
 A szövegorganizáció megjelenési formái és a jelentés három arca 

 91  

8. 
A szövegorganizáció megjelenési formái  

és a jelentés három arca 
PETŐFI S. JÁNOS 

 
Ebben az előadásban azzal a kapcsolattal foglalkozom röviden, amely a sze-

miotikai textológia elméleti keretében értelmezhető a szövegorganizáció megje-
lenési formái és a jelentés három arca (három összetevője) között. Előadásom 
felépítése a következő (1) bevezetésként felsorolom a szemiotikai textológia 
általános jellemző jegyeit, (2) ezután ábrázolom a szövegorganizáció megje-
lenési formái és a jelentés három (az értelmi/fogalmi, a (kor-)referenciális és a 
kommunikatív) összetevője között értelmezett hozzárendeléseket, (3) végül egy 
vers alapján szemléltetem ezeket az összetevőket.  

 
1. A szemiotikai textológia általános jellemző jegyei 
 

(1) a kommunikációs helyzet flexibilis modelljével operál, 
(2) a szövegeket speciális formai és szemantikai architektonikával rendelke-

ző komplex jeleknek tekinti, 
(3) különböző interpretációtípusokat értelmez, 
(4) az architektonikák számára különféle organizációformákat definiál, 
(5) megkülönbözteti a szöveg értelmi/fogalmi, (kor-)referenciális és kom-

munikatív jelentésösszetevőjét,  
(6) a tudás-, feltételezés- és elvárás-rendszereket interpretációs bázisokként 

kezeli, 
(7) az analitikus értelmező interpretáció előkészítésére preparatív gyakorlat-

típusokat alkalmaz, 
(8) az interpretáció eredményeinek reprezentálása számára különféle kano-

nikus rendszereket bocsát rendelkezésre. 
 

Nincs szándékom itt valamennyi felsorolt általános jellemzővel foglalkozni 
(már csak azért sem, mert ezeknek a jellemzőknek a zöme a szemiotikai textoló-
gia ismerői számára köztudott), csupán arra kívánok emlékeztetni a (3)-mal kap-
csolatban, hogy a „jelentés” az értelmező interpretáció eredménye, azaz: az a 
formai és szemantikai architektonika, amelyet a szöveg interpretátora az értel-
mező interpretáció alkalmazásával rendel az interpretálandó szöveg ’fizikai 
testéhez’. Az értelmező interpretációnak pedig a ’strukturális-leíró-értelmező 
interpretáció’ az autonóm módon végrehajtható típusa. Ez a típus az, amelyik 
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egyrészt csak az architektonika elemei között állapít meg relációkat, nem foglal-
kozva ’feltárásuk’ logikai-temporális folyamatával, másrészt ezeket a relációkat 
csupán ’leírja’, argumentumokkal nem alátámasztva azokat, s természetesen az 
architektonikákat sem értékeli semmiféle normarendszer szempontjából. Ezt a 
típust alkalmazom előadásom 3. részében. 

Azt, hogy a jelentés három arcával kapcsolatban önállóan kezelhető külön-
böző típusú jelentésekről vagy a komplex szövegjelentés három összetevőjéről 
beszélünk-e, nem tartom lényegi kérdésnek  én itt az utóbbi kifejezésmóddal 
élek. 

 
2. Az organizációformák és a jelentésösszetevők kapcsolata 
 

A jelentés organizációformáit és az azokhoz kapcsolható jelentésösszetevő-
ket az 1. ábra mutatja. 

A 
textuális és inferenciális  

                             nyelvi vehikulumorganizáció 
           [OVeTxt és OVeInf]                                           

    értelmi / fogalmi 
  jelentésösszetevő  
 

 
                   A                                    A                            
        nominális és predikatív                  vertikális és horizontális                                      
(kor-)referenciális organizáció                    kompozíciós organizáció 
       [ORfrNo és ORfrPr]                                     [OKompV és OKompH]                                      
       ( -)                                                 
          jelentésösszetevő                                      jelentésösszetevő      
 

Az organizáció megjelenési formái és a jelentés három összetevője 
1. ábra 

 
3. Az organizációformák és a jelentésösszetevők kapcsolatának szemléltető 
értelmezése egy vers alapján 
 

A jelentésösszetevőket analitikus értelmezés helyett egy példán kívánom 
szemléltetni. A példa Kálnoky László „Egyszerű fejfa” című verse, amelynek 
Kálnoky Összegyűjtött versei című kötetében (Magvető Könyvkiadó. Budapest. 
1980) a következő ’fizikai teste’ (’vehikuluma’) található (lásd 271. oldal). 
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        Egyszerű fejfa 
 Anyám emlékének 

 
 

szétroncsolt a hullám, nem felelsz. 
 
Dallam, emberi ajkak lakója, 
házadat elhagytad, nem felelsz. 
 
Mondat, mit a föld porába róttak, 
elmosott a zápor, nem felelsz. 
 
Kör, mit madár írt a levegőbe, 
az a madár elszállt, nem felelsz. 
 
Láthatatlan lettél, néma lettél, 
mint aki sosem volt, nem felelsz. 

 
Ez a fizikai test a szóban forgó vers textuális vehikuluma, azaz olyan ve-

hikulum, amely kizárólag a ténylegesen jelen levő lexikai elemeket tartalmazza. 
 
3.1. Az értelmi/fogalmi jelentésösszetevő 
 

Az értelmi/fogalmi jelentésösszetevő létrehozásához és explicit leírásához a 
következő műveleteket kell elvégezni: 

(a) megállapítani (eldönteni), hogy a textuális vehikulumban lévő szavak, 
szókapcsolatok milyen ’olvasattal’ vehetnek/vesznek részt a vehikulumhoz 
rendelt nyelvi jelentésben, 
(b) megállapítani (eldönteni), hogy a textuális vehikulum mely szavaihoz 
szükséges figuratív interpretációt rendelni, és bemutatni ennek az interpretá-
ciónak az eredményét, 
(c) létrehozni a vers inferenciális vehikulumát, azaz azt a vehikulumot, 
amely úgy jön létre, hogy a textuális vehikulumot kiegészítjük az abban jelen 
nem lévő, de abból ’levezethető’ (a textuális vehikulum nyelvi szerkezetét 
egyértelműbbé tevő) lexikai elemekkel, végül 
(d) értelmi/fogalmi jelentést rendelni az inferenciális vehikulumot alkotó 
szövegmondatokhoz. 
Egyrészt nyilvánvaló, hogy ezeknek a műveleteknek mindegyike a minden-

kori interpretátor interpretációs bázisától függő művelet, másrészt az is nyilván-
való, hogy sem a jelentés egyes összetevői, sem a három összetevő együttese 
nem értelmezhető (nem alkotható meg) lineáris egymásutánban végrehajtott 
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lépésekkel. A strukturális-leíró-értelmező interpretáció, mint eredmény azonban 
bemutatható úgy. Más szóval: az (a)-(d) műveletek eredménye közölhető anél-
kül, hogy azt is közölnénk, milyen módon jutottunk ezekhez az eredményekhez. 
Az interszubjektivitás elérése szempontjából nem a ’feltárás’ folyamata, hanem 
e folyamat eredménye bemutatásának egyértelműsége a döntő. 

Az alábbiakban arra hozok példákat, hogy mik tartoznak az (a)-(d) műveletek 
eredményeihez. 

(a) a textuális vehikulum szavainak olvasataival kapcsolatban például meg 
kell adni, hogy az interpretátor hogy értelmezi a tiszta tenger szókapcsolatot, 
a szétroncsolt szót stb.; 
(b) figuratív módon interpretálandónak tarthatók/tartandók például a dallam-
ra vonatkozó lakó, valamint az emberi ajkakra vonatkozó ház szavak az első 
például a ’termék’ (’produktum’) jelentéssel, a második az ’(emberi) ajkak’ 
jelentéssel értelmezhető; 
(c) a vers egy lehetséges inferenciális vehikulumára példa lehet a következő 
kiegészített vehikulum (a versszakokban állóval szedett szövegrészek a 
szövegbe ko-textuális következtetések alapján beépített járulékos elemek): 

  
Egyszerű fejfa 

                     Anyám emlékének 
 

de szétroncsolt téged a hullám, nem felelsz. 
 
Anyám te dallam voltál, emberi ajkak lakója, 
de házadat elhagytad, nem felelsz. 
 
Anyám te mondat voltál, mit a föld porába róttak, 
de elmosott téged a zápor, nem felelsz. 
 
Anyám te kör voltál, mit madár írt a levegőbe, 
de az a madár elszállt, nem felelsz. 
 
Anyám te láthatatlan lettél, néma lettél, 
olyan lettél, mint aki sosem volt, nem felelsz. 
 

(d) a szövegmondatokhoz rendelhető/rendelt értelmi jelentésre példák lehet-
nek a következők: 

 az első versszak első sora ’a tenger felszínén létrejövő arc’-ra utal, mert azt 
roncsolta szét a hullám s nem a tengerben tükröződő reálisan létező arcot, 
 az utolsó előtti versszak első sora olyan körre utal, amelyet a madár repülé-
sének útja jelez, a madár ebben az értelemben írja ezt a kört a levegőbe.  
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3.2. A (kor-)referenciális jelentésösszetevő 
 

A (kor-)referenciális jelentésösszetevő létrehozásához és explicit leírásához 
a következő műveleteket kell elvégezni: 

(a) létrehozni a nominális és a predikatív referenciaindexek listáját, 
(b) ezeket az indexeket beilleszteni az adott (textuális vagy inferenciális) 
vehikulumba, 
(c) megalkotni a nominális és a predikatív indexek korreferenciális hálóját. 

 
 (a) A szemléltető példában itt én csupán egyetlen nominális referenciain-

dexet alkalmazok, a költői én anyjára utaló o1-et. Ezt az indexet első önálló no-
minális előfordulásakor [= o1], további önálló nominális előfordulásakor [= o1], 
az önálló nominális forma névmási postcedense esetében [o1], az önálló nomi-
nális forma főnévi vagy igei szuffixuma, mint postcedens esetében pedig (o1) 
formában alkalmazom. A predikatív referenciákat itt csupán a megfelelő kifeje-
zések aláhúzásával jelzem. 

(b) A referenciaindexet a tárgyalt vers inferenciális vehikulumába illesztem. 
      
                         Egyszerű fejfa 

                       Anyám[=o1]  emléké(o1)nek 
 

 
de szétroncsolt téged[o1] a hullám, nem felelsz(o1) 
 
Anyám[=o1]  te[o1]  dallam voltál(o1) emberi ajkak lakója, 
de házad(o1)at elhagytad(o1), nem felelsz(o1). 
Anyám[=o1] te[o1] mondat voltál(o1), mit a föld porába róttak, 
de elmosott téged[o1] a zápor, nem felelsz(o1). 
 
Anyám[=o1] te[o1] kör voltál(o1), mit madár írt a levegőbe, 
de az a madár elszállt, nem felelsz(o1). 
 
Anyám[=o1] te[o1]  láthatatlan lettél(o1), néma lettél(o1), 
olyan lettél(o1), mint aki sosem volt, nem felelsz(o1) 

 
(c) A nominális korreferenciaháló megalkotására az adott esetbe nincs szük-

ség, mert nyilvánvalóan látható, hogy az o1 index valamennyi versszakban elő-
fordul, méghozzá többször is. A predikatív indexek, kevés kivétellel úgyszintén 
a költői én anyjára (o1-re) utalnak. Kivételt képeznek a vonatkozói/értelmezői 
mellékmondatok predikátumai.  
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3.3. A kommunikatív jelentésösszetevő 
 

A kommunikatív jelentésösszetevő létrehozásához és explicit leírásához a 
következő műveleteket kell elvégezni: 

(a) létrehozni az egyes makrokompozíció-egységek (a versmondatok) szin-
taktikai-szemantikai reprezentációját, 
(b) ennek a reprezentációnak a felhasználásával megalkotni a szintaktikai-
szemantikai architektonika vertikális (hierarchikus) kompozíciós organizá-
ciójának értelmezését, végül 
(c) ennek a reprezentációnak (és a textuális vehikulumnak) a felhasználásá-
val megalkotni a szintaktikai-szemantikai architektonika horizontális (lineá-
ris) kompozíciós organizációjának értelmezését. 
 
Lássuk röviden ezeknek a műveleteknek az eredményeit, amelyek természe-

tesen ebben az esetben is a mindenkori interpretátortól függenek.  
(a) Az egyes versmondatok szintaktikai-szemantikai reprezentációjában a 

számkódokkal kiegészített K szimbólum elemi, a K2 szimbólum egyszeresen 
összetett a K3 szimbólum kétszeresen összetett szövegmondatot (makrokom-
pozíció-egységet) jelez. A számkódok az összetett mondatok és tagmondataik 
kapcsolatát jelzik, a ( ) zárójelek pedig a tagmondatok együvé tartozását. (A 
nominális állítmányokhoz kapcsolódó vonatkozói mellékmondatokat és a hason-
lító mellékmondatot nem vettem figyelembe.) Ezeket a szimbólumokat én az 
inferenciális vehikulumba illesztem be. 

(Magyar nyelven publikált eddigi tanulmányaimtól eltérően, újabban a 
tagmondatokat is a makrokompozíció egységeihez sorolom, többek között azért 
is, hogy a szerzők által szövegmondatokra tagolt és nem tagolt szövegeket egy-
öntetű módon lehessen kezelni.) 

 
    [K0] Egyszerű fejfa 
                           Anyám emlékének 

 
de [K1.2] szétroncsolt téged a hullám), [K1] nem felelsz). 
 
[K23]([K22]([K2.1] Anyám te dallam voltál, emberi ajkak lakója, 
de [K2.2] házadat elhagytad), [K2] nem felelsz). 
 
[K33]([K32]([K3.1] Anyám, te mondat voltál, mit a föld porába róttak, 
de [K3.2] elmosott téged a zápor), [K3] nem felelsz). 
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[K43]([K42]([K4.1] Anyám, te kör voltál, mit madár írt a levegőbe, 
de [K4.2] az a madár elszállt), [K4] nem felelsz). 
 
[K53]([K52]([K5.1] Anyám, te láthatatlan lettél, [K5.2] néma lettél, 
[K5.3] olyan lettél, mint aki sosem volt), [K5] nem felelsz. 

 
A nem felelsz összetevők előtti vesszőt én ’így hát’ / ’ennek következtében’ 

jelentéssel/funkcióval értelmezhető konjunkcióként veszem figyelembe. 
 

(b) A szintaktikai-szemantikai reprezentáció egyik lehetséges értelmezése 
alapján a vers vertikális kompozíciós szerkezete a következőképpen reprezen-
tálható:  

[K15] = [K0] + [K14] + [K53]     
[K14] = [K13] + [K23] + [K33] + [K43] 
[K13] = [K12] + [K1] 
[K23] = [K22] + [K2] 
[K33] = [K32] + [K3] 
[K43] = [K42] + [K4]  
[K53] = [K52] + [K5] 
[K12] = [K1.1] + [K1.2] 
[K22] = [K2.1] + [K2.2] 
[K32] = [K3.1] + [K3.2] 
[K42] = [K4.1] + [K4.2] 
[K52] = [K5.1] + [K5.2] + [K5.3] 

 
A reprezentáció olvasata a következő: 
– A vers vertikális kompozíciós organizációja mint ötödfokú makrokompo-

zíció-egység a vers címéből, egy negyedfokú makrokompozíció-egységből, vala-
mint az utolsó harmadfokúból áll. 

– A negyedfokú makrokompozíció-egységet négy harmadfokú makrokom-
pozíció-egység alkotja. 

– Az első négy harmadfokú makrokompozíció-egység szintaktikai szerke-
zete azonos: valamennyiben egy másodfokú makrokompozíció-egységet egy 
első fokú kompozícióegység egészít ki harmadfokúvá  

– Az első négy másodfokú makrokompozíció-egység szintaktikai szerkezete 
azonos: valamennyit két első fokú makrokompozíció-egység alkotja. (Nyelvi-
szemantikai szempontból nézve az első első fokú makrokompozíció-egység me-
taforikus állítás, amelyhez vonatkozói mellékmondat kapcsolódik. 

– Az ötödik harmadfokú makrokompozíció-egység szintaktikai szerkezete 
annyiban különbözik az első négy szintaktikai szerkezetétől, hogy a másodfokú 
makrokompozíció-egység három első fokúból áll. 
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– Valamennyi harmadfokú makrokompozíció-egységnek a vers egy-egy 
versszaka felel meg. 

 
(c) A horizontális (lineáris) organizáció értelmezése, amelyet szükségkép-

pen a textuális vehikulumon kell végrehajtani. (c1) egyrészt annak megállapítá-
sát jelenti, hogy az egyes szövegmondatok és/vagy sorok összetevői milyen más, 
az adott lineáris elrendezéstől különböző, lineáris elrendezésben állhatnának, 
(c2) másrészt annak megállapítását, hogy elképzelhető-e a vers más versszak-
sorrenddel. 

A (c1) feladat két szempontból közelíthető meg: egy lokálisból, amely az 
egyes versszakok (versmondatok) valamennyi lehetséges téma-réma tagolását 
hivatott megállapítani, és egy globálisból, amely az egyes versszakok lehetséges 
variánsait az egész szöveg kontextusában (és ezen belül a tematikus progresszió-
ra vonatkozóan is) vizsgálja.  

A (c1) feladat egyik lokális szempontból megközelített (nem teljes) megol-
dását az 1. táblázat mutatja, amelynek baloldali oszlopa az eredeti, jobboldali 
oszlopa az átrendezett vehikulumot tartalmazza. (Az átrendezett összetevőjű so-
rokat álló betű jelzi.) 

A megoldás nem teljes, egyrészt azért, mert itt csak az elfogadható(bb)nak 
tűnő változatokat vettem figyelembe (például az olyanokat, mint „mit tükrözött a 
tiszta tenger, arc” és az ennek analógiájára létrehozható átalakításokat más vers-
szakokban nem, valamint az utolsó sorok olyan megfordításait sem, amelyekben 
a nem felelsz szövegrész áll a sor elején). Másrészt azért sem teljes, mert teljes 
megoldás esetében fel kell sorolni a lehetséges kombinációkat is (például az első 
versszak esetében a következőket: 

Arc, mit tükrözött a tiszta tenger, 
a hullám szétroncsolt, nem felelsz. 
 
Arc, mit tükrözött a tiszta tenger,  
nem felelsz, a hullám szétroncsolt.  
 
Mit tükrözött a tiszta tenger, arc,  
szétroncsolt a hullám, nem felelsz. 
 
Mit tükrözött a tiszta tenger, arc,  
nem felelsz, szétroncsolt a hullám. 
 
Mit tükrözött a tiszta tenger, arc,  
a hullám szétroncsolt, nem felelsz. 
 
Mit tükrözött a tiszta tenger, arc,  
nem felelsz, a hullám szétroncsolt.) 
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átrendezett vehikulum 

 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

, 
szétroncsolt a hullám, nem felelsz. 
 
Dallam, emberi ajkak lakója, 
házadat elhagytad, nem felelsz. 
 
Mondat, mit a föld porába róttak, 
elmosott a zápor, nem felelsz. 
 
Kör, mit madár írt a levegőbe, 
az a madár elszállt, nem felelsz. 
 
Láthatatlan lettél, néma lettél, 
Mint aki sosem volt, nem felelsz. 

, 
a hullám szétroncsolt, nem felelsz. 
 
Dallam, emberi ajkak lakója, 
elhagytad házadat, nem felelsz. 
 
Mondat, mit a föld porába róttak, 
a zápor elmosott, nem felelsz. 
 
Kör, mit a levegőbe madár írt, 
elszállt az a madár, nem felelsz. 
 
Néma lettél, láthatatlan lettél, 
mint aki sosem volt, nem felelsz. 

   
A versszakok eredeti belső lineáris elrendezése és annak lehetséges változatai. 

1. táblázat 
 

Az egyes változatokat azonban nemcsak lokálisan téma–réma (topik–kom-
ment) szerkezetük jól formáltsága/elfogadhatósága szempontjából kell elemezni 
és értelmezni, hanem globálisan az adott ko-textusban való elfogadhatóságuk, 
illetőleg a szöveg tematikus progressziója szempontjából is. Erre a kérdésre a 
(c2) feladat tárgyalása után térek ki. 

 A (c2) feladat néhány megoldásainak szemléltetésére, azaz annak megálla-
pítására, hogy a tárgyalt Kálnoky-versben elképzelhető-e más versszak-sorrend 
Benkes Zsuzsa 0T6-ban közölt „A szövegek linearizált szerkezetének kreatív 
megközelítése” című tanulmányára kívánok hivatkozni, amely az itt tárgyalt 
Kálnoky-verssel kapcsolatos kreatív gyakorlatról is beszámol. 

A gyakorlatban 14 középiskolai tanuló vett részt. Mindegyikük egy külön pa-
pírszeletekre írt, mindnyájuk számára azonos kóddal ellátott, versszakokból álló 
versszakegyüttest kapott kézhez.  

A feladat megfogalmazása a következő volt: 
1) Kísérelj meg ezekből a versszakokból egy olyan verset összerakni, ame-
lyet a magad számára leginkább elfogadhatónak tartasz! Megoldásod az 
egyes versszakok előtt álló betű-, illetőleg számjelekkel közöld! 
2) Indokold meg a választott sorrendet! 
Az 1) részfeladat megoldásait a 2. táblázat összesíti, amelynek első sora a 

tanulók sorszámát tartalmazza, első oszlopa az eredeti vers versszakainak a 
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feladatban alkalmazott kódjait eredeti lineáris elrendezésükben, többi oszlopa 
pedig az egyes tanulók megoldásai versszakainak kódsorait. 

   
V/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 K 2 2 2 K K 7 A A A K K K 
9 2 A 9 9 A 2 9 2 2 2 K A A A 
A 9 9 A A K A A 9 7 K 2 2 9 9 
K A 2 K K 9 9 2 A 9 9 9 9 2 2 
7 7 7 7 7 7 7 7 K K 7 7 7 7 7 
               

 
Az adott vers tanulók által választott versszak elrendezései 

2. táblázat 
 

A táblázat alapján könnyű megállapítani, hogy a 14 tanuló 11-féle megoldást 
hozott létre. Két tanuló megoldása ugyanis megegyezett az eredetivel, másik 
háromé pedig egymással — ezt jelzik a táblázat utolsó sorában elhelyezett 
szimbólumok. Erre a sokféleségre az adott vers esetében az ad lehetőséget, hogy 
versszakai szintaktikailag egymástól függetlenek. 
 

Mutatóban a 2) részfeladat megoldásaiból (az indoklásokból) is idézek kettőt. 
A 2-es számú tanuló indoklása: A „K-A-9-2-7” sorrendet azért választottam, 

mivel szerintem a költő a lágy, finom dolgoktól: mint a madár elszállása, a 
csendes zápor, egy ház elhagyása — jut el fokról fokra a tenger hullámainak 
roncsolásáig, egy olyan fokra, amelyet már nem érdemes fokozni. Az utolsó 
versszak pedig az egész összegzése. 

A 12-es számú tanuló indoklása: A „K-A-2-9-7” sorrend választásakor abból 
indultam ki, hogy a 7 biztos utolsó, mert abban nincs semmi konkrét tárgy. A 
további rendezésben az utolsó versszak első sora segített: biztos voltam benne, 
hogy az 1. és 2. versszakokba szemmel látható dolgoknak kell kerülniük. A to-
vábbi sorrendet azért választottam, mert így fokozatosan szűkül a kör: Ég, leve-
gő, az ember kívülről, az ember lelke. 

 A bemutatott lehetséges versszaksorrendek megállapításánál — ahogy az 
indoklásokból kiderül — az egyes versszakokban kifejezésre jutó tényállások 
játszottak alapvető szerepet, a tényállássorrendek nyelvi kifejezésre juttatásának 
módja (legalábbis ami a tematikus progressziót illeti) nem, az ugyanis egyrészt 
az adott vers esetében valamennyi versszaksorrend esetében csaknem ugyan-
olyan módon adott, másrészt a feladat arra nem kérdezett rá.  

 Jóllehet a tematikus progressziót a textuális vehikulummal kapcsolatban 
kell vizsgálni, olykor (mint az adott esetben is) célszerű az inferenciális vehi-
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kulumból kiindulni.  
Az eredeti vers inferenciális vehikulumában a nyelvi megformáltság temati-

kus progressziója globálisan úgy értelmezhető, hogy a konstans témához 
(Anyám) az öt versszakban öt tartalmilag és szerkezetileg is különböző réma 
kapcsolódik. Betűszimbólumokkal reprezentálva: 

T  R1  
T  R2

  
T  R3

  
T  R4

  
T  R5 

 
A T  R1 szimbólum alkalmazásának szövegalapja a következő: 
Anyám  [te arc voltál, mit tükrözött a tiszta tenger,  

  de szétroncsolt téged a hullám] [,= így hát] nem felelsz. 
 
Ehhez hasonlóan értelmezhető a következő három versszak is, míg az utolsó-

ban (az ötödikben) a többi versszakkal azonos témához három (rész)réma járul: 
 
Anyám  [te láthatatlan lettél, 

  néma lettél, 
  olyan lettél, mint aki sosem volt] [, = így hát] nem felelsz. 

 
A textuális vehikulum első négy versszakának (e versszakok nyelvi megfor-

máltságának) tematikus progresszióját ezzel szemben, a versszakok első szavát 
metaforaként értelmezve, a fentiekben alkalmazott szimbólumokkal a következő 
módon lehetne értelmezni: 

Ta – R1  
Tb – R2

  
Tc – R3

  
Td – R4 

     *Te – R5 
 
ahol a Ta – Td szimbólumok az anyára vonatkozó komplex metaforikus téma-
egységek (pl.: Arc, mit tükrözött a tiszta tenger, Dallam, emberi ajkak lakója, 
Mondat, mit a föld porába róttak, Kör, mit madár írt a levegőbe). A Te ezzel 
szemben a költői én anyjára explicit utalást nem tartalmazó „üres hely”. Arra, 
hogy ott is a költői én anyjáról van szó, a lettél, lettél, s főleg a valamennyi 
megelőző versszakban is előforduló nem felelsz predikátumok szuffixumai 
alapján lehet következtetni. Az egyes versszakok többi elemei (az első négy 
versszak esetében gyakorlatilag e versszakok második sora, az utolsóban maga a 
teljes versszak) töltik be a rémák szerepét.  
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Részletes elemzés esetén természetesen mind a témákon, mind a rémákon 
belül is értelmezni lehet (sőt értelmezni kell) a téma–réma tagolást. 
 
4. Befejező megjegyzések 
 

A fenti elemzéshez mindenekelőtt néhány általános megjegyzést szeretnék 
fűzni. 

Bevezetésként ismételten hangsúlyozni kívánom, hogy a bemutatás sorrendje 
nem azonos az egyes műveletek elvégzésének sorrendjével, mert a műveletek 
végzése közben többször is szükség van (szükség lehet) e három jelentésössze-
tevő közötti analitikus „információcserére”.  

Az értelmi/fogalmi jelentésösszetevő megalkotásában jelentős szerepe van a 
szavak, szókapcsolatok, egyszerű és összetett szövegmondatok értelmi/fogalmi 
jelentése létrehozásának, a rendszerszerűen és/vagy kontextuálisan lehetséges 
jelentések közül való kiválasztásának. Minthogy pedig a jelentés az interpre-
tálandó vehikulum és az interpretátor interpretációs bázisa interakciójának ered-
ménye, az értelmi/fogalmi jelentés létrehozásában (a lehetséges jelentések közül 
való kiválasztásában) az interpretátor által birtokolt ’tezaurisztikus’ jelleggel 
szervezett tudásrendszerek éppúgy szerepet játszanak, mint a különféle tudás-
keretekké és forgatókönyvekké szervezettek. Ezek a befogadás/értelmezés 
folyamán természetesen együtt hatnak a befogadónak/interpretátornak az adott 
szövegre vonatkozó feltételezéseivel és elvárásaival. 

A (kor-)referenciális jelentésösszetevővel kapcsolatban tudni kell, hogy a 
referenciák éppúgy lehetnek potenciálisak, mint konkrétak. Ha a vehikulum-
hoz csupán lehetséges szövegvilág-fragmentumokat rendelünk jelentésként, a re-
ferenciák potenciálisak, ha azonban konkrétat, a referenciák konkrétak.  

Ami pedig a korreferenciális kapcsolatokat illeti, egyrészt beszélhetünk 
konnexitáson (más szóval: formai/szintaktikai bázison) másrészt kohézión 
(más szóval: nyelvi-szemantikai bázison, tudáskereten, forgatókönyvön) alapuló 
kor-referenciáról. Előbbire példa egy nominális antecedens és ’egy névmás vagy 
szuffixum’ posztcedens korreferenciális kapcsolata (például: a nő – kalapja), az 
utóbbira két tudáskeret-elem (például: esküvő – menyasszony) által létrehozott 
korreferencia. De talán beszélhetünk konstringencián (tényállások összefüggé-
sén) alapuló korreferenciáról is. Mondhatnánk ugyanis, hogy a következő 
szöveg „Péter ma nem ment iskolába. Nagyon rossz volt az idő.” két szöveg-
mondata korreferenciális kapcsolatban áll egymással, ha mindkettőt ugyanarra a 
tényállás-komplexumra (egy ok-okozati kapcsolatként értelmezhető tényállás-
együttesre) utalóként értelmezzük.  

A kommunikatív jelentésösszetevővel kapcsolatban nem szabad szem elől 
téveszteni, hogy a nyelvek/nyelvcsaládok leginkább ennek a jelentésösszetevő-
nek a szempontjából különböznek egymástól, különösképpen ami a horizontális 
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(lineáris) kompozíciós organizációt illeti. A vertikális (hierarchikus) kompozí-
ciós organizáció ugyanis kevésbé nyelvfüggő, mint a horizontális, a lineáris).  

Továbbá azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek a jelentésösszetevők 
több szállal is kapcsolódnak egymáshoz, amit talán a tárgyalt vershez létrehozott 
jelentésösszetevők szerkezete külön kommentárok nélkül is világosan mutat. 

Végül egy speciális megjegyzés: az explicit értelmező interpretáció megkí-
vánja olyan elemek figyelembe vételét is, amelyekkel azért nem foglalkoztam 
előadásomban, mert messze túl kellett volna lépnem annak időkeretét. Ezek az 
elemek a következők: 

 A vehikulumhoz rendelhető kommunikációs helyzet reprezentációja:  
– ki a beszélő, illetőleg milyen beszélők láncával kell számolni (Könyvkiadó – 
Kálnoky – a versben beszélő költői én),  
– ki az a külső befogadó, aki létre hozta a bemutatott értelmező interpretációt 
(minimálisan annak jelzése, hogy az interpretáció egy filológusé, irodalom-
történészé, irodalomkritikusé [röviden: egy szakértőé], vagy egyszerűen egy 
’vájt fülű’ olvasóé), és ki a vers belső megszólítottja, 
– a vers létrehozásának, valamint befogadásának ideje és helye stb. 
 A vehikulumhoz rendelhető textuális és inferenciális közlemény explicit 
deszkriptív reprezentációja: 
– a versben beszélő költői én az anyját a tenger felszínén látható arcként, 
majd dallamként, mondatként, körként s z ó l í t j a  m e g  kommentárokként 
felsorolva mindazokat az eseményeket, amelyek ezzel az arcként, majd dal-
lamként, mondatként, körként megszólított anyával történtek, és minden 
esetben b e l e t ö r ő d v e  m o n d j a  n e k i ,  hogy nem felelsz, végül össze-
foglaló módon azt is, hogy láthatatlan lettél, néma lettél stb.  
 (Minimálisan) a versben beszélő költői én lehetséges ’hozzáférhetőségi 
relációi’-nak hozzárendelése azokhoz a tényállásokhoz, amelyeket a köz-
lemény deszkriptív reprezentációja tartalmaz:  
– a deszkriptív reprezentáció (a lehetséges értelmezések egyike szerint) azért 
tartalmazza azokat a tényállásokat, amelyeket tartalmaz, mert a versben 
beszélő én az anyját a tenger felszínén látható arcnak, majd dallamnak, 
mondatnak, körnek k é p z e l i  e l ,  mindazokkal az eseményekkel együtt, 
amelyek elképzelése szerint ezzel az arccal, dallammal, mondattal, körrel 
történtek, és minden esetben é r z é k e l i , hogy az anya nem felel, végül 
összefoglaló módon juttatja kifejezésre, hogy t a p a s z t a l j a , hogy az anya 
láthatatlan lett, néma lett stb.  
 Végül azon lehetséges performatív modalitás-ok egyikének a repre-
zentációja, amellyel a versben beszélő költői én a deszkriptív közlés és a hoz-
záférhetőségi relációk kapcsolatát kifejezésre juttatja: 
– például: i n f o r m á l , á l l í t  vagy csak úgy m o n d .  
Ezekkel az elemekkel, amelyeket én egyfelől kommunikatív [= K], másfelől 
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performatív-modális [= m], világ-alkotó (a hozzáférhetőségi relációt jelző) 
[= Va], illetőleg deszkriptív [= D] propozíciónak [= P] nevezek, operál a 
szemiotikai textológia reprezentációs nyelvek elnevezésű elméletösszetevője. 
Ennek a propozíciókonfigurációnak a formai szerkezete, amelyben a „::” szim-
bólum a ’beágyazás’ jele, a következő: PK :: P m :: PVa :: PD. 

Ilyen propozíciókonfigurációk alkalmazásával a korreferenciális és a kom-
munikatív jelentésösszetevők az itt bemutatottnál jóval differenciáltabb módon 
ábrázolhatók, minthogy a különféle PVa-k az adott szöveg strukturális-leíró-
értelmező interpretációjaként létrehozott világfragmentumot részvilágfragmen-
tumokra bontja, ami lehetővé tesz olyan értelmezéseket, amelyek szerint azonos 
nominális kifejezésekkel megnevezett entitások egymástól különböző rész-
világokhoz tartozhatnak. 

 
Rövid tematikus szakirodalmi utalások, csaknem kizárólag az Officina Textologica (a 

továbbiakban: 0T) köteteit figyelembe véve: 
a) A szemiotikai textológiához általában lásd:  
Petőfi S. János 1996. Az explicitség biztosításának feltételei és lehetőségei termé-

szetes nyelvi szövegek interpretációjában. A szemiotikai textológiai értelmező interpre-
táció néhány aspektusa. Budapest: A MTA Nyelvtudományi Intézete.  

Petőfi S. János 1997. Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram [= 
0T, 1 ]. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.  

Petőfi S. János—Benkes Zsuzsa 1998. A szöveg megközelítései. Kérdések – válaszok. 
Bevezetés a szemiotikai szövegtanba. Iskolakultúra 2. Budapest.  

b) Az értelmi jelentésösszetevő tematikához lásd: 
Az 0T 8-at (2002): amely a fogalmi-értelmi jelentésösszetevő mondatszintű elemzése és 

leírása számára szövegtani keretben kidolgozott dominánsan szintaktikai apparátust mutat be. 
c) A (kor-)referenciális jelentésösszetevő tematikához lásd: 
Az 0T 2-t (1998), az 0T 4-et (2000) és az 0T 5-t (2001): amelyek közül az első 

magyar szövegekre vonatkozó korreferenciaelemzéseket mutat be, a második a korrefe-
renciaelemzés általános kérdéseivel foglalkozó tanulmányokat tartalmaz, a harmadik 
részben ezt a tematikát folytatja, részben általános szövegtani kérdéseket elemez, külön-
féle nyelvű szövegekből kiindulva. 

d) A kommunikatív jelentésösszetevő horizontális (lineáris) kompozíciós organizá-
ciót illető eleme aspektusainak tematikájához lásd: 

Az 0T 3-at (1999), az 0T 6-ot (2002) és az 0T 7-t (2002): amelyek közül az első 
magyar nyelvű szövegek szövegmondatai összetevőinek lehetséges elrendezéseire 
vonatkozó elemzéseket mutat be, a második ennek a tematikának általános kérdéseivel 
foglalkozó tanulmányokat tartalmaz, a harmadik ezt a tematikát folytatja, különféle 
nyelvű szövegekből kiindulva. 

Ehhez a tematikához tartozik a jelen kötet is, kiterjesztve az elemzést a tematikus 
progresszióra, különféle nyelvű szövegekből kiindulva. 


