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4. 
Nyelvspecifikus szövegösszefüggés-hordozók és 

konstringenciaítélet 
NAGY ANDREA 

 
1. Konnexió, kohézió vs. konstringencia 
 

A szemiotikai textológia egy szöveg jelentésfolytonosságának vizsgálatában, 
a szövegértelem-szerveződés explicit módon való leírásában központi fogalom-
ként használja a konstringenciát. „A konstringencia jelensége, amelyet Petőfi S. 
János vezetett be a szöveg-összefüggés leírásának szemiotikai textológiai kon-
textusába, egy mondatláncolathoz a befogadás során rendelhető tényállás össze-
függőségét jelenti. A szöveg szövegértékűségét (az összefüggőségének a megíté-
lését) a valóságvonatkozás síkjára utalja függetlenül attól, hogy a nyelvi megfor-
máltság síkján teremtődik-e grammatikai és/vagy szemantikai összefüggés (ko-
hézió, konnexitás), vagy sem” – mutat rá Dobi Edit (2015: 127) a konstringencia 
fogalmának a szemiotikai textológiai szövegértelmezésben játszott szerepére. 
Petőfi S. János koncepciójában ugyanis, a „klasszikus” szövegtani hagyomány 
konnexió-kohézió-koherencia fogalomhármasára épülő felfogásával szemben, 
egy verbális képződmény textualitásának egyedüli kritériuma az, hogy a befoga-
dó az interpretáció során a kommunikátum által feltételezetten kifejezett tényál-
lás-konfigurációt összefüggőnek, konstringensnek ítéli-e. Ezt a következőképpen 
fogalmazza meg: „[…] szövegnek nevezek minden olyan (verbális vagy verbális 
összetevőt is tartalmazó) nyelvi képződményt, amely egy adott vagy feltételezett 
kommunikációs helyzetben, egy adott vagy feltételezett funkciónak (intenció-
nak) eleget tevő, összefüggőnek és teljesnek1 tekinthető tényállás-konfigurációt 
juttat kifejezésre összefüggő és teljes megformáltságúnak tekinthető szövegmon-
dat/szövegmondatlánc formájában” (Petőfi S. 2009: 25). 

A szemiotikai textológia tehát a szövegnek ítélhetőség legfőbb tényezőjévé 
az értelemszervező tudati hátteret mozgósító jelhasználót, elsősorban a befoga-
dót teszi meg, aki egy szövegszerű nyelvi képződmény feltételezetten kifejezett 
valóságvonatkozásáról az elméjében létrejött kép összefüggősége alapján alkot 
ítéletet. Ha ez a mentális kép számára olyan összefüggő konstringens tényállás-
konfigurációként jelenik meg, amelyet a valóságos vagy egy lehetséges világ 

                                                           
1 A tényállás-konfiguráció teljességének kritériuma, az összefüggőség kritériumával ellentétben, 
nem tekinthető a textualitás alapvető feltételének. Lásd Dobi Edit (2012: 108) erre vonatkozó meg-
jegyzését: „[…] az összefüggőség kritériumát tartom valódi feltételnek a szövegszerűség meg-
ítélésében. A teljesség sérülése az elemi textualitásjegyeket kevésbé kérdőjelezi meg.” 
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részeként el tud fogadni, a nyelvi képződményt koherens szövegnek tartja. „Ha 
nem, az adott konfigurációt (együttest) nem tarthatjuk konstringensnek, s ennek 
következtében az adott verbális képződményt nem tarthatjuk koherensnek, más 
szóval nem tarthatjuk szövegnek” (Petőfi S. 2009: 67). 

Tanulmányok sora foglalkozott már – az Officina Textologica eddigi kötetei-
ben is – a konstringenciajelenséggel, vizsgálva egyrészt helyét, szerepét a sze-
miotikai textológia fogalomrendszerében, a szöveg értelemszerveződésének exp-
licit leírásában (vö. Dobi 2011, 2012, 2016, 2021, valamint a jelen kötetben sze-
replő tanulmánya; Petőfi S. 2004a, 2004b, 2009), másrészt górcső alá véve a 
szöveg nyelvi szerveződésével, a szövegjelentés különböző síkjaival való kap-
csolatát (vö. Dobi 2010, 2013, 2019; Nagy 2012, 2016). Ezek a munkák szöveg-
részletek és mondatláncok elemzése alapján egyöntetűen arra mutatnak rá, hogy 
a szöveg nyelvi szövetének grammatikai jól formáltsága és/vagy lexikai-szeman-
tikai konzisztenciájának explicit kifejeződése nem előfeltétele és nem szükség-
szerű tényezője a szövegértékűségnek, mivel egy megnyilatkozásban a szöveg-
mondatláncok által (feltételezetten) kifejezett értelemösszetevők összefüggései 
nem manifesztálódnak szükségszerűen a szöveg nyelvi síkján. Ugyanakkor ma-
gától értetődőnek tűnik az is, hogy egy verbális kommunikátum nyelvi szervező-
dése nem választható el az általa (feltételezetten) utalt valóságvonatkozástól, hi-
szen mind a referenciális, mind a kommunikatív, és adott esetben az asszociatív 
jelentés (lásd Dobi 2013) létrehozásának is a kommunikátum nyelvi megfor-
máltságának alkotóelemei és a hozzájuk rendelhető jelentésegységek képezik az 
alapját (vö. Petőfi S. 2004a). 

Jelen tanulmány rövidszövegek elemzése révén azt vizsgálja, hogy a vehiku-
lum nyelvi komponensei és a befogadói tudásbázisok miként járulnak hozzá a be-
fogadó konstringenciaítéletéhez. Emellett arra a kérdésre is keresi a választ, hogy 
az elemzett példákban tetten érhető-e Dobi Editnek (2019: 535) a spontán szöveg-
értelmezői attitűdre vonatkoztatott konstringencia-álláspontja, mely szerint „a 
konstringenciaítélet a befogadás folyamatában nem „következtetés” (ahogy ezt né-
mely szakirodalmi áttekintés rendszerezése sugallja), hanem jóval inkább „meg-
előzi” a nyelvi struktúrában tetten érhető összefüggések leképezését”. 
 
2. Nyelvi és nem nyelvi komponensek a konstringenciaértelmezésben: példa-
elemzések 
 

A szövegösszefüggés nyelvi és tényállás-specifikus síkjainak lehetséges relá-
cióit az Officina Textologica 17. kötetében megjelent tanulmányom alábbi, el-
rendezésében módosított táblázata foglalja össze (Nagy 2012: 44). Az itt szerep-
lő nyolc összefüggés-viszony szolgál a következő példaelemzések alapjául. 
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a szöveg nyelvspecifikus 
összefüggősége 

tényállás-
specifikus 
összefüggősége 

 textualitása 

 konnex kohezív konstringens  koherens 
1. + + +  + 
2. + + -  - 
3. - + +  + 
4. - + -  - 
5. + - +  + 
6. + - -  - 
7. - - +  + 
8. - - -  - 

 
Fontos megjegyeznem, hogy a táblázatban nem konstringensnek, s ezáltal 

nem koherensnek ítélt szövegek inkoherenciáját célszerűbb relatív inkoheren-
ciának vagy részleges koherenciának tekinteni (vö. Csűry 2017). Egy adott mon-
datláncolathoz rendelhető jelentéskomponensek értelmezésének ugyanis csupán 
egy része alapul kollektív tudáson, másik része a befogadó egyéni tudati tarta-
lékain, intuícióján, szándékán, mentális állapotán és a kommunikációs helyzet 
számos egyéb, a befogadóhoz köthető tényezőjén. Ennek megfelelően előfordul-
hat olyan helyzet, amikor egyazon szövegre vonatkozóan különböző befogadók 
eltérő konstringencia-, és ebből fakadóan koherenciaítéletet fogalmaznak meg 
(vö. Nagy 2016). Így tehát az alábbi példaelemzésekben feltárt lehetséges/va-
lószínű konstringencia-relációk mellett, mivel ezek csupán egyetlen interpretátor 
értelmezői attitűdjének lenyomatai, nem zárható ki, hogy más befogadók ezektől 
eltérő tényállás-összefüggőségeket is értelmezhetnek bennük. Ugyanakkor ta-
pasztalati tény, hogy hétköznapi (azaz nem irodalmi) szövegek értelmezése egy 
kommunikációs közösségen belül – a közös ismeretek alapján – nagyon hasonló 
eredményt ad, mivel „[m]ég amikor többféle lehetséges viszony lenne is felállít-
ható [minden jelentéssel rendelkező elem és annak szövegkörnyezete között], 
ezek egyike-másika kielégítőbb vagy valószínűbb a többinél, és ezért előnyt él-
vez” (Beaugrande–Dressler 2000: 61). 

Emellett nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a szöveg temati-
kus progressziójának, az értelemszerkezet folyamatos épülésének, módosulásainak 
függvényében dinamikusan változhat a befogadó konstringenciaítélete. Ennek kö-
vetkeztében pedig, „főleg terjedelmesebb diskurzusproduktumok esetében – elő-
fordulhat az, hogy különböző részeikhez vagy értelemszerveződésük különböző 
szintjeihez az értelmező különböző koherenciaítéleteket társít” (Csűry 2017: 25). 

Mindezek alapján feltételezhető, hogy épp a részleges koherenciát mutató 
szövegek vizsgálata szolgálhat több információval arról, milyen tudásbázis-ele-
mek járulhatnak hozzá a befogadó pozitív konstringenciaítéletéhez. 
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2.1. Nyelvi síkon összefüggést mutató vehikulumok konstringenciája 
 

Az alábbi szövegekben a vehikulum nyelvi síkja, mind grammatikai kötéseit, 
mind fogalmi jelentésviszonyait tekintve összefüggőséget mutat. A feltételezet-
ten utalt tényállás-együttesre azonban – még az ilyen prototipikusnak tekintett 
szövegek esetében is – vonatkozhat pozitív és negatív konstringencia-ítélet egya-
ránt. 

 
A táblázat 1. esete: nyelvi sík összefüggősége: +konnex, +kohezív; tényállás-

relációk: +konstringens. 
 
(1)  Holnap én fogok bevásárolni. Halat és gyümölcsöt is kell vennem. 

Be fogok ugrani a piacra. 
 

Az (1) példa mondatláncolatához rendelhető tényállások összefüggőségének 
alapját a befogadóban a bevásárolni ige által aktivált forgatókönyv jelenti. A 
’bevásárlás’ mint fogalmi séma megjelenése az első mondatban előhívja a befo-
gadó elméjében azt a mentális tudáskeretet, amelybe a rákövetkező mondatok 
halat, gyümölcsöt és piacra szavai azáltal illeszthetők be, hogy a fogalmi séma 
részlegesen kifejtett elemeinek tekinthetők. A ’bevásárolni’ ige a tudáskeret-
aktiválással előzetes konstringencia-várakozást teremt, majd a szövegértelmezés 
folyamatában a befogadó mentális sémájának és a tényleges bemeneti adatok fo-
lyamatos illeszkedésének köszönhetően a pozitív konstringenciaítélet meg is va-
lósul. A befogadó a felismert fogalmi sémára támaszkodva képes kiegészíteni a 
hallott szöveget a verbálisan ki nem fejtett, de tapasztalati tudásából kikövetkez-
tethető (egyénenként természetesen némi eltérést mutató) elemekkel, és a 
feltételezetten utalt tényállások között például a következő logikai kapcsolatot 
tudja felállítani: ’Holnap én fogok bevásárolni, és mivel halat és gyümölcsöt is 
kell vennem, nemcsak a szupermarketbe megyek, hanem be fogok ugrani a piac-
ra is, mert halat és gyümölcsöt ott szoktam/szeretek venni’. 

Az utalt tényállás-együttes összefüggőségéhez nyelvi síkon, a fogalmi sémá-
ból eredő szemantikai kapcsolatokon túl grammatikai kötések is hozzájárulnak: 
az én személyes névmás, a fogok, vennem, fogok egyes szám első személyű 
igealakok, illetve a fogok segédigével két mondatban is expliciten kifejezett jövő 
idő a szöveg konnexitását biztosító elemek, amelyek ugyanakkor a szöveg konst-
ringenciájához is hozzájárulnak azzal, hogy megteremtik és a szövegfeldolgozás 
folyamatában biztosítják a megnyilatkozói nézőpont és időviszonyok fókuszban 
tartását. 
 

A táblázat 2. esete: nyelvi sík összefüggősége: +konnex, +kohezív; tényállás-
relációk: –konstringens. 
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Az ebbe a típusba tartozó verbális megnyilatkozások nyelvspecifikus síkjai 
ugyan összefüggőek, mégsem tudunk a belőlük leképezhető jelentéshez szervesen 
összefüggő valóságvonatkozást rendelni. Ennek legyakoribb hétköznapi példái a 
használati útmutatók, termékismertetők, reklámok „furcsának” talált szövegei. 
 
(2)  Köhögéscsillapító szirup gyermekeknek: A készítmény kizárólag 2-

12 év közötti gyermekek kezelésére szolgál. A szirup tartalmaz 2,5 
térfogat% etanolt (alkoholt). Alkoholprobléma esetén a készítmény 
ártalmas. Terhes vagy szoptató nők, gyermekek és magas rizikófak-
torú betegek (pl. májbetegség vagy epilepszia) esetén a készítmény 
szedése megfontolandó. 

 
A (2) példa mondataihoz rendelhető tényállások konstringenciaítélete – az 

előző példához hasonlóan – fogalmi sémán alapul: egy gyógyszert kísérő szö-
vegről lévén szó, amelyben a köhögéscsillapító szirup gyermekeknek címként 
azonosítható, a befogadóban aktiválódik a ’gyógyszertájékoztató’ tudáskerete. A 
gyógyszerek hatóanyagait, alkalmazását és mellékhatásait leíró betegtájékoz-
tatók olyan egyizotópiás szakszövegek, amelyekben a szövegfókuszban álló 
elemhez, itt a köhögéscsillapító szirup gyermekeknek szószerkezethez, rendre 
újabb és újabb propozicionális tartalmak kapcsolódnak. A ’gyógyszertájékoz-
tató’ fogalmi séma és a rá jellemző állandó témára épülő részletes kifejtés tehát 
ebben az esetben is pozitív konstringencia-várakozást vált ki a befogadóban. 

A szöveg nyelvi síkjának jól formáltsága is ebbe az irányba hat: a szöveg-
mondatok tematikus helyén álló a készítmény, a szirup, a készítmény, a készít-
mény (szedése) fogalmi anaforán alapuló korreferenciát valósít meg a köhögés-
csillapító szirup gyermekeknek szószerkezettel. Az állandó témára épülő temati-
kus progresszió mellett a kezelésére, a rizikófaktorú, a betegek, a májbetegség, 
az epilepszia, a szedése szavak jelentése is erős kohéziót valósít meg, a prediká-
tumok jelen idejű egyes szám harmadik személyű alakjai pedig mint gramma-
tikai kötések járulnak hozzá a nyelvi sík összefüggőségéhez. 

A befogadó mégsem érzi konstringensnek az utalt tényállás-együttest. Ez arra 
vezethető vissza, hogy a ’gyógyszertájékoztató’ fogalmi sémának olyan összete-
vői jelennek meg ebben a szövegben, amelyek által utalt tényállások – a befoga-
dó kollektív jellegű tapasztalati tudása alapján – nem illeszthetők a fogalmi séma 
aktuálisan megvalósult változatába. Bár a ’gyógyszertájékoztató’ fogalmi sé-
mának általában valóban inherens elemei egyrészt a terhes vagy szoptató nőkre, 
másrészt a gyógyszerszedéssel egyidejű alkoholfogyasztásra vonatkozó informá-
ciók, ebben az esetben ezek értelmezhetetlen, az aktuális fogalmiséma-változat-
tal nem kompatibilis összetevők, hiszen a terhes vagy szoptató nők, illetve az al-
koholproblémák szavak által utalt tényállások nem tekinthetők összefüggőnek a 
címben lévő gyermekeknek szó és az első szövegmondat jelentéskomponenseiből 
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leképezhető jelentéshez rendelhető tényállással. Ugyanígy a készítmény kizáró-
lag 2–12 év közötti gyermekek kezelésére szolgál és a gyermekek esetén a készít-
mény szedése megfontolandó mondatok által utalt tényállások ellentmondást 
tartalmazónak, egymást kizáró tényállásoknak minősíthetők. 

A szöveginterpretáció során tehát a befogadóban a szöveg által utalt tény-
állások és a valóságra vonatkozó tapasztalati tudása között feszülő ellentmondás 
alapján keletkezik – előzetes pozitív konstringencia-várakozása és a szövegrész-
let erős nyelvi-jelentéstani kötései ellenére – folyamatos negatív konstringencia-
benyomás. 

A nyelvi megformáltság és a tényállás-specifikus összefüggőség síkjainak ezt 
a relációját megvalósító szövegdarabok, bár a konstringencia hiánya miatt nem 
minősülnek (teljesen) koherensnek, valószínűleg elég jelentős részét képezik a 
verbális megnyilatkozásoknak. Szövegdarabot említettem, mert véleményem 
szerint a grammatikai-szemantikai szempontból jól formált, ugyanakkor nem 
konstringens megnyilatkozások egy adott szövegegésznek inkább csak egyes 
részeire lehetnek jellemzők, azaz egy egészében koherensnek ítélt szöveg kisebb 
részét alkothatják a nem vagy részben nem konstringens, s ezáltal nem koherens 
szövegrészek. Ilyen helyzet fordulhat elő például elképzelt szövegvilágok (sci-fi, 
fantasy művek) kiépülésekor is, leginkább a mű elején vagy tematikus váltásai-
nál a befogadó számára ideiglenesen nem konstringens jelentéskomponenseket 
tartalmazó szövegrészek esetében. De ide tartoznak a nyelvileg jól formált pár-
beszédek egyes pontjain előforduló félreértések (ahol például a partnerek nem 
azonos szándékkal vagy a beszélgetés tárgyára vonatkozóan nem azonos tudás-
sal/hiedelemmel vesznek részt az interakcióban), vagy az olyan ironikus meg-
nyilatkozások, amelyekben a megnyilatkozás címzettje nem ismeri fel az iróniát 
(a kontextusra vonatkozó téves hiedelemből vagy esetleg bizonyos nyelvhasz-
nálati ismeretek hiányából fakadóan). Feltételezhető tehát, hogy prototipikusnak, 
nyelvileg jól formáltnak tartott szövegek esetében mindazok a kommunikációs 
tényezők, amelyek a befogadót a szöveg koherenciájára vonatkozó ítéletében be-
folyásolják (lásd Nagy 2016: 48), valójában már a konstringenciaítéletre hatással 
bíró tényezőknek tekinthetők. 
 
2.2. Nyelvi síkon részlegesen összefüggést mutató vehikulumok konstringen-
ciája 
 

A következő két rövidszöveg lehetséges konstringencia-relációinak feltárását 
csupán szemantikai kötések segítik. 
 

A táblázat 3. esete: nyelvi sík összefüggősége: –konnex, +kohezív; tényállás-
relációk: +konstringens. 
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(3)  Holnap én fogok bevásárolni. Halat és gyümölcsöt is felírt Kata a 
listára. A piac szerencsére útba esik. 

 
A (3) példaszöveg jelentésfolytonosságának biztosításában grammatikai uta-

lóelemek nem vesznek részt (gyenge konnexiós kapcsolatnak legfeljebb a felírt 
és az esik igék egyes szám harmadik személyű igeragja minősülhet, az eltérő 
igeidő azonban a viszonyérzékelés ellen hat). A jelentésfolytonosság szempont-
jából az tűnik meghatározónak, hogy a rövidszöveg első mondatában szereplő 
bevásárolni a ’bevásárlás’ tudáskeret aktiválásával – az (1) példához hasonlóan 
– konstringencia-várakozást idéz elő a befogadóban. Így a következő mondatok 
halat, gyümölcsöt, listára, piac lexikális elemek jelentései nemcsak kohéziós 
kapcsolatban vannak egymással és a tudáskeret bevásárolni hívószavával, ha-
nem egyúttal részlegesen kifejtett összetevői az aktivált fogalmi sémának. A 
jelentéskomponenseikhez rendelhető tényállás-együttest pedig azáltal ítélheti a 
befogadó konstringensnek, hogy a kontextusra vonatkozóan a következő tapasz-
talati tudása lehet: ’a bevásárlást általában megelőzi a bevásárlólista elkészítése’, 
illetve ’vannak, akik a friss árukat, mint például a halat és a gyümölcsöt nem 
szupermarketben, hanem a piacon szeretik megvásárolni’. 
 

A táblázat 4. esete: nyelvi sík összefüggősége: –konnex, +kohezív; tényállás-
relációk: –konstringens. 
 
(4)  Holnap én fogok bevásárolni. A magyarok nem gyakran vesznek 

halat. A piac tele volt szebbnél szebb áruval. 
 

A fenti rövidszöveg mondatai eltérő igeidőkben, személyben, számban álló 
igealakokat tartalmaznak, tehát konnexitás nincs közöttük, és egyéb grammatikai 
kötést létesítő utalóelemet sem tartalmaznak. Kohéziót a vesznek, a halat, a piac, 
az áruval lexikai elemek jelentése hordoz, melyek – az (1) és a (3) példához 
hasonlóan – szemantikai kapcsolatban állnak az első mondat bevásárolni 
szavával, ezáltal ebben az esetben is a ’bevásárlás’ fogalmi séma részlegesen ki-
fejtett összetevőinek tűnhetnek. Azonban az aktivált tudáskeret érvényessége 
már a második mondatban felfüggesztődik: a többes számú, általános jelentésű a 
magyarok alany hirtelen témaváltást és ezzel nézőpontváltást is jelent az előző 
mondat egyes szám első személyű személyes névmásához képest; a hozzá tarto-
zó vesznek predikátum pedig szintén olyan generikus érvényű tényállásra utal, 
amely – a valóságra vonatkozó befogadói tudás alapján – nem értelmezhető szer-
vesen összefüggő tényállásnak az első mondat én személyes névmásához és 
egyes szám első személyű predikátumához rendelhető specifikus jellegű tényál-
lással. Hasonlóképpen, a második és a harmadik mondatokhoz rendelhető tény-
állások is a generikusan (a magyarok), illetve a specifikusan referáló eltérő té-
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mák (az a piac főnévi csoport határozott névelője a kommunikációban résztve-
vők által ismert piacra utal) és tényállások miatt nem alkotnak konstringens 
tényállás-együttest. Emellett az első mondat jövő és a harmadik mondat múlt 
idejű predikátumaihoz rendelhető tényállások – szintén a valóságra vonatkozó 
háttérismeretek alapján – sem konstringensek: az a tény, hogy a piacon a múlt 
egy adott időpontjában szép áru volt, nem áll értelmezhető logikai viszonyban 
egy jövőre vonatkozó bevásárlással. Megjegyzendő, hogy a létige jelen idejű 
alakjával már konstringensnek minősülne a két mondat által utalt tényállás-kon-
figuráció (’Holnap én fogok bevásárolni, és a piacra megyek, mert a piac tele 
van szebbnél szebb áruval.’), ami rámutat az igei személyragok nemcsak kon-
nexitást biztosító, hanem akár konstringencia-benyomást teremtő szerepére. A 
(4) rövidszöveg mondataihoz rendelhető tényállások nem konstringens volta 
azonban alapvetően nem a grammatikai utalóelemek hiányából fakad, hanem 
abból, hogy a közlő a befogadó figyelmét olyan bemeneti dolog- és esemény-
megnevezésekre irányítja, amelyek a megnyilatkozó nézőpontjából aktivált ’be-
vásárlás’ konvencionális cselekvéssorában nem relevánsak, annak mentális mo-
delljébe nem illeszthetők, és amelyek ennek következtében – a befogadó tapasz-
talati tudása alapján – nem tekinthetők összefüggő valóságvonatkozásnak. 

A következő két rövidszöveg közös jellemzője, hogy a mondatláncolat által 
utalt tényállások összefüggőségének értelmezéséhez kizárólag grammatikai uta-
lóelemek járulnak hozzá, nyelvi-fogalmi háló nem áll rendelkezésre. 
 

A táblázat 5. esete: nyelvi sík összefüggősége: +konnex, –kohezív; tényállás-
relációk: +konstringens. 
 
(5)  Holnap én fogok bevásárolni. Az autómat még nem javították meg. 

Hatra állítom a telefonom ébresztőjét. 
 

Az (5) példa mondatai a nyelvi megformáltság grammatikai síkján erős 
összefüggést mutatnak: az én személyes névmás, a fogok, állítom igék igeragja, 
valamint az autómat és a telefonom szavak birtokos személyragja által megvaló-
suló egyes szám első személyű utalás a szöveg konnexitását biztosító eszköz. 
Kohéziót hordozó utalóelemek azonban nem támogatják a mondatjelentések 
összefüggését: a bevásárolni, az autó, a megjavítani, a telefon, az ébresztő össze-
tevők jelentése nem tartozik azonos szemantikai mezőbe. A mondatláncolathoz 
rendelhető tényállások – a nyelvi sík csupán részleges összefüggősége ellenére – 
mégis konstringensnek minősülnek. A ’bevásárlás’ fogalmi séma aktiválódása 
ugyanis elindítja a befogadóban azt a komplex mentális folyamatot, amelynek 
során a befogadó a fenti lexikális elemek jelentését mint a fogalmi séma 
összetevőit igyekszik egymás mellé helyezni úgy, hogy egyrészt a fogalmi séma 
tekintetében relevánsnak tűnő háttérismeretei mozgósításával, másrészt a szö-
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vegmondatok tényállásaihoz rendelt asszociációk révén rekonstruáljon a tény-
állások között egy olyan viszonyt, amelyet a valóságos világ részeként el tud fo-
gadni. 

Így az első két szövegmondat összefüggőségének hátterét először is az én 
személyes névmás és az autómat birtokos személyragja kapcsolatából eredő elő-
feltevés, miszerint ’a közlőnek van autója’, másodsorban pedig az a nyelvileg 
nem kifejtett, de kollektív háttértudásból mozgósítható előfeltevés jelentheti, 
hogy a közlő ’mint sokan mások, a bevásárlást autóval szokta elintézni’. A má-
sodik és harmadik mondat tényállásainak konstringenciája egyrészt azon az elő-
feltevésen alapulhat, hogy autó híján ’gyalog/busszal/kerékpárral stb. kell majd 
mennie’, másrészt azon a kollektív tapasztalati tudáson, hogy ’gya-
log/busszal/kerékpárral stb. több időbe kerül a bevásárlás’, harmadrészt pedig 
egy újabb előfeltevésen: ’a közlő nem szeretne később végezni annál, mint ami-
kor autóval intézi a bevásárlást’. Ezeknek a kollektív és egyéni háttérismeretek-
nek, illetve ezek asszociatív kapcsolatának köszönhetően tehát a befogadó a kö-
vetkező összefüggő valóságvonatkozást rendelheti az elemzett rövidszöveghez: 
’Holnap én fogok bevásárolni. A bevásárlást autóval szoktam elintézni, de az 
autómat még nem javították meg, ezért holnap gyalog/busszal/kerékpárral stb. 
kell majd mennem. Gyalog/busszal/ kerékpárral stb. azonban több időbe kerül a 
bevásárlás, mint autóval. Tehát, ha nem akarok a szokásosnál később végezni, 
korábban kell felkelnem, ezért hatra állítom a telefonom ébresztőjét’. 

Jóllehet az egyes szám első személyű utalás mint konnexiós kötés létrehoz 
egy egyes szám első személyű közlőre vonatkozó értelmezési keretet, az azonos 
szemantikai mezőbe tartozó, a fogalmi sémát kitölteni képes lexikai elemek 
hiánya miatt a szövegmondatok által utalt tényállások összefüggősége nagymér-
tékben a befogadó kollektív és egyéni háttérismeretein, a belőlük fakadó előfel-
tevésein, valamint asszociációin alapul. A funkcionális kognitív pragmatika által 
közös figyelmi jelenetnek nevezett diskurzushelyzetben ugyanis a megnyilat-
kozó „mindig számíthat arra, hogy a befogadó a megnyilatkozások értelmezé-
sekor képes és hajlandó a kontextuális ismeretek mozgósítására. Ennélfogva eze-
ket az ismereteket szükségtelen nyelvi formába öntenie”, azaz a referenciális 
jelenetek értelmezése legtöbbször – mint az (5) példában is – a „kifejtettség és a 
kifejtetlenség összjátéka” (Tátrai 2021: 545). 
 

A táblázat 6. esete: nyelvi sík összefüggősége: +konnex, –kohezív; tényállás-
relációk: –konstringens. 
 
(6)  Holnap én fogok bevásárolni. Az autóm zöld. A telefonom kártya-

független. 
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A (6) példa mondatláncolatában – az (5) példához hasonlóan – konnexitást 
eredményező grammatikai kapcsolat van az én személyes névmás és az autóm, 
illetve a telefonom szavak birtokos személyragja között, emellett a második és 
harmadik mondat jelen idejű predikátuma is szintaktikai kötést hordoz. Kohezív 
összefüggés nem állapítható meg a mondatokat alkotó összetevők jelentése kö-
zött. A ’bevásárlás’ fogalmi séma aktiválódása ebben az esetben is konstringen-
cia-várakozást kelt, azonban a szövegmondatok jelentéséből leképezhető jelen-
téshez nem rendelhető összefüggőnek minősíthető tényállás-együttes. Egyrészt 
az autó és a telefon lexikális elemek nem tekinthetők a ’bevásárlás’ fogalmi 
séma inherens összetevőinek, másrészt a zöld és a kártyafüggetlen melléknevek 
az adott dolognak (viszonylag) állandó tulajdonságát jelölik, emiatt nem képesek 
a velük viszonyba hozott főneveket az első mondat által előhívott és az egyes 
szám első személyű utalással aktualizálódott ’bevásárlás’ fogalmiséma-specifi-
kus kontextusához lehorgonyozni. A közlő tehát olyan általános jellegű ismere-
teket helyez előtérbe (’az autó zöld’, ’a telefon kártyafüggetlen’), amelyeket a 
befogadó – kollektív jellegű tapasztalati tudása alapján – az adott kontextusra 
vonatkozóan (’bevásárlás’) nem tart releváns ismeretnek, ezáltal pedig össze-
függő valóságvonatkozást sem tud hozzájuk rendelni. 

Érdekes megfigyelni, hogy amennyiben az általános tulajdonságot jelölő mel-
lékneveket olyan kevésbé prototipikus melléknevekre cseréljük, „amelyek változó 
állapotot vagy közvetlenül kevésbé tapasztalható tulajdonságot jelölnek” (Tolcsvai 
Nagy 2021: 73), vagy esetleg olyan igei predikátumokra, amelyek szintén változó, 
csupán ideiglenesen fennálló állapotot fejeznek ki, a mondatokból leképezhető je-
lentéshez valószínűleg a befogadók nagy része képes összefüggő tényállás-konfi-
gurációt rendelni, mivel a predikátumok specifikus, relatív tulajdonságot hordozó 
jelentése kompatibilis a specifikus kontextussal. Így például a Holnap én fogok be-
vásárolni. Az autóm rossz/lerobbant. A telefonom használhatatlan/elveszett. mon-
datláncolatban a rossz és használhatatlan melléknevek, illetve a lerobbant és az 
elveszett igék jelentése aktiválja a ’negatív események láncolata’ vagy ’katasztró-
fasorozat’ névvel megnevezhető forgatókönyvet, amelyet a világra vonatkozó ta-
pasztalati tudásunk alapján beilleszthetőnek tartunk bármely emberi tevékenységre 
vonatkozó mentális modellbe, így a ’bevásárlás’ fogalmi sémába is. Ennek megfe-
lelően a fenti mondatláncolatból leképezhető jelentéshez például a következő 
összefüggő, negatív gradációt megvalósító tényállás-konfiguráció rendelhető: 
’Nem elég, hogy holnap én fogok bevásárolni, de ráadásul az autóm is rossz/lerob-
bant, és még a telefonom is használhatatlan/elveszett’. 
 
2.3. Nyelvi síkon összefüggést nem mutató vehikulumok konstringenciája 
 

Az alábbi mondatláncolatok lehetséges konstringencia-relációinak feltárását 
sem grammatikai, sem nyelvi-fogalmi síkon nem támogatják utalóelemek. 
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A táblázat 7. esete: nyelvi sík összefüggősége: –konnex, –kohezív; tényállás-
relációk: +konstringens. 
 
(7)  Holnap én fogok bevásárolni. Az egész város fel van túrva. Még jó, 

hogy feltalálták a biciklit. 
 

A (7) példa mondatláncolatának jelentésfolytonosságát grammatikai utalóele-
mek nem támogatják: az első mondat egyes szám első személyű alanyára jövő 
idejű predikátum vonatkozik, a következő mondat egyes szám harmadik szemé-
lyű alanyára jelen idejű, a harmadikban pedig a többes szám harmadik személyű 
alanyt az ige múlt idejű személyragja fejezi ki. Kohéziós kapcsolat sem állapít-
ható meg a mondatok lexikális elemei között: a bevásárolni, a város, a feltúr, a 
feltalál, a bicikli szavak jelentése nem alkot homogén jelentéssíkot. A nyelvi 
összetartó elemek hiánya ellenére az egyes mondatok által utalt tényállások szer-
ves egységet alkotóknak tekinthetők. A pozitív konstringencia-várakozást ebben 
az esetben is a ’bevásárlás’ fogalmi séma aktiválódása által teremtett egységes 
értelmezési keret jelenti, amelybe a befogadó a szövegmondatok nyelvi elemei-
ből leképezhető, széttartó jelentéskomponenseit igyekszik – mint a séma össze-
tevőit – beleilleszteni. A rövidszöveg által feltételezhetően utalt tényállások 
összefüggőségének rekonstruálása – a grammatikai és a szemantikai összetartó 
erők hiányából fakadóan – a befogadótól nagyobb mentális erőfeszítést kíván. 
Nemcsak a bevásárlásra vonatkozó tapasztalati tudására van szüksége, hanem a 
megnyilatkozás kontextusára, elsősorban a megnyilatkozó kontextusbeli tér- és 
időbeli helyzetére vonatkozó ismeretekre, valamint arra, hogy az ekként hozzá-
férhetővé tett információk között olyan asszociatív kapcsolatot legyen képes fel-
állítani, melyet a valóságvonatkozás szerves részeként tud elfogadni. A szöveg-
mondatok által utalt tényállások és a közöttük lévő relációk sikeres referenciális 
értelmezése ugyanis a „relevánsnak tűnő háttérismereteknek a résztvevői pers-
pektívákhoz kötött mozgósítását, alkalmazását” (Tátrai 2021: 545) jelentő kon-
textualizáció révén lehet sikeres. 

Ennek megfelelően a (7) szöveg második és harmadik mondatához rendelhe-
tő tényállás-együttes pozitív konstringenciaítéletének vagy az képezheti az alap-
ját, hogy a közlő tér- és időperspektíváját a befogadó a kommunikációs helyzet-
ben való részvétele miatt osztja, vagy pedig a befogadó kollektív jellegű tapasz-
talati tudása alapján tudja előhívni azt a háttérismeretet, hogy ’az útépítések du-
gókat szoktak okozni a városi közlekedésben, ezért ilyenkor gyorsabb kerékpár-
ral közlekedni, mint autóval/busszal’. Mivel az elemzett, saját gyűjtésű példa 
egy olyan élőszóbeli megnyilatkozás volt, amelyben a közlő és a befogadó (két 
kerékpárt toló nő) egy időben (nem sokkal karácsony előtt), egy térben (Debre-
cen egyik utcáján) tartózkodott, azaz a kommunikációs partnerek közös figyelmi 
jelenete és a referenciális jelenet ugyanabban a fizikai világban zajlott, ezért a 
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második szövegmondat jelen idejű predikátuma és az egész város főnévi kifeje-
zés határozott névelőjének referenciája könnyen értelmezhető volt a befogadó 
számára. 

Ha azonban a referenciális jelenet perceptuálisan nem figyelhető meg, akkor 
a befogadó a két mondat jelentéséhez rendelhető tényállások viszonyának értel-
mezésében kizárólag a valóságra (a városi közlekedési dugókra, a kerékpárral 
való közlekedésre) vonatkozó, tapasztalati úton szerzett háttérismereteire tá-
maszkodhat. Emellett, ez utóbbi esetben, a tényállás-komplexumra vonatkozó 
pozitív befogadói konstringenciaítéletet az az implicit tartalom is támogatja, 
hogy ’mivel a közlő örül annak, hogy létezik a kerékpár jármű, valószínűleg van 
a közlőnek kerékpárja’. 

A második és a harmadik mondat között ilyen módon összefüggőnek értel-
mezett tényállás-reláció pedig az első mondat által előhívott ’bevásárlás’ fogalmi 
sémába a cselekvés és annak eszköze közötti asszociatív viszony révén illeszt-
hető be. Így az alábbi szervesen összefüggő valóságvonatkozás rendelhető a (7) 
példaszöveghez: ’Holnap én fogok bevásárolni, de mivel az egész város fel van 
túrva, és ilyenkor a közlekedési dugók miatt gyorsabb kerékpárral közlekedni, 
mint autóval/busszal, inkább biciklivel fogok menni’. 

Az ilyen sem nem konnex, sem nem kohezív szövegek jelentéséhez rendelhe-
tő tényállás-komplexumok konstringensnek ítélésében, mint látható, alapvető 
szerepe van a megnyilatkozó és a befogadó közös kontextuális ismereteinek, 
melyeket „előhívhatóságuk kölcsönössége jellemez: a diskurzus résztvevői felté-
telezik egymásról a közös, legalább részben azonosan aktiválható háttértudást” 
(Tátrai 2021: 545). Ez a kommunikációs partnerek közös figyelmi jelenetében 
létrejövő, kölcsönösen előhívható és megértett kontextus az, amely által össze-
függőnek minősülnek, értelmet nyernek a nyelvi elemek széttartó jelentéskom-
ponenseihez rendelhető tényállások például az alábbiakhoz hasonló szövegmon-
datokból álló hétköznapi üzenetekben: Ebéd a mikróban. Hívd fel a nagyit! 
Buksit meg kellene sétáltatni. Csak 6-ra fogok hazaérni. vagy Kávé a tűzhelyen. 
Égve hagytad a folyosón a villanyt. Ma túlórázni fogok. Így például az első mon-
datláncolatra vonatkozó pozitív konstringenciaítélet alapja – nyelvi síkon 
jelentés-összetartó utalóelemek híján – az a valóságra vonatkozó, tapasztalati 
úton valószínűleg sok befogadó számára rendelkezésre álló tudás, hogy ’vannak 
iskolás gyerekek, akik a tanítás után egyedül mennek haza, egyedül melegítik 
meg a szülő által korábban elkészített ebédet, és egyedül töltik a délutánjukat, 
amíg a szülő haza nem ér’, valamint az ezzel szoros kapcsolatban álló előfelte-
vés: ’ezért a szülő instrukciókkal szeretné biztosítani, hogy a gyereke úgy töltse 
a délutánt közvetlen szülői felügyelete nélkül is, ahogyan ő elvárja tőle’. Hason-
lóképpen, a második mondatláncolathoz rendelhető referenciális jelenet megér-
tését, az interszubjektív kontextus rekonstruálását a tapasztalati tudáson alapuló, 
a befogadó által felismert és saját résztvevői perspektívájából relevánsnak ítélt 
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háttérismeretei biztosítják. Ez alapján a mondatláncolatból leképezhető je-
lentéshez például a következő összefüggő valóságvonatkozást tudja hozzáren-
delni: ’a közlő korán reggel indult munkába, amikor a partnere még aludt, ezért 
írásban közöl vele olyan új információkat, amelyeket az adott napszakból és a 
kettejük közötti kapcsolatból fakadóan fontosnak tart’. 

Kontrasztív szempontból érdekes megfigyelni, hogy Pilinszky János Négy-
soros című verse, amely – gyenge konnexitása és az alvó, éjjelek, égve, villanyt 
szavak jelentése által hordozott kohéziója ellenére – a fenti üzenetekhez hasonló 
rövidszöveg benyomását kelti, eltérő tudásbázist mozgósít a rá vonatkozó befo-
gadói konstringenciaítélet szempontjából. 
 

Alvó szegek a jéghideg homokban. 
Plakátmagányban ázó éjjelek. 
Égve hagytad a folyosón a villanyt. 
Ma ontják véremet. 

 
A vers szövegmondatainak jelentéséhez rendelhető tényállások konstringens-

ként való értelmezését nehezíti a kontextus(re)konstruálás kiindulópontjaként szol-
gáló megnyilatkozói nézőpont késleltetett megjelenése (harmadik és negyedik 
mondat), illetve éles szembenállása az első két szövegmondat időtlenséget és sze-
mélytelenséget hordozó tartalmával. Emellett a nominális elemek távoleső refe-
renciális értéke, a főnévi szószerkezetek határozatlanságából fakadó tér- és időbeli 
lehorgonyzatlanság, de elvontságukból, kevésbé hozzáférhető voltukból eredően a 
szokatlan jelzők és az egyéni szóalkotás is mind olyan tényezők, amelyek szűkítik 
az interszubjektív kontextus létrehozásához szükséges, azonosan aktiválható hát-
térismeretek körét. Irodalmi műről lévén szó, mind a nyelvileg kifejtett, mind a 
nyelvileg ki nem fejtett ismeretek megértésében, a feltételezetten utalt tényállások 
közötti relációk megalkotásában nagyobb szerep jut a befogadó nyelvre, nyelv-
használatra vonatkozó tudásának, enciklopédikus ismereteinek, valamint tudati 
tartaléka egyéni élményeinek és egyéni asszociációs képességének. Ez pedig na-
gyobb befogadói mentális erőfeszítést kíván, mint az egyéni vagy kollektív jellegű 
tapasztalati tudáson nyugvó konstringenciaítélet. Az irodalmi alkotások figuratív 
interpretációja nagy teret enged a befogadó egyéni élményein, intuícióin és asszo-
ciációs képességén alapuló kontextualizációnak, s ezek szükségszerűen szubjektív 
jellege miatt a versre vonatkozó értelmezések, így a befogadói konstringencia-
ítéletek is egyénenként jelentősen különbözhetnek. 
 

A táblázat 8. esete: nyelvi sík összefüggősége: –konnex, –kohezív; tényállás-
relációk: –konstringens. 
 
(8)  Holnap én fogok bevásárolni. A hegy magas. A labda elgurult. 
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A (8) példa szövegmondatai sem grammatikai, sem szemantikai síkon nem 
mutatnak összefüggést, és az általuk feltételezetten jelölt tényállások sem minő-
sülnek összefüggőnek. Bár a befogadói konstringenciaítélet független attól, hogy 
nyelvi síkon tetten érhetők-e utalóelemek, vagy sem, amint ezt a (7) rövidszöveg 
példája igazolta, azonban úgy tűnik, hogy a szövegmondatok jelentésbeli 
egységét megteremteni képes lexikai elemek hiánya nagyobb mértékben vált ki 
negatív konstringencia-benyomást, mint a szintaktikai utalóelemek hiánya. 

Ez figyelhető meg a (8) példa esetében is. A ’bevásárlás’ fogalmi séma akti-
válódása ugyan itt is előzetes konstringencia-várakozást kelt, azonban összefüg-
gőnek minősíthető tényállás-együttes elsősorban azért nem rendelhető a monda-
tok jelentéskomponenseiből leképezhető jelentéshez, mert a mondatokat alkotó 
elemek – hegy, magas, labda, elgurult – jelentése nem tartozik azonos szemanti-
kai mezőbe, és nem is azonosíthatók a ’bevásárlás’ fogalmi séma összetevőiként. 
Emellett a határozott névelőjű a hegy főnév és az adott dolog állandó tulajdon-
ságát jelölő magas melléknévvel hozzákapcsolt predikátum a világra vonatkozó 
olyan általános tudást közvetít, amely az egyes szám első személyű perspektí-
vából aktivált ’bevásárlás’ fogalmi séma specifikus kontextusába nem horgo-
nyozható le. Az a labda határozott névelője révén megvalósult utalás pedig csak 
akkor lenne értelmezhető, ha a befogadó a megnyilatkozóval időben-térben azo-
nos kommunikációs szituációban lenne. A harmadik mondat jelentése azonban 
ebben az esetben is a ’bevásárlás’ fogalmi sémáján kívüli, mellékesként megje-
lenő tényállást (a közös figyelmi jelenetből történő megnyilatkozói kiszólást) 
jelölne. 
 
3. Összegzés 
 

E tanulmány annak vizsgálatára vállalkozott, hogy a szöveg vehikulumának 
nyelvi komponensei és a befogadói tudásbázisok miként járulnak hozzá a szö-
vegre vonatkozó befogadói konstringenciaítélethez. 

A szöveg által feltételezetten utalt tényállások konstringenciája ugyan nincs 
szükségszerű összefüggésben a szöveg nyelvi szerveződésének síkján tetten ér-
hető konnexiós és kohéziós viszonyokkal, a nyelvi sík elemeinek vizsgálata mé-
gis megkerülhetetlen, hiszen a szövegjelentés alapját a nyelvi szimbólumok és a 
hozzájuk rendelt jelentésegységek adják. A tanulmány a szövegösszefüggés 
nyelvi és tényállás-specifikus síkjainak nyolc lehetséges relációjából kiindulva 
elemez egy-egy rövidszöveget, s mutat rá egyes grammatikai utalóelemeknek és 
szemantikai jelentéskomponenseknek a szöveg konstringenciájában játszott sze-
repére, így például arra, hogy a főnév birtokos személyragja a referenciális jele-
net megnyilatkozói perspektívájának előtérben tartásával, az igeidők személy-
ragja az események időbeli lehorgonyzásával járul hozzá a tényállások szerves 
egységként való befogadói értelmezéséhez. 
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A szöveg nyelvi síkjának elemei és a közöttük lévő viszonyok feldolgozá-
sával párhuzamosan a befogadó a kontextus értelmezésében releváns, különböző 
természetű háttértudását is mozgósítja, hogy a szövegmondatok által (feltehető-
en) utalt tényállások között a nyelvi szerveződés síkján nem feltétlenül mani-
fesztálódó összefüggéseket rekonstruálja, s ezáltal az utalt tényállás-együttesre 
egy összefüggő valóságdarab mentális képét tudja vetíteni. A példaszövegekben 
a könnyen hozzáférhető, (egy adott közösségben) társadalmilag standardizált, 
közismert ’bevásárlás’ fogalmi séma különböző nyelvi kifejtettségű változatai-
nak elemzése a befogadó kollektív jellegű tapasztalati tudásának – valószínűleg 
könnyű hozzáférhetőségéből fakadó – alapvető fontosságát mutatta a referenciá-
lis jelenet sikeres (re)konstruálásában. Amennyiben az aktualizált fogalmiséma-
változatban olyan jelentéses elemek vannak, amelyek nem tekinthetők a fogalmi 
séma inherens összetevőinek, a befogadó – a megnyilatkozó kommunikációs 
szándékát feltételezve – a feltehetően utalt tényállások összefüggő tényállás-
konfigurációként való értelmezésére törekedve, nagyobb mértékben támaszkodik 
előfeltevésekre és kollektív, illetve egyéni tapasztalataira épülő asszociációkra. 
Emellett az elemzések azt is igazolták, hogy a tudáskeretek és a forgatókönyvek 
mint a világra vonatkozó tudásunkat strukturáltan tároló mentális keretek 
aktiválódása befogadói konstringencia-várakozást vált ki, s ennek beteljesülése a 
szövegértelem kiépülése során a nyelvi bemeneti adatok és a befogadó 
elméjében tárolt modell folyamatos összevetésének függvénye. Ez rámutat a 
befogadói konstringenciaítélet műveletként való vizsgálatának lehetőségére is. 
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Language-specific Markers of Connectivity and Judgements on 
Constringency 

 
In the approach of textology, textual coherence is ensured via constringency 
relations which, in turn, are interpreted by the given interpreter in terms of 
his/her knowledge about the world segment which, in his assumption, the text 
vehiculum to be interpreted relates to. Through the analysis of short texts, the 
present study examines how the linguistic components of the vehiculum and the 
interpreter’s knowledge bases contribute to the judgement of constringency of 
the interpreter related to the relation of the facts that the text is supposed to 
represent. 
 


