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1. 
Téma, réma és szöveg: kérdések 

KOCSÁNY PIROSKA 
 
Előadásomban kétféle feladatot szeretnék megoldani. Egyfelől rövid áttekin-

tést próbálok adni a téma és réma fogalom történetének egy szeletéről, másfelől 
megkísérlek az olvasottak alapján kérdéseket megfogalmazni a szövegtani kuta-
tás számára. 

Az a szelet, amelyre a fogalomtörténeti áttekintés irányul, a prágai struktura-
listák téma–réma fogalma. E fogalompár a legmeghatározóbb módon éppen a 
prágai funkcionális grammatikát befolyásolta, és köztudottan e nyelvészeti isko-
la dolgozta ki a legalaposabban a fogalompár definícióit. A prágai téma–réma 
fogalom fontos folytatást nyert a hetvenes évektől kezdve a német grammatikai 
vizsgálódásokban, továbbá befolyásolta a szövegre vonatkozó kutatások jelentős 
részét. A történeti áttekintés és a szövegtan számára megfogalmazható kérdések 
természetes összefüggést mutatnak, összefűzésük nem önkényes.  

 
1. feladat: Rövid történeti áttekintés ismert tényekről, különös tekintettel a 
Prágai Iskola eredményeire és következményeire 

 
a) A téma–réma kettősség eredete és változatai 

A mondatoknak a közlés szempontjából történő elemzése, ezen belül az adott 
és az új közlésegységek elkülönítése a 19. század második felében Georg von 
der Gabelentz munkásságáig vezethető vissza, aki bevezette a lélektani alany és 
állítmány fogalmát. A téma és réma elnevezés a németből került a köztudatba. A 
Prágai Iskola számára meghatározó volt Vilem Mathesius munkássága, aki a 20. 
század 20-as éveiben a téma–réma dichotómiát használta fel a cseh és az angol 
nyelv struktúrájának összevetésére. Mathesius kutatásaival kezdődik a téma és 
réma mint a közlésegységen belüli adott és új egység együttes és elkülönítő vizs-
gálata. A század nyelvtudománya a továbbiakban e gondolatot más-más elneve-
zéssel más-más módon használta fel. A téma és réma kifejezés mellett ismeretes 
a notum (vagy datum) versus novum elnevezés, ez jelenik meg például Pléh 
Csaba pszicholingvisztikai munkáiban mint az adott és az új. Az angolszász 
szakirodalomból származik az új magyar nyelvtan topik és komment kifejezése. 
Az elnevezésbeli eltérések természetesen meghatározóan fontos tartalmi különb-
ségeket tükröznek, e tartalmi különbségek kialakulása pedig szépen példázza a 
huszadik század nyelvtudományának alakulását is. A topik–fókusz vagy téma–
réma kettősségnek az egyes nyelvekben való megjelenése és vizsgálata külön-
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féle mondattani részkutatások tárgya. Ilyen kérdéskör például a topikalizáció 
vizsgálata, vagyis az új információ kiemelésének módozatai a szintaxisban, vagy 
a passzív szemlélet és a különféle inverziós lehetőségek funkcionális szempontú 
tárgyalása stb. A téma–réma kérdéskör igazi otthona azonban a textualitás és 
annak kommunikatív dinamikája, illetve az ezekre vonatkozó vizsgálódás. 

 
b) A téma–réma dichotómiától a topik–fókusz kettősségig a Prágai Isko-
la kutatásaiban 

A Prágai Iskola a téma–réma dichotómiát kiegészíti az elemek kommunikatív 
dinamizmusként meghatározott hierarchiájával (Firbas). A Prágai Iskola kutatá-
saiban végigvonul ez a kettősség: a téma–réma mint közlésegység fogalma mel-
lett a kommunikatív dinamizmus mint a közlésegységet és a mondat szintak-
tikai tagolását egybefűző fogalom. A kommunikatív dinamizmus fogalma ab-
ból indul ki, hogy a mondatnak a témához nem tartozó — más szóval nem tema-
tikus — részében az elemek a szintaktikai-szemantikai struktúra függőségi vi-
szonyainak megfelelően képviselnek eltérő kommunikatív súlyt. Így a „Hans 
gab gestern einem Kind einen Ball” mondat rematikus részében — „gab gestern 
einem Kind einen Ball” — a sorrendet az időhatározó, a dativuszi tárgy és az ak-
kuzatívuszi, úgynevezett direkt tárgy szemantikai hierarchiája szabja meg. Ezzel 
kétféle szempont és kétféle kutatási feladat és problémakör jelenik meg egyszer-
re. Az egyik az eredeti téma–réma dichotómia problémája, vagyis az a kérdés, 
hogy miképpen viszonyul egymáshoz a mondatban mint közleményben a funk-
cióját tekintve ismert kiindulópont, a téma, és az arról elhangzó új információ, a 
réma. A másik viszont egy ettől eltérő, szorosabban vett szintaktikai szempont, 
amely a szórend lingvisztikai magyarázatát kívánja meg. Ez a kettősség jellemzi 
a cseh nyelvészek kutatásait. Vagyis egyfelől megtartani törekednek a téma és 
réma dichotómiájával megragadott nyelvi tényt mint a kommunikáció, e nyelvi 
funkció alapvető kategóriáját, másfelől pontosítani igyekeznek ezt a dichotómiát 
a szintaxison belül. E pontosítás állomásai többek között a következők: 

(1) Igen korán tisztázzák, hogy a téma és réma a jelenség szintjén az intoná-
cióhoz, a hangsúlyokhoz és a szórendhez kötődik.  

(2) A téma–réma dichotómiát összekötik a vele párhuzamosan működő szin-
taktikai szórendi szabályozással. Vagyis a mondatnak kettős szabályozottságát 
tételezik fel: egyfelől egy téma–réma dichotómiát, amely megszab szórendet, 
mondathangsúlyt stb., másfelől egy szintaktikai rendszert, amely a szintaktikai 
szerep függvényében szabályozza a szórendet, a hangsúlyt stb.  

(3) E kettős — tematikus és szintaktikai — szabályozottság vizsgálatában 
fontossá válnak a téma, illetve réma szerepet betöltő lexikális egységek feltűnő 
tulajdonságai. Így sor kerül egy harmadik szempont bevezetésére. Eszerint kü-
lönbséget kell tenni a mondatban a kifejezések kontextuálisan kötött, illetve 
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nem kötött csoportja között, ahol többek között például a téma megvalósításá-
ban szerepet játszó névmások vagy a determinánsokkal meghatározott névszók 
tipikusan a kontextuálisan kötött csoportba tartoznak. Látnunk kell, hogy ez a 
lépés magában rejti annak a lehetőségét, hogy a téma–réma dichotómiától eljus-
sunk a téma kitöltésének tárgyalásán át a mondatláncok felépítéséig, vagyis a 
szövegfolytonosság tárgyalásáig stb. 

(4) A sokféle intonációs és szórendi minta vizsgálatában párhuzamosan je-
lentkező funkcionális és rendszernyelvészeti szempont felhasználása során egy-
értelműsödik, hogy a téma–réma kettéválás és a mondatrészek szisztematikus 
rendje csak akkor feleltethető meg egymásnak közvetlenül, ha úgymond „neutrá-
lis” mondattal van dolgunk, amelyben a mondatbeli intonációs központ nem kap 
kiemelő hangsúlyt. A fenti példával élve: a sorrend többféle változata létezik, 
aszerint hogy mit kívánunk külön kiemelni, például: „Hans gab gestern den Ball 
dem Kind” vagy „Den Ball gab Hans gestern dem Kind” stb.  

(5) A vázolt gondolatok megerősítik azt a törekvést, hogy a téma kommuni-
káció-, illetve funkció szempontú fogalma mellé (Firbas) állítsák a topik és a fó-
kusz fogalmát, ezt az elsősorban a kontextuális kötöttség révén magyarázható 
szintaktikai fogalompárt (többek között Sgall és Hajicová alapján). Ezzel a kuta-
tás meghatározóan fontos fordulathoz érkezik. El kell dönteni ugyanis, hogy mi-
képpen viszonyuljon egymáshoz a rendszernyelvészet topik–fókusz fogalma 
egyfelől és a kijelentésbeli  kommunikatív dinamizmus másfelől. Háromféle 
megközelítés létezik. Az egyik a téma–réma kérdését kizárólag, illetve meghatá-
rozó módon a kommunikáció (a pragmatika?) szintjén kívánja kezelni. A másik 
hangsúlyozza a topik és fókusz fogalom rendszernyelvészeti relevanciáját. 
Abból kíván kiindulni, hogy az információt a mondatban kettős struktúra hor-
dozza, ti. a téma–réma és a topik–fókusz struktúrájának kettőssége, és az a meg-
győződés vezérli, hogy a rendszernyelvészeti alapról induló vizsgálat elvezethet 
a téma–réma fogalommal megragadott funkciók értelmezéséhez. A harmadik — 
a prágai nyelvészek körében szintén nagy hagyományú álláspont — megpróbálja 
a kettőt egybefűzni. Ennek mikéntjét itt nincs mód részletezni, a kérdés azonban 
tudománytörténeti szempontból sem érdektelen (l. részletesen Sgall 1993). 

(6) Itt lép be a képbe, ha szabad ilyen köznyelvi fordulattal élni, a szöveg 
szempontja. Daneš kutatásaiban a téma új színt kap. A híressé vált tematikus 
progressziót három szempont világítja meg. Ezek a következők: (i) A téma vagy 
egy megelőző rémával, vagy egy megelőző témával, vagy egy megelőző kifeje-
zés egészével függ össze, arra utal vissza. (ii) Az összefüggés alapja vagy a kor-
referencia vagy egy asszociációs viszony. (iii) Az összefüggés vagy a közvetle-
nül megelőző kijelentésre vonatkozik vagy egy távolabbi kijelentésre. A téma és 
réma fogalom ebben a gondolatmenetben olyan átfogó perspektívát nyer, amely 
kiterjed a jelentés sokféleképpen értelmezendő és értelmezhető tartományaiba. 
(Hasonlóan l. Sgall 1993) 
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Összefoglalva tehát a téma–réma történetét, végül két kardinális probléma 
kristályosodik ki. Az egyik az információ kettős, rendszernyelvészeti és kommu-
nikatív funkcionális természetű strukturálódása és e kettősség — vagyis a téma–
réma, illetve a topik–fókusz dichotómia — szemlélete: tekintsük-e őket össze-
függéseikben, vagy különítsük-e el őket, s ha igen, hogyan, vagyis melyik lesz a 
meghatározó és miképpen tudunk bánni e fogalmakkal. A másik a mondatból a 
szöveg felé tett lépés problematikája.  

 
c) A téma–réma hagyomány továbbélése egyes német nyelvtanokban 
(„Grundzüge”, „mannheimi grammatika”) 

Az elmúlt mintegy harminc év összefoglaló igényű nagy német nyelvtanai 
látványos módon követik a prágai strukturalisták kutatásait. Mind a „Grundzüge 
der deutschen Grammatik” (Heidolph et al. 1981), mind a kilencvenes években 
őt követő úgynevezett „mannheimi grammatika” (Zifonun et al. 1997) felhasz-
nálja a téma–réma dichotómiát és beépíti ezt a fogalmat a szintaxis, illetve a hy-
perszintaxis, vagyis a szövegfolyamat tárgyalásába.  

A „Grundzüge” eleve elkülöníti a neutrális mondatra jellemző téma–réma vi-
szonyokat az úgynevezett jelölt — „markiert” — témától és rémától, és így egy, 
a németre jól jellemző szórendi szabályozottság leírását adja. Ennek lényege, 
hogy míg a neutrális mondatban a mondatrészek szintaktikai, illetve az ige függ-
vényében vizsgált sajátságai szabják meg a témát követő mondatrészek sorrend-
jét és belső hierarchiáját, addig a jelölt mondatokban a jelölt rematizálásnak, 
illetve a jelölt tematizálásnak különféle, pragmatikailag értelmezhető magya-
rázatai vannak. A mannheimi grammatika a tematizálás részletes leírásához hoz-
zákapcsolja a téma továbbvitelének, illetve a téma továbbfejlesztésének tech-
nikáit. A továbbvitel és a továbbfejlesztés fogalmát elkülönítik: továbbvitelen 
azt az eljárást értik, amelynek során a beszélő hivatkozik egy, a megelőzőkben 
bevezetett témára, fejlesztésen viszont azt a módot, ahogyan a beszélő az egyik 
témáról a másikra vált. Mindezzel e grammatika egyértelműen szövegtani kér-
déseket tárgyal.  

 
2. feladat: Kérdések a téma–réma problémának a szövegtanban való tárgyalásá-
hoz, különös tekintettel a magyarra  

 
Mielőtt a kérdéseket megfogalmaznám, az említés szintjén ki kell térnem a 

magyarnak a némettől eltérő sajátságára. A magyarban ugyanis nem lehet elvá-
lasztanunk egymástól az úgynevezett neutrális és az úgynevezett jelölt eseteket, 
és nem tehetjük meg olyan könnyedséggel, ahogyan ezt a német grammatikák te-
szik, hogy a neutrális mondatot szintaktikai szabályokkal magyarázzuk, míg a 
jelölt mondatokhoz másfajta magyarázó kereteket választunk. Hiszen a magyar-
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ban a mondat struktúráját a rendszer szintjén éppen a topik, a fókusz és a kom-
ment hármassága szabja meg. A magyar szórend ugyanazoknak a bonyolult 
struktúrát képező szabályoknak engedelmeskedik akkor is, ha úgynevezett neut-
rális mondatról van szó, mint akkor, ha hangsúlyos fókuszú mondatról vagy akár 
kontrasztív topikkal rendelkező mondatról van szó. A topik, az alany és a téma 
(az „adott” — vagyis a datum vagy notum —) egyszerre működik: ezen eltérő 
hátterű és értelmezésű, mégis kognitívan feltétlenül rokon fogalmak szoros ösz-
szefüggésében valósul meg a magyar mondat strukturálódása. Ezekhez társul a 
fókusz jól értelmezhető fogalma, amely egyszerre lehet része az információ-
struktúráról való gondolkodásnak és tárgyalásnak egyfelől és a szintaktikai rend-
szerről szóló tárgyalásnak másfelől. Ezért választanunk kell, hogy egyáltalán be-
vezetjük-e a téma és réma műveletileg kevésbé pontosítható fogalmát a szöveg 
kutatásába, vagy inkább próbálkozunk a topik–fókusz–komment hármasság 
megtartásával. 

Négy olyan terület van, ahol a szintaktikai fogalomként értelmezhető és mű-
veletileg ragyogóan kezelhető topik–fókusz–komment hármasság a szöveg 
szempontjából nem vagy nem mindig egyértelműen működhet. Ezek a követke-
zők: (1) a prozódia kérdése, (2) a beszédszándék megvalósításának kérdése, (3) 
a kogníció és a stílus kérdése és (4) a szövegfolyamat informatív szerkezetének 
kérdése. A következőkben ezeket a kérdéseket kell megvizsgálnunk, és választ 
keresnünk — még ha csak a tapogatózás szintjén is — arra a problémára, hogy 
vajon célszerű-e e kérdések vizsgálata során a téma–réma fogalomra támaszkod-
nunk, vagy tartsunk ki mégis a topik–fókusz fogalompár és ezzel együtt a mon-
dattani vizsgálódás mint vonatkozási pont mellett.  

(1) A prozódia kérdése, vagyis az a probléma, hogy miképpen hidaljuk át 
azt a tényt, hogy a prozódikus határok nem esnek egybe szükségképpen a topik–
fókusz–komment egyébként szintaktikailag biztosított határaival. Idézem Kál-
mán Lászlót az általa szerkesztett Magyar leíró nyelvtan I. Mondattan című kö-
tetből: „A topik–komment határ kijelölésére … olyan mondatokban tudunk egy-
szerű és egyértelmű prozódiai tesztet használni, amelyek nem tartalmaznak a 
komment végén irtóhangsúlyos részt és a komment elején az ige előtt olyan 
komplex (jelzős, koordinált vagy birtokos szerkezetet tartalmazó) névszói cso-
portot, amelynek egy része önálló dallamot kapna” (2001: 28). „A kontrasztív 
topik felhasználásával sem tudtunk … olyan prozódiai alapú tesztet adni, amely 
a topik–komment határt minden esetben biztosan jelezné” (2001: 32). Eszerint 
lesz dolgunk olyan mondatokkal, amelyekben a topik–fókusz tagolás és a prozó-
dia szabályai együtt hatnak, tehát kölcsönösen leírhatók, illetve lesz dolgunk 
olyan mondatokkal is, amelyekben ebben a kettős keretben — ti. prozódia és to-
pik–fókusz-tagolás keretében — nem tudunk tovább lépni, ahol tehát a prozódiai 
szabályok magyarázatára más kereteket, más magyarázó elveket kell találnunk, 
minden bizonnyal pragmatikai jellegűeket. Itt léphet be a képbe a szövegfolya-
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mat vagy a dialógus prozódiájának vizsgálata mint a szövegnyelvészet tárgya. E 
tárgyalás során lehetséges, hogy szükségünk lesz a közlésegységekként felfogott 
téma–réma fogalomra, különösképpen, ha e fogalmakat a prozódia segítségével 
a magunk számára pontosítani tudjuk.  

(2) A beszédszándék kérdése, vagyis az a probléma, hogy miképpen tegyük 
átlátszóvá és kezelhetővé azt a tényt, hogy azonos fókusz esetén más és más ke-
rülhet a topikba és a kommentbe, illetve más és más sorrendben. Kálmán mintá-
ja alapján a következő egyszerű példára gondolhatunk: 

Az öreg a végén hazavitte a nyulat. 
A nyulat a végén hazavitte az öreg. 
A végén hazavitte az öreg a nyulat. 

Az első mondatban arról van szó, hogy mit csinált az öreg, a másodikban ar-
ról, hogy mi történt a nyúllal, a harmadikban viszont összesen csak arról, hogy 
mi történt a végén. E különbségek abból fakadnak, hogy más-más módon töltöt-
tük ki a mondat élén a topik helyét. Hogy melyik változatra szavazunk, azt nyil-
vánvalóan befolyásolni fogja a beszédhelyzet és a szövegösszefüggés. Vagyis itt 
a szövegnyelvészet megfogalmazhat önmaga számára bizonyos kérdéseket, ame-
lyek kezeléséhez megpróbálhatja felhasználni a téma és réma fogalmak közlés-
szempontúságát.  

Ilyen kérdés mindenek előtt a következő: Mennyiben jósolható meg a szö-
vegelőzményből (a megelőző mondatból) a vizsgált mondatban a topik ki-
töltése, vagyis a téma megnevezése? A válaszhoz bizonnyal meg kell vizsgál-
nunk a következőket: 

(a) a szövegelőzmény szórendjét,  
(b) az anafora vagy katafora eseteit, illetve általánosabban a szövegfolyamat-
beli korreferenciát megvalósító elemeket,  
(c) a szövegelőzménybeli topik jelöltségét: egyszerű vagy kontrasztív topik-
ról van-e szó,  
(d) a szövegelőzmény rematikus részének kitöltését (e rész hosszát, az egysé-
gek összetartozásának mikéntjét: szórendi vagy félig-idiomatikus lexikális 
összetartozásról is szó van stb.), 
(e) a szövegelőzmény prozódiáját — például irtóhangsúlyos vagy egyéb 
mondatról van-e szó —, 
(f) továbbá feltehetőleg érdemes lesz bevezetnünk azt a szempontot is, hogy 
milyen inferenciális módon kapcsolja össze a beszélő a szövegfolyamat ré-
szeit, tehát például vizsgálnunk kell, hogy a szövegelőzmény és a vizsgált 
mondat viszonya oksági illetve következményes viszony-e, avagy az egymás-
mellettiség és a különbözőség viszonyában áll-e.  
E szempontok együttes használatának vizsgálata nyilvánvalóan túlmutat a 

mondatgrammatikán, eszerint a fenti szempont kibontása a szöveggel foglalkozó 
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kutatás feladata lesz. Azonban nem biztos, hogy mindehhez szükség lesz a téma 
és réma fogalmára, lehetséges, hogy a mondatgrammatika fogalomtárának egy-
fajta hiperszintaxis fogalomtárával való kiegészítésével is célhoz érhetünk.  

(3) A kogníció és a stílus kérdése. Az előbbi vizsgálat nyomán fennmarad 
egy további probléma, amelyre Petőfi S. J. dolgozatai különös élességgel világí-
tanak rá. Ez pedig a szórendnek a fentieken túlmutató szabadsága. A bemuta-
tott mondatnak elvileg a magyarban a következő szórendi változatai is számítás-
ba jöhetnek — anélkül, hogy a mondatbeli topik–fókusz viszonyt megváltoztat-
nánk: 

 
Az öreg hazavitte a nyulat a végén. 
Az öreg a nyulat hazavitte a végén. 
Az öreg a nyulat a végén hazavitte. 
Az öreg a végén a nyulat hazavitte. 
Az öreg a végén hazavitte a nyulat. 

 
A nyulat hazavitte a végén az öreg. 
A nyulat a végén hazavitte az öreg. 
A nyulat a végén az öreg hazavitte. 
A nyulat az öreg a végén hazavitte. 
A nyulat az öreg hazavitte a végén. 

 
A végén hazavitte az öreg a nyulat. 
A végén az öreg hazavitte a nyulat. 
A végén az öreg a nyulat hazavitte. 
A végén a nyulat az öreg hazavitte. 
A végén a nyulat hazavitte az öreg. 

 
Felmerül számunkra a kérdés, hogy miképpen viszonyuljunk ehhez a tény-

hez, vagyis milyen kérdést milyen elméleti keretben tehetünk fel e tény kapcsán. 
Ezen a ponton mindenképpen el kell különítenünk két lehetséges problémakört, 
és mindkét problémakört el kell helyeznünk a szöveg perspektívájában is.  

Az egyik a mondatmegértés kognitív folyamatának és a szórendi változa-
toknak a viszonya. Megvizsgálhatjuk, hogy melyek azok a sorrendek, amelyek 
pszicholingvisztikai szempontból elsődlegesnek, illetve nehézkesnek tekinthe-
tők, és megkísérelhetjük a pszicholingvisztika, illetve a kognitív tudomány pers-
pektívájából eldönteni, hogy az így kialakított „helyesség” vagy „könnyebb 
megértés” sorrendje hogyan viszonyul a mondatbeli topik–fókusz viszonyokhoz, 
az azokat képviselő lexikális elemek milyenségéhez, illetve egyéb tényezőkhöz. 
Így bizonnyal nehézkesebbnek fogjuk tekinteni a következő sorrendet: „A végén 
a nyulat az öreg hazavitte”, mint ezt: „A végén az öreg hazavitte a nyulat.” A 
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„nehézkesebb” megjelölés pszicholingvisztikai terminusként bizonnyal pontosít-
ható, a feltételezés kísérletesen igazolható vagy elvethető, a magyarázat össze-
függhet a mondatmegértés egyéb kognitív és nyelvi tényeivel, például az OSV, 
illetve az SVO szórend működésével stb.  

A magyarázathoz azonban — a pszicholingvisztikai keretben is — hozzájá-
rulhatnak szövegtani meggondolások is. Részben olyanok, amilyeneket a meg-
előző pontban felsoroltam, részben pedig például azoknak a mondat folytatható-
ságával összefüggő változatai. Arra gondolok, hogy a mondat folytatásának 
igénye bizonnyal ugyancsak megfogalmazható kognitív pszichológiai keret-
ben. Így „A végén a nyulat hazavitte az öreg” mondat esetében megfelelő mó-
don megvizsgálva talán kideríthető lenne, hogy intenzívebben igényeljük a foly-
tatást, mint „A végén az öreg hazavitte a nyulat.” mondatnál (tehát így „termé-
szetesebb”: „A végén a nyulat hazavitte az öreg, de…/ és… stb.), vagy egészen 
más prozódiát kölcsönzünk a mondatnak, és jelölt — bár nem irtóhangsúlyos 
mondatban szereplő — rémának tekintjük az „öreg”-et. Ez az a pont, ahol talán 
bevezethetünk — az első, a prozódiára vonatkozó kérdéskörhöz társulva — egy 
olyan szemléletmódot, amelybe beleillik a réma (és a téma) elkülönítése. A 
probléma tárgyalása a szövegszerkezet tárgyalásának kölcsönözhet kognitív irá-
nyú kutatási perspektívát.  

A számos lehetséges variánshoz még egy szempontból közelíthetünk „miért”-
kérdésünkkel és a magyarázat igényével. Ez pedig a hatás szempontja immár 
nem a mondatmegértéshez társuló kognitív, hanem a tetszésre apelláló stilisz-
tikai értelemben. Nyilvánvaló, hogy ha bizonyos szabadság adva van, akkor a ti-
pikustól, a kognitívan legindokoltabbtól eltérő változatok használata — feltéve, 
hogy egyáltalán sor kerül rájuk, ami szintén a kognitív alapú és célú vizsgálódás 
szempontja lehet — bizonyos stílushatással fog járni. Ez lehet a szövegegész 
függvényében esztétikai érték hordozója ugyanúgy, mint erőltetett modorosság. 
Megvilágítására véleményem szerint az eltérés-stilisztika lehet hivatott, ter-
mészetesen annak összes buktatójával. Ehhez a szemponthoz az említett kogni-
tív és nyelvi szempontokon túlmenően nem szükséges a téma és réma fogalmak-
kal operálnunk.  

(4) A szövegfolyamat szerkezetének kérdése, vagyis az a probléma, hogy a 
szövegfolyamatban az egymáshoz illeszkedő egységek miképpen mutatják az is-
mert és az új információ egymásba fonódását. Úgy vélem, hogy ez az a pont, 
ahol a téma és réma fogalmakat elkerülhetetlenül használnunk kell, akár a Da-
neš-féle tematikus progresszióra gondolunk, akár például a Klein—von Stutter-
heim szerzőpárostól referenciális mozgásnak nevezett szövegalkotó tényezőre. 
Ebben az esetben azonban a téma és réma fogalmak egészen más megvilágítást 
nyernek. Mikor Daneš a tematikus progressziónak olyan válfajait különíti el, 
amelyekben a kezdő szövegalkotó mondat témája megismétlődik a következő 
mondatokban, vagy amikor arról szól, ahogyan egy réma a következőkben része-
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ire hasadva jelenik meg témaként, akkor nyilvánvalóan elsődlegesen tartalmi té-
nyezőkről beszél. Éppen ebben a mivoltában, a tartalmi oldalról közelítve lehet-
ne a közlésegységet témaként vagy rémaként megadni, éspedig mindig a szöveg 
folyamatában. Ezt a vizsgálatot semmiképp nem tekinteném azonosnak a szó-
rend kapcsán megfogalmazott problémák vizsgálatával. Míg a szórend vizsgá-
latát elsősorban rendszernyelvészeti, ahhoz kötődő pszicholingvisztikai és 
érintőlegesen stilisztikai feladatnak tekinteném, és igyekeznék rendszernyelvé-
szeti kategóriákkal dolgozni mindaddig, amíg olyan jelenségbe nem ütközünk, 
ahol túl kell lépnünk azokon (tudjuk, hogy a nyelvtudományban mindig elérke-
zünk ezekhez a határokhoz, miért lenne itt másképp?), addig a tematikus prog-
resszió vagy a referenciális mozgás vizsgálata során megpróbálnék valóban a té-
ma és réma funkcionális fogalmaira támaszkodni, és innen indulva utat keresni a 
rendszernyelvészeti alapok irányába, ha lehet.  

Összefoglalva az elmondottakat, a következő tanulságot lehetne levonni: 
A rendszernyelvészet számára a bizonytalan téma–réma fogalom helyett biz-

tonságosabb a topik–fókusz fogalom használata. Ez érvényes általában, de külö-
nösen érvényes a magyarra mindazon kérdések magyarázatában, amelyek a szó-
renddel összefüggő nyelvészeti, illetve a mondatmegértéssel összefüggő pszi-
cholingvisztikai kérdések. A topik–fókusz fogalompár használata célravezető a 
prozódiai vizsgálódás számára is, még akkor is, ha itt számolnunk kell bizonyos 
határesetekkel, amelyek magyarázata túlmutat a rendszernyelvészet lehetőségein. 

A téma–réma fogalompár eszerint megfelelően pontosítva segítségünkre le-
het bizonyos prozódiai, illetve a közlésstruktúrára vonatkozó vizsgálatoknál.  

Igazi területe e dichotómiának a szöveg tartalmi tényezők szerinti strukturá-
lódása. Ekkor azonban a hagyományos nyelvi-nyelvészeti téma–réma fogalmon 
túl kell lépnünk. A tartalmi tényező megjelölés egyfelől ráilleszthető a kommu-
nikatív–funkcionális, illetve információelméleti alapon körülrajzolt téma–réma 
dichotómiára, azonban annak igen széles értelmezését kívánja meg. Másfelől rá-
illik a tartalmi tényező megjelölés arra a szembenállásra is, amelyet (Langacker 
nyomán) a háttér és a kirajzolódó alak kettősségével próbál metaforikusan meg-
ragadni a kognitív grammatika. A fogalompárnak mind a funkcionális, mind a 
kognitív alapon kiszélesedő értelmezésére érvényes azonban, hogy nem a nyelv-
ből kiinduló tényekre összpontosít, hanem a szövegfolyamatot éltető gondolati 
egységekre, vagy a mentális műveletek megragadására irányul. Ezért nyilvánva-
lóan kilép a nyelvtudomány vizsgálati köréből.  
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