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Előszó 
 

Az Officina Textologica sorozat közel húsz éve szolgál fórumául annak az 
eszmecserének, amelynek fókuszában a szöveg áll. A kötetekben a szövegekkel 
való foglalkozás legkülönfélébb aspektusai jelennek meg, minek révén folyama-
tosan árnyalódik az a problematika, ami mentén egy lehetőség szerint diffe-
renciált szövegelméleti keret bontakozhat ki. A poliglott szövegnyelvészeti-
szövegtani kutatóprogram, amelyet 1998-ban Petőfi S. János indított útjára, 
számos olyan felismerést tett már lehetővé, mely hozzájárult a jelen korszak 
szövegtanának körvonalazásához.  

A sorozat jelen kötetében összegyűjtött tanulmányok a koherencia kérdésével 
foglalkoznak a legkülönbözőbb szempontokból.  

Dobi Edit tanulmánya (Néhány gondolat a koherenciáról) elméleti síkon 
ragadja meg a koherencia tudományos és terminológiai kontextusát rámutatva 
azokra a fő szemléletbeli irányokra, amelyek mentén megragadható a koherencia 
(és szükségszerűen a kohézió) jelensége. 

Andor József széleskörű szakirodalmat felvonultató munkája (A nyelvi szöve-
gek koherenciájának konstitúciójáról) a szövegkoherencia jellemzését empirikus 
alapú összevető vizsgálatra építi, amely alapvetően a griece-i maximák mentén 
teszi megragadhatóvá a vizsgált szövegprodukciók értékelését. A kutatás elmé-
leti hátterében olyan összefüggések fogalmazódnak meg, amelyek kiterjednek a 
szöveg elemkészletére, kompozíciójára, tematikus progressziójára és a szövegér-
telem alapjául szolgáló tudáskeretre is.  

Nagy Andrea tanulmánya („Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rend-
szer.” Befogadó és koherenciaítélet) azt a komplex befogadói mentalizációs hát-
teret boncolgatja, amely a sikeres szövegértelmezéshez szükséges, és magában 
foglal nyelvi és nem nyelvi adottságokat egyaránt. A szerző szemlélete jól illesz-
kedik a Petőfi S. János által a szemiotikai textológia keretében definiált konstrin-
gencia jelenségéhez. Nagy Andrea Petőfi véleményével összhangban egyértel-
művé teszi, hogy a szövegek jelentésreprezentációja szükségszerűen kivezet a 
nyelvtudomány határain, és multidiszciplináris keretet tesz szükségessé.  

Tolcsvai Nagy Gábor tanulmánya (Topikfolytonosság és eseménykontiguum a 
szövegben) szintén a szövegértelmezés során jellemző mentális működéssel fog-
lalkozik kognitív-funkcionális keretben, miközben azt járja körül, hogy a szö-
vegértelmezés során miféle hálózatépítésre kerül sor a befogadó mentális terében 
(tudáskeretek, forgatókönyvek lehorgonyzási műveletei révén), és ezek hogyan 
hozhatók összefüggésbe a szöveg koherenciájával. Abból kiindulva, hogy a 
szöveg befogadása háromrétű folyamat: egyrészt a fizikai megnyilvánulás felfo-
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gása, másrészt műveleti feldolgozás, harmadrészt pedig a konceptuális szerkezet 
megértése, olyan – még vizsgálandó – szövegtani koherenciatényezőkre is rámu-
tat, amelyek „meghatározóak a szöveg műveleti szerkezetének megkonst-
ruálásában és megértésében”, és jövőbeli kutatások tárgyát képezik. 

Skutta Franciska tanulmánya (Cím és szövegtípus) sajátos kérdést vet fel a 
címmel kapcsolatban, kitágítva a koherencia jelenségét a cím és a szövegtest 
kapcsolatára. Ennek értelmében a kérdés úgy vetődik fel, hogy vajon egy szöveg 
címe – jellegzetes adottságai révén, úgymint szóállomány, nyelvtani felépítés – 
jelzi-e előre a szöveg típusát, meghatározva ezzel azt a befogadói magatartást, 
amit az adott szöveg értelmezése kíván.  

Boda István Károly és Porkoláb Judit (Kohézió és koherencia Füst Milán: Tél 
című versében) aprólékos, részleteiben kidolgozott jelentésreprezentációt rendel 
az elemzésre választott szöveghez, felhasználva a Petőfi S. János által alkotott 
kanonikus korreferencialitásleíró modellt, és belehelyezve az elemzést egy olyan 
kognitív keretbe, amely lehetőséget kínál az elemző számára az értelmezéshez 
szükséges nyelvi és nem nyelvi (tudáskeretbeli) tartalmak feltérképezésére is. A 
szerzők a koherenciát – a szemiotikai textológiai modellhez hűen – a szöveghez 
rendelhető tényállás jól formáltságának következményeként értelmezik.  

Kiss Sándor (Az idő költeménye. Koherenciaviszonyok Marguerite Duras Les 
Chantiers c. novellájában) egy elbeszélés elemzésével illusztrálja, miképpen 
járul hozzá a szövegkoherencia létrejöttéhez a műben előforduló időmegjelölé-
sek láncolata; a szerző szerint a koherenciához nem is csak hozzájárul, hanem 
kifejezetten a koherencia fő pillérévé válik. A tanulmány az időmegjelöléseken 
túl egyéb eszközök hálózatát is elemzi, amelyek a globális értelmezés szintjén 
eredményezik a szerkezet koherenciáját, ezek főképpen a novella eseményeihez 
kapcsolódó helyszínek, valamint szimbolikus tárgyak. 

Szikszainé Nagy Irma (A nyelvi játék mint versformáló erő) különbséget téve 
a szövegkonstrukció és a szövegstruktúra között ez utóbbit a költői szövegek 
sajátosságának tartja, és amellett érvel, hogy az ilyen szövegekre jellemző 
szerkesztettség létrejöttében nagy szerepe van a nyelvi játékosságnak. A szerző 
részletes, példákkal illusztrált tipológiáját állítja össze a nyelvi játéknak az 
alapján, hogy milyen tényezők játszanak szerepet létrejöttében. Beszél szeman-
tikai, pragmatikai, grammatikai, vizuális okokról, intertextuális kapcsolatokról, 
sőt más művészeti ágak hatásáról is. 

Kazamér Éva (A posztmodern költemények szövegösszefüggés ellen ható 
sajátosságai) a posztmodern szövegek textualitását jellemzi három költő egy-
egy alkotásának elemzésével. Az alapproblémát az jelenti, hogy a szövegformá-
lás tradicionális kereteit igen szabadon kezelő költemények szöveg- és stílus-
alakító jellemzői a nyelvi sík jól formáltsága és összefüggése ellen hatnak. Az 
ennek ellenére szövegként értelmezhető kommunikátumok koherenciájának 



Dobi Edit–Andor József 
 

 9  

vizsgálatához a megfelelően tág elméleti keretet Petőfi S. János szemiotikai tex-
tológiája adja.  

Haase Zsófia (A komplex anaforák koherenciateremtő szerepéről) tanulmá-
nyában az anaforák egyik típusának, a – szakirodalomban egyéb kifejezésekkel 
is jelölt – komplex anaforának arra a tulajdonságára összpontosít, hogy a szöveg 
jelentésszervezésében tetten érhető a tematikus (összefüggés-teremtő) és a rema-
tikus (progresszív) funkciója is. Miközben a szerző gondos áttekintést ad az ana-
forakutatás eddigi eredményeiről, kitér a komplex anaforák értelmezéséhez 
kötődő kognitív működés jellemzésére is, melyre vonatkozó következtetésként 
korpuszvizsgálaton alapuló kutatás szükségességét hangsúlyozza. 

Csűry István (Koherencia és multimodalitás) tanulmányában a hangzó szö-
vegek koherenciáját törekszik megragadni, miközben számos kérdés mentén 
járja körül azt a problematikát, hogy az interpretáció milyen jelenségek mentén 
vezet a szövegjelentés egyértelművé válásához. A szerző ezen jelenségek körébe 
sorolja – a lexiko-szemantikai és grammatikai jelenségeken túl – (korábbi kuta-
tásai alapján is) a diskurzusjelölőket, valamint azokat a multimodalitás-jegyeket, 
„melyek szóbeli kommunikációban egyébként is a diskurzusreláció-értelmezés 
szükségszerű támpontjai közé tartoznak”. Dolgozata hitelesen támasztja alá a 
multimodalitás kutatásának szükségességét a koherencia tanulmányozásában.  

Ahogyan a rövid ismertetésekből kiderül, az Officina Textologica jelen kö-
tete a koherencia jelenségét számos interdiszciplináris kapcsolatot is felvonultató 
keretben tárgyalja, ami ideális táptalaj további szövegvizsgálatok számára.  

 
A szövegkoherenciával foglalkozó különszámot a szerkesztők a folyóirat 

alapítója, Petőfi S. János emlékének ajánlják. 
 
 

 

 

 

 


