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3. 
Szövegek linearizált szerkezetének  

analitikus megközelítése 
PETŐFI S. JÁNOS 

 
Bevezetés 
 

Az Officina Textologica (a továbbiakban: OT) 3. kötetében megjelent tanul-
mányomban a mellérendelt tagmondatok lineáris elrendezhetőségének kérdései-
vel foglalkoztam, Áprily Lajos “A hiúz” című elbeszéléséből véve a példát. Ebben 
az OT-kötetben a lineáris elrendezés kérdéseit általánosabb értelemben kívánom 
elemezni, kiterjesztve a vizsgálatot az ott elemzett példaszöveg egészének 
linearizált szerkezetére. 

Tanulmányom felépítése a következő: (1) Először a szövegek mint komplex 
jelek organizációtípusaival foglalkozom általában, ezt követően (2) a relációs és 
a linearizált organizáció néhány alapkérdését érintem, majd (3) az OT3-ban is 
felhasznált példaszöveg linearizált szerkezetét elemzem. Tanulmányom néhány 
összefoglaló megjegyzéssel zárom.  
 
1. A szövegek mint komplex jelek organizációtípusairól általában  
 

A Szemiotikai szövegtan 13. kötetében megjelent “Általános megjegyzések a 
(multimediális) szövegek mint komplex jelek szemiotikai-textológiai ‘organi-
zációtípus’ fogalmához” című írásomban, miután bevezetésképpen hangsú-
lyozom, hogy a szövegarchitektonika organizációjának megnyilvánulási formái-
ról beszélve célszerű különbséget tenni a ténylegesen adott vehikulumú komp-
lex jel vs az adott vehikulummal kapcsolatba hozható — rendszernyelvészeti, 
szövegtani és világra vonatkozó — ismeretek alapján (a teljesség bizonyos fokáig) 
kiegészített vehikulumú komlex jel architektonikájának organizációja 
(szervezettsége) között, a következő organizációtípusokat különböztetem meg: 

 
(A) A formai és szemantikai kompozíció hierarchikus (vertikális) vs 

konfigurációs (horizontális) organizációja 
 

Egy komplex jel vehikulumának elemeiből — egymás utáni lépések során — 
létrehozott egyre magasabb architektonikai szintű összetevők formai és szeman-
tikai hierarchikus (vertikális) szervezettsége vs ezeknek az összetevőknek kon-
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figurációs (horizontális) [közelebbről: szekvenciális, illetőleg — hasonlóságon 
és/vagy azonosságon alapuló — ismétléses] szervezettsége. 

Verbális szövegek esetében a fenti megkülönböztetés egyrészt (a) az egyes 
szövegmondatok, másrészt (b) a szövegmondatláncok r e l á c i ó s , illetőleg 
l i n e a r i zá l t  és i s mé t l é s e s  szervezettségére utal, ahol 
(1) a relációs szervezettség a szóban forgó egység (közvetlen) összetevői között 

kimutatható szintaktikai/formai, illetőleg nyelvi-szemantikai és/vagy temati-
kus kapcsolatokat jelenti, 

(2) a linearizált a téma-réma (topik-predikátum) elrendezést, illetőleg a ‘tema-
tikus progresszió’-t, 

(3) az ismétléses a — legkülönfélébb hierarchia szinteken fellelhető/kimutatható 
— paralelizmusokat. 

 
(B) A (kor)referencia-háló denotatív vs predikatív organizációja 

 
Egy komplex jel vehikuluma azon elemeinek a szervezettsége, amelyek egy 

relátum-imágó és/vagy relátum — tényleges vagy feltételezett — entitásaira (sze-
mélyeire, tárgyaira stb.) utalnak vs azoknak az elemeknek szervezettsége, 
amelyek az adott komplex jel vehikulumában az előbbiekkel különféle — a 
relátum-imágó és/vagy relátum tényleges vagy feltételezett tényállásaira utaló — 
‘megnyilatkozásokat’ hoznak létre. 

Verbális szövegek esetében a denotatív korreferenciális szervezettség (glo-
bálisan) a vehikulum ‘együtt-utaló nominális elemeinek’, a predikatív pedig a 
vehikulum ‘együtt-utaló állítmányai’-nak korreferenciális szervezettsége. 
 

Az architektonika organizációjának fentiekben (újra)értelmezett megnyil-
vánulási formái között a következő összefüggések állapíthatók meg:  

Mind a kompozicionális organizáció két megnyilvánulási formája, mind a 
referenciális organizációé alkalmazható mind a ténylegesen adott, mind a kiegé-
szített vehikulum organizációjára.  

Ellenkező perspektívából nézve: a kétféle vehikulum-organizáció megnyil-
vánulási formáinak interpretatív létrehozásához a kompozíció, illetőleg a refe-
rencia két-két megnyilvánulási formájának a figyelembevétele járul hozzá. (Sze-
retném hangsúlyozni, hogy a vehikulum-organizáció megnyilvánulási formáinak 
az interpretatív létrehozásáról beszélek a ténylegesen adott vehikulummal 
kapcsolatban is, minthogy az architektonika interpretatív úton létrehozott ‘teore-
tikus konstruktum’ organizációjának megnyilvánulási formái is azok.) 

 
Ezeknek a megkülönböztetéseknek verbális szövegekre való alkalmazásához 

lásd az 1. ágrajzot.    
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az  
 organizáció megnyilvánulási formái  

verbális szövegek 
ténylegesen adott vs kiegészített vehikulumához  

rendelt architektonikáiban 
 
 
 

                  (A)                         (B) 
                                a                                 a 
     formai és szemantikai kompozíció         korreferencia-háló 
                 relációs vs linearizált                 denotatív vs predikatív 
                       organizációja                             organizációja 

 
1. ágrajz 

 
Az OT2 és OT4 tematikája a (B), az OT3 és a jelen OT-kötet tematikája az (A) 

organizációtípus kérdésköréhez kapcsolódik. 
 
2. A relációs és a linearizált organizáció néhány alapkérdése 
 

Ezeknek az organizációknak a tárgyalásához mindenekelőtt a szöveg szemio-
tikai szintjeit, az egyes szintekkel kapcsolatban értelmezhető összetartó erőket és 
azok eszközeit, valamint a szövegszerkezet típusait, tagoltságát és egységeit kell 
legalább vázlatosan áttekinteni (lásd a megfelelő táblázatokat). A mikroszint 
tárgyalása, minthogy a szövegszerkezet elemzésében itt nem játszik jelentős 
szerepet, a második táblázatban nem teljes. 

 
3. Áprily Lajos “A hiúz” című elbeszélése első öt bekezdésének linearizált 

szerkezete 
 

3.1. Lássuk mindenekelőtt az eredeti szövegrész vehikulumát (TVe), majd 
annak bekezdéseket és szövegmondatokat azonosító kódokkal (bekezdéseket 
jelző nagybetűkkel, illetőleg szövegmondatokat jelző számokkal), valamint 
összetevőire nem bontandó szókapcsolatokat és szintagmákat jelző konkatenációs 
szimbólumokkal (“^”), illetőleg zárójelekkel (“{}”) kiegészített változatát 
(TVe/kieg). 

A TVe/kieg-ben önálló szövegmondatokként kezelem a ponttal és kettőspont-
tal lezárt egységeket. Ettől csak egy esetben térek el — a 17-es számú szövegmon-
dat esetében — ahol az adott átfogóbb verbális egység komplexitása miatt a 
kérdőjelet is szövegmondatzáró írásjelnek tekintem. 
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TVe: 
 

Őszi vasárnap volt. Vasárnap, mert apám otthon foglalatoskodott, és őszi, 
mert napfényben ragyogtak a tarkuló erdők és bokrosok a falu felett. 

Ebéd után eljössz velem a Bábirkóba, fordult hozzám apám. — A Bábirkóba? 
— kérdeztem csodálkozva, mert más vasárnapokon sokkal nagyobb sétákra 
indultunk a patakok mentén. — Megnézzük a vadat. — Miféle vadat, apám?  
Amit a székely vadászok tegnap hoztak le a havasról. Barabás lőtte bele az utolsó 
golyót, s most ott van az ő házában. 

A vad felizgatta képzeletem. Medve? Farkas? — Majd meglátod — felelte 
rejtélyeskedő apám.  

A Bábirkó nevű falurész nem volt messze a házunktól: Beléptünk a faragott 
kapun. Ismertem a veres bajuszú Barabást, ő volt a falu legszerencsésebb kezű 
vadásza. Üdvözölte apámat, s megkérdezte: — Vadat látni jöttek? — s már be is 
tessékelt az alacsony mestergerendás mennyezetű szobába. 

Táguló szemem hamar meglátta a vadat. A mestergerendában kovácsolt 
vasszegen hurok volt, abban volt a feje, teste lelógott a padló felé. A padló és a 
farka vége között alig volt két arasznyi a távolság. Bundája foltos, lába karmos, 
bajusza nagy macskabajusz, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben, 
szőrpamacs a füle hegyén. — Hiúz — mutatta be apám. — Hiúz — ismételte meg a 
szót Barabás mosolyogva. Álmélkodva néztem a vadat: hiúzt sose láttam.  
 

TVe/kieg: 
 

[A] [1] Őszi^vasárnap volt. [2] Vasárnap, mert apám otthon^foglalatoskodott, 
és őszi, mert napfényben^ragyogtak a^tarkuló^{erdők és bokrosok} a^falu^felett. 

[B] [3] Ebéd^után eljössz velem a^Bábirkóba, fordult hozzám apám. — 
[4] A^Bábirkóba? — kérdeztem csodálkozva, mert más^vasárnapokon sok-
kal^nagyobb^sétákra indultunk a^patakok^mentén. — [5] Megnézzük a^vadat. — 
[6] Miféle^vadat, apám? — [7] Amit a^székely^vadászok tegnap hoztak^le 
a^havasról. [8] Barabás lőtte bele az^utolsó^golyót, s most ott van az^ő^házában. 

[C] [9] A^vad felizgatta képzeletem. [10] Medve? [11] Farkas? — [12] Majd 
meglátod — felelte rejtélyeskedő^apám.  

[D] [13] A^Bábirkó^nevű^falurész nem^volt messze a^házunktól: [14] Be-
léptünk a^faragott^kapun. [15] Ismertem a^veres^bajuszú^Barabást, ő volt a^fa-
lu^legszerencsésebb^kezű^vadásza. [16] Üdvözölte apámat, s megkérdezte: — 
[17] Vadat látni jöttek? — [18] s már be^is^tessékelt az^{alacsony mestergeren-
dás^mennyezetű}^szobába. 
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[E] [19] Táguló^szemem hamar meglátta a^vadat. [20] A^mestergerendában 
kovácsolt^vasszegen hurok volt, abban volt a^feje, teste lelógott a^padló^felé. 
[21] {{A^padló és a^farka^vége}^között} {alig^volt két^arasznyi} a^távolság. 
[22] Bundája foltos, lába karmos, bajusza nagy macskabajusz, erős^fogú^szája 
tátva^maradt a^halálos^görcsben, szőrpamacs a^füle^hegyén. — [23] Hiúz — 
mutatta^be apám. — [24] Hiúz — ismételte^meg a^szót Barabás mosolyogva. 
[25] Álmélkodva^néztem a^vadat: [26] hiúzt sose^láttam. 
 

3.2. Alapul véve “A szöveg szerkezete” táblázat “linearizált szerkezet” szek-
torát — annak egységeiben alulról fölfelé haladva — vizsgáljuk meg, hogy a 
szövegegész alatti egyes makrokompozíció-egységekhez a “A hiúz” első öt 
bekezdésében milyen példák találhatók.  
 
(a)/(Me.1)  Linearizált egyszerű szókapcsolatok és szintagmák: 
 

Az egyszerű szókapcsolatoknak és szintagmáknak tartott szóalakláncokat a 
TVe/kieg-ben konkatenáció jelzi; ezeken a láncokon belül más lineáris elrende-
zést nem tartok figyelembe veendőnek, akkor sem, ha az bizonyos esetekben 
(például a hátravetett elváló igekötők — egybeírást előidéző — igék elé hozatala 
esetében) esetleg lehetséges lenne. 

 
(b)/(Me.2)  Linearizált összetett szókapcsolatok és szintagmák: 
 

Ebből a szóalaklánc-típusból négy található a TVe/kieg-ben: 
(b1) “a^tarkuló^{erdők és bokrosok}” a [2]-ben, amely a^tarkuló^{bok-

rosok és erdők} linearizált formában is állhatna,  
(b2) “az^{alacsony mestergerendás^mennyezetű}^szobába” a [18]-ban, 

amely a^mestergerendás^mennyezetű alacsony}^szobába lineari-
zált formában is állhatna, 

(b3) “{{A^padló és a^farka^vége}^között}” a [21]-ben, amely 
{{A^farka^vége és a^padló}^között} linearizált formában is áll-
hatna, végül  

(b4) az “{alig^volt | két^arasznyi}” szintagmakettős, amely átstruktu-
rálható lenne az alig^két^arasznyi^volt komplex szintagmává.  
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(c)/(Me.3)   Linearizált szövegtagmondatok:  
Egy szövegtagmondat előtt két csillag azt jelzi, hogy annak nincsenek felcse-

rélhető összetevői, egy csillag pedig azt, hogy bár elméletileg lennének felcse-
rélhető összetevői, ezek az összetevők adott formájukban nem cserélhetők fel. 
 (c.1) **“Vasárnap”: a [2]-ben, 
 (c.2) “apám otthon^foglalatoskodott”: a [2]-ben, 
 (c.3) **“őszi”: a [2]-ben, 

(c.4) “napfényben^ragyogtak a^tarkuló^{erdők és bokrosok} a^falu^felett”: a 
[2]-ben, 

(c.5) “Ebéd^után eljössz velem a^Bábirkóba”: a [3]-ban,  
(c.6)  “fordult hozzám apám”: a [3]-ban, 
(c.7)  **“A Bábirkóba?”: a [4]-ben,  
(c.8) “kérdeztem csodálkozva”: a [4]-ben, 
(c.9) “más^vasárnapokon sokkal^nagyobb^sétákra indultunk a^patakok^men-

tén”: a [4]-ben, 
(c.10) “Barabás lőtte bele az^utolsó^golyót”: a [8]-ban, 
(c.11) “most ott van az^ő^házában”: a [8]-ban, 
(c.12) “Majd meglátod”: a [12]-ben,  
(c.13) “felelte rejtélyeskedő^apám”: a [12]-ben,  
(c.14) “Ismertem a^veres^bajuszú^Barabást”: a [15]-ben, 
(c.15) “ő volt a^falu^legszerencsésebb^kezű^vadásza”: a [15]-ben, 

 (c.16) “Üdvözölte apámat”: a [16]-ban, 
(c.17) **“megkérdezte”: a [16]-ban,  
(c.18) “már be^is^tessékelt az^{alacsony mestergerendás^mennyezetű}^szo-

bába”: a [18]-ban, 
 (c.19) “A^mestergerendában kovácsolt^vasszegen hurok volt”: a [20]-ban,  

(c.20) “abban volt a^feje”: a [20]-ban,  
(c.21) “teste lelógott a^padló^felé”: a [20]-ban, 

 (c.22) *“Bundája foltos”: a [22]-ben,  
(c.23) *“lába karmos”: a [22]-ben,  
(c.24) *“bajusza nagy macskabajusz”: a [22]-ben, 
(c.25) “erős^fogú^szája tátva^maradt a^halálos^görcsben”: a [22]-ben, 
(c.26) “szőrpamacs a^füle^hegyén”: a [22]-ben, 
(c.27) **“Hiúz”: a [23]-ban, 

 (c.28) “mutatta be apám”: a [23]-ban. 
 
(d)/(Ma.1)  linearizált egyszerű szövegmondatok: 

[más szóval: első fokú egyszerű makrokompozíció-egységek ([…])]: 

Egy szövegmondatban a “|” jel azt jelzi, hogy az összetevők felcserélésekor az 
ezzel a jellel jelzett határ nem léphető át.  
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 [1]: *Őszi^vasárnap volt. 
 [5]:  Megnézzük a^vadat. 
 [6]:  Miféle^vadat, apám? 
 [7]:  Amit a^székely^vadászok tegnap hoztak^le a^havasról. 
 [9]:  A^vad felizgatta képzeletem. 
 [10]:  **Medve? 
 [11]:  **Farkas? 
 [13]:  A^Bábirkó^nevű^falurész nem^volt messze a^házunktól:  
 [14]:  Beléptünk a^faragott^kapun.  
 [17]:  Vadat látni jöttek?  
 [18]:  s | már be îs^ tessékelt az^{alacsony mestergerendás^mennyezetű}^szobába. 
 [19]:  Táguló^szemem hamar meglátta a^vadat. 
  [21]:  {{A^padló és a^farka^vége}^között} {alig^volt két^arasznyi} a^távolság. 
 [24]:  Hiúz — ismételte^meg a^szót Barabás mosolyogva.  
 [25]:  Álmélkodva^néztem a^vadat:  
 [26]:  hiúzt sose^láttam.  
   
(e)/(Ma.1+)  linearizált összetett szövegmondatok:  

[más szóval: első fokú összetett makrokompozíció-egységek ([…+])]: 

A szövegmondatokban a “” jel a felcserélhető szövegtagmondatok konka-
tenációját jelzi, a “|||” és “||” jelek a fel nem cserélhetőkét, s a vonalak száma a fel 
nem cserélhetőség hierarchiájára utal. Az “|és|” szimbólum azt jelzi, hogy 
amíg az “és” kötőszónak helyben kell maradnia, a bal és jobb oldalán álló össze-
tett szövegtagmondatok egymással felcserélhetők. 
 

[2+]: Vasárnap,  mert | apám otthon^foglalatoskodott, |és| őszi,  
mert | napfényben^ragyogtak a^tarkuló^{erdők és bokrosok} 
a^falu^felett. 

[3+]: Ebéd^után eljössz velem a^Bábirkóba,  fordult hozzám apám.  
[4+]: A^Bábirkóba?  kérdeztem csodálkozva,  mert | más^vasárna-

pokon sokkal^nagyobb^sétákra indultunk a^patakok^mentén.  
[8+]: Barabás lőtte bele az^utolsó^golyót, || s | most ott van az^ő^há-

zában. 
[12+]: Majd meglátod  felelte rejtélyeskedő^apám. 
[15+]: Ismertem a^veres^bajuszú^Barabást, || ő volt a^falu^legszeren-

csésebb^kezű^vadásza.  
[16+]: Üdvözölte apámat, || s | megkérdezte:  
[20+]: A^mestergerendában kovácsolt^vasszegen hurok volt, || abban 

volt a^feje, ||| teste lelógott a^padló^felé.  
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[22+]: Bundája foltos,  lába karmos,  bajusza nagy macskabajusz,  
erős^fogú^szája tátva^maradt a^halálos^görcsben,  szőrpamacs 
a^füle^hegyén.  

[23+]: Hiúz  mutatta^be apám.  
 
(f)/(Ma.2)      linearizált szövegmondattömbök:  

[más szóval: másodfokú makrokompozíció-egységek ([…2])] 

Ha a szövegmondatokat első fokú makrokompozíció-egységeknek nevezzük, 
akkor a hierarchián felfelé haladva másodfokú, harmadfokú, n-ed fokú makro-
kompozíció-egységekről beszélhetünk. Ezzel a szóhasználattal egyrészt elkerül-
hető, hogy a ’szövegmondat’ grammatikai szakszó használatát követően a ’bekez-
dés’, ’bekezdéstömb’, ’fejezet’ tipográfiai szakszavakat kelljen használnunk, 
másrészt, hogy olyan szakkifejezés-monstrumokat kelljen alkalmaznunk, mint 
például a “szövegmondat-tömbök tömbjeinek tömbjei”.  

(A szimbólumok használata itt is azonos a fentiekben leírtakkal.) 
[12]:  [1]Őszi^vasárnap volt. || [2+]Vasárnap,  mert | apám ott-

hon^foglalatoskodott, |és| őszi,  mert | napfényben^ra-
gyogtak a^tarkuló^{erdők és bokrosok} a^falu^felett. 

[22]:   [3+]Ebéd^után eljössz velem a^Bábirkóba,  fordult hozzám apám. 
|| [4+]A^Bábirkóba?  kérdeztem csodálkozva,  mert | 
más^vasárnapokon sokkal^nagyobb^sétákra indultunk a^pata-
kok^mentén.  

[32]:  [5]Megnézzük a^vadat. || — [6]Miféle^vadat, apám? || — [7]Amit 
a^székely^vadászok tegnap hoztak^le a^havasról. || [8+]Barabás 
lőtte bele az^utolsó^golyót, s most ott van az^ő^házában.  

[42]:  [9]A^vad felizgatta képzeletem.  [10]Medve?  [11]Farkas? — 
|| [12+]Majd meglátod  felelte rejtélyeskedő^apám. 

[52]: [13]A^Bábirkó^nevű^falurész nem^volt messze a^házunktól: || 
[14]Beléptünk a^faragott^kapun.  [15+]Ismertem a^veres^baju-
szú^Barabást, || ő volt a^falu^legszerencsésebb^kezű^vadásza. || 
[16+]Üdvözölte apámat, || s megkérdezte: || — [17]Vadat látni 
jöttek? || — [18]s | már be^is^tessékelt az^{alacsony mesterge-
rendás^mennyezetű}^szobába. 

[62]:  [19]Táguló^szemem hamar meglátta a^vadat. || [20+]A^mes-
tergerendában kovácsolt^vasszegen hurok volt, || abban volt 
a^feje, ||| teste lelógott a^padló^felé. || [21]: {{A^padló és a^far-
ka^vége}^között} {alig^volt | két^arasznyi} a^távolság. || 
[22+]Bundája foltos,  lába karmos,  bajusza nagy macska-  
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bajusz,  erős^fogú^szája tátva^maradt a^halálos^görcsben,  
szőrpamacs a^füle^hegyén. 

[72]:  [23+]Hiúz  mutatta^be apám. || [24]: Hiúz — ismételte^meg 
a^szót Barabás mosolyogva. 

[82]:  [25]Álmélkodva^néztem a^vadat:  [26]hiúzt sose^láttam. 
  

(g)/(Ma.3)   linearizált szövegmondat-tömbök tömbjei:  

[más szóval: harmadfokú makrokompozíció-egységek( […3] )]:  

 Az összetevő másodfokú makrokompozíció-egységek szövegmondatait a 
“{”, “}” zárójelek zárják egyetlen komplex egységbe. 

[13]:  [22]:{[3+]Ebéd^után eljössz velem a^Bábirkóba,  fordult hoz-
zám apám. || [4+]A^Bábirkóba?  kérdeztem csodálkozva,  
mert | más^vasárnapokon sokkal^nagyobb^sétákra indultunk 
a^patakok^mentén.} || [32]:{[5]Megnézzük a^vadat. || — [6]Mi-
féle^vadat, apám? || — [7]Amit a^székely^vadászok tegnap 
hoztak^le a^havasról. || [8+]Barabás lőtte bele az^utolsó^golyót, s 
most ott van az^ő^házában.}  

[23]: [52]:{[13]A^Bábirkó^nevű^falurész nem^volt messze a^házunk-
tól: || [14]Beléptünk a^faragott^kapun.  [15]Ismertem a^ve-
res^bajuszú^Barabást, || ő volt a^falu^legszerencsésebb^ke-
zű^vadásza. || [16]Üdvözölte apámat, || s megkérdezte: || — 
[17]Vadat látni jöttek? || — [18]s | már be^is^tessékelt az^{ala-
csony mestergerendás^mennyezetű}^szobába.} || [62]:{[19]Tágu-
ló^szemem hamar meglátta a^vadat. || [20+]A^mestergerendában 
kovácsolt^vasszegen hurok volt, || abban volt a^feje, ||| teste 
lelógott a^padló^felé. || [21]: {{A^padló és a^farka^vége}^között} 
*{alig^volt | két^arasznyi} a^távolság. || [22+]Bundája foltos,  
lába karmos,  bajusza nagy macskabajusz,  erős^fogú^szája 
tátva^maradt a^halálos^görcsben,  szőrpamacs a^füle^hegyén.}  

[33]:  [72]: {[23+]Hiúz  mutatta^be apám. || [24]: Hiúz — ismétel-
te^meg a^szót Barabás mosolyogva.} || [82]: {[25]Álmélkod-
va^néztem a^vadat:  [26]hiúzt sose^láttam.} 

  
(h)/(Ma.4)       linearizált szövegmondat-tömbök tömbjeinek tömbjei:  

[más szóval: negyedfokú makrokompozíció-egységek ([…4]): 

Az összetevő másodfokú makrokompozíció-egységek szövegmondatait a “{”, 
“}” zárójelek zárják egyetlen komplex egységbe. 
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[14]:  [13]:{[22]: {[3]Ebéd^után eljössz velem a^Bábirkóba,  fordult 
hozzám apám. ||  [4]A^Bábirkóba?  kérdeztem csodálkozva,  
mert | más^vasárnapokon sokkal^nagyobb^sétákra indultunk 
a^patakok^mentén.} || [32]: {[5]Megnézzük a^vadat. || — 
[6]Miféle^vadat, apám? || — [7]Amit a^székely^vadászok tegnap 
hoztak^le a^havasról. [8]Barabás lőtte bele az^utolsó^golyót, s 
most ott van az^ő^házában.}} || [42]:{[9]A^vad felizgatta képze-
letem.  [10]Medve?  [11]Farkas? — || [12]Majd meglátod  
felelte rejtélyeskedő^apám.}  

[24]: [23]:{[52]: {[13]A^Bábirkó^nevű^falurész nem^volt messze 
a^házunktól: || [14]Beléptünk a^faragott^kapun.  [15]Ismertem 
a^veres^bajuszú^Barabást, || ő volt a^falu^legszerencsésebb^ke-
zű^vadásza. || [16]Üdvözölte apámat, || s megkérdezte: || — 
[17]Vadat látni jöttek? || — [18]s | már be^is^tessékelt az^{ala-
csony mestergerendás^mennyezetű}^szobába.} || [62]: {[19]Tágu-
ló^szemem hamar meglátta a^vadat. || [20]A^mestergerendában 
kovácsolt^vasszegen hurok volt, || abban volt a^feje, ||| teste 
lelógott a^padló^felé. || [21]: {{A^padló és a^farka^vége}^között} 
*{alig^volt | két^arasznyi} a^távolság. || [22]Bundája foltos,  
lába karmos,  bajusza nagy macskabajusz,  erős^fogú^szája 
tátva^maradt a^halálos^görcsben,  szőrpamacs a^füle^hegyén.}} 
|| [33]: {[72]: {[23]Hiúz  mutatta^be apám. || [24]: Hiúz — 
ismételte^meg a^szót Barabás mosolyogva.} [82]: 
{[25]Álmélkodva^néztem a^vadat:  [26]hiúzt sose^láttam.} 

    
3.3. A hiúz első öt bekezdése szövegegészének makrokompozicionális szer-

kezetét a hasonló feliratú röviden kommentált ágrajz mutatja. 
 Ennek az ágrajznak a felhasználásával a szóban forgó szövegrész relációs és 
linearizált szerkezete a következő módon elemezhető és írható le. (Egyszerűség 
kedvéért szemléltetésül itt az [13] jelzésű harmadfokú makrokompozíció-egység 
elemzését és leírását választom.) 

 
[13]: [22]:{[3+]Ebéd^után eljössz velem a^Bábirkóba,  fordult hozzám apám. 

|| [4+]A^Bábirkóba?  kérdeztem csodálkozva,  mert | más^vasárnapokon 
sokkal^nagyobb^sétákra indultunk a^patakok^mentén.} || [32]:{— [5]Megnézzük 
a^vadat. || — [6]Miféle^vadat, apám? || — [7]Amit a^székely^vadászok tegnap 
hoztak^le a^havasról. || [8+]Barabás lőtte bele az^utolsó^golyót, s most ott van 
az^ő^házában.} 
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A másod- és magasabb fokú makrokompozíció-egységek a relációs szerke-
zet szempontjából sajátos belső szerkezettel rendelkező szövegmondat-tömbök, a 
linearizált szerkezet szempontjából pedig sajátos belső szerkezettel rendelkező 
szövegmondat-láncok. 
 

3.3.1. Az [13] jelzésű harmadfokú kompozícióegység relációs szerkezete a 
következőképpen jellemezhető: (A jellemzésben alkalmazott ’koherencia’, ’ko-
hézió’ és ’konnexitás’ kifejezések értelmezéséhez lásd “A szöveg szemiotikai 
szintjei” feliratú táblázatot.) 
 

 [13] = &1/3{[22], [32]} olvasd: a [22] és [32] másodfokú 
makrokompozíció-egységeket kohe-
rencia (motiváció) egyesíti (= &1/3)  
egy tömbbé;  ahol 

 
[22] = &2/2{[3+], [4+]}  olvasd: a [3+] és a [4+] összetett 

szövegmondatokat a “Bábirkó”-té-
ma kohéziója és a dialógushelyzet  
egyesíti (= &2/2) egy tömbbé; 

 
[32] = &3/2{[5], [6], [7], [8+]} 

olvasd: az [5], [6], [7] egyszerű 
szövegmondatokat és a [8+] össze-
tett szövegmondatot a “vad”-téma 
kohéziója és a dialógushelyzet 
egyesíti (= &3/2) egy tömbbé. 
A dialógushelyzetet a szövegben 
gondolatjelek jelzik. 

 
Az egyes szövegmondatok relációs szerkezete egy megfelelő 

szövegmondat-grammatika felhasználásával elemezhető és írható le; a 
szövegmondatok belső relációs összetartó ereje minimálisan a 
szövegmondat-jellegből adódó konnexitás, amelyhez — különösképpen összetett 
szövegmondatok esetében — kohézió (és természetesen koherencia) is járulhat. 
Minthogy elsődleges célom itt a szövegmondatokból létrejövő 
makrokompozicionális szerkezet elemzése, ezzel a kérdéssel nem foglalkozom. 
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3.3.2. Az [13] jelzésű harmadfokú kompozícióegység linearizált szerkeze-
tének feltárásánál és leírásánál először létre kell hoznunk e kompozícióegység 
lehetséges linearizált variánsait, majd a ténylegesen adott linearizált szerke-
zetet azokhoz viszonyítva kell minősítenünk. 

A lehetséges linearizált variánsok létrehozásánál követnünk kell a relációs 
szerkezet struktúráját, a tömböket alkotó globális relációs kapcsolóelemeket 
abban a láncokat alkotó lokális linearizált kapcsolóelemekkel helyettesítve. Itt a 
helyettesítő kapcsolóelem mindenütt a megfelelő globális kapcsolóelem kitevő-
jével egybehangzó kitevőjű “||” elem, amely azt jelzi, hogy az adott makrokom-
pozíció-egység összetevői linearizált variánsainak létrehozásakor, az e kapcsoló-
elem által jelzett határok nem léphetők át. (Ez nagymértékben a dialógushely-
zetből is adódik.)  

 
[13] = [22] ||1/3 [32]  
 

[22] = [3+] ||2/2 [4+]  
 
[32] = [5] ||3/2a [6] ||3/2b [7] ||3/2c

 [8
+] 

 
Az [13] formálisan lehetséges linearizált variánsai az egyes szövegmondatok 

lehetséges linearizált variánsainak egymással való kombinációja révén hozható 
létre. A formálisan lehetséges linearizált variánsok közül itt csak néhány tény-
legesen elfogadható variánst mutatok be, az összetett szövegmondatok össze-
tevőit minden alkalommal kisbetűvel kezdve:  
 

[22]: 
[3+]Ebéd^után eljössz velem a^Bábirkóba,     

ebéd^után eljössz velem a^Bábirkóba, 
ebéd^után eljössz a^Bábirkóba velem, 
ebéd^után velem eljössz a^Bábirkóba, 
eljössz velem ebéd^után a^Bábirkóba, 
eljössz velem a^Bábirkóba ebéd^után, 
eljössz ebéd^után velem a^Bábirkóba, 
eljössz ebéd^után a^Bábirkóba velem, 
eljössz a^Bábirkóba velem ebéd^után, 
eljössz a^Bábirkóba ebéd^után velem, 
a^Bábirkóba eljössz velem ebéd^után, 
a^Bábirkóba eljössz ebéd^után velem, 
a^Bábirkóba velem eljössz ebéd^után, 
a^Bábirkóba ebéd^után eljössz velem,   
fordult hozzám apám.       
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fordult hozzám apám. 
fordult apám hozzám.    ||2/2 

 
A fenti szövegtagmondat-variánsokat — és sorrendjük megfordíthatóságát — 

figyelembe véve a [3+]-jelzésű összetett szövegmondatnak összesen 13 x 2 x 2 = 
52 linearizált változata hozható létre. 
 

[4+]A^Bábirkóba?  kérdeztem csodálkozva,   
a^Bábirkóba?  kérdeztem csodálkozva, 
a^Bábirkóba?  csodálkozva kérdeztem,      
kérdeztem csodálkozva,  a^Bábirkóba? 
csodálkozva kérdeztem,  a^Bábirkóba?  

 
mert | más^vasárnapokon sokkal^nagyobb^sétákra indultunk a^pata-

kok^mentén.  
mert | más^vasárnapokon sokkal^nagyobb^sétákra indultunk a^pata-

kok^mentén. 
mert | más^vasárnapokon a^patakok^mentén sokkal^nagyobb^sétákra 

indultunk. 
mert | sokkal^nagyobb^sétákra indultunk más^vasárnapokon a^pata-

kok^mentén. 
mert | sokkal^nagyobb^sétákra indultunk a^patakok^mentén más^va-

sárnapokon. 
mert | a^patakok^mentén más^vasárnapokon sokkal^nagyobb^sétákra 

indultunk. 
mert | a^patakok^mentén sokkal^nagyobb^sétákra indultunk más^va-

sárnapokon.  
 

A fenti szövegtagmondat-variánsokat — és sorrendjük megfordíthatóságát — 
figyelembe véve a [4+] jelzésű összetett szövegmondatnak összesen 4 x 6 x 2 = 48 
linearizált változata hozható létre. 

 
A fenti szövegmondat-variánsokat figyelembe véve a [22] jelzésű másodfokú 

makrokompozíció-egységnek összesen 52 x 48 = 2496 linearizált változata hoz-
ható létre. 

 
A [4+] jelzésű szövegmondatot a [3+] jelzésűhöz lineárisan kapcsoló szöveg-

összetartó erő (= ||2/2) a kohézió: a “Bábirkóba” szóalak szó szerinti megismétlése. 
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[32] 
— [5]Megnézzük a^vadat.  

— Megnézzük a^vadat.  
— A^vadat megnézzük.      ||3/2a 

— [6]Miféle^vadat, apám?  
— Miféle^vadat, apám?  
— Apám, miféle^vadat?      ||3/2b  

— [7]Amit a^székely^vadászok tegnap hoztak^le a^havasról.  
— Amit a^székely^vadászok tegnap hoztak^le a^havasról. 
— Amit a^székely^vadászok a^havasról tegnap hoztak^le. 
— Amit tegnap hoztak^le a^székely^vadászok a^havasról. 
— Amit tegnap hoztak^le a^havasról a^székely^vadászok. 
— Amit a^havasról a^székely^vadászok tegnap hoztak^le. 
— Amit a^havasról tegnap hoztak^le a^székely^vadászok.    ||3/2c  

 
A fenti szövegtagmondat-variánsokat figyelembe véve az [5], [6], [7] egyszerű 

szövegmondatokból álló szövegmondatláncnak összesen 2 x 2 x 6 = 24 linearizált 
változata hozható létre. 

 
A [6] jelzésű szövegmondatot az [5] jelzésűhöz lineárisan kapcsoló szöveg-

összetartó erő (= ||3/2a) a kohézió: a “vadat” szóalak szó szerinti megismétlése. 
 
A [7] jelzésű szövegmondatot a [6] jelzésűhöz lineárisan kapcsoló szöveg-

összetartó erő (= ||3/2b) a konnexitás: a vadra utaló “amit” vonatkozó névmás. 
  

[8+]Barabás lőtte bele az^utolsó^golyót,  
Barabás lőtte bele az^utolsó^golyót,  
Barabás lőtte az^utolsó^golyót bele, 
Bele Barabás lőtte az^utolsó^golyót, 
Bele az^utolsó^golyót Barabás lőtte, 
Az^utolsó^golyót Barabás lőtte bele,  
Az^utolsó^golyót bele Barabás lőtte,   ||   
s | most ott van az^ő^házában. 
s | most ott van az^ő^házában. 
s | most ott az^ő^házában van. 
s | ott az^ő^házában van most. 
 

A fenti szövegtagmondat-variánsokat figyelembe véve a [8+] jelzésű összetett 
szövegmondatnak összesen 6 x 3 = 18 linearizált változata hozható létre. 
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A fenti szövegmondat-variánsokat figyelembe véve a [32]-jelzésű másodfokú 
makrokompozíció-egységnek összesen 24 x 18 = 432 linearizált változata hozható 
létre. 

 
A [8+] jelzésű szövegmondatot a [7] jelzésűhöz lineárisan kapcsoló szöveg-

összetartó erő (= ||3/2c) a konnexitás: a vadra utaló “bele” mutató névmás. 
 
A [22] és [32] jelzésű másodfokú makrokompozíció-egységek lehetséges line-

arizált változatait figyelembe véve az [13]-jelzésű harmadfokú makrokompozí-
ció-egységnek összesen 2496 x 432 = 1.078.272 linearizált változata hozható 
létre. 

 
A [32] jelzésű másodfokú kompozícióegységet a [22] jelzésű másodfokú kom-

pozícióegységhez lineárisan kapcsoló szövegösszetartó erő (= ||1/3) a koherencia: a 
Bábirkóba készülés motiválása. 

 
A fenti elemzésben a “linearizált változat” szakkifejezést kizárólag annak 

szűkebb  ’írott linearizált változat’ — értelmében használtam, azaz nem vettem 
figyelembe azokat a változatokat, amelyek azáltal jönnek létre, hogy az egyes 
linearizált változatokra azok különféle lehetséges prozódiai struktúráit is rávetít-
jük. Egy teljességre törő elemzésnek természetesen valamennyi — lineáris elren-
dezést és prozódiai struktúrát tekintve is — különböző változatra ki kell terjednie. 

 
4. Összefoglaló megjegyzés 
 

Összefoglalásul mindenekelőtt azt kívánom megjegyezni, hogy a 3.3. pontban 
bemutatott elemzés esetében egyrészt még nem a szövegegész képezte elemzésem 
tárgyát, másrészt az egyes lineáris elrendezésekkel kapcsolatban nem vettem 
figyelembe azok lehetséges prozódiai változatait, a lehetséges linearizált 
szerkezetek száma ennek ellenére elképesztően magas. A lineáris elrendezés 
elméleti vizsgálata mindenekelőtt annak a kérdésnek a vizsgálatát (is) jelenti, 
hogy mit lehet racionálisan kezdeni a szinte hihetetlenül nagy számú lehetséges 
lineáris szerkezetekkel. 
 

A kutatás alapkérdéseiként most sem tudok más kérdéseket felsorolni, mint 
azokat, amelyeket az OT1-ben is felsoroltam, azaz minden esetben vizsgálni kell, 
hogy  

 melyek a lehetséges szisztemikus elrendezések, és azokhoz milyen prozódiai 
struktúrák rendelhetők? 
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 a szisztemikus elrendezések halmazán belül definiálhatók-e ekvivalencia-
osztályok, s ha igen, milyen alapon? 

 a ko- és/vagy kontextuális elrendezések halmazán belül definiálhatók-e 
ekvivalenciaosztályok, s ha igen, milyen alapon? 

 hogyan definiálható/reprezentálható egy ko- és/vagy kontextuálisan adott 
elrendezés és összetevői lehetséges szisztemikus elrendezéseinek a kapcsolata? 

 milyen ko- és/vagy kontextusban milyen szisztemikus elrendezések fogad-
hatók el? 
  

Csak ha ezekre a kérdésekre legalább részleges válaszokat tudunk adni, és e 
válaszokat kapcsolatba tudjuk hozni a vizsgált egységek relációs szerkezetével, 
tudunk majd a szövegek linearizált szerkezetéről is többet mondani. 
 
 


