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Következtetési műveletek és koherenciateremtés 
 

Simon Gábor 
 

1. Bevezetés 
 
A kognitív szemléletű szövegtan szerint a szöveg nem tükrözi vagy leképezi a 
világot, „hanem reprezentációk összetett rendszerében modellálja” (Tolcsvai 
Nagy 2001: 121). A szövegértelem mint kognitív modell (1) több forrásból (ak-
tuális diskurzus, enciklopédikus tudás, a szituáció ismerete) és különféle műve-
letekkel (fogalmi sémák aktiválása, kidolgozása, következtetések) jön létre, (2) a 
nyelvileg kifejtett jelentés alulspecifikált a szövegértelem gazdagságához képest, 
továbbá (3) a szöveg mentális reprezentációja dinamikusan kibontakozó struktú-
ra (Sanders−Spooren 2001: 1−7). A koherencia tehát nem a szöveg jellemzője, 
hanem a szöveg megértésével formálódó mentális reprezentációé (Givón 2008: 
258−259): legtágabb értelemben véve akkor koherens a szövegértelem, ha össze-
kapcsolhatók a szöveg nyelvi kifejezéseinek feldolgozásával kialakított jelenté-
sek, információs egységek (Sanders−Spooren 2001: 7).  

A szövegértelem dinamikus, ugyanakkor strukturált mentális reprezentáció, 
amelyet Givón (2008: 262; l. még Simon 2014: 98−100) javaslata nyomán jelen-
tések hálózataként célszerű modellálni. E hálózatban az egyes jelentések között a 
befogadó elme (szomszédsági, hirearchikus vagy egyéb) kapcsolatokat alakít ki, 
egymáshoz horgonyozva a jelentéseket, ezáltal válik koherenssé a szöveg egé-
szének jelentése. A jelen tanulmány célja a koherenciateremtés folyamatának 
vizsgálata, azoknak a műveleteknek az elemzése, amelyekkel a jelentések közöt-
ti kapcsolatok létrejönnek.  

E műveletek egyike a következtetés (inferencia): a nyelvileg nem kifejtett 
összefüggések kialakítása, vélekedés, az új információ integrálásának, a mentális 
reprezentáció „frissítésének” egyik alapvető módja. Grice már a hetvenes években 
ráirányította a figyelmet arra, hogy a szó szerinti jelentés kiterjesztésének hátteré-
ben egy implikatúrákat eredményező következtetéses eljárás áll, amely az együtt-
működési elvre alapul, és biztosítja a diskurzus koherenciáját (Grice 1975; l. még 
Sanders−Spooren 2001: 4; Pléh 2014: 297). A szöveg kognitív kiindulópontú ma-
gyarázata mind a mikroszint (a fogalmi szójelentésen alapuló anafora bizonyos tí-
pusai), mind pedig a mezoszint (fogalmi sémák részleges kifejtettségére épülő) ko-
herenciaviszonyainak bemutatásában következtetési műveletekre támaszkodik 
(Tolcsvai Nagy 2001: 229−230, 272−280). Az inferencialitás körében végzett ha-
zai kutatások pedig egyértelműsítik, hogy a hétköznapi következtetés részét képezi 
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az események fogalmi és nyelvi konstruálásának, és nincs éles határ a tapasztalás 
és a következtetés/vélekedés között a megfigyelt eseménysorról kialakuló narratí-
vákban (Kugler 2015: 131−197). Nem egyértelmű azonban, hogy vajon az infe-
renciák csupán propozíciók mikroszintű összekapcsolását végzik (áthidalásokként, 
l. Pléh 2014: 297−299), vagy a szövegértelem egészére kiterjedő koherenciaképző 
műveletként is értelmezhetők-e (l. a tudásalapú/lexikális következtetések jelentő-
ségét Givón 2008 elméletében). Nincsenek magyar nyelvű szövegeken végzett 
empirikus vizsgálatok arról, hogy pontosan miként és milyen következtetési folya-
matok mennek végbe a megértés során (leginkább az emlékezésre és a felidézésre 
vannak adataink, l. Pléh 2014). És azt sem tudjuk, hogy általános következtetési 
mechanizmust kell-e feltételeznünk a koherenciateremtés hátterében (miként 
Grice, továbbá a relevanciaelmélet osztenzív-következtetéses nyelvelméleti mo-
dellje javasolja, l. Sperber−Wilson 2013), vagy a következtetéses műveletek mű-
fajspecifikus, szövegtípusfüggő mintázatokba rendeződnek. 

Ebben a tanulmányban egy olyan kutatás eredményeit mutatom be, amely 
olvasók következtetési műveleteit vizsgálta elbeszélő és lírai szövegek esetében. 
Az elméleti keretet részben a Peirce által kidolgozott hármas kategóriarendszer 
(dedukció, indukció, abdukció), részben pedig az erre alapozott abduktív megis-
meréselmélet (Magnani 2009) adta. A továbbiakban először felvázolom a vizs-
gálat során használt fogalom- és kategóriarendszert, majd bemutatom a vizsgá-
latot és annak eredményeit. A tanulmányt az eredmények értékelése zárja. 

 
2. A következtetési műveletektől az abduktív megismerésig 

 
Az inferencialitás megközelítését egyfelől a műveletek mechanikus, esetenként 
logikai-komputációs leírása, másfelől a bináris oppozíciók (áthidalás és prediktív 
következtetés, dedukció és indukció, szigorú és laza következtetési folyamatok, 
gyenge és erős eljárások) mentén történő kategorizálás jellemzi (részletesen l. 
Kugler 2015: 63−70). A következtetés azonban nem homogén művelet, és nem 
csak a szöveg koherenciáját biztosítja, sokkal inkább „komplex, általánosan al-
kalmazott, az emberi kogníció szempontjából alapvető jelenség”, amely „akkor 
is működésbe lépne, ha a szöveg teljesen kifejtett és koherens volna” (Kugler 
2015: 63, 65). Kutatásom egyik előfeltevése, hogy a következtetés az emberi 
megismerés összetett folyamata, a másik pedig, hogy a dichotómiák helyett egy 
rugalmasabb, hármas rendszer alkalmazandó. 

E rendszer kiindulópontja Charles S. Peirce szemiotikai ismeretelmélete (l. 
Peirce 1934), amely ugyan rendkívül összetett, több (paradigmatikus) változást 
mutató (l. Burks 1946) filozófiai modell, így részletes ismertetésére e tanul-
mányban nincs mód, ám a vizsgálat szempontjából legfontosabb tézisei a követ-
kezőképpen összegezhetők. (1) A következtetésekkel vélekedéseket alkotunk 
és/vagy igazolunk a világról, amely a megismerés szerves részét képezi. (2) A 
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hipotézisalkotás, a találgatás evolúciós (ösztönszerű) mentális örökség, amely 
ugyanúgy érvényes ismeretekhez vezet, mint a bizonyítás. (3) A vélekedésnek 
nem csupán a gondolkodásban, hanem már a percepcióban is alapvető szerepe 
van.1 (4) Az emberi elme bizonyos folyamatai nem racionális, elemző jellegűek, 
hanem szintetizáló természetűek és tárgykonstituáló szerepűek: hipotetikus gon-
dolkodás nélkül törvényszerűségek sem lennének feltárhatók, a vélekedő követ-
keztetések a racionális cselekvést alapozzák meg. 

A vélekedés rehabilitálásán túl Peirce episztemológiáját a hármasság uralma 
jellemzi. A dedukció és az indukció mellé az abdukció fogalmát dolgozza ki. 
Míg az első esetben egy jelenség magyarázatához törvényszerűséget hívunk se-
gítségül (így a konklúziónk biztosan igaz lesz), a második esetben pedig a ma-
gyarázat során egy gyenge (valószínű) hipotézisre támaszkodunk (konklúziónk 
tehát valószínűleg igaz, és a következtetés célja éppen az, hogy a hipotézist érvé-
nyesítse), addig abduktív következtetés esetén egyáltalán nincsen semmilyen hi-
potézisünk a háttérben, és éppen a következtetés révén jutunk el egy lehetséges 
hipotézis kialakításáig.2 Ez tehát nem két propozíciót köt össze, hanem azt a hi-
potetikus hátteret teremti meg, amely alapján a komplex jelentés egésze kohe-
renssé válik. Ha szövegek megértésekor sikerül abdukciót azonosítani, akkor 
megállapítható, hogy a következtetések nem csupán mikroszintű szövegegysé-
gek összekapcsolásában játszanak szerepet, és vizsgálatuk új lendületet adhat a 
koherencia kutatásának. 

 A peirce-i ismeretelméletre alapozva Lorenzo Magnani (2009) dolgozta ki az 
abduktív megismerés modelljét a tudományelméletben, az abdukció részletes ti-
pológiáját tárva fel. Megkülönbözteti a teoretikus (pusztán mentális modellálá-
son alapuló, azaz offline) abdukciót a manipulatív műveletektől (amelyek a kör-
nyezet alakítása, például újrarendezése, megváltoztatása révén vezetnek hipoté-
zisalkotáshoz, online folyamatok). A teoretikus abdukción belül pedig elkülöníti 
a modell alapú következtetéseket a szentenciózus abdukciótól: az előbbi eseté-
ben analógia, más médiumokkal való összevetés (figurativitás) eredményez véle-
kedést, az utóbbi pedig a vélekedés szillogisztikus megformálása (absztrakt for-
muláját l. a 2. lábjegyzetben). Nincs éles határ az abduktív következtetések típu-
sai között (az analogikus modellalkotás a környezeti erőforrások, eszközök ma-
nipulatív alkalmazásába mehet át, miközben egy formális analógia logikai for-
mulát is ölthet). Sőt, amennyiben a teoretikus abdukció kellően stabil összefüg-
gésekhez vezet el, dedukcióba hajlik a megismerés, a manipuláció ismétlődése 
pedig induktív igazolássá válhat.  

                                                           
1 Peirce szerint nem az entitás részleteiből állítjuk össze az észleletet, hanem a dolog egészét észleljük 
(percepciós holizmus), az azonosítás, felismerés során pedig vélekedéseket formálunk a dologról. 
2 Peirce (1934) megfogalmazása alapján: Egy meglepő tény, C, megfigyelhető. De ha A igaz len-
ne, C természetessé válna. Ezért ésszerű A igaz voltát feltételezni. 



 Következtetési műveletek és koherenciateremtés 

93 

Az irodalmi szövegek antroposzemiotikai elmélete szerint a megértés során 
mindhárom következtetési műveletet alkalmazzuk (Taha 2016: 345). De igazolha-
tók-e empirikusan a következtetési folyamatok? Milyen arányban mennek végbe e 
műveletek a befogadás során? És van-e a műfajiságnak bármilyen hatása a kö-
vetkeztetési műveletekre? A kutatás során ezekre a kérdésekre kerestem a választ. 

 
3. A vizsgált anyag és a vizsgálat módszerei  

 
A kutatás hipotézise szerint a következtetési műveletek elemzése alkalmas arra, 
hogy újrafogalmazhassuk a narratív és a lírai műfajok közötti különbséget, még-
pedig a következő módon: a lírai műalkotások poétikai hatása intenzív abduktív 
következtetések mentén bontakozik ki, míg a narratív szöveg befogadása során az 
induktív és a deduktív inferencia dominál. A hipotézis vizsgálatához három szöve-
get alkalmaztam: Örkény István egyik egyperces elbeszélését (Jelenség), a novella 
Erdős Virág által versként tördelt változatát, továbbá Horváth Elemér kortárs költő 
rövid versét (emlékezés a távozásra). Noha az Örkény-mű groteszk jellege sajátos 
befogadói értelemképzést kezdeményezhet, a novella egyszerű történetsémája, 
egyszerű stílusa a mindennapi narratívákhoz teszi hasonlatossá. A Horváth-versre 
poétikai sűrítettsége, terjedelme és kevéssé ismert jellege miatt esett a választás, 
hogy az adatgyűjtés során elkerüljem az iskolai verselemzések gyakorlatát. Az el-
beszélő, de versként tördelt szöveggel azt vizsgáltam, vajon a poétikusabb forma 
elmozdítja-e a befogadást az intenzívebb abdukció irányába. 

Az adatgyűjtést internetes kérdőívekkel végeztem 2017 tavaszán.3 Az egyik-
ben Örkény novellájára és Horváth versére vonatkoztak kérdések, a másikban az 
Erdős-féle versváltozatot követte a kortárs költemény. A kutatás nem reprezenta-
tív: 30 felsőfokú vagy posztgraduális tanulmányokat folytató hallgató vállalko-
zott a kitöltésre. Magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók nincsenek közöttük, 
mert ők professzionális értelmezőkké válnak a képzés során.  

A résztvevőktől a szövegek elolvasását, majd 9 kérdés megválaszolását kér-
tem. A kérdések egy része a szövegértelem egészére, a holisztikus olvasat kiala-
kulására irányult (parafrázis megalkotása, a központi szereplő azonosítása és 
jellemzése, a szövegbeli történések tér-, idő- és társas kontextusának meghatáro-
zása, a szövegbeli események magyarázata), más részük kiemelt kifejezések je-
lentésének megadását kérte. A teljes értelemszerkezetre és a lokális koherencia-
viszonyokra egyaránt kiterjed tehát a felmérés. A kérdéseket a holisztikus olva-
sattól a lokális jelentésadásokig rendeztem el (top−down orientáció), ez azonban 

                                                           
3 A kérdőívek elérhetők a következő url-címeken: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvrdnCF25WcLsHo4h94ju_6sjTjmLo23ycmiLmd-
p05v4bxA/viewform, illetve 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTXq_2BrsMOvJ9LgfolGpB1dXjqgjXoWU3NIdF
Gn81ldTMdw/viewform. 
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egy offline, utólagos adatgyűjtés esetén nem teszi lehetővé, hogy a két dimenzió 
dinamikus kapcsolatát is feltárjuk.  

Mivel a válaszok (összesen 540 darab) egyúttal a szövegek jelentésére irányuló 
következtetéseknek tekinthetők, elemzésükhöz elsősorban a három peirce-i kate-
góriát alkalmaztam. Deduktívnak értékeltem a választ, ha az stabil tudásra, 
összefüggésrendre hivatkozott, illetve ha semmilyen módon nem lépett ki a szö-
veg által expliciten felkínált evidenciák köréből.4 Induktívnak bizonyult a válasz, 
ha gyenge hipotézisre hivatkozott, és bizonytalanságát nyelvileg is jelölte, illetve 
ha újszerű részleteket integrált a magyarázatába, kiterjesztve a szövegértelmet 
nyelvileg nem explikált irányba.5 Végül abduktívnak minősítettem a választ, ha 
új, saját olvasatot hoz létre (szentenciózusan), egyéni asszociációkkal gazdagítja 
azt, modell alapú, figuratív jelentéseket dolgoz ki.6 A kutatás jelenlegi fázisában 
nem különítettem el az abdukció altípusait, azok a kategória árnyalt alkalma-
zását, a problémás esetek minősítését segítették.  

A kategorizált válaszokat mennyiségi és minőségi elrendeződés szempontjá-
ból egyaránt elemeztem. Az inferenciák statisztikai megoszlását ROPstat7 szoft-
verrel vizsgáltam, kétmintás t-próbával tesztelve a hipotézist. A kvalitatív elem-
zés során az egyes szövegekhez tartozó válaszok jellegét és arányát dolgoztam 
fel, feltérképezve a szövegfüggő következtetési profilokat. 

 
4. Eredmények 

 
A narratív szöveg esetében a válaszok 33%-a deduktív, 22%-a induktív, 45%-a 
pedig abduktív jellegű. A lírai szövegnél ezek az arányok: 35% (D), 34% (I) és 
31% (A). A hipotézis centrális állítása tehát (a lírai szövegek intenzív abdukciót 
kezdeményeznek, míg a narratívák esetében a dedukció és az indukció megy 
végbe nagyobb arányban) nem igazolódott: a novella megértése nagyobb arány-
ban abduktív, a költeménynél viszont egyik művelet sem domináns, ám az in-
dukció aránya szembetűnően nagyobb, mint az elbeszélő szöveg esetében. 

Összevetettem a novellára és a versváltozatra adott válaszokat is: az előbbi 
35% : 24% : 41%, az utóbbi 32% : 20% : 48% megoszlást mutatott (D : I : A 
sorrendben). A különbség nem szignifikáns (p=0,3202): sem a műfajiság, sem a 
szövegforma nem eredményezett intenzív abdukciót a verses szövegek esetében, 

                                                           
4 Például: „A parafa dugó, azt hiszem, természetéből fakadóan egy idő után megszívja magát vízzel, 
tehát a tömege miatt süllyedhetett el.” (I/4.) A római szám a kérdőívet, az arab szám a kitöltőt jelöli. 
5 Például: „Beköszönt az ősz, a táj jellegzetességeiről ír a szöveg. Feltehetően 46 éve történt vala-
mi ezen a napon, valaki eltávozott, vagy valami elmúlt, erre emlékezik vissza a szerző.” (I/1.) 
6 Például: „A vadludak jelölhetnek más emigránsokat.” „Egy átlagos ember (Hirt G. Sándor), akit 
a szöveg metaforikusan parafa dugóként ábrázol. E központi alak feltehetőleg hisz a saját egyedi-
ségében (néven nevezi magát), de a narrátor szempontjából nem különül el más »parafa dugóktól« 
(emberektől).” (I/9.)  
7 A program elérhető a http://www.ropstat.com url-címen. 
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ugyanakkor a mennyiségi adatok alapot adnak a különböző műfajú szövegek 
megkülönböztetésére, csak nem a kiinduló hipotézisben megfogalmazott módon.  

E megkülönböztetést segíti felismerni és meghatározni a következtetési profi-
lok minőségi elemzése. Alapvetően kétféle inferenciális mintázat különíthető el: 
tiszta profil, amelyben kizárólagossá válik, vagy dominál (legfeljebb két eltérés-
sel) egyfajta követeztetési művelet; és vegyes profil (heterogén a műveletek jel-
legét tekintve). Az alábbi táblázat a narratíva és a versként tördelt narratíva kö-
vetkeztetési mintázatait összegzi. 

 
 Örkény-novella Örkény-novella versként 
Tisztán deduktív profil 2 (13,3%) 2 (13,3%) 
Tisztán induktív profil − − 
Tisztán abduktív profil 5 (33,3%) 6 (40%) 
Vegyes profil 8 (53,4%) 7 (46,7%) 

 
A válaszadók jelentős része (50% körül) törekedett arra, hogy következtetései 

egy irányba mutassanak, kisebb részben a meglévő, illetve a szöveg által felkí-
nált tudás alapján (dedukció), nagyobb részben saját hipotetikus olvasat kialakí-
tásával (teoretikus abdukció) érték el a koherens értelmezést. A kvalitatív elem-
zés megerősíti a mennyiségi mérést: nincsen tisztán induktív profil a válaszok 
között, az elbeszélés esetében a fő értelmezési stratégia az erős koherenciaterem-
tésé, amely homogén következtetési műveletsorral valósul meg. Másfajta megér-
tési módot mutatnak a vegyes profilok: a holisztikus olvasat elsősorban induktív 
jellegű, azaz gyenge, bizonytalan hipotézis áll a háttérben, és a formálódó szö-
vegértelmet próbálja az adatközlő analógiás (modell alapú abduktív) következte-
tésekkel stabilizálni − ez az olvasat fenntartásának stratégiája. Vagy pedig a 
bizonytalan hipotézist is háttérbe tolva deduktív módon megmarad a szövegben 
kifejtett tudáselemek körében, sőt 3 esetben maga a teljes olvasat eleve deduktív, 
és csak némely szövegrészlet (a kontextus elemei, illetve egyes mikroszintű je-
lentésadások) kapcsán vállalkozik az adatközlő induktív következtetésre. Ez az 
elkerülés stratégiája: a válaszadó nem törekedik saját olvasata stabilizálására, 
csak azokon a pontokon tartja fenn, ahol az nem ütközik az olvasottakkal.8 

A következőkben a versszövegre irányuló válaszok elemzésének eredményeit 
foglalom össze, ezúttal is egy összkép kialakítására törekedve csupán. 

 
 Horváth-vers (1.) Horváth-vers (2.) 
Tisztán deduktív profil 1 (6,7%) − 
Tisztán induktív profil 1 (6,7%) − 
Tisztán abduktív profil 2 (13,3%) 1 (6,7%) 
Vegyes profil 11 (73,3%) 14 (93,3%) 

                                                           
8 Van olyan vegyes profil is, amelyben az általános abduktív olvasat a kontextus és az események 
magyarázata kapcsán bizonytalan indukcióra vált, és megfigyelhető egy esetben az is, hogy az 
egyéni olvasat kidolgozását mutató mintában deduktív válaszok jelennek meg. Vagyis a stratégiák 
kategóriái között fokozatos átmenet tételezhető. 
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A mennyiségi mérésnél bemutatott tendencia (a következtetések kiegyenlített 
megoszlása a lírai mű esetében, az indukció magasabb aránya) párhuzamba állít-
ható a minőségi elemzés eredményével: nagyon kevés tiszta profil fedezhető fel, 
a vegyes következtetési mintázatokban az induktív válaszok nagy mennyiségben 
fordulnak elő.9 A vegyes profilok variabilitása is jelentős: rendkívül sokféle min-
tázat alakult ki a válaszokból, amelyek alapján inkább csak tendenciák fogal-
mazhatók meg. Az adatközlők egyötöde a vers egészét induktív módon értel-
mezte, vagyis a parafrázist, a szöveg központi szereplőjét, az események tér-, 
időbeli és társas kontextusát, valamint azok magyarázatát tekintve gyenge hipo-
tetikus olvasatot alakított ki. Azok az olvasók, akik a holisztikus olvasatukat 
deduktív módon alakították ki, ugyancsak gyakran hajtottak végre induktív kö-
vetkeztetéseket az események közegére, magyarázatára, vagy pedig az egyes ki-
fejezések szövegbeli jelentésére vonatkozóan. Továbbá az abduktív értelmezés 
megvalósítása esetén is jellemző volt az induktív válaszok megjelenése, ami arra 
utal, hogy még az egyéni olvasat sem bizonyult kellően stabilnak, és leginkább a 
kontextusra és az elemi jelentésekre irányuló kérdéseknél az adatközlő csak óva-
tos feltételezéseket fogalmazott meg.10 A válaszolók egyötöde pedig teljesen ve-
gyes profilt alakított ki: ezekben mindhárom következtetési művelet több vá-
lasznál megjelenik, egymást váltogatva, az olvasat tehát impresszionisztikus (a 
szövegről kialakított első benyomások mentén szerveződik), illetve heurisztikus 
(esetleges, hogy mely kérdésre milyen művelettel válaszol). 

Általánosan megállapítható, hogy a lírai szöveg esetében az egyes válaszok 
nagyobb függetlenséget mutatnak egymástól, a vers befogadása változatosabb és 
változékonyabb mintázatokhoz vezet. Különösen igaz ez a mikroszintű jelentés-
adásokra: 30 adatközlőből 23 egymáshoz igazította a kifejezések jelentésének ki-
következtetését az elbeszélésnél (tehát a négy jelentésadásból legfeljebb egy tért 
el, legalább három azonos volt), ezzel szemben a Horváth-versnél mindössze 10 
esetben figyelhető meg, hogy a kiemelt szavak jelentését (közel) azonos módon 
következtették ki. A versszöveg tehát nem csupán a megértés általános folyama-
tában, hanem az egyes kifejezések kapcsán is jobban kedvez az egyéni ötletek-
nek, asszociációknak, szórtabb mintázatot eredményez. 
 
 
 
 

                                                           
9 Megjegyzendő, hogy a versszöveg kapcsán feltett kérdésekre 9 esetben (az összes válasz 3,3%-
ában) nem érkezett érvényes válasz, tehát az adatközlők ezekben az estekben semmilyen következ-
tetést nem végeztek.  
10 Egy esetben a válaszadó reflektált is erre: „Össze vagyok zavarodva. Az van a fejemben, hogy 
azért ehhez lett hasonlítva a nap, mert ha az ember elképzel egy forrást, az csillog és ömlik, és a 
napra, ha ránézünk, csillog, és olyan, mintha ömlene.” I/4. 
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5. Értékelés 
 
A szövegek megértésére irányuló korábbi vizsgálatok a következtetéseket első-
sorban mikroszintű áthidalási jelenségekként közelítették meg, a szövegtipológi-
ai különbségeket pedig makroszinten, a sémaképzés folyamataiban vizsgálták (l. 
Pléh 2014). A történetsematizáció jellemzőit felidézéseken keresztül kutatták, és 
a szándéktulajdonítás, a cselekvési minták egyfajta naiv szociálpszichológiai je-
lentőségére mutattak rá. Ebben a tanulmányban olyan kutatást mutattam be, 
amely nem korlátozza az inferencialitás vizsgálatát a propozíciókra, és amely a 
befogadás műfaji különbségeit a következtetések jellegén keresztül próbálja 
megragadni. Az eredmények szükségképpen vázlatos áttekintése is világossá te-
szi, hogy a koherenciateremtés más természetű folyamatokkal valósul meg elbe-
szélő és lírai szöveg esetében, amelyre a szövegformának nincs szignifikáns ha-
tása. Míg a narratíva befogadása során az olvasatot stabilizáló, deduktív és ab-
duktív műveletek dominálnak, addig a lírai szöveg olvasására a szövegértelmet 
nyitottan hagyó, gyenge hipotézisekhez vezető következtetések válnak fontossá. 
Mindezt a kvantitatív adatok csak részlegesen mutatják, ám a következtetési pro-
filok elemzése az indukció jelentőségét emeli ki a líraolvasásban.  

A deduktív és az induktív inferenciák erős koherenciaképző stratégiát alapoz-
nak meg, lényeges különbség a mentális reprezentáció forrásában van (tudás-, 
illetve szövegbázis alapú, vagy egyéni hipotézisen alapuló). Az elbeszélés eseté-
ben az induktív következtetések fenntartják a már kialakított olvasatot (integrál-
nak újabb jelentéselemeket), illetve elkerülhetővé teszik a koherencia megbom-
lását, hiszen nem kezdeményeznek teljesen új reprezentációt, ugyanakkor nem is 
mellőzik az új jelentések lehetőségét. A versszöveg befogadása nagyobb mentá-
lis erőfeszítéseket vár el, ezt a mintázatok heterogenitása és variabilitása is mu-
tatja. Továbbá az indukció nem csak nagyobb arányban, de más funkcióval is je-
lenik meg: az olvasat stabilizálása helyébe a rugalmasság és a nyitottság igénye 
lép, a makro- és mikroszinten egyaránt megjelenő induktív következtetések pe-
dig egyfelől biztosítják a szövegértelem kumulatív kialakítását, másfelől teret 
engednek az egyéni asszociációknak, de akár a deduktív levezetésnek is. Összes-
ségében megállapítható, hogy a költészet valódi komplexitását nem az abduktív 
műveletek intenzitása eredményezi, hanem egy induktív-integráló értelemképző 
stratégia. Ez pedig empirikus mérésekkel támasztja alá azt a kognitív poétikai 
tételt, miszerint a líraiság alapvetően a mindennapi koherenciaképző műveletek 
elbizonytalanításával, kognitív inkoherencia kialakításával, továbbá az erre rea-
gáló mentális reprezentációs eljárásokkal magyarázható (Tsur 2013: 234−236, 
Freeman 2009: 177−179, Simon 2016: 131−132). Másként fogalmazva, a lírai 
szöveg megértése másként vezet el egy koherens mentális reprezentációhoz, 
mint a narratívák olvasása.  
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Természetesen ez a vizsgálat is számos további kérdéshez vezet el. Utólagos 
adatgyűjtésként nem alkalmas arra, hogy a megértés inferenciális aspektusának di-
namikus modelljéhez vezessen. Megfigyelhetővé teszi a holisztikus és mikroszintű 
folyamatokat, és ezek részleges egymásba ágyazódását, ám viszonyuk alapos 
feltérképezéséhez más módszerekre (online empirikus vizsgálatokra) kell támasz-
kodni. Érdemes tovább finomítani a következtetések hármas osztályozását, ki-
dolgozva egy következetesen alkalmazható kategóriarendszert, ugyanis a kérdő-
ívre adott válaszok több esetben átmenetet képeztek az egyes kategóriák között, 
minősítésük tehát az elemzői eszközök jelenlegi kidolgozottságában az intuíció 
veszélyét hordozza. Úgy vélem azonban, hogy már az itt bemutatott kutatás is rá-
irányítja a figyelmet a koherencia műveleti aspektusának jelentőségére, továbbá 
megerősíti azt a feltevést, hogy a koherenciateremtés további empirikus vizsgálata 
nemcsak szükséges, de még számos fontos eredményt tartogató vállalkozás. 
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Inferential Processes and Coherence Building 

 
Inferential processes are relatively neglected in text linguistic research despite their 
importance in coherence building. In this paper, I outline an empirical investigation in 
which I explored holistic and micro-level inferences of informants reading different 
texts. I used a short story, its other version transformed to verse, and a lyric text. For data 
collection, I elaborated a questionnaire and adapted the Peircean theory of inferences, as 
well as the model of abductive cognition as an analytical framework. The hypothesis of 
the study was that poetry initiated more intensive abductive reasoning than a narrative 
text. The most important findings of the investigation are the following: reading a 
narrative text involves more abduction and a more homogeneous inferential pattern, 
whereas in the case of a lyric text the main inferential strategy is based on inductive 
reasoning, and the inferential profile is more diverse. This shows that genre-specific 
strategies of coherence creation can be assumed, and there are different inferences on the 
holistic and on the micro-level of mental representation. 


