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3. 
Diszkurzivitás az ezredvégi magyar szövegtani 

kutatásokban 
TOLCSVAI NAGY GÁBOR  

 
Petőfi S. János felkérésére hét különböző munkáról annak hat szerzője kísé-

rel meg társalgást folytatni a szó minden értelmében, a többiekéről véleményt 
mondani, majd a kapott véleményekre válaszolni. A válaszoló értelmezéseknek, 
társalgó vitáknak ez a fegyelmezett, de paradigmatikusan nem zárt rendszere a 
magyar nyelvtudományban talán újdonságnak számít, jóllehet az eljárás a nem-
zetközi tudományos életben gyakorlatnak számít. (A Foucault által leírt diszkur-
zusrend működő és nyomasztó korlátait ezúttal reméhetőleg sikerül elhárítani.) 
Az elmúlt időszakban inkább csak egyetemi és akadémiai minősítő folyamatok 
leképeződését kaphatta olvasásra és megértésre a közvetlenül nem érintett, a 
disszertáción túl az opponensi vélemények és a válaszok megjelentetésével (ha 
mindez egyáltalán megjelent). Ám tudjuk, az ilyen vitáknak más tétje is van, 
mint maga a tudományos diszkurzus. Ezért — legyen bármi eredménye is itteni 
tevékenységünknek — maguk az értelmezések egymásnak válaszoló körei, azok 
olvashatósága bizonnyal nem lesz tanulság nélküli. Aligha állíthatjuk, hogy az 
itteni résztvevők egy elméleti iskolát képviselnek, ám az is nyilvánvaló, hogy az 
elfogadó és befogadó magatartás minden érintettre jellemző. Mindkét karakte-
risztikum biztató: az első a nyitottságot a saját nézőpont kidolgozásának szüksé-
gességében erősíti meg, a második az első más nézőpontokhoz való viszonyítá-
sának feltétlen szükségességében. Már a régiek is tudták, hogy az így röviden 
összefoglalt jellemzők nélkül tudományos megismerés nincsen. 

Az itt megbeszélendő munkák az időbeli egymásra következés mellett is ré-
szesei a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusának. E megállapítás a de 
Beaugrande—Dressler-kötet esetében nyilvánvalóan korlátozott, pontosabban 
egyirányú. Ugyanakkor Petőfi S. János elmélete eleve nemzetközi betagozódás-
ban alakult, s a többi munka is élénk beszélgető viszonyban áll a szövegtan nem-
zetközi irányaival. Vagyis a jelen kötetben a már meglévő interaktív szakmai 
megértési folyamatokat fölerősítjük és lehetőségeinkhez mérten ki is fejtjük. Az 
itt elemzendő munkák összetettek, részletezők, kiterjedtek és problémagazda-
gok. Megbeszélésük elsősorban kijelölt témakörök mentén lehetséges. 

Mindebből is következik, hogy a saját első hozzászólásom meghatározott 
nézőpontból történik. A hozzászóló tematikai és kompetenciális korlátai melletti 
sorozatszerkesztői behatárolatlanságban a lehetséges több megoldás közül azt 
választottam, ami talán kissé gépszerűnek tűnik, de az engem megszólító öt 
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(pontosabban hat) munkára adandó, szükségképpen részleges válaszokat remél-
hetőleg összetartja. Az itt reflektálandó szövegtani tárgyú könyvek sok közös 
vonást mutatnak, de számos eltérő jellemzőjük is van. Ezért az alábbiakban az-
zal kísérletezem, hogy néhány általános kérdést hozok viszonyba a jelzett köny-
vekkel, olyan kérdéseket, amelyek mindegyik tekintetében értelmesnek bizo-
nyul(hat)nak. Mivel a kérdések az itt tárgyalandó hat szöveg ismeretében fogal-
mazódtak meg, azok nem függetlenek tárgyuktól, de ennek értelmében nem füg-
getlenek a hat szövegtani szöveg specifikumaitól sem. Ezért a kérdések — mi-
képp minden esetben — a válaszokban kapják meg igazi értelmüket, így a kér-
dések — bár formálisan azonosak — mind a hat szövegtani monográfia esetében 
részlegesen mások, hiszen ismeretes, hogy a párbeszédben a válaszforduló (rész-
legesen) átértelmezi a kérdés fordulóját, pontosan megfelelve az általam érvé-
nyesítendő funkcionális, kognitív nézőpont megfigyeléseinek. 

A megadott kérdésekre a saját mai olvasatom szerinti válaszokat fogalmazom 
meg, röviden, tömören, sokszor felsorolásszerűen. Ezzel azt kívánom jelezni, 
hogy nem a kritika a célom, hanem a saját fogalmi rendszerem szerinti értelme-
zés és a későbbi összehasonlítás. A jelen diszkurzusban részt vevők által elvég-
zendő összehasonlításnak kell további kérdéseket és válaszokat, kutatási irányo-
kat eredményezni. Saját értelmezésem alapjaira l. az itteni kötetben is tárgyalt 
munkámat. Nyilvánvaló, hogy A magyar nyelv szövegtana című könyv 2001-ben 
történt megjelenése óta saját szövegtani nézeteim és ismereteim is módosultak, 
de nem alapvetően. Ezért az alábbiakban e munkámat tekintem alapnak. 

A következő kérdéseket vagy szempontokat érvényesítem mindegyik munká-
val kapcsolatban: 

1. Milyen típusú, milyen szerkezetű a kidolgozás? 
2. Milyen elméleti keretet állít föl és mennyire következetes annak kidolgo-

zásában? 
3. Tárgynak, entitásnak, ill. folyamatnak és/vagy szerkezetnek tekinti a szö-

veget vagy nem? 
4. Milyen viszonyt jelöl ki szövegtan és mondattan között? 
5. Milyen módon és mértékben részese a szövegtanról szóló tudományos 

diszkurzusnak? 
A föltett kérdésekre az egyes munkák általam értelmezett válaszait fogalma-

zom meg. Ezek a válaszok összefoglalóak és ugyanakkor részlegesek. Nem töre-
kedem teljes tudományos rekonstrukcióra, mert nem adhatom az egyes munkák 
esetében a kutatási programok szerkezetének teljes körű feltárását, hiszen ez 
nagyságrendileg terjedelmesebb kifejtést kívánna. A kérdések és a rájuk adott 
értelmező válaszok részleges rekonstrukciót eredményezhetnek. Legfőbb céljuk-
ként rámutathatnak az ezredforduló magyar szövegtani kutatásainak, azok mo-
nografikus megjelenésének néhány fő jellemzőjére, elsősorban a szöveg elméleti 
megragadásának, az elméleti megközelítés metatudományos és leíró vonatkozá-
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sainak néhány fontos kérdésére. Értelmezéseim lehetővé teszik az összehasonlí-
tást az egyes tárgyalt munkák között, de nem végzik el azt. A kérésekre adandó 
saját válaszaimat a saját munkámról szóló értelmezésekre adandó feleletben fo-
galmazom meg. Mindezekkel összefüggésben a jelen áttekintésben nem adok hi-
vatkozásokat; a szakirodalom jó része megtalálható az értelmezett művekben 
(ezúttal beleértve saját munkámat is). 

Az egyes kötetekben nem egységes a terminológia. Ezt nem is lehet teljes 
mértékben egységesíteni, mert magának a szövegkutatásnak/-leírásnak a megíté-
lése, az elméleti megközelítése nem egységes. Ezért általában a saját terminoló-
giámat alkalmazom, ill. ahol lehetséges, ott az eredetit. 

 
1. de Beaugrande, Robert-Alain—Dressler, Wolfgang U.: Bevezetés a 
szövegnyelvészetbe 

 
A kötet nem magyar szerzők műve, s nem is a többi itt tárgyalt munka idő-

szakában készült eredetileg, magyarul két évtizeddel később jelent meg. Bevo-
nása a körértelmezések sorába indokolt, hiszen magyar nyelvű kiadása összetet-
tebb befogadástörténetet eredményez, mint azoké a munkáké, amelyek csak ere-
deti formájukban férhetők hozzá. Mivel a szerzők a válaszadásban nem tudnak 
részt venni, e kötetről rövidebben írok. 

 
1.1. Milyen típusú, milyen szerkezetű a kidolgozás? 
 

A kötet monográfia és tankönyv, a szövegtan (szövegnyelvészet) összefüggő 
kérdéskörének kifejtése egy meghatározott elméleti keretben. A kidolgozás fő 
szerkezeti elve a szerzőpáros által a szövegszerűség hét fő ismérveként meghatá-
rozott elvek sora: 

• kohézió, 
• koherencia, 
• szándékoltság, 
• elfogadhatóság, 
• hírérték, 
• helyzetszerűség, 
• intertextualitás. 
A hét fő ismérv részletezését tudománytörténeti és elméleti alapozás vezeti 

be. A hét fő ismérv nem hierarchikusan épül egymásra, hanem egymást kiegészí-
tő, a szövegfogalmat egy újabb, a korábbiakkal szorosan összefüggő szempont-
ból bővíti tovább. A kidolgozás egyrészt definitív, másrészt kérdésfelvető és vá-
laszoló, úgy, hogy a kettő egyensúlyban és összhangban áll.  
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1.2. Milyen elméleti keretet állít föl és mennyire következetes annak kidol-
gozásában? 
 

A kötet igen határozott elméleti keretben fejti ki a szöveg leírását. Az elmélet 
metatudományos háttere több forrásból alakult ki. Egyrészt metaszinten fogal-
mazódik meg a merev tudományos hagyomány feloldásának lehetősége. Más-
részt a szerzők szintén e szinten szembesítik olvasóikat és a nyelvtudományt 
mint szakmát Thomas Kuhnnak azzal a figyelmeztetésével, amely szerint a 
(tárgy)tudományos tevékenységben a konvenciók időnként átveszik a hatalmat a 
vizsgált tárgy természetének rovására. Harmadrészt a nyelvészetet finoman elha-
tárolják a természettudományos, logikai és matematikai szigortól, pontosabban 
annak kritikátlan alkalmazásától. Így mind az elméleti, mind a leíró tartomány-
ban előnyben részesítik a probabilisztikus modelleket (a determinisztikusokkal 
szemben), a szerkezetépítő műveleteket (a szerkezetek statikus leírásával szem-
ben), a szabályszerűségeket, stratégiákat, indítékokat, preferenciákat (a szabá-
lyokkal, törvényekkel szemben), az elfogadhatóságot (a jólformáltság helyett), 
valamint a gondolkodási folyamatokat (a logikai bizonyítások helyett). A meta-
tudományos alapozás olyan szövegértelmezést eredményez, amely jelentős mér-
tékben eltér a szigorúbban nyelvészeti (elsősorban szintaktikai) perspektívából 
építkező szövegtanoktól, és a szöveget elsősorban mint a kommunikáció érte-
lemképző és értelemtovábbító közegét tekinti. Így lesz e kötetnek legfontosabb 
elméleti kerete a kognitv tudomány, amely saját közegében értelmezi a nyelvé-
szet, az etnometodológia, a pszichológia itt releváns korábbi felismeréseit. 

Tárgytudományos szinten a metaszintű megfontolásokat a hét ismérv jeleníti 
meg. A hét ismérv közül csak kettő számít hagyományosan nyelvészeti tarto-
mánynak, a többi a nyelvi interakció valamelyik jellegzetességét hozza össze-
függésbe a többivel, a kognitív tudomány keretében bemutatva. Petőfi S. János 
egy korábbi (1974-ben megjelent) tanulmányára hivatkoznak, amikor hangsú-
lyosan kijelentik, hogy egy szövegnek önmagában semmi értelme nincsen. A hét 
ismérv kidolgozása a funkcionális nyelvleírás és a kognitív tudomány átfedő tar-
tományában történik meg. Legfontosabb kiemelendő jellemzőként a tudás akti-
válását, a bejövő ismeretek elrendezését, a szövegek, szövegrészek fogalmi és 
jelentéstani hálókban való elrendeződését érdemes kiemelni. A szöveg e jellem-
zése jól illeszkedik a kontextus jellemzőihez (szándékoltság, elfogadhatóság, 
hírérték, helyzetszerűség), a fent jelzett metaszintű elveknek pontosan megfelel-
ve.  
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1.3. Tárgynak, entitásnak, ill. folyamatnak és/vagy szerkezetnek tekinti a 
szöveget vagy nem? 
 

E felfogás a szöveget nem pusztán tárgynak, dolognak tekinti, vagyis olyan 
fizikai értelemben megnyilvánuló szövegtestnek, amely a maga fizikai állandó-
ságában egyformán jelenik meg mindenki számára, így egyformán érthető és ér-
telmezhető lenne. De Beaugrande és Dressler szerint a szöveg folyamat, amely a 
szövegalkotás és a szövegbefogadás kognitív folyamataiban valósul meg az alul-
ról fölfelé és a felüről lefelé építkezés kettősen érvényesülő műveleteiben. Ezál-
tal produktum és produkció, struktúra és procedúra egy keretbe kerül a kognitív 
pszichológia akkori eredményeinek alkalmazásában. A szerzőpáros ezért nem 
elvont struktúrákat állít föl a hozzájuk tartozó szabályokkal, amelyeket a beszélő 
vagy a hallgató deduktív módon előhív és automatikusan alkalmaz, hanem olyan 
ismétlődő jellegzetességeket keres, amelyek tudásban elrendezett szabálysze-
rűségekként irányítják a szövegalkotást és megértést. Kiemelt szerepet kap a 
szándékoltság és az elfogadhatóság szempontja, a beszélő, ill. a hallgató szem-
szögéből bemutatva a produkciókat és a produktumokat. A szöveg értelme (je-
lentése) így elismerten ki van téve a nem feltétlenül azonos értelmezéseknek. 
Ezért hangsúlyozzák a szerzők, hogy egy szövegtannak inkább valószínűségen 
és nem eleve meghatározottságon kell alapulnia. 

 
1.4. Milyen viszonyt jelöl ki szövegtan és mondattan között? 
 

Az elméleti keretnek megfelelően a szerzőpáros a mondatot nem autonóm, az 
embertől is „független” szerkezetnek tekinti, hanem az aktív emlékezetben tárolt 
és feldolgozás alatt levő mentális tartalom nyelvi reprezentációjának. A csopor-
tot (frázist), a tagmondatot és a mondatot tehát kognitív tényezőkre vezetik 
vissza, amelyek az elmeműködés és a szövegépítés közegében kapják meg funk-
cióikat.  

 
1.5. Milyen módon és mértékben részese a szövegtanról szóló tudományos 
diszkurzusnak? 
 

A de Beaugrande—Dressler-féle kötet természetes és erős diszkurzivitást 
mutat, az eredeti megjelenés idejének szövegtani és általában nyelvészeti, nyelv-
filozófiai irodalmával. Maga a kötet a szövegtani szakirodalom egyik legidézet-
tebb munkája lett. Az első pontokban összefoglalt jellemzőkből következően a 
mai tudományelméletre és gyakorlatra jellemző módon kettős természetű, egy-
idejűleg 

• kérdez, válaszol, reflektál más hipotézisekre, elméletekre, ezzel nyit, 
• meghatároz, ezzel lezár vagy orientál. 
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Maga az elmélet ilyen módon alakul ki a kötetben, tehát nem egy fő autonóm 
tételből indul ki, hanem egy szemléleti mód artikulálásaként, másokkal való vi-
szonyában jön létre. 
 
2. Petőfi S. János: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutató-
program; Petőfi S. János—Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései. 
Kérdések – válaszok. Bevezetés a szemiotikai szövegtanba.  

 
A két kötet időben egymáshoz igen közel jelent meg, elméleti keretüket és 

részben kidolgozási módjukat tekintve erősen hasonlítanak egymáshoz, miköz-
ben eltérő olvasóközönséget szólítanak meg. Ezért az itteni tárgyalásban indo-
kolt az együttes bemutatásuk. 

 
2.1. Milyen típusú, milyen szerkezetű a kidolgozás? 
 

Az OT-kötet elsősorban elméleti jellegű munka. Következetesen érvényesül 
a metatudományos és a tárgytudományos szintek elkülönítése, egymáshoz viszo-
nyítása és kidolgozása. A munka elsőként metaszinten elhelyezi a szemiotikai 
szövegtant, ezután a szövegalkotó tényezők és a nyelvi rendszer szövegtani/szö-
vegnyelvészeti leírásának néhány kérdését tárgyalja, majd a szemiotikai szöveg-
tan alaptéziseit fogalmazza meg, bemutatva a szöveg mint komplex jel modell-
jét. 

A Petőfi—Benkes kötet nem a nyelvész szakmának készült, hanem az iskolai 
oktatásban részt vevőknek, ezért mind szerkezete, mind kifejtési stílusa más. A 
felépítés kissé szorosabb, a fejezetek kifejtőbbek, részletezőbbek. Külön érde-
kessége a kötetnek, hogy a résztémák kifejtését kérdések kezdeményezik, a rájuk 
adott válaszok végzik el, méghozzá úgy, hogy a válaszok elméleti vonatkozásait 
Petőfi S. János, oktatási, didaktikai vonatkozásait pedig Benkes Zsuzsa mondja 
el, két jellegzetes nézőpontot érvényesítve. A kötet klasszikus műfajok (filozó-
fiai dialógusok, vitairatok, káték) diszkurzív hangulatát idézi föl.  

A két könyv így részben problémafelvető, részben egy meghatározott elmé-
leti keretben rendszert adó, meghatározásokat közlő munkák. Mindkét kötetre 
jellemző  

• a szöveggel kapcsolatos jelenségek hierarchizálása, 
• a jelenségek szükséges szintű lebontása, 
• az adott szinten jelentkező szövegtani jelenség tudományos problémaként 

való megfogalmazása, 
• a tudományos problémaként jelentkező szövegtani jelenség leírásával 

kapcsolatos kérdésfeltevés, 
• a kérdésfeltevésben lehetséges válaszok kijelölése, 
• a szemiotikai szövegtan elméleti keretébe illő válasz kijelölése. 
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A két kötet monografikus, amennyiben áttekintést ad a jelzett módon a szö-
vegtannak a szerzők által lehetségesnek vélt problémaköréről és leírási módjá-
ról. A két kötet ugyanakkor nem részletező, számos tényezőt csak megemlít va-
lamely rövid meghatározással. 

 
2.2. Milyen elméleti keretet állít föl és mennyire következetes annak kidol-
gozásában? 
 

A két kötetnek azonos az elméleti alapja, ezért nem érdemes közöttük kü-
lönbséget tenni a jelen bemutatásban. Érdemes szemügyre venni a metatudomá-
nyos keretet, majd a komplex jel modelljét. 

Petőfi metatudományos kijelölései két tartományban fogalmazódnak meg: a 
rendszernyelvészet és a szöveg viszonyában, valamint a szöveg nyelvészeti leí-
rásának inter- és multidiszciplináris közegében.  

Az alapdichotómia a világra vonatkozó ismereteket is magában foglaló szö-
vegtan és a szövegre is kiterjesztett nyelvészet, a szövegnyelvészet kettőssége, 
és az e mögött álló rendszernyelvészet ezekhez való viszonya. (Például: milyen 
szövegdefiníció érvényes: a szövegszerűség függ-e a terjedelemtől, csak verbális 
elemek a szöveg részei vagy mások is, a szövegszerűség immanens tulajdonság-
e; a szövegvizsgálat eszköze csak a szövegnyelvészet, vagy egy tágabb szöveg-
tan, mik ezeknek a meghatározásaik.) Vagyis e rendszerben (miképp azt az OT-
kötetben a 10. oldal táblázata bemutatja) a rendszernyelvészet és a szövegtan két 
külön tartomány, s a kérdés az, hogy az előbbi miképp járulhat hozzá az utóbbi 
műveléséhez, a szövegnyelvészeten keresztül. Itt persze szintén érvényesül a 
hermeneutikai dilemma: a 10. oldal táblázatának három függőleges oszlopa (sor-
rendben az L nyelvű verbális szövegek szövegtanának társtudományai, az L 
nyelvű verbális szövegek szövegtana, az L verbális nyelv nyelvészete) olyan tar-
tományokat különít el, amelyeknek egymáshoz való viszonyára a következő ol-
dalak „vagy-vagy” sorozata, ill. nyitott kérdései rákérdeznek, maga a táblázat 
azonban már valamilyen ismeret alapján elkülöníti őket. A megnevezett tartomá-
nyok nem végzetesen választódnak el egymástól, az általános dichotómiák nem 
a szembenállást jelölik, hanem a kérdésirányok lehetséges módozatait. Mindez 
így csak látszólag kész, rögzített rendszer, a könyv szövege folyamatosan vissza-
kérdez e tartományokra és a közöttük levő viszonyokra. Egy metaszövegtani 
mátrix alakul így ki, amelyben attól függően, hogy egy kutató milyen definí-
ciókat ad azoknak, különböző irányokba lehet elindulni, és különböző szöveg-
tanokat lehet létrehozni. Petőfi saját egyéb munkáiban (és az itteni kötet ötödik 
fejezetben) megadja a saját válaszait. 

Azok a kérdések kapnak itt nagy jelentőséget, amelyek a magyar szövegtani 
kutatások horizontján még mindig nem érvényesülnek eléggé fontos probléma-
ként, ill. nem kapnak adekvát válaszokat, amelyek a például Saussure vagy 
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Chomsky meghatározta nyelvi (grammatikai) rendszer és a szöveg(tan/nyelvé-
szet) közötti viszonyra kérdeznek rá. A hazai kézikönyveknek, sőt elismert kuta-
tók tanulmányainak egy jó része ma is úgy fogalmaz, hogy „a szöveg a nyelv 
legmagasabb szintje”, vagyis nyelv, „nyelvhasználat” és szöveg között problé-
mátlan a viszony. Az itt olvasható szigorú és következetes kérdéssor (ismét) ki-
zárja az ilyen leegyszerűsítést, ill. határozott állásfoglalásra kényszeríti a kuta-
tót, ugyanakkor kérdező jellegével keretet kínál többféle elméleti kiindulású 
válasz kidolgozására is.  

Számos kérdést lehet megfogalmazni Petőfi modelljének metatudományos 
vázlatával kapcsolatban. Vajon mennyire moduláris e teóriakomponens; a társtu-
dományok, a szövegtan és a nyelvészet miképp viszonyulnak egymáshoz; s van-
e föléjük rendelt irányító metaszintű összetevő? Ha eltérő szintaxisokkal töltő-
dik ki a modell rendszernyelvészeti összetevője, miképp változik meg maga a 
modell? Milyen jelentősége van e szövegtan számára az autonóm szintaxis elvét 
hirdető formális és az azt elvető funkcionális nyelvtanok közötti különbségnek, 
ill. miképp alkalmazható valamely funkcionális nyelvtan e keretben? (Petőfi ki-
fejtései inkább a formális alapozású szintaxisokhoz állnak közel.) Az ekképp 
vázolódó különböző, metaszintű szövegtanokban változik-e az interpretáló (a 
beszélő és a hallgató) szerepe, ill. tudásának leírása? 

Petőfi S. János elméleti szövegmegközelítésének, modelljeinek egyik legfon-
tosabb jellemzője a kiindulópont: a szöveg komplex jel. A komplex jel architek-
tonikájának három tényezőjét alkotják 1) az összetevők, 2) az organizációtípu-
sok, 3) a kompozicionális szintek és egységek. 

A komplex jelként való modellálás igen elvont, hiszen szerkezeti és műveleti, 
rendszernyelvészeti és kontextuális, tárgyias és értelmezett összetevőket tartal-
maz. A komplex jel komponensekre bontható, ezek a komponensek azonban 
nem a grammatikából származnak, hanem a szemiotikából, az egyszerű jel min-
tájára. A strukturalista hatást mutató modell eredeti formájában egy első fokú 
predikátumkalkulus, modellelméleti keretben, amennyiben meg kívánja külön-
böztetni a tárgynyelvet (amelynek szövegeit leírja) és azt a kanonikus nyelvet 
(vagy idealizált nyelvet), amely ezt a tárgynyelvet leírja. Az itt tárgyalt kötetek-
ben a modellelméleti formális szigor helyébe az elméletalkotási igény csökke-
nése nélkül egy szemiotikai keret lépett. E keretben a fő viszony a jel Saussure-
féle dichotomikus bontása, az interpretátor jelzett állandó jelenlétével, amelyben 
nagy szerepet kap a beszélő/hallgató például a vehiculum vagy a relatum és an-
nak mentális képe közötti megkülönböztetésben vagy az értelem kategóriájában 
hozzárendelhető különböző típusú összetevők, a világfragmentumok, valamint a 
modell részét képező nyelvi tudás és világtudás, ill. hiedelmek kategóriáiban. A 
szemiotikai rendszerben jelen vannak a széles értelemben vett pragmatikai és a 
hermeneutikai elemek; ez a modell érzékenyebben tartalmazza a formális 
reprezentáció mellett a megértés nem automatikus összetevőit. Egy ilyen formá-



Diszkurzivitás az ezredvégi magyar szövegtani kutatásokban   
  

 89  

lis modellnél a felsorolt jellemzők fontosságát nem lehet kellőképpen hangsú-
lyozni. A komplex jel elvont szerkezeti bemutatásában az interpretáció mozza-
nata minden összetevőnél jelen van, így a jelölő és a jelölt a formatio és a sensus 
tartományában összeér. 

Petőfi elméleti alapozású modelljével kapcsolatban főképp annak elvontsága 
miatt merülhetnek föl kérdések. A modell inkább statikus, s bár a lehetősége 
megvan, nem fejti ki az alulról fölfelé és a felülről lefelé építkezés kettősen 
érvényesülő jellemzőit. Vajon miképp következhet a modellből a feldolgozási 
műveletek párhuzamos és egymásra következő sora? Hogyan írható le egy ilyen 
modell alapján a topikfolytonosság, a cselekvésfolytonosság és annak megszaka-
dása. Miképp illeszthető be a kiterjedtebb hatókörű sémák (keretek, forgató-
könyvek) hálózata ebbe a modellbe? Végső soron az a fő kérdés, hogy a metatu-
dományos alapok és a tárgytudományos elmélet miképp illeszthető össze a rész-
letező leírással és elemzéssel. Azaz: mi a viszonya a formális elméleti konstruk-
ciónak és az elmélet funkcionális vonatkozásainak. E tekintetben beszédes, hogy 
a modell az interpretációt mindkét kötetben végül a tudományos leírásra vonat-
koztatja, míg a mindennapi szövegalkotásra és szövegmegértésre csak elvontan, 
ez utóbbinak a kifejtése elmarad. 

 
2.3. Tárgynak, entitásnak, ill. folyamatnak és/vagy szerkezetnek tekinti a 
szöveget vagy nem? 
 

A Petőfi-féle modell látszólag tárgyként és szerkezetként kezeli a szöveget. 
Maga a szerkezeti modell is ad e vélekedésre némi okot, de inkább a felületes 
megértés nyomán. Az itt tárgyalt második kötet éppen hangsúlyozza, hogy e mo-
dell triádikus, bár implicit módon, mert a jelnek csak két összetevőjét (a jelölőt 
és a jelöltet) emeli kis és részletezi, a harmadikat, az értelmezőt nem tárgyalja. 
Ennek abban jelöli meg az okát, hogy az első kettő sem létezik harmadik nélkül, 
azaz mind a jelölt, mind a jelölő interpretáció eredménye. Így a szöveg a kom-
munikációban zajló interpretáló emberi tevékenység révén válik azzá, ami. Mi-
képp Petőfi az OT 1. kötetben mondja, elmélete: „a kommunikátumokat nem 
egyszer s mindenkorra statikusan adott objektumokként, hanem fizikai megjele-
nési formájuk (fizikai manifesztációjuk) és e megjelenési forma (manifesztáció) 
mindenkori befogadói (interpretátorai) interakciójának eredményeként kezeli” 
(61). A szemiotikai textológia elmélete ezt a viszonyt, a művelet jellemzőit és 
feltételeit már csak általánosságokban tárgyalja. A kifejtés egyrészt utal az inter-
pretációk lehetséges többféleségére (például a korreferenciarelációk és a lineáris 
elrendezés elemzésében), másrészt kivált az oktatásban a kreatív-produktív és az 
analitikus megközelítések kidolgozásával. 
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2.4. Milyen viszonyt jelöl ki szövegtan és mondattan között? 
 

A Petőfi-féle modell itt tárgyalt változata egy premoduláris, azaz nem modu-
lárisként kifejtett, de arra hasonlító modell, amelyben a következő kvázi modu-
lok különülnek el: 

• grammatika (autonóm szintaxis), 
• szövegnyelvészet, 
• szövegtan. 
A szövegmondat–rendszermondat kettősségben itt a szövegmondat a kiinduló 

tartomány, amelyet az explikáló leírás egyrészt kiegészít (kitölti a zéró vagy 
névmási fokú összetevőket), másrészt ennek következtében „megfoszt” pragma-
tikai paramétereitől, tehát rendszermondattá teszi. A jelzett sorrend magában 
foglalja magának a dichotómiának a megszüntetését, pontosabban annak lehető-
ségét. A Petőfi-féle modell tehát nem mondatok összekapcsolódásából vezeti le 
a szöveget, és nem morfológiai vagy szintaktikai kategóriákat kíván alkalmazni 
a szöveg leírásában, hanem szövegtani tényezőket keres, szövegnyelvészeti 
módszertannal, szövegtani elméleti keretben. A kiegészítés, az explikálás műve-
letének modellbeli és elemzésbeli leírásában a komplex jelmodell bemutatásá-
ban tapasztaltak megismétlődnek: a kiegészítés a nyelvészeti elemzés módszere-
ként kerül a modellbe, és nem a mindenkori beszélő vagy hallgató megértési 
műveleteként, akár mentális, de nyelvileg ki nem fejezett módon, akár lehetsé-
ges nyelvi formában.  

A rejtett modularitásnak részlegesen ellentmond a szöveg komplex jelként 
való azonosítása. 

 
2.5. Milyen módon és mértékben részese a szövegtanról szóló tudományos 
diszkurzusnak? 
 

A Petőfi-féle modell egyrészt autonóm elmélet, amely az elmúlt években 
kialakult formájában mintegy megáll a maga lábán, kikristályosodott kategóriái 
egy hosszabb szemiotikai és strukturális/generatív nyelvészeti korszak konszen-
zusos és konvencionált kategóriái. A diszkurzivitás nem jelent feltétlen azonnali 
hivatkozást, érvényesülhet témák, módszerek, nézőpont bevonásában is. A Pető-
fi-féle modellben ilyen közvetett válasz a megértés bevonása. Másrészt mind a 
kategóriák, mind a szemiotikai és nyelvészeti modell mögött kiterjedt háttér ta-
lálható, tehát a modell benne áll a diszkurzusban, az mint megértési szempont 
jelen van, de kis mértékben kap csak jelzést. A modell állító és interaktív, de 
nem vitázó. 
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3. Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan 
 

3.1. Milyen típusú, milyen szerkezetű a kidolgozás? 
 

A kötet monográfia, leíróként megnevezett szövegtan, egyúttal tankönyv. A 
munka a szöveg „teljes” bemutatását kívánja adni, részben szűkebben vett nyel-
vészeti alapokon, részben tudományközi vonatkozásokkal. A kötet talán legfon-
tosabb koherenciatényezője a hierarchikus felépítés, amely a korai szövegelmé-
letek szemiotikai alapú szerkezetéből származik, s melynek ismert tényezői: 

• a szintaxis – szemantika – pragmatika hármas hierarchikus szinteződése. 
A hármasság mögött leghatározottabban egy leíró nyelvtani felfogás áll alap-

ként: 
• a hagyományos, besoroló, mondatrészelemző nyelvtan. 
A hármasság hangsúlyosan kapcsolódik néhány további nyelvészeti kutatási 

ághoz, amelyek mintegy kiegészítik azokat. Ez a: 
• retorika, 
• stilisztika. 
A hierarchia az egyértelmű alulról fölfelé építkezésben érvényesül, vagyis az 

egyszerű elemekből összetettebbek jönnek létre, és a művelet többszöri ismétlé-
sével lehet eljutni a teljes szövegig. Ez a kifejtési mód igen szoros analógiát mu-
tat egy teljes leíró nyelvtan szerkezetével. A minta egyértelműen a magyar leíró 
nyelvtani hagyomány, az akadémiai és az azt követő két egyetemi grammatika. 
Ehhez kapcsolódik a retorikai hagyomány, amely a kötetnek egészelvű nézőpon-
tot is ad, vagyis a szöveget mint egészet is tekinti. Ennek a szerkesztésmódnak, 
vagyis a téma ilyen jellegű bemutatásának természetesen szoros elméleti és 
módszertani vonatkozásai vannak. 

A kötet terjedelmessége ellenére is kis, körülhatárolt részekből áll, amelyek 
beilleszkednek a jelzett szerkezetbe. A tankönyv jelleget a kifejtés didaktikus 
felépítése, a kulcsfogalmak felsorolása és feladatok erősítik. 

 
3.2. Milyen elméleti keretet állít föl, és mennyire következetes annak kidol-
gozásában? 
 

Szikszainé Nagy Irma kötete nem annyira elméleti alapozással kezd, mint in-
kább a szöveg meghatározásával. Eszerint a szöveg a nyelv mondat fölötti hasz-
nálati szintje, nyelvi jelek összekapcsolt sora. Mivel az elméleti jellegű hivatko-
zások és utalások eklektikusak, körvonalazatlanok, ez a meghatározás természe-
tesen számos kérdést vet föl.  

A meghatározás játékba hozza a langue – parole megkülönböztetést. Kétség-
telen, hogy a rendszer és a használat, pontosabban a típus és a megvalósulás a 
szöveg esetében is megkerülhetetlen. Ám a szoros értelemben vett nyelvtani 
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egységek (morfémák, szavak, szintagmák, sőt mondatok) mindig funkcionálisan 
épülnek be valamely szövegbe, azaz típus és megvalósulás együtt érvényesül. A 
mai szövegelméleti, ill. általában nyelvelméleti kutatások különböző irányainak 
e kérdéskörre vonatkozó állásfoglalásait nincs mód itt bemutatni. Azt azonban 
meg lehet állapítani, hogy a nyelvet tudásként (valamilyen velünk született ké-
pesség(ek)re épülő, konvencionált, de egyéni elmebeli tudásként) állító nyelv-
magyarázatok már túlléptek az egyént a közösségi tudásnak kiszolgáltató koráb-
bi modellektől, bármennyire is elfogadott ez utóbbi nézetkör sokak számára a 
magyar nyelvtudományban. A „használat” ekképp már rég nem valamely kész, 
elvont rendszerből való kiválasztást és elrendezést jelent, hanem a tudás külön-
böző módokon leírt, különböző mértékű elmebeli erőfeszítéssel megvalósuló ak-
tiválása. 

A meghatározás a kisebb elemtől a nagyobb elem felé haladó hierarchikus 
felépítést tulajdonít a szövegnek. Ez a modell két szerkezetet létrehozó össze-
tevőből áll. Az egyik az építőkocka modell, amely szerint a kis elemekből na-
gyobbak épülnek, a nagyobbakból még nagyobbak, míg végül kialakul maga a 
szöveg. A másik összetevő ennek lineáris megvalósulása, vagyis az a jellemző, 
hogy a hagyományos nyelvtanban számon tartott nyelvi elemek (főképp szavak 
és mondatok) mint építőkockák — megtartva hierarchikus helyüket — csak egy-
másra következve jelenhetnek meg. Erős nyomatékot ad e felfogásnak az a kö-
tetbeli megállapítás, mely szerint a legkisebb teljes szöveg egymondatnyi, továb-
bá az, hogy a szövegre általában jellemző a lezártság, a befejezettség. 

Az így kiépülő, nem mindig kifejtett, inkább kikövetkeztethető elméleti hát-
térhez szorosan kapcsolódik néhány szövegkategória, elsősorban a tág értelem-
ben vett szövegösszefüggés (koherencia) kifejtéseként. Ilyen kategória a textua-
litás, a mondatok összekapcsolása; ekkor a változatlan téma, a korreferencia, a 
tartalmi-logikai összefüggések játszanak szerepet. Ilyen kategória a szűkebb ér-
telemben vett szövegösszefüggés, melynek makroszintű megvalósulása a leegy-
szerűsített retorikai szövegséma (bevezetés, tárgyalás, befejezés), ill. mikroszin-
tű megvalósulása a mondat, a mondattömb, a bekezdés és az utalás, továbbá a li-
neáris (grammatikai) és a globális (szemantikai) szövegösszefüggés (hatókör 
szerint). 

Az ekképp kialakuló szövegfogalom Szikszainé Nagy Irma munkájában egy 
további fontos tételezett jellemzőhöz vezet: a szöveg attól válik szöveggé, hogy 
sok kisebb nyelvi egységből épül föl, különböző jellemzőket mutatva. A szöveg 
ebben a felfogásban nem valamely összetett fogalmiasítás szintén összetett nyel-
vi leképezése, azaz nem valamilyen fajtájú (összetett) értelmi egység, amelynek 
valamilyen nyelvi kifejtése ama szöveg. Hanem nyelvi egységek összekapcsolá-
sa, megfelelő szabályok alapján, valamely tartalom kifejezésére. Jól példázza ezt 
a kötetnek a szövegalkotásról szóló összefoglalása, melyben központi jelentő-
ségű a felkészülés, annak részeként a témaválasztás, az anyaggyűjtés, a közlési 
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csatorna megválasztása, a szabályok szerinti stratégia és taktika, továbbá elvá-
rásként az egység, a haladás, a folytonosság, a tagoltság, az arányosság, a teljes-
ség szövegjellemzője.  

Hasonló jellemzőket tulajdonít a szövegnek a monográfia a szöveg szerkeze-
tével kapcsolatban is: „A jól átgondolt szövegszerkezet sajátossága az, hogy a 
mondandó lényegét magába sűrítő egyetlen fókuszmondatra építi, és a szöveg 
nem mondatok halmaza pusztán, hanem lánca, azaz a mondatok tartalmi és 
grammatikai szempontból is kötődnek egymáshoz, a szövegösszetartó erő követ-
keztében láncszerűen kapcsolódnak” (243). A fókuszmondat kategóriája föltéte-
lezi, hogy a szövegösszetevők visszavezethetők egy kijelentésre, ám a levezetés 
modelljét és módszerét a monográfia nem fejti ki. S arra sem tér ki, hogy a fó-
kuszmondat hogy határozható meg, számos spontán, mindennapi szövegben mi-
képp lehet a fókuszmondatot kijelölni, van-e minden szövegnek ilyen összete-
vője. (Ezt az elképzelést tanulságos lett volna van Dijk mélyszerkezetes szöveg-
elméletével összevetni vagy megerősíteni.) Illetve: ha ilyen „a mondandó lénye-
gét magába sűrítő” összetevője van a szövegnek (azaz minden szövegnek), akkor 
annak igazolhatóságán túl megvizsgálandó a nyelvi reprezentációja is: vajon fel-
tétlenül mondatformájúnak kell e sűrítő összetevőnek lenni, vagy lehet más sé-
mája. És vajon feltétlenül explicit nyelvi kifejezéssel kell ennek az összetevőnek 
reprezentálódnia — ha van ilyen sűrítő összetétel. A hierarchikus összetevő 
mellett ismételten megjelenik az egymás mellé helyező is: „a szövegszerkezet 
mindig egyenes vonalúan bomlik ki” (244).  

Szikszainé Nagy Irma monográfiájának e szemléleti háttere számos kérdést 
vet föl. Vajon minden szöveghez olyan felkészülés szükséges és lehetséges, mint 
a szónoki beszédhez (mely a szövegalkotásról szóló kifejtés alapja)? Vajon a 
szövegekben való emberi kommunikáció pontosabb leírását adhatja az alulról 
fölfelé építkezés szabályainak hagyományos nyelvtani kifejtése, mint egy általá-
nosabb értelemartikuláció konceptuális jellemzőinek felderítése, a konceptuális 
szerkezetek nyelvi kifejezési lehetőségeinek leírása? Vajon a retorikai szöveg-
séma (bevezetés, tárgyalás, befejezés) mennyiben igazolható minden szövegfaj-
tában? Mennyiben tekinthető a mondat a szöveg mikroegységének? S miképp le-
het meghatározni egy szöveg vagy szövegrészlet témáját, annak változatlansá-
gát? Milyen kritériumai vannak a teljességnek és a lezártságnak, e két jellemző 
mentén miképp változnak az egyes szövegek, ill. szövegfajták?  

A kötet lényegi részét a szintaktikai, szemantikai és pragmatikai fejezetek ad-
ják. A szöveggrammatika a monográfiában a mondatok szöveggé kapcsolásának, 
a mondaton túlmutató grammatikai eszközöknek, ill. a szövegegész szintaktikai 
kötöttségének a leírása (például a névelő, a névmás, a határozószók, az igék ra-
gozása, egyes jelek, ragok és az utalás tárgyalásával).  

A szövegszemantika tárgya a szövegjelentés (például a szó szerinti, explicit 
és implicit jelentés bemutatásával). A szöveg globális szemantikai vonatkozása 
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a tematikai egység, azaz a témaazonosság (izotópia, cím, fókuszmondat, tétel-
mondat, indító és záró mondat, kulcsszó, szemantikai progresszió/kapcsolódás, 
helyre/időre utaló szemantikai kötőelemek); a szöveg lineáris szemantikai vonat-
kozása a szemantikai korreferencia, a mezőösszefüggés, az asszociációs mező, a 
szemantikai hiány (ellipszis), mellérendelő kötőszók. 

A szövegpragmatika a kötetben a szövegen kívüli tényezőkkel foglalkozik 
(alkotó, befogadó, viszonyuk, közlési körülmények, viselkedési minták) a be-
szédaktus-elmélet, a kommunikációelmélet (Jakobson) és az interakcióelmélet 
(Grice) segítségével. Pragmatikai tényezők: a szövegértéshez szükséges nyelvi 
tényezők (közös nyelvűség), a kontextus, a pragmatikai kötőelemek (aktuális ta-
golás, deixis, pragmatikai kötőszók, pragmatikai előfeltevés, implikáció, követ-
keztetés), a közös előismeretek, a szituáció. 

Mindegyik témakör kötetbeli kifejtése sajátos jellegzetességet mutat: egy-
részt a felsorolt kategóriák jó része mondattani (részben alaktani) eredetű, még-
hozzá főképp a hagyományos besoroló nyelvtanból, részben a hazai strukturális 
nyelvtani leírásokból származik. A hagyományos besoroló nyelvtan még bizo-
nyos szemantikai és pragmatikai kiegészítésekkel is csak korlátozottan alkalmas 
szövegtani alapozásra, főképp a mögötte lévő kategorizációs elvek magyarázó 
erejének gyengesége miatt. Másrészt e kategóriák a Szikszainé Nagy Irma-féle 
bemutatásban jórészt meg is maradnak mondattani (mondatszerkezeti és mon-
datjelentéssel, -pragmatikával kapcsolatos) jelenségeknek. Mivel e szövegtan fo-
lyamatosan a mondatból mint a szöveg alapegységéből indul ki, és oda tér 
vissza, a felsorolt nyelvi kategóriák eredendő szövegtani (funkcionális kommu-
nikációs) szerepe nem kerül úgy előtérbe, ahogy kerülhetne, azaz nem szabadul-
nak meg mondattani (rendszermondattani) kötöttségeiktől. Harmadrészt, e kate-
góriák mindezek miatt nem tudnak nagyobb szövegtani egységek vagy teljes 
szövegek összefüggő leírásává válni, kissé mozaikszerűek maradnak egymás 
mellettiségükben. A lineáris és globális szerkezeti formák kissé leegyszerűsítő 
alkalmazása egyetlen kettősségben enyhén lezárja a felsorolt mondat- és szöveg-
tani kategóriák valóban szövegtani leírásának lehetőségeit. Talán mindennek is 
következménye és egyben előzménye is, hogy a kötet igen keveset foglalkozik a 
spontán élőnyelvi szövegekkel, ill. hogy e szövegfajták jellemzői csak nehezen 
vagy éppen alig vezethetők le a kifejtő részek alapján. A diskurzusanalízis és a 
szociolingvisztika kutatásaiból ismeretes, hogy a normatív szemléletű retorikák 
vagy a sztenderd (írott) nyelvváltozatok mondatfogalma a szövegek sokaságában 
elkülöníthető mondatoknak csak egy részét fedi le. Ezért a tagmondat (mondat-
egység, angolul clause) leírásbeli relevanciája megnőtt az elmúlt évtizedekben. 
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3.3. Tárgynak, entitásnak, ill. folyamatnak és/vagy szerkezetnek tekinti a 
szöveget, vagy nem? 
 

Szikszainé Nagy Irma monográfiája határozottan tárgyként kezeli a szöveget, 
olyan entitásként, amely a beszélőtől és a hallgatótól függetlenül hordozza jel-
lemzőit és funkcióit. Az előző két pontbeli értelmezés szerint ez a szövegtan a 
szöveg tárgyiasult részeként tekinti annak általános szerkezetét (vehikulumstruk-
túráját) éppúgy, mint jelentését. A szövegalkotás retorikai (tehát tervezett, sza-
bályokhoz tudatosan igazodó) modellálásának általánosan feltételezett érvénye 
éppúgy ezt a szövegfelfogást erősíti, mint a mondatokból építkezés lineáris és 
hierarchikus képe vagy a szövegértésnek az alkotáshoz képest való részleges 
háttérbe szorulása. Ekképp a szövegalkotás és -megértés művelete és az e műve-
letek eredménye közötti különbség nem tárgya a kötetnek. A szövegalkotó vagy 
megértő kommunikálók külsőlegesen, normák, szabályok által viszonyulnak a 
tárgyias szöveghez. 

 
3.4. Milyen viszonyt jelöl ki szövegtan és mondattan között? 
 

Mint a 4.1. pontban említtetett, a kötet felépítése analóg viszonyt mutat a 
„hagyományos” nyelvtan szerkezetével. Ennek a viszonynak kiterjedtebb alapjai 
vannak, amennyiben a kötet a szöveget közvetlenül levezethetőnek tartja monda-
tokból, mondatok meghatározott összekapcsolódásából. A központi kategória itt 
a rendszermondat, amely bizonyos pragmatikai tényezőkkel kiegészülve válik a 
szöveg alapegységévé. A langue – parole megkülönböztetés kissé tisztázatlan 
alkalmazásából következően a rendszermondat és a szövegmondat viszonya is 
bizonytalan. A mondatok összekapcsolódása inkább megnevezést kap és kevés-
bé magyarázatot vagy kifejtést. Jóllehet a Deme-féle meg- és beszerkesztettség 
egy ilyen szövegtani megközelítésben jó alapot adhat, annak további kidolgozá-
sára lenne szükség, más funkcionális szempontok bevonásával, ill. részletezésé-
vel (főképp a Szikszainé Nagy Irma által hangsúlyosan említett témaállandóság-
gal és -változással, amelynek konceptuális és nyelvi szerkezeteit szintén mélyeb-
ben le lehetne írni a topikfolytonosság és a cselekvésfolytonosság jellemzőivel). 

Szikszainé Nagy Irma szövegtanának jellemzőit jól megvilágítja a következő 
részlet: „A mondattan és a szövegtan természetes módon érintkezik egymással, 
hiszen a gondolatkapcsolásban sok esetben nincs lényeges különbség aszerint, 
hogy a gondolatok formálisan külön mondatban fogalmazódnak-e meg vagy 
összetett, illetve többszörösen összetett mondatba ágyazottan” (24). Az idézet-
ből kiderül, hogy a mondatok gondolatokat fejeznek ki, a szövegek pedig egy-
máshoz kapcsolt gondolatokat. A klasszikus retorikai szempont itt két hatással 
jár: egyrészt a gondolat reflektálatlan fogalma elfedi azt, ami ma tudható repre-
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zentációról, tudásról, aktiválásról, műveletről. Másrészt szintén reflektálatlanul 
felfüggeszti a mondat funkcionális értelmezhetőségét. 

 
3.5. Milyen módon és mértékben részese a szövegtanról szóló tudományos 
diszkurzusnak? 
 

A munka diszkurzivitása korlátozott: a szövegben sok a hivatkozás, de azok 
legnagyobb része magyar tanulmányra hivatkozik, melyek közül a meghatározó-
ak egy hányada régi (főképp az 1970-es évekből való), a külföldiek egy hányada 
pedig másodlagos forrásból származik. A viszony valójában nem társalgó és 
nem vitatkozó, inkább állító és hivatkozó, ill. evidenciaháttérként funkcionál, az 
interaktivitás kis mértékű.  

 
4. Fehér Erzsébet: A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészet-
ben. Tudománytörténeti vázlat.  

 
4.1. Milyen típusú, milyen szerkezetű a kidolgozás? 
 

A kötet tudománytörténeti áttekintés, ennek következtében  
• korszakoló, 
• egyszerre narratív és kifejtő, definitív, 
• reflexív és értékelő. 
A történetiség mellett azonban érvényesül egy másik szempont, a tudomány-

elméleti, ezen belül is 
• a nyelvészeti szövegkutatás elméletei, módszerei, 
• a nyelvészeti szövegkutatás tudomány-rendszertani helye, 
• a (magyar) nyelvészeti szövegkutatás irányai, tárgykörei. 
A kötet koherenciáját szerkezeti tekintetben egyrészt a korszakok egymásra 

következése adja, másrészt a jelzett témakörök szoros összefüggései, végső so-
ron pedig a két szempontrendszernek mátrixszerű kiterjedése. 

A nyílt értékelést a szerző a kötet elején elhárítja, ám ahogy ugyanott meg-
jegyzi, saját nézőpontja közvetetten is érvényesül a bemutatásban.  

 
4.2. Milyen elméleti keretet állít föl, és mennyire következetes annak kidol-
gozásában? 
 

Mivel tudománytörténeti áttekintés, saját elméleti keret megadása vagy kivált 
kifejtése nem központi összetevője a kötetnek. A történeti változások irányainak 
és eredményeinek bemutatása, a hangsúlyos pontok kijelölése, és az összefogla-
lásban megadott várható kutatási irányok megfogalmazása azonban jól körül-
határolja a háttérként működő elméleti keretet, amelynek legfontosabb pontjai: 
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• a szöveg nem pusztán nyelvi, hanem kommunikációs egység, amely nem 
létezik interakció, cselekvés és megértés nélkül, 

• a szöveg interdiszciplinárisan írható le, nyelvészeti megközelítésben 
összetett, társtudományokkal kiegészülő moduláris rendszerben, 

• a szintaktika – szemantika – pragamatika szinteződés (hagyományos 
nyelvtanban), továbbá a formalizálás nem megfelelő módszerek a szöveg leírá-
sára, 

• a szöveg leírásának központi elméleti kategóriája a cselekvés. 
A tudománytörténeti feldolgozás egy további kiemelkedő összetevője a Fehér 

Erzsébet által kidolgozott keretben a tudományrendszertan. Ez abban az igen 
fontos döntésben mutatkozik meg, amely szerint a tudományos megismerés 
rendszere és módszerei, ill. a tudományos megismerés tárgya mint két lehetséges 
kiindulópont egy összetett viszonyon belül aszimmetrikusan érvényesül a bemu-
tatásban. Kivált a kötet bevezető fejezetében, általános kérdéseket tárgyalva a 
tudományos megismerés rendszere és módszerei kerülnek előtérbe, tehát ez az a 
kiindulópont, ahonnan Fehér Erzsébet a tudományos megismerés tárgyát, a szö-
veget szemléli. Tudománytörténeti munka esetében ez a döntés tekinthető „ter-
mészetesnek” is, bár nem feltétlenül magától értetődő. Egyrészt a tudományos 
megismerés elmélete és módszertana, ill. tárgya, empirikus adatai szoros össze-
függésben állnak (például a mondatleírásban a mondatrészek besorolására, a 
transzformációkkal és mozgatásokkal létrejövő szerkezetre vagy a kognitív sze-
mantikára építő elméletek meghatározzák a gyűjtendő és leírandó adatok körét, 
jellegét, amely adatok azután visszahatnak az elméletre). Másrészt a Fehér Er-
zsébet által is említett újabb metatudományos, tudományfilozófiai belátások és a 
tudományköziség következményei a korábbi a priori jellegű tudomány-rendszer-
tani besorolásokat jelentősen módosítják. 

Fehér Erzsébet munkájában e kérdéskör igen erőteljesen körvonalazódik a 
szövegtan számára ma is középponti kettősségben: a „rendszernyelvészet” és a 
„nyelvhasználat” egymásra vonatkoztatott értelmezésében. Fehér Erzsébet köny-
vének minden olvasója számára egyértelművé válik — ha addig nem volt az —, 
hogy e két, egymás viszonyában működőképes kategória az elmúlt száz évben 
többször átértelmeződött. A számos fölmerülő problémából a következőket érde-
mes itt említeni. 

A nyelvről való filozófiai gondolkodás, majd a nyelvtudomány legalább Pla-
tón óta számon tartja a nyelv eszközszemléletű és vele szemben szubsztanciális 
felfogását, a kettőnek számtalan árnyalatával, kidolgozásával. Az is ismeretes, 
hogy a felvilágosodás óta az eszközfelfogás vált uralkodóvá, hiába kapott a 
szubsztanciális magyarázat Humboldt posztumusz írásában kivételes erejű érve-
lést. Ez a felfogás a filozófiában erősebben tartotta magát, hiszen a kései Witt-
genstein, Heidegger és Gadamer nyelvértelmezése ezt folytatta. A nyelvelmélet-
ben azonban csak az 1960-as években jelent meg újra, az eszközelvű generatív 
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grammatika árnyékában, majd erősödött meg a Halliday- és Givón-féle funkcio-
nális keretekben, és nyíltan a Langacker- és Lakoff-féle kognitív nyelvtanban. 

A pragmatika itt föltehetőleg valóban kulcsszerepet játszott. Megjegyzendő, 
hogy a pragmatika a magyar nyelvtudományban, kivált a hagyományos nyelvé-
szet hatókörében túlságosan tág magyarázatot kapott (részben azért, mert soha 
nem vált tényleges részévé). Pedig Kiefer Ferencnek az előfeltevésekről szóló 
könyvéből és más magyar nyelvű tanulmányaiból éppúgy kiderül, mint Levin-
sonnak korai összefoglalásából (de még Leechéből is), hogy a pragmatika ere-
detileg a formális mondatleírások kiegészítéseként alakult ki, amennyiben a 
mondatok mint kijelentések Frege-elv alapján megadott jelentésein túl megmu-
tatkozó, rendszeres és formalizálható jelentéseket kívánta leírhatóvá tenni. Ezért 
lett fontos témája a deixis, az előfeltevés, a társalgási implikatúra, a beszédaktus 
mint rendszerezhető és formalizálható nyelvi tényező. E kérdésfelvetés lénye-
gében a formális szintaxis keretén belül maradt, és csak ebből fejlődött ki (szük-
ségszerűen) a kontextus (beszédhelyzet), a beszélői szerepek és néhány más 
tényező makropragmatikai vizsgálata. Ilyen értelemben a pragmatika eredeti 
hatóköre is mutatott szövegtani kérdések felé, de maga nem volt az, hiszen leg-
több lényeges kategóriája mondathatáron belül maradt. 

E háttér előtt az a kép bontakozik ki a szemlélő előtt, hogy a „nyelvhaszná-
lat” fokozatosan kijjebb szorul a hagyományos nyelvészeti stúdiumok köréből: 
Saussure-nél még a mondat is ide sorolódott, majd ez átkerült a rendszerbe, az 
1960-as és 70-es évektől már a pragmatika eredeti hatókörén belüli nyelvi jelen-
ségek is ide kerültek, később pedig a stílus és a szöveg is mindinkább rendszer-
tényezőként tételeződik. A folyamat szorosan összefüggött a „rendszer” és a 
„használat” fokozatos átértelmezésével. A generatív grammatikában a paradig-
ma központi strukturalista helyét a szabály foglalja el, hogy azután ismét háttér-
be szoruljon a mai kognitív elméletekben a funkció, az absztrakció/sematizáció 
és kategorizáció javára. Ennek következtében a rendszer — amennyiben egyál-
talán még nem ürült ki — tudásmintázatok hálózata, míg a használat e tudásmin-
tázatok aktiválásának a végrehajtása. A rendszer tehát már nem a teljesen zárt 
struktúra, amelyet elemek egymáshoz való kölcsönös viszonya tart fenn, hanem 
az analógia, a kiterjedő aktiváció és más jellemzők, részlegesen nyitottan, míg a 
használat nem az elemek esetleges egymás mellé helyezése, hanem a tudás min-
tázatok szerinti aktiválása, problémamegoldó alkalmazása, amely tehát nem sza-
bálytalan, nem eseti, hanem a konvencionáltság foka szerint mintakövető (a tár-
salgások elemzésében az etnometodológusok igen határozottan cáfolták a rend-
szernyelvészetnek azt a nyílt vagy rejtett tézisét, mely szerint a beszéd, azaz a 
spontán nyelvhasználat tele van hibával, szabálytalan, hiányos szerkezetekkel, s 
ezt a helyesbítő megállapítást a kognitív nyelvészeti kutatások más oldalról iga-
zolják).  
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A magyar nyelvészeti alapú szövegtani kutatások áttekintésekor tehát egy idő 
után nem az a fő kérdés, hogy miképp értelmezik rendszer és használat viszo-
nyát, hanem az, hogy miképp haladják meg e kettősséget, amely végül önmagát 
számolja föl, azaz összeér. Fehér Erzsébet gondolatvezetésében e kérdéskör úgy 
merül föl, hogy „a rendszer szabályainak leírásától el kellett jutni a nyelv mű-
ködési módjának, használati szabályainak feltárásáig” (18). Az idézett szöveg-
részben nem teljesen egyértelmű, hogy a leírt folyamatban a használatnak a le-
írásba való bevonásáról van-e szó, vagy pedig a kettő szükségszerű összeérésé-
ről. A kötet összefoglalásából inkább az előbbi rajzolódik ki, hiszen Fehér Er-
zsébet ott a szövegnyelvészet és a beszélt nyelvi kutatások elkülönülését látja 
bekövetkezni. Jóllehet, a diskurzusanalízis nem nyelvtudományi kutatásokból 
lett nyelvészeti tudományág (is), mégis ez is és a korpusznyelvészeti alapú 
grammatikák is (mint a Biber és szerzőtársai által 1999-ben megjelentetett 
Grammar of spoken and written English) a „kettő” mind szorosabb kapcsolatát 
jelzik. 

Ebben a közegben kérdéses, hogy érdemes-e a szöveg fogalmának meghatá-
rozásszerű megközelítése, ahogy azt Fehér Erzsébet könyvében több helyütt ol-
vashatjuk, például: a szöveg „a nyelvi jelszerveződés legmagasabb fok[a] 
és/vagy a nyelvi kommunikáció egység[e]” (9). Az idézett részlet a szövegnyel-
vészet tematikájának körülhatárolására tesz kísérletet, alapvetően sikeresen, 
azonban a „legmagasabb fok” metaforikus kifejezés óhatatlanul a hagyományos 
nyelvi szinteződésnek a kötet szerint sem tartható modelljére irányítja az olvasó 
figyelmét, fölöslegesen. A bemutatásban Fehér Erzsébet erőteljesen hivatkozik a 
tudományköziségre (az említetteken túl főképp az irodalomtudományra). A tör-
téneti áttekintésbe bevont nyelvelméletek tárgyalásakor azonban kisebb teret 
kap a szűkebb értelemben vett grammatika- és szemantikaelmélet, annak külön-
böző irányzatai, jóllehet azok máig lényegi szerepet játszanak a szöveg nyelvé-
szeti leírásának megalapozásában. Így például Petőfi S. János szemiotikai szö-
vegtanának strukturalista és generatív gyökerei, az eredet átalakulása, vagy Szik-
szainé Nagy Irma leíró szövegtanának hagyományos besoroló jellege (az akadé-
miai nyelvtanhoz való kötődése) bizonnyal még további értelmezést is megérde-
melnek. 

Mindezekkel és az alább a mondatértelmezésekről írottak által kiváltott vála-
szokkal is szorosan összefügg az, hogy Fehér Erzsébet könyvében nagy hang-
súlyt kap a pragmatikának és a beszédaktus-elméletnek az analitikus filozófiai 
alapozása, valamint a szemiotika és mindennek jelentős mértékű és mélységű 
magyar befogadása. Ez az irány a 90-es években részben háttérbe szorul, rész-
ben betagozódik a moduláris metaelméletekbe. A bejárt utat jól bemutatja a 
szövegvizsgálatokat illetően (is) Pléh Csaba munkássága, akitől Fehér Erzsébet 
főképp az Austin-befogadást és a Radics Katalinnal együtt írt korai, generatív 
anaforamagyarázatot emeli ki. Megjegyzendő, hogy Pléhnek A mondatmegértés 
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a magyar nyelvben című, 1998-ban megjelent könyve és annak anaforafejezete 
már egyértelműen kognitív közegben, jórészt moduláris elvekkel készült, amely 
számos korábbi kétséggel immár nem foglalkozik. 

 
4.3. Tárgynak, entitásnak, ill. folyamatnak és/vagy szerkezetnek tekinti a 
szöveget, vagy nem? 
 

A kötet különböző szövegrészei áttételesen válaszolnak az itt fölvetett kér-
désre. Fehér Erzsébet kiemelkedő fontosságúnak tartja a szöveg funkcionálását, 
a megértés műveletét, azonban magát a szöveget mégis elsősorban magában álló 
szerkezetként szemléli. Ekképp a szöveghez mintegy hozzájárul a megértés, 
mely egyúttal a szövegből ered, kontextuális feltételek mellett. A szöveg mint 
vehikulum és szerkezet vagy reprezentáció, a szöveg műveleti feldolgozása és az 
értelemszerkezet kialakulása nem különül el, ill. az ilyen elkülönülési szempon-
tok nem kapnak szerepet az áttekintésben. 
 
4.4. Milyen viszonyt jelöl ki szövegtan és mondattan között? 

 
A kötet központi kategóriája a szövegkutatás és ezen belül a nyelvészeti szö-

vegkutatás, ebből következően, de nem szükségszerűen a mondat az egyik leg-
fontosabb nyelvi és szövegbeli kategóriája. Következetesen megkülönbözteti 
szövegmondat és rendszermondat kategóriáját a történeti és a tematikai bemuta-
tásban, a kommunikációs, funkcionális és kognitív elméleti keretek bevezetése-
kor is. A dolgozat elején kiemelt Elekfi-féle funkcionális szemlélet a későbbiek-
ben eltűnik, viszont a 90-es évek végének fő tendenciái között hangsúlyosan em-
líti, hogy már nem a szövegösszetevők elkülönítése és kategorizálása, hanem 
funkcionálásuk áll a kutatások középpontjában. 

Az előző pontban megemlített kérdések azonban a mondat értelmezésével 
kapcsolatban újból fölmerülnek. A monografikus feldolgozást igénylő témakör-
ből a következők említhetők meg. Amennyiben a rendszer és a használat a fent 
jelzett módon fokozatosan átértelmeződött, így a két, teljes mértékben elkülöní-
tett kategória átfedései nyilvánvalóvá válnak, akkor ez a rendszermondat/szö-
vegmondat megkülönböztetésre is kiterjeszti érvényét. Ennek következtében úgy 
vélem, hogy a Deme-féle kezdeményezés jelentősége kétségkívül vitathatatlan, 
ám folytatásának, kidolgozásának elmaradása — sajnálatos módon — legalább 
annyira befolyásolta a magyar nyelvészeti alapú szövegtani kutatásokat. Míg te-
hát a kommunikációs kiindulópont és a beszerkesztettség szem-pontja igen fon-
tos belátásokat eredményezett (az igeközpontúsággal együtt az akadémiai, ha-
gyományos nyelvtan árnyékában az indokoltnál kisebb hatással), addig az aktuá-
lis tagolás teljes elhárítása és a hagyományos mondatrészekhez való ragaszkodás 
behatárolta lehetőségeit, azaz nem engedte a funkcionális nézőpont kidolgozá-
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sát. Holott a kötetben is hangsúlyosan, de röviden említett Elekfi-féle elgondolás 
a szerkezeti helyhez nem kötött téma (topik) elméletével döntő szerepet játszha-
tott volna egy olyan mondatelmélet kidolgozásában, amely meghaladja a rend-
szermondat/szövegmondat megkülönböztetést úgy, ahogy az a nemzetközi szak-
irodalomban megtörtént. Ugyanakkor Fehér Erzsébet könyvében kevés szó esik 
a mondat É. Kiss Katalin-féle leírásáról, amelynek tényleges hatása az elmúlt 
másfél évtizedre tehető, főképp a két magyar nyelvű monografikus generatív 
nyelvtan megjelenése nyomán. É. Kiss topik–komment (predikátum) megkülön-
böztetése alapvetően formális szempontok szerint történik, autonóm szintaktikai 
keretben, ezért szövegtani alkalmazhatósága korlátozott. További kutatások de-
ríthetik fel, hogy az Elekfi- és a Deme-féle irány miért nem épült ki, és az É. 
Kiss-féle elmélet miért hatott amazoknál jobban. 

Szintén lényeges kérdés, hogy szerkesztettség szerint mit helyeznek a kuta-
tások a mondat meghatározásának középpontjába. A magyar szövegtani szakiro-
dalom és Fehér Erzsébet áttekintése szintén továbbra is elsősorban a Deme-féle 
terminológiával mondategésznek nevezhető szerkezeti egységre összpontosít, és 
nem annyira a mondategység (angolul clause) jellemzőire. Holott ez utóbbi 
könnyebben leírható, természetesebb és jobban körülhatárolhatóbb egysége a 
spontán társalgásnak éppúgy, mint a tervezett monologikus írásos szövegeknek, 
vagyis általánosabb szövegtani jelenség, mint a mondategész. Ennek a nyelvi 
egységnek a beszédhelyzethez való kötöttsége, a kognitív nyelvtanban episzte-
mikus lehorgonyzása ma már meglehetősen jól leírható. A kutatások ilyen irá-
nyulásának jól megfeleltethető az az 1970-es évekből származó felismerés, hogy 
a szövegkoherencia tényezői nem mondatokat kötnek össze, hanem szövegbeli 
nyelvi egységeket, ráadásul nem szintaktikai, hanem elsősorban szemantikai 
funkcionális alapon (ez már Halliday és Hasan Cohesion in English című köny-
vének a legfontosabb megállapítása). 

 
4.5. Milyen módon és mértékben részese a szövegtanról szóló tudományos 
diszkurzusnak? 
 

A kiterjedt hivatkozási rendszer szervesen épül be a dolgozatba. Tételei a 
kötet tematikájából is eredően elsősorban magyar munkák, főképp magyar köz-
vetítésű nemzetközi hátérrel. A magyar szövegkutatási diszkurzussal való viszo-
nya igen aktív, kidolgozott és termékeny. A nemzetközivel mindez elsősorban a 
nagy irányokra és irányváltásokra igaz. A diszkurzivitás így elsősorban állító, 
bizonyos korlátokkal interaktív, és csak kis mértékben vitatkozó vagy kritikus. 

 
 
 



Tolcsvai Nagy Gábor 

 102 

5. Kocsány Piroska: Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szö-
vegtípus 

 
5.1. Milyen típusú, milyen szerkezetű a kidolgozás? 
 

A kötet felsoroló jellegű címe meglehetős pontossággal képezi le a kötet 
szerkezetét: a szerzői figyelem egy szövegtípus, a mondás szövegtani jellemzé-
sére összpontosít, több irányú kiágazással. Az egyik kiágazás a szöveg és a szö-
vegtípus fogalma, a másik a szöveg leírhatósága hagyományosabb nyelvészeti 
kategóriákkal (mondat, beszédaktus, jelentés). A kötet első fele a mondást értel-
mezi a két kiágazás viszonyában, második fele pedig a cáfoló típusú mondások 
részletes bemutatását végzi el az első megállapításainak ismeretében, azokra 
vissza is csatolva. 

Ez a kidolgozási mód pontosan megfelel a szerző előzetes kutatási eredmé-
nyeinek, előfeltevéseinek és a végkövetkeztetéseknek. Kocsány Piroska a kötet 
problémakijelölő bevezetőjében jelzi a legáltalánosabb kérdéseket, melyekkel 
szembesül ő és olvasója is: 

• hol vannak a nyelvtudomány határai, 
• meddig nyelvi jellegű a szöveg, 
• mi a viszony szövegtípus és szöveg között, 
• mi a viszony a mindennapi és az irodalmi szöveg között? 
 
E kérdések közegében fogalmazódik meg a mondás leírhatósága, ill. fordítva: 

a mondás leírhatósága ezeket az általánosabb kérdéseket fogalmaztatja meg a 
szerző számára. Kocsány Piroska kötete ekképp többrétegű értelemszerkezetet 
mutat: egyrészt monografikus leíró feldolgozása a mondásnak szövegtani szem-
pontból, másrészt elméleti és módszertani szövegtani problémák kiterjedt és 
összefüggő tárgyalása a mondás esettanulmányán példázva. A kettősség igen 
pontosan és hasznosan épül egymásba, a tárgytudományos és a metatudományos 
összefüggések szorosak, még ha sokszor kényszerűen jelzésszerűek is. A munka 
első nagy része a mondás legáltalánosabb szövegtani jellemzőiből indul ki (egy-
mondatos szöveg, általános érvényű nyilatkozat), majd e jellemzőket bontja le, 
fejti ki különböző, szorosan összefüggő nézőpontokból. Az ítélet, az érték és 
értékelés, a morális értékelés tárgyalása következetesen vezet el a szorosabb 
nyelvi szempontokhoz, elsősorban a jelentéstani elemzéshez, amely itt a 
Bierwisch- és a Jackendoff-féle konceptuális (kétszintű) szemantikában kapja 
meg alapozását és kifejtését. Ebben az egyre mélyebbre hatoló, összpontosító 
szerkezetben jut el a szerző a mondás hagyományosan számon tartott „formális” 
jegyeihez (melyeket nem kapcsol be az addigi funkcionális jellegű leírásba), s 
innen tér vissza az átfogó kérdésekhez és a végkövetkeztetésekhez, még a máso-
dik rész előtt. E kötet az itt tárgyalt többihez képest tehát részben specifikusabb, 
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mert nem monografikus szövegtan, ugyanakkor tematikai kiterjedése megfelel-
teti azokkal, kivált szöveg és szövegtípus magyarázhatósága kérdésében. 

A kifejtésre jellemző 
• a meghatározások szabatos, kimerítő megfogalmazása, 
• a haladványosság érveléssel és cáfolással, 
• a szükséges elágazások (szintaxis, szemantika, pragmatika, ill. ítélet, érté-

kelés, beszédaktus) megnevezése, indokolt kifejtése vagy bezárása, 
• a nagy témakörökkel való folyamatos viszonyítás. 
A kötet koherenciájának egyik legfontosabb összetevőjét mindkét nagy egy-

ségben a jelzett tulajdonságok adják. 
 

5.2. Milyen elméleti keretet állít föl, és mennyire következetes annak kidol-
gozásában? 
 

A kötet értelemszerkezetéből következően is nem kifejtő szövegelméletről 
van ez esetben szó. Ugyanakkor a munka egészében érvényesül a következetes 
elméleti gondolkodás, az elméleti és módszertani kérdések számon tartása, meg-
nevezése vagy jelzése. E tekintetben a 10. oldalon megadott szövegfogalom a 
legfontosabb. Kocsány Piroska Klein és von Stutterheim szövegfogalmára hivat-
kozik, mely szerint a szöveg lényege az „átfogó, egységes általános képzet” 
(Gesamtvorstellung). Ez az átfogó képzet egyrészt az információ komplex kép-
zete, másrészt a szöveg minden egysége (megnyilatkozása) az átfogó képzet egy-
egy részét választja ki és önti szavakba. (Kocsány Piroska e helyt még Vater 
Magyarországon jól ismert összefoglalására és van Dijk elméleti munkásságára 
hivatkozik.) 

A kötet nem foglalkozik tovább a szöveget irányító egységes és átfogó kép-
zettel, azt inkább alkalmazza a mondás magyarázatára. Mivel azonban a munká-
nak igen fontos mondanivalója van a szöveg nyelvészeti leírásának elméletével 
kapcsolatban, talán nem haszontalan néhány kérdést megfogalmazni. 

Vajon a szöveget irányító egységes és átfogó képzet  
• független-e a beszélőtől és a hallgatótól, 
• előre létezik a szöveg megalkotását és megértését megelőzően, vagy e fo-

lyamatokban jön létre, 
• teljes-e abban az értelemben, hogy a szöveg minden nyelvi egysége (meg-

nyilatkozása) levezethető belőle? 
 
Ismeretes, hogy különösen az 1970-es években és főképp van Dijk munkái-

ban jelentős kísérletek folytak a szöveg általában vett mögöttes szerkezetének 
leírására. E makrostruktúrákkal a propozíciók, és az ezeknek megfelelő szöveg-
beli szövegmondatok levezethetőségi viszonyban álltak a modellekben. A szö-



Tolcsvai Nagy Gábor 

 104 

vegleírás (egy valós szöveg elemzése) azonban nehézségekbe ütközik az elmé-
letből következő módszerrel. 

Kocsány Piroska a fölmerülő kérdésekre saját tárgykörében pontos választ 
ad. A mondás elemzésekor az egyik alapvető tétele az, hogy a mondás mint szö-
veg azáltal válik mondássá, hogy szövegtípusként is megmutatkozik, azaz leg-
fontosabb szövegtipológiai jegye folyamatosan érvényesül, funkcionálása és 
megértése enélkül lehetetlen. Hiszen míg a szöveget irányító egységes és átfogó 
képzet az általa émikusnak nevezett szövegekben szövegenként eltérő, addig az 
a mondások esetében „bizonyos általános szinten” azonos. És a mondás leírása a 
kötetben ezt a képzetet meg is határozza: a mondás általános érvényű, morálisan 
értékelt jelenségekről szóló értékelő ítélet (23). Mint fentebb szó volt róla, ezt a 
meghatározást kiterjedt és több irányú elemzések támasztják alá. Ám éppen ez 
az elemzés és meghatározás vethet föl további kérdéseket. Vajon a szöveget irá-
nyító egységes és átfogó képzet ilyen meghatározása megfelelő elvontságú arra, 
hogy más szövegek vagy szövegtípusok képzetével össze lehessen vetni? Ill. 
általában, milyen elvontsági szintet kíván meg ama képzet? Továbbá: ha elfo-
gadjuk a szöveget irányító egységes és átfogó képzet szövegtani jelentőségét, 
akkor valóban nem lehet-e más szövegtípusok esetében hasonló képzeteket el-
vonni? (E kérdésre l. még alább a 6.3. pontot.) 

Szintén igen fontos elméleti megállapítások olvashatók a kompetencia tárgy-
körében. Kocsány Piroska a szövegkompetenciát a grammatikai kompetenciával 
állítja párhuzamba. A párhuzam nincsen kifejtve, bár lényeges, hogy e kompe-
tencia szövegalkotó, szövegmegértő képesség, vagy mindkettő, mi a viszonyuk 
egymáshoz, s e kompetencia vajon a „jólformált” szövegekre érvényes (és akkor 
azok melyek), vagy ilyen megkötések nélkül általában (nem szigorú elméleti ke-
retben) a szövegként elfogadott nyelvi produktumokra és produkciókra. A kötet 
elméleti hátterének részét képezi a Bierwisch-, ill. a Jackendoff-féle kétszintű 
szemantika, amely egyrészről moduláris, másrészről viszont elfogadja a nyelvi 
kifejezések jelentésében a világról való tudásnak a kikerülhetetlen szerepét, te-
hát egyfajta áthidaló elméletként is értelmezhető. Ennek következtében Kocsány 
Piroskának nem feltétlenül szükséges a grammatika és a szövegkompetencia kö-
zötti különbségeket és azonosságokat rögzítenie. A kötet szövege elkerüli ezt az 
ingoványos területet, ellenben elkülöníti a velünk született szövegkompetenciá-
tól a tanult szövegtípus-kompetenciát. A kétfajta tudás bizonnyal mutat különb-
ségeket, hiszen az elemi szövegalkotási képesség valóban kevesebb nyelv- és 
kultúraspecifikus összetevőt tartalmaz, mint a szövegtípusokra vonatkozó, ill. az 
utóbbi kiterjedtebb tudást és több tapasztalatot kíván. (Megjegyzendő, hogy bár-
mely elméleti alapból indulunk is ki, nem szerencsés a kompetenciafajták szapo-
rítása.) 

A szövegről mint összetett reprezentációról és mint kommunikatív cselekvés-
ről, ill. a szövegek típusairól való tudás különbsége a mondás esetében, ahol 
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szöveg és szövegtípus egybeesik a megvalósulásban is, sajátos eredményt hoz. 
Kocsány szerint a mondásban e két tudás mintegy kioltja egymást, és egy har-
madik képesség lép működésbe, amely összefüggésben van egyfajta elemi kon-
ceptuális készséggel és egyetemes ősi közösségi késztetéssel (11). Érdemes len-
ne a kérdést talán más szemszögből megfogalmazni. Amennyiben a nyelvelsajá-
títás és a szocializáció folyamatát nem a behuzalozottság és a szabály-/listatanu-
lás rendjében nézzük, olyan modell is lehetséges, amelyben a több hasonló szö-
vegről szerzett tapasztalat egy kategóriát alkot absztrakció és sematizáció révén 
(a prototípuselv alapján), a dekontextualizáció során létrejött sémáról való tudás 
aktivizálódik egyes konkrét nyelvi interakciókban. A szöveget ekkor mint álta-
lános szerkezettel és értelemszerkezettel rendelkező nyelvi produktumot fogjuk 
fel. A mondásban innen nézve két nézőpont érvényesül egyszerre: a tényleges 
beszédhelyzettől való elvonatkoztatás, az episztemikus lehorgonyzástól való el-
szakadás (amikor tehát a mondásban megjelenő entitások, szereplők, sőt folya-
matok általánosak, típust jelenítenek meg), valamint egy adott beszédhelyzethez 
való közvetlen csatlakoztathatóság, tehát a lehorgonyzás azonnali és áttétel nél-
küli lehetősége. 

További kiemelendő elméleti jelentőségű összetevője a kötetnek a szeman-
tika bevonása. Mint szó volt róla, itt a Bierwisch-, ill. a Jackendoff-féle kétszin-
tű szemantika kap fő szerepet. A mondás szemantikai elemzése e keretben il-
leszkedik a szövegről mondottakhoz, valamint a mondás ítélet jellegének logikai 
és etikai bemutatásához. A legfontosabb hozadékot azonban az értéktulajdoní-
tásnak mint „alapvető konceptuális tény”-nek az értelmezése jelenti (29). Ezáltal 
ugyanis közelebb jutunk ahhoz a funkcionális elképzeléshez, amely a nyelvi 
kifejezéseket azok jelentésszerkezete felől (is) le kívánja írni, azaz amely a je-
lentést és a mögötte álló konceptust alapvetőnek tekinti a nyelvben. Kocsány 
Piroska mondásleírása mint egy szövegtípus nyelvészeti jellemzése arra ad itt 
példát, hogy a nyelvi szerkezetek mint jelentésszerkezetek valamely fogalmi 
összefüggés leképezései. A „’morálisan ± jó’ fogalmi szintű alapkategória” be-
vezetése a mondások leírásába alapvető jelentőségű. Nemcsak azért, mert egy 
szövegtípus konceptuális szerveződésének egyik (ha nem a) legalapvetőbb jel-
lemzőjét levezethetően leírta. Hanem azért is, mert választ adott a szöveget irá-
nyító egységes és átfogó képzettel kapcsolatos kérdések egy részére. A fogalmi 
szintű alapkategória alkalmas lehet az átfogó képzet valamely összetevőjének a 
nyelvészeti megragadására. Kocsány elemzéséből ugyanis az derül ki, hogy a 
szöveg értelemszerkezetének konceptuális összetevői nem valamiféle „külsőle-
ges tárgyként” kapnak kifejezést, ábrázolást, hanem szemantikailag épülnek be a 
szövegbe és úgy is írhatók le. (Ez a megközelítés erősen rokon a Langacker-féle 
nyelvfelfogással, ami nem önmagában kedvező, hanem abban a jelenségben, 
hogy a mai nyelvelméleti irányok mégsem állnak szemben egymással tragiku-
san.) A mondás abban a tekintetben természetesen specifikus szövegtípus, hogy 
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egyetlen mondatból áll, szemantikai és konceptuális szerkezete könnyebben 
áttekinthető, mint valamely jóval hosszabb és retorikailag kevésbé fegyelmezett 
szövegtípusé (pl. a mindennapi alkalmi párbeszédé).  

Végül megemlítendő a szöveg és a szövegtípus viszonyának kötetbeli keze-
lése. Kocsány Piroska az összegzést adó Eredmények zárófejezetben jogosan 
hívja föl a figyelmet a gépies és hierarchikus típusértelmezések tarthatatlanságá-
ra. Vagyis arra, hogy a (bármiféle) szövegfogalom alá rendelt szövegtípus-foga-
lom lényegében nem értelmezhető, mert a szövegfogalomból nem vezethető le a 
szövegtípus fogalma, és viszont. Következtetése azonban talán túlságosan ború-
látó, hiszen magát a szöveg fogalmát, kategóriáját is elhárítja, és a szöveg-
típusok, pontosabban a szövegfajták leírhatósága, egymás mellé helyezhetősége 
mellett érvel. A szövegfajtát tematikus kötöttségében, az általános és átfogó 
képzet érvényesülésében látja nyelvészetileg megragadhatónak, míg a szövegtí-
pust szociológiai, pszichológiai jelenségként értékeli. Kérdésként fölvethető, 
hogy a prototípuselv kategóriatanának egyik legfontosabb, bár felénk kevésbé 
alkalmazott jellemzője, a családi hasonlóság elve vajon nem segít-e a szöveg és 
a szövegfajta közötti viszony leírásában. A családi hasonlóság a tulajdonságok 
sajátos elrendeződése: a kategória minden példánya rendelkezik legalább egy 
kategóriatulajdonsággal, esetleg többel, a példányok tulajdonság szerinti elren-
deződése kategórián belüli átfedéseket eredményez, de csak kevés tulajdonság 
található meg mindegyik példányban. A tulajdonságok különböző együttállásai 
nyalábokba rendeződnek, és a példányok hálózatát alakítják ki a kategórián be-
lül. Ez a hálózat lesz maga a kategória, és nem egy külön oda- és fölérendelt en-
titás (absztraktum), mely mintegy tartalmazza a példányokat, ebben az esetben a 
fajtákat vagy típusokat. 

 
5.3. Tárgynak, entitásnak, ill. folyamatnak és/vagy szerkezetnek tekinti a 
szöveget, vagy nem? 
 

Kocsány Piroska kötete e kérdésben árnyaltan foglal állást. A szöveg az itteni 
értelmezésben egyszerre szerkezet és művelet, amelynek leíró keretét a szöveget 
irányító egységes és átfogó képzet adja, s amelyhez az egyéb szerkezeti és prag-
matikai tényezők hozzájárulnak. A képzet és a nyomában kialakuló szövegfajta 
értelmezhető sémaként, mentális műveletek dekontextualizácójában létrejött 
mentális modellként, amely bizonyos beszédhelyzetek, cselekvéstípusok és szö-
vegek együttállását reprezentálja, ekkor aktiválódik. A kötetben azonban a szö-
veg mint vehikulum és szerkezet, nyelvi reprezentáció nem különül el a megér-
tés során létrejövő műveletektől, ill. mindettől nem különül el a megértés nyo-
mán kialakuló értelemszerkezet mint mentális struktúra, az adott szövegről való 
tudás. 
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5.4. Milyen viszonyt jelöl ki szövegtan és mondattan között? 
 

A munka nem tárgyalja e kérdést, látszólagos ellentmondásként, hiszen ép-
pen mondatformájú szövegfajtáról szól végig. A kettősség elméleti magya-
rázatát a mondás mint szöveg és mint szövegtípus/-fajta azonosulása látszólag 
fölöslegessé teszi. A kötet azonban a fent jelzett leírási móddal, amely végső 
soron a világról való ismeretet is befogadó szemantikán alapul, ill. a generikus 
és az egyedi olvasat rendszerszerű együttes érvényesülésének kimutatásával 
lényegében feloldja a „rendszermondat – szövegmondat” mesterséges ket-
tősségét egy funkcionális keretben, természetesen a specifikus kutatási téma 
keretében. 

 
5.5. Milyen módon és mértékben részese a szövegtanról szóló tudományos 
diszkurzusnak? 
 

A munka eleven diszkurzusban van a fölvetett témák fontos korábbi és kor-
társ feldolgozásaival, igen jelentős hivatkozási hálózattal, mind állító, mind vitá-
zó formában. Az igen tiszta gondolatmenetben a diszkurzivitás funkciója  

• az érvelés (megerősítés, cáfolás), 
• a természetes tudományos közeg kijelölése és specifikálása. 
 

* 
 

Az itt néhány szempontból megvizsgált ezredfordulós magyar szövegtani 
monográfia számos közös és számos igen eltérő jellemzőt mutat. Az első kér-
dés (Milyen típusú, milyen szerkezetű a kidolgozás?) áttekintésekor a kifejté-
sek viszonylagos sokfélesége a szembetűnő: mindegyik kötet más, ugyanakkor 
tudományos jellegük egyértelmű. Az elméleti és módszertani különbségeket 
mélyebben jelzik a szerkezeti felépítésben, vagyis a kifejtés módszerében 
megmutatkozó különbségek. 

A második kérdésben (Milyen elméleti keretet állít föl, és mennyire kö-
vetkezetes annak kidolgozásában?) részben a különbségek jellemzőek, részben 
az elméleti tájékozódás időbeli módosulásának irányai. Egyértelmű, hogy a 
legnagyobb dilemmát a rendszer és a funkció, a szerkezet és a művelet, a tár-
gyiasultság és a tudás kettősségeinek a feldolgozása adja. A magyar akadémiai 
nyelvtanírói hagyomány a jelek szerint a felsorolt kettősségek első tagjai felé 
tereli sokszor még ma is az elméleti és leíró megfontolásokat, míg más nyelv-
tani megfontolások mostanában kezdenek jobban hatni. Ezzel szoros össze-
függésben áll az, hogy nem egyértelmű még ma sem a szövegnek nem pusztán 
tárgy volta (harmadik kérdés), tehát a mentális műveletek alapvető fontossága, 
továbbá állandóan visszatérő és kisebb-nagyobb mértékben feloldhatatlan ket-
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tősség érvényesül többek számára nyelvtan és szöveg, szövegmondat és rend-
szermondat között (negyedik kérdés).  

Az ezredvégi magyar szövegtani kutatások kielégítő (bár kissé egyirányú) 
diszkurzív viszonyban állnak a nemzetközi kutatásokkal. 




