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6. 
A bekezdésnyi szöveg textualitásáról1 

DOBI EDIT  
 

…bekezdések ezek, nem aforizmák, 
 nem maximák, nem is gondolatok —  

ezek Ancsel Éva bekezdései. 
 

Bevezetés 
 
Ancsel Éva bekezdései számos okból felhívják magukra a szövegek repre-

zentációjával foglalkozó kutató figyelmét. Ahogy egyre mélyebbre ásunk az An-
csel-szövegek műfaj-/típusmeghatározó sajátosságait keresve, a kérdések egyre 
nagyobb labirintusában találjuk magunkat.  

A tanulmányban azzal a szándékkal közelítek az Ancsel-bekezdésekhez, 
hogy elemzésük hozományaként egyrészt pontosabb képet alkothassunk egy 
olyan szövegcsoportról, amelynek önálló műfajként való definiálásával kapcso-
latban számos kérdés felvethető; másrészt pedig e kérdések rendszerezésével 
felvázolhassuk annak a kutatásnak egy lehetséges keretét, amelyben a bekezdé-
seket azzal a céllal vizsgálhatjuk, hogy indokoljuk vagy cáfoljuk önálló szöveg-
típusként/-műfajként való létezésüket.2  

A vizsgált szövegeket az a sajátosságuk kapcsolja össze, hogy bennük böl-
cseleti gondolat fogalmazódik meg, amely egyben értékelő ítéletet is hordoz. 
Abban változatos képet mutatnak, hogy ez az ítélet milyen kompozícióban 
nyilvánul meg, vagy — más szempontból — milyen kompozícióként realizáló-
dik. Szerkezeti sokféleségükből indul ki az a késztetés, hogy megpróbáljunk 
kompozíciótípusokat meghatározni. Mivel a kognitív szemantika talaján a be-
kezdések értelmezése az adott kontextus által meghatározott megismerési folya-
mat, a kompozíció vizsgálatára vonatkozóan a kérdés úgy tehető fel, hogy az 

                                                           
1 A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt 
támogatta. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósult meg. 
2 Ancsel Éva bekezdéseit lánya, Gyimes Katalin rendezte kötetbe Ancsel Éva összes 
bekezdése címmel. A szöveggyűjtemény bevezetőjében anyja műfaji újításáról azt írja, 
hogy szövegei bekezdések, nem aforizmák, nem maximák, nem is gondolatok: „ezek An-
csel Éva bekezdései”. Ez a kijelentés is erősíti azt a szándékunkat, hogy tudományos 
szemlélettel kívánjuk igazolni vagy cáfolni állítását.  
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egyes jellemző kompozicionális formák hogyan szolgálják a megismerést, az 
értékelő értelmezést, azaz az — általában — morális értékítélet megfogalma-
zását.  

Esetünkben a befogadó értelmező viszonyulását befolyásoló kontextus — 
szűkebb értelemben — az Ancsel-bekezdések gyűjteménye, az a szövegkomp-
lexum, amelybe az egyes ’bekezdéspéldányok’ tartoznak. Az értelmezési folya-
mat tágabb kontextusába beletartoznak azok az intertextuális és interdiszcipli-
náris ismeretek is, amelyekre a bölcseleti szövegek megértéséhez jellemzően 
szükség van. 

Az eddigiek ismeretében a bekezdés mint szöveg(típus) reprezentációjában a 
szövegvizsgálat két területét érdemes kiemelnünk: 

Egyrészt nem kerülhető meg a terminológiai azonosság kérdése a bekezdés 
mint makroszekezeti egység3 és a bekezdés mint önálló szöveg(típus) között; 
természetesen annak tudatában, hogy itt nem két jelenség kontrasztív alapú meg-
határozásáról van szó, hanem arról, hogy a bekezdésre (mint makrokompozíciós 
egységre) jellemző terjedelem és strukturáltság az Ancsel-szövegek esetében is 
meghatározó jegyek. A szövegegész makroszerkezetében elkülöníthető bekez-
dést és a bekezdésnyi Ancsel-szövegeket is értelmi és kompozicionális egység-
ként határozhatjuk meg azzal a különbséggel, hogy előbbi esetében maga a 
szöveg, utóbbi esetében pedig a bekezdésgyűjtemény jelenti a tágabb kontextust.  

Másrészt pedig az Ancsel-bekezdések kompozíciójának jellemzése alapot te-
remt arra is, hogy más — általános érvényű értékítéletet kifejező — szöveg-
típusokkal összehasonlítva kíséreljünk meg tipológiai sajátosságokat megfogal-
mazni a vizsgált bekezdésnyi szövegek számára. A kitekintés rendszerezi azokat 
a kérdéseket, amelyek mentén az összevető vizsgálat elvégezhető.  

A vizsgálódás két területe közül az egyik kiindulópontja tehát a terminológiai 
azonosság, amely kiegészül a két jelenség egyöntetű jelentéstani és kompozi-
cionális meghatározottságával; a másik terület kiindulópontja pedig különböző 
szövegtípusok jelentés- és funkcióbeli azonossága, amely az értékelő ítéletben 
nyilvánul meg.  

                                                           
3 A szöveg szerkezeti egységeinek megkülönböztetésében, ezek jellemzésében eltérő 
szemlélet tapasztalható a kalsszikusnak nevezhető szövegtanok és a szemiotikai tex-
tológia rendszerében. Előbbiek a bekezdést a szöveg mikrokompozíciójához sorolják 
mint legnagyobb egységet, makrokompozíciós egységeknek a szöveg legfőbb tartalmi 
egységeit (pl. bevezetést, főrészt, befejezést) tekintve. A szemiotikai textológia keretében 
a bekezdés a makrokompozíció egysége, amely mezo-, illetve mikroegységeket foglal 
magában. E tanulmányban — mivel az elemző vizsgálat során a szemiotikai textológiai 
organizációformákból indulok ki — a bekezdés szerkezeti megítélésében is ezt a szem-
léletet követem. 
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Az Ancsel-bekezdések elemző megközelítése a szövegreprezentáció számára 
olyan tág interdiszciplináris keretet ír elő, amelyben a szövegek nyelvészeti, kul-
turális (történelmi, irodalmi, művészeti stb.) vonatkozásain túl az értelmezésük-
höz elengedhetetlen tapasztalati és kollektív tudás leírása is lehetséges. 

 
Az Ancsel-bekezdés mint szöveg  
 

A bekezdésnyi szövegek vizsgálatának kiindulópontjaként meg kell határoz-
nunk (vagy a létező definíciók közül ki kell választanunk) azt a szövegfogalmat, 
amely alapján a bekezdés önálló szövegnek minősül.  

Nem szükséges részletekbe menő vizsgálatokat végezni ahhoz, hogy be-
lássuk, Ancsel Éva bekezdéseit nem tekinthetjük szövegnek a szó hagyományos 
értelmében. Vagy ha mégis hagyományos értelemben nevezzük őket szövegnek, 
akkor némelyik bekezdés elemzése kapcsán mindenképpen kívánatos nem proto-
tipikus szövegekről, esetleg határesetekről beszélni.  

Néhány — az egyes szövegtani irányok által általánosan elfogadottnak 
mondható — szövegdefiníció átgondolásával ez világosan igazolható: 

Deme László felfogásában a szöveget a funkciója teszi szöveggé: „A szöveg 
nyelvi formába öntött objektivációja az egyéni pszichikai tartalom egy részle-
tének, olyan terjedelemben és megformáltságban, amely elegendő ahhoz, hogy 
adott helyzetben a kifejezés és/vagy tájékoztatás és/vagy befolyásolás feladatát 
ellátva a tejesség és lezártság érzetét is felkeltse.” (Deme 1979: 59) Ebből a 
definícióból a következő kritériumok emelhetők ki a szövegre vonatkozóan: 

- nyelvi formájú; 
- megfelelő terjedelmű és meghatározott megformáltságú; 
- kommunikációs funkciója van (kifejez, befolyásol, tájékoztat); 
- teljes és lezárt. 
Az elemzett bekezdések — amellett, hogy változatos képet mutatnak — e 

meghatározás alapján (a hagyományos értelemben vett) teljesség és lezártság 
szempontjából nehezen ítélhetők meg. Teljes és lezárt-e az egymondatos meg-
nyilatkozás: Az ember egy természetellenes természeti lény. (571.) vagy: És ha a 
homokórában a szemek elkopnak, akkor talán az örökkévalóság marad az üveg-
ben? (503.) Az elsőben lévő paradoxon kifejtésre szorul, az utóbbi kötőszavának 
viszonyító jelentése hiányt kelt: a hiányérzet kielégítésére az egyetlen mondat-
nyi terjedelem egyik esetben sem kínál megoldást. 

 
Petőfi S. János szemiotikai textológiai keretben a szöveg jelenségét — mint 

komplex jelölő-jelölt viszonyt — igen tágan értelmezi: „A szemiotikai textoló-
gia keretében használt […] szöveg szakszó olyan multimediális, de dominánsan 
verbális kommunikátumra utal, mely egy tényleges vagy feltételezett kommu-
nikációszituációban egy tényleges vagy feltételezett funkció betöltésére alkal-
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masnak minősíthető, s mint ilyen összefüggőnek és teljesnek (valamiképpen 
lezárt egésznek) tartható.” (Petőfi S. 1997: 62) 

Petőfi S. három feltétele tehát (a nyelviség mellett) a textualitással szemben: 
- tényleges vagy feltételezett kommunikációszituációban tényleges vagy fel-

tételezett funkciót tölt be, 
- összefüggő,  
- teljes. 
E meghatározás alapján a bekezdések eleget tesznek a szövegszerűség felté-

teleinek: nincs kitétel a terjedelemre nézve (pl. egymondatos szövegek); a kom-
munikációs helyzet és a funkció ’tényleges vagy feltételezett’ volta azt sugallja, 
hogy a szövegértelmezés egyedi és szubjektív; ebben a megvilágításban az 
összefüggőség és a teljesség is adott kontextushoz (jelen helyzetben a szö-
veggyűjtemény kontextusához) igazodó sajátosságokként foghatók fel.  

 
A szövegszerűség problémáját a — bekezdésekkel első közelítésben rokon 

műfajnak tartható — mondások vizsgálatában Kocsány Piroska így fogalmazza 
meg: „Az ismert szövegmeghatározó kritériumok4 […] vagy nem alkalmazhatók 
az egymondatnyi szövegre, vagy azt mint kivételt, mint (zavaró) határesetet tud-
ják csak kezelni.” (Kocsány 2002: 52) A szerző ezért azt az álláspontot hangsú-
lyozza, hogy „a szöveg olyan szerveződés, amelyet egy konceptuális entitás, egy 
összképzet, egy ún. Gesamtvorstellung határoz meg mint egységet. […] A 
Gesamtvorstellung bizonnyal fogalmi szinten megragadható entitás, tulajdon-
ságegyüttes. Ugyanígy fogalmi szinten jelenik meg az egy közösség tagjai szá-
mára adott látens értéktulajdonítás, amely meghatározza a mondást.” (uo.) Ez a 
szemantikai jegy a bekezdések jellemzésében a későbbiekben is fontos szerepet 
kap. 

 
A bekezdésről a kogníció felől közelítve 

 
Az említett szövegek első közelítésre sokszínűséget mutatnak: gyűjteményük 

heterogén szövegkomplexum, amelyet ugyan a szövegek jelentése többé-kevés-
bé egységessé tesz, főleg a szövegek szerkezeti jellemzői azok, amelyek kér-
désessé teszik azonos típusba sorolhatóságukat. Az a szövegsajátság, amely An-
cselt szövegeinek az aforizmáktól és a maximáktól való elhatárolására készteti, 
éppen hozzájuk és más rokon műfajokhoz (mondásokhoz, közmondásokhoz, 
szentenciákhoz, gnómákhoz) való hasonlóságuk.5 Ez elsősorban azzal a jelentés-

                                                           
4 A szerző itt a de Beaugrande és Dressler által meghatározott szövegszerűség-kritériu-
mokra utal. (Lábjegyzet tőlem. D. E.) 
5 Ancsel Éva szövegeinek az említett szövegműfajokkal való együtt említését megalapo-
zottnak ítéljük, ha röviden áttekintjük a rokon műfajok meghatározásait:  
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sajátossággal ragadható meg, amelyet Kocsány Piroska a mondásokra vonat-
koztatva „általános érvényű értékelő ítélet”-nek nevez.6 (Kocsány 2002: 23) 
Ennek értelmében tehát az egyes bekezdéseket az a jellegzetes kognitív folyamat 
kapcsolja össze, amely során és amelynek eredményeként a befogadó a szöveget 
értékelő megnyilatkozásként értelmezi. Ez a kognitív folyamat nagyon összetett, 
és több — nyelvhez és nem nyelvhez kötődő — mozzanat befolyásolja.  

A befogadó értékelő viszonyulását az a részben szövegtudományos, részben 
tapasztalati tudásunk határozza meg, amely a szövegkomplexumoknak erre a 
típusára, az egyazon szerzőtől származó bölcsességek, gondolatok gyűjteményé-
re vonatkozik. 

A szövegkontextus felismerése és tudatosítása mozgósítja a ’bölcseleti szö-
vegtípusokra’ vonatkozó szövegtípus-kompetenciánkat. Ennek következménye-
képpen az értékelő befogadói hozzáállás kiegészül azzal az elvárással, hogy a 
bekezdésekhez az értelmezés folyamatában másodlagos jelentést (implikátumot, 
beleértett jelentést) kapcsoljunk, amely ráadásul — szintén a kontextus által 
implikált szövegtípus-kompetenciánk alapján — az értelmezést nem ritkán mo-
rális síkra tereli. 

Ezt a folyamatot Tolcsvai Nagy Gábor Kognitív szemantikájában mint a meg-
ismerés egyik típusát írja le: „A kontextuálisan meghatározott megismerés alap-
szerkezete két kognitív tartomány kapcsolata. A két tartomány kapcsolatát a 
kontextus is irányítja. Vannak esetek, amikor dolgok között kapcsolatot létesít a 
beszélő pragmatikai, pszichológiai vagy kulturális okokból, azaz referenciális 

                                                                                                                                               
Aforizma: „[…] rendkívül tömören és élesen megfogalmazott általános érdekű állítás, 
gondolatalakzat.” (Király—Szerdahelyi szerk.: Világirodalmi lexikon 1.: 76) 
Maxima: „[…] röviden megfogalmazott erkölcsi igazság vagy életelv. […] gyakorlati 
tapasztalatokat szűr ugyan le, de — gyakran a felszólító módot alkalmazva — előre-
mutat, ösztönöz, tanácsot ad.” (8.: 160) 
Mondás: „valamely gondolatot vagy tapasztalatot tömören és találóan megfogalmazó 
kijelentés, nyilatkozat, amelyet vagy idézni szoktak, vagy amelyre mint közismert meg-
állapításra hivatkoznak. Ha a néphagyományban él, és ismeretlen szerzőtől származik, 
közmondásnak nevezzük.” (8.: 520) 
Gnóma: „[…] irodalmi forrásból merített és átélt helyzetekre idézetként alkalmazott 
tömör fogalmazású életbölcsesség, szállóige. Latin megfelelője szentencia”.(i. m.: 587) 
6 Kocsány Piroska tüzetes kutatómunkája a rövidszövegek körében elsősorban a mondá-
sok és aforizmák leírásában értékes eredményeket hozott, amelyek egy olyan szöveg-
(típus/-műfaj) megítélésben, amely közel áll a mondáshoz és a hozzá hasonlóan általános 
értékelő ítéleteket megfogalmazó egyéb rövidszöveg-típusokhoz, nemcsak hogy nem 
hagyhatók figyelmen kívül, de összevetési alapként vehetők számításba. Annál is inkább, 
mert az említett mondáskutatás során a szerző külön figyelmet fordít a mondások más 
hasonló funkciójú szövegtípusokkal való összevetésére, sőt kimondottam azt is vizsgálja, 
hogy milyen szerepet játszanak a mondások más — hozzájuk meghatározott szempontok-
ból hasonló — szövegtípusok létrejöttében, illetve meghatározásában.  
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megfelelést konkrét vagy mentális képek között. E modellben egy dolog egy má-
sikkal való kapcsolatában válik érthetővé. A kognitív kapcsolat egy kiinduló 
dolog és egy cél dolog között jön létre valamely kapcsoló révén. (Tolcsvai Nagy 
2011: 96) A két említett kognitív tartomány összekapcsolása tehát maga az értel-
mezési folyamat.  

A szövegértelmezésnek ez a típusa Petőfi S. János interpretációtipológiájá-
ban mint természetes – értékelő – másodfokú – leíró – egyidejűleg strukturális 
és procedurális interpretáció jelenik meg.7  
 
A bekezdésről a kompozíció felől közelítve 

 
A bekezdések jelentésreprezentációjában szempontként vehető figyelembe az 

a szövegszerveződés, amelyben az értékelő ítéletként értelmezhető mondanivaló 
megjelenik. A kompozíció vizsgálata ebben a vonatkozásban alapvetően három 
kérdést vet fel, amely az ábrázolásnak/kifejezésnek voltaképpen két műveletét 
jelzi: 
– A bekezdés értelmének alkotóelemeiből, vagy magát a procedúrát tekintve az 
értelmezési/alkotási folyamat elemeiből mit fejt ki a szerző, és mi marad rejtve? 
– A kifejtett tartalmakat milyen kompozícióban rendezi el? Ezzel a kérdéssel 
szoros összefüggésben: Milyen szándék állhat a kompozíció mögött?  

 
A szövegkompozíció jellemzéséhez megfelelő keretet kínál Petőfi S. János 

szemiotikai textológiai alapú organizációtípus-rendszere, amely azáltal, hogy a 
szövegszerveződés síkjaival (az organizáció típusaival) párhuzamba állítja azo-
kat a jelentés-összetevőket, amelyek együttesen alkotják a szöveg értelmét, a 
bekezdések jelentésreprezentációjához is hozzájárul. Petőfi S. a jelentés három 
összetevőjét különbözteti meg: 

A nyelvi sík megformáltságához kapcsolódik az értelmi jelentés, amely „a 
megnyilatkozások (szövegmondatok) egyes lexikai elemeinek jelentéséből a 
megnyilatkozások (szövegmondatok) szintagmatikus szerkezete és prozódiája 
által létrejövő jelentés.” (Petőfi S. 1997: 38) A jelentés értelmi összetevőjét 
Petőfi S. a textuális vs kiegészített nyelvi organizáció típuspárjával hozza össze-
függésbe, amelyben egy megnyilatkozás ténylegesen adottként feltételezett ele-
meinek a szerveződése áll szemben az adottként feltételezett elemekre épülő kü-
lönféle következtetések alapján kiegészített megnyilatkozás elemeinek a szerve-
ződésével. 

                                                           
7 Ez a fogalom a Petőfi S. által öt szempontpáron alapuló interpretációtipológiából szár-
maztatható: természetes vs elméleti, értelmező vs értékelő, elsőfokú vs másodfokú, leíró 
vs érvelő, strukturális vs procedurális interpretációt különböztet meg. (Petőfi S. 1997: 
71–72.) 
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„Azok a személyek, tárgyak, cselekmények, események, állapotok, amelyek-
ről az egyes megnyilatkozásokban (szövegmondatokban) feltételezetten szó 
van”, alkotják a referenciális jelentést. (uo.) A nominális vs predikatív (kor)re-
ferenciális organizációtípusok a különböző (statikus és dinamikus) referenciális 
jelentésű összetevők szerveződéséből jönnek létre: a nominális organizáció 
azoknak az elemeknek a szervezettsége, amelyek feltételezetten egy valóság-
darab entitásaira és/vagy ezek fogalmára utalnak; a predikatív organizáció pedig 
azoknak az elemeknek a szervezettsége, amelyek az előbbiekkel a megnyi-
latkozásban különféle predikációkat hoznak létre. 

A kommunikatív jelentés „a megnyilatkozásoknak (szövegmondatoknak), il-
letőleg összetevőiknek lineáris elrendezettsége” által jön létre. (uo.) A kommu-
nikatív jelentés-összetevőt a szövegben a vertikális vs horizontális (hierarchikus 
vs lineáris) kompozíciós organizáció hozza létre. Ebben az organizációtípus-
párban a megnyilatkozás elemei között feltételezett hierarchikus viszonyok szer-
vezettsége vethető össze az ezek között az elemek között (illetőleg tetszőleges 
nagyságrendű hierarchiáik) között feltételezett azonossági viszonyok (ismétlő-
dések) szervezettségével.8 (Petőfi S. 1997: 38) 

Petőfi S. ezeket az organizációtípusokat úgy kezeli, mint amelyek nem füg-
getlenek egymástól; nem vonatoztathatók a szöveg valamennyi összetevőjére 
(legalábbis nem azonos módon); kiemelkedő fontosságú közöttük a kompozicio-
nális organizáció, a szövegek felépítésének a jellemzésére használt szinteket 
(mikro-, mezo- és makroszint) és egységeket (mikro-, mezo- és makrokompozí-
ciós egységek) erre vonatkozóan határozza meg. (Petőfi S. 1994: 86–87) 

A bekezdések eddigi átfogó megközelítéséből kiderül, hogy a hozzájuk ren-
delhető értelem az aktuális kontextus által meghatározott megismerési folyamat 
eredményeként jön létre mint közvetett (másodlagos) jelentés (értékítélet). En-
nek ismeretében a jelentésreprezentáció elsősorban az értelmi és a kommuni-
katív jelentés-összetevő vizsgálatán alapszik, amely a szövegszerveződés elem-
zése számára a texturális vs kiegészített organizáció és a vertikális vs hori-
zontális (hierarchikus vs lineáris) kompozíciós organizáció vizsgálatát írja elő. 

 
A kompozíció és a jelentés (értelmezési folyamat) összefüggéséről 

 
A bevezetőben már említettem, hogy a vizsgált bekezdésekben a szövegkom-

pozíció változatos formái figyelhetők meg, amelyek — a bekezdéskutatás kere-
                                                           
8 Az organizációtípusok rendszerének leírásában Petőfi S. a komplex jel fogalmat hasz-
nálja. Mivel a bekezdések reprezentációjában jelen esetben nem térek ki az egyes komp-
lexjel-összetevők reprezentációjára, a komplex jel fogalmát is mellőzöm a magyaráza-
taimból, az aktuális nyelvi megformáltságú szövegmondatra következetesen a megnyilat-
kozás fogalommal utalok, amely a szövegmondatok szerveződését, a szövegmondat-lán-
cot is jelölheti. 
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tében — értékelő tartalmat/értékítéletet kifejező kompozíciótípusokként kezel-
hetők. Hogy Ancsel Éva bekezdéseiről (mint összetett szövegtani jelenségről) 
átfogó képet formálhassunk, talán érdemes kiemelni néhány gyakori kompozí-
ciótípust az őket megvalósító példaszövegekkel együtt.  

 
Tudati tartalékra épülő ellentétezés 
227. Nem a pontosság a királyok erénye, hanem az odafigyelés. De lehet-e király, aki 
odafigyel? — Hogyan tud akkor uralkodni az embereken? 
377. Az igazságnak nincs órája, és nem szokott zengő kis dallammal ütni a fejünk 
felett. Leginkább gyomortájon történik meg velünk. 
 
Dialógus-kompozíció 
60.  — De hát rabszolganőnek képzeli Ön a nőt, akit szeret? 

— Igen. Boldog rabszolganőnek.  
 
Vonatkozói alárendelő mondat 
276. Aki embert ölel, az az Ismeretlennel közösül.  
337. Aki viszonozza a gyűlöletet, az legyőzetett. 
338. Aki nem tud szeretni, az hiába keresi a kulcsot, amellyel belülről magára zárta 
ajtaját.  
 
Azonosító szerkezet (Kifejtés ellentétezés vagy oksági viszony formájában.) 
163. A fölény elvesztése: egyik legnagyobb nyereségünk. 
175. A tisztesség gőgje — és vétke: az ügyetlenség. 
200. A szomorúság a lélek elidőzése az időben. 
205. A gőg a lélek hegesedése. Alatta gyógyulatlan, de tiszta a seb. 
223. A szomorúság szünetjel a vágyak hangzavarában. 
323. A felejtés: passzív hazugság, de azért romboló. 
 
Értékszavakhoz kötődő ellentétezés (Az értékszó lehet valódi vagy kontextuális.) 
165. Szegény jelennek nagyon sok hátránya van. Nem tud magasztos lenni, mint a 
múlt, csak amolyan keddi, szerdai. 

Nem lehet periodizálni újra meg újra, s időről időre átértékelni, mint az engedelmes 
múltat, mely mindent kibír. 

A legfőbb baja a jelennek, hogy őbenne élni kell, méghozzá reggeltől estig — a 
tejvásárlástól az éjszakai emlékezésig. Nem csoda, ha úgy érezzük néha, a borogyinói 
csata egyszerű és tiszta ügy volt a jelen egyetlen napjához képest… 

De nem baj, eljön az idő, mikor majd rehabilitálják szegény jelent. 
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193. Mondják: az ember beszélő állat. Szerintem inkább dadogó állat. Legalábbis 
valahányszor valóban mond valamit, akadozik és dadog. 

A dadogás csodálatos. Igazuk volt azoknak, akik démonok által megszállt különös 
lényeknek tekintették a dadogókat. 

Akiből, úgymond, dől a szó, az nem beszél, csak viselkedik. De nézd a dadogót — 
míg ő kínlódva keresi a bujkáló hangot, mi tanúi lehetünk egy gondolat születésének; 
láthatjuk vajúdni nemcsak a szájat, hanem az arcot. 
 
Az alábbiakban két bekezdés elemzésével igyekszem rávilágítani a jelentés-

szerveződés és a kompozíció említett összefüggésére, amely mind a bekezdés-
nek mint szöveg(típus)nak (akár más szövegtípusokkal való összevető) jellemzé-
sében, mind pedig az egyes bekezdéseket egymáshoz hasonlító, azaz bekez-
déstípusok megállapítására törekvő vizsgálatban figyelembe vehető (tekintettel a 
bekezdésre mint szövegbe szerkesztett makrokompozíciós egységre is).  

Az egyes elemzéseket a kompozícióra utaló fogalmakkal különböztetem meg. 
Ezek kapcsán tehát arról kapunk képet, hogy miképpen jut el az alkotó/befogadó 
a bekezdésekre mondhatni általánosan érvényes értékelő ítélethez az a) azono-
sító szerkezet; b) az értékszavakhoz kötött ellentétezés létrehozásával/feldolgo-
zásával.  
 
a) Az azonosító szerkezet 

 
163. A fölény elvesztése: egyik legnagyobb nyereségünk.  

 
A 163. bekezdés esetében a befogadó értékelő értelmezői viszonyulását az el-

vesztése és a nyereség elemek lexikai jelentéséhez rendelhető negatív vs pozitív 
értékek által implikált „mérlegelés” mentális tér teszi lehetővé, illetve indokolt-
tá.  

Ebben a mentális térben teremtődik meg a kapcsolat a ’fölény’ mint emberi 
magatartás és a ’rossz’ mint általános értelemben vehető negatív érték kognitív 
tartományok között. A ’fölény’ kontextustól független lexikális jelentését tekint-
ve nem negatív vagy pozitív (pontosabban mindkettő lehet: Nagy fölénnyel 
nyert. vs A fölény sok konfliktus okozója.); a negatív értékítéletet a „mérlegelő” 
attitüd által aktivált egyéni, ugyanakkor általánosnak tudható tapasztalati, pszi-
chológiai, morális viszonyulás rendeli hozzá.  

Az értékelő interpretáció kiindulópontja az a kognitív alapú azonosság, hogy 
a fölény = rossz, azaz negatív. Ebből vezethető le az értelmezés képleteként az, 
hogy a negatívum elvesztése = pozitív érték, azaz nyereség. Ezt az „utat” nevezi 
Tolcsvai Nagy kognitív ösvénynek.  

Ez a művelet tehát az adott kontextustól befolyásolt megismerési folyamat-
ban a fölény mint emberi magatartás és a rossz mint negatív érték kognitív tar-



A bekezdésnyi szöveg textualitásáról 

107 
 

tományoknak az azonosítása, amely az azonosító implikátum kifejtésével ebben 
a formában lenne explicit: A fölény rossz, ezért a fölény elvesztése: egyik leg-
nagyobb nyereségünk.  

Az azonosítás alapjául szolgáló tudati háttérnek, valamint az implikátum és a 
kifejtett tartalom oksági viszonyának a nyelvi kifejtése azonos azzal a művelet-
tel, amelyet a megnyilatkozás texturális organizációján végzünk a kiegészített 
organizáció létrehozásakor. 

A lineáris organizáció vizsgálatával igazolható a generikus jelentésű értékfoga-
lomra épülő azonosító kompozíció szerepe az értékelő interpretációban. A 163. 
bekezdés esetében az azonosítás kétféle lineáris elrendezésben jelenhet meg: 

 
163/a A fölény elvesztése: egyik legnagyobb nyereségünk. 
vs 
163/b Egyik legnagyobb nyereségünk: a fölény elvesztése. 

 
Az összetevők kétféle elrendezésével nem jár együtt a nyelvtani szerkezet 

változása: az alanyi és az állítmányi rész eredeti és fordított sorrendjében is az 
alanyi funkciójú elvesztése áll azonosító állítmányi viszonyban a nyereség 
összetevővel.  

Az a műveletsor azonban, amelynek mentén a 163/a-ban létrejön a bekezdés-
hez rendelhető komplex jelentés — amelybe beleértendő a nyelvi síkhoz rendel-
hető másodlagos értékelő jelentéssík is — a 163/b-ben átrendeződik. A kognitív 
ösvény nem a fölény elvesztésétől vezet a nyereségig, hanem a nyereségtől a 
fölény elvesztéséig. A műveletsor átrendeződésével beálló jelentésváltozás kiin-
dulópontja a két összetevő — a fölény elvesztése és a legnagyobb nyereség — 
eltérő hozzáférhetősége; eredménye pedig az értékelő attitüd elhomályosulása a 
második sorrendi variációban.  

A fölény ’negatív emberi tulajdonság’ generikus jelentése ugyanolyan elvont, 
mint a nyereség általános ’pozitív’ jelentése, azonban jóval hozzáférhetőbb (job-
ban kapcsolható más fogalmiséma-elemekhez, mint például gőg, gonoszság, 
irigység stb.). Ebből adódik, hogy a fölény, illetve a fölényen végzett mentális 
művelet (amely verbális síkon a fölény elvesztése szerkezetben realizálódik) 
megteremti azt a mentális teret, amelyben létrehozható a morális értékelő ítélet, 
mely szerint e művelet eredménye pozitív (nyelvileg egyik legnagyobb nyere-
ségünk szerkezetként realizálódik). Ez a műveletsor a 163/a-beli elrendezésnek 
feleltethető meg. 

A 163/b-beli kompozícióhoz rendelhető mentális műveletsor az egyik legna-
gyobb nyereségünk által létrehozott mentális térben jön létre. A nyereség fo-
galmi jelentésében a ’közelebbről meg nem határozott pozitívum’ van jelen mint 
érték, de nem mint morális érték. Ebből az adódik, hogy a mentális műveletsor 
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kiindulópontja a befogadót nem a morális értékelés „pályájára” állítja, hanem a 
„puszta” mérlegelésére, ami során a kompozíció második részében megjelenő 
nyelvi szerkezethez rendelhető kognitív tartományban a pozitív értéket kere-
si/várja el. Ez a pozitív érték nyilvánul meg nyelvi síkon a fölény elvesztése 
szerkezetben. Azt persze nem állíthatjuk, hogy a 163/b kompozíciójához rendel-
hető mentális térben a morális értékelés elvész. Inkább úgy fogalmazhatunk, 
hogy a 163/a kompozíciója hozza létre azt a mentális teret, amelyben az érté-
kelés mint befogadói szándék már az értelmezés kiindulópontjában morális síkra 
helyeződik. A 163/b kompozíciójához a morális sík csak mint egyfajta attitűd 
tartozik hozzá, nem a kompozícióhoz rendelhető műveletsor, hanem kizárólag a 
fölény szó fogalmi jelentésében meglévő ’általános emberi tulajdonság’ jelentés-
elem révén. 

A két lineáris elrendezés összevető vizsgálatával tehát igazolódni látszik a 
kompozíció és a kontextus által meghatározott megismerés, azaz az általános 
morális értékelő ítélet összefüggése az azonosító szerkezetben. 

A 163. bekezdés a nyelvi megformáltság (határozott névelős generikus jelen-
tésű lexikai elem, értékszó használata), az azonosító szövegszerveződés és az 
általánosan értékelő jelentés alapján mondásnak tartható. (Arról a kérdéskörről, 
amelyet az elemzett bekezdés műfaji besorolhatósága felvet, részletesebben a 
kitekintésben lesz szó.) 
 
b) Értékszavakhoz kötődő ellentétezés 

 
165. Szegény jelennek nagyon sok hátránya van. Nem tud magasztos lenni, mint 
a múlt, csak amolyan keddi, szerdai. 

Nem lehet periodizálni újra meg újra, s időről időre átértékelni, mint az 
engedelmes múltat, mely mindent kibír. 

A legfőbb baja a jelennek, hogy őbenne élni kell, méghozzá reggeltől estig — 
a tejvásárlástól az éjszakai emlékezésig. Nem csoda, ha úgy érezzük néha, a 
borogyinói csata egyszerű és tiszta ügy volt a jelen egyetlen napjához képest… 

De nem baj, eljön az idő, mikor majd rehabilitálják szegény jelent. 
 

A 165. bekezdés a kifejezés klasszikusnak mondható értelmezése szerint 
(bárminemű engedmény nélkül) szövegnek tartható: összefüggő, teljes, lezárt; 
feltárhatók azok az eszközök, amelyek textualitását és funkcióját az adott kon-
textusban (és a kontextus által teremtett kommunikációs helyzetben) megterem-
tik. 

A szöveg jelentésszerkezete a jelen és a múlt ellentétére épül. A jelen és a 
múlt fogalmi jelentése szövegtől függetlenül nem ellentétes, azért sem lehet az, 
mert lexikai jelentésükhöz nem rendelhető negatív vagy pozitív érték. Ellenté-
tüket az a kognitív művelet teremti meg, amely a jelen tartományával össze-
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kapcsolja a ’negatív érték’ kognitív tartományt, a múlt kognitív tartományával 
pedig a ’pozitív érték’ kognitív tartományt. A bekezdés felépítését, szövegmon-
datainak szerveződését azoknak a tulajdonságoknak a kifejtése motiválja, ame-
lyek lehetővé teszik az említett kognitív tartományok összekapcsolását. 

A bekezdés elemzésével igazolást nyer, hogy a kompozíció eszközként szol-
gál ahhoz, hogy a szöveg komplex jelentése a semleges síkról az értékelő ítélet 
síkjára kerüljön. Ebben a folyamatban különböző komplexitású kompozicionális 
egységek vesznek részt, amelyek működése legszemléletesebben a hierarchikus 
vs lineáris kompozicionális organizáció vizsgálatával írható le.  

 
Mezoszinten azok a lexémák járulnak hozzá az említett kognitív folyamat-

hoz, amelyek vagy lexikális jelentésüknél fogva valódi értékszavak, vagy a való-
di értékszavak által teremtett kontextusban nyernek értékjelentést (az utóbbi ka-
tegóriába tartozik például a jelen és a múlt is), ezekre a kontextuális értékszó 
kifejezést használom. Az ellentétezés alapját jelentő pozitív és negatív pólus az 
alábbi elemek valódi vagy kontextuális értékelő jelentéséből teremtődik meg (az 
egyes példák után zárójelben az értékelő jelentés típusa látható: v.: valódi, k.: 
kontextuális): 

 

 
A mezoszintű összetevők jelentése alapján létrejövő értékelő ítéletet a mak-

rokompozíció szintjén a szövegmondatok érvelő organizációja támogatja. A 
kompozíciónak ezen a síkján külön meg kell jegyeznünk, hogy az elemzett be-
kezdés (mint szöveg) önmagában több bekezdésből álló egység kompozíciója-
ként nyilvánul meg.  

A bekezdésbeli szövegmondatok hierarchikus és lineáris organizációjának 
reprezentációja feltárja az ellentéten alapuló értékelés makroszerkezeti vetületét. 
Ahhoz, hogy a szöveg struktúrájára vonatkozó észrevételeink egyszerűbben kö-

                                                           
9 A bekezdésben egyaránt értelmezhetők nominális és predikatív jelentésű értékszavak. 
Ezek szerepe a szöveg jelentésszerveződésében a nominális vs predikatív organizáció 
reprezentációjával mutatható meg.  

 negatív érték pozitív érték 
 
nominális9 
kifejezések 

szegény (v.) 
jelen (k.) 
hátrány (v.) 
keddi, szerdai (k.) 
baja (v.) 

magasztos (v.) 
múlt (k.)  
engedelmes (k.) 
egyszerű (k.) 
tiszta (k.) 

predikatív 
kifejezések 

nem lehet periodizálni, átértékelni (k.) 
őbenne élni kell (k.) 

mindent kibír (k.) 
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vethetők legyenek, érdemes szimbólumokkal jelölni az egyes szövegmondatok 
kompozícióbeli helyét, figyelve a szövegmondatok hierarchikus szerveződésére 
is. (A kompozícióegységek jelölésére a „K” rövidítésből és a sorrendiségre utaló 
számból álló szimbólumot használom.) 

A választott szöveg jelentésszerveződésének reprezentációjában a bekezdés-
hez kétféle organizációt rendelhetünk. Az egyik kompozíció a mezoszintű egy-
ségek jelentése, azaz az értékszavak előfordulása/eloszlása/pozicionálása men-
tén valósul meg; a másik kompozíciót pedig a tematikus progresszió „teremti 
meg”, az egyes szövegmondatok által feltételezhetően kifejezett tényállások, il-
letve ezek viszonyai alapján.  

Az alábbiakban e két elv megvalósulását vizsgáljuk az elemzett bekezdés je-
lentésszerveződésében.  

Az egyik: a szöveg tipográfiája által is jelölt kompozíció tehát a mezoszintű 
egységek jelentése, azaz az értékszavak előfordulása/eloszlása/pozicionálása 
mentén tárható fel. (Az elv könnyebb átláthatósága érdekében kiemeltem a 
szövegben azokat a szavakat, amelyek valódi vagy kontextuális értékszóként 
vesznek részt a tartalom kompozicionálásában.)  
[K 4]<[K1 3]<[K1.12]<[K1.1.1]Szegény jelennek nagyon sok hátránya van. 
[K1.1.2]Nem tud magasztos lenni, mint a múlt, csak amolyan keddi, szerdai.> 

[K1.2]Nem lehet periodizálni újra meg újra, s időről időre átértékelni, mint 
az engedelmes múltat, mely mindent kibír. 

[K1.32]<[K1.3.1]A legfőbb baja a jelennek, hogy őbenne élni kell, méghozzá 
reggeltől estig — a tejvásárlástól az éjszakai emlékezésig. [K1.3.2]Nem csoda, 
ha úgy érezzük néha, a borogyinói csata egyszerű és tiszta ügy volt a jelen 
egyetlen napjához képest…>> 

[K2] De nem baj, eljön az idő, mikor majd rehabilitálják szegény jelent.> 
 
E szerveződési elv alapján a szöveg egésze negyedfokú makrokompozíció-

egység: [K 4], amely különböző komplexitású makrokompozíció-egységekből 
épül föl10:  
 
[K1.1.1]    +  [K1.1.2]       = [K1.12]  
szegény, hátránya vs magasztos (vs keddi, szerdai) 
 
[K1.2] 
nem lehet periodizálni, átértékelni vs engedelmes, mindent kibír  
 
                                                           
10 Az egyszerűség kedvéért a makrokompozíció minimális egységének a szövegmondat 
egészét vettem. A tagmondatok jelentésvizsgálata is érdekesen árnyalja a kompozíció 
jellemzését, azonban a kompozíció funkciójának feltárásában reprezentációjuknak nincs 
túl nagy hozadéka.  
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[K1.3.1]      +  [K1.3.2]       = [K1.32]  
baja, őbenne élni kell vs egyszerű és tiszta ügy 
 
[K1.12] + [K1.2] + [K1.32] = [K13]  
szegény, hátránya vs magasztos (vs keddi, szerdai)  
+ nem lehet periodizálni, átértékelni vs engedelmes, mindent kibír  
+ baja, őbenne élni kell vs egyszerű és tiszta ügy 
 
[K1 3] DE [K2] = [K 4]  
szegény, hátránya vs magasztos (vs keddi, szerdai)  
+ nem lehet periodizálni, átértékelni vs engedelmes, mindent kibír  
+ baja, őbenne élni kell vs egyszerű és tiszta ügy  
DE  
majd rehabilitálják 
 

Amint látható, az egyes kompozícióegységek belső strukturáltsága a negatív 
értékű jelen és a pozitív értékű múlt ellentétén alapul. Ugyanez a DE kötőszóval 
kifejezett szövegszintű alapellentétre is érvényes, azzal a különbséggel, hogy eb-
ben az esetben az ellentét a jelen általános értelemben vett negatívumainak 
összessége és a rehabilitálják jelentése között áll fenn.  

Az értékelés csattanója az utolsó, azaz a [K2] kompozíciós egységbeli imp-
licit ellentétezésből fakad, melynek komplex jelentése ez: ’De nem baj, mert a 
jövőben múlttá válik a jelen, minél fogva a mostani szegény jelen nem lesz már 
szegény, hanem magasztos, tiszta, egyszerű, periodizálható, átértékelhető, min-
dent kibíró múlt.’ 

 
A másik: a tematikus progresszió mentén az egyes szövegmondatok je-

lentésén alapuló kompozíció az alábbi egységekben nyilvánul meg:  
 

[K 5]<[K 4]<[K1] Szegény jelennek nagyon sok hátránya van. [K2 3]<[K2.12] 
<[K2.1.1]Nem tud magasztos lenni, mint a múlt, csak amolyan keddi, szerdai. 

[K2.1.2]Nem lehet periodizálni újra meg újra, s időről időre átértékelni, mint 
az engedelmes múltat, mely mindent kibír.> 

[K2.22]<[K2.2.1]A legfőbb baja a jelennek, hogy őbenne élni kell, méghozzá 
reggeltől estig — a tejvásárlástól az éjszakai emlékezésig. [K2.2.2]Nem csoda, 
ha úgy érezzük néha, a borogyinói csata egyszerű és tiszta ügy volt a jelen 
egyetlen napjához képest…>>> 

[K3] De nem baj, eljön az idő, mikor majd rehabilitálják szegény jelent.> 
 
Azokat a logikai-szemantikai viszonyokat/műveleteket, amelyek az egyes 

komplex makrokompozíció-egységeket összetartják, az alábbi formális reprezen-
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tációban általános jelentésű kötőszókkal jelölöm (a szövegben egyetlen helyen 
jelöli a viszonyt kötőszó). A tematikus progresszió szövegszervező elve alapján 
a szöveg egésze ötödfokú makrokompozíció-egység: [K 5]. 

 
[K 5] =  [K 4] DE [K3] , ahol a mentális tér, amelyben az ellentét értelmezhető, a 

’(probléma)megoldás’. A nyelvi forma a hátrány, nem baj, rehabilitál-
ják kifejezések jelentésével kapcsolódik ehhez a mentális térhez.  

 
[K 4] = [K1] ugyanis [K2 3], ahol a mentális tér, amelyben a magyarázat 

mint oksági viszony értelmet nyer, a ’mindennapos emberi ta-
pasztalás’. Ebben a mentális térben kapnak értelmet az olyan 
nyelvi kifejezések, mint keddi, szerdai, reggeltől estig, tejvásár-
lás, éjszakai emlékezés, borogyinói csata, egyetlen nap.  

 
[K2 3] = [K2.12] és [K2.22], ahol a mentális tér, amelyben a két 

kompozíciós egység egyszerű ’egymás igazságát egy-
idejűleg megengedő’ kapcsolata értelmet nyer, az 
’összevetés’. Ehhez a mentális térhez a nyelvi forma a 
jelen negatív körülményeit és a múlt pozitív körülmé-
nyeit kifejező szavakkal kapcsolódik: keddi, szerdai, 
magasztos, engedelmes, egyszerű, tiszta.  

 
[K2.12] = [K2.1.1] ezért/így [K2.1.2], ahol a mentális 

tér, amelyben az érvelés oksági viszonya ér-
telmet nyer, az ’idő’. A nyelvi forma a keddi, 
szerdai, periodizálni szavak jelentése által 
kapcsolódik ehhez a mentális térhez.  

 
[K2.22] = [K2.2.1] ezért/így [K2.2.2], ahol a mentális 

tér, amelyben az érvelés oksági viszonya ér-
telmet nyer, az ’emberi lét’. A nyelvi sík eh-
hez a mentális térhez az élni, tejvásárlás, em-
lékezés, borogyinói csata kifejezések jelen-
tése révén kapcsolódik.  

 
A szövegmondatok itt jelzett jelentésviszonyainak (az ellentétezésnek, és az 

értelmezést ennek irányába terelő oksági viszonyoknak) a feltárását az egymás-
hoz kapcsolódó, egymásba illeszkedő mentális terek segítik elő: a legáltaláno-
sabb ’megoldás’ mentális téren belül a ’tapasztalás’, ezen belül az ’összevetés’, 
amelynek szempontjai az ’idő’ és az ’emberi lét’.  



A bekezdésnyi szöveg textualitásáról 

113 
 

A szöveghez rendelhető két organizáció vizsgálata alapján kirajzolódik, hogy 
a szövegszerveződés két elemzett vetülete — egymást segítve — miképpen szol-
gálja az értékelő ítélet megszületését. Az értékszavak mentén szerveződő szö-
vegkompozíció a befogadóban aktiválja az értelmezés mérlegelő/értékelő atti-
tűdjét; ez utóbbi kompozíció pedig azt a kognitív megismerési folyamatot vetíti 
ki a nyelvi formára, amelyet a befogadó végigjár a szöveg értékelő értelmezé-
sekor.  

 
Kitekintés 
 

Az ismertetett elemzések néhány alapvető összefüggés megfogalmazására 
módot adnak, amelyek további vizsgálatok kiindulópontjai lehetnek: 

A szövegjelentés és a kompozíció szoros összefüggésben áll egymással, en-
nek hátterében a szövegértelmezés ’kontextustól befolyásolt megismerési folya-
matként’ való kognitív felfogása áll.  

Az egyes bekezdések jelentésében azonos mozzanat az értékelő ítélet mint 
másodlagos/implicit jelentés. Azonban bizonyos jelentéselemek megléte vagy 
hiánya, dominanciája vagy háttérbe kerülése alapján a bekezdések jelentésalapú 
differenciálása is elképzelhető.  

Az egyes bekezdések kompozíciójukban eltérőek lehetnek, jellemző szerke-
zeti jelenségek mentén csoportokba rendezhetők (l. pl. azonosító szerkezet, érve-
lő ellentétezés, dialógus-kompozíció, tudati tartalékra épülő ellentétezés, vonat-
kozó mondat stb.). A különböző kompozíciótípusok mint eltérő kognitív műve-
letsorok szerkezeti megnyilvánulásai tarthatók számon. A szerkezet vizsgálatá-
val feltárhatók azok a konkrét mentális műveletek, amelyek során a közlő/be-
fogadó kognitív tartományokat kapcsol össze egy nyelvi elemek jelentése által 
aktivált mentális térben, s ezzel értelmet rendel a szöveghez. 

A tipológiai törekvésű bekezdéskutatás számára tanulságos az a tapasztalás, 
hogy egyes bekezdések jelentésszerkezetük és kompozíciójuk alapján besorolha-
tók bizonyos morális értékítéletet kifejező rövidszöveg-típusokba: azoknak a 
nagyívű kutatásoknak a tanulságai alapján, amelyek ezeknek a szövegtípusoknak 
a jellemzésére irányulnak az Ancsel-bekezdések között vannak mondások, 
ugyanakkor találunk szentenciákat is; a többszáz bekezdés vizsgálata pedig bizo-
nyára árnyaltabb eredményre vezetne. 

 
A bekezdésvizsgálatok tanulságai alapján további kérdések fogalmazhatók 

meg, ezek rendszerezésével egy-egy vizsgálódási terület körvonalazható.  
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A bekezdés mint szöveg11 alapvető textualitásjegyei írják elő a kutató számá-
ra rokon szövegekkel való összevető vizsgálatát. Az alábbi kérdések az egyes 
bekezdéseket (bekezdéspéldányokat) mint legalapvetőbb textualitásjegyeikben 
azonos (legalábbis azonos típusba sorolható) szövegeket feltételezik. Ezt a 
feltételezést azzal a nem nyelvtudományos „körülménnyel” is kiegészíthetjük, 
hogy maga a szerző egy azon műfajba sorolja szövegeit. 

1. Magát az alapkérdést (amely számos további kérdés megfogalmazását teszi 
szükségessé) ebben a formában tehetjük fel: Mennyiben viselik magukon a be-
kezdések más rokon szövegek (mondások, aforizmák, közmondások) sajátos-
ságait? Ez a kérdés arra irányul, hogy tarthatók-e rokon szövegeknek a bekezdé-
sek és a mondások/aforizmák/gnómák/szentenciák stb. (azzal a megjegyzéssel, 
hogy valamiféle skálára képezhetjük le az egyes bekezdések „távolságát” az em-
lített szövegtípusoktól; ennek a skálának a kategóriái lehetnek: mondások, mon-
dásszerű bekezdések, nem mondások stb.)  

2. A jelentésükben és nyelvi megformáltságukban tapasztalható hasonlóságok-
ból/azonosságokból kiindulva a tipologizáló törekvés jegyében vizsgálni kell a 
további kérdéseket: 

2.1. Milyen szempontokat követve differenciálhatók a bekezdések rokon szö-
vegekkel megegyező sajátosságai?  
2.2. Meghatározhatók-e a „távolító” sajátosságok, amelyek a bekezdések 
egyedi szövegtípusba sorolásának szükségességét igazolják? Ha igen, ezek 
milyen szempontok alapján differenciálhatók?  

3. Mivel a kötetben olvasható szövegek első közelítésben is több szempontból 
(terjedelem, kompozíció, jelentésszerkezet) sokszínűséget mutatnak, megalapo-
zott kívánalom a bekezdéskutatás keretében az egyes szövegpéldányok össze-
vető vizsgálata is. Mivel az Ancsel-bekezdések jó része általános értékelő jelen-
tésénél és nyelvi megformáltságára jellemző bizonyos sajátságainál fogva beso-
rolható a mondás szövegtípusába, ezt a bekezdések tipológiai törekvésű vizsgá-
latában érdemes figyelembe venni. Mindezek alapján a bekezdések osztályo-
zását célzó kutatásnak célszerűen a következő lépésekből kell állnia: 

3.1. Azoknak a bekezdéspéldányoknak a kiválasztása, amelyek textualitásje-
gyeik alapján egyértelműen besorolhatók a mondás szövegtípusába. (Ehhez 
Kocsány Piroska mondáskutatásának szempontjai vehetők alapul: i) a 
mondásokra jellemző általános érvényű állítást kifejező jellegzetes lexikális 
elemek vizsgálata; ii) a mondásra jellemző értékítélet kifejezési módjának 
(értékszók használatának, kontextusfüggő értelmezésnek) a vizsgálata; iv) a 
kifejezett értékítélet típusainak a vizsgálata.) 

                                                           
11 Azzal a feltételezéssel, hogy a vizsgált bekezdésnyi szövegek szöveg volta (legalább 
néhány definitív jegy megfogalmazásával) igazolható. 
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3.2. A nem egyértelműen mondásnak tartható (valamilyen a mondást mint 
szövegtípust meghatározó sajátosságot nem viselő) bekezdéspéldányoknak a 
mondás mint szövegtípus textualitásjegyeihez viszonyított elemzése; a határ-
esetek definiálása.  
3.3. A mondások típusába nem sorolható bekezdéspéldányok textualitásjegye-
inek vizsgálata tipologizáló törekvéssel. Ehhez mindenekelőtt az alábbi kér-
déseket kell körüljárni:  

3.3.1. Milyen szempontokból kell állnia annak a szempontrendszernek, 
amely alapján a nem mondás típusú bekezdések közös textualitásjegyei 
megragadhatók (valamint amelyek alapján a bekezdéspéldányok csopor-
tokba rendezhetők)? 
3.3.2. A bekezdésnek mint szövegtípusnak milyen definitív textualitásje-
gyei fogalmazhatók meg e szempontokat követve? 
3.3.3. Hogyan viszonyul egymáshoz a bekezdés mint szövegtípus és a 
mondás mint szövegtípus (a bekezdés a mondás altípusa / a bekezdés a 
mondás határesete / a bekezdés önálló, a mondással rokon szövegtípus 
stb.)? A kérdés kiterjesztendő egyéb rokon szövegtípusokra is. 

Reményeim szerint a tanulmányban ismertetett elemzések alátámasztják a 
bekezdésekkel kapcsolatos dilemmák indokoltságát, és hozzásegítenek ahhoz, 
hogy az itt megfogalmazott kérdésekre választ találjunk. Ehhez azonban lehető-
ség szerint kívánatos egyrészt minél nagyobb terjedelmű, másrészt szövegsa-
játosságaikban minél változatosabb bekezdéskorpusz elemzése.  
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