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7. 
A tematikus progresszió stílustörténeti megközelítésben 

SZABÓ ZOLTÁN 
 

1. Témám a tematikus progresszió stílustörténeti szempontú és érdekű 
vizsgálata, a szóban forgó szövegtani kategória produktivitásának, a stílustör-
ténet számára ebből adódó lehetőségeinek számbavétele. Ehhez először szót kell 
ejtenem a tematikus progresszió fogalmáról, értelmezési lehetőségeiről.  

A vizsgált fogalom elfogadható megvilágításához a kiindulópont Daneš 
(1982: 46–47) értelmezése. A téma-réma tagolódásról Daneš megállapítja, hogy 
a közlő érték szempontjából a releváns szerepet a réma játssza, ezzel szemben a 
szöveg felépítését illetően a téma mutatkozik relevánsnak, amit azzal magyaráz, 
hogy információs megterheltsége egészen alacsony, emiatt a szövegfelépítés ele-
me lehet. Ebből a szempontból — állítja Daneš — minden szöveg egy témasor, 
tehát a szöveg tematikus struktúráját a témák egybekapcsoltsága és konnexitása 
alkotja. Ebből következik a fogalom meghatározása: a tematikus progresszió 
nem más, mint a szöveg hordozta relációk összessége (1982: 47). És ehhez még 
azt is hozzáteszi, hogy ez a progresszió alkotja a szövegfelépítés vázát (1982: 
47).  

Ehhez a felfogáshoz viszonyítva Petőfi S. János (1998: 86–88, 103) értelme-
zése sokkal árnyaltabb: jól kivehetően szemantikai központú, de pragmatikai, 
sőt formai lehetőségeikre is figyelemmel van. Úgy véli ugyanis, hogy a 
szövegek jelentéstani felépítéséhez tartozik a szövegmondatok szemantikai-
pragmatikai szerkezete (például a téma-réma szerkezet) és a szövegmondatok 
közötti nyelvi, jelentéstani, tematikai vagy a világra vonatkozó ismeretek 
felhasználásával kimutatható kapcsolatok hálója (például a korreferencia-
viszonyok és a tematikus progresszió), amit tematikus láncnak is nevez (1998: 
86). Ez kiegészül azzal, amit a mondatösszetevők sorrendjéről mint a nyelvi, 
formai felépítésük eleméről szólva megjegyez, azt, hogy az egyes mondatokon 
belül téma-réma szerkezetről, a szövegmondatok teljes láncán belül pedig 
tematikus progresszióról szokás beszélni (1998: 103).  

Szikszainé Nagy Irma (1999: 218–475) szövegtani szintézisében a fogalom 
értelmezésében a struktúrajelleget emeli ki: a témák-rémák láncszerű egymáshoz 
kapcsolódása teremti meg a szöveg vázát, a tematikus progressziót.  

A téma-réma kapcsolat kiemelése a szöveg, a szövegrészek közlő értékéhez, 
az információ szövegbeli megoszlásának a vizsgálatához kötődik, és ez a vizsgá-
lat Van Dijk (1980: 94) szerint a szövegszemantika legfontosabb feladata. Ő az 
említett információ kérdését kognitív szempontból is megvilágítja (1980: 
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118). Ebből megtudjuk, hogy a témára való sarkítás következtésben a beszélők 
tudása előtérbe kerül, ezzel a hosszú távú memória tárolásából átkerül a munka-
memóriáéba, ahol a megállapodott információ az újonnan bekerült infor-
mációval kapcsolódik össze.  

Ugyancsak kognitív alapon ennél is továbbmenően Tolcsvai (2001: 102–103) 
úgy véli, hogy a téma-réma kettősségét hordozó mondatszerkezet több tényező, 
köztük a tudás és nyelvi reprezentációja együttes összjátéka eredményeként jön 
létre.  

A tematikus progresszió fogalma összefügg a linearitással és részben az 
alinearitással.  

Összefügg a linearitással, hisz magának a progressziónak különböző értelme-
zéseiből is következően lineáris kiterjedése van. Valóban maga a tárgyalt foga-
lombeli progresszió a felépítettség mellett horizontális egybekapcsoltságot, elő-
rehaladást, sort, sorozatot is jelent. Ezt igazolja Beaugrande és Dressler (1981: 41) 
azzal a megállapításukkal, hogy a grammatikai függésben lévő alkotóelemek egy 
progresszív sorozatban vannak egymás mellé helyezve.  

Mindemellett sokatmondó számunkra Deme értelmezése, aki a linearitást 
nem egy valamilyen helyzeti sajátosságnak tekinti, hanem törvénynek. Nála a li-
nearitás „a terheltségek lineáris eloszlásának és változásainak a törvénye” 
(1971: 397). Változatai között szerepel a szakaszos és tört linearitás, amelyek a 
tematikus progresszió típusaival kapcsolhatók össze.  

A linearitás sok jegye a térrel való kapcsolatra, a térbeli irányultságra 
utal. Ennek témánk szempontjából való lényegét újabban Tolcsvai így határozza 
meg: „a szövegben a beszélő nézőpontjának megfelelő térjelölés érvényesül, 
amely elősegíti a megértést, az interakciót” (2001: 147). 

Fontos a másik szövegszerkezeti helyzeti sajátosság, az alinearitás is. Két ok 
miatt tekinthetjük fontosnak. Az egyik az, hogy a szövegjelentésnek dimenzi-
onális sajátosságai vannak, „a jelentéslehetőségek egymásból levezethető rend-
szert alkotnak” (Fehér Erzsébet 1998: 89). A másik pedig az, hogy az alineáris 
szerkezetben sok a visszakapcsolás, a sorrendcsere, az idő- és térvonalak meg-
bontása (Balázs Géza 1998: 10), ami miatt több változata is „egyedi, önkényes” 
(Cs. Gyímesi 1983: 85), ami nyilván stilisztikai lehetőségeket jelez (mindennek, 
de főleg a linearitás stilisztikai megközelítéseiről, ami most a tematikus prog-
resszió különböző típusaihoz kapcsolható l. Szabó 1996, 1998). 

Mindezekről szólva hangsúlyoznunk kell, hogy a linearitás kettőssége, továb-
bá a téma és réma kettőssége, így a tematikus progresszió is a szövegössze-
függés, a kontextus függvényében áll. Továbbá — mint a szöveg valamennyi 
összetevője — a tematikus progresszió is alárendelődik a szövegszervező 
elvnek.  

2. Témánk szempontjából az eddig tárgyalt tematikus progresszió mellett 
kiemelt jelentősége van a stílustörténet dinamikus alapkategóriájának, a stílus-
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irányzatnak, még pontosabban a történeti folyamatba ágyazott irányzatok stiláris 
sajátosságainak, amelyek foglalatát „irányzatiságnak” nevezzük. Ugyanakkor azt 
is hangsúlyoznunk kell, hogy a kutatásokba való bevonásuk, alkalmazásuk 
módszertani lehetőséget, vizsgálati elvet jelent.  

Eszerint az „irányzatiság” különböző megközelítések egyik kiindulópontja 
lehet, részben valami olyasmi, mint a reflektor, e reflektor éles fényének meg-
világító ereje, azaz irányzatok stiláris sajátosságaival megvilágíthatunk különbö-
ző nyelvi formákat, ez esetben egy szövegtani kategóriát, a tematikus prog-
ressziót beemelhetjük a stílustörténet tematikájába, és ezzel gazdagíthatjuk 
tárgykörét.  

Persze arra is gondolhatunk, hogy ezekkel a vizsgálatokkal és eredményeik-
kel egyrészt igazolni lehet, másrészt pedig egy új, stílustörténeti megvilá-
gításban lehet helyezni a tematikus progresszió kutatásában elért eredményeket, 
valamint a velük összefüggő elméleti meggondolások helyességét, produktivi-
tását.  

3. A tematikus progresszió stílustörténeti értékű tárgyalását azzal kezdem, 
hogy ez produktív lehetőségeket biztosít a stílusirányzatok tipológiájához. Az 
egyik tipizálási elv lehet ugyanis az egyszerűség és bonyolultság szempontja, az, 
hogy vannak jellegükben egyszerű irányzatok, és vannak jellegükben bonyolult 
irányzatok. Az egyszerűekben domináns a tematikus progresszió ismertebb és 
egyszerűnek tekinthető négy típusa, a bonyolult jellegű irányzatokban pedig 
általánosak (persze nem kizárólagosak) az előbbiektől eltérő, tehát nem egyszerű 
típusok, amelyekre épp emiatt az (is) jellemző, hogy többféleképpen és főleg 
nehezen elemezhetők.  

A továbbiakban néhány tematikusprogresszió-típus bemutatásával próbálom 
meg ezt az osztályozást, a kétféle irányzatcsoport téma-réma viszonyait — ma 
talán még csak feltételezésként — a bizonyítás szándékával megvilágítani.  

4. Az első irányzatcsoport megkülönböztető jellege az egyszerűség, ami 
olyan stiláris sajátságokkal jellemezhető, mint a természetesség, közérthetőség, 
választékosság, takarékosság, tömörség, szerkezeti zártság, megszerkesztettség, 
harmónia, világosság, csiszoltság, formafegyelem, műgond.  

Ilyen sajátosságokkal jellemezhető irányzat többek között a reneszánsz, a 
klasszicizmus, Petőfi és Arany népiessége és ennek folytatása vagy az 1920-as 
években kialakult és ma is ható tárgyias-intellektuális stílus (amelynek első 
alakítói József Attila, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Németh 
László) és az ezzel párhuzamos tendencia, az egyszerűsödés és klasszicizálódás.  

Ezekre az irányzatokra jellemzők — mint már említettük — a tematikus 
progresszió ismertebb és egyszerűnek tekinthető típusai. Mindegyikük előfordul 
tiszta formájában vagy módosulva típusváltozatként, pontosabban: stílustörténe-
tileg minősíthető, odatartozóként felfogható változatként. Az így értelmezhető 
változatok kialakulásának oka lehet a már vizsgálódás szempontként jelzett 
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irányzatiság, vagyis valamilyen stílustörténeti vagy egyáltalán valamilyen sti-
lisztikai magyarázat.  

És még egy idetartozó kérdés: az egyszerűség megítélése. Ebben a kérdésben 
elsősorban az említett irányzati sajátosságok tájékoztatnak a szóban forgó jelleg-
ről. Valóban itt az egyszerűség a felsorolt stiláris sajátosságok foglalata. És azt 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez a jelleg viszonylagos, a később tárgya-
landó nem egyszerű típusokhoz és irányzatokhoz viszonyítva, velük szembe-
állítva értelmezhető.  

4.1. Az első típus az egyszerű lineáris progresszió, amelyben az első kijelen-
tés rémája a második kijelentés témájává lesz (Daneš 1982: 47–48). 

A szépirodalmi szövegekben nagyon gyakori, jellegzetes eset az, hogy a 
rémát, illetőleg a témát jelző szó nem ugyanaz, az eredetit (Tisza) egy másik 
(folyó) helyettesíti:  

 
Nyári napnak alkonyulatánál 
Megállék a kanyargó Tiszánál ... 
A folyó oly simán, oly szelíden 
Ballagott le parttalan medrében. 

(Petőfi: A Tisza) 
 
Ennek oka minden bizonnyal a különböző képzettársításokból fakadó kép, itt 

például az érintkezésen (az egész és rész viszonyán) alapuló metonímia (Tisza 
folyó). 

4.2. A második típus: tematikus progresszió végigfutó témával. Lényege az, 
hogy a téma megmarad, az egymást követő kijelentésekben ugyanazt a témát 
jelző szó fordul elő, amelyhez újabb és újabb rémák társulnak (Daneš 1982: 
48). Például: 

 
Júlia két szemem, 
Olthatatlan szenem, 
Véghetetlen szerelmem; 
Júlia víg kedvem, 
S néha nagy keservem, 
Örömem és gyötrelmem; 
Júlia életem, 
Egyetlenegy lelkem, 
Ki egyedül bír velem. 

(Balassi Bálint: Júliát hasonlítja a szerelemhez) 
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Ennek a típusnak egy nagyon gyakran előforduló változata az, amelyikben a 
rémák nem ismétlődő, hanem csak egyszer előforduló, csak indításként megne-
vezett témához kapcsolódnak, példánkban a tavaszodikhoz:  

 
Tavaszodik, lágy az idő, 
Kihajt a fű, 
Kövéren nő.  

(Arany: Hej, ne hátra, jaj előre) 
 
Gyakoriságát azzal magyarázhatjuk, hogy egy sajátos közlésformához, a no-

minális stílushoz (a nominális szerkesztésmódhoz) kötődik. Lényege abban áll, 
hogy versek, versszakok egy szóból álló témával kezdődnek, amit sok réma fejt 
ki nominális szerkezetek formájában. Babits egy egész verse, a jól ismert 
Messze, messze épül fel ilyen szakaszokból. Az egyik szakasza:  

 
Olaszhon. Göndör fellegek. 
Sötét ég lanyhul fülleteg. 
Szökőkút vize fölbuzog. 
Tört márvány, fáradt mirtuszok. 
 
Ez a szerkezet egyszerű, amit az sem cáfol, hogy egy nem egyszerűnek te-

kinthető irányzat, az impresszionizmus egyik sajátos stílusformája. Megvan má-
sutt is. Egyszerű többek között azért, mert az igék, valamint a különböző kap-
csolóelemek (kötőszó, rag, névutó) szerepeltetése csak elterelné a figyelmet a lé-
nyegről. Egyszóval a jelöletlenség, az igék és a kapcsoló elemek hiánya egysze-
rűségre vall.  

4.3. A harmadik típus: tematikus progresszió levezetett témával, azaz egy fő 
témából (hipertémából) levezetett téma progressziója (Daneš 1982: 48–49).  

A következő példában a fő téma: nézz a képre, amit három kép (levezetett 
téma) fejt ki sok rémával:  

 
Debreceni sokadalom! 
Nézz e képre, halld meg dalom: 
Szomorú történet esett ... 
Első képem azt mutatja: 
Grófkisasszonyt feddi atyja, ... 
Második kép: hogy az atyja 
A deákot felhívatja ... 
De szegény — csak köznemes: 
Grófkisasszony szép kezére 
Már ezért sem érdemes ... 
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Szalma viskó s falu vége 
Ifjú párnak menedéke ... 
Még egy kép jön, az utolsó:  
Márványkőbül nagy koporsó. 

(Arany János: A kép-mutogató) 
 
4.4. A negyedik típus: egy többfelé elágazó réma létrejötte. Lényegét egy 

(explicit vagy implicit) kettős téma alkotja, amelynek komponensei önálló 
részprogressziók kiindulópontját képezik (Daneš 1982: 49).  

Példánkban két részprogressziót alkotó téma van. Mindkettőnek azonos a 
jelölője: emlék. Mindegyikük más-más rémasort indít el: az egyik emlék (ami 
könnyű), a másik emlék (ami ólomkatona):  

 
Könnyű emlékek, hova tüntetek? 
Nehéz a szívem, majdnem zokogok, 
Már nem élhetek meg nélkületek ...  
Emlékek, kicsi ólomkatonák, 
kikért annyira sóvárogtam én 
s akiknek egyengettem szuronyát. 

(József Attila: Könnyű emlékek) 
 

5. A második irányzatcsoport megkülönböztető jellege a bonyolultság, amely 
olyan stiláris sajátosságokkal jellemezhető, mint a díszítettség, merész társí-
tások, homályosság, sokrétűség, összetettség, szerkezeti nyitottság, kiterjedtség, 
szerteágazás, körkörösség, formabontás.  

Az így értelmezett bonyolultsággal jellemezhető stílusirányzat többek között 
a gótika (a kódexirodalom stílusa), a barokk, a romantika, a három századfor-
dulói stílus (szecesszió, impresszionizmus, szimbolizmus), valamint az avant-
gárd irányzatok és a posztmodern irodalom.  

A szóban forgó irányzatcsoport esetében nem ismert progressziótípusokból 
indulunk ki, mint az előzőek vizsgálatában, hanem az idetartozó írók műveiből, 
szövegeiből emelünk ki típus- vagy típusváltozat-lehetőségeket, elvileg úja-
kat. Persze — mint látni fogjuk — jórészük hasonlít vagy közel áll a négy ismert 
típushoz, épp ezért egyelőre feltételezésként azt mondjuk, hogy a második cso-
porthoz tartozók az előzőekben tanulmányozott típusok módosult, rendszerint 
többrétűvé, szövevényessé lett változatai, esetleg különböző típuskombinációk 
eredményei. Persze itt most csak nagyon keveset, csak három esetet tárgyal-
hatunk. 

5.1. A bonyolultságra mondható első példa a gótikát képviseli. Forrása a 
Bod-kódex (a XVI. század elejéről). Jellemző sajátossága az explikáló részlete-
zés, amelynek meghatározója a skolasztikára jellemző „tiszta megvilágítás elve” 
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és ennek stílustechnikája, a túlmagyarázó részletezés: minden állításnak a 
tagolása, az egységnek részletekre, egy-egy részletnek még kisebb részletre való 
bontása: 

 
„Embernek három fő ellensége vagyon ... Első ellenség ez 

velág. Másod test, harmad ördög. Embernek első ellensége ez velág, ki 
szüntelen minket megcsal és elhitet ... Kell azért minekünk ez velágot 
eltávoztatnunk sok okért. Első okért, mert ő benne szünetlen való félelem 
vagyon. Másod okért, mert semmi nyugodalom ő benne nincsen. Harmad 
okért, mert teljes gonoszsággal. Negyed okért, mert ellenködést szerez 
Isten között és embere között. Ötöd okért, mert állhatatlan és 
hazug. Hatod okért ... mert megvakítja embernek okosságát.” 

 
A szöveg kiindulópontja, egyben a progresszió témája az első mondat: 

Embernek három fő ellensége vagyon. Következik rémaként a három ellenség 
felsorolása, megnevezése, majd ezt követi mindhárom részletezése azzal, hogy 
milyen okok miatt kell kerülni az egyik vagy a másik ellenséget (az idézett szö-
vegben csak az első ellenség „eltávoztatásának” hat okát olvashatjuk).  

Alapvázát tekintve a tematikus progresszió negyedik típusához áll a leg-
közelebb, lényegét egy explicit hármas téma alkotja, vagyis indító témája három 
részletező témára bomlik, és ezt a három számnév is jelzi, illetőleg elkülöníti a 
többitől. Azt is megfigyelhetjük, hogy a témák komponensei önálló részprog-
ressziók kiindulópontját képezik. És mindehhez csatlakoznak az ugyanannyi 
irányba elágazó rémák is.  

Ez a bonyolult téma-réma szerkezet a skolasztika szövegalkotási sajátossága 
és ebből következően a gótikára jellemző stílusforma. Az irányzat szervező elve 
az additív jelleg: az állandó hozzáadás, egymás mellé helyezés. Ezzel magyaráz-
hatjuk meg, hogy miért jellegzetes eljárása a gótikának a halmozás és a részle-
tezés.  

Ez a mindent megmagyarázni akaró részletezés hasonlít a gótikának más mű-
vészi ágában is meglevő szerkesztési technikájához. Így például az építészetben 
is megfigyelhetjük a pontos felosztás szerinti tagolást, például azt, hogy a vak 
ívsorokat elsődleges, másodlagos, aztán harmadlagos, azaz kisebb és még kisebb 
ívszelvényekre osztják.  

5.2. A következő példa a már tárgyalt második progresszió-típus egy sajátos 
változatának a kategóriájába tartozik, persze jól kivehető a más irányzatiságból 
fakadó különbség. A típus lényege a tematikus progresszió „végigfutó” témával, 
azaz az egymást követő kijelentések mind ugyanazt a témát tartalmazzák, amely-
hez több új réma társul (Daneš 1982: 48). Az ennek alárendelhető típusváltozat-
nak pedig az a sajátos vonása, hogy a „végigfutó” témát csak egyszer, a versszak 
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elején jelzik, példánkban ez az első sor első fele (A vész kitört), amihez aztán 
részletezésként újabb és újabb rémák kapcsolódnak: 

 
A vész kitört. Vérfagylaló keze 
Emberfejekkel labdázott az égre, 
Emberszívekben dúltak lábai, 
Lélegzetétől meghervadt az élet, 
A szellemek világa kialudt, 
S az elsötétül égnek arcain 
Vad fénnyel a villámok rajzolák le 
Az ellenséges istenek haragját. 

(Vörösmarty Mihály: Előszó) 
 

Ez a típusváltozat bonyolultabb szerkezet, mint az egyszerűként említett no-
minális stílusban kifejtett rémákból felépített társa. Bonyolultsága a romantikára 
jellemző összetettségből, többsíkúságból adódik, elsősorban abból, hogy a ré-
máktól hordozott, hatásosan részletezett és eltérő jelentéskörökbe tartozó képek 
a romantikára oly annyira jellemző sajátosságot, az egy tömbben való sokféle-
séget, a szemantikai és szerkezeti polifóniát példázzák.  

5.3. A kronológiai sorrendnek megfelelő harmadik példa a szimbolizmus új 
versmondatát, az ismétlés egyik változatát világítja meg. A szóban forgó 
változat az első progressziótípushoz kapcsolható, és az ismétléssel való 
összefonódás eredménye. Ami a rémából téma lett (ágyam), annak jelölői 
(álom-hely, csók-csárda) sajátos módon ismétlődnek. Hasonlít ez az ismétlés 
stafétaversenyhez, a stafétabot átadásához: a rövid verssor utolsó szavát átveszi 
a következő sor, annak lesz az első szava:  

 
Lefekszem. Óh, ágyam ... 
Tavaly még más voltál. 
Más voltál: álom-hely, 
Álom-hely, erő-kút, 
Erő-kút, csók-csárda, 
Csók-csárda, vidámság. 

(Ady Endre: Az ágyam hivogat) 
 
6. Az előadás témájának ez a meglehetősen rövidre szabott tárgyalása talán 

mégis alap lehet néhány következtetés levonásához.  
Az elért eredmények nagyon szerények, hisz csak addig jutottunk el, hogy a 

tematikus progresszió típusainak figyelembevételével el tudtunk különíteni két 
irányzatcsoportot: az egyszerű és a bonyolult jellegűeket, továbbá ki tudtunk 
mutatni négy stílustörténeti jellegű és stilisztikai szempontból mindenképpen 
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minősíthető típusváltozatot, mint amilyen 1. az ismétléssel összefonódott téma-
részletezés, 2. a nominális stílusban részletezett témasor, 3. a gótika világképébe 
tartozó skolasztika túlmagyarázására jellemző mélyen tagolódó, alárendelődő 
témák és az őket kifejtő rémák bonyolult együttese, 4. „végigfutó” témát kifejtő 
rémáknak a romantikára jellemző szemantikai és szerkezeti polifóniája.  

Talán ennyi eredmény alapján is megállapíthatjuk, vagy esetleg csak felté-
telezhetjük, hogy a tematikus progresszió stílustörténeti szempontú és érdekű 
vizsgálatának produktivitása lehet mind a stílustörténet, mind pedig a szövegtan 
számára. A vizsgálatnak tehát van realitása. 

Ennyiből is következik, hogy ez a vizsgálat folytatható és folytatandó. És ez 
a folytatás legyen céltudatos, foglalja magában azt a talán még távoli, de min-
denképpen szükséges törekvést, hogy a stilisztikának ezen a területén is — mint 
általában a tudományokban — minél több univerzálét lehessen felfedni, és a 
stílusokbeli sokféleségből, variánsságból minél több invariánst lehessen kimu-
tatni, hogy így az eddig eléggé elhanyagolt, de számunkra ezen a területen is 
szük-séges összehasonlító stilisztikát fejleszteni, gazdagítani lehessen.  
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