
Konstringencia 

 55  

4. 
Konstringencia.  

A szövegben feltehetően kifejezésre jutó tényállás-
konfiguráció (tényállás-együttes) szerves egysége mint a 

szöveg-összefüggőség hordozója 
(A téma megközelítéséhez elméleti háttérként felhasznált irodalom: az abdukcióról 2007-

ben az egri szemiotikai konferencián elhangzott előadásom szövege, valamint a 
lehetséges világokról a Csúri emlékkönyv számára 2006-ban készített írásom.) 

 
 

4.1. Az abdukció szerepe a „face to face” kommunikációban és a szövegin-
terpretációban (A Szemiotikai társaság 2007-es egri konferenciáján elhangzott 
előadásom.) 
  
Bevezetés 
 
 Rövid előadásomban az abdukcióval foglalkozom, mint azzal a következte-
tésfajtával, amelyre nem fordítunk kellő figyelmet a tudományos diszkussziók-
ban, annak ellenére, hogy alapvető szerepet játszik a humán kommunikációban.    

Előadásom felépítése a következő: (1) bemutatom a következtetésfajták szer-
kezetét, (2) utalok az abdukció szerepére a szemiotika mint diszciplína létrejöt-
tében, (3) példákat hozok a ‘face to face’ (a szemtől szembeni) kommuniká-
cióban alkalmazott téves abduktív következtetésekre, (4) példákat hozok írott 
szövegek interpretatív megközelítésében alkalmazott téves abduktív következte-
tésekre, (5) megjegyzéseket fűzök a jelentéstulajdonítás és az abdukció kapcso-
latához. Előadásomat egy-két, a kutatás továbbfolytatására vonatkozó meg-
jegyzéssel zárom. 
  
1. A következtetésfajták szerkezete 

 
A logikában és a szemiotikában három „dukcióról” („-duktív következtetés-

ről”) szokás beszélni: 
−  a dedukcióról, 
−  az abdukcióról és 
−  az indukcióról. 

Ezeknek a következtetéseknek a szerkezete (a klasszikus „bab”-os példával 
szemléltetve) a következő:  
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A deduktívé: 
 Tétel:   Ebben az asztal mellett lévő zsákban minden bab fehér.  
 Eset:   Ezek az asztalon lévő babok ebből a zsákból valók. 
      Eredmény: Ezek a babok (szükségképpen!) mind fehérek. 
Az abduktívé: 
 Eredmény: Ezek az asztalon lévő babok mind fehérek. 
 Tétel:   Ebben az asztal mellett lévő zsákban minden bab fehér. 
 Eset:   Ezek a babok (feltehetően!) ebből a zsákból valók. 
Az induktívé: 
 Eredmény: Ezek az asztalon lévő babok mind fehérek.  
 Eset:   Ezek a babok ebből az asztal mellett lévő zsákból valók. 
 Tétel: Ebben a zsákban (feltehetően!) minden bab fehér. 
 

Az a tény, hogy az egyes következtetések belső szerkezetének szemléltetése-
kor valamennyi szinten ugyanaz az elem (jelen esetben a „bab”) szerepel, azt 
hivatott jelezni, hogy a következtetésekben valamennyi szinten ugyanahhoz a 
kategóriához tartozó elemet kell használnunk. Ellenkező esetben téves követ-
keztetésekhez jutunk. 
 
Példa hibás deduktív következtetésre 

Tétel:   Minden kezdet nehéz. 
Eset:   A lustálkodás a bűn kezdete. 
Eredmény: Lustálkodni nehéz. 

 
2. Az abdukció szerepe a szemiotika mint diszciplína létrejöttében 
 

A szemiotika létrejöttében két tevékenységi terület játszott jelentős szerepet: 
− az orvosi gyakorlaté és 
− a meteorológiáé. 
 

Mindkét esetben egy fizikai jelenséghez, egy elváltozott bőrfelülethez, egy 
felhő-konfigurációhoz (eredményhez) kell olyan ‘tapasztalathalmazt’ (tételt) ke-
resni, amelyre utalva az adott fizikai jelenséghez (esethez) jelentés rendelhető, 
azaz abduktív következtetést kell végrehajtani. 

Az orvosi és meteorológiai tévedések oka a legtöbb esetben abban rejlik, 
hogy a döntések során nem fordítanak kellő figyelmet arra, hogy az abduktív kö-
vetkeztetés nem szükségképpeni, hanem csupán feltételes. (A szemléltető példá-
nál maradva: a fehér babokhoz (eredményhez) túl gyorsan rendelnek egy fehér 
babokkal teli zsákot (tételt).  

Abdukciót (abduktív jelentéstulajdonítást) mindnyájan az alkalmazását meg-
előzően szerzett tapasztalataink alapján hajtunk végre. Az pedig, hogy ki mikor 
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milyen tapasztalatokkal rendelkezik, mindenkori szociokulturális hovatartozásá-
tól (meghatározottságától) függ. 
 
3. Példák téves abdukcióra a szemtől szembeni kommunikációban  
 
(a) A német egyetemen, ahol tanítottam, egy alkalommal egy japán egyetemi 
hallgató jött hozzám konzultációra, és félre fordított fejjel, nem rám nézve, ült le 
elém (eredmény). Minthogy ilyen esettel korábban sem a magyar, sem a német 
egyetemi kontextusban nem találkoztam, (hibás tétel) alapján ‘pszichés zavar’-
nak (esetnek) véltem. Csak később tudtam meg, hogy abdukcióm téves volt, 
mert Japánban egy ‘jól nevelt’ személy nem néz annak a szemébe, akivel beszél 
(valódi tétel).   
(b) Más alkalommal, amikor szakirodalmat ajánlva egy japán hallgatónak egy 
könyvsorozat 30. kötetére utaltam, a hallgatónak elkomorult az arca (eredmény). 
Minthogy azt hittem, ez azért van, mert ezt a könyvet nem ismeri (hibás tétel), 
vigasztalni kezdtem: nem ismerheti, hiszen csak nem rég jelent meg. Meglepe-
tésemre kicsit felindulva elmondta, az bántja, hogy ezt a könyvet még nem kapta 
meg (valódi tétel), pedig a teljes sorozatot megrendelte. Erre természetesen nem 
gondoltam, mert tapasztalatom szerint ilyen eset európai egyetemi hallgatókkal 
általában nem fordul elő.   
(c) Téves abduktív következtetések azonban nemcsak a szociokulturális kontex-
tusok ‘makro’ különbsége esetén fordulnak elő, hanem az embertársainkkal való 
mindennapi érintkezéseinkben is. Hányszor megtörténik, hogy tévesen értelmez-
ve beszélgetőtársunk arcát, vagy hangját, azonnal olyan kijelentéssel reagálunk, 
mint „Mi nem tetszik neked már megint!” vagy „Miért bántasz!”, jóllehet való-
jában egyik eset sem áll fenn.  
 

Az ok minden esetben ugyanaz: nem gondolunk arra, hogy az abduktív követ-
keztetések nem szükségképpen, hanem csupán feltehetően érvényesek. 
 
4. Példák téves abdukcióra írott szövegek interpretatív megközelítésében  
 
(a) Téves abdukcióval találkozhatunk a szövegmegközelítésnek a tényleges szö-
veginterpretációt közvetlenül megelőző fázisában. 
 

Többek között téves abdukció esete áll fenn akkor, amikor egy befogadó 
olyan szemiotikai tárgyat (vehikulumot) nem minősít szöveg vehikulumának, 
amelyet a befogadók többsége már annak minősít. Ez történik a konkrét költé-
szet körébe tartozó bizonyos művekkel (például Tandori „f” betűkből komponált 
szonettjével), vagy olyan Örkény egypercessel, mint a „Villamos-jegy”. 
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1976715/f – Emlékszel, amikor így fáztál? Milyen jó lenne, ha az az idő 
visszatérne; ha most lenne „akkor”. 
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Tandori Dezső

 

 
a) Hangosan olvasva fogvacogtatás-
sal is lehet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Emlékszel, ahogy „csak egyre job-
ban” vacogtál, és hogyan nevettetek! 
Libabőrösek voltatok, és ledörzsöl-
tétek egymást – nem tudom, mivel, 
én nem voltam ott. 

 

 
(b) Téves abdukcióval találkozhatunk a tényleges szöveginterpretációnak abban 
a fázisában, amelyben egy szemiotikai tárgyat már elfogadunk egy szöveg vehi-
kulumának, de azt tipológiailag hibásan minősítjük. Például 
− egy irodalmi szöveget nem irodalmi szövegként kezelünk, vagy megfordítva, 
− egy tudományos szöveget népszerűsítő szövegnek tartunk, vagy megfordítva, 
− komoly szövegnek vélünk egy ironikus szöveget, vagy megfordítva 
− stb. 
 
(c) Téves abdukcióval találkozunk a jelentéstulajdonításkor, ha 
− az alkalmazandó ‘kognitív séma’ (tudáskeret vagy forgatókönyv) helyett más 
sémát alkalmazunk (a szövegben például arról van szó, hogy valaki egy étterem-
ben asztalt foglal, de az asztalfoglalásról nekünk más forgatókönyvünk van, 
mint a szöveg alkotójának), 
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− a szöveg valamely szavát nem kontextusának megfelelően értelmezzük (ha 
ahhoz nem azt az értelmet rendeljük, mint amellyel feltehetően a szöveg alko-
tója használta), 
− stb. 
 
(d) Téves abdukcióval találkozunk végül a jelentéstulajdonításkor, ha például 
− egy költői képet nem az alkotó feltehető szándékának megfelelően értelme-
zünk (például „a kőszikla meghalt” metaforában a „kősziklához” rendelünk betű 
szerinti értelmet, míg az alkotó a „meghalt”-ot értelmezte úgy), 
− egy szöveghez nem az alkotó feltehető szándékának megfelelő szimbolikus 
jelentést rendeljük (például a „Minden ajtó be van zárva” költői kijelentéshez 
azt, hogy ‘valahonnan nem lehet kijutni’, míg az alkotó azt kívánta kifejezni, 
hogy ‘valahová nem lehet bejutni’). 
 
5. Megjegyzések a jelentéstulajdonítás és az abdukció kapcsolatához  
 

Bármennyire fontos szerepet játszik is az abdukció a jelentéstulajdonításban, 
a jelentés-tulajdonítás és az abdukció közé nem lehet egyenlőségjelet tenni.  

Egyrészt azért nem, mert vannak olyan szövegek, amelyek magukban hordoz-
zák a jelentésüket. Többé-kevésbé ilyenek a logika és a matematika szövegei, 
amelyek bevezetik azokat a fogalmakat, amelyekkel operálnak, és megadják a 
lehetséges operációk szabályait. 

Másrészt azért nem, mert vannak olyan szövegek, amelyek interpretálását 
nem (abduktív következtetéseket megalapozó) megelőző tapasztalatok vezérlik, 
hanem valamely diszciplína konvenciói. Ilyenek például a filológiai interpretá-
ciót igénylő szövegek, amelyekhez jelentés általában több szöveg összehason-
lítása alapján rendelhető. 
 
Záró megjegyzések 
 

Előadásomban a három „dukció” közül elsősorban az abdukcióval foglalkoz-
tam, mert a magyar nyelvű szakirodalomban annak tárgyalása nem jelentőségé-
nek megfelelő mértékben történik. 

Az abdukció mélyrehatóbb elemzéséhez azonban a következő feladatok el-
végzése szükséges: 
− az abdukció jelentősége felismerésének filozófiatörténeti feltárása, (többek 
között az interneten található irodalom kritikai feldolgozása), 
− a téves abdukciók elkerülése fontosságának tudatossá tétele és stratégiájának 
kidolgozása, 
− az abdukció és a kreativitás kapcsolatának vizsgálata. 
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Kommentárok: 
 
(1) Egy adott tényállás-konfiguráció (tényállás-együttes) minősítésekor első fela-
dat annak tisztázása, hogy arra a konfigurációra (együttesre) vonatkozóan ren-
delkezünk-e korábbi tapasztalatokkal. 
(2) Ha igen, azt felhasználjuk. 
(3) Ha nem, más megközelítéshez (például a lehetséges világ fogalmának alkal-
mazásához) kell folyamodnunk. 
 
4.2. A szövegvilágok szemiotikai textológiai megközelítése (A Csúri emlék-
könyv számára 2006-ban készült írásom) 
 
1. A ‘való(ságos) világ’, a ‘lehetséges világ’ és a ‘szövegvilág’ fogalmak szö-
vegelemzésben való használatáról általában 
 

A ‘való(ságos) világ’, a ‘szövegvilág’ és a ‘lehetséges világ’ fogalmak szö-
vegelemzésben való használata intuitíve könnyen elfogadható: lényegében e fo-
galmak alkalmazásával annak vizsgálatáról van szó, hogy  
(a) az a ‘világ(fragmentum)’, amely az adott szövegben az olvasó (az interpretá-
tor) véleménye szerint kifejeződik [= szövegvilág], megfelel-e annak a ‘világ-
(fragmentum)nak’, ami számára ‘tapasztalati valóság’-ként jelentkezik [= való-
(ságos) világ], s ha nem felel meg, el tud-e egy ilyen világ(fragmentum)ot kép-
zelni [= lehetséges világ]; 
(b) a szövegvilágban annak szereplői milyen ‘való(ságos) világ’-felfogással és 
‘lehetséges világ’-elképzeléssel rendelkező lényekként léteznek és cselekednek; 
valamint, hogy 
(c) milyen a narrátor ‘világa’, pontosabban, hogy az általa bemutatott szövegvi-
lág az ő számára milyen módon tűnik ‘hozzáférhető’-nek. 

Szükségesnek tartom azonban annak hangsúlyozását, hogy a fenti fogalmakat 
a szövegelemzésben nem pontosan olyan értelemben használja mindenki, ahogy 
én használtam itt őket, s az esetek többségében a szerzők nem mondják meg, 
hogy számukra mi a tényleges funkciója e fogalmak használatának. Figyelemre 
méltó kivételt képez Csúri Károly Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi 
műértelmezés témaköréből című könyvei, amely egy fogalomexplikációkat tar-
talmazó metodológiai bevezető fejezet után elemzések során keresztül mutatja 
meg, hogyan lehet ezeket a fogalmakat — egy adott koncepció keretében — 
konzisztens módon használni.  
 

Mielőtt e fogalmak szemiotikai textológiai alkalmazásának néhány aspektu-
sával foglalkoznék, a különféle ‘világ’-fogalmak egy lehetséges értelmezésének 
a szemléltetésére Csúri fogalomexplikációinak alapvető megállapításait idézem. 
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2. A ‘szövegvilág’ és a ‘lehetséges világ’ fogalmak Csúri Károly értelmezésében 
 
 Csúri Károly idézett könyve bevezető fejezetében a szöveginterpretálásra vo-
natkozóan maga elé tűzött feladatot a következőkben fogalmazza meg: 

Célkitűzésünk kettős: részint feltárjuk a választott mű jelentésszerkezetét, 
vagyis a szöveghez rendelünk egy olyan lehetséges világot mint jelentéstarto-
mányt, melyet szöveg- és világismeretünk alapján tudunk rekonstruálni. Részint 
pedig a kérdéses lehetséges világ szerkezetét olyan általános szabályszerűségek-
kel jellemezzük, amelyek nem korlátozódnak csupán a vizsgált lehetséges világ 
magyarázatára, hanem egy tipológiai rendszerezés alapját képezhetik. Azok a lé-
pések, melyekkel meghatározott feltételek mellett eljutunk a szabályszerűségek 
felismeréséig, együttesen az alkalmazott módszernek felelnek meg. A felismert 
és hipotézisekbe foglalt szabályszerűségeket, illetve ezek rendezett formáját mo-
dellnek, vagy modell-struktúrának nevezzük attól függően, hogy az interpretá-
ciók leírásakor az elemzés és szabályszerűségek időbeli vagy a szabályszerűsé-
gek és elemzés logikai építkezési sémáját követjük-e.ii 

Csúri interpretációs módszerének az alapját a modell-elmélet sajátos (irodal-
mi művekre alkalmazott) értelmezése képezi. A modellek jellegét és irodalomtu-
dományi alkalmazását a következőképpen jellemzi: 

Tulajdonképpen egy kognitív térképet készítünk az előttünk álló, de szá-
munkra rejtvényként feladott, labirintusnak tűnő világról, melyet, metaforikusan 
szólva, csak akkor értünk meg viszonylag kielégítően, ha modell-térképünkkel 
kezünkben bárhonnét bárhová el tudunk jutni benne, vagyis tájékozódó képessé-
günk megbízható. Ebben a különleges szférában térképünk akkor optimális, ha 
pontosan annyi, nem több és nem kevesebb fő- és mellékutat (átfogó és részle-
ges szabályszerűséget) tartalmaz, amennyivel a kérdéses világ minden lényeges-
nek tartott ‘földrajzi’ pontja elérhető. Folytatva a képes beszédet, egy irodalmi 
mű jelentése számunkra a fenti értelemben vett optimális kognitív térkép meg-
rajzolása, amely az irodalmi mű lehetséges világában hasonló tér-, idő-, cselek-
vés-, norma- és értékorientációt biztosít, mint a földrajzi térképek valós világunk 
térviszonyai között.iii 

Majd így folytatja: 
Az irodalom lehetséges világai és a valós világ között fennálló lényegi kü-

lönbségekkel itt nem foglalkozunk részletesebben. Mindössze egyetlen eltérő 
vonásra emlékeztetünk: bár a megismerő alany számára a lehetséges világok és a 
valós világ egyaránt a nyelven keresztül hozzáférhető, az utóbbi létezése, szem-
ben a lehetséges világokkal, nem kötött a nyelvhez. Ennek egyik következménye 
az, hogy a kognitív térképünket behálózó utak egészen más szférában futnak, s 
másként is épülnek fel, mint a földrajzi mappán jelzett útvonalak. Szemben a 
térképre vetített valósággal, melyről nem mondhatjuk egyértelműen, hogy kez-
dete és vége van, a lehetséges világok, lévén a nyelvi struktúra függvényei is, 
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mindig tartanak valahonnét valahová, azaz változó (vagy éppen a változást gát-
ló) állapotok meghatározott soraként jellemezhetők. A lehetséges világokban ér-
telmezett utak ily módon nem tereket, hanem állapotokat kötnek össze egymással.iv 

Csúri igen szemléletes alapfogalom-értelmezése összefoglalásának lezárása-
ként azt a részt idézem még, amelyben a két egymástól különböző modell-fo-
galmat mutatja be: 

A modell-fogalomnak két elterjedt használata ismert [...].Az első modell-fo-
galom [értelmében] [...] a modell lényegében egy nyelvi konstruktum, melyet 
hipotetikus úton a megismerendő, de közvetlenül nem hozzáférhető tárgy analo-
gonjaként építünk fel. Ismereteinket a modell-eredetiről a hasonlóságon keresz-
tül szerezzük be. [...] A másik modell-fogalom a formális tudományokból szár-
mazik, az interpretációelméletben gyakorlatilag ismeretlen. Kiindulópontja egy 
olyan formalizált elmélet felállítása, amelynek nincs közvetlen kapcsolata a 
tapasztalati tényekkel. Alapját axiómák és következtetési szabályok alkotják. Ha 
ezeket el is fogadjuk, azt bizonyítanunk kell, hogy az elmélet nem tartalmaz 
ellentmondásokat. A bizonyítás számára olyan konstruktumokat hozunk létre, 
melyek a kérdéses formalizált rendszer elvárásainak megfelelnek. A konstruktu-
mokat a formalizált elmélet modelljeinek tekintjük. Más szóval: a modellekkel 
egy formális, tartalom nélküli rendszert értelmezünk/interpretálunk tartalmilag.v 

Ennek az idézetnek az utolsó kijelentésével, pontosabban e második modell-
fogalom irodalmi elemzésben való alkalmazásával kapcsolatban megjegyzi: 

…elmélet helyett azonban inkább modell-struktúráról, cselekmény-struktúrá-
ról, illetve szabályrendszerről, modell helyett pedig interpretációról vagy lehet-
séges világról beszélünk.vi  

E két modell-fogalmat a korábbi térképhasonlattal is megvilágítja, éspedig a 
következő módon: 

Míg az első modell-fogalom esetében először megismerjük az országot, s ezt 
követően megrajzoljuk hozzá a térképet, itt [a második modell-fogalom esetében 
— Petőfi S. J.] fordítva járunk el. Így, mint némely kincskereső: előbb a térkép 
kerül a kezünkbe, s ehhez próbáljuk megtalálni azt a vidéket, amely kielégíti a 
térkép előírásait. Vagyis az elmélethez, hipotézisrendszerünkhöz keressük azt a 
szöveget/szövegvilágot, amely megfelel a feltételeknek, azaz magyarázható a hipo-
tézisrendszer alapján. A hipotetikus szabályszerűségeket kielégítő szövegvilágot le-
hetséges világnak, gyakran a műfaj jelzéseként elbeszélés-, illetve versvilágnak ne-
vezzük. Jól látható, hogy az interpretáció, a lehetséges világ és a modell fogalma 
egybeesik, hiszen valamennyien a szabályszerűségekkel magyarázott szövegvilág 
szinonimái.vii  

Az irodalmi szövegvilág és az irodalmi lehetséges világok ‘feltárása’ alap-
eszközének Csúri az úgynevezett motívumok és emblémák rendszerének az 
elemzését tartja. Ha ez a módszer nem is alkalmazható valamennyi irodalmi mű 
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esetében, ismerete jelentős mértékben gazdagítja az irodalmi művekre vonatko-
zó tudásunkat. 
 
3. A ‘való(ságos) világ’, a ‘szövegvilág’ és a ‘lehetséges világ’ fogalmak sze-
miotikai textológiai értelmezése 
 
 A szemiotikai textológia olyan szövegtani diszciplína, amely nemcsak az 
‘irodalmi funkcióval rendelkező’-nek tekintett, hanem ‘bármilyen kommunikatív 
funkcióval bíró’-nak tartott szövegek formai és jelentéstani felépítésének inter-
pretálásához is kíván módszert és eszközöket nyújtani. 

Ami e felépítések interpretálását illeti, különféle interpretációtípusok között 
tesz különbséget. Ezek közé sorolja — többek között — az úgynevezett ‘köz-
vetlen’ [= első fokú] és a ‘közvetett’ [= másodfokú] interpretációt is, ahol ez 
utóbbi szintén nem csak az irodalmi művek interpretációjában játszik szerepet.  

Ezekből a tulajdonságaiból következően a lehető legáltalánosabb (az egyes 
szövegtípusoktól maximális mértékben független) szinten használja a különféle 
‘világ’-fogalmakat, és alkalmazásuk explicit reprezentálása számára sajátos fel-
építésű kanonikus nyelvet definiál. 

Az alábbiakban — röviden — kizárólag a kanonikus nyelv felépítésével és 
alkalmazásával foglalkozom. 
 
3.1. A kanonikus nyelv felépítésének és alkalmazásának néhány aspektusa 
 
3.1.0. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy egy — két személy között létrejö-
vő — kommunikáció akkor funkcionál zavaró momentumok nélkül, ha a bárme-
lyikük által kifejezésre juttatott világfragmentumot a másik is ‘hozzáférhető’-
nek tudja tartani. Más szóval: ha az, amit az egyik tud, hisz, tapasztal stb., a má-
sik számára is tudhatónak, hihetőnek, (meg)tapasztalhatónak tűnik — abban az 
esetben is, ha ő maga ennek eddig nem volt tudatában. Ugyanakkor a kommuni-
káció egy érdekes sajátossága, hogy nem juttatjuk minden esetben explicit mó-
don kifejezésre azt, hogy abból, amit másokkal közlünk, mi az, amit tudunk, hi-
szünk, tapasztaltunk, elképzelünk stb. Ennek ‘feltárását’ (‘kitalálását’) a kom-
munikációs partnerünkre bízzuk. A ‘hozzáférhetőségre’ vonatkozó kérdés egy 
kommunikációszituációban általában csak akkor hangzik el, ha valamelyik fél 
ennek az információnak az ismeretét elengedhetetlenül fontosnak tartja. 

Az azonban, ami egy ‘mindennapi kommunikációszituáció’-ban lefolytatott 
kommunikációval kapcsolatban elmondható, természetesen az írott (nyomtatott) 
szövegek interpretációjára is átvihető, annak figyelembevételével, hogy ilyen szö-
vegek interpretációja esetén általában nem tehetünk fel kérdéseket a szerzőnek. 

Ahhoz, hogy akár a hétköznapi kommunikáció, akár a szöveginterpretáció 
folyamatát egyértelmű módon tárgyalhassuk, elengedhetetlenül szükséges a fel-
tételezett ‘hozzáférhetőségi relációk’-at kifejezésre juttatni képes, úgynevezett 
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‘világalkotó elemek’ és ‘(lehetséges) világalkotóelem-láncok’ explicit reprezen-
tálása. A szemiotikai textológiában erre a célra szolgál a kanonikus nyelv. 
 
3.1.1. Ha egy kommunikációszituációban létrehozott szöveg alapelemeit szöveg-
mondatoknak nevezzük, egy szövegmondat kanonikus reprezentációjának glo-
bális struktúráját a következő formulával fejezhetjük ki: 
 
 PK :: T, ahol 
 T = PPm ::  PV  :: (PDv ::) PD 

 
A szimbólumok közül PK a kommunikatív propozíció, T az úgynevezett 

atomi szöveg, PPm a performatív modális, PV a közvetlen funkcióban használt vi-
lágalkotó. PDv a deszkriptív funkcióban használt világalkotó, PD pedig a desz-
kriptív propozíció szimbóluma. 

Valamennyi propozíció két [funktor]{argumentumai} struktúrából áll. Ezek-
nek a struktúráknak az alkalmazásával a felsorolt propozíciók szerkezete a kö-
vetkező módon érzékeltethető: 
 
 PK = [FENNÁLL AZ ESET] {a tk időben és a hk helyen, hogy pK} 
 pK = [kommunikálja] {az adó, a vevőnek, T-t} 
 
 T : PPm = [FENNÁLL AZ ESET] {itt és most, hogy pPm} 
 pPm = [közlöm] {én, az adó, veled, a vevővel, hogy PV} 
 

A performatív modális propozíciók funktorai között a közlöm, állítom, (csak 
úgy) mondom kitüntetett szerepet játszanak. 
 
 PV = [FENNÁLL AZ ESET] {itt és most, hogy pV} 
 pV = [emlékszem/látom] {én, az adó, hogy < PDv / PD >} 
 

A világalkotó propozíciók egy része közvetlen elérhetőségi relációt fejez ki, 
ezek között a látom, hallom, tapasztalom funktorúak játsszák a döntő szerepet. 
Más részük deszkriptív funkciójú világalkotó propozíciókkal folytatódó világal-
kotó propozíciólánc első eleme, ezek között kitüntetett szerepet játszik az emlék-
szem funktorú. Vannak végül olyanok is, amelyek mindkét szerepet betölthetik, 
ilyen többek között az elképzelem funktorú. 
 

PDv = [FENNÁLLT AZ ESET] {a tDv időben és a hDv helyen, hogy pDv} 
pDv = [látom] {én, az adó, hogy PD} 

 
PD = [FENNÁLL AZ ESET] {a tDv időben és a hDv helyen, hogy pD} 
pD = [∗rajzol∗‘] {∗Péter∗} 
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A rajzol funktor egyike a lehetséges deszkriptív funktoroknak, és a Péter ar-
gumentum egyike a rajzol funktorral együttállni tudó argumentumoknak. 

 
3.1.2. A kanonikus nyelv egyértelmű alkalmazásának biztosítására még két reláció 
bevezetése szükséges: ezek egyike a res translata, másika a res creata reláció. 
(a) Két szomszédos Px – Py propozíció között res translata reláció [= ←] áll 
fenn, ha a Py propozíció egy valóságos tényállást juttat kifejezésre, és ez a 
propozíció ‘átvivődik’ a Px  propozícióba. (Például: Péter (valóban) rajzol [= Py], 
és így az adó ténylegesen lát(hat)ja, hogy Péter (valóban) rajzol [= [Px ← Py]].) 
b) Két szomszédos Px – Py propozíció között res creata reláció [= → ] áll fenn, 
ha a Py propozícióban kifejezésre jutó tényállás nem valóságos, hanem azt a Px 

propozíció ‘hozza létre’. (Például: Péter valójában nem rajzol, az adó azonban 
úgy látja, hogy Péter rajzol [= [Px → Py]].) 

E két reláció bizonyos értelemben a logikában használt de re és de dicto 
kategóriák alkalmazásának kiterjesztése. 

 
3.2. A ‘való(ságos) világ’, a ‘szövegvilág’ és a ‘lehetséges világ’ fogalmak, va-
lamint a res translata és a res creata relációk szemiotiai-textológiai alkalma-
zása (Példaszöveg Örkény István Az otthon című egypercese) 

 
Az otthon 

 
A kislány még csak négyéves volt, emlékei bizonyára összemosódtak, s az 
anyja, hogy tudatosítsa benne a küszöbön álló változást, odavitte a szö-
gesdrót-kerítéshez, és messziről megmutatta neki a szerelvényt. 
— Nem is örülsz? — Ez a vonat visz haza. 
— És akkor mi lesz? 
— Akkor otthon leszünk.  
— Mi az, hogy otthon? — kérdezte a gyerek. 
— Ahol azelőtt laktunk. 
— És ott mi van? 
— Emlékszel még a mackódra? — Talán a babáid is megvannak még. 
— Anyu — kérdezte a gyerek — otthon is vannak őrök? 
— Ott nincsenek. 
— Akkor — kérdezte a kislány — onnan meg lehet majd szökni? 

 
3.2.1.  Az első bekezdésben a következő tényállásokról van szó: 
   
(a): a kislány még csak négyéves volt; 
(b): a kislány emlékei bizonyára összemosódtak; 
(c): a kislány anyja tudatosítani akarja a kislányban a küszöbön álló változást; 
(d): a kislány anyja odavitte a kislányt a szögesdrót-kerítéshez; 
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(e): a kislány anyja (a szögesdrót-kerítésnél) messziről megmutatta a kislánynak 
a szerelvényt; 

(f): ((d) + (e)), mivel (c). 
 
 Ha az interpretátor fontosnak tartja annak ismeretét, hogy a narrátornak mi-
lyen lehetett a ‘viszonya’ (a ‘hozzáférhetőségi relációja’) az általa elmondott ál-
lapotokhoz és történésekhez, a fentiekben felsorolt (a)-(f) tényállásokkal kapcso-
latban erre a viszonyra vonatkozóan a következő feltételezéseket fogalmazhatja 
meg: 
 
(1) Az otthon című egyperces ‘irodalmi’ funkcióval rendelkező szöveg igényével 
létrehozott kommunikátum, azaz annak szerzője az első bekezdésben elképzeli, 
hogy van egy anya és kislánya, akikre vonatkozóan fennáll ((a)-(f)), és ennek az 
((a)-(f))-nek a kommunikálása céljából bevezet egy ‘mindentudó’-típusú fiktív 
narrátort, aki tudja, hogy (a)-(f). (Természetes ez a bizonyos ‘fiktív-narrátori 
tudás’ is specifikálható annak megfelelő módon, ahogy az egy nem fiktív narrá-
torral kapcsolatban elvégezhető — lásd alább.) 

Ebben az esetben a szerző és az első bekezdés szövege között res creata, a 
narrátor és az első bekezdés szövege között pedig res translata reláció áll fenn. 
 
(2) Az otthon című szöveg ténylegesen megtörtént eseményt mond el (amely 
természetesen nem zárja ki, hogy ennek a szövegnek ‘irodalmi’ — szimboliku-
san (másodfokú szinten) is közölni tudó — funkciója is lehet). Ebben az esetben 
az interpretátor például egy ‘szem- és fültanú’-típusú narrátorra is gondolhat. 
Erről a narrátorról a kommunikáció idején a következő ‘hozzáférhetőségi relá-
ciók’-at tételezheti fel: 
– emlékezhet arra, hogy feltételezte, vagy emlékezhet arra, hogy tudta (mert 
például a kislány anyja közölte vele), hogy (a); 
– emlékezhet arra, hogy feltételezte, vagy emlékezhet arra, hogy tudta (mert 
például a kislány anyja közölte vele), hogy (b); 
– emlékezhet arra, hogy feltételezte, vagy emlékezhet arra, hogy tudta (mert 
például a kislány anyja közölte vele), hogy (c); 
– emlékezhet arra, hogy látta, hogy (d); 
– emlékezhet arra, hogy látta, hogy (e); 
– emlékezhet arra, hogy feltételezte, vagy emlékezhet arra, hogy tudta (mert 
például a kislány anyja közölte vele), hogy (f). 
 

Ebben az esetben a szerző és az első bekezdés szövege között res translata, a 
narrátor és az első bekezdés szövege között pedig vagy res creata, vagy res 
translata reláció áll fenn. 
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3.2.2. A szöveg további részének interpretációja annyival komplexebb, hogy fi-
gyelembe kell venni a kislány világra és nyelvre vonatkozó elképzelését/tudá-
sát(?) is, és azt megfelelő világalkotó propozíciókkal kell reprezentálni. Ezzel a 
kérdéssel azonban itt nem foglalkozom. 
 
4. Néhány záró megjegyzés 
 
 Ebben a tanulmányban a különféle ‘világ’-fogalmak és az úgynevezett ‘világ-
alkotó elemek’ valamint egy kanonikus nyelv szemiotikai textológiai interpre-
tációban való alkalmazásának néhány kérdésével foglalkoztam.viii  

Ahhoz, hogy e fogalmak és elemek adekvát szemiotikai textológiai használa-
tának biztosításához szilárd alapot teremthessünk, mindenekelőtt a következő 
feladatok elvégzése szükséges: 
− azon szavak és kifejezések lehetőség szerint teljes listájának az összeállítása, 
amelyek a magyar nyelvű szövegekben ‘világalkotó funkció’ betöltésére képesek; 
− a világalkotó elemek kombinálhatóságának az elemzése; 
− analitikus-kreatív és kreatív-produktív gyakorlatok végzése a világalkotó ele-
mek használatához; 
− lehetséges világfragmentum-konfigurációk hozzárendelése szövegekhez, kü-
lönféle narrátorokat és interpretátorokat feltételezve. 
 
Kommentárok: 
 
(1) Ha az adott tényállás-konfigurációt (tényállás-együttest) el tudjuk fogadni 
mint egy lehetséges világhoz tartozó konfigurációt (együttest), ennek az elfoga-
dásnak a jegyében minősítjük azt . 
(2) Ha nem, az adott konfigurációt (együttest) nem tarthatjuk konstringesnek, s 
ennek következtében az adott verbális képződményt nem tarthatjuk koherens-
nek, más szóval nem tarthatjuk szövegnek. 
                                                           
i Csúri Károly: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből. Buda-
pest: Tankönyvkiadó, 1987. 
ii I.m., 9–10. 
iii I.m., 28. 
iv I.m., 28–29. 
v I.m., 30–31. 
vi I.m., 31. 
vii I.m., 31–32. 
viii A szemiotikai-textólógia koncepciójához lásd Petőfi S. János: A szöveg mint komplex jel. Bevezetés a 
szemiotikai-textológiai szövegszemléletbe. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. Az otthon korábbi elemzé-
seihez lásd Petőfi S. János: A szövegszignifikáció aspektusai és azok szemiotikai-textológiai tárgyalása. 
In: Petőfi S. János–Békési Imre (szerk.): Szemiotikai szövegtan 2. Szeged: JGyTF Kiadó 1991: 7–37. és 
Petőfi S. János: Lehetséges világok – szövegvilágok. In: Petőfi S. János–Bácsi János–Békési Imre–
Benkes Zsuzsa–Vass László: Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-produktív megközelítésé-
hez. Budapest: Trezor Kiadó, 41–61. 




