÁS mint sajátos kognitív objek-
tiváció) az írás (a szöveg) és a világ viszonyának aspektusait vizsgálja, ahogy 
azok Tinyanov „Kinevez... Tetik hadnagy” című novellájában tükröződnek.  

Skutta Franciska tanulmányában (Meghatározatlan helyek kitöltése) Márai 
Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényének néhány bevezető bekezdésé-
ben a szövegösszefüggés olyan jelenségeire összpontosít, amelyek értelmezésé-
hez a verbálisan kifejtett kontextuson túli, azaz az interpretáló világismeretén 
alapuló információk szükségesek. A szerző arra a következtetésre jut, hogy az 
ún. „meghatározatlan helyek” (Roman Ingarden-fogalom, l. im.) soha nem tölt-
hetők ki egészen.  

Kiss Sándor tanulmányában (A dekódolás útjai) Kármán József Fanni ha-
gyományai című regényének 1. fejezetét elemzi azzal a céllal, hogy rávilágítson 
az interpretáció során végbemenő dekódolás menetére, arra, hogy hogyan alakul 
ki a szöveg értelmezőjének tudása egy szövegvilágról. Ennek a folyamatnak a 
tanulmányozásához fontosnak tartja az elemzett szöveghez rendelhető tudáske-
retek ismeretét.  

Csűri István tanulmányában (Hogyan készítsünk furcsa szótárakat?) a tu-
dáskeretek és a forgatókönyvek reprezentációs lehetőségeivel foglalkozik. 
Mindezt a klasszikus lexikológiai gyakorlatból kiindulva teszi. Ez alapján fogal-
maz meg elméleti és gyakorlati kérdéseket egy fogalmi sémák reprezentálását 
szolgáló tezaurusz szempontjából úgy, hogy a fogalmi sémák leírásakor felvető-
dő problémákat példaelemzéssel illusztrálja.  

Dobi Edit és Kuki Ákos tanulmánya (A tudáskeretek elemzése szaknyelvi 
szövegben. A formalizálás lehetőségei) azt igyekszik feltárni, hogy ugyanahhoz 
a szöveghez rendelhető tudáskeretek elemei közötti jelentéskapcsolatok jellem-
zésében milyen szerep juthat a formális leírásnak. A szerzők egy igen egyszerű 
és könnyen értelmezhető szaknyelvi szövegrész — illetve az ehhez a szöveg-
részhez rendelhető tudáskeretek — elemzésével igyekeznek rámutatni a szöveg-
rész jelentésszerkezete és a tudáskeretek elemei közötti (formálisan is megra-
gadható) jelentéskapcsolatok összefüggéseire.  


