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4. 
Topikfolytonosság és eseménykontiguum a szövegben1 

TOLCSVAI NAGY GÁBOR 
 

1. Bevezetés 
 
A jelen tanulmány a mondat és a szöveg határtartományának egy fontos ténye-
zőjét közelíti meg. Az eredeti előadás címe (l. az 1. lábjegyzetben) szándékosan 
kétértelmű, utal a szövegbeli mondatok közötti kapcsolat jellegének kérdé-
sességére (van-e kapcsolat közöttük, és ha igen, milyen az a kapcsolat), valamint 
arra, hogy a nyelvről szóló beszéd mindig kapcsolatos a mondattal is. 

A kifejtés fő kérdése az, hogy a dologmegnevezések folytonossága (hagyo-
mányosabb kifejezéssel a topikfolytonosság) és megszakítottsága mellett mi a 
helyzet a folyamatok, események egymásra következésében. A szövegtani szak-
irodalom korai változatai a mondatok közötti mellérendelés kategóriáival kíván-
ta leírni az egymást követő mondatok közötti szövegtani („szöveggrammatikai”) 
kapcsolatokat. Azóta a szövegtani kutatások számos irányban szétágaztak, a fen-
ti kérdésre azonban továbbra sincsenek megalapozott válaszok. A jelen tanul-
mány arra tesz kísérletet, hogy a két alaptényező, a dologmegnevezések és az 
eseménymegnevezések sorának kognitív nyelvészeti keretű lehetséges modelljét 
vázolja. A tanulmány kiinduló állításai a következők: 
• egy prototipikus szövegrészletben egy a figyelem középpontjában álló do-
logról több tagmondatban is megkonstruál ismeretet a beszélő, a fontos dolgok 
megnevezése ismétlődik, 
• egy prototipikus szövegrészletben a figyelem középpontjában álló dologgal 
kapcsolatban eltérő események említődnek, az események megnevezése nem 
ismétlődik, 
• a dolgok megnevezései tudáskereteket, az események megnevezései forga-
tókönyveket hívnak elő a kontextushoz és kotextushoz illesztett aktuális jelen-
tésen túl, 
• a szövegben egymást követő mondatokban a dologmegnevezés folytonossága 
és az eseménymegnevezések kontiguuma a tudáskeretek és forgatókönyvek 

                                                
1 A tanulmány a Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasó ülésén, Békési Imre kö-
szöntésén, 2016. április 26-án elhangzott Mondat – kapcsolat című előadás szerkesztett 
változata, amely az OTKA K 100717 (Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás) pályá-
zati támogatásával készült. 
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aktuális konceptuális összefüggésein, a megnyitott mentális terek hálózatán ala-
pul, 
• a fogalmi hálózat dinamikus, a szöveg műveleti szerkezetében előre haladva, 
a korábbi részekre épülve, kumuláló jellegű konstruálással és változó tartalmú 
figyelemirányítással (folytonossággal vagy váltással) alakul a szöveg folyamán. 

A kiinduló kijenetések vizsgálatát a kognitív nyelvészet, szélesebb értelem-
ben a funkcionális nyelvtan keretében vázolom alább, kitérve egy jelentős koráb-
bi modellre, majd az elméleti keret három aspektusának (a nyelvelméleteknek, a 
szöveg és a mondat fogalmának) a vonatkozó áttekintése után a szöveg hálózatos 
természetét mutatom be általánosan és egy hírszöveg elemzésével. Mindez vi-
szonylagos rövidséggel történik. A kiinduló kijelentések szövegtani előzményei 
bőségesek (vö. Hellmann 1995, Knott–Sanders–Oberlander 2002, Sanders–
Spooren 2007, Sanders–Schilperoort–Spooren eds. 2001). 
 
2. Békési Imre modellje 
 
A magyar szövegtani kutatások első jelentős korszakában Békési Imre mondat-
tani alapú vizsgálatai külön fejezetet képeznek, főképp két korai monográfiá-
jával (Békési 1982, 1986, 1993). Békési a mellérendelő tartalmi-logikai kapcso-
latok tagmondatok mondaton belüli és mondatok közötti minimális kapcsolódás 
egységeit és -típusait (és belső strukturálódását, a tömbösödést), a konstrukció-
típusokat rendszerezi, főképp írott, újsághírekből és esszékből gyűjtött korpu-
szon, tehát alapvetően monologikus, tervezett és írott szövegeken. Egy mondat-
grammatikai (és -szemantikai) jelenség szövegtani kapcsoló jellegét mutatja be, 
s ezt vetíti ki a szövegre általában. A szöveg alapegysége itt is a mondat, ill. a 
tagmondat (a mondategység), abban a magyar nyelvtanírói hagyományban, 
amely újgrammatikus és strukturalista alapokon elsősorban kategóriákba sorol 
(miképp az akadémiai nyelvtan és azok utódai). E felfogás a Békési-értelmezésű 
konstrukciótípusokban adja meg a szövegszerveződés legkisebb egységeit 
(„mert – de”, „mert – viszont” stb.). A Békési-féle konstrukciótípus három mon-
datból vagy tagmondatból álló szerkezet két kapcsoló viszonnyal, a szöveg egy 
belső egységeként. A modell ezeknek további lineáris kapcsolódását hasonló 
tartalmi-logikai rendszerben írja le, ezeknek az általában bekezdésnyi méretű 
egységeknek a további kapcsolódását azonban már nem vizsgálja. 

A Békési-féle modellben és a rokon elméletekben a mondat (tagmondat) 
egészként, egyetlen egységként válik a szövegtan fő egységévé, és ilyen egység-
ként kapcsolódik össze a rákövetkező szomszédos egységgel. Kiemelendő az az 
előremutató funkcionális elv, hogy nincs lényegi különbség abban, hogy három 
önálló mondat vagy tagmondat kapcsolódik-e össze. A mondatok között lévő 
kapcsolat mellérendelő jellegű, a mellérendelésnek az ókori logikán és nyelv-
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tanokon alapuló értelmében. Ez a felfogás számos esetben termékenynek bi-
zonyul, fontos szövegszerveződési jellemzők azonosítására alkalmas. Azonban 
vannak olyan mondatszekvenciák, ahol a mellérendelés mint egészként felfogott 
mondatok közötti szövegtani kapcsolat nem mutatható ki. 
 
3. Ugrás mondat és szöveg között 
 
Máig alapkérdés, mi van a mondat és a szöveg közötti ugrás alatti vagy közötti 
térben, miképp ragadható az meg nyelvészeti keretben. Sem az eddigi formális, 
sem a funkcionális nyelvelméletek nem dolgoztak ki olyan nyelvleírást, amely a 
saját keretben értelmezett mondatok közötti kapcsolatot a maga komplexitásában 
meg tudja ragadni. Másképp fogalmazva: hiányzik az az elméleti és leíró rend-
szer, amely ugyanazokat a paramétereket képes alkalmazni a mondat leírására, 
mint a két vagy több mondat közötti szövegtani kapcsolatok deskripciójára. 
Egyes nyelvészeti szövegkutatók szerint ez nem is lehetséges, mert a szövegnek 
nincs olyan értelemben grammatikája, ahogy a mondatnak van. Formális néző-
pontból ez a negatív indoklás megalapozott (vö. Kiefer 1976, 1979), funkcio-
nális kiindulópontból viszont hárításnak tűnik, hiszen a mondat alapbeállítás 
szerint nem magában álló nyelvi szerkezet, hanem már eleve úgy van meg-
konstruálva, hogy szövegbeli és beszédhelyzetbeli környezetéhez illeszkedjen (l. 
Chafe 1994, Halliday 1994, Givón 2001, Langacker 1987). 

A fenti kérdésre adandó válasz bármily részleges megformálásához, a mai 
elméleti lehetőségekhez tudnunk kell körvonalazni a nyelvtudomány, a szöveg 
és a mondat lényegét. 
 
4. A funkcionális nyelvtudomány 
 

Az ezredfordulón a nyelvtudománynak két fő elméleti iránya azonosítható, a 
formális és a funkcionális. A két fő irányba számos nyelvelmélet tartozik, to-
vábbá nem éles a határ közöttük, vannak átmeneti típusok. 

A formális nyelvészet számos irányzata jórészt egyetért az emberi elme 
moduláris és behuzalozott jellegében, továbbá az autonóm szintaxis elvében. 
Eszerint a nyelvi rendszer és a nyelvről való tudás középponti eleme a magában 
álló, szintaktikailag és retorikailag teljes mondat szintaktikai szerkezete a róla 
való genetikailag meghatározott tudás alapján (l. például Radford 1988), amely-
nek lényegi jellemzői leírhatók a beszédhelyzetről, a szövegkörnyezetről és a 
világról való tudás nélkül. Ez az általánosított jellemző nehézzé teszi a szöveg 
nyelvtudományi leírását, hiszen éppen azokat a tényezőket hárítja vagy zárja ki a 
leírásból, amelyek a grammatika által hagyományosan is megkülönböztetett ka-
tegóriák, például a mondat szöveggé konstruálását segítik. 
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A funkcionális nyelvészet, ismét általánosítva, a kontextuális és kotextuális 
tényezőket nem csupán fontosnak tartja, hanem a grammatika, szűkebben a 
mondattan részeként tartja számon. A funkcionális elméletek szerint a kon-
textuális és kotextuális tényezők be vannak építve a mondat sematikus szer-
kezeteibe, a konstrukciókba: a világról való tudás aktuális előhívása, a beszéd-
helyzet aktív alakítása és feldolgozása, a szövegelőzmények hozzájárulnak a 
nyelvi szerkezetek konstruálási módjához. A funkcionális nyelvészet fő jellem-
zői a következők (Givón 2001, 2002, Langacker 1987, Kemmer–Barlow 2000, 
Ladányi–Tolcsvai Nagy 2008): 
– empíria és elmélet kölcsönhatása (a funkcionális paradigma nem deduktív 
axiomatikus), 
– a funkcionális megközelítés tág keretű: hatókörébe beletartozik a fonológia, 
morfológia és szintaxis mellett a szemantika és a pragmatika, továbbá a szö-
vegtan és a stilisztika, a szociolingvisztika, 
– leíró eljárásának alapja a prototípushatásoknak kitett kategorizáció, a beszélői 
konstruálás, a séma (valószínűségi minta) és megvalósulás (kontextushoz igazí-
tás) rendszere, a szoros kapcsolat a nyelvi szerkezetek és a szerkezetek meg-
valósulásai, a példányok között, 
– rendszere hálózat elvű, 
– szemléletében elsődleges a jelentés, a beszélő nézőpontja, a nyelvi kifejezések 
jellegzetes közege és az adekvátság. 

A nyelvi tevékenység, a beszélgetés közös figyelmi és referenciális jelenet, 
amelyben a beszélőtársak nem csupán interperszonálisan, hanem interszub-
jektívan cselekednek, vagyis a megértést közösen hozzák létre, közös jelen-
tésképzéssel (vö. Tomasello 2002, Tátrai 2013, Sinha 1999). 

Az alábbiakban a funkcionális nyelvészet fő általános jellemzői keretében 
mutatom be a kiinduló kijelentések részleteit. 
 
5. A szöveg 
 
A szöveg nem puszta szerkezet, akár grammatikai (szintaktikai), akár retorikai 
szempontból tekintjük. A szöveg csakis a szövegalkotó és szövegértő nézőpont-
jából közelíthető meg autentikusan, hiszen ez a perspektíva az, ahonnan a beszé-
lő ember a szöveggel találkozik, ahonnan a beszélő ember a szöveget látja, 
ismeri. 

A szövegnek három megkülönböztethető megnyilvánulási formája van, 
összefüggésben a beszélő és hallgató nézőpontjával. E három megnyilvánulási 
forma a következő (Langacker 2001, Tolcsvai Nagy 2006). 
 A szöveg fizikai megvalósulása (beszélt, írott, nyomtatott, képernyőn meg-
jelenő, mindegyik különböző szerkezetekben). Ide tartozik a szövegtest fizikai 
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jellege (hangzás, íráskép), annak szerveződése, kiterjedése (vagyis az, hogy mi-
lyen az a fizikai jelenség, amely a szöveget hordozza), közvetlenül tapasz-
talhatósága. Mindez része a szövegről való ismereteknek, így a szövegalkotás és 
-értés egyik meghatározója. 
 A szöveg műveleti feldolgozása, azaz a szöveg észlelése és befogadása köz-
ben elvégzett megértő műveletek sora, melyekben a nyelvi kifejezések és 
szerkezetek, valamint azok viszonyai feldolgozódnak. E műveletsor nyomán jön 
létre a szöveg on-line (műveleti) szerkezete. A szövegeket a befogadás, a megér-
tés során egy nagyjából előre haladó, de párhuzamos műveleteket és vissza-
csatolásokat magában foglaló műveletsorban dolgozzuk fel. E feldolgozás a 
szöveg elemi vagy összetett szövegtani összetevőinek a megértéséből áll. Időbeli 
mentális műveletek történnek a feldolgozás során, amelyeknek eredményei (a 
szereplők, viszonyaik, eseményeik, minőségeik, körülményeik, valamint az akti-
vált fogalmi sémák a háttérben) egy dinamikus hálózatban helyeződnek el, hi-
szen a produkció és a megértés integrált része a nyelvi rendszernek. A szorosab-
ban szövegtani műveletek azokra a nyelvi kifejezésekre és szerkezetekre, 
valamint azok viszonyaira irányulnak, amelyek a szöveg általános koherenciája 
szempontjából fontosak. E műveletsor nyomán jön létre a szöveg on-line (műve-
leti) szerkezete, amely a nyelvtudományi bemutatásban a dinamikus műveletek-
nek a típus szerinti leíró kivetítése. A műveleti szerkezet kifejezés azt fedi, hogy 
minden nyelvi szerkezet mentális műveletek eredményeként jön létre, a szerke-
zet tartalmazza a létrehozó műveleteknek legalább egy részét sematizáltan. 
 A szöveg összetett konceptuális szerkezetének a feldolgozása, amely a szö-
veg lényegi tartalmát reprezentálja. E szerkezet, a szöveg konszolidált (össze-
vont) szerkezete a szöveg műveleti feldolgozása során alakul ki. Az összevont 
szerkezet a szöveg értelmének, „jelentésének” valamilyen összetett reprezentá-
cióban való elrendezése. Ez az elrendezés a szövegek legnagyobb részénél a 
hallgató/olvasó elméjében történik meg, kisebb részénél kifejtett értelmezést 
kap, általában nyelvi formában, például mindennapi, tudományos (szövegtani, 
irodalomtörténeti, teológiai, hermeneutikai), jogi feldolgozó keretekben. A 
szöveg összevont szerkezete a szövegbeli kifejtett nyelvi és kifejtetlen egységek 
észleléséből és a tudással kapcsolatba hozva hierarchikus feldolgozásából áll 
össze. 
A műveleti szerkezet meghatározó tényezője: 
– a dologfolytonosság (topikkontinuum, koreferencia által) vagy váltás (topik-
váltás), a figyelem középpontjában álló egy dolog ismételt említése vagy más 
dolog megnevezése, 
– az eseménykontiguum, a dolgokkal kapcsolatos, egymástól természetes módon 
különböző események egymásra következő megnevezése. 
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A dolgok és a dolgokkal kapcsolatos események episztemikusan lehorgo-
nyozva (tehát egyedített példányokként) említődnek a szövegben. A dolgok és 
események hálózatot alkotnak az értelmes szövegben, a közöttük lévő kap-
csolatot (például a megfeleléseket, egymásra következéseket) nagymértékben 
(de nem kizárólag) a dologmegnevezések és eseménymegnevezések által akti-
vált tudáskeretek és forgatókönyvek biztosítják. A tudáskeret és forgatókönyv 
összetett tudás, komplex fogalmi séma, amely általában a háttérben marad, csak 
egyes részei profilálódnak a szövegben, Gestaltként felidézve az egész sémát 
(vö. Beaugrande–Dressler 2000, Van Dijk 1982, Nothdurft 1986, Konerding 
1993). A tudáskeret az egy központi fogalom köré elrendezett tudáselemek 
készlete, amely lehetővé teszi egy nyelvi közlemény létrehozását és megértését, 
a nem (föltétlenül) kifejtett elemeknek a kognitív műveletekben való működ-
tetésével. Az ISKOLA fogalom központi fogalmi összetevője a fogalom lényege: 
’alsó- vagy középfokú oktatási intézmény’. Ez a fogalom sémaként, tudáskeret-
ként további fogalmakat tartalmaz: DIÁK, TANÁR, ÓRA, FELELÉS, DOLGOZAT, 
TANÁRI MAGYARÁZAT, SZÜNET, IGAZGATÓ, ISKOLAÉPÜLET, TANTEREM, TORNA-
TEREM, EBÉDLŐ, KONYHA, BÜFÉ, PORTA és PORTÁS. Ezek az asszociált fogalmak 
a centrum – periféria elvén sugarasan helyezkednek el a központi fogalom körül, 
fontossági rend szerint. Az asszociált fogalmak maguk is keretként működ-
hetnek, ha a figyelem középpontjába kerülnek. 

A forgatókönyv egy nyelvi és nem nyelvi cselekvésekből álló interakció 
lefolyásának menetét, az interakció társadalmi intézményeit tartalmazza: a 
forgatókönyv a társadalmi cselekvés komplex összefüggéseinek emberi tudása 
és annak modellálása, sztenderdizált eseménysor vagy sztenderdizált szituáció. 
A forgatókönyv sémájában résztvevők, szereplők cselekszenek, meghatározott 
társadalmi szerepek szerint, kölcsönösen megértve egymást. A forgatókönyvbeli 
esemény vagy helyzet megvalósulása kanonizált eseményszerkezet szerint 
történik, megadott feltételek érvényesülése esetén. Közismert forgatókönyv a 
VÁSÁRLÁS szcenáriója. A vásárlás résztvevője a két személy, a vásárló és az 
eladó társadalmi szerepében, kevésbé előtérben az üzlet, nyitva tartással. Feltéte-
lei közé tartozik, hogy az eladó áruval rendelkezzen, a vásárló pedig ellenérték-
kel (pénzzel). A vásárlás kanonizált eseményszerkezete az ezredfordulón a kö-
vetkezőket tartalmazza: a feltételek meglétekor a vevő az üzletbe megy, ahol 
eladó várja, az üzletben kiválasztja a megfelelő árut (esetenként az eladó segít-
ségével), majd fizet a pénztárnál, és távozik. Az összetett fogalmi sémák kultú-
rához és történeti időhöz kapcsolódnak (az ISKOLA és a VÁSÁRLÁS fogalma 
kultúránként és történeti koronként változó), alapvetően nem tanult, hanem 
elsajátított, tapasztalati alapú kategóriák. A forgatókönyv és a tudáskeret beszélő 
és hallgató interakciójában, az interakció során lezajló kognitív műveletekben s 
azok eredményeként aktualizálódik. 
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A létrehozás és megértés folyamatos feldolgozás, amelynek fő összetevői a 
következők: 
– a rövid hatókörű és terjedelmű rész feldolgozása, 
– a lényegi elemek kiemelése és feldolgozása (valamint megjegyzése), 
– a rész beillesztése a korábbiakból feldolgozott értelemszerkezetbe. 
 
6. A mondat 
 
A mondatok egy-egy egyszerű jelenetet fejeznek ki. A jelenetnek – mint minden 
történés egy-egy részletének – résztvevői vannak. A jelenetbeli résztvevők dol-
gok, amelyeket főnevek fejeznek ki. A résztvevők között valamilyen temporális 
esemény zajlik le, amelyet igék fejeznek ki. Az egyszerű mondat egy jelenetet 
konstruál meg, a jelenet a mondat sematikus jelentése (l. főképp Langacker 
1987, 2008, Givón 2001, Chafe 1994). 

A mondat mint elemi mondat vagy tagmondat összetett nyelvi szerkezet, de 
összetettségének határai, korlátai vannak. Az egyszerű mondat egy körülhatá-
rolója a levegővétel szükségessége: a spontán dialogikus beszéd tagmondatai két 
levegővétel közötti időben konstruálódnak meg. A tagmondat másik korlátja az 
elmével kapcsolatos. Az elme rövid távú memóriájában (a munkamemóriában) 7 
± 2 elemet (entitást) lehet előhívni egy időpillanatban. Ez az információs 
mennyiség nagyjából megegyezik a spontán dialogikus beszéd tagmondatainak 
információmennyiségével (vö. Chafe 1994). Az egyszerű mondat olyan nyelvi 
szerkezet, amely egyrészt intonációs egység, fonetikai és prozódiai körülhatá-
roltsággal. Másrészt ez az intonációs egység általában megfelel egy szemantikai, 
információs egységnek, amelyben a beszélő egy jelenetet konstruál meg szeman-
tikailag, általában egyetlen fő szereplőt valamilyen szempontból fogalmilag 
kidolgozva egy eseményben. Az így létrejövő szimbolikus nyelvi kifejezés alap-
formája a tagmondat vagy elemi mondat (vö. Chafe 1994: 69, Langacker 2001: 
154). Az elemi mondat vagy tagmondat olyan nyelvi szerkezet, amely a spontán 
beszélt nyelvben éppúgy körülhatárolható, mint a tervezett írott nyelvi szövegek-
ben. A mondat tehát nem korlátozódik a szintaktikailag és retorikailag teljes 
szerkezetekre (ez a sentence), mert mondatok a spontán társalgás erősen benn-
foglaló szerkezetei is (ez a clause). A clause értelemben vett mondat: 
– intonációs egység, 
– fogalmi/szemantikai szerkezet: jelenetet fejez ki szereplőkkel és a köztük lévő 
viszonnyal, 
– konstrukció: a szintaktikai szerkezet sematikus jelentéssel. 

Az elemi mondat vagy tagmondat nem abszolút, végső és önálló egysége a 
nyelvnek, hanem olyan szemantikai, fonológiai és szintaktikai szerkezet, amely 
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jelentésében egy jelenetet mutat be, és a környezetében lévő hasonló szer-
kezetekhez nyelvi módokon kapcsolódik. 

Az elemi mondat jelentésszerkezete kompozitumszerkezet (vö. Langacker 
1987, Tolcsvai Nagy 2013, Kugler–Imrényi előkészületben), szemantikai ténye-
zői: a szereplők és a körülményjelölők, a vonzatkeret szemantikája, erődina-
mika, intranzitív és tranzitív jelentés, személyviszonyok, időszerkezet, a jelenet 
összetevőinek előtérbe helyezése, referenciális koherencia (ismertség, korábbi 
előhívottság révén). 

A mondat szintaktikai szerkezete konstrukció: szerkezeti forma és az ehhez 
kötődő szerkezeti jelentés (vö. Kugler–Imrényi előkészületben, Imrényi 2013). 
A szerkezeti tagok közötti függőségi viszonyok hálózatot alkotnak, a véges ige 
mint magmondat a szerkezet középponti eleme. A prototipikus mondat a sem-
leges pozitív kijelentő mondat. 

Az időben lehorgonyzott folyamatokat kifejező mondatok konstrukciós 
jelentése három különböző dimenzióban (D1, D2, D3) közelíthető meg (Kugler–
Imrényi előkészületben): 

„D1: A mondat által leképezett folyamat (esemény, helyzet), a szereplők és 
körülmények jellege 
D2: Mire használja a beszélő a mondatot? Az előhívott folyamattípus egy 
példányának időbeli megvalósulását állítja-e, vagy a mondat valamilyen más 
funkciót hordoz? 
D3: Hogyan kontextualizálja a beszélő az információt a hallgató számára”. 
A mondattípusok a nyelvi viselkedésből erednek. A három alaptípus a gon-

dolkodás, a cselekvés és az érzelem valamelyikét előtérbe helyező egy-egy 
konstrukció. 

A mondat középponti része, a magmondat a véges igealak, amely a lehor-
gonyzott folyamatot (eseményt) és az alanyként és más bővítményként kifejezett 
szereplőket lexikai, illetve grammatikai elemekkel leképezi. 
 
7. Hálózatok a szövegben 
 
A szöveg elemeinek kapcsolata hálózat jellegű. Ez a hálózat jelleg a dolog-
folytonosság és az eseménykontiguum tartományaiban és a közöttük lévő 
összefggésekben erősen funkcionál. A hálózat – a szöveg természetéből adódóan 
– dinamikus, amennyiben nem kimerevített struktúra, hanem a beszélő és a 
hallgató feldolgozási műveleteiben jön létre, temporálisan is. Ez a feldolgozó 
temporalitás hozzátartozik a szöveg hálózataihoz. A szöveg vagy szövegrészlet 
hálózatának elemei a következők: szereplők, viszonyaik, eseményeik, minő-
ségeik, körülményeik, valamint az aktivált fogalmi sémák a háttérben.  
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A hálózat jelöltsége, mátrixban (párhuzamosan érvényesülve) a következő-
kön alapul: 
– a konstrukciótípusok kiválasztása, 
– konstruálás: lehorgonyzás, perspektíva, profilálás, előtérbe helyezés, 
– perspektivált fogalmi (tematikus) grammatikai és szemantikai kidolgozás 
(hatókör: mondat, bekezdés, paratónus), 
– kontinuum vagy kontiguum (dolog- és eseménymegnevezésben), 
– mondatszekvencia (egymás mellé helyezés, mellérendelő jellegű tömb/többta-
gú konstrukciótípus, alárendelő szerkezet előre vagy hátrautalása, de nem kizá-
rólagosan meghatározó jelleggel). 
 
8. Rövid esettanulmány 
 
Az előző részekben vázolt nyelvtudományi szövegértelmezés keretében egy 
szövegrészlet elemzése következik alább. Ez az elemzés a maga rövidségében az 
első rész kijelentéseit mutatja be egy példán. Azt a szövegtani alapjellemzőt, 
amely szerint egy szövegben vagy szövegrészletben a beszélő egy dologra 
összpontosít, amely dolgot fogalmilag kidolgoz valamilyen nézőpontból (l. 
Talmy 1996, Langacker 2001). E kidolgozás lényege, hogy az adott dologgal 
kapcsolatban eseményeket konstruál meg. Egyszerűen fogalmazva a szövegek 
egy általános jellemzője mutatkozik itt meg: egy a figyelem középpontjában álló 
dologról hosszabban, több mondaton keresztül van szó. A dologgal kapcsolatban 
értelemszerűen több különböző esemény történik. A szövegekben természetes 
egy dolog ismételt, koreferens említése egymást követő mondatokban, azonban 
ritka és indokolatlan igével kifejezett események ismételt említése szintén 
egymást követő mondatokban. Jó szövegnek tartható (1), amely laborszöveg a 
példa kedvéért, bár kissé gépies vagy iskolás a cselekvő alanykénti említései 
miatt, de nem jó szöveg (2), mert az ige ismétlése miatt maga a mondat ismét-
lődik, illetve kérdéses (3) szöveg volta. 
 

(1) Péter reggel korán kelt. Megreggelizett és munkába ment. Egész délelőtt 
dolgozott. Délben megebédelt. Délután dolgozott. Munka után bevásárolt, 
majd hazament. 

 
(2) Péter reggel korán kelt. Péter reggel korán kelt. Péter reggel korán kelt. 

Péter reggel korán kelt. 
 
(3) Péter reggel korán kelt. Zsuzsa reggel korán kelt. Kati reggel korán kelt. 

Zsolt reggel korán kelt. 
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A mindennapi helyzetekben megalkotott szövegekben a dologfolytonosság, 
vagyis az egy dologról való beszéd az egy dologgal kapcsolatos események 
különbözőségével és egymáshoz illeszkedésével kötődik össze, ahogy (1) példa-
szövegében tapasztalható. 

Az elemzés szövege egy újságcikk részlete, a cikk első bekezdése. A cikk 
hírszöveg, szövegtipológiai szempontból tehát monologikus, írott és tervezett 
szöveg. 
 

(4) Négymilliárd dollárt keresnek 
 
Felszínre hozzák a legnagyobb aranykincset, amely eddig a világon a tenger 
mélyére süllyedt, és azóta is ott pihen. A mai áron négymilliárd dollárt érő 
aranypénz a brit királyi haditengerészet Sussex nevű hajójával együtt merült 
el a hullámsírban a Földközi tengeren több mint háromszáz évvel ezelőtt. A 
brit védelmi minisztérium kedden megállapodott az Odyssey nevű amerikai 
mélytengeri kutatócéggel, hogy felszínre hozzák az egy kilométer mélyen 
lévő rakományt.2 

 
Az aranykincsről szóló hír első bekezdése három mondatból áll. E mondatok 

nyilvánvalóan koherens szövegrészletet képeznek, szövegtanilag szorosan össze-
függnek. A bekezdés koherenciáját egyrészt a dologemlítések koreferenciája 
adja, másrészt az eseménymegnevezések különbözősége, az eltérő események 
kontiguuma. Az ismétlődő dologmegnevezések és a nem ismétlődő esemény-
megnevezések dinamikus hálózatos összefüggései adják a bekezdés koheren-
ciájának lényegét. 

Az aranykincsről szóló hír első bekezdésének legfontosabb szereplője, a 
figyelem középpontjában álló dolog maga az ARANYKINCS. Az ARANYKINCS 
háromszor említődik főnévvel, az aranykincs, aranypénz és rakomány főnevek 
révén. A három főnév szemantikailag szinonim. Az első két főnév esetében ez 
nem meglepő: az aranykincs és az aranypénz főnevek morfológiai szerkezete 
rokon, jelentésük nagyrészt azonos: ’sok kis értékes, aranyból lévő, ember által 
készített tárgy együttese, amelyet értékes volta miatt együtt, elrejtve őriznek’. A 
rakomány az alkalmi szinonima példája: a rakomány jelentése nem hívja elő az 
ARANYKINCS fogalmát, viszont a rakomány jelentésének része a ’több részből 
álló, értékes, őrzést és figyelmet kívánó’ jelleg. Az ARANYKINCS az elemzett 
hírszöveg első bekezdésében még további hat alkalommal említődik inflexiós 
toldalékkal (itt igei személyraggal) és névmással, egyértelművé téve azt, hogy a 
bekezdésbeli referensek közül ez áll a beszélő figyelemirányításának és refe-

                                                
2 Magyar Nemzet, 2002. október 8. (Az MTI-től átvéve.) 
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rálásának középpontjában. Szövegtani értelemben az ARANYKINCS, itt lehorgo-
nyozva, egyedítve, az elemzett bekezdés topikja, ez az a központi dolog, amelyet 
a bekezdésben a beszélő fogalmilag kidolgoz egy meghatározott nézőponból. Ez 
a nézőpont a FELSZÍNRE HOZÁS lehorgonyzott, egyedített fogalmával kapcsolja 
össze a lehorgonyzott, egyedített ARANYKINCSet. 

Az ARANYKINCS az elemzett hírszöveg első bekezdésében nem az egyedüli 
megnevezett dolog. Vele kapcsolatban, a közvetlen szövegkörnyezetében továb-
bi dolgok említődnek, így: felszín, világ, tenger, mély, dollár, haditengerészet, 
hajó, hullámsír, Földközi tenger, minisztérium, kutatócég. Ezek a főnevek nem 
csupán szűkebb értelemben vett jelentésükkel és lehorgonyzott referálásukkal, 
valamint grammatikai szerepeikkel funkcionálnak, hanem az általuk aktivált 
tágabb tudáskereteikkel is. Az ARANYKINCS olyan fogalmakkal kerül közvetlen 
kapcsolatba, vagyis olyan fogalmak segítik a meghatározott perspektívából 
történő megértését, amelyek fogalmilag körülhatárolják. Az ARANYKINCS az 
elemzett hírszöveg első bekezdésében a TENGER, MÉLYSÉG, FELSZÍN dologfo-
galmak által értelmeződik, tehát a szövegben megnevezett egyetlen, azonosított 
aranykinccsel kapcsolatos igen sok lehetséges ismeret közül a tengerbe süllyedés 
és a felszínre hozás asszociálódik hozzá. A TENGER fogalma, tudáskerete számos 
elemet tartalmaz. Közülük a FELSZÍN meghatározó középponti fogalom emberi 
nézőpontból, hiszen az emberi élet szempontjából a tengerről való ismeret a 
nagy vízszintes kiterjedésű felszín felől konstruálódik meg, a felszínen maradás 
az életben maradás archetipikus tényezője és egyúttal nézőpontja. Ehhez képest 
a MÉLYSÉG egyszerre nagyméretű függőleges és oldalirányú térbeli kiterjedés, 
valamint az emberi életre veszélyes és tárgyakat elnyelő közeg. A szövegbeli 
lehorgonyzott aranykincs főnév által kifejezett egyedi azonosítású dolog, a brit 
haditengerészet hajókán szállított arany tehát a dologmegnevezések révén a 
Földközi tenger mélye és felszíne lehorgonyzott dolgokkal kapcsolódik össze 
közvetlenül. A dologmegnevezések között fogalmi átfedések vannak, a meg-
nevezett dolgok nem magukban álló jelenségek, hanem az emberi tudás szerint 
valamilyen általános kapcsolatban vannak egymással. 

Az elemzett szövegrészlet lehorgonyzott eseményeket megnevező igéi 
szintén összetett fogalmi sémáikkal járulnak hozzá a szöveg koherenciájához és 
értelméhez. 

A felszínre hoz igei szerkezet olyan forgatókönyvet aktivál, amely két szerep-
lőt feltételez, egy passzívat, amely elszenvedi a felszínre hozást, és egy aktívat, 
amely végrehajtja azt. A forgatókönyv része körülményként a felszín, amely 
implikálja a mélységet. Végül a forgatókönyv része maga a folyamat, a felszínre 
hozás, sematikusabban a FÜGGŐLEGESEN FÖLFELÉ TOVÁBBÍTÁS fogalmi szerke-
zete. 
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A süllyed ige forgatókönyvében a fő szereplő a passzív dolog, amely egy 
másik erőforrás mint szereplő hatására függőlegesen lefelé lassan mozog vala-
mely közegben. Az elmerül forgatókönyve hasonlít a süllyed igééhez, az elmerül 
esetében azonban a mozgás a közeg felszínéről indul, a konstruálás nézőpontja a 
közeg felszínén kívül, fölötte van. A pihen ige az élőlény vagy fizikai tárgy nyu-
galmi helyzetét mint folyamatot képezi le: valaki vagy valami mozogni képes 
vagy mozgatható, de az adott pillanatban nem mozog a környezetéhez képest. 
Az első bekezdés igéi nagy részének, a felszínre hoz, süllyed, elmerül, pihen igék 
forgatókönyveinek fogalmi tartalma részleges átfedésben van: a SÜLLYEDÉS, 
MÉLYSÉGBEN LÉTEL, FELSZÍNRE HOZÁS, FELSZÍN, MÉLYSÉG fogalmi összetevők 
mindegyikben jelen vannak. Ez a részleges fogalmi egyezés kimutatható az adott 
igék lexikális jelentésében, valamint e jelentések (forgatókönyvek) szövegbeli 
megvalósulásaiban. 

A megállapodik ige szövegbeli jelentése ’egyezségre jut valamely ügyben’, 
forgatókönyvének fontos összetevője két aktív fél (emberi cselekvő), az egyez-
ség tárgya (például elvégzendő munka vagy érteket képező dolog), továbbá az 
egyezség tárgyának viszonya a két félhez. A folyamat (a szövegben lehor-
gonyzott esemény) az egyezség tárgya két félhez való viszonyának a rendezése, 
megváltozása a két fél egyetértésével. 

Az elemzett hírszöveg első bekezdésének mondatai között nem lehet hagyo-
mányos értelemben vett mellérendelő grammatikai kapcsolatot kimutatni. Ez 
tehát nem lehet alapja a szöveg koherenciájának. Az elemzés során az vált nyíl-
vánvalóvá, hogy a dologmegnevezések, főképp a figyelem középpontjában álló 
dologmegnevezés és a vele kapcsolatos lehorgonyzott folyamatok (események) 
fogalmi szerkezetei között nagymértékű az egyezés: ugyanazok a fogalmi össze-
tevők (SÜLLYEDÉS, MÉLYSÉGBEN LÉTEL, FELSZÍNRE HOZÁS, FELSZÍN, MÉLYSÉG) 
meghatározó módon jelen vannak mind a dolgok, mind a folyamatok nyelvi 
leképezésében. Ezek a fogalmi összetevők összetett fogalmi sémák, mentális 
terek. A szöveg(részlet) koherenciáját ezek a hálózatba rendeződő, típus 
jellegükben és megvalósulásokban egyaránt érvényesülő fogalmi tényezők adják 
első helyen. Mivel grammatikai értelemben itt a mondat középponti eleméről, a 
véges igealakról (hagyományos értelemben az állítmányról) és annak követlen 
bővítményeiről van szó, az ekképp értelmezett koherenciatényezők mondattani-
lag is funkcionálnak, de nem definíciószerű mondatszerkezetek formájában, ha-
nem aktuális fogalmi hálókban. 

Az elemzett hárommondatos bekezdésben az egyetlen olyan elem, amely 
séma szerint nem kötődik a központi témához, az aranykincshez, a megállapodik 
ige és a hozzá bővítményként kapcsolódó szereplők (minisztérium, kutatócég). 
Itt azonban nem tematikai ugrás vagy a dologmegnevezések folytonosságának a 
megszakítása történik, hanem a fókuszált dolog fogalmi kifejtésének egy kiága-
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zásáról van szó. A megállapodás ugyanis a felszínre hozásról szól, amely – mint 
látható volt – a bekezdés fő eseményösszetevője, szoros összefüggésben a 
figyelem középpontjában álló dolog helyzetével. 
 
9. Összefoglalás 
 
A tanulmány kiinduló állításai szerint egy szövegrészletben a figyelem közép-
pontjában álló dologról több tagmondatban is megkonstruál ismeretet a beszélő, 
a fontos dolgok megnevezése ismétlődik, a velük kapcsolatos események viszont 
különböznek, kontiguumot alkotnak. A dolgok megnevezései tudáskereteket, az 
események megnevezései forgatókönyveket hívnak elő a kontextushoz és ko-
textushoz illesztett aktuális jelentésen túl. A szövegben egymást követő monda-
tokban a dologmegnevezés folytonossága és az eseménymegnevezések konti-
guuma a tudáskeretek és forgatókönyvek aktuális konceptuális összefüggésein, a 
megnyitott mentális terek hálózatán alapul. Ez a fogalmi hálózat dinamikus, a 
szöveg műveleti szerkezetében előre haladva, a korábbi részekre épülve, kumu-
láló jellegű konstruálással és változó tartalmú figyelemirányítással (folytonos-
sággal vagy váltással) alakul a szöveg folyamán. Az elemzés azt mutatta be, 
hogy a kiinduló állítások olyan szövegtani koherenciatényezőkre mutatnak rá, 
amelyek meghatározóak a szöveg műveleti szerkezetének megkonstruálásában 
és megértésében. E koherenciatényezők természetesen további kutatásokat igé-
nyelnek a pontosabb leírás érdekében. 
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Topic Continuity and Event Contiguum in Discourse 
 
The paper draws attention to some basic semantic features of nominals and predicates 
(finite verbs) which fulfil a role in discourse beyond the immediate scope of the clause 
or sentence. The suggestion is in line with the tenets of cognitive linguistics, in the sense 
of which there is a close relation between linguistic structures and their instantiations, 
emphasizing that linguistic representations are rather emergent than fixed units, and 
production and comprehension are part of the system. One type of coherence based on 
topic continuity has its source in the semantics of nouns denoting things, being nominals 
as component structures in clauses. Topics are the expressions of entities in the focus of 
attention, with continuity in a subsequent row of clauses in discourse. Another type of 
coherence originates from the semantics of finite verbs denoting processes (temporal 
relations) between things (topics) mentioned, giving the semantic profile of clauses, with 
contiguity in a subsequent row of clauses in discourse. The encyclopaedic frame of the 
nominals and the scripts (action schemas) of the finite verbs are activated as mental 
spaces in an interactive way during discourse processing, resulting in conceptual 
networks. These types of coherence are produced during the evolving of the online 
process of discourse, within the attentional frame. The paper demonstrates the 
hypothesis via the analysis of a sample of news discourse. 


