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Kitöltendő rovatok 
A kontextus és a fogalmi sémák szerepe  

Kosztolányi A szó hatalma című publicisztikai írásában 
 

Tóth Áron Tamás 
 

„Intimitás – talán ez a szó fejezi ki legtömörebben Kosztolányi értékét.  
Közelebb jön az emberhez, mint más író, sőt talán közelebb,  

mint az ember saját élményei, és segít megfejteni rejtett értelmüket.”  
(Szerb Antal: A magyar irodalom története) 

 
1. Bevezetés 
 
Az interperszonális és interszubjektív viszonyok „egy kultúra és a realitás együt-
tes kapcsolatát testesítik meg” (Csányi 2016: 101), ehhez kifejezőeszközül a 
nyelvet használva, ami olyan „szövegek formájában valósul meg, amelyek kom-
munikációs helyzetekbe vannak ágyazva” (Dobi 2011: 19). Ebből következően 
kultúra és realitás a szöveg kiterjesztett, tágabb, de az értelmezéshez elengedhe-
tetlen kontextusaként feltételezhető. A szövegtípus meghatározása, valamint a 
fogalmi sémák kifejtése pedig visszafelé segíthet egy kultúra és egy realitás1 ka-
tegorizált rekonstruálásában, mivel „sémák nélkül a kategóriák csupán a fogal-
makkal kapcsolatos értelmi funkciók, de semmiféle tárgyat nem jelenítenek meg. 
A jelentés az érzékelésből járul hozzájuk, mely valóságot kölcsönöz nekik, ám 
egyszersmind korlátozza is őket” (Kant 2004: 182). 

Jelen tanulmányban két, a szövegtani kutatásokban igen gyakran használt ter-
minus értékét és funkcióját kívánom felvázolni a pragmatikai szemléletmód tük-
rében. Ezek pedig a már fentebb is említett ’szöveg kontextusa’ és a befogadói 
működésben indukált ’fogalmi sémák’-nak koherencia-teremtő kölcsönhatása 
egymással, amelyben párhuzamosan tetten érhető a szöveg- és a fizikai világ kö-
zött konstituált kapcsolat, mint ahogy ezt a későbbiekben igyekszem statuálni 
Kosztolányi Dezső egy választott publicisztikai írásában. Ezek a jelenségek lát-
szólag különállóak, azonban funkciójukat tekintve szinte azonos szerepet töl-
tenek be egy szöveg befogadásában, mivel „a téma ismerete szorosan kötődik a 
résztvevők világról való előzetes tudásához: a megnyilatkozások értelmezésé-
hez” pedig „szükség van arra, hogy olyan ismereteket is aktivizáljunk, amelyek 

                                                           
1 A névelőkkel ellátott kultúra és realitás már nem azonos a Csányitól idézettel, abban az értelem-
ben, hogy a szövegvilágból nyerhető rekonstruktív elemek a nyelvi síkhoz köthetőek.  
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nincsenek nyelvileg kifejtve a megnyilatkozásban és a beszédhelyzet (szituáció) 
ismeretéből sem következnek” (Tátrai 2004: 481).  

Elkerülhetetlennek tartottam továbbá, hogy a narrativitás szempontjait ne 
emeljem a vizsgálandó szempontok rendszerébe, tekintve, hogy a narratívum ép-
púgy meghatározza a konstringencia, ezáltal pedig a koherencia létrejöttét, mint 
az előbb felvázolt két fogalom. „A narratíva természetéről beszélni annyit jelent, 
mint vizsgálódásunk tárgyává tenni a kultúra egészét, […] a narratíva probléma 
helyett egy általános emberi kérdés megoldásának tekinthető, nevezetesen, hogy 
a tudás miképp formálható elmondássá, hogy az emberi tapasztalat miképp ala-
kítható olyan formájúvá, mely megfelel a jelentés – inkább emberi, mint kultúra-
specifikus – struktúráinak” (White 1997: 103–104). Ebből a perspektívából tehát 
a létesítendő – közvetett, vagy közvetlen – kommunikációs csatorna a következő 
két cél sikeres megvalósulásától függ. Az egyik alapfeltétel a makroszerkezeti 
koherenciateremtés, azaz, hogy „az elbeszélő és az olvasó reprezentációinak a nar-
ratívum szempontjából releváns részei hasonló világra vonatkozzanak, továbbá e 
reprezentációk a hasonló értelmezései legyenek” (Síklaki 1988: 301). A másik 
kulcs az, hogy „az elbeszélőnek előre kell látnia, hogy olvasója reprezentációja ho-
gyan bontakozik, milyen ismeretstruktúrák válnak aktívvá; ennek alapján döntenie 
kell például arról, hogy egy bizonyos kulturálisan adott ismeret-struktúra […] 
részletezésének hatása unalom vagy hangsúlyadás lesz-e” (uo.), ez pedig kizárólag 
a megnyilatkozó és a befogadó közötti interakció megszakítatlan kontinuitásán fog 
múlni.  

Hogy ezek a szempontok mekkora szerepet játszanak a lineáris elrendeződés, 
azaz a kompozíció és a konstrukció előfeltételének szerveződésében, azt Kosztolá-
nyi A szó hatalma című rövid glosszájával törekszem igazolni. A szöveg kiváló le-
hetőséget nyújt több szempontú vizsgálatnak való alávettetésre; szövegkörnyeze-
tét, műfaji, formai, és kommunikációs viszonyainak megítélését illetően, a re-
konstruálható befogadói viszonyulások analízisében, az előfeltevésekkel és katafo-
rikus elemekkel megnyitott fogalmi sémáknak a kontextus függvényében vett in-
tencionális tartalmával. Igyekszem betekintést nyújtani abba is, hogy a szöveg fik-
tív jellege „ellenére, vagy éppen ezért az irodalmi elbeszélés megértésének pszi-
chológiai vizsgálata az emberi pszichikum működésének olyan módjaiba enged 
bepillantást, amelyeket a hétköznapi élethelyzetekben nem, vagy kevésbé tudunk 
tanulmányozni” (László 1998: 97), mivel az én viszonya az ilyen szövegtípusok-
hoz általában véve közvetlenebb, „mint a köznapi kontextusban megjelenő szöve-
gek esetében” (uo.). Ebben a megközelítésben prioritást fog élvezni a tézisalkotás-
ban az, hogy „az elbeszélések megértésekor […] a tér és az idő fizikai tapasztalá-
sán alapuló „élményszerű” tudás játszik meghatározó szerepet” (Tátrai 2006: 218) 
a befogadói működésben, így ez a tudás mint a forgatókönyvek sztereotip struktú-
rák szerint feltöltődő rovatainak indukálója lesz vizsgálandó.  
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2. A kontextusról  
 

Bármely humán- vagy társadalomtudománnyal kezdünk is foglalkozni az objek-
tiváció teljesítésében, minden esetben kulcsfontosságú szerepet tölt be a kontex-
tus vizsgálata. Írott szöveg esetén problematikusnak található, hol húzhatjuk meg 
a kontextus-bevonás határát, értvén ezalatt azt, hogy a szöveg szűkebb, csak 
konkrétan rá vonatkozó határokat szab-e értelmezése köré, vagy tág keretű, távo-
labbi kitekintéseket igénylő, explicitebb keretek feltérképezését igényli.  

„A kontextus összetevőit kettős […] szempontrendszer segítségével közelít-
jük meg: egyfelől olyan értelemtartományként, amely a szituációra, a cselekvés-
re és a témára vonatkozó ismereteket foglalja magában; másfelől olyan viszony-
rendszerként, amely a résztvevőket, illetve azok fizikai, szociális és mentális vi-
lágát foglalja magában” (Tátrai 2004: 480). Ezeket azonban nem kell élesen el-
különíteni, mivel értelmezést segítő hasonló funkciójuk végett átfedésben, kiegé-
szítő viszonyban vannak egymással.  

 
2.1. Szituációs kontextus  

 
A beszédhelyzet, a kommunikációs körülményekről alkotható ismeretek alapve-
tően további két viszonyjelölő kérdéscsoportra tagolódnak: egyrészt a személy-
közi viszonyok (ki/kinek), másrészt a tér- és időbeli viszonyok (mikor/hol) kér-
désköreire. Az előbbi a résztvevői kapcsolaton túl a társadalmi és kulturális 
helyzet felmérésére, míg utóbbi a nyilatkozás-befogadás tér- és időbeli meghatá-
rozására törekszik. „A szituációs kontextusra vonatkozó ismereteket azért kell fi-
gyelembe venni, mert ezen ismeretek alapvetően meghatározhatják bizonyos 
megnyilatkozások értelmezési lehetőségeit” (Tátrai 2004: 480). 

 
2.2. A szituációs kontextus a személyközi, valamint a tér- és időbeli viszo-
nyok tükrében 

 
A személyközi viszonyok vizsgálatakor az elsődleges szempont, amit figyelem-
be érdemes vennünk, a sajtótermékek kommunikáció szituációs sajátosságai, mi-
vel a „médiaüzenetek szövegtani vizsgálatában nem hagyhatók figyelmen kívül 
a tömegkommunikációs és a mindennapi közléshelyzet funkcionális különbsé-
gei. Az eltérés egyfelől a beszélő és a címzett térbeli elszakadását érinti, mely-
nek következtében hiányzik a visszacsatolás lehetősége, vagyis a kommunikáció 
egyirányúvá válik, szerepcserére nincsen mód” (Jobst 2008: 141). A kommuni-
kációs szerepek egyirányúsága mellett viszont az említett térbeli szakadás is ma-
gával hoz egy következményt, mégpedig az interakció közvetettségét. Az ilyen 
szövegtípusokban „a megnyilatkozás és a befogadás helye és ideje – akár jelen-
tős mértékben is – eltér egymástól. Ennélfogva az utóbbi esetben az időviszo-
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nyok értelmezését alapvetően meghatározza a megnyilatkozás ideje és a befoga-
dás ideje közötti eltérés, amely kihatással van a térviszonyok értelmezésére is” 
(Tátrai 2004: 487), ez a fennálló distinkció pedig az interpretációk igen széles 
bázisát teremtheti meg. 

Nem elhanyagolható szempont azonban a befogadói értelmező viszonyulás a 
publicisztikai szövegek táborával szemben, amelyekben – jelen esetben pedig 
különösen, ha feltételezhetjük e glossza irodalmi stílusát – „a narratív jelleg do-
minál”. Az ilyen „szövegtípusokra az jellemző, hogy már eleve számolnak az in-
terakció közvetettségével, amely így csak virtuálisan dialogikus.2 Emellett jel-
lemzi még őket a szövegformálás tervezettsége, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
normák nagyfokú rögzítettsége (kanonizáltsága)” (Tátrai 2006: 225). 

Hol kezdődik tehát mindezek függvényében a makrostrukturális kontextus? 
Mi vonható be, és mi kerül már az értelmezhetőség keretein kívülre? A szerző 
bevonható-e? Úgy vélem, be, méghozzá két okból következően, amelyek a vizs-
gálandó szövegünk vehikulumának, a Pesti Hírlapnak a hasábjaihoz köthetőek. 
Az egyik ok az, hogy „az 1920-as, 1930-as években a Pesti Hírlap jobban fizette 
újságíróit és szerkesztőit, mint a többi lap, így a korszak jeles íróit (Harsányi 
Zsolt, Márai Sándor, Hegedűs Lóránd, Herczeg Ferenc, Kosztolányi Dezső, 
Molnár Ferenc) sikerült megnyernie” (Pesti Hírlap 1841–1944). Ez a történeti 
tény pedig előre meghatározhatja az olvasóban a lap arculatáról alkotható képet, 
a korszak általánosan ismert, sikeres íróival fémjelezve annak igényességét. A 
másik érv is a lappal kapcsolatban, de már annak tartalmából származik. 1934. 
február 18-án a következő reklámszöveget olvashatjuk a Pesti Hírlap Vasárnapja 
rovatai között: „Vasárnapi mellékletünk gazdag és változatos tartalmából kie-
meljük Kosztolányi Dezső, Szép Ernő, Harsányi Zsolt, Ráth Zsigmond, Farkas 
Imre írásait” (Pesti Hírlap 1934/02.18: 15). Emellett pedig a korábbi számokban 
a már betegeskedő Kosztolányi állapotáról folyamatos helyzetjelentést ad a lap, 
amiből arra következtethetünk, hogy az olvasóban a szerzővel szembeni együtt-
érzés minél nagyobb fokát igyekeztek elérni. Ezzel pedig segíthették az elbeszé-
lőt abban, hogy elérje: „az olvasó az ő kommunikációs céljainak megfelelő olva-
satot biztosító értelmezési keretet használja” (Síklaki 1988: 306). 

Mint ahogy az már a sorok közül kiviláglott, a vehikulum tehát a Pesti Hírlap 
Vasárnapja,3 és a fizikai manifesztáció elhanyagolása azért nem érdemes a kon-
textus tükrében, mert „egy nyelvi megnyilatkozás vehikuluma a kommunikációt 

                                                           
2 Mivel „a nyelv […] voltaképpen nem más, mint emberi elmék közötti társas interakciók soro-
zata” (Tátrai 2006: 213), legyen szó valós, vagy virtuális beszédpartnerek közötti eszmecseréről, 
egyformán érvényes a jelen diskurzusban.  
3 Befogadói perspektívából nézve talán fontos lehet, hogy „a többi laphoz képest újdonság volt ál-
landó rovatbeosztása, a kisebb, ún. berlini formátum (47×32 cm) használata is. A korabeli újságok-
hoz képest fele méretben, kétszeres terjedelemben és felvágva került az olvasókhoz, ami a 
terjesztést és az olvasást is kényelmesebbé tette” (Pesti Hírlap 1841–1944). 
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meghatározó tényezők függvényében formálódik, amiből az következik, hogy 
bármilyen nyelvi-fizikai megjelenési forma csak a közlés/befogadás aktuális kö-
rülményeinek ismeretében elemezhető” (Dobi 2011: 30). 

Az áttekintett lapok alapján átlagosan harminc oldal terjedelmű újságnak ál-
talában az első harmadoló pontján helyezkedett el a Kosztolányi cikk, talán egye-
düli irodalmi stílusú szövegként, egy mindig azonos Ember és világ rovatcímmel, 
amelyben a Kosztolányi-írások aforizmatikus jellegű, glosszaszerű kommentár-
ként helyezkedtek el. Az ilyen típusú, könnyed narratív történetelbeszélő szöve-
gek, úgy vélem, az olvasó számára – mintegy a kikapcsolódás céljából – rövid 
szünet implikálására szolgáltak az egyébként tömör közéleti politikai tartalmú lap 
hasábjai között. A rendszeres rovati megjelenésből következően pedig valószínű-
leg igazat adhatunk Jobst Ágnes azon állításának, hogy az „újságolvasó minden-
napos tevékenysége közben tesz szert arra a tapasztalatra, amely lehetővé teszi 
számára a rovatok jellegének felismerését és azonosítását” (Jobst 2008: 143). Ez a 
szempont is azt erősítheti összességében, hogy az olvasó komfortját szinte minden 
területen próbálta magas színvonalon biztosítani a lap.  

Hogy a megnyilatkozót teremtő író se maradjon el, érdekes kérdésfelvetés-
nek, de akár a kontextusba emelés közvetett részének is eleme lehet a lírikus és 
szépíró zsurnalizmushoz való viszonya, melyet Kosztolányi-monográfiájában 
Szegedy-Maszák Mihály is fejteget, és ő maga arra jut kutatásai alapján, hogy 
inkább hajtotta e terület felé megélhetési szándék (Szegedy-Maszák 2010: 116–
118), mint missziós tudat, tekintve hogy Kosztolányi inkább az írás öncélúságát 
hirdette (Kosztolányi 2004: 664). 

 
2.3. A tematikus és cselekvéses kontextus 

 
Ha a kontextusok ezen fenti szempontjai kerülnek előtérbe szövegünk vizsgála-
takor, akkor létrejöttének célját, a megnyilatkozás tartalmi vonatkozásait kell be-
mutatnunk, ami a műfaj, a paratextusok és a lineáris elrendeződés igazolásának 
elvárásait is magával hozhatja. A szöveg célja mindig a befogadók nézőpontját 
tartja szem előtt. A műfaj meghatározására azért is szükség van, mert a szöveg 
nem nevezi meg explicit módon saját műfaji minőségét, erre a mindenkori befo-
gadó van általában kijelölve, így ,,a műfaj ismerete – mint tudjuk – nagymérték-
ben meghatározza és irányítja az olvasó ,,elvárási horizontját”, s így a mű fogad-
tatását” (Genette 1996: 85). Ebben a tekintetben és a szöveg eddig vizsgált kon-
textusa alapján a glossza lehetett valószínűleg e lapban a legalkalmasabb sajtó-
műfaj, amely képesnek ígérkezhet egy irodalmi attitűdű szöveg megjelenítésére, 
mivel más kommentár jellegű, magyarázó műfajtól eltérően, rövid terjedelme, 
valamint személyes- és ironikus hangvételű stílusa révén megfelelően harmoni-
zálható az irodalmi műfajokkal, ezzel pedig a korábban említett „pihentetés” 
funkciójának tökéletesen eleget tesz.  
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„Az utalás – mint jel – felvezeti az élményegészet a tudatperemről a tudat-
központba, s az egészhez való szerves viszonya révén belelendíti az élménybe 
[…] azt is, aki megindította […], azt is, aki megragadja” (Mérei 1998: 44). Épp 
ilyen utalásos eljárások kifinomult darabjaival találhatjuk szembe magunkat a 
rovat- és a szövegcímek elolvasásakor. A befogadói működés számára egyaránt 
olyan tág tudáskeretű fogalmi sémákat jelenítenek meg, amelyekbe téma tekin-
tetében szinte bármi implikálható. Ez a paratextus-pár, vagy „járulékos jel […] a 
mű pragmatikai dimenziójának, vagyis az olvasóra gyakorolt hatásának egyik 
kiváltságos helye” (Genette 1996: 84). Ember és világ – akár a A szó hatalma4 – 
cím, a konkretizálást nélkülöző, olyan általános témát jelöl meg főneveivel, 
melyek a tudati tartalék statikus jelentéseinek tág tudáskeretét hívják tetemre. Az 
ilyen jellegű, „egyetemességre törekvő, időnként szimbolikus […] narratív szö-
vegek címei már önmagukban is az olvasó képzeletére hatnak erősebben, gondo-
latai számára tágabb teret, nagyobb szabadságot adnak, s a tanulmányok által 
nyújtott szigorúan intellektuális élményen túl esztétikai élvezetet is ígérnek” 
(Skutta 2016: 90), és ez a célelemzés egyik igen fontos aspektusa is. „Az említett 
célok az emberi élet különböző témáihoz […] kapcsolódhatnak, és ezáltal az in-
tencionális cselekvések tematikus kontextusba helyeződnek” (László 1998: 100). 

A konstrukció sok (szám szerint tizenegy), rövid terjedelmű bekezdésre tago-
lódik. A szöveg első bekezdésének mindkét mondata egy-egy egymással követ-
keztető viszonyban levő előfeltevést fogalmaz meg a történet további kimenetele 
szempontjából. E kataforikus elemek egyike a mindig tudtam már rögtön a nyi-
tányban. Ebben a mondatban a tudtam ige szemantikai kapcsolatot létesít, és 
egyben előfeltevése mind a címben, mind pedig a mondat második felében meg-
jelenített fogalmi sémának, tekintve, hogy „a faktív igék olyan propozíciós argu-
mentumot tartalmazó igék, amelyek esetében a beágyazott mondat által kife-
jezett kijelentés a mondat előfeltevése” (Kiefer 2007: 217). A De az ember foly-
ton tanul. mondat kezdőszava nem egyszerűen ellentétre utal. Az ilyen típusú 
„mondatok nemcsak a jelenben érvényes kijelentéseket fejeznek ki, hanem érvé-
nyesek voltak a múltban is, és érvényesek lesznek a jövőben is” (Kiefer 2007: 
240). E meghatározás érvényességét a tanul duratív ige folyamatosságot kifejező 
értéke mellett a folyton időhatározó is nyomatékosítja, így e két mondat mint az el-
ső bekezdés egésze, a következő feltételezett értelmezési síkot jelölheti Bartlett, 
Alan Baddeley által említett tanulás és emlékezés sémájának tükrében, amelyek 
mint aktív folyamatok „a jelentés keresésére tett erőfeszítést” (Baddeley 2005: 
378) képviselhetik: egy didaktikus történet prototipikus alapja a logika tükrében a 
következő lehet:  

                                                           
4 A cím összetettsége több szinten is tetten érhető, „mivel az erősíti meg a koherencia létrejöttét 
közte és a szöveg között úgy, hogy a mű puszta megnevezésén túl […] a téma gazdagabb meg-
jelölésére törekszik, s erre a bővítményekkel kiegészített, határozott vagy határozatlan főnévi cso-
portok a legalkalmasabbak (Skutta 2016: 86), lásd: „szó (birtokos jelző) + hatalma (birtok)”. 
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� mindig tudtam, DE ahogyan ezt történet is bizonyítja mint exemplum, nem 
vettem komolyan � De az ember folyton tanul. � én tanultam belőle, és én em-
ber vagyok, tekintve pedig, hogy az olvasó is ember, mind tanulhatunk belőle. 

Mindezek függvényében a szöveg stiláris kontextusa „az exemplifikáció (pél-
dákkal való bizonyítás) stíluseszközeivel egészíthető ki, amelyek szerepe a meg-
értés támogatása” (Jobst 2008: 148). Így lesz majd meghatározható a befogadó 
számára akár a következő mondanivaló a mű első olvasatát követően: „a kifeje-
zés mint kulturális tény megítélése sajátos aszimmetriát mutat. A másik kifejezé-
sének értelmezése során az a követelmény, hogy a másikat ne az alapján ítéljem 
meg, hogy milyen kulturális jellegzetességeket árul el magáról, és egyáltalán, 
hogy lehetőség szerint tartózkodjak az általánosításoktól” (Rónai 2017: 88). 

 
2.4. A kontextus és a fogalmi sémák közötti átfedés  

 
A tág értelmezésre kivetített kontextuális elemzés esetén felmerülhet annak esé-
lye, hogy a valódi tartalomelemzéstől elterelhet minket egy ilyen – némely ese-
tekben – végtelen, szinte sziszifuszinak mondható feltérképezés, de a kontextu-
sok behatárolódása a szöveg önműködő reflexéhez tartozik, tekintve, hogy a fo-
galmi sémák lineáris elrendeződése, céljaik és terveik kijelölődése által okozati 
láncolatok jönnek létre, amelyek automatikusan korlátozzák a kontextusokat. 
Bizonyos értelemben a fogalmi séma is a kontextus egy közvetett lenyomata, de 
szövegbéli szerepüket tekintve „nyilvánvaló, hogy a kontextusokat be kell hatá-
rolnia azért, hogy a […] forgatókönyvet hívjuk olyan mondatok esetén is, amely 
más értelemben használja az adott fogalmat” (Schank–Abelson 1988: 371). 

 
3. A fogalmi sémák érvényesülése a szövegben  

 
A emberi gondolkodás és fogalomalkotás sematikus attitűdjének feltétele már 
Arisztotelésznél is megfogalmazódik logikai úton, később pedig Kant is foglal-
kozik e komplex problémakörrel. Alaptézise szerint a fogalmakról alkotott empi-
rikus ismeret határoz meg kategóriákat. Ehhez kapcsolódóan felvetett kérdése 
az, hogy „miként lehetséges […] a kategóriát jelenségekre alkalmazni, ha egy-
szer senki nem állítja, hogy a kategóriák, például az okság kategóriája, érzékeink 
által is szemlélhetők és benne foglaltatnak a jelenségekben?” (Kant 2004: 175) 

Miután tehát meghatároztuk a szövegtípust, és a kontextus kontúrjainak 
körülrajzolására is kísérletet tettünk, érdemes mélyebbre ásni a megértésben, az 
irodalmi szövegek által indukált fogalmi sémák mélységeiben. László János R. 
C. Schank modelljét emeli ki, mely szerint „a tényleges megértési folyamatok 
nem egyetlen kontinuum valamely szakaszán, hanem több szakasz mentén pár-
huzamosan, még pontosabban, egymásra épülve játszódnak le” (László 1998: 
99). Ennek a modellnek az egyik pólusa az empátiás megértés, amelyet „úgy le-
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het érzékeltetni, hogy amikor olvassuk a szöveget, akkor mozgósulnak, felidé-
ződhetnek bennünk olyan élmények, amelyek valamilyen módon közösek a hő-
sök, a szereplők, a helyzetek által képviselt élményekkel” (László 1998: 101).  

Az alfejezet végén alkotott táblázatban kísérletet teszek e „mozgósulások” 
lejegyzésére a szöveg alapján. Ezek több ponton is összekapcsolódnak egymás-
sal, és ezek a pontok biztosítják a konceptuális értelmezés alapjait. Feltérképezé-
süknek kulcsa az, hogy ha „egy a figyelem középpontjában álló dologról több 
tagmondatban is megkonstruál ismeretet a beszélő, a fontos dolgok megnevezése 
ismétlődik” (Tolcsvai 2016: 59), és ha „párhuzamos összetevők, miközben a 
szövegben előrehaladnak, visszautalnak korábbi pontokra, […] szövegbeli meg-
nyílvánulásuk csomópontjaiban más összetevőkkel is kapcsolatot létesítenek” 
(Tolcsvai 2006: 77). 

„A fogalmi séma megnevezése és a kifejtő rész között előfeltevés(ek) lép-
(nek) működésbe” (Tolcsvai 2001: 275), amelyek a jelentés módosításában je-
lentős szerepet játszhatnak, ezáltal pedig a mezoszintű egységek fókuszpozíció-
jának helyzete meghatározásában is elengedhetetlenek. Jelen szövegünkben szá-
mos előfeltevésen alapuló kifejezés fellelhető a korábban említett első bekezdés-
belieken túl, amelyeknek antonímái növelik a szövegvilágról szerezhető háttér-
ismereteket, és a következő két példa esetében az értelmező számára kiegészítik 
a szövegben megismert konfliktusról szóló történet esetleges okozati láncát: 

vidéki öregúr � az elbeszélő valószínűleg városi és fiatal � geográfiai, szo-
ciográfiai, és generációs különbségek tételezhetőek fel; 

műveletlen, tanulatlan � az elbeszélő vádjának sztereotip töltetésén túl követ-
keztethetünk arra, hogy művelt és tanult is � intellektuális különbség. 

 
Szövegvilág 

Időjelölő elemek Tér-
jelölő 

elemek 

Fogalmi sémák Koherencia-
teremtő 

rekurrens 
széma 

  Tudáskeretek Forgató-
könyvek 

A szó 

hatalma 
(címben) 

Beszéd-
idő (1) 

Jelen – – Tapasztalat  
mindig tudtam; 
beszélni annyi, mint cselekedni; 
az ember folyton tanul 

 
a szóban 
sátáni erő 
lappang 
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Ese-
mény-
idő 

Régmúlt évekkel 
ezelőtt  
�Forgató-
könyv 
időinter-
valluma:  
amikor, 
végül,  
tüstént, 
később, 
azóta 
 

vidéki  
 

Vidéki rokon 
tudáskeret (1) 
öregúr; jámbor; 
kedves; 
szeretetreméltó; 
nem sok vizet 
zavar; 
bor iránt 
érdeklődik; 
kártyázgat; 
vadászgat; 
pipázgat; 
önérzetes 

Vita 
forgatókönyv 
ölre mentünk; 
fölágaskodott; 
vagdosott; 
én se maradtam 
adós; 
kiáltottam oda; 
megbántam – 
megbánta; 
megkövettük 
egymást; 
szent a béke [van] 

 

Referen-
ciaidő 

Közel-
múlt 

 
 
minap 

 
 
lakásán 
otthon 
környe-
zetét 
asztal-
nál, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tanyán, 
libák és 
kocák 
között 
 

Vidéki rokon 
tudáskeret (2) 
csizmáit; 
vadászfegyvereit; 
dohányszitáit; 
pipáit; 
Tanulás 
tudáskeret 
könyv, francia 
nyelvtan, teleírt 
füzet; 
Szédület 
tudáskeret 
meglepetésemre, 
megállapítottam, 
végzetes 
elhatározás; 
Vidéki rokon 
tudáskeret (3) 
franciául, 
tanyán, 
libák,  
kocák, 
öreg fővel, 
műveletlen 

Látogatás 
forgatókönyv 
nem volt otthon; 
lámpát 
gyújtottam  
� bementem; 
nézegettem; 
meglepődés; 
megállapítás 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
szóváltásunk 
után 
 
 

Beszéd- 
idő (2) 

Jelen – –  Hezitáció 
forgatókönyve 
[megállapítot-
tam]; 
Mit tegyek?; 
Lebeszéljem?; 
passé defini-nél 
tart; 
Visszatartsam?; 
isten élteti; 
befejezi; 
koporsóba 
kerül; tud 
franciául 

 
 
 
 
két szó miatt, 
egy szó miatt 
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3.1. Tudáskeret  
 
Mint láthatjuk, a szöveg egészében halmozottan vannak jelen olyan konceptuális 
elemek, amelyek kategóriákra oszthatóak. Baddeley-nél alapvetően két kategória 
különböztetődik meg a befogadás folyamatidejének tükrében: a meghatározó és a 
jellegzetes jegyek (Baddeley 2005: 370). A prototipikusnak mondható meghatáro-
zó jegyekkel szemben a jellegzetesek szándékoltan árnyalt, atipikus jegyeknek te-
kinthetőek. Ezek mindegyikéből egyaránt találhatunk a Kosztolányi szövegben is. 
És ha a vidéki rokon tudáskeret (3)-at a jellegzetes és a meghatározó jegyek szem-
pontrendszeréből vizsgáljuk, azonnal nyilvánvalóvá válik a szövegfókusz megha-
tározhatósága: Ebben a vidéki rokon tudáskeretben a kategorikus jegyek a legmeg-
határozóbbak a három közül, azonban ebben van az egyetlen teljesen kirívó kate-
gória is: a francia mint a korszak műveltségnyelvének szimbóluma. 

A vidéki helyes olvasatában – ismervén az akkori társadalmi viszonyokat – 
nem kell kételkednünk, ahogyan egyébként ma sem, tekintve, hogy a fogalom 
nemhogy megőrizte a 19–20. századfordulón szerzett sztereotip megbélyegzés 
jegyét, de a vidéki „1 [faragatlan], 2 [faragatlan, műveletlen ember]” szócikket 
még Kövecses Zoltán szleng-szótára is tartalmazza (Kövecses 2009: 293). Azaz 
a Kosztolányi által használt pejoratív értelem máig azonos, és nem akadályozza 
az esetleges kulturális adottságok eltéréséből adódó értelmezés nehézségét, jelen 
esetben sajnálatos módon.  

 
3.2. Forgatókönyv(ek)  

 
Az A szó hatalmáról c. írásról is elmondható, hogy „szemantikai szerveződésé-
ben több forgatókönyv is részt vesz, amelyek közül egy a cselekményeket rögzí-
tett sorrendben tartalmazó forgatókönyv (de lehetséges, hogy több is)” (Dobi 
2008: 27). A legrelevánsabban jelen levő forgatókönyv a vita forgatókönyve, 
amely egy prototipikus összezörrenés minden elemét tartalmazza, tehát elsőre 
„egy nagyon unalmas kis történetnek (Schank–Abelson 1988: 368) tűnik. Azon-
ban az eseményidő változásával egy hiba5 az, ami módosít a történeten úgy, 
hogy a kiegészített befejezéssel, a szavak súlyának felismerésével implikálódhat 
az olvasói tudat forgatókönyvébe. 

  
3.3. Tudáskeret és forgatókönyv metszete – a szövegfókusz szerepe  

 
A vita forgatókönyv kiegészítéséhez érdekes szempont lehet a konnex viszony 
feltételezése a végső sértés az ő önérzetének annak odakiáltásakor. Ebben a vi-

                                                           
5 „Hiba történik akkor, ha a cselekedet nem megfelelően megy végbe úgy, hogy a cselekedet szo-
kásos következményei nem jönnek létre” (Schank–Abelson 1988: 372). 
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szonyban azonban érdemes az extenzionális jelentést is kiemelni, mivel az a fel-
tételezés, hogy az önérzet szinekdochéként van jelen mint rész-egészt jelölő me-
tonimikus kapcsolat, helytálló az odakiáltott sértés tartalmával kiegészülve, ami 
egy vidéki ember önérzete elleni hatékony sztereotip aduásznak felel meg.  

„A legfontosabb szövegfókusz áll leginkább az előtérben a mezoszintű szö-
vegegységben, kifejtése részben specifikálja azt, a többi szövegrészlet-összetevő 
pedig a fogalmi séma konkretizációjának a hátterét adja” (Tolcsvai 2001: 278). 
Az elbeszélés szinte tálcán kínálja számunkra a fordulatot jelentő szövegfókuszt, 
amely elég nyilvánvalóan adja magát a kompozíció, a konstrukció és a lineáris 
elrendezés tükréből egyaránt. Ez az a pont, ameddig a várakozások egyre csak 
halmozódnak, s ez, amelyet követően mind feloldást nyernek: 

„Franciául tanult. Megállapítottam, hogy rövidesen a szóváltásunk után foganha-
tott meg végzetes elhatározása. / Bevallom, a szédület fogott el. / Franciául tanult 
itt a tanyán, ahol egy lélek sem érti őt, a libák és a kocák között, öreg fővel, csak 
azért, hogy többé senki se lobbanthassa a szemére, amit én, hogy műveletlen.”  

A szöveget értelmezve tehát, a felismerés következtében a beszélőt elfogó 
szédület, amely az elbeszélés mondandójának kulcsát adja, a szó, az egy szó ha-
talmának dermesztő ereje. Ezt tovább nyomatékosítja a fókuszmondatot megelő-
ző bekezdésben levő vita szinonimájának egy roppant találó használata. A szó-
váltás szinonima a címmel, az első és az utolsó bekezdéssel létesít jelentésbéli 
kapcsolatot, amivel mintegy előjelezi a fordulat súlyát és a fókusz következtét. 
Az ezt követő belső dialógus pedig csepegtet számunkra a dermesztő zárlat előtt 
némi játékot, ha kellően figyelmesek vagyunk: 

„Mit tegyek? Lebeszéljem? A passé defini-nél tart. Visszatartsam? Már késő.” 
�Az utolsó, döntést kinyilatkoztató „válasz” anaforikus elemként is értelmezhető 
mint jelentéstani szövegösszefüggés, kohezív kapcsolatot létesít a passé defini, 
azaz a befejezett múlt intenzionális jelentésével.  

 
4. Összegzés 

 
Tanulmányomban igyekeztem rámutatni a kontextus fontosságára a szövegértel-
mezés folyamatában úgy, hogy emellett párhuzamosan feltüntessem a fogalmi 
sémákkal létesített kölcsönhatást. Nagy vonalakban a szemiotikai textológia 
módszertanát követtem az elemzés szempontrendszereiben, azonban igyekeztem 
kihasználni azt a széleskörű interdiszciplinaritást kínáló előnyt, amit ez a kom-
munikátumtan biztosítani tud. Az ebből az összetett, tudományos-kognitív szem-
léletből származó ismereteket igyekeztem úgy hasznosítani, hogy a vizsgált A 
szó hatalma című szöveg jelentésrekonstrukciójának legelemibb szintjét meg le-
hessen közelíteni. A szövegvilág és a perceptuális működés szintézisét tábláza-
tos rendszerben igyekeztem rekonstruálni, amelyben megjelenítettem a tér- és 
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időjelölő elemeket, a topikot meghatározó visszatérő jelentéselemet, valamint az 
összes felfedezhető fogalmi sémát. A záró fejezetekben olyan eseteket emeltem 
ki, amelyek szerteágazóbb tudáskeret aktiválását igénylik a befogadói működés 
során.  
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Slots to Be Filled. The Role of Context and Conceptual Schemas in 

Kosztolányi’s Public Essay Titled The Power of the Word 

 

The present study investigates the realization of coherence in Dezső Kosztolányi’s 
public prose, highlighting the interaction between conceptual schematization and 
receptive contextualization. Genre powerfully influences receptively evoked context, 
including here a coexistent genre-related role of interdisciplinary nature, and also the 
body of knowledge on which bases the comprehending reader interprets Kosztolányi’s 
ideas. The apparatus of meaning-representation of semiotic textology makes it possible 
for the interpreting analyst to exert a multiple-based investigation of the phenomena of 
meaning representation from the level of macrocomposition to lower levels of textual 
representation.  
 
Függelék 
 

Kosztolányi Dezső: A szó hatalma 
 
Mindig tudtam, hogy a szóban sátáni erő lappang, s beszélni annyi, mint cse-

lekedni. De az ember mindig tanul. 
Évekkel ezelőtt összekaptam egy vidéki rokonommal, egy hatvanéves öreg-

úrral. 
Jámbor, kedves, szeretetre méltó lélek ő. Egész életében nem sok vizet 

zavart. Inkább a bor iránt érdeklődött. Kártyázott, vadászgatott és pipázott. 
De amikor ölre mentünk, az ő önérzete is fölágaskodott, az enyém is. Csúnya 

dolgokat vagdosott a fejemhez. Én se maradtam adós. Végül azt kiáltottam oda, 
hogy tanulatlan és műveletlen. 

Ezt tüstént megbántam. Később ő is megbánta sokkal borsosabb sértéseit. 
Mind a ketten megkövettük egymást. Azóta szent közöttünk a béke. 

Minap meglátogattam a lakásán. Nem volt otthon. Lámpát gyújtottam, 
nézegettem a környezetét: a csizmáit, vadászfegyvereit, a dohányszitáit, a pipáit. 
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Az asztalnál – nem kis meglepetésemre – egy könyv volt nyitva, egy francia 
nyelvtan. Mellette füzet, már majdnem teljesen teleírva gyakorlatokkal. Fran-
ciául tanult. Megállapítottam, hogy rövidesen a szóváltásunk után foganhatott 
meg végzetes elhatározása.  

Bevallom, a szédület fogott el. 
Franciául tanult itt a tanyán, ahol egy lélek sem érti őt, a libák és a kocák 

között, öreg fővel, csak azért, hogy többé senki se lobbanthassa a szemére, amit 
én, hogy műveletlen.  

Mit tegyek? Lebeszéljem? A passé defini-nél tart. Visszatartsam? Már késő. 
Ha isten élteti, néhány év múlva befejezi a nyelvtant, és úgy fog koporsóba ke-
rülni, hogy tud franciául.  

Mindez pedig két szó miatt, egy szó miatt. Az élet dermesztő. 
 


