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3. 
A tudáskeretek szerepének vizsgálata költői szövegekben 

BODA ISTVÁN KÁROLY—PORKOLÁB JUDIT 
 

1. A versek értelmezése szinte elképzelhetetlen anélkül, hogy az értelmezési 
folyamat során segítségül ne hívnánk olyan, az értelmezendő vershez közel álló 
idézeteket, amelyek a kiválasztott vers bizonyos részeit, részleteit feltárják, meg-
világítják, azaz érthetőbbé teszik. Az idézetek a legkülönbözőbb forrásokból 
származhatnak: a vers szerzőjétől, a szerző kortársaitól, a „klasszikusoktól” 
vagy más szerzőktől. Azonban ezekben az idézetekben két dolog közös: egyrészt 
mindegyik kapcsolódik valamilyen szempontból az értelmezendő vershez, más-
részt azonban az értelmezendő verstől különböző, attól „idegen” szövegekből 
származnak, így formális beillesztésük a versbe közvetlenül nem valósítható 
meg — márpedig használatuk a versértelmezési folyamat során implicit módon 
ezt tételezi fel. 

 
Formálisan a fenti problémakör a következőképpen fogalmazható meg: 
 az értelmezési folyamat előkészítéseként — az értelmezendő versből kiin-

dulva — meg kell adnunk azokat a szempontokat, amelyek alapján egy (kellően 
nagy) szövegkorpuszból visszakereshetjük a vers értelmezése során felhasznál-
ható idézeteket; 

 az értelmezendő vers és a hozzá rendelt idézetek együtt egy olyan hetero-
gén hipertext struktúrát alkotnak, amelynek szövegszerűségét az értelmezési 
folyamat során kell biztosítanunk. 

 
Tanulmányunk talán legfontosabb megállapítása az, hogy a szövegösszefüg-

gést hagyományos szövegek esetében biztosító relációkhozi hiperszövegek ese-
tén hozzá kell vennünk a hiperszöveget alkotó, különböző forrásokból származó 
szövegek megfelelő fogalmi tartományai közötti leképezéseket, mint a hipertext 
szövegszerűségét biztosító alaprelációt. 

 
2. Az alábbiakban először megkíséreljük a fenti két probléma elméleti hátterét 
felvázolni, majd olyan konstruktív megoldásokat javaslunk, amelyek a gyakor-
latban a versértelmezési folyamat során közvetlenül is alkalmazhatóak. 

Végül néhány példával bemutatjuk a leírt eszközök és módszerek használatát. 
A versértelmezési folyamat kognitív modelljét — a végletekig leegyszerűsít-

ve — az 1. ábrán ábrázoljuk. 
A fenti modellből legalább két alapvető kutatási irány adódik: 
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 az egyéni (és kollektív) tudás, a sémák/tudáskeretek szerveződésének 
vizsgálata; 

 az emberi vagy mentális információ-feldolgozás folyamatának vizsgálata 
— például: hogyan kapcsolódik össze egy értelmezendő szöveg a már meglevő 
fogalmi sémákkal/tudáskeretekkel? 

A kutatás nehézségét (a kísérleti beállítottságú kognitív pszichológusok sze-
rintii) és szépségét (például a nyelvészek szerint, úgy gondoljuk) egyebek között 
az adja, hogy csak közvetett eszközök állnak rendelkezésünkre. Ilyen közvetett 
eszközök — saját gondolkodásmódunk megfigyelése mellett — az emberi kul-
túrának mindazok a produktumai, amelyek a fenti folyamat megkönnyítésére, az 
emberi gondolkodás és memória lehetőségeinek kiterjesztésére hivatottak (a lis-
ta szinte végtelen): 

 szótárak, lexikonok, tezauruszok, 
 enciklopédiák, (szak)könyvek, tanulmányok, elemzések, 
 számítógépes információs rendszerek 
 ... 

 
1. ábra: a versértelmezési folyamat kognitív modellje 
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Ebben a megközelítésben a szövegek sajátosságai szükségképpen tükrözik az 
emberi gondolkodás sajátosságait, és ezáltal felhasználhatók azok vizsgálatára 
(és megfordítva). Például párhuzamba állíthatjuk a szövegek szerveződésének 
két alapvető fogalmát, a kohéziót és koherenciát az emberi gondolkodás (tudás) 
szerveződésének alapvető sajátosságaival (ld. 1. táblázat). Mindez azonban 
elsősorban a fogalmak kapcsolatrendszerének áttekintését segíti, következteté-
sek levonására önmagában nem elegendő. A fogalmak párhuzamba állításának 
egyik nehézségét ugyanis az adja, hogy a szövegek vizsgálatának, ill. értelme-
zésének különböző szintjeit különíthetjük el: 

 
egyrészt 
 
 a „felszínen”, a szöveg alaki vagy szintaktikai szintjén a szöveg (formáli-

san) különböző verbális vagy egyéb, multimediális jellegű elemei állnak, ilye-
nek például a szövegmondatok vagy szövegmondatláncok, az ezekhez kapcso-
lódó képek stb. és ezen a szinten értelmezhető például a konnexitás; 

 a „mélyben” ezekhez meghatározott valóságelemek vagy entitások (ill. 
ezek mentális — képet, hangot, illatot stb. (is) tartalmazó — reprezentációi) 
kapcsolódnak; például ezeket a kapcsolatokat tükrözik az egyes szövegelemek 
közötti szemantikai relációk, és ezen a szinten értelmezhető a kohézió, a korre-
ferencialitás, a téma-réma kapcsolatok stb. 

 
másrészt 
 
 adott, konkrét szituációk leírása kapcsán beszélhetünk tényállás-konfigu-

rációkról; egy tényállás-konfiguráción belül vagy egymással kapcsolatban álló 
tényállás-konfigurációk esetén beszélhetünk lineáris vagy horizontális organizá-
cióról; 

 absztrakt szinten a konkrét szituációkra vonatkozó tudásunk fogalmi sé-
mákba — tudáskeretekbe és forgatókönyvekbe — szerveződik,iii amelyek maguk 
is különböző absztrakciós szinteken vannak; ilyen értelemben beszélhetünk 
nyelvi, enciklopédikus, lexikális stb. tudásról, ezen a szinten értelmezhetjük a 
különböző szövegek hierarchikus  vagy vertikális organizációját, és itt jelennek 
meg például a szövegek közötti logikai kapcsolatok. 
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1. táblázat 

 
3. Rátérve a versértelmezési folyamatra, emeljük ki a fentiekből számunkra leg-
fontosabb megállapítást: 

 
Egy vers értelmezése csak „a jéghegy csúcsa”: az értelmezés a versszöveg el-

helyezését jelenti az értelmező egyéni, individuális tudásában. Másképpen 
megfogalmazva egy vers értelmezése a versszöveg „lefedését” jelenti a ren-
delkezésre álló fogalmi sémák (esetünkben elsősorban tudáskeretek) segít-
ségével. Azonban mivel a versértelmezés nemcsak egy embernek szól 

 az individuális tudásból csak azt használhatjuk fel, amely feltételezhetően 
minden megcélzott befogadó számára rendelkezésre áll egy adott kulturális kör-
nyezetben — tipikusan ilyen a nyelvi tudás és az enciklopédikus tudás általános 
(nem szakmai) része; 

 minden nem „nyilvánvalóan ismert” tudáselemet explicitté kell tenni a 
hozzáférhető kollektív tudás felhasználásával. 

 
A kollektív tudást az alábbiakban egy megfelelően összeállított korpusszal 

modellezzük (amelynek része az értelmezendő versszöveg, mint a „jéghegy csú-
csa”). A korpusz azonban jóval bővebb, mint amire szükségünk van (ha nem így 
lenne, csak bizonyos típusú szövegeket tudnánk a segítségével értelmezni). Te-
hát szűkítenünk kell a korpuszt: például úgy, hogy a versértelmezési folyamat 
előkészítéseként visszakeressük a versszöveg meghatározott kulcsszavai alapján 
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a számunkra fontos szövegrészleteket mint konkordanciákat. A korpusz szűkíté-
sének folyamata tipikusan iteratív eljárás, azaz átnézve azokat a konkordan-
ciákat, amiket egy adott szűkítési fázisban kaptunk, a keresési eredmények pon-
tosítása vagy teljességének növelése érdekében a kulcsszavak körét és szerve-
ződését módosíthatjuk (például új kulcsszavak hozzávételével). Mivel az értel-
mezendő versszöveg a korpusz részét képezi, a keresési profil jóságának egyik 
alapvető fokmérője az, hogy az értelmezendő versszöveg konkordanciái minden 
keresési fázisban minél nagyobb számban legyenek benne a keresési eredmé-
nyek halmazában. 

Egy érdekes mellékeredménye a fenti eljárásnak, hogy a keresés során a kor-
puszt alkotó szövegekből rendszerint különböző számú konkordanciát kapunk. 
Ez a szám a kereséshez felhasznált kulcsszavaktól (az ún. keresési profiltól) 
függ, amelyekkel lényegében azokat a tudáskereteket modellezzük, amelyek 
alapján a kiválasztott versszöveget értelmezni akarjuk. Tehát a „találatok” (ti. a 
visszakeresett konkordanciák) száma a korpusz egy adott szövegében a kulcssza-
vakkal megadott tudáskeretek előfordulásának jellemzője, és ezáltal az értelme-
zendő versszöveggel való hasonlóságnak a fokmérője. Az általunk választott 
vers esetén például a konkordancia program a következő információkat adta (a 
használt keresési profilt később adjuk meg): 

 
 
**** Concordance program **** 
 
input file  = ELIOT~11.TXT 
output file = temp.lst 
kwic mode   = 0 (continuous processing) 
verse mode  = true (insert line break signs) 
concordance id  =  [Eliot, T S - Marina.txt] 
Number of lines: 47 
Number of words: 255 
Number of relevant concordances found: 48 
Relevance factor: 18.823529411764707% 
 
 
Ebből most számunkra az utolsó három sor ad meg fontos információkat: 

T.S. Eliot „Marina” c. verse esetében a használt keresési profil mellett 48 kon-
kordanciát találtunk lényegesnek a vers 255 elvileg lehetséges konkordanciájá-
ból (ti. a program ennyi szót talált a versben, és mindegyik szó előfordulhat egy 
konkordancia kulcsszavaként). Vezessük be a lefedettség mutatóját („relevance 
factor”), mint a kettő hányadosát százalékban kifejezve: 

lefedettség = 48 / 255 * 100 % = 18,82 % 
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Ezek után megadjuk a korpusz néhány szövegére a program által szolgáltatott 
mutatók értékét sorszám / szószám / konkordanciák száma / lefedettség formá-
tumban. Azokat a szövegeket aláhúzzuk, amelyek vagy a lefedettség (pl. 3% 
vagy annál nagyobb), vagy pedig a kapott konkordanciák száma (pl. 30 vagy an-
nál nagyobb) alapján a legközelebb állnak az általunk választott vershez. 

 
Eliot, T S - A Song for Simeon: 50 / 289 / 11 / 3.81% 
Eliot, T S - Animula: 61 / 463 / 5 / 1.08% 
Eliot, T S - Ash-Wednesday: 268 / 1643 / 58 / 3.53% 
Eliot, T S - Burnt Norton: 209 / 1206 / 53 4.39% 
Eliot, T S - The Dry Salvages: 273 / 1841 / 39 / 2.12% 
Eliot, T S - East Coker: 250 / 1770 / 24 / 1.36% 
Eliot, T S - Eyes That Last I Saw In Tears: 19 / 90 / 4 / 4.44% 
Eliot, T S - Journey Of The Magi: 76 / 350 / 10 / 2.86% 
Eliot, T S - Landscapes: 51 / 201 / 10 / 4.98% 
Eliot, T S - Little Gidding: 298 / 1959 / 53 / 2.71% 
Eliot, T S - Marina: 47 / 255 / 48 / 18.82% 
Eliot, T S - Rock I.: 71 / 450 / 9 / 2.00% 
Eliot, T S - Rock VI.: 46 / 294 / 3 / 1.02% 
Eliot, T S - The Hollow Men: 132 / 444 / 24 / 5.41% 
Eliot, T S - The Waste Land (I): 94 / 643 / 11 / 1.71% 
Eliot, T S - The Waste Land (II): 108 / 794 / 0 / 0.00% 
Eliot, T S - The Waste Land (III): 162 / 911 / 13 / 1.43% 
Eliot, T S - The Waste Land (IV): 143 / 839 / 21 / 2.50% 
Shakespeare, William - Pericles Prince of Tyre (I): 757 / 4247 / 30 / 0.71% 
Shakespeare, William - Pericles Prince of Tyre (II): 969 / 4674 / 15 / 0.32% 
Shakespeare, William - Pericles Prince of Tyre (III): 566 / 2636 / 27 / 1.02% 
Shakespeare, William - Pericles Prince of Tyre (IV): 1080 / 5095 / 26 / 0.51% 
Shakespeare, William - Pericles Prince of Tyre (V): 788 / 3497 / 32 / 0.92% 
(Megnéztük az első színt külön is, amelyben Pericles és Marina egymásra 

talál. Ebben a kapott értékek 564 / 2478 / 20 / 0.81% érdekes módon még kisebb 
relevanciát mutatnak, mint a teljes felvonás esetén.) 

Shakespeare, William - The Tempest (I): 773 / 5192 / 39 / 0.75% 
Shakespeare, William - The Tempest (II): 602 / 4389 / 30 / 0.68% 
Shakespeare, William - The Tempest (III): 458 / 3263 / 30 / 0.92% 
Shakespeare, William - The Tempest (IV): 336 / 2308 / 19 / 0.82% 
Shakespeare, William - The Tempest (V): 434 / 3031 / 36 / 1.19% 
 
A technikai megvalósítást illetően a következőket mondhatjuk el: 
 a korpusz elektronikus formában állt számunkra rendelkezésre egy 5 MB 

nagyságrendű szövegállomány formájában (ez kb. 5000 A/4-es oldalt jelent); 
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 a korpuszból a konkordanciák visszakeresését egy saját fejlesztésű, Java 
nyelvű programmal végeztük el; 

 a kapott konkordanciákból egy újabb Java program segítségével egy 
HTML formátumú konkordancia szótárt generáltunk (ebből egy részletet bemu-
tatunk a mellékletben). 

 
4. A korpusz több szövegből összetevődő hiperszöveg (multimédiás elemekkel 
most nem foglalkozunk), így ez érvényes a korpuszból kialakított konkordancia-
szótárra is. A 2. ábra a konkordancia-szótár egy részletét mutatja: 

 

 
2. ábra: részlet a konkordancia-szótárból 

 
A HTML formátumú konkordancia-szótár egy táblázat, amelyben 
 minden sor egy konkordanciának felel meg; 
 a második oszlop tartalmazza az egyes konkordanciák cím- vagy kulcs-

szavát (félkövér betűstílussal kiemelve és középre igazítva a cellán belül), ami 
alapján a konkordanciák alfabetikusan el vannak rendezve (az ábrán szereplő 
különböző kulcsszavak a következők: Disappears, discovered, Dissolve, 
dissolve, dissolved, dissolves, dream); 
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 az első és harmadik oszlopok tartalmazzák a címszavak (max. 50 karakter 
hosszú) bal- és jobboldali szövegkörnyezetét, konkordanciáját, a verssorokat / 
jellel elválasztva egymástól; végül 

 a negyedik oszlop annak a szövegfájlnak a nevét tartalmazza, amelyben a 
konkordancia előfordul (a szövegfájlok nevét úgy választottuk meg, hogy egyér-
telmű legyen, melyik szerző melyik művét tartalmazzák). 

A konkordancia-szótár hipertextuális szerveződését a következők biztosítják: 
 a konkordanciák mellett megadjuk a forrásszövegre történő utalást is; 
 a konkordanciák címszavai alfabetikusan rendezettek, így az azonos cím-

szóhoz tartozó (egymás alatti) konkordanciák a különböző forrásszövegek kö-
zötti hipertext kapcsolatokat reprezentálják (ha lenne egy tezauruszunk, akkor 
ezt kiterjeszthetnénk az egymással szemantikai relációban levő címszavakra is). 

Alapvető elméleti kérdés a konkordancia-szótár és a tudáskeretek viszonya. 
Ha elfogadjuk, hogy a tudáskeretek szerkezetére vonatkozóan az (egynyelvű) 
értelmező szótárak, nyelvészeti lexikonok, tezauruszok és hasonló kiadványok 
adnak felvilágosítást, a konkordancia-szótár és a tudáskeretek viszonyának kér-
dése lényegében a konkordancia-szótár és a fentebb felsorolt szótári jellegű 
kiadványok kapcsolatára vezethető vissza. Ez azonban jól ismert, ugyanis a mai 
modern egynyelvű értelmező szótárak példamondataikat (amelyek egyébként a 
szócikkek többi elemének megalkotásakor is alapvető szerepet játszanak) szinte 
kivétel nélkül egy hatalmas méretű elektronikus szövegkorpuszból kialakított 
konkordancia-szótárból veszik. Vagyis az általunk költői szövegekből generált 
és címszavak szerint alfabetikusan elrendezett konkordancia-szótár sorait gon-
dolatban egy egynyelvű szótár címszavaihoz rendelve az egyes szócikkekben 
megadott példamondatok körét bővítjük ki (jelentős mértékben). 

A tudáskeretek szerkezetének visszaadása szempontjából az egynyelvű szótá-
rak legnagyobb problémája a címszavak alfabetikus rendezettsége. Ezáltal egy 
tudáskeret rekonstruálásakor általában nekünk kell a lényeges (azaz az adott tu-
dáskerethez tartozó) címszavak definícióiból és példamondataiból az adott tu-
dáskerethez tartozó további szavakat keresnünk, ezeket a szótárban visszake-
resni (rendszerint a legkülönbözőbb helyekről), és hozzávéve őket az eddig talált 
lényeges címszavakhoz addig folytatni újabb és újabb szavak keresését, amíg a 
kérdéses tudáskeretet alkotó szavak kielégítő teljességgel rendelkezésre nem 
állnak. Ezt az eljárást hivatottak megkönnyíteni (tudáskeretek helyett rendsze-
rint „témákról” vagy jelentéskörökről beszélve) 

– a nyelvi tezauruszok (amelyek csak címszavakat tartalmaznak lényegében 
tudáskeretek alapján csoportosítva), 
– az ún. „szókereső” szótárak (amelyeknek szűkebb szókincsük van, de az 
egyes témákat bővebben fejtik ki),  
– a nyelvi lexikonok (amelyek a jelentéskörök szerint elrendezett címszavak-
hoz szócikkeket is rendelnek),  
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– az aktivációs szótárak (amelyek főként a példamondatok körét bővítik az ér-
telmező szótárakhoz képest, és bár megmarad a címszavak alfabetikus elren-
dezése, a szinonimák együtt szerepelnek, és az utalások rendszere is bővebb), 
– és a kollokációszótárak is (amelyek lényegében a feldolgozott nyelvi anyag 
példamondataiban vagy konkordanciáiban „gyakran” együtt előforduló szin-
taktikai elemeket „hozzák össze” a címszavakhoz rendelt és jelentéskörök 
szerint szétválasztott szócikkekben). 
A fent körvonalazott eljárás lehetőségeit természetesen behatárolja a szótár 

jellegű kiadványok által lefedett nyelvi anyag, ami elsősorban a mindennapi, be-
szélt nyelvnek felel meg. Ebből következik, hogy az általunk generált konkor-
dancia-szótár egy kiválasztott vers értelmezésekor nélkülözhetetlen segítséget 
nyújt, mert az értelmezéshez szükséges tudáskereteknek pontosan azokat az ele-
meit tárja fel, amelyek a szótár jellegű kiadványokban nem vagy csak korláto-
zott mértékben szerepelnek. Olyan funkciót tölt be, mint a versértelmezéskor ki-
válóan használható idézetszótárak. Az általunk számítógéppel generált konkor-
dancia-szótár és az idézetszótárak közötti fő különbség az, hogy egyrészt az idé-
zetszótárak „kézzel” szerkesztett konkordancia-szótáraknak tekinthetők, és ezál-
tal kevesebb tartalmilag nem megfelelő helyre került konkordanciát tartalmaz-
nak (a címszavak alfabetikus indexéből kiszűrik pl. az alaki egyezéseket), más-
részt viszont az idézetszótárak nem egy adott vers értelmezéséhez készültek, te-
hát adott esetben jóval kevesebb releváns konkordanciát tartalmaznak (és sokkal 
több „zajt”, számunkra felesleges adatot, amelyből nekünk kell fáradságos mun-
kával kikeresnünk az értékes információt). 

A fentiekből következik, hogy a konkordanciákat más módon is elrendez-
hetjük. Kézenfekvő mód például a konkordanciákban előforduló releváns kulcs-
szavakat azok szerint a tudáskeretek szerint elrendezni, amelyekben előfordul-
nak. Ez a fajta elrendezés egyébként helyettesítené a tezaurusz korábban jelzett 
használatát is, viszont a kulcsszavak szerinti kereséshez ilyenkor szükséges egy 
alfabetikus index elkészítése is. A „ship” (hajó) tudáskeret fogalmai például el-
rendezhetőek a 3. ábrához hasonlóan: 

3. ábra: részlet egy „tezaurisztikus” konkordancia-szótár tartalomjegyzékéből 
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Az aláhúzott szavak hipertext linkek, amelyek a megfelelő címszavak közvet-
len elérését teszik lehetővé. Például a „ship” címszóhoz rendelt konkordanciák 
egy része szerepel a 4. ábrán (a szócikkben a „ship” címszó meghatározását is 
megadtuk): 

4. ábra: szócikk egy „tezaurisztikus” konkordancia-szótárból 
 
Az így elrendezett konkordancia-szótár szócikkeiben érdemes feltüntetnünk a 

címszavak metaforikus (vagy szimbolikus) jelentéseihez tartozó konkordanciá-
kat is. Ezeket fogalmi tartományok közötti leképezéseknek tekintve a címszó a 
konkordanciákban mint a metafora forrástartománya jelenik meg. A metafora ér-
telmezéséhez a céltartománynak azok a konkordanciái adhatnak kulcsot, ame-
lyekben a metaforában kifejezett és a céltartományba „átvitt” kapcsolat szó szerin-
ti értelemben jelenik meg. Formálisan az értelmezendő metaforát és az értelme-
zéshez használt konkordanciát vagy konkordanciákat célszerű egymás mellé he-
lyezni, és együtt olvasni — úgy, mintha egy szövegben jelentek volna meg. Az eh-
hez szükséges alapvető műveleteket és relációkat a következő részben tárgyaljuk. 

 
5. A versértelmezés során a megértéshez szükséges individuális tudást szöveg-
szerűvé tesszük (ti. vagy önállóan, „kommentárként” megfogalmazzuk, vagy pe-
dig segítségével kiegészítjük az értelmezendő szöveget, ld. alább), majd ezt az 
értelmezendő versszöveggel és a korpusz kiválasztott részével egységesítjük: 
azaz biztosítjuk a kohéziót, a koherenciát stb. a különböző forrásokból származó 
szövegek között. Az unifikáció fő eszközének a különböző forrásból szárma-
zó, de azonos sémához tartozó szövegek, szövegrészletek, ill. szövegelemek 
egymásnak megfelelő fogalmi tartományai közötti leképezéseket tekintjük. 
A leképezések explicit megadásához a versszöveg meghatározott részein és az 
értelmezéshez használt konkordanciákon két alapvető műveletet hajthatunk 
végre: 
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 a szövegrészleteket kiegészíthetjük azokkal a tudáselemekkel, amelyek pl. 
grammatikailag vagy az individuális tudás szintjén értelmezett szövegkörnyezet 
alapján implicit módon beleérthetőek a szövegbe; 

 a szövegrészletek párhuzamba állításakor elhanyagolhatjuk az egyes szö-
vegrészleteknek azokat az elemeit, amelyek nem unifikálhatóak a többi szöveg-
gel (például konkrétságuk miatt), és amelyek elhagyásával a szövegrészlet még 
értelmes marad (ez kb. az invariancia elvének felel meg). 

Lássunk erre egy példát. Válasszuk az értelmezendő versszövegnek T.S. 
Eliot „Marina” c. versét, és tekintsük ennek első három sorát: 

Micsoda tengerek micsoda partok és szürke sziklák és szigetek 
Micsoda vízcsapkodás (=a hullámok csapkodnak) a hajóorr körül 
És fenyőillat és a fenyőrigó füttye a ködben 
(T.S. Eliot: Marina) 

az értelmezéshez tekintsük a következő idézetet: 

S a néma köd szorítása alatt (=a néma ködben) 
Szól a harang (a tengeren), 
Méri az időt, mely nem a mi időnk, kongatja nemsietősen 
A guruló (=az ütemesen / lassú ütemben a partnak / szikláknak / stb. 

csapódó) hullám, 
(T.S. Eliot: Dry Salvages) 
 
A két idézetet néhány helyen kiegészítettük (zárójelek között, dőlt betűstílus-

sal), illetve a második idézetből egy részt elhagytunk (ezt áthúzott betűstílussal 
jelöltük). Ezek után állítsuk párhuzamba az egymásnak megfelelő fogalmi tarto-
mányokat: 

Marina Dry Salvages 
tengerek a tengeren 
partok, sziklák 
hajóorr 

a part / sziklák / ..., amihez a hullá-
mok csapódnak 

vízcsapkodás A hullám(ok) „gurulása”, hullámzás 
élénk, rendszertelen (vízcsapkodás) ütemes, lassú (hullámzás) 
köd köd 
hangos, hangokkal teli, „éneklő” (vö. 
fenyőrigó füttye a ködben) 

néma (köd) 

fütty(szó) harangszó 
fenyőrigó harang (lélekharang?!) 

2. táblázat 
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Szerencsére a versértelmezési folyamatban ezt nem szükséges minden eset-
ben ilyen részletességgel elvégeznünk, mivel a fogalmi tartományok egymáshoz 
rendelése az emberi gondolkodás egyik alapművelete — emiatt vagyunk képe-
sek metaforákat használni minden különösebb erőfeszítés nélkül (sőt bizonyos 
értelemben a nem metaforikus gondolkodás még nehezebb). A második leképe-
zésben bekereteztük azt a többletinformációt, amely nem szerepel az értelme-
zendő versrészletben — valójában a második versrészletet emiatt érdemes fel-
használnunk az értelmezés során.iv A többletinformációt egy metaforikus leké-
pezéssel adhatjuk meg: 

 
AZ IDŐ TENGER (vagy ÓCEÁN / FOLYÓ / VÍZ / ...) 
 
Mivel a tenger mindkét idézetben ténylegesen (azaz szó szerinti értelemben) 

is megjelenik, célszerűbb szimbólumnak tekinteni; ezért használjuk inkább a 

A TENGER (vagy ÓCEÁN / FOLYÓ / VÍZ / ...) IDŐv 

formát a tenger és idő közötti szimbolikus leképezés megadására. Ezt szem 
előtt tartva, „paradigmaként” használva a második szövegrészletet, olvassuk újra 
és értelmezzük az eredeti versrészletet: 

a hullámok csapkodása az „éneklő” ködben az idő gyors múlását jelzi, mint-
egy az idő összesűrűsödését az adott pillanatban. 

Mindez tökéletesen beleillik az értelmezendő versrészletbe, ha arra gondo-
lunk, hogy az elképzelt hajón álló narrátor tengerekről, partokról, sziklákról és 
szigetekről beszél (többes számban!), ez csak az emlékképek egyidejű, egyszerre 
történő megjelenését, visszatérését jelentheti az adott pillanatban. Ezek után már 
ezzel a többletértelemmel olvasható a vers folytatása: 

„Micsoda képek térnek vissza most” 

majd később 

„Az álom alatt, hol találkozása van minden vizeknek.” 

Fontos kiemelnünk, hogy a többletinformáció az értelmezendő és az értelme-
zéshez használt szövegrészletek egymásnak megfelelő fogalmi tartományai kö-
zötti leképezés miatt vihető át az eredeti szövegbe, azaz a fenti példa jól szem-
lélteti, hogy — általánosan fogalmazva — egy hiperszöveg akkor tekinthető szö-
vegszerűnek, ha a hiperszöveget alkotó és különböző forrásokból származó szö-
vegek megfelelő fogalmi tartományai között leképezéseket hozhatunk létre. A 
leképezések teszik lehetővé, hogy a különböző szövegeket egységes szöveg-ként 
olvashassuk: a fogalmi tartományok közötti leképezések hiperszöveg esetén 
a szövegösszefüggést biztosító alaprelációnak tekinthetők. 
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A leképezések jellegük szerint lehetnek 
 szó szerintiek, pl. azonos fogalmi tartományba tartozó szinonimák között; 

ilyen esetekben általában felesleges a leképezés explicit megfogalmazása, mivel 
részint ezt az emberi gondolkodás automatikusan elvégzi, részint pedig a tezau-
ruszok pontosan ilyen célokat szolgálnak; 

 metaforikusak, ilyenkor szokás forrás- és céltartományról beszélni; a me-
taforikus leképezések megadásához a modern metaforaelméletben szokásos 
CÉLTARTOMÁNY FORRÁSTARTOMÁNY formát használjuk;vi 

 szimbolikusak, amelyeket úgy értelmezünk, hogy a metaforikus leképe-
zések forrástartományához is hozzárendelünk önállóan létező valóságelemeket 
(vagy entitásokat) — ilyenkor tehát újabb jelentéssíkokat rendelünk az értelme-
zendő szöveghez. A szimbólumok megadásához az általunk bevezetett FOR-
RÁSTARTOMÁNY CÉLTARTOMÁNY formát használjuk. 

Megjegyezzük még, hogy ha a leképezéseket nominális kifejezésekhez kap-
csolódó fogalmi tartományok között értelmezzük, akkor a különböző szöveg-
részletek olvasása során implicit módon mindig feltételezzük, hogy ezek azonos 
entitásokat, valóságelemeket jelölnek. 

 
6. Mivel eddigi megállapításaink helyenként meglehetősen absztraktak voltak, 
lássunk néhány további példát az alkalmazásukra. Fentebb említettük, hogy az 
értelmezendő versszövegnek T.S. Eliot „Marina” c. versét választottuk. (A ver-
set Vas István fordításában a mellékletben adjuk meg.) A teljes versértelmezési 
folyamat bemutatására természetesen nincs módunk. 

A kiválasztott vers értelmezéséhez egy angol nyelvű korpuszt állítottunk 
össze, amely tartalmazta egyebek közt 

 TS Eliot válogatott verseit, 
 Shakespeare két színművét, a Pericles-t és a Vihar-t, 
 a Zsoltárok könyvét a Bibliából, 
 angol és amerikai költők antológiáit a Project Gutenberg archívumából. 
A korpuszban történő kereséshez két keresési profilt készítettünk, amelyek 

alapján a konkordanciákat megkerestük. Az elsőt a vers kulcsszavaiból és velük 
szemantikai relációban levő kulcsszavakból állítottuk össze, hogy a versben elő-
forduló legfontosabb tudáskereteket lefedjük (például a hajóval kapcsolatos sé-
mát vagy sémákat). A profil első sorában főneveket, a második sorban pedig 
igéket és mellékneveket adtunk meg. Ezt a profilt használtuk, amikor a korpusz 
egyes szövegeit a 3. részben relevancia alapján összehasonlítottuk. A második 
keresési profilt AZ IDŐ TENGER metaforához készítettük. A keresési profilok 
soronként VAGY logikával, a sorok között pedig ÉS logikával kapcsolják össze 
a megadott kulcsszavakat, vagyis az egy sorban levő kulcsszavak valamelyike 
minden megtalált konkordanciában előfordul, és minden sorból legalább egy 
szónak elő kell fordulnia a talált konkordanciákban. 



Boda István Károly—Bodáné Porkoláb Judit 

 44 
 

1. keresési profil: 
 air bow charm cliff death despair dream experience fancy fantas flower 

fog future globe grace heaven hope image island leaf leaves life lives magic 
meaning memor mind miracle mist music ocean pageant past picture pine place 
region response revival rock sail sea ship shore sleep soul sound speech spell 
spirit stage strength swell thrush time tree vision water wave wood word world 
wind, 

 appear awake awoke becom became believe call clear conjure conscious 
dead die discover drift dying disappear dissolve enchant eternal fade fading 
faint float forget forgot imaginary immaterial insubstantial lap live living meet 
met melt purif raise raising real reappear recogniz recollect redeem reduce 
reducing releas reliev remember renewed resign return reveal revive reviv ring 
rang rung sing sang sung sink sank sunk speak spoke swim swam swum 
transient transparent unconscious unheard unknowing unknown unreal 
unredeemable unspoken unsubstantial. 

 
2. keresési profil: 

 time, 
 beach boat coast current deep draw drew drip ebb eddy float flow flew 

flown flood fluent foam fountain furrow grow grew island lap ocean overflow 
pour retreat ring rang rung rise rose river row sand sea shift ship shore sink sank 
sunk splash spring stream surf swell swirl tidal tide wash water wave whirlpool 
withdraw withdrew. 

 
Megjegyezzük még, hogy a program szótöveket keres, azaz a keresési profi-

lokban előforduló szavak bármilyen toldalékos vagy egyéb módon kiegészített 
alakja találatként jelenik meg (pl. ship esetén ships, shipping stb., sea esetén 
seas, seaman stb. és — sajnos — season, seasoned stb.). Az első profil alapján 
kapott keresési eredményekből generált HTML állományból a 2. ábrán már 
bemutattunk egy részletet; az 5. ábrán pedig a második keresési profil révén 
kapott HTML állomány egy részletét mutatjuk be. 

 
Végezetül a 3-5. táblázatokban megadjuk néhány alapvető séma előfordulá-

sát, a teljes versértelmezési folyamatban nyilvánvalóan több sémára lenne szük-
ség. (Igyekeztünk olyan részleteket választani, amelyek az általunk olvasott 
verselemzésekhez képestvii új gondolatokat sugallnak.) A táblázatban az egyes 
verssorok mellett először a verssorokkal kapcsolatos tudáskereteket jelenítjük 
meg (vagy terjesztjük ki, ahogy tetszik) a korpuszból vett idézetekkel, majd a 
következő oszlopban a megfelelő metaforikus, ill. szimbolikus leképezéseket 
adjuk meg. Egyes idézetek mellett, ahol a gondolatmenet ezt szükségessé tette, 
végjegyzetben megadtuk az eredeti angol szöveget is. 
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5. ábra: részlet a konkordancia-szótárból 
 

T.S. Eliot: Marina egyes kulcsszavakhoz kötő-
dő sémákkal kapcsolatos 
idézetek 

(metaforikus) le-
képezések és ma-
gyarázatok 

...   
Micsoda tengerek micso-
da partok és szürke szik-
lák és szigetek 
Micsoda vízcsapkodás a 
hajóorr körül 
És fenyőillat és a fenyő-
rigó füttye a ködben 

S a néma köd szorítása alatt 
Szól a harang, 
Méri az időt, ... kongatja nem-
sietősen 
A guruló hullám, 
(T.S. Eliot: Dry Salvages) 
Az idő tenger nélkül elgondol-
hatatlanviii 
(T.S. Eliot: Dry Salvages) 

A VÍZ / TENGER 
/ ÓCEÁN IDŐ 
 a hullám „guru-
lása” / csapkodása 
a néma / „éneklő” 
ködben az idő las-
sú / gyors múlását 
jelzi 
 a hullám hangja 
harang(szó) — lé-
lekharang? 

Micsoda képek térnek 
vissza most 

  

Ó én lányom.   

3. táblázat 
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T.S. Eliot: Marina egyes kulcsszavakhoz kö-
tődő sémákkal kapcsola-
tos idézetek 

(metaforikus) leképezé-
sek és magyarázatok 

...   
Azok, akik a kutya 
fogát hegyezik és azt 
mondják 

 

 

AZ IRÍGYSÉG KUTYA 
 az irigy kutya a fogát 
vicsorítja / hegyeziix 
 az irigy ember (irigy) 
kutya 

 

Halál   
...   
Lényegtelenné váltak, 
semmivé csökkentette 
őket a szél,x 
A fenyő lehellete, a 
köd erdődalaxii 
Ez a kegyelem felol-
dotta őket e helyenxiii 

A játék véget ért. — Mond-
tam, hogy így lesz. — / 
Szinészeim tündérek voltak 
és / Köddé foszoltak újra, 
könnyü köddé... / És mint e 
semmiből szőtt látomás: / 
A felhő-kámzsás tornyok, 
büszke várak / Szent 
templomok, s e roppant 
Glóbusz is, / Tenger 
népével köddé foszlik egy-
szer — / Akár az én illó 
szinházam — elvész: / Szi-
lánkja sem marad. Egész 
valónk / Csak álmok szöve-
te; s kis életünk / Egy álom 
koronázza meg.xi 
(Shakespeare: The Tem-
pest. Act IV. Scene 1) 

 

A VILÁG / VALÓSÁG 
SZÍNHÁZ 
 az élet játék 
 az emberek (férfiak, 
nők) színészek / szelle-
mek 
 a tornyok / várak / 
templomok / a Föld ma-
ga is csupán káprázat / 
látomás / levegő / szél / 
köd 
 a kegyelem álom 
(csak a magyar fordítás-
ban) 

 

4. táblázat 
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T.S. Eliot: Marina egyes kulcsszavakhoz kö-
tődő sémákkal kapcsolatos 
idézetek 

(metaforikus) leké-
pezések és magya-
rázatok 

...   
És ez az arc mi le-
gyen, e nem olyan 
tiszta, de tisztább 
Ez az érverés a kar-
ban, e nem oly erős, 
de erősebb — 
Örökbe, kölcsönbe 
adták? távolibb mint 
a csillagok és köze-
libb, mint a szem 
Levelek és siető léptek 
közt suttognak és hal-
kan nevetnekxiv 
Az álom alatt, hol 
találkozása van min-
den vizeknek. 

Szemek, melyekkel álmodni 
sem merek / A halál álomor-
szágában / Nincsenek: / Ott a 
szemek / Tört oszlopon napsu-
garak / Ott a fák, ha hajla-
doznak / S a hangok / Ha a 
szélben dalolnak / Ünnepib-
bek és távolibbak / Mint egy 
halványuló csillag. 
(T.S. Eliot: Az üresek) 
Jelen idő és múlt idő / A jövő 
időben talán jelen van, / S a 
jövő idő ott a múlt időben. 
... 
Ami lehetett volna s ami volt / 
Egy célba fut és az mindig 
jelen van. / Léptek visszhang-
ja az emlékezetben / A folyo-
són át, ahol nem haladtunk / 
Az ajtóhoz, melyet ki nem 
nyitottunk / A rózsakertre. 
(T.S. Eliot: Burnt Norton) 

A HALÁL ÁLOM 
 a halálban / álom-
ban a hangok / sutto-
gások / nevetések / 
arcok távolibbak, 
mint a csillagok 

 
 
 
 

A VÍZ / TENGER / 
ÓCEÁN IDŐ 
 a jelen, múlt és a 
jövő találkozik az 
emlékezetben / álom-
ban 
 az élet haladás / 
utazás egy folyosón / 
a tengeren 
 a cél halál / rózsa-
kert / sziget 

 
5. táblázat 

 
Úgy véljük, a fenti táblázatok önmagukért beszélnek, és meggyőzőek abban a 

tekintetben, hogy a tanulmányban körvonalazott, hipertext alapú versértelmezési 
módszer a lehetséges jelentéseknek olyan mélységeihez vezethet el, amelyet 
„hagyományos” versértelmezési vagy verselemzési módszerekkel nagyon nehéz 
lenne elérni. 
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1. sz. melléklet 
 
T.S. Eliot: Marina 
 
Quis hic locus, quae regio, quae mundi plaga? (Mi ez a hely? Mily táj, mi sarka a 
világnak?) 
 
Micsoda tengerek micsoda partok és szürke sziklák és szigetek 
Micsoda vízcsapkodás a hajóorr körül 
És fenyőillat és a fenyőrigó füttye a ködben 
Micsoda képek térnek vissza most 
Ó én lányom. 
 
Azok, akik a kutya fogát hegyezik és azt mondják 
Halál 
Azok akik a kolibri dicsőségében csillognak és azt mondják 
Halál 
Azok akik az elégedettség disznóólában ülnek és azt mondják 
Halál 
Azok akik az állatok önkívületét szenvedik és azt mondják 
Halál 
 
Lényegtelenné váltak, semmivé csökkentette őket a szél, 
A fenyő lehellete, a köd erdődala 
Ez a kegyelem feloldotta őket e helyen 
 
És ez az arc mi legyen, e nem olyan tiszta, de tisztább 
Ez az érverés a karban, e nem oly erős, de erősebb - 
Örökbe, kölcsönbe adták? távolibb mint a csillagok és közelibb, mint a szem 
Levelek és siető léptek közt suttognak és halkan nevetnek 
Az álom alatt, hol találkozása van minden vizeknek. 
 
Az orrfa jégtől, a festék hőségtől repedt meg. 
Én tettem ezt, én vagyok az, aki ezt elfeledte, 
De most emlékezik. 
Az árbocot szú, a vitorlát a penész megette 
Ama júniustól eme szeptemberig. 
Nem tudva tettem ezt, félig akarva öntudatlanul azzal, ami enyém. 
A fenékpalánksor léket kapott, az eresztékek tömítésre várnak. 
Ez a forma, ez az arc, ez az élet 
Él, hogy túléljen egy rajtam túli idővilágban - 
Mondjak le életemről ezért az életért, szavaimról ama ki nem mondottakért, 
Az ébredésért, a megnyílt ajkakért, az új hajókért. 
 
Micsoda fenyvesek, micsoda partok és gránitszigetek a vitorlarúdjaim felé 
És fenyőrigó rikkantása a ködben 
Ó lányom. 
 
(Vas István fordítása) 
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2. sz. melléklet 
 

Briton Riviere: „Envy, Hatred, Malice” (Irígység, gyűlölet, rosszindulat) c. fest-
ménye 

 

 
Forrás: Dog prints, hand colored pictures 
(http://www.intaglio-fine-art.com/prints/dog-pictures.html) 
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Jegyzetek 
 

                                                           
i Beaugrande—Dressler (2003) a szövegszerűség hét ismérvét (köztük a kohéziót, kohe-
renciát, stb.) sorolja fel. A szövegösszefüggést biztosító relációk részletes elemzését adja 
Petőfi S. János (2004). A tanulmány I. részében elsősorban az utóbbi tanulmány szóhasz-
nálatát követjük.
ii „Ideally, cognitive psychologists would love to be able to observe directly how each of 
us represents knowledge ... Unfortunately, direct empirical methods for observing 
knowledge representation are not available now” (Sternberg, J. 1996: 158)
iii lásd pl. Petőfi S. János (2004), Tolcsvai Nagy Gábor (2001: 279–280)
iv Emellett érdekes lehetne még A HULLÁM HANGJA LÉLEKHARANG szimbólum 
kifejtése is, de most elsődleges célunk nem a vers értelmezése, hanem a leképezések 
alapgondolatának minél egyszerűbb kifejtése — többek közt ezért hagytuk el a „mely 
nem a mi időnk” részletet is. A HAJÓ TEST, AZ UTAZÁS (A TENGEREN) ÉLET 
szimbólumokkal a „Micsoda vízcsapkodás a hajóorr körül” képhez további értelmezési 
síkokat rendelhetnénk.
v A metafora / szimbólum gyakoriságát jelzi, hogy az Interneten — a világ jelenleg hoz-
záférhető legnagyobb szövegkorpuszában — az „ocean of time” (=az idő óceánja) kifeje-
zés 6140-szer, a „sea of time” (= az idő tengere) kifejezés pedig 32700-szor fordult elő a 
Google keresőrendszer szerint.
vi vö. Lakoff, G. (1993), Kövecses Z. (1998).
vii lásd Hankiss E. (1970), Takács F. (1978: 247), Leavis, F.R. (1962: 112–114), Rooney, 
W.J. (2002), Williamson, G. (1955: 185–187)
viii We cannot think of a time that is oceanless.
ix vö. „A képi reprezentáció elemeit és relációit lényegében az itt kiemelt metaforikus 
kifejezések vizuális megfelelői alkotják, illetőleg szervezik.” (Vass L. 2003: 109)
x Are become insubstantial, reduced by a wind,
xi „Our revels now are ended. These our actors, / As I foretold you, were all spirits, and / 
Are melted into air, into thin air; / And, like the baseless fabric of this vision, / The 
cloud-capp'd towers, the gorgeous palaces, / The solemn temples, the great globe itself, / 
Yea, all which it inherit, shall dissolve, / And, like this insubstantial pageant faded, / 
Leave not a rack behind.”
xii „A breath of pine, and the woodsong fog”
xiii „By this grace dissolved in place”
xiv „Whispers and small laughter between leaves and hurrying feet”


