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Előszó 

 
Az Officina Textologica sorozat eddigi történetében tematikus kiadványok és 
diszkussziókötetek váltották egymást a szövegekkel való tudományos foglalko-
zás egy-egy diskurzusra érdemesnek ítélt kérdésköre köré szerveződve. 2016-
ban olyan, a koherencia problematikájával foglalkozó tanulmányokat közöltünk, 
amelyek a szövegtani gondolkodásnak e központi kérdését a legkülönfélébb 
szempontokból világították meg.  

A szöveg komplexitása révén gondoskodik arról, hogy a szövegnyelvészet mű-
velői újabb és újabb felvetések mentén termékeny eszmecserét folytassanak annak 
csekély reményével, hogy általánosan elfogadható definíciókhoz jutnának. Úgy 
tűnik, hogy a szövegpéldányok sokszínűsége napjainkban abba az irányba tereli a 
kutatók törekvéseit, hogy egzakt vagy annak tűnő meghatározások helyett sokkal 
inkább sajátosságok és összefüggések óvatos megfogalmazásán dolgozzanak; a 
szöveggel kapcsolatos jelenségeket tulajdonság-együttesekként, a tipikustól eltérő 
jelenségeket valamely tulajdonság hiányaként értelmezve. A szöveg sokszínűségé-
ben, dinamikájában gyökerező kérdések a kutató figyelmét egyre inkább a kom-
munikáló ember működésére, a benne zajló mentális folyamatokra is terelik.  

A sorozat jelen kötete esettanulmányok formájában járja körül a koherencia 
kérdéskörét, egy-egy szöveg- vagy diskurzuselemzés a szöveg és/vagy kommu-
nikációs helyzet valamely sajátosságát előtérbe helyezve törekszik pontosítani, 
tágítani a szövegszerűségről való tudásunkat, feltételezéseinket. A tanulmányok 
a nézőpontoknak és elméleteknek sokféleségét vonultatják fel, természetes vele-
járójával annak, hogy a szöveg, illetve a nyelvi kommunikáció komplex jelensé-
géből egy-egy szegmenst helyeznek előtérbe. A nézőpontok termékeny kölcsön-
hatásban állnak egymással. Egyfajta elégtétellel gondolhatunk vissza az Officina 
Textologica szülőatyjának, Petőfi Sándor Jánosnak a sorozat első, programadó 
kötetében írt – a szövegnyelvészeti álláspontot meghatározó – gondolatára:  

„Az Officina Textologica sorozatnak elsődleges funkciója az, hogy sajátos 
e s z m e c s e r e f ó r u m o t  teremtsen a szövegkutatás szövegtani-szöveg-
nyelvészeti kérdéseivel foglalkozó (vagy azok iránt érdeklődő) kutatók szá-
mára, legyen céljuk akár egy általános szövegtan vagy általános szöveg-
nyelvészet létrehozása, akár egy-egy adott nyelv szövegeinek (vagy azok 
valamely aspektusának) szövegtani-szövegnyelvészeti vizsgálata, akár vala-
mely alkalmazási terület számára egy megfelelő szövegtani-szövegnyelvé-
szeti eszköztár létrehozása. Ennek az eszmecserefórumnak szándékolt sajá-
tossága kettős:  
− egyrészt p o l i g l o t t  kíván lenni, már csak abból a meggyőződésből ki-
indulva is, hogy egyetlen nyelv (szövegeinek a) szövegtani-szövegnyelvé-
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szeti tulajdonságai sem ismerhetők meg a kívánt mélységig, ha azt nem 
nézzük legalább e g y  másik nyelv szemüvegén keresztül is, hogy ne hi-
vatkozzam a nemzetközi kommunikációban való részvétel által támasztott 
t ö b b n y e l v ű s é g  nyilvánvaló követelményére; 
− másrészt (természetesen a lehetőségek határain belül) i n t e g r a t í v  
kíván lenni, amennyiben szeretné elősegíteni, hogy a különböző érdeklő-
désű és nyelvű kutatók a vizsgált szövegtani-szövegnyelvészeti jelensége-
ket közel azonos – vagy legalább explicit módon összemérhető – néző-
pontból (vagy abból is) vizsgálják. Azt hiszem, nem kell külön hangsú-
lyoznom, hogy itt kutatókról a legáltalánosabb értelemben beszélek, a 
k u t a t ó  szóval szakkutatókra, bármilyen szinten tanító tanárokra, vala-
mint egyetemi és főiskolai hallgatókra egyaránt utalva.”1 
Ezt a kettős szándékot a 19. kötet diszkussziójának szánt Esettanulmányok a 

szövegkoherenciáról című kötet azáltal valósítja meg, hogy egyrészt gondolatme-
neteinek, szövegelemzéseinek hátterében „viszonyítási alapot jelentő tudásként” 
megnyilatkozik az idegen nyelvű szövegkorpusz és/vagy szakirodalom; másrészt 
pedig (a Petőfi S. által legtágabban értelmezett) kutatóknak és nézőpontoknak 
olyan széles skáláját vonultatja fel, amely megelőlegezi egy igen termékeny esz-
mecsere lehetőségét, amelynek keretében itt az alábbi témák kapnak helyet: 

A kötet nyitó tanulmányában a szerző, Csűry István a koherenciának rendkí-
vül átfogó és sok szempontú megközelítését adja érzékelhetően azzal a szándék-
kal, hogy illusztrálja a jelenség megragadásának problematikusságát. A tanul-
mány címe rendkívül jó választás: A zabolátlan koherencia. A jelenség, amely 
minduntalan kisiklik a rendszeralkotó törekvések szorításából: „a nyelvtudomány 
egyik legkétségbeejtőbben poliszémikus terminusával van dolgunk, melynek szé-
leskörű (méghozzá számos alkalmazásban is megjelenő, a pedagógiától az orvos-
tudományig s a logikától a politikáig terjedő) használata miatt esély sincs az álta-
lános egyértelműsítésére” (11). A szerző merész hangvételű, ugyanakkor koncep-
ciózus tanulmányában számos példával illusztrálja, hogy nincs éles határ a kohe-
rencia és az inkoherencia között; kritikai jellemzését adja a definiáló törekvésű 
szövegtani diskurzusnak. 

Andor József a koherencia jelenségét József Attila kevéssé ismert prózájában 
vizsgálja, a Piros történetről nyújt rendkívül érdekes képet elemzésébe bevonva és 
kritikai szellemben értelmezve a költőről fellelhető pszichológiai és irodalomtudo-
mányi álláspontokat. Tárgyilagosan, ugyanakkor meditatív módon törekszik feltár-
ni a József Attila tudáskeret-váltásai között vélhető, vagy éppen hiányzó összefüg-
géseket, egyúttal javaslatot téve a költő sokáig egyértelműnek vélt pszichiátriai di-
agnózisának felülbírálására.  

                                                           
1 Kiemelések a szerzőtől. Petőfi S. János: Officina Textologica 1. Egy poliglott szövegtani-szöveg-
nyelvészeti kutatóprogram. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 
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Dobi Edit tanulmánya egy olyan tesztelés törekvéseit, körülményeit és ered-
ményeit ismerteti, amelyet Asperger-szindrómások körében végzett azzal a cél-
lal, hogy a nem szó szerinti jelentés (egészen pontosan az irónia) megértésének, 
illetve meg nem értésének mentális hátterét jellemezze. Ehhez pszichológiai, 
pszicholingvisztikai kutatások eddigi eredményeit, valamint a kognitív nyelvé-
szet sémaalkotásról alkotott modelljét, valamint a szemiotikai textológiai jelen-
tésreprezentáció szemléletét és fogalomrendszerét használja fel.  

Fenyő Dániel tanulmányának témája a trópusoknak és a szövegértelemnek a 
viszonya. Érdekes e kapcsolat dilemmája, mivel szókép és nyelvhasználat viszo-
nya egyrészről evidens, másrészről azonban (a poétika és a retorika oldaláról néz-
ve) sajátos koherenciateremtő erő jellemzi a trópusokat. A szerző Parti Nagy Lajos 
Szódalovaglás című kötetében vizsgálja a trópusok és a koherencia összefüggését.  

Kárpáti Eszter és Kleiber Judit tanulmánya egy diskurzuskutatás eredményeit 
mutatja be. A mindennapok egyik gyakori kommunikációs helyzetét modelláló 
gyűjtésüket, orvos és beteg közötti diskurzusszegmenseket elemeztek a koheren-
cia és a relevancia megvalósulását tartva szem előtt. Ehhez a ℜeALIS (Kölcsö-
nös és Élethossziglani Interpretációs Rendszer) elnevezésű diskurzusreprezentá-
ciós elméletet vették alapul, amelynek célja „az interpretáló elmeállapotának for-
mális modellálása: hiedelmei, vágyai, szándékai reprezentálása” (83). A kutatás 
konklúziójaként következtetéseket tudtak levonni egyrészt magának a diskurzus-
nak a koherenciáját illetően, másrészt pedig az interpretációs rendszer kompe-
tenciájára vonatkozóan is. 

Tóth Áron Tamás tanulmányában – ötvözve és mozaikszerűen egymáshoz fűz-
ve a téma szempontjából legrelevánsabb nyelvészeti és kapcsolódó társadalomtu-
domány-elméleti nézeteket – áttekintő módon vizsgálja Kosztolányi Dezső publi-
cisztikai prózájában a koherencia megvalósulását, előtérbe helyezve a fogalmi sé-
ma és a befogadói kontextus kölcsönhatását. A műfaj hatása a befogadói kontex-
tusra erős, beleértve ebbe a műfajjal együtt járó interdiszciplináris befolyásoltságot 
is, valamint azt az ismerethalmazt, amelynek birtokában a befogadó Kosztolányi 
gondolatait értelmezi. A szemiotikai textológia jelentésreprezentációs apparátusa 
lehetőséget kínál arra, hogy az elemző a szöveg makrokompozíciójától a legmé-
lyebb szintjéig vizsgálat alá vonja a jelentés-összefüggés sokszínű jelenségeit. 

Simon Gábor Következtetési műveletek és koherenciateremtés című tanulmá-
nya egyrészt a Peirce által kidolgozott dedukció-indukció-abdukció kategória-
rendszerére, másrészt Magnani abduktív megismeréselméletére támaszkodva is-
merteti annak az általa végzett kutatásnak az eredményeit, amelynek keretében 
olvasók következtetési műveleteit vizsgálta elbeszélő és lírai szövegek esetében. 
A szerző 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 



Előszó 

 10 

induktív és a deduktív inferencia dominál” (93). Simon Gábor logikusan felépített 
kutatása és annak eredményei érdekes összefüggéseket tárnak az olvasó elé. 

Kiss Sándor Szövegnyelvészet és műfaj című tanulmányában a műnemek és a 
műfajok hagyományos osztályozását néhány irodalmi szöveg elemzése révén tö-
rekszik finomítani szövegnyelvészeti kritériumok érvényesítésével. A szerző ta-
pasztalata szerint „a mondatközi kapcsok és a tematikus előrehaladás vizsgálata 
hasonlóságokat tár fel különböző műnemekhez tartozó szövegek között, és kü-
lönbözőségeket azonos műnemen belül” (107), tehát átgondolandó „a kanonikus 
műnemek konszenzuson alapuló szabályrendszere” (107). 

Skutta Franciska Kezdőmondat és szövegtípus című tanulmánya a sorozat előző 
kötetében megjelent írásának a folytatása, amelyben a szerző a cím és a szövegtí-
pus kapcsolatát igyekezett megmutatni. Itt megjelenő munkájában narratív és ar-
gumentatív szövegekből álló korpusz kezdőmondatainak formai és tartalmi jellem-
zése alapján arra az eredményre jut, hogy a kezdőmondatok említett sajátosságaik 
révén „az egyes szövegtípusokon belül koherens egységet alkotnak, és – a címmel 
is összhangban – egyúttal világosan jelzik a két szövegtípus különbségét” (117). 

Gellért Rita tanulmányában multimediális kommunikátumok koherenciáját 
vizsgálja abból a feltételezésből kiindulva, hogy a verbális sík töredezettségét (a 
nyelvi megformáltság összefüggésének hiányát) a zenei szerveződés kompen-
zálni tudja, ami pozitív irányban befolyásolja a befogadó koherenciaítéletét. A 
szerző kutatásának korpusza dalszövegekből áll. 

Haase Zsófia tanulmánya pedagógiai-módszertani ihletésű munka. A szerző 
elgondolkodtató érvelést követően – a kreatív írás mint tanítási módszer alkal-
mazhatóságát igazolandó – ízelítőt ad abból, hogyan lehetséges az egyetemi 
hallgatók szövegértő és -alkotó kompetenciáját, valamint intuícióikat kihasznál-
va megtanítani a szövegnyelvészet szemléletbeli pilléreit, alapvető fogalmait, 
felismertetni a szöveg szerveződésében fellelhető összefüggéseket. Gondolatme-
netében a kreatív írás újszerű felhasználási területe bontakozik ki, amely első 
megközelítésben jól használhatónak tűnik mind a középiskolai, mind pedig az 
egyetemi szövegtanoktatásban. 

 Az itt felsorolt nézőpontok sokszínűsége jelzi, hogy a szövegkoherencia kér-
désköre számos feladatot kínál eltérő szemléletű megközelítések számára. A kö-
tet szerzői közül többen tesznek tanulmányukban javaslatot további kutatásokra, 
olyan kérdéseket fogalmazva meg, amelyek tisztázása, de legalábbis finomítása 
elengedhetetlenek tűnik a témában való továbblépés szempontjából. Az Officina 
Textologica sorozat a jövőben is fórumot kíván nyújtani az ittenihez hasonló 
eszmecseréhez. A sorozat következő kötete már kizárólag elektronikus formá-
tumban lesz elérhető a kiadónak, azaz a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszékének honlapján (http://mnytud.arts.unideb.hu/ot/index.php). 


