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1. 
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Gondolatok Szikszainé Nagy Irma, Petőfi S. János és 
Benkes Zsuzsa, valamint Tolcsvai Nagy Gábor könyvéről  

KOCSÁNY PIROSKA 
 

A témául választott három könyv három különböző világ. Összekötő kapocs 
számukra csak a szöveg fogalma. Elemzéseimben azt próbáltam megmutatni, 
hogy e fogalom mennyire más és más irányba és — ami ennél is fontosabb — 
mennyire más és más, a szövegen túlmutató kutatási tárgy és feladat megha-
tározásához és vizsgálatához vezeti a szerzőt és természetesen az olvasót. A 
Leíró magyar szövegtan a szövegből kiindulva magának a magyar szövegtan-
nak, vagyis a szövegről szóló hazai tanításoknak az összefoglaló és pontos leírá-
sára törekszik. A szöveg megközelítései a szöveget jelnek tekinti, a szemiotika 
fogalomrendszerét világértelmezéssé tágítja, és a szövegalkotás és szövegértel-
mezés szemiotikai folyamatát a világ megismerésének módjaként modellálja. A 
magyar nyelv szövegtana pedig, bár kétségtelenül a magyarban szabályozottnak 
tűnő szövegszinteket és szövegstruktúrákat mutat be, valójában az elsősorban 
Langacker nevével fémjelzett kognitív nyelvészeti irányzat fogalmainak és vizs-
gálati módszereinek (a hazai nyelvtudományban úttörőnek számító) alkalmazá-
sa. Mindhárom könyv közös tulajdonsága azonban a problémagazdagság. Átfo-
gó céljaik okán mindegyik szinte tálcán kínálja a kérdések, esetenként az elvar-
ratlan (elvarrhatatlan?) szálak sokaságát, és ezzel mindegyik eleget tesz a tudo-
mány számára bizonnyal egyik legszebb feladatnak, vagyis annak, hogy tovább-
gondolásra késztessen. A tanulmány erre tesz kísérletet. 
 
1. Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan  

 
A Leíró magyar szövegtan (és a hozzá tartozó gyakorlókönyv: Szövegértés – 

szövegelemzés – szövegalkotás) műfaja szerint tankönyv. Tankönyv mivoltát 
hangsúlyozzák olyan tényezők is, mint a fejezeteket nyitó rövid vázlat kulcssza-
vakkal, a fejezeteket záró összefoglalás, fejezetenként az alapfogalmak és fontos 
kifejezések felsorolása, az ezeket követő egy vagy több „vitakérdés” (= az adott 
fejezetben nem tárgyalt, de a tárgyaltak alapján és azokról elgondolkodva 
megválaszolható, egy-egy részletre, egy-egy társuló problémára irányuló kérdés) 
és a minden fejezetben külön is megjelenő szakirodalom. A kötet azonban egy-
úttal túl is lép a tankönyvekkel szemben támasztható elvárásokon azzal, hogy 
megpróbálja feltérképezni a vizsgált tudományterület lehetőleg teljes ter-
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minológiai tarkaságát. A következőkben éppen erre a szándékra és ennek ered-
ményeire térek ki, éspedig elsősorban a szövegértékűség, a szövegösszefüggés 
és szinonimáik mint terminus értékűnek szánt kifejezések, illetve a kohézió tár-
gyalása kapcsán. Mielőtt azonban e kérdéseket Szikszainé Nagy Irma könyvében 
bemutatnám, ki kell térnem a „leíró szövegtan” mibenlétének problémájára mint 
a szerző döntéseit szükségszerűen meghatározó és befolyásoló alapkérdésre. Így 
a következő gondolatmenet e kérdések mentén fogalmazódik meg:  

1. Mit jelent a „leíró szövegtan” megjelölés? 
2. Miképpen kezeli a könyv a szövegösszefüggés és a szövegértékűség fogal-
mát? 
3. Hogyan épül be a könyv rendszerébe a kohézió fogalma? 
 

1.1. Mit jelent a „leíró szövegtan” megjelölés? 
 
A nyelvtudományban a „leíró” tudomány fogalma legalább háromféle értel-

mezést nyert. Röviden összefoglalva a következő ismert értelmezésekre gondol-
hatunk: (i) a Saussure-i értelemben vett szinkrón nyelvészet, szemben a diakrón 
nyelvészettel; (ii) a deskriptív, vagyis a jelenségek és szabályok pontos megfi-
gyelésére és leírására törekvő nyelvészet, szemben a preskriptív szándékú nyel-
vészettel, vagyis a „helyes” nyelvhasználatra, illetve a nyelv egyfajta „tökéletes” 
megjelentetésére koncentráló nyelvészettel, mint például a közismert DUDEN 
grammatikák a német nyelvtudományban stb.; (iii) a nyelvet mint adott és meg-
ragadható szókészlet és szabályrendszer együttesét leíró, állapotot rögzítő nyel-
vészet, szemben a problémakereső és magyarázni képes nyelvészettel; ez utóbbi 
szembenállás a huszadik századi strukturalista leíró grammatikák és a generatív 
grammatikák közötti különbséget hivatott szemléltetni. A „leíró” nyelvészet 
mindhárom értelmezésében azonban közös az a tény, hogy tárgya a nyelv, éspe-
dig abban az értelemben, ahogyan azt a „langue”, a „norma” vagy a „kompe-
tencia” fogalom meghatározza. A leíró szövegtan tárgya viszont (legalábbis a 
szövegtan képviselőinek egyik nagy tábora szerint) nem a nyelv, hanem a szö-
veg. Mit fog tehát a leíró szövegtan szükségszerűen „leírni”? A kérdés csak lát-
szólag triviális, a válasz távolról sem egyértelmű.  

Ha az adódó párhuzamokra gondolunk, a „mit írunk le, amikor leíró szöveg-
tant alkotunk” kérdés a tárgyat illetően a következőképpen merülhet fel: A 
„langue”-nak és a normának nem feleltethetünk meg semmilyen általános szö-
vegfogalmat. A „langue”-nak azért nem, mert a SZÖVEG mint általános fogalom 
minden kétséget kizáróan szemiotikai fogalom, vagyis jel és nem jelrendszer 
(mint a langue, amely egy nyelvközösség számára készletből és szabályokból 
álló tudást képez). A normának azért nem, mert ami a szövegben mint norma 
megragadható, az nem a SZÖVEG, hanem a szövegtípus lesz, illetve bizonyos 
szövegtípusoknál — például a szekvenciális monologikus szöveg esetében — 
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egyfajta mondaton túli grammatika (nyelvi) szabályrendszerével írható le (pél-
dául a szubsztitúció, a mellérendelés, az idők használata stb.). A szöveggel kap-
csolatban tárgyalható kompetencia fogalom pedig a szövegalkotás és szövegér-
tés kognitív, nyelvi-szemantikai és kommunikatív-pragmatikai szabálylehetősé-
geit foglalja magában, tárgyalása tehát arra a háromféle képességünkre (szöveg-
kompetenciánkra?) szorítkozhat, hogy képesek vagyunk egy szöveget mint szö-
veget felismerni (vagyis a nem-szövegtől, például egy véletlenszerűen összera-
gasztott mondatsortól megkülönböztetni), mint szövegtípust azonosítani, illetve 
a szöveget darabjaiból megfelelő sorrendben összerakni.  

Ha felidézzük az ismert szövegtanokat, rá kell jönnünk, hogy valóban minde-
gyik megpróbál szembesülni a szöveg jel mivoltával (ide vezetnek azok a törek-
vések, amelyek a szöveget mint koherens egységet, összképzetet, funkcionális 
egységet stb. igyekeznek megragadni), a szöveg nyelvi (grammatikai, szemanti-
kai, kommunikatív-pragmatikai) mivoltával (ide sorolhatók a mondaton túli 
grammatikaként is aposztrofálható kísérletek) és a szövegkompetencia kognitív 
fogalmával (vagyis a szöveg-nem szöveg elkülönítéssel, az értelemadással, a 
szövegszintek felismerésével stb.). E szempontok természetesen többnyire egybe 
is folynak. Példaképpen mindjárt fel is idézhetjük Szikszainé Nagy Irma köny-
vének második fejezetét, ahol a szerző szellemesen és látványosan tárgyalja a 
szöveg mibenlétét — vagyis a szövegtan tárgyát — mindhárom szempontból, 
mégpedig ezekre a kérdésekre visszavezetve: „Mi szöveg?”, „Mi egy szöveg?”, 
„Mi a szöveg?”. A Mi szöveg? című fejezet az intuícióból (= a kompetenciából) 
kiindulva vezeti be a szöveg és a nem szöveg fogalma mellé az antiszöveget és 
az effektusszöveget (értelem nélküli hangzós egységek egymásutánja, pl. gyer-
mekmondókákban, kiszámolókban, illetve pl. dadaista versek), az álszöveget 
(például terápiás írásfeladat), a töredékes szöveget és az agrammatikus szöveget. 
Ugyanitt más fajtájú, más megalapozottságú kompetenciánk alapján emeli ki az 
olyan határeseteket, mint bizonyos egyetlen mondatból vagy szóból álló szö-
vegek, amelyeknek szöveg mivoltát „a lezártság, befejezettség érzete” (43), illet-
ve a jelenség különleges kommunikatív funkciója igazolhatja. A „Mi egy szö-
veg?” kérdéssel a szerző többek között a szöveg mint jel fogalmával szem-
besül, elkülönítvén, illetve tárgyalván a textus mellett a szövegelőzményt (pre-
textus) és a járulékos részt (poszttextus), továbbá a szövegegészhez képest a 
részszöveget mint autonóm egységet, illetve a szövegrészt, amely — amint neve 
is mutatja — csak „csonkított” szöveg (46). Végül a „Mi a szöveg?” kérdés 
egyesíti a szövegkompetencia vizsgálatánál lehetséges meggondolásokat a szö-
veget megformáló nyelvi szabályok meglétével, amennyiben elindul a szöveg 
versus mondathalmaz szembeállítástól (4.1. fejezet, 46kk), szembeállítja a szö-
vegmondat és a szöveg fogalmát (4.2. fejezet, 48k), és rövid tudománytörténeti 
kitérővel (4.3. fejezet: A szöveg az egyes elméleti keretek szemszögéből. 49kk) 
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eljut a szöveg és a langage szintjeinek, illetve a szöveg és a nyelv viszonyának 
tárgyalásához (52). 

A mondottakból, a fenti felsorolásból, illetve a könyv teljes 2. fejezetéből (A 
SZÖVEG címmel) máris kiviláglik, hogy a leíró szövegtan számára az, amit 
„leír”, nem lehet más, mint a SZÖVEG elfogadott avagy problematikus és ezért 
továbbgondolásra serkentő tudományos értelmezéseinek és kezelésének, az 
alkalmazható szempontoknak és kategóriáknak a leírása. Vagyis tárgya tu-
lajdonképpen nem a szöveg, hanem mindaz, amit a szövegről tudunk vagy 
tudni vélünk, különböző keretekben. A Leíró magyar szövegtan valóban erre 
törekszik: nagy gondossággal feltérképezi és kiegészíti az elsősorban a magyar 
nyelvű szakirodalomban fellelhető, a szövegről vagy arról is szóló szakirodal-
mat, és eredményeit megpróbálja koherens egységben leírni. Vagyis nem tárgy-
tudományos, hanem bizonyos értelemben metatudományos leírás. Állításomat 
— hogy ti. a leíró szövegtan szükségszerűen nem a SZÖVEGet (mint ahogyan a 
nyelvészet a „langue”-ot, a „normát”, a „kompetenciát”) írja le, hanem mindazt 
a különbözőképpen elért és tárgyalt szempontot, ahonnan és ahogyan a szövege-
ket vizsgálni lehet — alátámaszthatja a szerzőnek egy szintén szellemes és di-
daktikailag is helyeselhető eljárása: A fejezeteket (amelyekben tehát a szöveg-
vizsgálat sokféle forrásból származó szempontjait sorolja fel, egészíti ki, rendezi 
és fűzi egybe) minden esetben egy konkrét szövegvizsgálattal (Juhász Gyula 
Anna örök című versének az adott fejezetben megismert fogalmakkal való elem-
zésével) zárja le, szemléltetvén a bemutatott (= leírt) vizsgálati szempontok le-
hetséges relevanciáját a szövegelemzésben. Vagyis a Leíró magyar szövegtan 
felépítésével is megerősíti azt a ki nem mondott tényt, hogy e szövegtani vizsgá-
lódás tárgya kettős: (i) egyfelől maga a mindenkori szöveg (= az interpretáció) 
és (ii) másfelől a szövegek alkotásáról, mibenlétéről és értelmezéséről való tudá-
sunk, vagyis az a szövegekkel kapcsolatos ismeretanyag, amely a mindenkori 
szöveg értelmezését előkészíti, segíti, naiv értelemben magyarázza. Innen nézve 
az a tény, hogy a Leíró magyar szövegtan óriási mennyiségű tarka információt 
tartalmaz, hogy textológiai fogalomtára csaknem ötszáz címszót ölel föl, hogy 
ugyanazt a jelenséget több szemszögből, más és más vizsgálati keretben újra és 
újra körüljárja, vállalva az eklekticizmus veszélyét is, mindenképpen pozitívum-
nak tekintendő: olyan lehetőségnek, amely végső soron az interpretációt szol-
gálhatja. A leírás másfelől a magyarországi szövegtani kutatások eredmé-
nyeinek rendezett rögzítése is. 

 
1.2. A szövegértékűség és a szövegösszefüggés mint a szöveg megragadása 
céljából terminus értékűnek szánt fogalom 

 
A szövegtanok a szöveget köztudottan leginkább két irányból próbálják meg 

meghatározni: a szöveg attól szöveg, hogy koherens értelmi/gondolati egység, il-
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letve attól szöveg, hogy elemei egymásba fűződnek. A könyv harmadik fejezete 
(TEXTUALITÁS címmel) a szöveg mibenlétét ugyancsak ehhez a két tényezőhöz 
köti, és e két tényezőt a szövegértékűség és a szövegösszefüggés elnevezéssel ra-
gadja meg.  

Ha fellapozzuk a fogalomtárat, illetve végigkísérjük a könyvben a fogalmak 
használatát, tanúi lehetünk annak a folyamatnak, ahogyan egy fogalmat igen 
sokféle névvel való megközelítés révén próbálunk pontosítani abból a célból, 
hogy azzal mint terminussal dolgozni tudjunk. A probléma természetesen az 
lesz, hogy fogunk-e tudni terminus értékűnek szánt fogalmunk számára a sokféle 
verbális megközelítésen túlmenően megfelelő definíciót adni.  

A szövegértékűséggel és a szövegösszefüggéssel rokonítható fogalmak lehet-
nek például a következők (idézetek a fogalomtárból, 462kk):  

„szövegértékűség = szövegjelleg, egy nyelvi produktum szövegként való 
elfogadása → szövegszerűség = szövegség (Deme) = szövegiség (Szabó) 
= szöveg-összefüggőség (Petőfi S. János), 
szövegösszefüggés = a szövegmondatok láncát összekapcsolttá tevő szer-
vező erő, 
szövegösszetartó erő = a szöveg belső szervezettségét biztosító erő, szö-
vegösszefüggést eredményező szövegszervező erő,  
szövegszervező elv (fókusz, affinitás) = a szöveg egészére kiható rendező 
elv”, 
textualitás = a szöveg jellemzője mint 1. szövegértékűség és mint 2. szö-
vegbeli összefüggés. 

 
Nem e könyv problémája, hanem a szövegtan egyik legsúlyosabb és legérde-

kesebb kérdése éppen az, hogy a felsorolt metaforák (érték, értékűség, erő, fó-
kusz, rendező elv, de folytathatjuk a sort olyan nemzetközileg elfogadott metafo-
rákkal, mint koherencia, Gesamtvorstellung stb.) milyen módon, milyen keret-
ben definiálhatók (definiálhatók-e). Nem véletlen, hogy feltűnően sok a szinoni-
ma, hogy némely fogalom megadása óhatatlanul cirkuláris lesz, és hogy akár 
szerzőnként eltérnek az elnevezések. A sokféle verbális próbálkozás éppen a de-
finiálhatóság (vagy definiálhatatlanság) problémájának a szemléletes jelzése, és 
mint ilyen többek között figyelemre méltó tudomány-módszertani és tudomány-
történeti jelenség is lehet. 

Mindezért nyilván nem véletlen, hogy e sarkalatos fogalmakat a legtöbb szö-
vegtan — ez a könyv is — úgy próbálja meg tartalommal megtölteni, hogy 
igyekszik a jelenségekről szerzett tapasztalatokat minél többféleképpen osztá-
lyozni, minél gazdagabban rétegezni.  

A szövegértékűséget tárgyalva a szerző sorra veszi a magyarországi szakiro-
dalomban felbukkanó szinonimákat, értelmezni próbálja őket mint lehetséges 
(naiv) terminusokat, és némelyiket indoklással el is veti. Így választja ki a szö-
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vegértékűség terminust, elvetvén a szövegszerűség, szövegség (Deme László ki-
fejezése), szövegiség (Szabó Zoltán szakszava) textualitás és szöveg-összefüg-
gőség (Petőfi S. János kifejezése) szavakat (55). Egymásra vetíti a szövegér-
tékűség kritériumait Isenberg, Lotman és de Beaugrande—Dressler felfogásában 
(56k), és eredményeit kiegészíti és summázza a szövegértékűséget mutató nyelvi 
és nem nyelvi jellemzők felsorolásával (57). A következőket írja (kiemelések az 
eredetiben): 

„A szövegértékűséget az alkotó és a befogadó dönti el sajátos szövegismér-
vek alapján. Szövegnek fogadja el, ha annak belső sajátságaiból eredően: 

tartalmi folyamatosságot éreztet, és egységes témájú, 
a kommunikációs célhoz igazodva a témát a teljesség és a lezártság érzetét 

keltve fejti ki, 
mondatai tartalmi-logikai, grammatikai kapcsoltságúak, 
szerkezeti egységei egymásra épülők, 
stilárisan egynemű, 
[… ] formai és […] akusztikus elkülönültséget mutat; 
ha külső, pragmatikai jellemzőiből következően: 
a kontextus és a szituáció alapján a világra vonatkozó tudásból, közös előis-

meretekből, a szociokulturális háttérből adódóan a nyelvi kommunikáció egysé-
gének tekinthető.”  

 
Ebben a leírásban valóban benne van a szövegtanok minden ismert állítása 

— mindazon veszélyekkel együtt, amelyeket a leírásokban rejlő kifejezések sok-
szor homályos, illetve metaforikus jelentése okoz (gondolhatunk elsősorban az 
olyan, sokat taglalt kifejezésekre, mint az egységes téma, a teljesség és lezárt-
ság, a nyelvi kommunikáció egysége stb.).  

Hasonlóan jár el a szerző a szövegösszefüggés fogalmának bevezetésekor is; 
ezt a fogalmat hét irányból közelíti meg. Ezek a következők: 1. A szöveg szintjei 
szerinti szövegösszefüggést eredményező szövegszervező erő fajtái (a koheren-
cia, a kohézió és a konnexitás fogalmakból kiindulva). 2. A szövegösszefüggés 
megvalósulásának foka, erőssége (koherens, inkoherens, majdnem koherens, ke-
vésbé koherens szövegek). 3. A szövegösszefüggés az utalás iránya szerint (a fo-
rikus elemek szerint). 4. A szövegösszefüggés hatósugara (az úgynevezett line-
áris és globális kohézió alapján). 5. A szövegösszefüggés az utalás kiterjedése 
szerint (pontszerű és foltszerű utalások). 6. A szövegösszefüggés az utalás jel-
lege szerint (egyirányú és kölcsönös utalások). 7. A szövegösszefüggés az utalás 
mértéke szerint (teljes és részleges utalás) (58–69). A szempontokat kiegészíti 
még egy felsorolás a szövegösszefüggés szövegszintek szerinti eszközeiről.1 

                                                           
1 „… strukturális szinten: párhuzam, ellentét stb.; szemantikai szinten: ismétlés, rokonér-
telműség … stb.; grammatikai szinten: névmásítás, igeragozás stb.; pragmatikai szinten: 
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Végül külön részfejezet tárgyalja a szövegösszefüggés szövegtípus-függőségét. 
Ezeknek az osztályozó és jellemző, leíró fogalmaknak a révén ölt testet, jelenik 
meg előttünk a szövegösszefüggés mint szövegalkotó lehetőség.  

A fenti felsorolásokból kitűnik, hogy mindkét fogalom — a szövegértékűség 
és a szövegösszefüggés is — úgy nyeri el tartalmát, illetve jelentését, hogy minél 
több szempont segítségével megpróbáljuk körüljárni, leírni őket. A Leíró ma-
gyar szövegtan tudományos „műfaja” ebben az értelemben is leírás, deskripció. 

 
Bárhol nyitjuk ki a könyvet, mindenütt az a gazdagság ötlik szemünkbe, ame-

lyet a jelenségek leírására alkalmazható szempontok kavalkádja és a hozzájuk 
tartozó példák tarkasága nyújt. Másfelől újra és újra meggyőződhetünk arról, 
hogy a leíró szövegtan nem más, mint a szövegek elemzésére vonatkozó, lehet-
séges és szembeötlő szempontok leírása, e szempontok megválasztását pedig a 
szakirodalommal és a jelenségekkel való szembesülés biztosítja. A jelenségek-
ből való kiindulás okán bizonyos értelemben óhatatlanul véletlenszerűvé is vá-
lik, hogy mi kerül említésre. A szakirodalomból való kiindulás viszont azt ered-
ményezi, hogy a könyv megbízhatóan teljes áttekintést ad a témába vágó hazai 
kutatások egészéről és részleteiről. A cím — Leíró magyar szövegtan — ebből a 
szempontból pontosan fedi a tartalmat és a célt.  

A szempontok sokszínűségét, illetve a hazai kutatás sajátosságait a követke-
zőkben a kohézió fogalomkörének tüzetesebb vizsgálatával próbálom meg szem-
léltetni. 

 
1.3. A kohézió fogalom a Leíró magyar szövegtanban 

 
Két szembetűnő sajátosságot kell mindjárt az elején kiemelni. Az egyik: A 

kohézió fogalmának a magyarországi szövegtanokban kiemelkedően fontos és 
nagyon sokféle szerep jut, ezek révén megragadhatjuk a hazai kutatás egyik spe-
cifikumát. A másik: A kohézió is azon fogalmak egyike, amelyeket ezerféle 
szempontú leírásból töltünk meg tartalommal; ennek következtében nem megle-
pő, ha az érintkező fogalmak egész sorával találjuk szembe magunkat.  

A következőkben két szempontból foglalkozom a témával: 
(1) A kohézió és a koherencia mint terminus és mint természetes nyelvi kife-

jezés. 
(2) A globális kohézió mint gyűjtőfogalom. 
  

                                                                                                                                               
… aktuális mondattagolás stb.; stiláris szinten: a képi szint szövegszervező ereje stb.; 
akusztikus szinten: a szupraszegmentális eszközök stb.; vizuális szinten: a bekezdésekre 
tagolás stb.”  (69). 
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(1) A kohézió és a koherencia mint terminus és mint természetes nyelvi kife-
jezés 

 
A Leíró magyar szövegtanban a kohézió megnevezés először A szöveg szint-

jei szerinti szövegösszefüggést eredményező szövegszervező erő fajtái című feje-
zetben jelenik meg. E fejezet felsorolja a szövegszervező erőnek a további feje-
zetekben részletezett lehetőségeit. A felsorolásban a kohézió kifejezés részben 
mint önálló terminus jelenik meg, részben viszont természetes, hétköznapi jelen-
tésű szóként, amelyet akár egyéb szinonimákkal is helyettesíthetünk. Önálló ter-
minusnak vélhető a (grammatikai) konnexitás, a (szemantikai) kohézió és a 
(pragmatikai) koherencia klasszikus hármasságában2 használva. Naiv, vagyis 
természetes jelentésében része másfelől a stíluskohézió, az akusztikus kohézió és 
az intertextuális kohézió megnevezéseknek. A szónak ezt a természetes nyelvi 
használatát aláhúzza az a tény is, hogy a fentieken kívül említésre kerülő szö-
vegszervező erőnek a szerző nem a kohézió, hanem az egybetartozás megneve-
zést adja, sugallván ezzel, hogy ez az erő talán nem annyira intenzív(?), nem 
(annyira) „nyelvi”3, mint a többi: a szövegbeli, illetve szöveget képző vizuális 
egybetartozásról van szó4. A következő fejezet pedig (A szövegösszefüggés meg-
valósulásának foka, erőssége, 58.l.) a szövegeket koherensnek, majdnem kohe-
rensnek, kevésbé koherensnek és inkoherensnek minősítve osztályozza: Itt esze-
rint hasonlóan nem a konnexitás-kohézió-koherencia hármasságában megraga-
dott terminusként jelenik meg a koherens megnevezés: e szó egyszerűen helyet-
tesíthető az összefüggő szóval (a szerző zárójelben meg is adja ezt a megfelelést, 
59.l.). Vagyis kiindulhatunk abból, hogy mind a kohézió, mind a koherencia két-
féleképpen: szakszóként és természetes nyelvi szóként használatos kifejezés a 
könyvben. Hogy így van, annak feltétlenül oka az a magyarországi kutatásban 
hagyományozódott szóhasználat is, amely bevezette és alkalmazza a lineáris és a 
globális kohézió fogalmát. E két fogalommal pedig bizonyos értelmezéssel meg 
lehet kerülni a kohézió-koherencia elkülönítést. Ennek következtében nyerhet a 
kohézió különböző kiegészítésekkel specifikus jelentéseket, illetve ezért sodród-
hat ki a partszélre a koherencia, amely jelentésében egyre általánosabbá válik. 
A könyv ebből a szempontból is érdekes példáját nyújtja a tudománytörténet 
azon kérdésének, hogy egy-egy tudományos közösség miképpen formálja a fo-
galmakat, és hogy ennek milyen hatása van a használat során a kutatásra. 
                                                           
2 Eltérvén a még korábbi klasszikus hagyománytól, amely a kohéziót tekintette grammati-
kai és (részben) szemantikai összetartó erőnek, l. például Halliday és Hasan műveit, illet-
ve de Beaugrande–Dressler iskolateremtő könyvét, és a koherenciát tekintette globális 
jelentésbeli, tartalmi összetartó erőnek. 
3 Az attribútumok és a hozzájuk fűzött kérdőjelek a recenzenstől származnak. 
4 „…az írott szövegbeli formai-tipográfiai kötöttség vizuális egybetartozást jelöl” (59, 
kiemelés az eredetiben). 
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A konnexitás-kohézió-koherencia hármasság mögött (is) meghúzódó tudo-
mányterületi felosztást a könyv megőrzi. A 7. fejezet a szöveg grammatikáját, a 
8. a szöveg szemantikáját, a 9. a szöveg pragmatikáját tárgyalja. Hogy melyik 
fejezetbe milyen tartalmakat, illetve jelenségeket sorol, az a területek elmosó-
dottsága, illetve a konvencionálissá vált besorolások befolyása okán természe-
tesen sokféleképpen indokolható, és ugyanannyiféleképpen vitatható is. Amire a 
recenzens a maga szempontjaiból kiindulva felfigyelt, az ismét a fenti fogalmak 
kezelése ezekben a fejezetekben. A koherenciára a 9. fejezet mindössze egyszer 
hivatkozik, a szövegpragmatika fogalmát tárgyaló bevezető részben, ahol a szer-
ző (bizonnyal nem véletlenül) szükségét is érzi, hogy a koherens szót körülírja.5 
Erre a fogalomra egyebekben a fejezetben nincs szükség. Vagyis megerősödik 
az a tény, hogy a koherencia uralkodó használatában egyszerűen szövegössze-
függést jelent. Az a koherenciaértelmezés, amelyet de Beaugrande—Dressler és 
az őket követő szövegtan kognitív tartalommal próbált és próbál megtölteni, 
ennek a könyvnek nem tárgya.  

Hogy a koherencia mint mentális folyamat mégsem zárható ki egészen a szö-
vegtani tárgyalásból, arra viszont világos igazolást éppen a kohézió kezelése 
nyújt: itt visszakanyarodunk a magyar szövegtanban eredményesen működtetett 
globális kohézió fogalomhoz.  
 
(2) A globális kohézió mint gyűjtőfogalom 

 
A szövegkohézió a szövegszemantikáról szóló fejezet tárgya, ezen belül elkü-

lönül a szöveg globális és lineáris kohéziója. A globális kohézió „a nagyobb 
szövegegységek vagy a szövegegész szemantikai kapcsoltságát” jelenti, ezt „a 
makroszerkezeti egységek jelentéskapcsolatai testesítik meg” (164). A lineáris 
kohézió (másképpen mikrokohézió, lokális kohézió, helyi kohézió, l. a tárgymu-
tatóban is, 505) a „kisebb szövegegységek: a szövegmondatok, illetve mondat-
tömbök összefüggése”, amely „a mikroszerkezetben érvényesül” (165). Az 
„összefüggés” itt is szemantikai természetű.6  

A globális kohézió alapvetően a „tematikai egység (azonosság)” fogalmával 
azonosul7, és tartalmát ennek az egységnek az eszközei képezik: az izotópia (te-
                                                           
5 „Ennek a pragmatikai természetű összefüggésnek a meglétekor lesz a szöveg a szöveg-
alkotó szándéka és a befogadó aktív közreműködése folytán koherens (pragmatikailag 
összefüggő), hiányakor pedig inkoherens, biztosítva, illetve akadályozva az interakció 
sikerességét” (201, kiemelések az eredetiben). 
6 Itt kerül sor az ismétlésváltozatok, a mezőösszefüggések, a mellérendelések és az ellip-
szis tárgyalására. 
7 A fogalomtárban ezt olvashatjuk: „globális kohézió = makrokohézió = a szöveg na-
gyobb egységeire kiható, főként szemantikai, strukturális, stilisztikai és akusztikus eszkö-
zök által létesült kapcsolat” (466). 
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matikus szövegháló), a cím (alcím, fejezetcím, alfejezetcím), a fókuszmondat, a 
tételmondat, az integráló erejű indító és záró mondat, a kulcsszó, a szemantikai 
progresszió, a helyet jelölő szemantikai kötőelemek és az időre utaló szeman-
tikai kötőelemek (a felsorolást l. 164–165). A felsorolt fogalmak érdekessége, 
hogy összefüggésük mellett rendkívül heterogének is: többféle, a szöveghez kö-
tődő, mégsem (vagy nem csak) a szövegre vonatkozó kritérium révén, más-más 
vizsgálati céllal és más-más területen értelmezhetők. 

(i) Mindenekelőtt feltűnik bizonyos eszközöknek az egyértelműen lexikális 
szemantikai töltete. Így az izotópia mint egyes nyelvi egységekre épülő tema-
tikus lánc jelenik meg. Felderítéséért a szemantikai jegyek megállapíthatósága a 
felelős. „Az izotópiák közötti kapcsolatot a többjelentésű szavak, a metaforikus, 
metonimikus kapcsolatok teszik lehetővé”, írja a szerző egy Szabó Lőrinc szö-
veg elemzése kapcsán. Nem véletlenül következik a globális kohézió eszközei-
nek tárgyalásában másodikként mindjárt a cím: esetében a tematikus láncnak 
mintegy kiterjesztésével lehet dolgunk. A kiindulópont itt is a szöveg nyelvi-
sége, a lexikális egységek révén biztosított összetartozás. Ebből a szempontból a 
Leíró magyar szövegtan határozottan nyelvészeti, a nyelv szerkezetére összpon-
tosító munka. A befogadó feldolgozó szerepének kognitív és funkcionális prag-
matikai oldala itt háttérbe szorul. Természetesen van a könyvben szövegprag-
matikai fejezet, ebben felvillannak egyéb szempontok is, de mozaikszerűen el-
különítve a szemantikai (= leíró szemantikai) megalapozású összefüggések vizs-
gálatától.  

(ii) A fókuszmondat, a tételmondat, a szöveg indító és záró mondata és a 
kulcsszó megnevezése ugyancsak azt a nézetet erősítheti, hogy a szöveg az ér-
telmező számára biztonságos nyelvi (a lexikális jelentésekben megalapozott) fo-
gódzókat tartogat (l. magukat az elnevezéseket: „mondat”, „szó”). Ugyanakkor 
míg az indító és záró mondat egyszerű formai jelenségnek tűnik, a fókuszmon-
dat és a tételmondat meglehetősen bizonytalan (globális) tartalmú fogalom ma-
rad. Ezek a kategóriák valójában nem a szöveg kategóriái, hanem a tartalmi-
stilisztikai elemzés lehetséges szempontjai, amelyek nagy nyomatékkal az 
elemzés, a mindenkori interpretáló számára adhatnak figyelmeztető jelzé-
seket, azt sugallják, hogy ezeket a jelenségeket keressük a szövegben, és mi-
közben keressük, illetve amíg megtaláljuk őket, azalatt sikerülhet közelebb jut-
nunk a szöveg számunkra kibontható értelméhez.  

A nyitó és záró mondat nem strukturálja a szöveget önmagában, csak akkor, 
ha létükben és mibenlétükben vagy nyelvi-szemantikai8, vagy a szövegegészre 

                                                           
8 Ismeretesek azok a szövegszemantikai kutatások, amelyek bizonyos predikátumok azon 
tulajdonságára irányulnak, amelyek e predikátumokat egy lehetséges szöveg első monda-
taként letiltják. A szöveg elején egy ilyen első mondat: „Az ember józan volt.” meglehe-
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irányuló tartalmi-interpretatív fontosságú mozzanatot rögzíthetünk, ez pedig a 
mindenkori interpretáció lehetősége.  

A fókuszmondat és a tételmondat mibenlétét a könyvben a példák világítják 
meg. A fókuszmondat meghatározása szerint „a szöveg lényegét magában fog-
laló, integráló erejű mondat”, amely „jelentést adó, tartalmat szervező, azaz fó-
kuszkohéziót teremtő szerepű” (kiemelés az eredetiben) (172). A „fókuszkohé-
zió” az idézett példa alapján olyan helyeken lép fel a szövegben, ahol bizonyos 
tartalmak összefoglalására kerül sor. Ezzel ismét olyan jelenséget ragadtunk 
meg, amely nem a szöveg egysége, hanem a szöveg mindenkori tartalmának az 
interpretáció során kibontható mozzanata.  

Szemben a fókuszmondattal a tételmondat kötődhet egy szövegegységhez, 
amennyiben „többnyire a bekezdés első mondata” (173), a szemléltető példák 
egyike azonban ezt a kötődést visszavonja és megengedi, hogy egy szövegegy-
ség minden mondata „tételmondat értékű” legyen: ezzel ismét az interpretáló 
szempontja lép előtérbe a szöveg szempontja helyett.  

Végül a kulcsszó esetében olyan fogalom kerül tárgyalásra, amely igen sok 
szempontból értelmezhető. Ha a kulcsszóhoz gyakorisági mutatót veszünk, ak-
kor ez a fogalom lehet a szöveget (vagy a szövegtípust) strukturáló elem. Ha a 
kulcsszó attól kulcsszó, hogy témamegjelölő szerepű és visszatérő elem, akkor 
ugyancsak egy hagyományos szövegstruktúra képe jelenik meg globális kohé-
ziót teremtő eszközként, ti. a szöveggrammatikában (is) tárgyalt visszatérések és 
utalások rendszere. Ha a kulcsszót aszerint vizsgáljuk, hogy melyik szerzőre, 
melyik műre mi a jellemző, akkor a stilisztika fogalomtárába tartozó fogalommá 
válik. És természetesen nyitva áll a lehetőség, hogy a kulcsszó is a fókuszmon-
dat és a tételmondat mellé sorolódik, és az interpretálónak ad szempontot.  

(iii) A szemantikai kapcsolódás (progresszió) megfeleltethető annak a szö-
vegbeli hálószerkezetnek, amelyet nem lineáris összefüggések tartanak fenn, 
ilyenek a kauzális, következtető, magyarázó vagy egyéb módon kapcsolatot te-
remtő szövegegységek. A könyv itt is tipikusan leíró szempontokat érvényesít, 
amelyeket tartalommal és jelentőséggel a mindenkori interpretáció tölt meg, 
ilyenek a rész-egész vagy az ok-következmény kapcsolat egymásutániságának 
sorrendje, de ide sorolódnak olyan retorikai fogalmak is, mint a részletezés. Ki-
emelném a Hadrovics Lászlótól eredő tartalomváró és tartalomadó szavak kap-
csolódására való utalást, részben annak példájaként, hogy Szikszainé Nagy Irma 
könyve valóban a leggondosabban feltérképezte a magyar nyelvészet szakirodal-
mát, hogy a szövegre vonatkozó szempontokat abból hiánytalanul egybegyűjtse, 
részben viszont azért, mert ez a szempont megérdemelne egy külön tanulmányt a 
további szövegtani kutatásokban. 

                                                                                                                                               
tősen kérdéses, mondja Roland Harweg. Ha mégis előfordul, akkor azért kell rá figyel-
nünk, mert különleges stilisztikai értéke van.  
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Összefoglalva a globális kohéziót megvalósító tematikai egységeket — hozzá 
véve a helyet és az időt jelölő kötőelemek tárgyalását is —, elmondhatjuk, hogy 
a könyv a globális kohéziót — egyébként a hazai szövegtani kutatások szerves 
részeként — mint egyfajta, az interpretáció során kibontható tartalmi össze-
függésrendszert szemléli. Ezen belül olyan nyelvi jelenségeket sorol fel, ame-
lyekre az interpretálónak (és legfőképpen az irodalmi szöveget, illetve az igé-
nyes prózát interpretálónak) érdemes figyelnie ahhoz, hogy az interpretáció so-
rán megkeresse, és tartalommal töltse meg őket. Ezzel a könyv sugallata szerint 
esélye lehet rá, hogy eljusson a szöveg szubjektív és e lehetőségek révén bizo-
nyos értelemben magyarázó módon interszubjektív elemzéséhez. De ugyanekkor 
el is távolodik a szöveget magát magyarázó szövegtan nézőpontjától, hogy he-
lyette egyre erősebben a szövegelemző stilisztika és retorika aspektusa érvénye-
süljön.  

Mindezzel a Leíró magyar szövegtan azt a hazai hagyományt folytatja, amely 
a szöveget az interpretáció tárgyának tekinti, és a szövegtant szoros szálakkal 
igyekszik hozzákötni elsősorban az irodalmi szövegek elemzéséhez. A szöveg-
elemző, aprólékos nyelvi szempontok gazdagságát tekintve e könyv egyedülálló-
nak tekinthető elemzési kézikönyv is. A bemutatott leíró jelleg mellett éppen ez-
zel jelent mást a szövegtani kutatások palettáján, mint a többi szövegtani tárgyú 
munka. 
 
2. Petőfi S. János—Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései 

 
Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa könyve, A szöveg megközelítései többszö-

rösen rendhagyó könyv. Nem csak és nem is elsősorban azért, mert a Bevezetés 
a szemiotikai szövegtanba alcímet viselő kötet szerkezetét és gondolatmenetét 
— szokatlan módon — explicit kérdések és célzott válaszok egymásutánja al-
kotja, megkönnyítvén ezzel az áttekintésben el-elkalandozó olvasó dolgát, és 
nem csak azért, mert az igényes és elmélyülést kívánó elméletet (Petőfi S. János 
válaszait) éppen az iskolai gyakorlatban lehetséges, illetve kívánatos alkalmazás 
(Benkes Zsuzsa válaszai) követik lépésről lépésre, példaadó módon hidat teremt-
vén a kutatás és az iskola között. Az eltérés a megszokottól elsősorban magában 
az elméletben, annak sarkalatos téziseiben és következményeiben rejlik. A kö-
vetkezőkben három ilyen pontra térek ki. Követvén a kötet kérdés-válasz struk-
túráját magam is kérdésként fogalmazom meg e három pontot:  

1. Miért rendhagyó a könyvben bemutatott szemotikai szövegtan a szemioti-
ka vonatkozásában? 

2. Miért rendhagyó a verbális szövegekkel foglakozó szövegtannak a verbali-
tással foglalkozó (nyelv)tudományhoz való viszonya? 

3. Miért rendhagyók (a fentiekből is következően) a szövegek elemzésére 
tett javaslatok? 
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2.1. A szemiotika „megszokott” nézőpontjai és a szemiotikai szövegtanban 
képviselt nézőpontok: eltérések és következmények 

 
Ami a szemiotikai szemléletből következően a szöveg vonatkozásában kézen-

fekvő, az a multimedialitás. A szemiotika nem nyelvtudomány, a jel tudományá-
nak keretében megfogalmazódó szöveg fogalmának nyilvánvalóan minden jelre 
érvényes fogalomnak kell lennie, e „szövegek” között a verbális szöveg pedig 
csak egy lehetőség, ha még oly alapvető és az emberiség számára meghatározó 
lehetőség is. Amiben azonban a Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa által képviselt 
szemiotikai szövegtan döntően eltér az általánosan ismert nyelvi-szövegtani pró-
bálkozásoktól, az a jelviszony értelmezése. Petőfi S. János a (megszokottabb) 
kétpólusú — diadikus — jelviszony helyett egy három pólusú — triadikus — 
jelviszonyban kívánja megragadni a szöveg fogalmát (l. a 3. fejezet 1. kérdését: 
„Mivel járul hozzá a szemiotika egy általános szemiotikai szövegtan interdisz-
ciplináris megalapozásához?”, illetve e kérdés első részkérdését: „Mik tekinten-
dők egy szöveg mint komplex jel (szemiotikai) összetevőinek?”). Míg az előző-
ben a jel a jelölő és a jelölt kapcsolatában értelmezhető, addig ez utóbbiban a je-
lölőt és a jelöltet az interpretátor kapcsolja össze jellé. Ezzel Petőfi S. János sza-
kít a morrisi jelfogalommal, és bizonyos értelemben Peirce jelfilozófiáját foly-
tatja. Ennek a filozófiai döntésnek számos gondolatébresztő következménye 
van.  

Mindenekelőtt újonnan felmerül az ismert „Gretchenfrage”, ti. az a kérdés, 
hogy miképpen értelmezzük az „interpretátort”. Az nyilvánvaló, hogy ennek a 
fogalomnak nincs közvetlenül köze sem a mindenkori, sem egy virtuális jelhasz-
nálóhoz. Azzal, hogy a jelviszonyba belefoglaljuk az „interpretátort”, nem lé-
pünk át a jel és a jelentés viszonyának tárgyalásából a jel és a jelhasználók vi-
szonyának tárgyalásába. Az „interpretátor” absztrakt fogalma csak arra vonatko-
zik, hogy a jelviszonyban mind a jelöltet, mind a jelölőt (!) interpretáció ered-
ményének tekintjük (l. Petőfi S., i. m. 40). Petőfi S. János eleve három alkotó-
elemből összetevődő egységnek tekinti a jelölőt (= significans, vagyis a jelentést 
hordozó) és a jelöltet (= significatum, vagyis a megjelölt tartalom). A jelölő 
összetevői: 1a: a jel fizikai manifesztációja, 1b: az e manifesztációnak a jel 
használója által létrehozott mentális képe és 1c: az ehhez a mentális képhez hoz-
zárendelt formai felépítés. A jelölt részei: 2a: a mentális képhez hozzárendelt 
nyelvi-szemantikai felépítés (ahol a „nyelv” és a „szemantika” szót metaforikus 
kiterjesztéssel természetesen nem kizárólag a verbális nyelvre vonatkoztatjuk), 
2b: annak a „’világfragmentumnak’ a mentális képe”, amely a jelhasználók sze-
rint a jel fizikai manifesztációjában kifejezésre jut és 2c: az a ’világfragmen-
tum’ maga, amely „a komplex jel fizikai testében — a komplex jel alkotójának 
vagy befogadójának feltételezése szerint — kifejezésre jut” (Petőfi S., i. m. 41, 
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kiemelés tőlem, K.P., a 2c elkülönülését a szerző további elemzés tárgyának te-
kinti, az értelmezésre és a lehetséges filozófiai háttérre nem tér ki).  

E kétszer hármas egység elemeire az interpretátor működése nyilvánvalóan 
nem egyformán vonatkozik, ami megnehezíti az interpretátor fogalom értelme-
zését. Az 1a tényező (a jel fizikai teste) minden várakozás ellenére maga is lehet 
interpretáció eredménye olyan elképzelhető esetekben, ahol az interpretátor mű-
ködésének — az interpretációnak — függvényében dől el, hogy egy adott (fizi-
kai) létezőt egyáltalán egy jel fizikai testének tekintünk-e, vagy sem.9 Az 1b té-
nyező az interpretátor működése során megkettőződik: a mentális kép egyfelől 
mint „figura” (= a fizikai megjelenési formával analóg tényező) jelenik meg, 
másfelől pedig mint „notáció” (= a fizikai test ’nyelvi’ — egy kódrendszerben 
elhelyezhető — mivoltában). Az 1c tényezőt az interpretátor oly módon hozza 
létre, hogy egybefűzi és formává rendezi az 1b tényező kettős „arcát” (Petőfi S. 
János metaforája). A 2a tényezőt az interpretátor úgy hozza létre, hogy az 1b és 
az 1c tényezőknek nyelvi-szemantikai felépítést biztosít, immár a significatum, a 
jelölt tartalom vonatkozásában. A 2b tényező a jelhasználók világfragmentumá-
nak mentális képét fűzi egybe a significatumként megjelenő tartalommal. A 2c 
tényező pedig éppen maga az a ’világfragmentum’, amit az interpretátor mint 
significatumot, mint tartalmat megjeleníteni hivatott.  

Ha mármost megpróbáljuk értelmezni az interpretátor mibenlétét, akkor 
többféleképpen járhatunk el annak függvényében, hogy milyen probléma megol-
dására törekszünk.  

Ha célunk az, hogy egy szemiotikai szövegfilozófia keretében lehetőleg mi-
nél elmélyültebb és átfogóbb leírásra törekedvén rávilágítsunk a jelnek tekintett 
szöveg létrejöttének (= megalkotásának és befogadásának) mibenlétére, akkor 
elfogadhatjuk az interpretátor fogalomnak azt a legegyszerűbb értelmezését, 
amely szerint az interpretátor nem más, mint annak kifejezésre juttatása, hogy a 
jel nem létezik a jelként való értelmezés nélkül. Eszerint a szöveg mint jel (= a 
szövegjel) sem létezik a szövegjelként való értelmezés nélkül. Petőfi S. János 
ezt meg is fogalmazza, amikor azt írja, hogy a komplex jelnek tekintett szöveg 
nem rendelkezik „egyértelműen meghatározó (azaz definitorikus) funkciójú bel-
ső tulajdonságokkal” (i. m. 25), tehát például a verbális szöveg esetében sem a 
nyelvi rendszerből, sem a nyelvi rendszer elemeinek rendszerszerű használa-
tából nem vezethető le a textualitás ténye, mivel ennek eldöntésében „az adott 
befogadóknak az adott befogadást megelőző tapasztalatai a döntőek”. Mind az a 

                                                           
9 Az 1a tényező elválasztását a jel másik részétől, a significatumtól mindenesetre megne-
hezíti, hogy a jelentés folyamat, amelyben egyszerre működik az interpretáció mind a je-
lölőnek mint jelhordozónak, mind pedig a jelöltnek mint kifejezésre jutó tartalomnak a 
létrejöttében. Ez azonban nem ok arra, hogy a tudományos vizsgálódás során nem kerül-
hetne sor az együtt ható tényezők szételemzésére. 
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döntés, amelyet az 1a tényező képvisel, mind pedig az interpretátornak a 2a, 2b 
és 2c esetben lehetséges működése10 közelíti Petőfi S. János szemiotikai alapú 
szövegfilozófiáját a szemiotika és a kommunikáció azon sarkalatos kérdéséhez, 
hogy mi az a fizikai létező, amely (még? már?) jel (vagy kommunikátum), és mi-
től lesz azzá. Vagy másképp fogalmazva: kiindulhatunk-e szövegtani vizsgáló-
dásunk során abból a feltevésből, hogy minden létező egyúttal lehet valahol va-
lakinek valamilyen jelentéssel bíró jel — és eszerint minden, komplexitásában 
verbális elemet (is) tartalmazó létező valahol valakinek komplex (verbális) szö-
vegjel. Ha erre a kérdésre igennel felelünk, akkor vizsgálódásunk tárgyát — a 
jelek világát, és közöttük elválaszthatatlanul a szövegek világát is — végtelenné 
tágítjuk. Ha nemmel felelünk, akkor viszont meg kellene adnunk azokat a krité-
riumokat, amelyek a számunkra kívánatos jelhalmazt kiválasztják. Ezt a legálta-
lánosabb értelemben vett interpretátor fogalommal nem tudjuk megtenni, az 
csak e dilemma megfogalmazásához segít hozzá. A triadikus jelfogalom eszerint 
magában hordozza azt a gondolati lépést, amely — egyre nagyobb súlyt kölcsö-
nözvén az interpretátornak — a szöveg hermeneutikai fogalmát alapozza meg 
(és megelőlegezi a dekonstrukció mint szövegértelmezés lehetőségét).  

Megpróbálhatjuk emellett felfejteni az interpretátor ténykedésének szálait 
abból a meggondolásból, hogy a (szöveg)jel tanulmányozása mindenképpen 
több tudományterületet érint. Bár tudjuk, hogy a valóságban a fenti komplex jel-
értelmezés egyes tényezői (az interpretátor működésének egyes területei) szi-
multán módon, egy folyamat során együtt léteznek, illetve hatnak, mégis meg-
próbálhatjuk e tényezők szerint az interpretátor működését más-más tudo-
mányterületekre vetíteni és így a (szöveg)jel kutatásának más-más aspektusát 
felvillantani, bizonyítván ezzel is a szöveggel való foglalkozás elkerülhetetlenül 
interdiszciplináris voltát. Ez a tudományköziség azonban, úgy vélem, nem azo-
nos azzal, amit Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa mint „diszciplínakörnyezetet” 
határoz meg (l. a 29. lapon: az a „maximális diszciplínakörnyezet, amelyben a 
szövegtani kutatás elhelyezendő”). A „diszciplínakörnyezet” azt sugallja, hogy a 
megnevezett szakterületek a szemiotikai szövegtannal érintkező, azt kiegészítő 
kutatási területek. Az interpretátor keresett működési területei azonban a szemi-
otikai szövegtanon belüli területek. A szövegjel értelmezését biztosító triadi-
kus szemiotikai modell maga, közvetlenül, inherensen igényli az egyes szaktu-
dományok belépését. Vagyis a számbajövő különféle diszciplínák nem a szemio-
tikai szövegtan mellé rendelődnek, hanem a szemiotikai szövegtanon belül mű-
ködtetendők. Némileg elcsépelt metaforával szólva, nélkülük a modell csak 

                                                           
10 2a = a jel fizikai testének észlelésekor kialakult mentális kép szemantikai értelmezésé-
nek az a része, amelynek során e képet felépítésében szövegjelként rögzítjük, éspedig 
formai, nyelvi-szemantikai alapon; 2b és 2c = a jel szemantikai értelmezése a világról va-
ló tudásunkba történő beleillesztés során. 
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csontváz marad, e vázat hússal az egyes szaktudományok töltik fel. A számítás-
ba jövő területek a fenti 1) és 2) tényezők alapján a következők:11  
– az a kognitív tudomány, amely a fizikai létezők mentális képpé alakulásával és 
ezek formai felépítésével foglalkozik (l. az interpretátor működését az 1a, 1b és 
1c, illetve 2b és 2c tényezők során); 
– az a szemiotika, amely a fizikai létezők notációvá válásával továbbá a notáció 
és a jel viszonyával foglalkozik (l. az interpretációt az 1b, 1c valamint a 2a, 2b, 
2c tényezők során); 
– az a kultúrantropológia, amely az ember, illetve az emberi közösségek lehetsé-
ges ’világfragmentumával’ foglalkozik (l. az interpretátor szerepét a 2b és 2c té-
nyezőknél); 
– az a szövegtan, amely a létező szövegekkel foglalkozik; a „létező” kifejezés 
arra utal, hogy a szövegjel mibenlétét (mint nyilvánvalóan minden jelét) az em-
beri tapasztalat és megszokás alapozza meg, eszerint az interpretátor működését 
meghatározó módon befolyásolja a létező szövegekről szerzett tapasztalat (l. az 
interpretátor működését az 1b, 1c és a 2a, 2b, 2c tényezőknél). Tovább gondolva 
ezt a tételt, eljuthatunk oda, hogy a szövegtan „közelebbi” vizsgálati tárgyát a 
mindenkori tapasztalásból eredően megszokott szövegformációk (más szóval 
szövegtípusok) adják.  

A triadikus jelfogalomtól az interpretátor fogalom értelmezésének kísérletén 
át tehát eljuthatunk három olyan eredményhez, amely mindenképpen alapve-
tően fontos lehet a komplex (verbális) szöveggel való további — az általános és 
átfogó szemiotikai közelítésen túlmutató — foglalkozás szempontjából. Az 
egyik a hermeneutikai szövegfogalom. A másik a szöveggel való foglalkozás 
elkerülhetetlenül és közvetlenül (inherens módon) interdiszciplináris voltának 
újbóli megerősítése. S a harmadik a szövegformák létéhez kötődő szövegtan 
fogalma.  

Az első eredmény magában rejti annak lehetőségét, hogy — kilépvén a jelel-
méleti szövegfilozófia kereteiből — a szöveggel való foglalkozást mint herme-
neutikai fogantatású interpretációt képzeljük el.12 A második figyelmeztet a 
tudományköziség kifejtésének szükségességére és a szöveggel való, szükségsze-

                                                           
11 Hasonlóan l. az idézett mű 3. fejezetének kérdéseit: Mivel járul hozzá a kommuniká-
cióelmélet / a pszichológia / az antropológiai hermeneutika / a tudásszociológia / a filo-
zófia / a szemiotika egy általános szemiotikai szövegtan interdiszciplináris megalapozá-
sához? 
12 Benkes Zsuzsa és Petőfi S. János könyve ezt a lehetőséget nem fejti ki, elemzéseik so-
rán pedig megkísérelnek egy olyan módszert kidolgozni, amely – ellentétben a herme-
neutika számára meghatározó tudatos befogadói magatartással – inkább a (természet)-
tudományos kísérletek műfajához hasonlít. A kreatív gyakorlatok során az eredmények 
összevetésével próbálják magyarázni a szöveg lineáris szerkezetét.  
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rűen sokrétű foglalkozás során a mindenkori vizsgálati keret szükséges tuda-
tosítására. A harmadik pedig abba a belátásba torkollhat, hogy az interdiszcipli-
nárisan kiegészülő, teljességre törekvő elméleti szemiotika keretén belül (túl) 
nincs a „szöveggel” foglalkozó tan, vannak viszont az egyes szövegformációk-
kal (mint például a multimediális-verbális szöveg, a szekvenciális monologikus 
szöveg, a dialógus, az egy mondatnyi szöveg stb.) foglalkozó tanok. 

A triadikus jelfogalomnak van még egy további következménye, amely a szö-
vegek tanulmányozása szempontjából ugyancsak elvezethet bizonyos problémák 
megfogalmazódásához. A megszokottabb (morrisi) szemiotika a (kétpólusú mo-
dellben értelmezett) jelnek, a referenciának és a jelhasználónak a hármassá-
gában gondolkodik, és így tárgyalja a jelek közötti (szintaktikai) viszonyt, a jel 
és referenciája közötti (szemantikai) viszonyt és a jel és használója közötti 
(pragmatikai) viszonyt. A triadikus szövegjel-modell esetében másképp kell 
gondolkodnunk.  

Először is látnunk kell, hogy a jel (= a szöveg) és a referencia közötti különb-
ségtétel a szöveg esetében nem lehetséges. Mivel minden szöveg mint komplex 
jel az interpretátor működése során válik jellé, a bemutatott általános szemioti-
kai szövegmodellben a virtuális versus aktuális jelentés elkülönülése nem rele-
váns. Minden egyes szövegnek mint komplex jelnek mindig egyedi jelentése 
van. Gyenge és elnagyolt hasonlattal szólva azt is mondhatnánk, hogy a szöve-
gek úgy viselkednek, mint a tulajdonnevek: csak referenciájuk van. Ugyanakkor 
két szempont is gondolkodóba ejthet.  

Az egyik probléma a legfeltűnőbben és legközvetlenebbül a verbális szöve-
geken szemléltethető korreferencia-viszonyokhoz kapcsolódhat: mihelyst nem a 
szövegről mint egyetlen, „zárt”, önálló „szövegjelentéssel” rendelkező jelről van 
szó, tehát mihelyst arra kényszerülünk, hogy a szöveg jelentését (a szöveg mi-
benlétét) részeinek jelentéséből rakjuk össze (például a korreferencia viszonyai-
nak feltárásával), azonnal szembesülünk azzal a szükségszerűséggel, hogy beve-
zessük az építőelemek szintjén a jelentés és a referencia kettősségét. Ismét gyen-
ge és elnagyolt hasonlattal szólva úgy festhet a dolog, mintha a szövegjel jelen-
tése, a „szövegjelentés” (másutt bizonnyal ezt nevezik összképzetnek, Gesamt-
vorstellungnak, teljes képzetnek stb.) és az azt létrehozó komponensek viszonya 
megismételné — sokkal komplikáltabb módon, illetve „magasabb” szinten — 
azt a viszonyt, amely összefűzheti a mondat jelentését a mondat elemeinek je-
lentésével. Az általános szemiotikai szövegtan nem nyújt közvetlenül módot 
arra, hogy a szövegjelentésnek ezt a „komponencialitását” problematizálni, illet-
ve vizsgálni tudjuk (jóllehet a formai-szemantikai felépítést a modell mint az 
egyik szükséges összetevőt természetesen tartalmazza, l. a fenti 1c és 2a ténye-
zőket). Ez megerősítheti az olvasónak azt a benyomását, hogy az általános sze-
miotikai szövegtan vizsgálatának tárgya valójában nem a (bármilyen, multime-
diális, verbális stb.) szöveg, hanem a szemiotika központi tárgya: a jel. A mo-
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dell a jel működéséről ad számot, legfontosabb feladata és hozadéka éppen az, 
hogy specifikus jel: a („szövegjelentést” hordozó) szövegjel működésének té-
nyezőit explikálja, és a szöveggel (is) foglalkozó szaktudományok számára a 
szükséges (jelelméleti, jelfilozófiai) hátteret kidolgozza. Úgy vélem, ez a megál-
lapítás megerősítést nyerhet abból a tényből, hogy az általános szemiotikai szö-
vegtanról szóló 3. fejezet tárgya (és címe): Az általános szemiotikai szövegtan 
interdiszciplináris megalapozása (és nem csak egyszerűen „Általános szemio-
tikai szövegtan”!, kiemelés tőlem, K.P.), illetve a 4. fejezet — Az általános sze-
miotikai szövegtan és szövegtani társtudományai — minden egyes részfejezete 
kifejezetten csak a társtudományokról szól.  

Ha ez az érvelés elfogadható, akkor a szöveg vizsgálatában várhatóan meg 
fog jelenni egy ténylegesen a szövegről (vagy a szövegekről) szóló szaktudo-
mány is. Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa könyve e szaktudományként a ver-
bális szövegek szemiotikai szövegtanát mutatja be. Ily módon első közelítésre 
úgy tűnik, hogy a szövegtan megtöbbszöröződik: megjelenik egyfelől egy jelel-
méleti megalapozású szövegfilozófia és másfelől egy — adott szövegformációk-
kal foglalkozó — szaktudomány. Az előbbiekben láttuk, hogy a triadikus jelfo-
galom interpretátorának működésére összpontosítva nem zárhattuk ki annak a 
lehetőségét, hogy a létező szövegekkel foglalkozó szövegtan (mint szaktudo-
mány) az egyes szövegformációk tana legyen. Ha már most erre a diszciplínára: 
az egyes szövegformációkról szóló szövegtanra gondolunk, akkor ugyancsak 
nem zárható ki, sőt szükségszerű lehet, hogy az egyes formációk egyedi megva-
lósulásait mint egy-egy virtuális lehetőség aktualizálását rögzítsük. Ezen azt 
értem, hogy az egyes (ilyen céllal megragadható, megfogalmazandó) szövegtí-
pusok, szövegformációk mint virtuális jelek jelenhetnek meg egy-egy aktuális, 
konkrét szövegjelenségben.13 Ezzel tehát mégis nyílik mód arra, hogy egy-egy 
szövegformáció mint szövegjel esetében szembesítsük a jelet a jel alkalmazásá-
val, megvalósulásával. Ez a gondolat bizonnyal nem idegen a szemiotikai indít-
tatású szövegtantól.  

A megelőzőkben nyilvánvalóvá válhatott továbbá, hogy az interpretátor be-
vezetése nem azonos a jelek és a jelhasználók közötti, kifejthető és kategorizál-
ható/tipizálható viszony aspektusával. Ez az aspektus — a szövegek szociológiai 
és funkcionális meghatározottsága, a jelhasználók választási lehetősége, a „ki 
mikor kinek mit és hogyan” kérdése — a szöveg mint komplex jel szemiotikai 
összetevőinek modelljében háttérbe szorul. Megjelenik viszont máshol: a 
második fejezet (A szövegtani kutatás diszciplínakörnyezete) két részkérdésé-

                                                           
13 E sorok írója így tekintené a mondást mint szövegformációt olyan szövegjelnek, 
amelynek virtuális jelentése egy az adott közösség tagjai számára látensen adott érték-
princípium cáfolata vagy megerősítése, aktuális jelentése pedig e virtuális lehetőség min-
denkori nyelvi megjelenítésének jelentése. 
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nél: 1. „Milyen jellegű ÁLTALÁNOS SZÖVEGTAN létrehozására célszerű töreked-
ni? 2. Milyen SZÖVEGTARTOMÁNYOK SZÖVEGTANAI-nak létrehozására célszerű 
törekedni?” (Kiemelések a szerzőktől.) Itt a szöveg meghatározása éppen azért 
kapja meg a „szemiotikai” jelzőt, mert tartalmazza a szemiotikában megalapo-
zott három összetevőt: a formatani (szintaktikai), a jelentéstani (szemantikai) és 
a pragmatikai összetevőt, utóbbit mindjárt a szövegmeghatározás első, bevezető 
kritériumában, mely szerint a szöveg a „befogadók kommunikációszituációkra 
vonatkozó elvárásainak eleget tevő” komplex jel (Petőfi S., i. m. 34). Ezzel úgy 
tűnik, valóban kétféle modell jelenik meg a könyvben: az egyik a jelelméleti fi-
lozófiai háttérmodell, a másik a szintén jelelméleti megalapozású, de szaktudo-
mányként értelmezhető szövegtani modell, amelynek előterében mint vizsgálati 
tárgy, kimondatlanul is, a (teljesen vagy részlegesen) verbális szöveg áll. Erre 
vonatkoznak a következő meggondolások. 

 
2.2. A szövegnyelvészet és a nyelvtudomány rendhagyó viszonya és ennek 
következményei 

 
Induljunk ki tehát abból az észrevételből, hogy a könyvben, úgy tűnik, egy-

más mellett több, nevében a szöveggel foglalkozó tudományág szerepel. Az 
egyik az „általános szemiotikai szövegtan”, ennek interdiszciplináris megalapo-
zása tartalmazza a szöveg mint komplex jel szemiotikai összetevőinek a fentiek-
ben bemutatott tárgyalását, és erről próbáltam meg állítani, hogy ez tárgya sze-
rint a jellel foglalkozó filozófiai alapvetés.14 A másik tudományág, neve szerint 
az „általános szövegtan”, amelyet a szerzők a tárgy, a cél és az eszköz szempont-
jai szerint írnak le. A tárgy szerint az általános szövegtan a szemiotikai szöveg-
meghatározást kielégítő szövegek tartományával foglalkozó tudomány. E sze-
miotikai szövegmeghatározás a „hagyományos(abb)” szemiotikai viszonyfogal-
makra támaszkodik, ezek a használat pragmatikai fogalma, a felépítettség szin-
taktikai fogalma és a jelrendszerhez tartozó jelölők értelmezésének szemantikai 
fogalma. (L. az előzőket.) A cél megjelölése során azonban ez az általános 
szövegtan átcsúszik az általános szemiotikai szövegtan területére. A cél — „a 
szövegeken, szövegekkel, illetőleg szövegek létrehozása érdekében végrehajtott 
műveletekre vonatkozó nyelvi és nem nyelvi ismeretek” feltárása és rendszerbe 
foglalása (l. Petőfi S., i. m. 35) — akkor és úgy érhető el, ha értelmezzük a 
szövegeket formájuk, jelentéstani felépítésük, az adott kommunikációban betöl-
tött szerepük szerint. Ez az értelmezési folyamat tipikusan szemiotikai fogalom 
— maga a szemiózis —, ennek értelmében „az általános szövegtan létrehozásá-
nak szándékával célszerű egy ÁLTALÁNOS SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN létrehozá-

                                                           
14 A könyvben az interdiszciplináris alapozás tudományainak csak egyike a szemiotika, l. 
a 29. lapon található táblázatot és annak tárgyalását. 
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sára törekedni!” (Petőfi S., i. m. 35, kiemelés a szerzőtől.) Vagyis: az általános 
szövegtan már első megfogalmazódásában mint általános szemiotikai szövegtan 
jelenik meg. Ez megerősíti azt a meglátást, hogy a szöveggel foglalkozó szak-
tudományként az általános (szemiotikai) szövegtan helyett a létező szövegekből 
visszakövetkeztetett egyes szövegformációk külön-külön tanait lehetne, illetve 
kellene kiépítenünk. Az egyik ilyen szövegformáció minden bizonnyal a verbális 
szöveg (illetve annak egy-egy különálló válfaja, erre azonban itt nincs mód ki-
térni).  

A könyv 5. fejezete a verbális szövegek szemiotikai szövegtanának és a nyel-
vészetnek az egymáshoz való viszonyát tárgyalja. Gondolatébresztő és vitára 
serkentő módon illeszti egybe, foglalja egyfajta hierarchiába a nyelvtudomány 
egyes részkérdéseit tárgyaló diszciplínákat, közéjük sorolva a verbális szövegek 
szemiotikai szövegtanát is. A nyelvtudományon belül hagyományosan elkülöníti 
az úgynevezett kötőjeles nyelvtudományokat (pszicho-, etno-, szocio- stb. ling-
visztika) és az „igazi” nyelvészetet, az elkülönítést azzal is értelmezvén, hogy ez 
utóbbinak szakszerű terminussal a „megformáltság központú nyelvészet” nevet 
adja. A szövegnyelvészetet azonban nem a kötőjeles nyelvtudományokhoz so-
rolja, hanem a megformáltság központú nyelvészet egyik ágának tekinti. Ez 
már önmagában is szokatlan lépés, ha abból indulunk ki, hogy a nyelvtudomány 
tárgya és a szövegnyelvészet tárgya az általános felfogás szerint eltér egymástól: 
a nyelvtudomány a nyelvvel, a szövegnyelvészet a szöveggel foglalkozik. Még 
érdekesebb azonban a következő lépés, amelynek során a megformáltság köz-
pontú nyelvészet három, egymás mellett futó, párhuzamos ágát különíti el. Ezek 
(1) a rendszernyelvészet, (2) a rendszer elemei használatának nyelvészete és (3) 
a szövegnyelvészet. A szövegnyelvészetnek ez a besorolása a következő fontos 
tételekre enged következtetni.  

(1) Triviálisan igaz, hogy a szövegnyelvészet nem azonos a szövegtannal. 
A fentiek alapján az utóbbi jelelméleti, az előbbi viszont nyelvészeti diszciplína 
lehet.  

(2) A szövegnyelvészet nyelvtudomány, szemben a pszicho-, ill. szocioling-
visztikával, amelyek legalább annyira a pszichológia, a szociológia stb. részterü-
letei, mint amennyire a nyelvészetéi. A megelőzők alapján feltehetjük, hogy a 
szövegnyelvészet nyelvtudomány mivoltában szerepet játszik az a tény is, hogy 
a nyelvtudománnyal megegyező módon jelekkel foglalkozik, vagyis szemio-
tikai háttér előtt tanulmányozandó. Ugyanez a többi „kötőjeles” nyelvészetre 
nem érvényes. 

(3) A szövegnyelvészet nem azonos sem a rendszernyelvészettel, sem a rend-
szer elemei használatának nyelvészetével, ebből következően tárgya nem lehet 
a nyelvi rendszer, sem pedig annak használata, tárgyát mégis a nyelv meg-
nyilvánulási formái adják. Itt mindenek előtt pontosítanunk kell a „rendszer-
nyelvészet”, illetve „a rendszer elemei használatának nyelvészete” megjelölések 
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tartalmát, hogy a kifejezések ne vezessék tévútra a hagyományos terminológiá-
ban gondolkodó olvasót. E kettősség nem azonos a langue-parole vagy a kom-
petencia-performancia kettősséggel, hanem a generatív szintaxis első változatá-
nak mélystruktúráját és felszíni struktúráját modellezi újra. Idézem a szerzőt: „a 
rendszernyelvészet lexikogrammatikai szektora a különféle szintaktikai szintű 
elemek kategoriális szerkezetét kell leírja/értelmezze, a rendszer elemei hasz-
nálatának nyelvészetéé pedig (többek között) azt, hogy egy-egy adott kategoriá-
lis szerkezetből, adott szöveghelyen, milyen grammatikailag helyes lineáris 
elrendezések hozhatók létre” (Petőfi S., i. m. 76). 

Itt feltűnően előtérbe kerül az a nagyon fontos gondolat, amely végigvonul a 
könyv egészén, és meghatározó módon befolyásolja a kísérletes elemzéseket, 
azok mibenlétét és célját, tudniillik a kategoriális szabályok és a lineáris elren-
deződés kettőssége. Valóban elgondolkodtató, hogy az egyéb (megszokottabb) 
szövegnyelvészeti irányzatok vajon kellő súllyal foglalkoznak-e éppen azzal a 
rendkívül izgalmas belső feszültséggel, amely feltétlenül probléma mind a szö-
veg, mind a kogníció számára, ti. a szabályok kategoriális mivoltának és a sza-
bálykövető nyelvhasználat (alias felszíni struktúra) linearitásának kettősségével. 
Amikor tehát Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa könyve ezt a kérdést teszi a szö-
vegnyelvészet (egyik) legfőbb kérdésévé, fontos kutatási feladatot, kutatási pers-
pektívát jelöl ki.  

(4) Felmerül a kérdés, hogy nem azonosítható-e a szövegnyelvészet ebben a 
rendszerben a parole vagy a performancia nyelvészetével. Vannak a könyvben 
arra utaló megfogalmazások, hogy a szövegnyelvészet a tulajdonképpeni „hasz-
nálat” nyelvészete. A „megnyilatkozás” terminus alkalmazásának problemati-
kussága15 arra készteti a kutatást, olvassuk a könyvben, hogy helyette a „rend-
szermondat-szövegmondat” párt vezesse be. Ez a kettősség azonban mégsem a 
rendszer és a használat kettőssége, mivel a szöveg nem azonosítható a nyelv-
használattal. Többek között azért sem, mert a modell szerint a szöveg nyelvé-
szete is a megformáltság központú nyelvészet (= l. rendszer) része. A hasz-
nálat „igazi” jellemzőit és meghatározó szempontjait ebben a rendhagyó szöveg-
kutatásban végül is, úgy tűnik, nem a szövegtan, nem is a szövegnyelvészet hi-
vatott feltárni, hanem az azt kísérő tudományok: a stilisztika, retorika, poétika, 
esztétika stb.   

(5) Ha a szövegnyelvészet a megformáltság központú nyelvészet egyik fő 
ága, akkor ennek is megformáltság központú nyelvészetnek kell lennie, vagy-
is eleve feltesszük, hogy a szövegnek vannak jólformáltsági kritériumai és 
szabályai, és ha ezek ellen vétünk, nem jön létre szöveg, mint ahogyan, ha a fo-

                                                           
15 Petőfi S. János két problémára utal, az egyik lényege, hogy a megnyilatkozás nagyság-
rendje nincs meghatározva, a másik, hogy ez a kifejezés a jelölt tárgyat a szóbeliségre 
szűkítheti. (L. i. m. 77.) 
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nológia szabályai ellen vétünk, nem teljesül a fonéma jelentéselkülönítő szerepe, 
vagy ha a szintaxis szabályai ellen vétünk, nem tudunk értelmes mondatot létre-
hozni. Ezzel azonban burkoltan azt is kimondtuk, hogy vannak a szövegnek sza-
bályai. Ha ez igaz, akkor viszont meg kellene tudnunk adni pontosan, hogy mi 
választja el a szöveget a nem-szövegtől. És éppen ez az, amire a szemiotikai ala-
pozású (és hermeneutikai kimenetelű) szövegtan nem tud válaszolni. (L. az elő-
zőkben azt a meggondolást, mely szerint a szöveg — minden szöveg — az 
interpretátor függvényében válik jellé és nincs olyan definitórikus tulajdonság, 
amely minden szövegre érvényes volna.)  

Itt értünk el ahhoz a ponthoz, ahol a megkettőzött szövegkutatás két repre-
zentációja (az általános szemiotikai szövegtan és a verbális szöveget tárgyának 
tekintő szövegnyelvészet mint a megformáltság központú nyelvészet ága) egy-
másnak ütközik. Az ütközés nyilvánvaló, nagyon is ismert a szöveggel való fog-
lalkozás során: ez az a probléma, amely látványosan (és sokkal látványosabban, 
mint az egyéb tudományokban) kényszeríti a kutatót arra, hogy tudomásul ve-
gye: a mindenkori tárgy (= a szöveg) teljességét csak olyan modellekbe tudja be-
fogni, amelyek tartalmaznak nyitott, lezáratlan helyeket. Ami viszont új, igazán 
érdekes, gondolatébresztő és vitára késztető lehet, az a mindenkori megoldási 
kísérlet. Lássuk, mit kínál a szemiotikai szövegtan! 

A következő meglátásokat összegezhetjük: 
(a) A könyv a szövegnyelvészetről szóló fejezeteiben következetesen figyel-

meztet arra, hogy e vizsgálódás nem teljes. Az utalások természetszerűen vezet-
nek a szemiotikai (filozófiai) háttérhez (teljességhez), vagyis kivezetnek a szö-
vegek módszeres vizsgálatából. 

(b) Annak érdekében, hogy maga a szövegnyelvészet képessé váljon a mód-
szeres vizsgálódásra, a könyv nagyívű kutatási tervet kínál a rendszerelemek és 
a szövegelemek elkülönítését illetően. Ennek csak egyik része a rendszermon-
dat-szövegmondat szembeállítás, hozzá társulnak a nyelv, illetve a szöveg egyéb 
síkjai a fonémától a különböző szövegalkotó tömbökig. Maga ez a szembeállí-
tás-kísérlet befejezetlen, ami nem lehet meglepő: hiszen csak a korábbi művek-
ből ismert rendszermondat-szövegmondat szembeállítás is megoldatlan problé-
mák gazdag halmazával szembesít. 

(c) A szövegnyelvészet kimondatlanul is a szekvenciális szöveget tekinti tár-
gyának, és ennek megfelelően szabja meg azt a két területet, amelynek vizsgála-
tától a szekvenciális szöveg rendszerszerű sajátosságainak felderítését várhatjuk. 
Kicsit hosszabban idézem a szerzőt, mert ezt a gondolatsort különösen jellem-
zőnek és fontosnak tartom:  

„A ’szöveg’-nyelvészet ’lexikogrammatikai szektora’ … (oly mértékben, 
amily mértékben kizárólag nyelvészeti ismeretekre támaszkodva ezt meg tudja 
tenni!), egyrészt azt kell leírja/értelmezze, hogy egy-egy adott szöveg mely ele-
mei tekinthetők ugyanarra a személyre/tárgyra/eseményre utalónak (szak-
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kifejezéssel élve: korreferenciálisnak), másrészt azt, hogy egy-egy adott szöveg 
valamely adott szöveghelyén egy kategoriális szerkezetnek miért az a lineáris 
elrendezése áll, amelyik valójában ott áll. (Ez utóbbihoz azonban már verstani 
és/vagy prozódiai szövegnyelvészeti elemzés is szükséges.)” (Petőfi S., i. m. 76, 
kiemelések a szerzőtől.)  

A teljességhez hozzátartozik, hogy mind a rendszernyelvészet, mind a rend-
szer elemei használatának nyelvészete, mind pedig a szövegnyelvészet két szek-
torból tevődik össze, az egyik a lexikogrammatikai szektor, a másik a verstani-
prozódiatani szektor. E két szektor megválasztása és elkülönítése maga is rend-
hagyó az ismert szövegtanokkal és szövegnyelvészeti irányokkal összevetve: ez-
zel a hangsúlyozottan különállóként megfogalmazott hangzóssági szemponttal a 
verbális szöveg, képletesen szólva, mintegy egy lépéssel közelebb kerül a multi-
mediális szöveghez, amennyiben a hangzáskép külön figyelmet és elemzést 
nyer, éspedig a (kategoriális) rendszer, a (lineáris) alkalmazhatóság és a (szö-
vegbeli) megvalósulás szintjén egyaránt.  

A fenti (c) pontból már most a következő gondolatok szűrhetők le: 
(*) Az a szövegnyelvészet, amely képessé tehető arra, hogy szövegeket mint 

a megformáltság központú nyelvészet tárgyát vizsgálja, hangsúlyozottan két te-
rületen működtetendő: a korreferencia-viszonyok és a lineáris elrendezés terüle-
tén. Ez a témakijelölés tűnhet akár szűkösnek is (a szövegnyelvészetek szeretik 
felsorolni például a junkció vagy az időbeliség vizsgálatának fontosságát stb.)16, 
a recenzens itt mégis egyetért a szerzőkkel: valóban úgy hiszem, hogy ez a két 
terület az, amelyet ha sikerül jól „befognunk”, fontos előrelépést könyvelhetünk 
el mind a nyelvtudomány, mind a szövegnyelvészet szempontjából.  

(**) Az e két témára szűkített szövegnyelvészet mindenképpen, kimondatla-
nul is, olyan szöveg„tan”nak számíthat, amely egy létező szövegformációra 
visszavezethető szövegnek a tana, ti. a szekvenciális szövegé. A tételt fordítva is 
megfogalmazhatjuk: éppen a szekvenciális (monologikus) szöveg az, amelyet 
minden valószínűség szerint a korreferencia és a linearitás mikéntjével tudunk 
mint szövegformációt kimerítően definiálni. Így áthidalhatjuk azt a szakadékot, 
amelyet az előzőkben mint a szövegnyelvészet és az általános szemiotikai szö-
vegtan elkerülhetetlen ütközését szemléltethettünk: eszerint a szemiotikai szö-
vegtan háttere előtt művelhető a megformáltság központú nyelvészet fő ágaként 
megjelölt szövegnyelvészet mint a szekvenciális szövegformáció nyelvészete.  

                                                           
16 Az időbeliség (temporalitás) a referenciális mozgásként is meghatározott, specifikus 
korreferenciának tekinthető. (L. például Vater, Heinz 1992. Einführung in die Text-
linguistik. München.) 
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(***) Ugyanakkor a fenti idézet tartalmaz egy olyan kitételt, amely vélemé-
nyem szerint nem teljesíthető, de amelyet nem is kell a szövegnyelvészetnek tel-
jesítenie, s amelyről lemondva talán csökkenthető az a problémahalmaz, 
amellyel a szemiotikai szövegtan a módszer kérdését illetően folyamatosan 
szembesül. Vessük össze még egyszer a rendszernyelvészet, a rendszer elemei-
nek nyelvészete és a szövegnyelvészet hármasságát, amelyet a szerző (Petőfi S. 
János) „egyetlen funkcionális egység” összetevőinek tekint (i. m. 78). A rend-
szernyelvészet az elemek kategoriális szerkezetét írja le. A rendszer elemei 
használatának nyelvészete azt írja le, hogy egy adott helyen egy adott kategoriá-
lis szerkezetből milyen grammatikailag helyes lineáris elrendezés hozható létre. 
A szövegnyelvészetnek pedig arra kellene válaszolnia, hogy miért az a lineáris 
elrendezés áll az adott helyen, amelyik ott áll. A miért-kérdést azonban ketté 
kell vágnunk. Ez a kérdés ugyanis feltehető leíró és értékelő szándékkal! 

A mindenkori szövegbeli lineáris elrendezés, miképpen Benkes Zsuzsa a 
könyvben számos kísérlettel szemlélteti és az adott fejezetben Petőfi S. János is 
bemutatja egy konkrét példán, nem az egyetlen helyes elrendezés a rendszer ele-
mei használatának nyelvészete szerint. Hogy mégis az áll ott az adott szövegben, 
annak kétféle oka lehet. Az egyik ok (a miért-kérdésre adandó egyik = a leíró 
válasz) visszavezethető a szekvenciális szöveg specifikus tulajdonságaira. Ilye-
nek például (1) a megelőző mondatból következő sorrendi okok, (2) a monda-
tunkat követő mondat elvárásai (gondolhatunk itt Hadrovics László híres „tarta-
lomváró” kategóriájára, így például arra a tényre, hogy az ellentétező második 
mondat — például egy „de” vagy „ugyanakkor” kezdetű mondat — megkíván-
hatja az első mondat topikjának hangsúlyozását), (3) bizonyos frazeológiai vagy 
félig-frazeológiai kötöttségek vagy (4) bizonyos tartalmi-jelentésbeli kötöttsé-
gek, amelyek közvetlenül a kognícióval függnek össze (például bizonyos szóren-
dek természetessége szemben más szórendek enyhe természetellenességével, ek-
latáns példája ennek az alany természetes topikhelyzete stb.). Ez a típusú oknyo-
mozás feltétlenül nyelvtudománnyá teszi a szövegnyelvészetet, minden bi-
zonnyal a megformáltság központú nyelvészeten belül marad, továbbá kétség-
bevonhatatlanul a szöveg (= a szekvenciális szöveg) tényéhez kötődik. A tárgy 
(a lineáris elrendezés a szövegben) és a cél (magyarázzuk meg a nyelvi struktú-
rák és a nyelvi-kognitív kompetencia alapján, hogy miért van így) kétséget kizá-
róan nyelvtudományos jellegű.  

Azonban a felsoroltakkal nem merítettük ki a számbajövő lineáris változato-
kat: a kísérletek is azt igazolják, hogy fennmaradhat esetenként több, nyelvésze-
tileg (= szövegnyelvészetileg, vagyis a szekvenciális szöveg számára megálla-
pítható és megindokolható nyelvi és kognitív törvényszerűségek szerint) helyes 
változat, amelyek közül az elemzett szöveg mégis csak egyet tartalmaz. Itt, 
ezen a ponton kell különbséget tennünk a helyes változatok és a jó (= pozitívan 
értékelt) változatok magyarázata között, vagyis a „miért”-kérdés kétarcúságát il-
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letően. Abban a pillanatban, amikor egynél több helyesnek ítélt változatunk van, 
viszont nincs az előbbiekben az (1)–(4) pont alatt felsorolt vagy azokkal analóg 
megoldásunk, fennáll annak a (látható, érzékelhető) szükségszerűsége (veszé-
lye), hogy elemzésünk átcsúszik a szövegnyelvészetből a hermeneutikai szöveg-
elemzésbe. Ezért úgy vélem, hogy a módszer kérdésében a vázolt szövegnyelvé-
szeti modell csak akkor működtethető, ha megkeressük azokat a nyelvtudomány 
számára kicövekelhető határokat, ameddig a fenti „miért”-kérdésre megfelelő 
módon leíró és magyarázó választ tudunk adni. Ez a feladat a nyelvtudomány-
ban az elemzés módszertanának szintjén is megoldhatónak látszik. A további, a 
lineáris elrendezést a szövegegész számára értékelő magyarázat nem képezheti a 
szövegnyelvészet tárgyát.17 Hogy képezheti-e egy általános szemiotikai szöveg-
tan tárgyát, arra a következő lépésben: az elemzések rendhagyó mivoltával kap-
csolatban próbálok meg válaszolni. 

 
2.3. A szövegelemzés rendhagyó céljai és módozatai 

 
Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa a szövegelemzésben is merőben új útra tér, 

amikor bevezeti a kétféle — kreatív és analitikus — elemzést. Az elemzést ma-
gát a fejezet bevezetésében „strukturális értelmező interpretáció”-ként fogalmaz-
zák meg, amelynek tárgya a szöveg „formai és jelentéstani felépítése” (i. m. 95). 
Mit tartalmaz ez a megfogalmazás? Minden bizonnyal tartalmazza azt a (követ-
kezőkben ki is fejtett) szándékot, hogy interszubjektívvá tehető értelmezést hoz-
zon létre, amely a szöveg struktúrájából (és feltehetően nem a befogadás elvű 
interpretációban meghatározó mindenkori elemzők hozzáadódó értelmezésé-
ből) következik. Ezzel a szerzők feleleveníteni törekednek a klasszikus struk-
turalista irodalomelemzés hagyományát, amelyet azonban az irodalomelmélet, 
elsősorban a hermeneutikai és a befogadás elvű esztétikai kutatások eredménye-

                                                           
17 Ezért egyfelől gondosan óvatosnak, másfelől mégis megoldhatatlannak látom a feladat 
kijelölését a könyvben elemzett egyik mondat esetében: „A szövegnyelvészet ’lexiko-
grammatikai szektora’ végül (kizárólag a saját eszközeit használva, vagy igénybe véve 
egy szövegtan eszközeit is, amely nem csak a nyelvre vonatkozó ismeretekkel operál, ha-
nem a szóban forgó szövegben feltételezhetően kifejezésre jutó világdarabra vonatkozó-
val is) az előbbi két nyelvészeti ággal szemben (= rendszernyelvészet, ill. a rendszer ele-
mei használatának nyelvészete, K. P.) azt kell leírja és értelmezze (vagy legalább való-
színűsítse), hogy az adott szövegben a) mire utal „a Bábirkó nevű falurész” és a „házunk” 
kifejezés; valamint azt, hogy abban b) miért a [13]-as szövegmondatban található lineáris 
elrendezés fordul elő” (Petőfi S., i. m. 78). A világdarabra vonatkozó ismeretek kérdése 
természetesen már a nyelvészeti szemantika számára is nagy falat, a szöveggel való 
foglalkozás számára még nagyobb. Ha nem teszünk különbséget a „helyes” változat ma-
gyarázata és a „jó” (= értékelt) változat magyarázata között, akkor fennáll a veszély, 
hogy elemzésünk kifolyik a kezünk közül. 
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képpen, mindenképpen meghaladottnak tekint. Bár A szöveg megközelítései — 
annak dacára, hogy az elemzett szövegek valamennyien szépirodalmi alkotások 
— hangsúlyozottan nem irodalmi (esztétikai) elemzéseket kíván nyújtani, ha-
nem a szövegek „formai és jelentéstani felépítését” akarja feltérképezni, az eh-
hez hátterül szolgáló, „teljességre” törő szemiotikai modell éppenséggel nem 
teszi elkerülhetővé azt a konfliktust, amely a komplex jel fizikai megvalósulása 
és jellé válása között feszül, és amelynek feloldásában óhatatlanul sort kell kerí-
teni a jelhasználó interpretációjára (vagyis a hermeneutikai mozzanatra). Ezért a 
következő választás tűnik szükségesnek:  

Vagy le kell mondani a szemiotikai modell teljességében történő interpretá-
cióról (belátván, hogy a „strukturális értelmező interpretáció” nem támaszkod-
hat csak a szövegre és csak korlátozottan lehet interszubjektív stb.), és le kell 
szűkíteni a vizsgálat tárgyát egy szövegtani szaktudomány — például a szekven-
ciális monologikus szöveg — „formai és jelentéstani felépítésének” leírására — 
például a szövegnyelvészet eszközeivel —; ekkor értelmezhető lesz az a cél, 
hogy leírjuk a szövegek „formai és jelentéstani felépítését”.  

Vagy létre kell hozni egy olyan elemző módszert, amellyel a szöveget mint 
jelet vizsgáló jeltudomány a szövegszemiózist a maga céljai számára megragad-
hatóvá tudja tenni; ekkor azonban tudnunk kell, hogy leírásunk nem a szövegre 
irányul, hanem a szöveg jelként való működésére; így értelmezhető lesz a 
„strukturális értelmező interpretáció” mint cél, ahol a „strukturális” jelző a szö-
vegvilág-modell strukturális felépítésére, az „értelmező” kifejezés pedig az in-
terpretátor (nem a használó!) működésére vonatkoztatható.  

Úgy gondolom, hogy a szerzők valójában ez utóbbit próbálták megtenni, 
amikor példák hosszú során át belefogtak a kettős elemző módszer kidolgozásá-
ba, vagyis igazából a szövegszemiózis modelljét próbálták ki az egyes szövegje-
leknek és működésüknek tesztelésével, miközben úgy vélték, és célként is azt je-
lölték meg, hogy módszerükkel egyes szövegek formai és jelentéstani felépítését 
írják le explicit módon, interszubjektívvá tehető eredményekkel.  

Maga a módszer, a kreatív és analitikus elemzés kettőssége, azt gondolom, 
igazi didaktikus telitalálat. A szövegekkel való kreatív „játék” tárgya azon-
ban nem a szöveg formájának és jelentésének leírása, hanem ténylegesen a 
szövegszemiózis jelenségének sajátos szemszögből való szemléltetése. Ha ta-
lán nem is erre gondolnak, de, úgy hiszem, a szerzők is megfogalmazzák ezt, 
amikor a szövegelemzést előkészítő kreatív megközelítés módozatairól a követ-
kezőt írják: „…ezekkel egyrészt szövegszemléletet is közvetítünk, másrészt ér-
deklődést ébresztünk (kedvet teremtünk) a szövegelemzéshez, szövegértelme-
zéshez” (Petőfi S., i. m. 96, kiemelések az eredetiben). 

 
Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa könyve rendhagyó mivoltában hatásos és 

fontos szín a szövegtani palettán. Ez a nem túl vaskos kötet többek között éppen 
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azzal tűnik ki a szövegtani munkák hosszú sorából, hogy teljesen egyéni, erede-
ti, önálló és zárt világ, amelynek megfejtése igazi szellemi kaland. A kritikai 
észrevételek — azon kívül, hogy nyilvánvalóan magukon viselik a recenzens 
szemellenzőit — megfogalmazódásukat éppen a kötet hallatlan problémagaz-
dagságának köszönhetik.  
 
3. Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana 

 
Tolcsvai Nagy Gábornak A magyar nyelv szövegtana című könyve a magyar-

országi nyelvtudományban egyedülálló vállalkozás. Számos okból az. Minde-
nekelőtt a következőkre kell utalni: 

1. Gondolati rendszerként abból a kognitív nyelvészeti irányból indul ki, 
amelyet legfőképpen Langacker18 munkássága jelöl ki. Langacker tanai a ma-
gyarországi tudományosságban, bátran mondhatjuk, igen kevéssé vagy egyálta-
lán nem ismertek, így olvasni sem nagyon lehet róluk, leszámítva néhány el-
szórt, hosszabb-rövidebb tanulmányt (többek között éppen a szerzőnek egyéb 
műveit19). Már pedig e tanítást ismerni kellene ahhoz, hogy a maga teljességé-
ben átlássuk, miképpen használja fel, illetve miképpen gondolja újra a szerző a 
langackeri fogalmakat. A könyv másfelől természetesen Langacker olvasása nél-
kül is követhető, és olyan egyéni gondolatmenete van, amelynek megfejtése 
(többek között a rendkívül érdekes és hatásos háttértudomány okán is) minden-
képpen érdekes és vonzó szellemi feladat.  

2. A langackeri nyelvfelfogást a szerző természetesen azokkal a szövegtani 
fejtegetésekkel és fogalmakkal fűzi egybe, amelyek e felfogással összhangba 
hozhatók. Így e szövegtan világosan és félreérthetetlenül szakít azzal a szövegta-
ni szakirodalommal, amely — kinővén a hagyományból — vigyázó szemeit a 
mondatsorból létrehozott statikus szövegre, illetve a konnexitás-kohézió-kohe-
rencia hármasságára veti. Helyette olyan szövegfelfogásra épít, amely egyesíti a 
szerkezet és a művelet szempontját. Ezt azonban nem a szemiózis folyama-

                                                           
18 Langacker, R.W., meghatározóan fontos művei az 1987-ben kiadott Foundations of 
Cognitive Grammar Vol. I. (Stanford, California) és ennek 1991-es folytatása: 
Foundations of Cognitive Grammar Vol. II. (Stanford, California), valamint a Concept, 
Image, Symbol: the Cognitive Basis of Grammar című, 1991-ben megjelent mű (Mouton 
et de Gruyter, Berlin, New York) 
19 L. például legutóbb egyes részletekre összpontosítva: Tolcsvai Nagy Gábor 2002. 
Topik és/vagy figura. In: Maelczki Márta (szerk.). A mai magyar nyelv elírásának újabb 
módszerei. V. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék Magyar Nyel-
vészeti Tanszék. 237–248. Uő. 2003. A metafora alakulástörténete a magyar lírai mo-
dernségben. In: Bednanics Gábor—Bengi László—Kulcsár Szabó Ernő—Szegedy-Ma-
szák Mihály (szerk.). Hang és szöveg. Budapest: Osiris. 26–61. 
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tában, illetve aspektusából szemléli, hanem a kogníció és az interakció kettős-
ségében.  

3. A szövegtan mindenkori kérdését — miképpen jön létre a szövegértelem 
— tehát eszerint a kettős szempont (kogníció, interakció) szerint kell tárgyalnia. 
E kérdés azonban természetesen számos további kérdést foglal magában. A vá-
laszhoz mindenek előtt modellálni kell a gondolkodást, illetve választani kell 
egy (hipotetikus) kognitív modellt. E választás során a szerző egyértelműsíti — 
Langackerhez is hű maradván — a szövegértelem szempontjából meggyőző ha-
tásúnak tartható holisztikus szemléletet, ez azonban nem zárja ki azt a fontos 
megkülönböztetést, miszerint más és más dolog azt feltételezni, hogy gondolko-
dásunk holisztikus természetű egyfelől, illetve hogy a tárgy vizsgálatát holiszti-
kus modellben képzeljük-e el másfelől20.  

4. A szövegértelem megtalálásához vezető út modellálása során szembesülni 
kell a kogníciót és az interakciót meghatározó paraméterekkel. Vagyis elkerül-
hetetlen lesz a szempontok rendkívüli sokfélesége, ami ismert tény a szövegtan 
minden irányzata számára, kezelése viszont sokféle megoldási kísérletben tör-
ténhet. Az a megoldási javaslat, amelyet a könyv tárgyal, összhangban van a 
szövegértelem létrejöttének kettős alapjával: a szerkezet és a művelet kettőssé-
gével, amennyiben bevezet egy — a szövegtan szakirodalmában nem teljesen is-
meretlen21, mégis viszonylag kevéssé feldolgozott — metaforikus fogalmat: a 
partitúra22 fogalmát, és elemzéseket is végez a partitúra mint modell felhasz-
nálásával.  

5. A központi kérdést, vagyis a szövegértelem létrejöttét három szinten tár-
gyalja, ezeket mikro-, mezo- és makroszintnek nevezi. A három szint tárgyalá-
sakor kettős megközelítéssel él, s ez a kettősség végigvonul a könyv egészén. 
Egyfelől az egészelvűségből következően, de a szövegtan hátterében meghúzódó 
hermeneutikai gondolat jegyében is nyilvánvaló, hogy a szövegértelem a makro-
szinten teljesedik ki. (…„a szöveg mikroszintű elemei és kapcsolatai is csak a 
teljes szövegben, tehát a makroszinten kapják meg tényleges érvényüket…” 
120). Másfelől az elemzés szükségszerűen egyesíti magában a mikroszinttől a 
mezoszinten át a makroszint felé tartó lineáris szövegfelismerés folyamatának 
lépéseit, vagyis alulról felfelé építkezik. Mindezért a könyv a szintek tárgyalását 
a makroszint alapvető fogalmaival indítja (bevezetvén a szövegvilág, a néző-
                                                           
20 L. a szerző hivatkozását az ontológiai modularizmus éa a módszertani modularizmus 
elválasztására (45). 
21 A szerző hivatkozik Harald Weinrich munkájára (369). 
22 A partitúra részei: 1. idő, 2. tér, 3. a résztvevők (viszonyuk), 4. a résztvevők cselekede-
tei, 5. a résztvevők beszéde/írása: a szöveg fizikai megnyilvánulása, 6. a szöveg nyelvtani 
egységeinek jellemzői, 7. a szövegértelem szintjei (mikro-, mezo-, makroszint), 8. a meg-
formáltság értelemképzése (a stílus), 9. a résztvevők elmetevékenysége (észlelés, a be-
szédhelyzetből származó ismeretek, az aktivizált tudás sémái) (61). 
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pont, a szövegfókusz és a szövegtopik kategóriáját és tárgyalván a tér és az idő 
jelölését a szövegben). Ezt követi a mikroszint részletezése (középpontjában a 
korreferencia kérdéseivel), majd a mezoszint elemzése (ebben megkülönbözteti 
a szövegértelem mezoszintjének szövegtani formáit, amelyek a művelet szem-
pontját követve tárulnak fel, illetve a szövegszerkezet mezoszintjének formáit, 
amelyek, miként nevük is mutatja, a szerkezet szempontját érvényesítik a leírás-
ban23). Végül mintegy összefoglalásként még egyszer visszatér a szövegértelem 
makroszintjéhez és ennek szövegtani formáihoz.  

Ez a hármasság, vagyis az induló globális áttekintés (a szöveg makroszintje 
első tárgyalásban), az alulról felfelé történő építkezés részletezése (a szöveg 
mikro- és mezoszintje) és végül az átfogó befejezés (a szöveg makroszintje má-
sodik tárgyalásban) megfelel az értelemadás műveletét bemutatni kívánó szán-
déknak, és módszertanilag is jó választásnak bizonyul, két szempontból is. Egy-
felől érzékeltetni tudja azt a szempontgazdagságot, amellyel a szövegtannak 
meg kell küzdenie. Másfelől még egyszer hangsúlyozni tudja a művelet és a 
szerkezet közös szempontját egy általánosabb, átfogóbb szemszögből, éspedig 
mint „a szöveg értelemszerkezetét” és „a szöveg általános szerkezetét”24.  

E felsorolt jellemzők Tolcsvai Nagy Gábor szövegtanának a recenzens olva-
satában legszembetűnőbb vonásait kívánták bemutatni. A következőkben meg-
próbálok néhány részletkérdésben a könyv eredményeihez és állításaihoz kérdé-
seket fűzni. E kérdések arra hivatottak, hogy a könyv gondolatait folytatva a 
szövegtan számára további kutatandó problémákat jelöljenek ki. Két gondolat 
köré próbálom csoportosítani őket: 

1. A szövegtan tárgya kapcsán felmerülő, továbbgondolásra késztető kérdé-
sek. 

2. A kognitív keretben értelmezett fogalmak természete és az ebből követ-
kező, továbbgondolásra késztető kérdések. 

                                                           
23 „A szövegértelem mezoszintjének szövegtani formái” címen a szerző a szövegtopik és 
a szövegfókusz megoszlását, a mellérendelést, a fogalmi séma mezoszintű szerepét, a 
mezoszintű utalásokat, a metafora mezoszintű szerepét, továbbá a „mezoszintű szöveg-
tani formák jellegzetes együttállásait” (vagyis a mezoszinten elkülöníthető koherenciaté-
nyezők egymáshoz való viszonyát, egyikük vagy másikuk túlsúlyát stb.) és a mezoszintű 
szövegegység szerkezetét és szövegtani szerepét (vagyis viszonyát a többi egységhez, 
illetve a szövegegészhez) vizsgálja. „A szövegszerkezet mezoszintjének formái” között a 
bekezdés (mint az írott szöveg szerkezeti egysége) és a párbeszéd alapegységei (például 
a forduló) leírását és jellemzését olvashatjuk.  
24 Értelemszerkezeten a szövegtopikoknak és szövegfókuszoknak a beszélő és a hallgató 
reprezentációjában létrejövő rendszerét, valamint e topikoknak/fókuszoknak igékkel je-
lölt összefüggő cselekvéseit és állapotait érti, úgy is mint szövegteremtő és szövegértel-
mező mentális folyamatot. Általános szerkezeten pedig bizonyos, hagyományosan rögzí-
tett vagy spontán formációkat, beleértve a szövegkezdő és szövegbefejező elemeket. 
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3.1. A szövegtan tárgya kapcsán felmerülő, továbbgondolásra késztető kér-
dések 

 
A gondolatok, amelyek a könyv eredményei alapján megfogalmazódhatnak, a 

következő alkérdéseket érintik: 
3.1.1. Mit jelent a szöveg vizsgálata: leírást, magyarázatot vagy interpretá-

ciót? 
3.1.2. Miről nyújt információt, belátást, tudást a szöveg vizsgálata (a nyelv-

ről, a kognícióról, a szövegekről, más egyébről)? 
3.1.3. Milyen lehetőséget nyújt a szöveg vizsgálata arra, hogy a szerkezet és 

művelet együttesét modellálni és magyarázni tudjuk? 
 

3.1.1. Magyarázat, leírás, interpretáció 
 

Tolcsvai Nagy Gábor könyve arra késztet, hogy elgondolkodjunk e három te-
vékenység (avagy tudományos cél) és a vizsgált tárgy (a szöveg) viszonyán.  

A könyvben képviselt „funkcionális és párhuzamos elrendeződésű kognitív 
szövegmodell” (l. például: 63) célja a szöveg magyarázata. Nem az egyes szö-
vegé, hanem a szövegé. Ezt meg is valósítja, amennyiben széles skálán mozogva 
igyekszik mind a művelet, mind a szerkezet vonatkozásában modellálni a szöveg 
értelemadásának mikéntjét. A modellálás természetesen bizonyos értelemben 
naiv metaforikus színezetet ölt a partitúra metaforában, ugyanakkor el kell is-
merni, hogy egy szigorúbb (nyelvészeti) modellálásnak a lehetősége a tárgy (a 
SZÖVEG mint egész, holisztikus értelemben) okán nem tekinthető ésszerű célnak. 
A partitúra modell e sorok írója szerint is a tárgy számára meggyőző magyarázó 
(értsd: megvilágító, hogy a metaforát egy újabb metaforával tetézzem) erővel 
rendelkezik. Ez a magyarázat egyúttal megpróbál túllépni azon a megszokott és 
kézenfekvő alapkérdésen is, hogy mi minden tartja egybe a mindenkori szöveg 
nyelvi elemeit. Ehelyett arra figyel, hogy „a szöveg hogyan jelenít meg, hogyan 
reprezentál valamit” egy adott közegben (időben, térben, helyzetben) „a lineáris 
módon megvalósuló nyelvi egységek” jelentéshálózatában, a mikro-, mezo- és 
makroszerkezetben. Nem a sokféle szövegtanban sokféleképpen elnevezett és 
elgondolt szövegösszetartó erő áll tehát a magyarázat középpontjában, hanem az 
egészelvűségből következően az a kérdés, hogy az egészből mit miképpen emel 
ki, bont részekre és fűz egybe a szöveg. A szerzőt idézve: „(az itteni szöveg-
magyarázat azt kutatja elsősorban), hogy a világ dolgait hogyan írja szét a maga 
alapvetően nyelvi módján, de nem nyelvi szerkezetében a szöveg.” (63, kiemelés 
az eredetiben.) Ezt a szóalkotásában (l. szétír) jellegzetesen a hermeneutika 
nyelvhasználatára és szemléletére emlékeztető megfogalmazást érdemes és 
szükséges lesz a következőkben is szem előtt tartanunk.  
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Míg maga a partitúra modell a SZÖVEG számára magyarázó igénnyel lép fel, 
a mikro-, mezo- és makroszintű összetevők vizsgálata a leírást képviseli. A szer-
ző a 3.15. fejezetben („Összefoglalás: a szövegmagyarázat alapgondolatai”, 
62kk) egymás mellett vezeti be, illetve használja a magyarázat és a leírás fogal-
mat, ez utóbbit a következőképpen: „A szövegleírás megkeresi azokat a szöveg-
beli kifejtett nyelvi, kifejtetlen, bennfoglalt és szituációs összetevőket, amelyek 
kiemelkednek, feltűnővé válnak a szövegalkotás és -értés műveleteiben, tehát 
amelyek figurák valamilyen alapban25, előtérben vannak valamilyen háttér előtt, 
és amelyek ezért a szöveg értelemhálójának26 lényegét alkotják. Egy szövegtan 
törekedhet minden szövegegység leírására, de elsősorban a fontosakra kell össz-
pontosítania” (63). Az idézet a szövegtan kettős leíró feladatára utal: egyfelől 
megjelöli a szövegleírás számára követendő eljárást az összetevők vizsgálata so-
rán, másfelől kiemeli azt a momentumot, amely a gyakorlatban a leírást az inter-
pretáció felé tolja: ti. arra utasít, hogy a leírásban a fontosakra összpontosítsunk.  

A fontosak kiemelése nyilvánvalóan az interpretáció kérdése. Valóban látni 
fogjuk, hogy egyes elemző eljárások (például a szövegfókuszok vagy szövegto-
pikok rendszerében történő elemzés eltérő eredményei, l. 127kk stb.) igen lénye-
ges különbségeket mutathatnak, és akkor még nem is szóltunk a szöveg elkerül-
hetetlenül „hermeneutikai” mivoltáról, arról a közismert tényről, amit a könyv 
mint értelmezésbeli „megelőzöttséget” említ. A könyvnek a megelőzöttséggel 
(vagyis az értelemadó hallgatónak, ill. beszélőnek a szövegegész értelemadásá-
ban és ezzel a mikro-, mezo- és makroszintű jelenségek súlyozásában megha-
tározó, egyéni, a szöveg értelmezését mintegy megelőző szerepével) kapcsolatos 
álláspontja (60) egyértelmű és helyeselhető: (i) egyfelől fontos, hogy tudatában 
legyünk a megelőzöttség tényének, (ii) másfelől elvárandó, hogy e tény tuda-
tában az értelmezési lehetőségek minél gazdagabb megalapozására és feltérké-
pezésére törekedjünk, mégis (iii) harmadfelől szükségtelen e tény túlhang-
súlyozása, hiszen mindennapi szövegeinknél a többféle egyéni értelmezés nyil-
vánvalóan csak igen korlátozott mértékben lehetséges. Mindez azonban nem 
mond ellent annak, hogy a szöveggel (a SZÖVEGGEL) való foglalkozás bizonyos 
értelemben mindig interpretáció is.  

Összefoglalásul a magyarázat, leírás és interpretáció vázolt hármas jelenlétét 
a következőképpen gondolhatjuk tovább: 

A magyarázat tárgya lehet a továbbiakban — a szöveg egészelvűségének 
megtartása mellett is — elsősorban nem a SZÖVEG, hanem a szöveget konstituá-

                                                           
25 A figura-alap megkülönböztetés a langackeri kognitív nyelvszemléletnek a pszicholó-
giából kölcsönvett fogalma, ugyanígy az előtér és háttér. 
26 Az értelemháló kifejezés a kognitív tudomány konnekcionista irányú kutatásaiban sze-
replő terminus, a „háló” a mentális folyamatok hipotetikus modelljében szereplő meta-
fora. 
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ló egy-egy (nyelvi) tény, amely modellezhető strukturális vagy akár kognitív ke-
retben. Vagyis a szövegtan számára a továbblépést az egyes szövegtani rész-
rendszerekre való rákérdezés és e rendszerek modellálása jelentheti. A leírás 
során feltérképezett jelenségek körében vizsgálódva tehetünk fel az egyes rész-
rendszerek körében magyarázatra váró miért-kérdéseket. A szövegtani kutatás 
eszerint olyan irányban lehetne különösen termékeny, amely nem a szöveg (a 
SZÖVEG) egészére figyel, hanem egy-egy részrendszer határait próbálja meg ki-
cövekelni és ezzel együtt folyamatosan eljutni a részrendszer mindenkori ha-
táráig, addig a pontig, ahol a rendszerből ki kell lépnünk egy további rendszer 
felé. Így például eljuthatunk a mondattopik révén meghatározott sajátosságok 
(például szórend, névmáshasználat stb.) nyelvi elemzésétől azoknak a jelen-
ségeknek a megláttatásáig, amelyeket csak egy másfajta rendszerben (például a 
szövegtopik stb. rendszerében) lehet/kell magyaráznunk stb. S végül mindezzel 
együtt tudatában kell lennünk, hogy a mindenkori szöveg mindenkori elemzése 
az interpretáció kategóriájába tartozik. Ennek elismerésével a kutató feladata 
bizonyos értelemben erkölcsi feladattá is válik, amennyiben tudnia kell, hogy 
értelmezéséért felelős. Felelős azért, hogy a tőle (is) függő értelmezéshez minél 
több információt és készséget szerezzen. És felelős azért is, hogy eredményeivel 
másokat minél átfogóbb és sokrétűbb értelemadó képességre neveljen.27 

 
3.1.2. Miről nyújt információt a kogníció és interakció kettős fogalmi kere-
tében elhelyezett szövegtan? 
 

A kérdés csak látszólag tartalmatlan (amennyiben a kézenfekvő válasz: a szö-
vegtan természetesen a szövegről nyújt ismereteket). A szövegtanok tanúsága 
szerint ugyanis a SZÖVEGről szólva voltaképpen egy sor egyéb területről szó-
lunk, mindenek előtt a nyelvről, a társuló mentális műveletekről, illetve a társuló 
szociális, szociálpszichológiai, funkcionális pragmatikai, esztétikai stb. tények-
ről. A szöveg Tolcsvai Nagy Gábor szövegtanában is ebbe a három területbe 
(nyelv, kogníció, cselekvés /= interakció/) ékelődik. A szövegtan tanulmányozá-
sában éppen az a vonzó, hogy a fenti három területből például az első esetében 
elszakíthatatlanul nyelvi-nyelvészeti vizsgálódás formáját ölti, amely vizsgáló-
dásban azonban a kutató döntően más, új szemszögből tekint a vizsgált adatokra 
(a nyelvre). („A szövegtan a nyelvészeti kategóriákat a szöveg szempontjából ér-
telmezi és írja le, nem autonóm jelenségekként”, mondja a szerző (59), ami 
viszont nem jelenti azt, hogy ne lehetne/kellene őket mint a szöveg specifikus, 
nyelvészeti részrendszereit megpróbálni megragadni és működésükben ma-
gyarázni.) Ha tovább gondoljuk e tudomány lehetőségeit, a kutatás perspek-
tíváját mindenképpen a vizsgálat során a mindenkori tudományterületek 
                                                           
27 Vö.: Coseriu, Eugenio 1981. Textlinguistik. Tübingen: Gunter Narr. 114kk. 
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közötti határok keresése és kijelölése biztosíthatja. Ilyen, határok között meg-
fogalmazódó, hagyományos szövegtani fogalom például a konnexitás-kohézió-
koherencia hármassága: tudománytörténetileg és a tárgyat belülről tekintve egy-
aránt természetes, hogy a konnexitás nyelvészeti leírása bizonyos pontokon 
szükségessé tette a kohézió rendszereinek (vagyis egy másik „modulnak”) a 
vizsgálatát, és ugyanígy természetes, hogy a kohézió meghatározása olyan hatá-
rokba ütközött, amelyet egy további rendszerben (példánkban a koherencia ré-
vén) lehetett csak megragadni. Miképpen az sem véletlen, hogy a koherencia ér-
telmezése elvezet a procedurális szemlélethez, amint erre a szerző is utal. A 
szintek (különösen a mikro- és a mezoszint) tanulmányozása így mindenképpen 
történhet olyan (szöveg)nyelvészeti keretben, amelyben egy sor fontos informá-
ciót nyerünk a nyelvről, vagy olyan egyéb keretekben, amelyek a mentális repre-
zentációra összpontosítanak, illetve amelyek a szociális interakció rendszereibe 
illeszthetők. Csak azzal kell mindig tisztában lennünk, hogy éppen melyik 
keretben, milyen céllal és milyen probléma megoldására törekedve foglal-
kozunk a szöveggel. Ez a meggondolás is amellett szól, hogy a szövegtani kuta-
tás célját ne (ne csak) a SZÖVEG mint holisztikus egység megragadásában keres-
sük, hanem az egyes részrendszerek mint elméleti „modulok” felderítésében is. 
Eredményeink ekkor nyelvészeti, kognitív pszichológiai vagy cselekvésel-
méleti és szociológiai megállapítások (leírások, magyarázatok) lesznek, míg 
a SZÖVEG egészének a partitúrában megragadható vizsgálata az interpre-
tációt előlegezi meg. Ehhez további keretek között társítható a befogadás, a 
reakció, a hatás vizsgálata is mint a szövegtan további, távlati célja.  

Összefoglalva a mondottakat: a szöveg olyan specifikus kutatási tárgy, 
amelynek vizsgálatáról szólva értelmes kérdésként fogalmazhatjuk meg a fenti 
második alkérdést. Hiszen ha a szöveggel foglalkozunk, elkerülhetetlenül nyel-
vészettel, kognitív tudománnyal és szociológiai, szociálpszichológiai, kultúrant-
ropológiai, funkcionális pragmatikai kérdésekkel szembesülünk, illetve foglal-
kozunk. A szöveg mint specifikus kutatási tárgy perspektívája lehetővé/szüksé-
gessé teszi, hogy tanulmányozásával e tudományok számára meghatározóan fon-
tos ismereteket szerezzünk, és ugyancsak lehetővé/szükségessé teszi, hogy kiku-
tassuk a mindenkori jelenségek sorában a határpontokat, azokat a pontokat, ame-
lyeknél váltanunk kell egy magyarázó rendszerből egy másikba.  

 
3.1.3. A szöveggel való foglalkozás a szerkezet és művelet egységében 
 

A procedurális szemléletre való törekvés már a de Beaugrande—Dressler pá-
ros klasszikussá vált könyvében megjelenik. A kognitív megalapozású szöveg-
tanok mindannyian törekednek arra, hogy a szöveg értelemadását folyamatként 
ragadják meg. A szövegtannak, amint azt Tolcsvai Nagy Gábor könyve is kép-
viseli, fontos feladata olyan modellek kidolgozása, amelyekben a nyelvi tudás 
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strukturális és procedurális aspektusai közelebb kerülnek egymáshoz. E kettős-
ség megvalósítása természetesen eltávolítja a nyelvészt a Saussure óta megszo-
kott és begyakorolt, a langue és parole kettősségében történő gondolkodástól.  

Helyette a szövegtan számára, úgy tűnik, többféle modell is kínálkozik. Az 
egyik minden bizonnyal a folyamatosságnak, a műveletre való összpontosítás-
nak az az értelmezése, amely szerint a konverzációelemzés próbál eljárni a maga 
transzkripciós technikáival és az így rögzített, élőbeszédbeli szövegek törvény-
szerűségeinek kutatásával. Egy másik, igen feszes és formális logikai eljárásokra 
támaszkodó lehetőséget képviselnek a dinamikus szemantika modelljei, amikor 
a mondaton túli egységekben bekövetkező szemantikai változásokat modellál-
ják. Az információ feldolgozásának különféle modelljei, amelyekről a szerző is 
szól (54), további fontos szempontokat ragadnak meg a folyamatosság, vagyis a 
szöveg értelemadását képviselő „művelet” tudományos értelmezése során. A 
kognitív tudománynak az elme működésére vonatkozó hipotézisei úgyszintén a 
műveletre összpontosítanak, és ezt teszi a rájuk építő, belőlük merítő kognitív 
lingvisztika, ez a Tolcsvai Nagy Gábor könyvének nyelvszemléletét meghatáro-
zó irányzat. És egészen más irányból, de ugyancsak az értelmezés mint művelet 
központi szerepét emeli ki a szöveg mibenlétét magyarázó modern hermeneuti-
ka, amelyre A magyar nyelv szövegtana mint a kognitív szemlélettel összeegyez-
tethető szövegfilozófiai alapvetésre ugyancsak támaszkodik.  

Művelet és szerkezet egységét ebben, a SZÖVEG holisztikusan értelmezett fo-
galmára összpontosító szövegtanban mindenekelőtt az a folyamatosan jelenlévő 
szándék képviseli, hogy megláttassa a SZÖVEG leírását megvalósító fogalmak és 
szempontok különbségét aszerint, hogy e fogalmak és szempontok a „szerkezet” 
avagy a „művelet” kategóriájába sorolhatók-e. Így például a korreferens viszo-
nyok vizsgálatakor a „szerkezet” perspektívájában értelmezett fogalmak például 
a referenciális távolság vagy a topikállandóság, a „művelet” perspektívájában 
értelmezett fogalmak viszont például a szövegtopik és szövegfókusz vagy a tu-
dáskeret és forgatókönyv. Maguknak e fogalmaknak a leírását a továbbiakban 
nem befolyásolja, hogy a „szerkezet”-et vagy a „művelet”-et képviselik-e: a ma-
guk helyén megfelelően részletezett és meggyőző értelmezésüket kapjuk, éspe-
dig mind a „szerkezetet”, mind a „műveletet” képviselő fogalmaknál a leírásnak 
és magyarázatnak ugyanazon funkcionális és kognitív megalapozottságával és 
ugyanazon leíró és analizáló módján. Ezért a szerkezet és művelet kettősségé-
nek feltüntetése és konzekvens elkülönítése, valamint a művelet szerepének 
kiemelése a könyvben elsősorban mint a kognitív nyelvészet és a hermeneu-
tika — e két egymástól meglehetősen távoli, bizonyos pontokon mégis érint-
kező szemléleti és filozófiai háttér — szövegfelfogásának hangsúlyozása ér-
zékelhető. E kettős háttér előtt válik lehetségessé azoknak a „dinamikus, műve-
leti jellemzőknek” a bemutatása, „amelyek egy szöveg létrehozásához vagy 
megértéséhez szükségesek, és amelyek így a leírás részét képezik” (54). Ugyan-
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csak e kettős háttér óvja meg a könyvet attól, hogy műveletként túlhangsúlyozza 
a beszélő és a befogadó közti interakciót, és ezt elszakítsa magától a szövegtől 
(amelyet ezzel mintegy statikus állandóvá degradálna). Fontos figyelmeztetés te-
hát a következő: „… a műveletek sora nem egyszerűen a beszélő és a hallgató 
közötti interakció keretében zajlik (ennek bemutatásához elegendő lenne egy kö-
zösségi érvényű cselekvéselmélet), hanem a beszélő, a szöveg és a hallgató kö-
zött” (54). 

 
3.2. A kognitív keretben értelmezett fogalmak természete és az ebből követ-
kező, továbbgondolásra késztető kérdések 

 
Tolcsvai Nagy Gábor szövegtanában sorra megtaláljuk azokat a fogalmakat, 

amelyek a kognitív irányzatok megjelenése óta mintegy közhasznúvá váltak a 
nyelvészet különféle kutatási területein, mindenek előtt természetesen a szeman-
tikában, a pragmatikában és a korábbi kognitív vagy procedurális irányultságú 
szövegtanokban. A következőkben ezek közül a fogalmak közül megkísérlek ki-
emelni néhányat, amelyek olvasatomban e szövegtan tartóoszlopai között tart-
hatók számon, és amelyek továbbgondolásra serkenthetnek. Valamennyi foga-
lomra jellemző, hogy (i) a kognitív tudomány, illetve a(z egyszerű) mondat vizs-
gálatán túllépő nyelvészeti (és/vagy pragmatikai) vizsgálódás keretében jött lét-
re; (ii) ezeket a szerző beilleszti a szöveg vizsgálatába, és meggyőzően bizonyít-
ja e fogalmak biztos helyét és nélkülözhetetlen informatív erejét a szövegtan 
számára; (iii) a recenzens pedig megpróbálja felkutatni azokat a pontokat, ahol e 
fogalmak a szövegtani kutatásban problematizálhatók, vagyis ahol újrafogalma-
zásuk vagy megerősítésük továbbgondolásra késztet. A következő fogalmakról 
lesz szó: 

3.2.1. A prototípus 
3.2.2. Az „egység” langackeri fogalma 
3.2.3. A figura-alap viszony 
3.2.4. A fogalmi séma (tudáskeret, forgatókönyv) 
 

3.2.1. A prototípus 
 

Ezt az időközben egyre általánosabb értelemben használt fogalmat a kognitív 
nyelvészet, mint ismeretes, Eleanor Rosch pszichológiai és pszicholingvisztikai 
fogantatású tanulmányából vette, amelyben a szerző az arisztotelészi „kategória” 
fogalmával egy másfajta kategorizációt állít szembe.28 E kategorizációnak két 
alapvetően fontos tulajdonsága van, amelyek közül azonban többnyire csak az 
egyiket emelik előtérbe, s ezzel mintegy meg is csonkítják Rosch elméletét.  
                                                           
28 L. a könyv 47kk lapján olvasható bemutatást. 
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Az egyik tulajdonság szerint észleléskor az elme nem kizárólagosan, igen-nem 
döntések alapján sorolja be az észlelteket egy-egy kategóriába, hanem a kri-
tériumoknak való különböző fokozatú megfelelés alapján; ennek értelmében a 
kategória (= a típus) elemei között találunk olyanokat, amelyek központi, „jó” 
példányok (= prototípusok) és olyanokat, amelyek csak mintegy „érintőlegesen” 
megfelelő, „kevésbé jó” példányok. 

A másik tulajdonság szerint az észlelés vonatkozásában működik egyfajta hi-
erarchia, amely a példányokat három alapvető csoportba segít sorolni. Ráadásul 
ez a hierarchia nem egyenes vonalú, hanem egy középpontból és két, a közép-
ponti kategóriához képest alárendelt, de egymással másfajta viszonyban álló 
pontból jön létre. A középponti (alapszintű) kategória „az a szint, amit a világ-
ban való tájékozódás és a nyelvelsajátítás során a leghamarább megtanulunk, … 
ehhez kötődik a legrövidebb, leggyakrabban használt és kontextuálisan legin-
kább semleges nyelvi megnevezés, a leggyorsabb azonosítás és a legtöbb kate-
góriatulajdonság”, olvassuk A magyar nyelv szövegtanában (47). A további ka-
tegóriák ehhez képest a hierarchia két végpontján elhelyezkedő „teljesen általá-
nos”, illetve „egyedítő tudományos” kategória megjelölést kapják. (Például: 
alapszintű kategória: alma, általános kategória: gyümölcs, egyedítő kategória: 
jonatán.) A két tulajdonság (a prototipikalitás és a sajátos tulajdonságok szerinti 
hierarchiaképzés) együttes hatása okán mondhatjuk, hogy például az alma proto-
tipikus gyümölcs, míg, mondjuk, a zöldpaprika nem az.  

A prototipikalitásra való hivatkozás során gyakran kiemelt hangsúlyt kap a 
prototipikus és a kevésbé „jó” példányok elkülöníthetősége, és elsikkad e kate-
góriaképzés másik meghatározó kritériuma, a jelentésbeli hierarchia elemei, 
ezek összefüggései és az őket kiválasztó és kölcsönösen meghatározó kritériu-
mok általánosan érvényes megadása. Ezzel a prototipikalitás fogalom veszít ter-
minus értékéből, maga is természetes nyelvi kifejezésként működik, és végső 
esetben egyszerűen csak azt tartalmazza, hogy az adott példányok/jelenségek 
vizsgálatában egy adott kritériumrendszert feltételezve vannak több, illetve ke-
vesebb kritériummal meghatározott vagy egyéb, analóg módon adódó központi 
és periferális példányok/jelenségek stb.29 Hogy erre ne kerülhessen sor, a kogni-
tív tudományra épülő szövegtannak további távlati feladata lehet, hogy követke-
zetesen rákérdezzen a prototipikalitás megállapíthatósága mellett a lehetsé-
ges/szükséges hierarchikus összefüggések mibenlétére is. Rosch a prototipika-
litás fogalmát az észlelés és a jelentésképzés vonatkozásában alkotta meg. Ha 

                                                           
29 Ennek a jelentésbeli átalakulásnak, vagyis egy szaktudományos közegéből kiemelt és 
általánosított nézetrendszer bizonyos értelemben vett „megrövidülésének” és „átalakulá-
sának” tudománytörténetileg érdekes példái azok az analógiák, amelyekre hivatkozni 
szoktak Rosch gondolatai kapcsán: a Prágai Kör „centrum és periféria” fogalmára, illetve 
Wittgenstein „családi hasonlóság” fogalmára gondolok. 
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ezt a fogalmat más területre kívánjuk alkalmazni (tehát például a szövegbeli 
figura-alap kettősségre, az „egység” határainak megállapítására, a szövegtípus 
mibenlétére stb.), akkor meg kellene találnunk, és pontosítanunk kellene azokat 
a kritériumokat, amelyekkel a prototípust, az általános fogalmat és az egyedített 
fogalmat egymással összevethetjük, vagy, ha a prototipikalitást immár nem mint 
pszichológiai és kognitív szemantikai tényt vizsgáljuk, akkor fel kellene fedez-
nünk, vagy magyarázatunkhoz meg kellene konstruálnunk a prototípushoz tarto-
zó hierarchia tagjait, például a szövegtípus vagy a langackeri „egység” fogalom 
vonatkozásában azt, hogy mi lesz egy-egy szövegtípus vagy egy-egy nyelvi 
„egység” mint prototípus mentén az egyedített, illetve az általános fogalom stb. 
Más szóval: azért, mert a prototipikalitás bevezetésével, úgy tűnik, elvetettük az 
arisztotelészi kategorizációt (vagyis a disztinktivitás és az exhausztivitás igé-
nyét), még nem mentesülünk attól a feladattól, hogy magát a mindenkori prototí-
pust (ha megtartjuk, akkor a roschi képlet megcsonkítása nélkül) meghatároz-
zuk. Úgy vélem, hogy ezen a téren a kognitív szövegtannak (is) lehetnek felada-
tai.  

 
3.2.2. Az „egység” fogalom a szövegtanban 

 
Ez a fogalom Tolcsvai Nagy Gábor könyvében Langacker meghatározásában 

jelenik meg, és többféle módon nyer tartalmat. A langackeri megfogalmazást a 
szövegtan 106. oldalán olvashatjuk: „Az egység az a szerkezet, amelyet a beszé-
lő elég alaposan megtanult, hogy nagymértékben automatikusan tudja kezelni 
anélkül, hogy figyelmét annak különálló részeire vagy elrendezésükre összpon-
tosítaná. Az egység belső komplexitása ellenére „előre csomagolt” konstruktu-
mot alkot; ezért a beszélőnek nem szükséges arra figyelnie, hogy miképp rakja 
azt össze, könnyen bánhat vele egységes entitásként.”30 Ez a megfogalmazás ép-
pen annyira praktikusan általános, hogy még lehetőséget nyújtson az esetenkénti 
pontosításra, illetve másfelől ne vesszen el teljesen az elhatárolódást, a pontos 
határvonalak lehetőségét eleve elvető alapállás tagadhatatlan homályosságában. 
Az „egység” meghatározása a recenzens értelmezésében a következő lehetősége-
ket foglalhatja magában, különös tekintettel a szövegtanra: (i) minden egység 
létező, tehát nem csak elgondolt képlet; (ii) minden egység rendelkezik bizonyos 
struktúrával; (iii) az egység belső felépítése a használat során nem tudatosul 
szükségszerűen, ez azonban nem zárja ki a tudatosítás lehetőségét; (iv) az egy-
ség egység-mivoltát nem annak nyelvi strukturáltsága, a struktúra elemeinek mi-
nősége, fajtája stb. szabja meg, tekintve, hogy nem pusztán nyelvi, hanem nyelvi 
és mentális létezőként gondoljuk el; (v) az egység éppen ezért elvileg tettenér-
hető a legkülönfélébb keretekben és szinteken: a mikro- és a mezoszinten egya-
                                                           
30 Langacker 1987: 57. 
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ránt; (vi) az egység mibenléte „fokozat kérdése” (106), hiszen az, hogy egy 
struktúra mennyire automatizált, illetve mennyire tudatos és ad hoc (= egyszeri) 
jellegű, az a mindenkori nyelvhasználók és a mindenkori szöveg(típus) függ-
vénye is (vagyis ezzel érvényesül az egyszerre holisztikus kognitív és hermeneu-
tikai alapállás); (vii) a megelőző pont dacára törekednünk kell felfedni a min-
denkori prototipikus egység mibenlétét; (viii) az így értelmezett egység a szöveg 
szempontjából összekötő kapocs lehet a szöveg lineáris felépítése és a szöveg-
értelem azon túlmutató komplexitása között.  

A mondottak alapján az egység egyaránt lehet hagyományos értelemben egy 
szójelentés, egy-egy idiomatikus fordulat (lexikális egység), egy nyelvtani minta 
vagy egy olyan szövegbeli faktum, amelynek önálló, sajátos „értelemképző sze-
rep” jut (106). A kérdés ezután csak az, hogy miképpen értelmezzük azt az érte-
lemképző szerepet, amely összefügg egy adott lehetséges egység nyelvi mi-
benlétével, illetve miképpen állapítsuk meg az egység prototípusát és perifériáit. 
E kérdés fontosságát bizonyítja az a sokszínű kutatás, amely a rendszermondat 
és a szövegmondat elkülönítésére és ez utóbbinak a pontosítására törekszik. 
Tolcsvai Nagy Gábor szövegtana is szembesül ezzel a kérdéskörrel, és többek 
között a korreferenciáról szóló fejezetben, a szövegfókusz és szövegtopik 
elemzésében, a mellérendelések tárgyalásakor és a fogalmi séma mezoszintű 
szerepének bemutatásában értékes megállapításokra jut. Ezek a tényezők vezet-
hetnek el ugyanis a legkézenfekvőbb módon bizonyos, nyelvileg megragadható 
szövegegységekhez.  

A további szövegtani kutatások számára is megfogalmazódik a kérdés: mi-
képpen strukturált a szöveg. Ha követjük is a langackeri felfogást, és egybefűz-
zük a kognitív szemléletet a hermeneutika álláspontjával, ezzel nem zárjuk ki 
annak lehetőségét/szükségszerűségét, hogy feltételezzük és megpróbáljuk feltér-
képezni a (bizonnyal szövegtípusonként elkülöníthető) különféle szintű nyelvi, 
logikai, mentális műveleti egységeket. A recenzens számára itt is a kis lépések 
taktikája tűnik követhetőnek, amelyekkel eljuthatunk az egy-egy nézőpontból ki-
jelölt vizsgálati keretek határáig. Az egység relevanciája (= vagyis konstitutív 
mivolta a mindenkori vizsgálati keretben megfogalmazódó problémák megol-
dásában) feltételezi, hogy a szövegben (is) számos különféle egységgel szembe-
süljünk, illetve dolgozhassunk, és nem szükségszerű, bár nem is kizárható, hogy 
ezek az egységek összefüggésben álljanak egymással. E megfogalmazás nem 
szeretné összemosni a létezőnek feltételezett szövegkonstitutív egység fogalmát 
egyfajta teleologikus (a vizsgálat számára hipotézisként megfogalmazódó) egy-
ség fogalmával. Arra kíván utalni, hogy egy lehetséges szinten/keretben megje-
lenhetnek langackeri értelemben vett egységek — mint például a topik-fókusz 
vizsgálatában a névmási korreferencia automatizált szabályait követő egységek 
—, amelyek egy további szinten azonban már nem tekinthetők releváns egysé-
geknek. Így az említett szintaktikai topik-fókusz szerkezetből csak részben le-
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het levezetni a szövegtopik-szövegfókusz alkotta szerkezeti egységeket: ezek 
tagolódása nem követi szükségszerűen a mondatbeli aktuális tagolódás szabá-
lyait, itt nyilvánvalóan más szintű egységekről van szó31.  

A SZÖVEG szempontjából emellett elgondolkodtató az a kérdés is, hogy a 
szövegegészre összpontosítva egyáltalán beszélhetünk-e egységről a langackeri 
értelemben.  

(i) Ha e kérdésre igennel válaszolunk is, „előre csomagolt konstruktumnak”, 
automatizált tudásnak legfeljebb bizonyos szövegtípusokhoz kötődő formulák 
tekinthetők (például a levél megtanult, ennyiben automatizált részei stb.).  

(ii) Már az említett mezo- illetve makroszintű jelenség, a szövegfókusz-szö-
vegtopik összefüggéseiben megállapítható tematikus progresszió tipikus megje-
lenési formái32 sem felelnek meg annak a meghatározásnak, amelyet Langacker 
ad, bármennyire jól leírható és megragadható mentális folyamat eredménykép-
pen jönnek is létre. A létrejöttüket befolyásoló, megalapozó kognitív és nyelvi 
műveletek nem tekinthetők „előre csomagolt” mentális és nyelvi egységeknek.  

(iii) Hasonlóképpen a mindenkori interpretáció során feltárt nyelvi-gondolati 
egységek is másféle értelemben (milyenben?) tekinthetők „egység”-nek. Gondo-
lok itt Deme László kísérletére: a tömbösödés gondolatára, illetve a Békési Imre 
által feltárt logikai tömbökre; ez utóbbiak különösen jól megragadhatónak és 
„igazi” szövegbeli egységeknek tűnnek számomra. (Olvasatomban hasonlóan 
gondolja a szerző is, l. 270k.) A mellérendelés lehetőségeiből adódó egységek 
mibenléte általában releváns és érdekes kutatási terület, Tolcsvai Nagy Gábor 
több oldalról meg is próbálja körüljárni a témát, és megállapítja a három vagy 
négy önálló mondatból álló mellérendelő konstrukciók létét: ezeket „viszonylag 
lezárt mezoszintű egységnek” tekinti (271). 

(iv) Bizonnyal egészen más egységek a könyvben tárgyalt bekezdések, ame-
lyek a szekvenciális monologikus szövegeknek látható részei, amelyeknek elkü-
lönülését azonban egy egész sor tényező együtthatása eredményezheti (l. a 299. 
lapon szereplő összefoglalást, illetve a megelőző fejezetet). 

(v) És végül a szöveg mindenkori interpretációja is eljuttathatja az értelmezőt 
bizonyos részek (= egységek?) kiemeléséhez, amelyek ismét más értelemben te-
kinthetők egységnek. 

Mindezért szép távlati feladat a szövegtan számára az egység fogalmának 
taglalása, mind a langackeri meghatározást követve, mind azt problematizálva.  

 

                                                           
31 Ezekre a szerző különös gondot fordít, l. a Daneš-féle tematikus progresszió újszerű, a 
mondat szintjétől eltávolodó tárgyalását: 244kk. 
32 Daneš következő csoportjaira gondolok: egyszerű lineáris téma-réma szerkezet, téma-
réma szerkezet végigfutó témával, téma-réma szerkezet levezetett témákkal, többfelé elá-
gazó réma stb., l. 244kk. 
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3.2.3. A figura-alap viszony 
 

Az alaklélektan (Gestalt-pszichológia), mint ismeretes, elsősorban a vizuális 
észlelésben különböztette meg az előtérbe kerülő, ezáltal az észlelés és a figye-
lem(felkeltés) szempontjából más fajtájú, illetve a háttérben maradó és annak 
megfelelő tulajdonságokat mutató jelenségeket. Ezt a megkülönböztetést vette át 
a kognitív nyelv- és szövegszemlélet, amikor az előtérbe helyezésnek 
(„foregrounding”) az értelemadás folyamatában meghatározó szerepet juttatott. 
Ez a szempont a kognitív szövegtan számára termékenynek bizonyult: bebizo-
nyosodott, hogy „a feltűnő, figuraként funkcionáló nyelvi egységek alapvető 
szerepet játszanak a szöveg mikroszintjén az elemi kapcsolás (megszokott elne-
vezésével a grammatikai kapcsolóelemek) kialakításában”, továbbá hogy „a fi-
gura-alap megkülönböztetés nyelvi reprezentációja szerepet játszik a szöveg-
típusok elkülönítésében, így a cselekvéseket … is végrehajtó párbeszédekben 
nagyobb az aránya a figura jellegű nyelvi egységeknek, míg a monologikus szö-
vegek egy részében ellenkezőleg, az alap jellegű nyelvi egységek is gyakoriak” 
stb. (49). Valószínűsíthető, hogy ez a kettősség a továbbiakban a nyelvleírás és 
magyarázat különféle szintjein számos érdekes megfigyelésre és következtetésre 
ad még alkalmat.33  

Ami a SZÖVEG vizsgálatát illeti, ebben a közegben a figura és az alap fogal-
ma egyfelől „telitalálat”, vagyis nélkülözhetetlenné váló elemzési szempont, 
másfelől rávilágít a szövegtan egyik alapproblémájára, a fentiekben már említett 
„megelőzöttség”-re.  

Telitalálatnak azért nevezném, mert minden szöveg leírásában, magyarázatá-
ban, interpretációjában meghatározóan fontos művelet a folyamatosan belépő új, 
informatív, emotív elemek észrevétele és viszonyításuk ahhoz a közeghez, ame-
lyikből kiemelkednek, magyarán a „foregrounding”, vagyis magyarul az előtérbe 
helyezés. Jól használható ez a fogalom mind a szövegben aktualizálódó szóje-
lentések (mikroszint), mind a téma-réma viszonyok (mikro- és mezoszint), mind 
a szövegfókusz és szövegtopik (makroszint) kezelése szempontjából, hogy csak 
ezt a három, más-más szinten lehetséges kérdéskört említsem.  

Problematikusnak viszont azért kell tartanunk, mert el lehet gondolkodnunk 
azon, hogy mi a relevanciája e kategóriáknak egy nyitott, műveleti elemzésben, 
amelynek során a SZÖVEGben a mindenkori, tágan értelmezett kontextus függ-
vényében dőlhet el, hogy mit tekintünk alapnak, és mit figurának. Természete-
sen túlzok: amint arra a szerző is utal (l. a fenti idézetet az 1.3. pont végén), a 
szöveg értelemadása nem független a szövegtől, ebben az értelemben nem tel-

                                                           
33 Tolcsvai Nagy Gábor ismerteti többek között Langackernek a figura és az alap megkü-
lönböztetésre épülő szemantikai modelljét, l. 96kk. 
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jesen önkényes a figura és az alap szövegbeli észlelése, arról nem is szólva, 
hogy más-más dolog elfogadni e két kategória létét egyfelől, illetve az adott 
elemzésben konkrét tartalommal megtölteni őket másfelől. Megjegyzéseimmel 
csak arra kívántam utalni, hogy a figura-alap kettősség mint jellegzetesen kog-
nitív nyelvészeti fogalom mennyire erősen illeszkedik a szövegtan tárgyához, és 
mennyire fontos ugyanakkor, hogy pontosan tudjuk, mire használjuk. Vagyis 
hogy célravezető lehet terminusértékben ott és akkor használni, ahol és amikor 
mibenlétét egy megadott részkérdés tárgyalásakor a lehető legnagyobb mérték-
ben szabályozottnak tételezhetjük, míg másutt, más közegben, például az in-
terpretáció során használva szemléletes metaforikus fogalom lehet belőle, és az 
interpretáció érvelő részévé válik.  

 
3.2.4. A fogalmi séma (tudáskeret, forgatókönyv) 
 

Ezt a fogalmat nemcsak Langacker vezeti be, hanem vele párhuzamosan, il-
letve őt követve több kutató is használja más-más megközelítésben (a könyv a 
részleteket a 4.3.4. fejezetben „A tudás” címen vezeti be, illetve foglalja össze, 
l. 74kk). A modern szemantika számára ez a fogalomcsalád bizonnyal nélkülöz-
hetetlen, ha elismerjük, hogy a jelentéseknek része a beszélő nyelven kívüli, en-
ciklopedikus, illetve kontextuális tudása.  

A vizsgált szövegtanban a fogalmi sémákkal kapcsolatban kétféle probléma 
kínálkozik. E problémák a recenzens szemszögéből megerősíteni látszanak a 
szövegtan kettős feladatát/lehetőségét: eszerint egyfelől e tudománytól célsze-
rű elvárni a mindenkori vizsgálati keretek pontos kijelölését és az e keretek kö-
zötti határok kitapogatását, vagyis a részkérdések kidolgozását mint tudományos 
feladatot, illetve másfelől a szövegelemzéstől mint interpretációtól szükséges el-
várni az elemzés minél szélesebb körű és minél mélyebb megalapozását az elem-
ző szubjektív tudása, ismeretei, gyakorlata alapján.  

Az első probléma és az első feladat/lehetőség jelentkezik abban a próbálko-
zásban, amely a fogalmi séma kifejtésének (kifejthetőségének) formáit tár-
gyalja (272kk). Ez a tárgyalás célszerűen korlátozható bizonyos részkérdések 
önálló vizsgálatára. A könyv többféle lehetőségre tér ki (272kk). 

(i) Az egyik esetben a fogalmi séma (mint séma, mint tudáskeret vagy forga-
tókönyv) közvetítésére úgy kerül sor, hogy a szöveg (vagy szövegrész), amely-
ben a jelentésbeli összefüggések az adott sémán alapulnak, megnevezve tartal-
mazza a sémát, amely a továbbiakban kifejtést is nyer a szövegben. Ennek alap-
esete a lexikoncikk (a könyv példájában a „barátság” fogalom), amely mint „hí-
vószó” jelenik meg, és amelyet a szócikk kifejt.  

(ii) Ennél izgalmasabb esetek azok, amelyekben a fogalmi sémát megnevezni 
képes hívószó ugyan megjelenik, a szöveg(részlet) azonban a továbbiakban e 
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fogalmi sémát csak következtetéssel, előfeltevéssel vagy bennfoglalással teszi az 
értelmező számára elérhetővé.  

(iii) Végül szép számban fordulnak elő olyan szövegek/szövegrészletek, ame-
lyek a fogalmi sémát egyáltalán nem „nevesítik”, ennek elérhetősége tehát csak 
a fenti három módon (következtetés, előfeltevés, bennfoglalás) lehetséges.  

Ezek a kategóriák minden bizonnyal termékennyé tehetők egy feszesebb szö-
vegszemantika számára is. Ugyanakkor a problémák szemléltetésére talán nem 
túl távoli analógia a huszadik század közepén virágzó strukturális szemantika 
azon ága, amely a szemantikai jegyekből összeálló jelentéseket archilexémákkal 
próbálta megragadni, és amelynek kezdettől fogva nehezen kezelhető kérdése 
volt, hogy miképpen viszonyuljanak egymáshoz az archilexémák (mint elméleti 
konstruktumok), illetve a létező nyelvi kifejezések (amelyek között vannak olya-
nok, amelyek egyúttal archilexémáknak tekinthetők, de vannak olyan archilexé-
mák is, amelyeket egy-egy nyelvben nem fed le semmilyen lexikális egység). A 
fogalmi sémákkal kapcsolatban is feltehető a kérdés: vajon miképpen tudjuk ki-
fejteni vagy „említeni” (= egy szóval vagy egy kifejezéssel megnevezni, l. 272) 
a fogalmi sémát? Milyen viszonyban áll egymással ez a kifejtés vagy „említés” 
és maga a mentális egységnek tekintett séma? Továbbá miképpen lehetséges 
megragadni és általánosítani a séma és a szöveg értelemadásának viszonyát? A 
kérdés természetesen nem új, a vele való foglalkozás előtt azonban bizonnyal 
még számos lehetőség áll, elég utalni az implikációk (és más keretben az impli-
katúrák) bonyolult szövevényének funkcionális és pragmatikai kutatására is. A 
szövegbeli fogalmi sémák további kutatásának feladata lehet tehát (1) egyfelől 
az a kérdés, hogy miképpen viszonyulnak egymáshoz a lehetséges fogalmi sé-
mák/tudáskeretek/forgatókönyvek és szövegbeli nevesíthetőségük (ahol a neve-
síthetőség kérdése természetesen tartalmazza a fogalmi sémák hipotetikus mi-
voltának összes problémáját is, beleértve a kognitív szemléletben az ebben az 
esetben is háttérként szolgáló prototipikalitás fogalmát), (2) másfelől pedig az a 
kérdés, hogy miképpen fogjuk tudni kifejteni és magyarázni a következtetés, 
előfeltevés és bennfoglalás kategóriákat a szöveg esetében. Mindkét kérdés 
megérdemli a további kutatást.  

A második probléma az interpretáció megfelelő előkészítettségével kap-
csolatos. Szemléltetésére röviden bemutatom a könyvben elemzett egyik példát, 
amellyel a szerző a tudáskeret megjelenésének azt a típusát szemlélteti, amely-
ben a tudáskeretet — a fogalmi séma szövegfókuszba helyezett említése nyomán 
— a szöveg következő mondatai mint előfeltevést idézik fel, illetve építik be a 
jelentésbe. Az érveléshez idéznem kell a példát és az elemzést: 
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(5) /1/1948. december 14-én a kormányprogramhoz szólt hozzá utol-
jára /Barankovics István/. /2/E beszédében a jogállamiság lényeges ismér-
veit bontotta ki. /3/Rámutatott, hogy a koalíció az ellenzéket kitessékelte a 
közéletből. /4/Az egyházak és az állam viszonyát erőszakra alapítja, noha 
abban csak a megegyezés hozhat tartós megoldást. /5/Leszögezte, hogy a 
teljes államosítás kiszolgáltatottá teszi a polgárt. /6/Figyelmeztetett, hogy 
a szóban megadott szabadságjogok a gyakorlatban nem léteznek, noha az 
állam nem csoportérdekek, hanem csakis az igazságosság szempontjai 
szerint működhet hatékonyan.  

(Zlinszky János: A Néppárt politikai öröksége. Magyar Nemzet. 1999. 
december 18.15.) 

 
A /5/ példa egy hosszabb újságcikk utolsó előtti bekezdése, amelyben a leg-

fontosabb szövegfókusz a „jogállamiság” fogalmi sémája. Ez a tudáskeret a /3/–
/6/ mondatban nincsen kifejtve, összetevői ezeknek a mondatoknak az előfelte-
vése: /3/ „az ellenzéket kitessékelte a közéletből” előfeltevése az, hogy jogál-
lamban a közéletben van ellenzék; /4/ „viszonyát erőszakra alapítja” előfeltevé-
se az, hogy jogállamban a viszonyok nem erőszakon alapulnak; /5/ „teljes álla-
mosítás”, „kiszolgáltatottság” előfeltevése az, hogy jogállamban ilyen jelensé-
gek nem léteznek; /6/ „a szabadságjogok a gyakorlatban nem léteznek” előfelte-
vése az, hogy jogállamban léteznek. A szövegrészletben egy másik tudáskeret is 
megemlítődik (a „kormányprogram”), ez azonban alig kap kifejtő részeket (ilyen 
például az egyházak és az állam viszonya, a teljes államosítás), így nem játszik 
olyan nagy szerepet, mint a „jogállamiság” (275). 

 
Az elemzés természetesen helytálló, és a most következő ellenérvek nem füg-

geszthetik fel a jogosultságát, mivel a szerző célzatosan és bevallottan képviseli 
az elemzés nyitottságát és a mindenkori elemző mindenkori olvasatának lehető-
ségét, illetve elkerülhetetlenségét. Érvelésemmel csak arra szeretnék rámutatni, 
hogy a szövegtani kutatások távlatában minden ponton — ebben az esetben is — 
célszerű lehet elkülöníteni egyfajta feszesebb, részrendszerek felderítésére irá-
nyuló (nyelvészeti, pragmatikai, kognitív pszichológiai, szociológiai stb.) kuta-
tást egyfelől és a SZÖVEGre irányuló, az egészelvűséget hangsúlyozó és ezzel in-
terpretációvá váló foglalkozást másfelől. Érvelésem az adott példa kapcsán a kö-
vetkező: 

Természetesen feltételezhető a fenti újságcikk bemutatott olvasata minden 
olyan olvasó esetében, aki megfelelő figyelemmel és megfelelő előképzettséggel 
olvas. De ugyanúgy feltehető, hogy más, felületesebb vagy felkészületlenebb ol-
vasó számára a /2/ és a /3/–/6/ mondatok viszonyában nem jelenik meg előfelte-
vésként a „jogállamiság” mint tudáskeret, mégis értelmezik a szöveget mint szö-
veget: például mint egyfajta felsorolást mindarról, ami a kormányzásban nem jó. 
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Ekkor felmerül a következő kérdés: mi legyen a tudáskeret (fogalmi séma, for-
gatókönyv) értéke a szövegértés fajtáinak feltérképezése számára? Másképp fo-
galmazva: megtehetjük-e, hogy például feltételezzük, hogy különböző súlyú tu-
dáskeretek működnek, nélkülözhetetlenek (kötelezők) és fakultatívak? Ha ezt 
feltételeztük, akkor ezzel együtt azt is képviseljük, hogy más módon része a 
megértésnek a szükségszerűen felismert tudáskeret és a fakultatívan beil-
leszthető tudáskeret. Tovább lépve azt is megkérdezhetjük, hogy vajon egy je-
lenség két arcával van-e dolgunk, vagy eleve két különböző jelenséggel? A szö-
veggel való távlati foglalkozás egyik iránya ebben az esetben is részrendszerek-
nek és határaiknak a megvilágítása lehet, amint erre a kognitív tudomány (nyel-
vészet, pszichológia, antropológia) törekedni látszik. A másik irány pedig az 
egyre gazdagabb, egyre tudatosabbá váló interpretáció, amelynek eléréséhez és 
tanításához a modern szociolingvisztika és kommunikációkutatás sokféle ága is 
vezethet. Tolcsvai Nagy Gábor szövegtana a recenzens olvasatában — amellett, 
hogy az első irány számára is fontos eredményeket tartalmaz — egészében e má-
sodik irány megvalósítására törekszik. 

 
A fenti gondolatok természetesen magukon viselik a recenzens nézőpontjá-

nak korlátait. Végletesen radikálisan továbbgondolva némelyiket, akár az a vég-
következtetés is kiderülhet, hogy mindaz, amire több ponton is a szövegtan ket-
tős lehetőségeként hivatkoztam, nem más, mint a szövegtan elutasítása: helyette 
kínálkozna egyfelől az a kognitív tudomány, nyelvtudomány, nyelvpszichológia, 
nyelvszociológia, kommunikációkutatás stb., amely részrendszereket kínál a 
szöveg felől közelítő kutatásnak; másfelől pedig a SZÖVEGtan tárgya nem lehet-
ne más, mint a mindenkori interpretáció. Bár ez a lehetőség benne van az ér-
velésben, mégis szeretném hangsúlyozni, hogy éppen Tolcsvai Nagy Gábor 
könyve a bizonyíték: van mód arra, hogy az interdiszciplinaritás dacára a szö-
vegről szóljunk, és szükséges a szövegre vonatkozó ismeretek mindenkori és 
rendszeres összefoglalása és tudatosítása, hogy része legyen az interpretáció tör-
ténetiségének.  




