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PELYVÁS PÉTER 

 
1. A háttér. A mondat szintje 
 

Tavalyi előadásomban, mely a téma−réma szerkezet angol nyelvi kifejezésé-
nek lehetőségeivel foglalkozott (Pelyvás 2002), abból a hagyományosnak tekint-
hető nézetből indultam ki, hogy az angol, mint kötött szórendű nyelv, amely a 
mondatalkotók lineáris elrendezésével a grammatikai funkciókat jelöli, nem sok 
lehetőséget találhat arra, hogy ugyanezt az eszközt a téma−réma szerkezet 
céljaira is hasznosítsa. A hagyományos nyelvtanok, gyakran definícióik 
részeként is, az alanyt az ismert információval (téma) azonosítják: „The referent 
of the subject is frequently given in the linguistic or situational context; hence, it 
is very often realized by a personal pronoun or definite noun phrase…” (Biber 
et al. 1999: 123) 

Az ilyen típusú definíció megfordításából egyenesen következik az az elv, 
hogy, ha (a kommunikációs szempontokat előtérbe helyezve) egy szereplőt té-
maként kívánunk szerepeltetni, azt egyúttal a mondat alanyává is kell tennünk1. 
Pelyvás (2002) részletesebben is elemzi az angol nyelvtan néhány olyan szer-
kezetét, ahol ez az elv érvényesülni látszik. Az angol passzív mondatok, a 
komplex tranzitív predikátumok (give, stb2.) és az egzisztenciális mondatok kö-
zös tulajdonsága az, hogy a mondat lineáris struktúrájában előbbre vagy hátra 
helyeznek olyan főneves kifejezéseket, amelyek ismert, illetve új információt 
hordoznak, miközben természetesen a grammatikai struktúrát is megváltoztatják. 

A funkcionális és a strukturális szempontok között feszülő ellentétek azon-
ban, legalábbis a kognitív grammatika felfogása szerint, nagyrészt tompíthatók 
akkor, ha megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy mitől is válik egy főnévi csoport a 
mondat alanyává. 

A tradicionális mondatgrammatikák erre a kérdésre jórészt nem is próbálnak 
választ adni. Lakoff és Ross (1976 [1967]) a generatív grammatika igen korai 
szakaszában megmutatta, hogy a mélyszerkezetben alanynak tartott NP igen 
                                                           
1 Előadásomban ezt a „gúzsba kötve táncolni” elvének neveztem, bár a későbbiekben 
arra törekedtem, hogy megmutassam: ez nem teljesen igaz. 
2 Az ilyen típusú predikátumok elemzését, összehasonlításban az itt szintén releváns load 
típusúakkal és magyar megfelelőikkel lexikai-funkcionális keretben ld. Laczkó (1998), 
kognitív keretben ld. Pelyvás (2001a). 
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változatos szemantikai tulajdonságokat mutathat, azt a következtetést vonva le 
ebből, hogy a mély struktúrát szemantikai alapon kellene meghatározni. Ezzel 
útjára indították a generatív szemantikai elméletek sorát, amelyek, ha önmaguk-
ban (elsősorban kompromisszumaik miatt) nem is voltak sikeresek, igen jelentős 
előfutáraivá váltak a mai kognitív grammatikának. 

A kognitív elmélet, bár legtöbben egyszerűen mondatalapú grammatikaként 
művelik, a nyelvi rendszert és a nyelvhasználatot nem választja el élesen egy-
mástól, és alapvetően a kommunikációs célokból indul ki a szerkezetek megha-
tározásában is (ld. Langacker 1987, 1991, 1999). Legfőbb szervező egységének 
az idealizált kognitív modellt tekinti, amely egy szituáció, vagyis a szereplők és 
a közöttük lévő viszonyok megragadása a beszélő/konceptualizáló szubjektív 
ítélete szerint. (A későbbiekben látni fogjuk, hogy a kognitív modell megra-
gadása, amelyet a szöveg létrehozása egyik legfontosabb feltételének tekinthe-
tünk, nem is egyszerű feladat: számos olyan művelet végrehajtását igényli, 
amely meghaladhatja a nem teljesen ép pszichéjű ember képességeit.) 

Mivel a nyelvi szerkezetek ebben a rendszerben nem absztrakt szabályok 
által generáltak, hanem a kognitív modellek leírásának eszközei, természetesnek 
vehető, hogy felépítésük is ezt a célt szolgálja. A kognitív grammatika nem 
tartja szükségesnek egy „telefonközpontszerű” autonóm szintaxis feltételezését, 
amely két igen különböző természetű komponens, a konceptuális és a fonológiai 
struktúra között tartaná a kapcsolatot (ld. pl. Newmeyer 1991): a két pólus 
között egyszerű szimbolikus viszonyt feltételez. Ennek értelmében az észlelhető 
nyelvi szerkezet minden eleme a konceptuális struktúra által (végső soron a 
kialakított vagy éppen kialakuló kognitív modell által) motivált. A tradicionális 
leírásban kizárólagos szerepet játszó mondatösszetevők inkább a prototípusnak, 
mint valamilyen kivétel nélküli szabálynak felelnek meg. 

Ebben a rendszerben az alany két módon fogható meg (ld. Langacker 1999, 
Pelyvás 2002): 

 egyrészt definiálható úgy, mint a profilba vett cselekvéslánc feje; 
 másrészt úgy, mint a tagmondatszintű mozgó elem/elsődleges figura (tra-

jector). 
Mindkét szempont érvényesítésekor igen komoly szerepet játszik a 

szubjektív tényező. 
 Elsődleges figuraként azt az elemet választjuk, amelyre a figyelem 

(különböző okok miatt, amelyek között a k o m m u n i k á c i ó s  h á t t é r  és 
c é l  igen komoly szerepet játszhat) leginkább irányul. 

 A cselekvéslánc profilba vett szakaszának kiválasztásában is döntő szerepe 
van a fent említett szempontoknak. Ez motiválhatja választásunkat pl. a Pista 
betörte az ablakot. és A labda betörte az ablakot. mondatok között. Ezekben a 
cselekvéslánc végpontja közös. A fenti mondatokkal leírt eseménysort azonban 
úgy is konceptualizálhatnánk, hogy Pista hálószaggató gólt lőtt a bal felső 
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sarokba, háttérbe szorítva azt a jelentéktelennek ítélt körülményt, hogy egyúttal 
az ablakot is betörte. 

Mindebből megállapíthatjuk, hogy az alany kiválasztása nem tekinthető a 
téma kiválasztásától független lépésnek akkor, ha a szövegalkotást a nagyobb 
fogalmi és kommunikációs egység, az idealizált kognitív modellek alkotásának 
folyamata felől közelítjük meg. Ebben a dolgozatban az utóbbi folyamat néhány 
elemét vizsgáljuk meg közelebbről. 

 
2. A szöveg mezoszintje  

 
2.1. A tematikus progresszió és a mondatalapú grammatika 

 
Ha a szöveg mezoszintjét a mondatgrammatika irányából vizsgáljuk, az első 

felmerülő kérdés az lehet, hogy az egyes mondatok téma–réma felosztása ho-
gyan járul hozzá a tematikus progresszió kialakulásához. Ez a megközelítés nem 
sok közvetlen eredményt ígér, mert amint azt Tolcsvai Nagy Gábor (2001: 244–
256) meggyőzően bizonyítja, a szövegtopik és szövegfókusz kiválasztásának 
szintjén már egészen más szempontok érvényesülnek: ki kell alakítani azt a 
kognitív modellt, amely a közlendő információk egységes keretét adja, és ezzel a 
szöveget koherens egységgé teszi. Ebben a folyamatban meglehetősen kis 
szerepet játszik már nemcsak az egyes mondatok grammatikai szerkezete, 
hanem a mondattopik–mondatfókusz kiválasztása is. Tolcsvai Nagy példájában 
az egy rövid szövegrészletben előforduló 6 szövegfókusz szerepű elemből csak 1 
tölt be mondatfókusz szerepet is. A mondattopikok többsége azonban egyben 
szövegtopik is (Tolcsvai Nagy 2001: 248). „… a szövegfókusz és a szövegtopik-
szerepű elemek dinamikusan váltják egymást: szövegtopik szerepbe kevés 
szövegösszetevő kerül, azok viszont a szöveg általános témájának reprezentánsai 
vagy annak részei, az állandóságot adják, míg a szövegfókuszba kerülő elemek 
elsősorban a szöveg értelemhálójának kiterjesztését teszik lehetővé” (Tolcsvai 
Nagy 2001: 249). 

A mondatszintű topik–fókusz felosztás háttérbe szorulását mutatja Tolcsvai 
Nagynak az a példája is, hogy egy (leíró jellegű) szövegrészlettel akár azt is 
megtehetjük, hogy minden egyes mondatában felcseréljük a mondattopik és 
komment szerepű elemeket: a fogalmi séma „ugyanúgy érvényesül” (Tolcsvai 
Nagy 2001: 278–279). 

A szöveg elemzésében olyan tényezőket is figyelembe lehet (és kell) venni, 
amelyeket a rendszermondatokat elemző mondatgrammatikusok általában kívül 
rekesztenek vizsgálatuk körén, például azt, hogy a szöveg alkotórészeinek 
tematikus szerepe az olvasó oldalán is változhat: „Végül külön érdekességként 
meg kell említeni, hogy a második vagy harmadik olvasáskor a szövegfókuszok 
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jó része szövegtopik lesz, mert az olvasó már ismeri a szereplőket, a szövegben 
említett dolgokat” (Tolcsvai Nagy 2001: 256). 

 
2.2. A kognitív megközelítés: a kognitívmodell-alkotás folyamata 

 
Megállapíthatjuk, hogy az elemzésnek ezen a szintjén a tradicionális mondat-

grammatika eszközei már nem sok segítséget adhatnak. A kognitív nyelvészet 
azonban, mint már utaltunk rá, alapjaiban nem mondatgrammatika. A nyelvet 
mint tevékenységet vizsgálja, tehát nem választja el a rendszert a nyelvhasz-
nálattól. Mindaz, amit a mondatról elmond, a nagyobb szintű egység, az ideali-
zált kognitív modell kialakítása folyamatának részeként értelmezhető. 
Langacker (2001) szerint a nyelv mondatai az egyes használataikból (usage 
event) kialakult formák megerősödött (entrenched) variánsai. A nyelv mondatai 
tehát szövegekből származnak, és ennek a ténynek minden következményét 
magukon viselik. 

Ha a tematikus progressziót kognitív keretben kívánjuk vizsgálni, hasznos 
kiindulópont lehet azoknak a folyamatoknak a megismerése, amelyek a 
szövegek hátteréül szolgáló idealizált kognitív modellek kialakítása közben 
lejátszódnak. Mivel a topik és fókusz szerepek kiosztása mind a mondat, mind a 
szöveg szintjén igen fontos szerepet játszik az egységes kognitív modell kiala-
kításában, ez a folyamat a kognitívmodell-alkotás egy igen fontos részfolya-
mataként is felfogható és leírható. 

Mikor a beszélő/konceptualizáló egy eseménysort észlel, nem kap kész infor-
mációt arról, hogy tulajdonképpen mi is történik: a látott részfolyamatokat, vi-
szonyokat neki magának kell „értelmes” eseménysorrá alakítania. Ha visszaidéz-
zük Pista, a futball-labda és az ablak esetét, valószínűsíthető, hogy különböző 
hátterekkel rendelkező konceptualizálók a látott eseménysort (Pista lába elta-
lálja a labdát, a labda a levegőben szállva keresztülmegy a gólvonalon, majd 
átszakítja a hálót, és, betörve az amögött lévő ablakot, egy virágcserépben áll 
meg.) másképpen konceptualizálják. Az ablak tulajdonosa a cselekvéslánc végét, 
míg Pista csapattársai az elejét fogják kognitív modellé szervezni. 

A kognitívmodell-alkotás aktív folyamat3, melynek során a konceptualizáló-
nak el kell döntenie, hogy mi is történik: 

 kik a szereplők, 
 milyen viszonyok vannak közöttük, 
 hogyan változik ez a viszony térben illetve időben. 

                                                           
3 Könnyen meggyőződhetünk erről, ha 10 perccel a kezdete után kezdünk nézni egy 
detektívfilmet úgy, hogy előzőleg a „beharangozó” néhány sort sem olvastuk el a 
műsorújságban. Ezt a folyamatot nevezhetjük ráhangolódásnak (tuning in). 
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Ha a térbeli változásokra koncentrálunk, statikus leíró szöveget kapunk, 
amely nem lesz túl érzékeny a topikok és fókuszok sorrendiségére. Ezzel magya-
rázható az a 2.1.-ben említett jelenség, hogy egy ilyen szövegben a mondatok 
téma–réma szerkezetének megváltoztatása nem befolyásolja érdemben a kiala-
kuló kognitív modell koherenciáját. Más volna a helyzet egy, az időbeli viszo-
nyokra koncentráló dinamikus szövegben. A változások időbeli sorrendjét min-
denképpen jeleznünk kell, még akkor is, ha nem ezt tekintjük a modell 
rendezőelvének4. Itt a mondatszintű tematikus elrendezéseknek is nagyobb sze-
repe van. 

A kognitívmodell-alkotás folyamatát legjobban olyan helyzetekben lehet 
nyomon követni, amikor az valamilyen ok miatt nehézségbe ütközik. Igen jó 
példa erre a skizofrén betegek történetelmondása. A rosszabb állapotú betegek 
semmilyen koherens szöveg létrehozására nem képesek, a jobbak, állapotuktól 
függően, igen széles skálán produkálják mindazokat a hibákat, amelyek ebben a 
folyamatban előfordulhatnak. A következő részben egy nyelvész és egy pszichi-
áter közös kísérletének adatai alapján (Chaika—Alexander 1986) megkíséreljük 
rekonstruálni a kognitívmodell-alkotás főbb folyamatait. Az adatok a kísérletből 
származnak, a kognitív szempontú értékeléseket én fűzöm hozzájuk. 

 
3. A skizofrén történetelmondás5  

 
3.1. Általános jellemzők 

 
Bár a pszichiátriában képzetlen ember gyakran gondolja azt, hogy a skizofrén 

betegek megnyilatkozásai „különlegesek”, bizonyos szempontból „művésziek”, 
a szakember egyértelműen meg tudja különböztetni a valóban „művészi” és a 
„beteg” szövegeket. A beteg szövegekre elsősorban az jellemző, hogy bennük a 
fellelhető kapcsolatok a tartalmi összefüggések és a formai asszociációk (rím, 
alliteráció, ritmus stb.) kusza szövevényére épülnek. Jól megfigyelhető ez az (1) 
példában, ahol a betegnek egy tárgy színét kellett megneveznie6: 

 
(1)  Looks like clay. Sounds like gray. Take you for a roll in the hay. 

Hay day. Mayday. Help. I need help. 
                                                           
4 Az időbeliség követése a legegyszerűbb rendezőelv egy dinamikus szituáció (forgató-
könyv) leírásában. A fiatal gyermekek legtöbbször ezt követik történetmondásukban. A 
felnőttkorhoz közeledve fokozatosan előtérbe kerülnek az egyéb rendezőelvek (pl. oksági 
viszonyok). Ettől a történetek jóval élvezetesebbek lesznek, és megjelennek az idővi-
szonyokat külön jelölő nyelvtani elemek (pl. az angolban a progressive és főleg a perfect 
alakok), amelyekre a lineáris leírásban viszonylag ritkábban van szükség.  
5 Ennek a fejezetnek egy korábbi változata angol nyelven megjelent Pelyvás (1996)-ban. 
6 Sajátosságai miatt ennek lefordítására sajnos nem vállalkozhattam. 
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Különösen érdekes itt a mayday (egy fajta segélyhívó jel) → help (segítség) 
váltás, majd az, hogy a beteg saját személyét és helyzetét is bevonja a leírásba. 

A pszichotikus betegeknek ezt a nyelvi viselkedését többféleképpen is 
próbálták magyarázni. Chaika és Alexander (1986) ezek közül három lehetősé-
get említ: 

 a beteg megpróbál menekülni a terapeutikus szituációból — nem kooperál 
az orvossal; 

 ez a fajta nyelv elfed valami olyasmit, amit a beteg titkolni akar: homo-
szexuális tendenciákat stb.; 

 a beteg azt mondja el, amit tapasztal. A „pszichotikus állapot élményét” 
írja le, ami számunkra az élmény jellege miatt szokatlan. 

Érdekes megfigyelni ezekben a magyarázatokban, hogy fel sem merül az, 
hogy a beteg nyelvi/konceptuális képességei sérültek. Nem feltételezik azt, hogy 
a beteg nem képes a szokásos kritériumok szerinti szöveget alkotni. A 2. és 3. 
pontban foglaltak egyenesen briliáns nyelvi képességeket feltételeznének. Amint 
azt Chaika és Alexander is megállapítják, ez koránt sincs így. A betegek a nyelvi 
rendszer minden szintjén komoly hibákat követnek el, ami súlyosabb esetekben 
odáig vezet, hogy a megnyilatkozás mint szöveg értelmezhetetlenné válik. 

Chaika és Alexander kísérlete egy irányított szituációra épül. A glosszománia 
extrém esetei (ld. (1)) így jobban megszüntethetők. A kísérleti alanyoknak és 
egy egészségesekből álló kontrollcsoportnak egy rövid filmet mutattak be, majd 
megkérték őket, hogy foglalják össze, amit láttak. 

Talán jelentéktelennek tűnő, de számomra mégis igen fontos részmozzanat 
az, hogy a bemutatott történetnek kerülnie kellett az erőszakos, de még a túlsá-
gosan mozgalmas jeleneteket is, mivel ezek a betegekből túlzott nyugtalanságot, 
heves reakciókat válthatnak ki. Ez a viselkedés könnyen érthetővé válik, ha 
abból indulunk ki, hogy a pszichotikus betegeknél a kognitívmodell-alkotás ké-
pessége alapvetően sérült. Ennek a folyamatnak talán a legelső eleme ugyanis 
az, hogy a konceptualizálónak el kell döntenie, hogy ő maga részese-e (vagy 
milyen mértékig részese) a konceptualizált eseménysornak7. Ezért van az, hogy 
az emberek nagy többsége nyugalommal, sőt élvezettel tudja végignézni az ak-
ció- és katasztrófafilmeket. A skizofrén betegek nem tudják magukat kívülhe-
lyezni a látott eseménysoron, ezért úgy reagálnak, mintha annak részesei len-
nének. 

A következőkben vázlatosan, de jelenetekre bontva leírom a látott filmet, 
majd bemutatok néhány normális és pszichotikus összefoglalót, elemezve azokat 

                                                           
7 A kognitív nyelvészet modalitáselméletében (az episztemikus lehorgonyzás elméle-
tében) nagy szerepe van a konceptualizáló és a konceptualizált helyzet viszonyának, ld. 
Langacker 1987, 1991, 1999 vagy Pelyvás 1996, 2001a,b). 



 A tematikus progresszió és annak hiánya angol nyelvű pszichotikus szövegekben 

 23  

az mozzanatokat, amelyek megléte, illetve hiánya a kognitív modell megalkotá-
sának sikerére, illetve annak kudarcára utal. 

 
3.2. A fagylalt története 

 
 Az első jelenetben egy bevásárlóközpontot látunk. A kamera fokozatosan 

egy kislányra közelít rá, aki egy fagylaltozó kirakatüvegén keresztül hosszan néz 
befelé. 

 A második jelenetben egy nő az asztalt teríti. Belép a szobába az előbb 
látott kislány, és megkérdezi: „Mama! Vehetek egy fagylaltot?” Az anya (ked-
vesen) ezt válaszolja: „Nem, kicsim, mindjárt vacsorázunk.” 

 Ezután egy férfi lép be a házba. A kislány odamegy hozzá, köszöntik egy-
mást, azután a gyerek megkérdi: „Apu! Vehetek egy fagylaltot?” Az apa bele-
mosolyog a kamerába, majd a keze elindul a zsebe felé. 

 A negyedik jelenetben a kislány belép a fagylaltozóba, majd a pultnak 
támaszkodva izgatottan (izegve-mozogva) várakozik. 

 Ezután a kislány egy nagyon nagy fagylalttal a kezében kimegy a fagylal-
tozóból.  

(Chaika—Alexander 1986: 310–311, rövidítve) 
 
Ebben az egyszerűnek tűnő történetben van egy igen bonyolult hely: a har-

madik és negyedik jelenet közötti „szakadást” a konceptualizálónak magának 
kell áthidalnia. A zseb felé induló kéz metonimikus kapcsolatban lehet a pénz-
adással, de arra, hogy az tényleg meg is történt, csak a következő jelenet ad 
bizonyítékot. Az események értelmezése során ilyen típusú műveleteket gyakran 
kell végeznünk, de ezek olyan mértékben automatizáltak, hogy nem is tudunk 
róluk. A skizofrén betegeknek azonban ez a feladat szinte kivétel nélkül megold-
hatatlan problémát okozott, ld. (7), (8), (9) példáját, de bizonyos mértékig (10)-
et is ide sorolhatjuk.  

A (2) és (3) példák a kontrollcsoporttól származnak. Amint az várható, mind-
kettő részletesen visszaadja a történetet. Bemutatja a szereplőket, azonosítja a 
közöttük lévő viszonyokat, megragadja és helyes sorrendbe állítja a változásokat 
(az eseményeket). A kognitív modell szervezésének elveiben azonban komoly 
különbségek vannak:  

 
(2) I saw a little girl looking into an ice cream store and she went 

home and asked her mother if she could have some ice cream and her 
mother said no because it was too close to supper and then she asked her 
father and her father gave her the money and she went back to the ice 
cream store and bought some ice cream... 
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Egy kislányt láttam, aki egy fagylaltozóba bámult be, aztán hazament 
és megkérdezte az anyját, hogy vehet-e fagylaltot, de az azt mondta, hogy 
nem, túl közel a vacsora, és akkor a lány megkérte az apját, és az adott 
neki pénzt, és akkor visszament a fagylaltozóba és vett fagylaltot … 
(egészséges)  

 
Ez a szöveg a 2.2-ben bemutatott szigorúan lineáris elrendezés elvére épül. 

Mind gondolatilag, mind szerkezetileg a monotonságig egyszerű (pl. hétszer for-
dul benne elő az and szó). Nem tartalmaz oksági vagy szubjektív, kommentár-
szerű kapcsolatokat. Ezek a jellemzők gyermek vagy átlag alatti műveltségű 
(esetleg intelligenciájú) konceptualizálóra utalnak. Kétségtelen tény azonban, 
hogy a választott kognitív modell hiba nélkül felépül. A beszélő/konceptualizáló 
ebben (látszólag) semmilyen formában nem jelenik meg. 

 
(3) ... she went up to her father who had just walked in the door and 

asked him if she could have some ice cream which I guess is what she 
asked her mother and we didn’t hear her father’s answer but then we 
returned to Baskin Robbins... 

 

… a lány odament az apjához, aki épp akkor lépett be a az ajtón, és 
megkérdezte, hogy vehet-e fagylaltot, amit — gondolom — az anyjától is 
kérdezett, és az apja válaszát nem hallottuk, de aztán megint a 
fagylaltozóban voltunk … (egészséges) 

 
Ez a szöveg lényegesen eltér (2)-től a kognitívmodell-szervezés alapelveiben. 

Előtérbe lép a beszélő (a rövid szövegrészletben három helyen van explicit uta-
lás a modellépítés folyamatára). Párhuzamba kerül a két szülőhöz intézett egy-
forma kérdés8, megjelennek oksági jellegű viszonyok, értékelések. Ennek 
megfelelően a grammatikai szerkezet is sokrétűbb. Több az alárendelés, van 
vonatkozó mellékmondat, befejezett múlt idő9. Explicit utalás van a 3. és 4. jele-
net közötti szakadás kitöltésére mint kognitív műveletre. 

Mindez (2) elmondójának magasabb műveltségére (és intelliganciára) utal. 
Jól szervezett kognitív modellt látunk, amelyben több irányban is be vannak 
építve a továbbgondolás lehetőségei. 

A (4)-(9) példák egyértelműen skizofrén konceptualizálóktól származnak. 
(4)-et aligha nevezhetnénk a történet elmondásának. Egy szereplőt ugyan azo-

                                                           
8 Ez lehetőséget adna pl. arra, hogy a modell a két szülő egymás elleni kijátszásának 
(szerintem teljesen releváns) irányába folytatódjon. 
9 Talán kevesebb is a kelleténél: brit beszélő minden bizonnyal … what she had asked 
her mother-t mondott volna. 
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nosít, de a többi résztvevő, a közöttük lévő viszonyok és azoknak időbeli válto-
zásai teljesen feltáratlanok maradnak. Mindezek helyett — és nem mellett, 
ahogy pl. (3)-ban láttuk — belép a beszélő: nem mint konceptualizáló, hanem 
mint szereplő. Az őt feltehetően érintő viszonyok teljesen kiszorítják a leírandó 
eseményeket. Ez konkrét megjelenési formája lehet annak, amit a 3.1 rész végén 
említettünk: a beszélő nem tudja különválasztani saját személyét a látott ese-
ményektől:  

 
(4) Okay. I was watching a film of a girl and um s bring back 

memories of things that happened to people around me that affected me 
during the time when I was living in that area... 

 

Nahát. Egy filmet láttam egy lányról és hmm … erről eszembe jut, 
hogy mik is történtek az emberekkel körülöttem, amik engem is érintettek, 
mikor arrafelé laktam …(pszichotikus)  

 
Az (5) példa a ráhangolódás (tuning in, ld. 3. lábjegyzet) nehézségeit illuszt-

rálja:  
 

(5) Okay. There’s a lady who was walking toward the car and I forget 
it she wa-- she walked by the car is what it was and they went past the car 
and a man walked by a store a Baskin and Robbins sign it was the scene 
before so wa let’s see then one once they went past the man zooming in 
they they zoomed in on a girl... 

 

Igen. Volt egy nő, aki az autó felé ment, és nem emlékszem, elm-… 
elment az autó mellett, igen, és elmentek az autó mellett, és egy férfi 
elment egy üzlet előtt, egy Baskin Robbins fagylaltozó cégtábla volt az 
előző jelenetben úgyhogy mi … nézzük csak akkor egy… egyszer elmentek 
a férfi mellett és … és ráközelítettek egy lányra … (pszichotikus) 

 
A szöveg mind tartalmilag, mind formailag kusza, lezáratlan szerkezetekkel 

indul. Lényegtelen szereplőkre és tárgyakra utal, amelyekben a közös az, hogy 
mozgásban vannak. Az emberek, a mozgás előtérbe helyezése a ráhangolódás 
folyamán természetes kognitív folyamat, de a normális történetszervezésben 
mindezt azonnal a perifériára szorítaná az a felismerés, hogy itt az igazán fontos 
szereplő a mozdulatlan, kirakatot néző lány lesz.  

Ez a szöveg tehát olyan folyamatokat jelenít meg, amelyek minden bizonnyal 
a nem beteg történetelmondókban is lejátszódtak, de a történetben, amelynek 
elmondására normális esetben csak a kognitív modell kialakítása után kerül sor, 
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már nem jelennek meg. Itt azonban nem alakul ki koherens kognitív modell, 
ezért hiányzik az a szervező elv (szövegtopikok és -fókuszok rendszere), amely 
háttérbe szoríthatná őket. 

A (6) szöveg elmondója csak a szereplőket tudja azonosítani, a részlet 
tanúsága szerint azok közül is csak az embereket, és a legfontosabb helyszíneket 
(de már azt nem, hogy milyen boltról is van szó). Alapvető baj van az esemé-
nyek sorrendjével, bár a (2)-höz hasonlóan a beszélő erre kívánja építeni a kog-
nitív modellt. Mindez azt mutatja, hogy a mi is történik? kérdésére nincs vála-
sza:  

 
(6)  ... and I noticed a little girl looking into the window and I guess he 

walked back into the store and then a [kif] thing switched where the girl 
was at home and I dunno asked her mother for something and she had a 
kni- got a little memory lapse there. Then it switched again and her father 
came in ...  

 

… és egy kislányt vettem észre, aki benézett egy ablakon és gondolom 
a férfi/fiú? visszament a boltba és akkor … arra váltott, hogy a lány 
otthon van és nem tudom kérdezett valamit az anyjától és neki egy kés? 
… itt egy kis emlékezetkihagyásom van. Aztán megint váltott, és bejött az 
apja … (pszichotikus) 

 
Érdekes szerepe van a (feltehetően) kés szónak. Metonimikusan állhatna az 

asztalterítés  ebéd helyett, de ennek nem volna igazi funkciója: maga az ebéd 
sokkal inkább centrális helyet foglal(na) el a történetben. A legvalószínűbb tehát 
az, hogy ez egy irreleváns részlet behatolása az amúgy sem igazán felépülő 
kognitív modellbe. Explicit utalás van a nehézségekre, amelyeket a modell 
felépítése okoz a beteg számára, körülbelül azon a helyen, ahol a szakadást kel-
lene áthidalni. 

Következő szövegünk elmondója a szereplőket nagyjából azonosította, és 
történetében benne van az események lineáris sorrendjének legalább a puszta 
váza is. Úgy tűnik, nehézséget okoz a 3. és 4. jelenet közötti szakadás áthidalása, 
de ezt nem lehet teljesen biztosra venni:  

 
(7) A little girl wanted things and her mother said no and her father 

came home and she asked for some ice cream and then she went back to 
the store and then she ordered some ice cream and the man said thank 
you ... 
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Egy kislány valamiket akart és az anyja azt mondta, hogy nem, és az 
apja hazajött és a lány fagylaltot kért és aztán visszament a boltba és 
aztán rendelt fagylaltot és a férfi azt mondta, hogy köszönöm (pszicho-
tikus) 

 
Nagyon elnagyolt a szövegben a viszonyok kezelése: valamiket akart, a 

kérés mozzanata nem, illetve helytelenül szerepel, hiszen a lány nem fagylaltot 
kért az apjától. Van a történetnek egy ilyen jellegű mozzanata, amelyet 
párhuzamba állíthatunk a (6) szöveg kapcsán említett esetleges metonímiával: 
megjelenik a történet végén egy férfi (feltehetően a fagylaltárus), aki annyit 
mond, hogy köszönöm. Ezt a szót ismét tekinthetnénk úgy, hogy a vásárlás 
egész folyamata helyett áll. Mivel azonban az elbeszélő a vásárlást már a szöveg 
elején is csak nehézségekkel tudta azonosítani, itt is valószínűleg erről van szó: 
a beszélő nem egy kialakított almodellre utal metonimikusan azzal, amit mond, 
hanem a modell kialakítása helyett a szituáció részleteivel áraszt el bennünket 
(rendelt  megkapta  kifizette  az eladó megköszönte a vásárlást). 

A (8) példa elemi szintű logikai ellentmondásokkal és bizonytalanságokkal 
van tele. Bár a szereplőket az elmondó nagyjából azonosítja, a köztük végbe-
menő történéseket már alapjaiban félremagyarázza (pl. ki kinek mit köszön 
meg). Ezáltal új, az eredetivel szinte semmilyen rokonságot nem mutató kogni-
tívmodell-kezdemények jönnek létre, melyek azután, legalábbis a kiragadott 
részletben, nem folytatódnak. Figyelmet érdemel az a szakasz, ahol a szakadás 
áthidalásának logikai/kognitív műveletre (interpolate) hívatkozik, de ennek 
eredménye ellentmondás: 

 
(8) ... She goes out leaves the ice cream and eats it and on the way and 

we don’t know what happens [sma] the fact you can interpolate and say 
that she ate the ice cream and brought it home and said thank you daddy 
or thank you mummy but she still is her destination is not known in a few 
minutes ...  

 

… A lány kimegy, otthagyja a fagylaltot és megeszi és az úton és nem 
tudjuk, hogy mi történik … a tény ki lehet következtetni és azt mondani 
hogy megette a fagylaltot és hazavitte és azt mondta hogy köszönöm apa 
vagy köszönöm mama de mégis… a célja nem ismeretes egy pár perc 
múlva … (pszichotikus) 

 
A (9) példa azért igen érdekes, mert hibái folytán azt mutatja be, hogy az 

egységes kognitív keret hiánya visszahat a részmozzanatokra is. A folyamat 
tehát kétirányú. Nemcsak a megfigyelt részletek segítenek a nagyobb egység lét-



Pelyvás Péter 

 28 
 

rehozásában, hanem a nagyobb egység is, miután létrejött, szerepet játszhat a 
részrendszerek értelmezésében: 

 
(9) I saw a little girl who was moving a counter for some reason and I 

don’t know what the heck that was about. She was pressing against it 
okay. In the beginning I saw a white car with a red vinyl top and then this 
little girl was looking in the store was looking in the trash can or 
something and then she turned around and she went on she talked to her 
mother and her father and neither one was listening to her ...  

 

Láttam egy kislányt aki egy pultot tolt valami ok miatt és nem tudom, 
hogy mi a nyavalya miatt csinálta. Pedig nyomta rendesen. Az elején egy 
fehér autót láttam, aminek piros műbőr teteje volt és aztán ez a kislány 
nézett be a boltba nézett be a szemetesedénybe vagy mibe aztán 
sarkonfordult és továbbment beszélt az anyjával és az apjával és egyik 
sem figyelt rá … (pszichotikus) 

 
Ha a kísérleti alany számára „összeállna” a fagylaltvásárlás kognitív modell-

je, valószínűleg nem lenne hosszú életű számára az a ráhangolódás során esetleg 
felbukkanó lehetőség, hogy a lány tolja a pultot. Annak ellenére, hogy ez a törté-
net elmondója szerint sem vezet sehová, egy ideig ragaszkodik hozzá. Ezután 
szinte törvényszerűen új ráhangolódási kísérlet kezdődik, amely igen hasonlít 
(5)-höz, majd megismétlődik az előző hiba, most a lexikon szintjén: szemetes-
edényként azonosítja a fagylalttartót. Egy kialakult kognitív modell ezt is meg-
akadályozta volna10. Az ilyen típusú a hiba némileg ellentmond annak a gyakori, 
és a kognitív elméletben is néha felbukkanó nézetnek, hogy a tárgyakra utaló 
főnevek elsődlegesek a viszonyokra utaló igékkel szemben, mivel az előbbiek 
önállóan, nagyobb egységekbe építés nélkül is értelmezhetők (ld. pl. Langacker 
1991: 194). A részlet végén egy újabb modellkezdemény indul el: a szülők nem 
figyelnek oda a gyermekre. Mivel ez a látottak alapján teljesen motiválatlan, 
valószínűleg itt is a beszélő szubjektumának bevonásáról van szó (ld. 3.1.) 

Utolsó szövegünknek azért van különös jelentősége, mert elmondója a kont-
rollcsoport tagja volt, az értékelők azonban pszichotikusnak ítélték. Feltételez-
hetjük tehát, hogy benne a két csoport jellemzőinek keveredését találjuk: 

 
(10) A young girl getting ice cream at a ice cream parlor. Let’s see 

what are the — and there was a scene with her and her parents. She 
                                                           
10 Érdekes, hogy Chaika és Alexander ezen a helyen percepciós hibáról beszél, azzal 
érvelve, hogy az elbeszélő az ablaküveget látta. Ők sem vették észre a fagylaltos edényt, 
amely azonban felbukkan egy másik, itt nem idézett összefoglalóban. 
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asked her father if he would give her some money to get the ice cream 
and before that she was hanging around outside the ice cream parlor. 
Okay let’s see. How about she had a yellow shirt on whatever. A sort of 
jumpsuit …  

 
Egy kislány fagylaltot vesz egy fagylaltozóban. Nézzük csak, mik a — 

és volt egy jelenet vele és a szüleivel. Megkérdezte az apját, hogy adna-e 
neki egy kis pénzt hogy megvegye a fagylaltot és előtte meg a fagylaltozó 
előtt ténfergett. Jól van, nézzük. Mintha sárga ing vagy micsoda lett volna 
rajta. Valami kezeslábasféle … (egészséges, de mindkét értékelő pszicho-
tikusnak ítélte) 

 
A szöveg a látott film igen tömör, egy mondatos, de teljesen adekvát össze-

foglalásával kezdődik (szövegtopik + szövegfókusz). A kognitív modell kiala-
kítása tehát ezen a ponton megtörténik. A következő mondatban a narrátor némi-
leg zavarodottan részleteket keres (félbehagyott szerkezet), ami emlékeztet pél-
dául (5) vagy (6) hasonlóan félbehagyott mondataira, mégsem tarthatjuk ráhan-
goló résznek, hiszen a modell már pontosan meg van határozva. Ezután egy 
cselekményt részletező szakasz következik, melynek rendezőelve nem a szoká-
sos lineáris előre, hanem inkább a lineáris visszafelé haladás. Ez szokatlan, de 
indokolhatja az, hogy az első mondatban adott összefoglalás inkább az esemény 
végére koncentrál. A történet közepén lévő szakadást ebből az irányból is gond 
nélkül áthidalja. Ezután újabb, nehezen felkutatott részletek következnek, ame-
lyeknek státusa kétséges, de mint már utaltunk rá, nehezen volnának ráhangoló-
dásnak vagy teljesen irrelevánsnak tekinthetők. 

Véleményem szerint ez a szöveg egy egészséges, de lehet, hogy nem túl jól 
kommunikáló ember természetes reakciója a kísérlet mesterséges körülmé-
nyeire. Táguló körökben dolgozik. Elmondja, amit fontosnak tart, majd, látva, 
hogy „ez még nem elég”, újabb, egyre bizonytalanabbá váló topikok és 
fókuszok bevonásával próbál eleget tenni a kísérlet számára idegen elvárá-
sainak. 
 
4. Összegzés 

 
A dolgozat Tolcsvai Nagy Gábornak (2001) abból a feltevéséből indul ki, 

hogy a szöveg mezoszintjén a mondatalapú grammatikák közvetlenül már nem 
sok segítséget tudnak adni a tematikus progresszió elemzéséhez. A szövegtopik 
és a szövegfókusz kiválasztását igen kevéssé befolyásolja a szöveget alkotó 
mondatok grammatikai vagy akár téma–réma szerkezete. A holista kognitív 
grammatika, amely a mondatoknak mind a jelentését, mind a szerkezetét végső 
soron a nagyobb konceptuális és kommunikációs egységekből származtatja, 
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abban tud újat adni ezen a szinten, hogy vizsgálni tudja azokat a folyamatokat, 
amelyek során ezek a nagyobb egységek — az idealizált kognitív modellek — 
létrejönnek. Bizonyos fokig fel tudja tehát tárni azokat a tényezőket (a modell 
szereplői, a köztük lévő viszonyok, azok változásai, stb.), amelyek szerepet 
játszanak a szöveg koherenciájának létrehozásában. Ezek a háttérfolyamatok 
valószínűleg nemcsak a tematikus progresszió kialakulására vannak hatással, 
hanem egységbe foglalhatják azt a szövegalkotás egyéb folyamataival, például 
az episztemikus lehorgonyzással, melyet kognitív keretben úgy is értelmez-
hetünk, mint azt a folyamatot, amelyben a beszélő eldönti, hogy az általa látott 
részjelenségekről milyen kognitív modellre támaszkodva kíván számot adni. 

Ezt a folyamatot, amely az esetek túlnyomó többségében észrevétlenül zajlik, 
olyan helyzetekben lehet jól vizsgálni, amikor valami akadályozza azt. A dolgo-
zat Chaika és Alexander (1986) vizsgálati eredményeire támaszkodva skizofrén 
betegek irányított szövegalkotási kísérleteinek elemzésével próbálja ezt megten-
ni. Megállapítja, hogy ezek a betegek alapvetően nem tudják a releváns kognitív 
modelleket létrehozni. Ennek következményei sokrétűek, és a teljesen irányítha-
tatlan glosszomániás, a szubjektumot korlát nélkül a narratívába vonó szövegek-
től, az eredménytelen ráhangolódási kísérleteken át, a legelemibb relációk vagy 
akár tárgyak felismerésének lehetetlenné válásáig terjedhetnek.  
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