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nyomtatott, illetőleg hangszalagon vagy indeokazettán rög
zített ‘k özlem ények’fiz ik a i testét) célszerű-e szövegnek ne
vezni, vagy olyan kételem ű szem iotikái relációkat (kapcso
latokat, viszonyokat), am elyeknek egyik elem e egy utaló’
szerepet betöltő fiz ik a i tárgy, a m ásik elem e pedig az a va
lam i, am i ehhez az utalóhoz egyik lehetséges ‘utalt'-ként
hozzárendelhető?
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hetünk, am elyeknek jelölője hangzó fiz ik a i szem iotikái
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ELŐSZÓ

1990 óta rendszeresen foglalkozunk egy olyan átfogó - nem kizárólag a szűkebb
értelemben vett nyelvi adatokból kiinduló s az esetek többségében attól nem a
szükséges mértékig eltávolodó, ugyanakkor mégis nyelvészeti indíttatásúnak ne
vezhető - szövegszemlélet kialakításával és az oktatási gyakorlatban való megho
nosításával, amely nagymértékben épít a tanulók/hallgatók kreatív-interaktív
együttműködésére. Tettük/tesszük ezt egyetemi oktatás keretében éppúgy, mint ta
nári továbbképzéseken, Nyári akadémiákon, könyvekben, szakfolyóiratokban pub
likált cikkekben, s a szinte minden oldalról érkező pozitív visszhang arra enged
következtetni, hogy ezt a munkát folytatni érdemes, folytatni kell.
Ilyen körülmények között - s talán nem kis mértékben e körülmények hatásá
ra - az Iskolakultúra 1977 áprilisa és 1998 májusa között 12 részletben közölte
„A szövegtan kutatásáról és oktatásáról” főcímű tanulmánysorozatunkat, amelyben
felfogásunk és tapasztalataink egyfajta - a kutatásnak és oktatásnak egyaránt hasz
nálni akaró - összegző bemutatására tettünk kísérletet.
Ennek a tanulmánysorozatnak enyhén átdolgozott változatát kapja itt könyv
formájában kézhez az olvasó. Az átdolgozás egyrészt abból áll, hogy a folyóiratbe
li közlés számára több esetben két részre bontott tematikus egységeket egyesítet
tük, s a folyóiratbeli összekötőszövegeket, valamint utalásokat könyvbeli összekö
tőszövegekké és utalásokká változtattuk, másrészt abban, hogy a tanulmánysoro
zat szövegét egy rövid zárófejezettel, tematikus bibliográfiával, valamint tárgy- és
névmutatóval egészítettük ki.
E könyv megjelenésének lehetőségéért abban a reményben mondunk köszöne
tét, hogy az olvasók - tanárok, főiskolai és egyetemi hallgatók, de az érdeklődő
diákok is - könyvünket haszonnal tudják majd forgatni, visszajelzéseikkel pedig a
mi további munkánkat tudják majd segíteni.

Macerata - Budapest, 1998. október

BEVEZETES

A

nyelvészeti indíttatású szövegtani kutatás nemzetközi viszonylatban körül
belül a századfordulón kezdődött el. Ami a hazai kontextust illeti, jóllehet
Már a hatvanas években is megjelent néhány magyar nyelvű szövegnyelvészeti ta
nulmány, a szövegnyelvészet és szövegtan kérdéseivel foglalkozó magyar nyelvű
publikációk a hetvenes évek végétől kezdtek elszaporodni, s a kilencvenes évek
elejétől váltak rendszeressé - nem utolsósorban az 1990-ben elindított Szem ioti
kái szövegtan című periodikában.
A szövegtani kutatás megindulásával egy időben - mind nemzetközi, mind ha
zai viszonylatban - elkezdődött a szövegnyelvészet és a szövegtan egyetemi és is
kolai oktatással kapcsolatos kérdéseinek tárgyalása, és annak a szerepnek a növe
kedésével, amelyet a kommunikáció az oktatásban játszik, párhuzamosan növeke
dett és növekszik a szövegtan szerepe is.
Jelen könyvünket a szöveg/szövegtan kutatásával és oktatásával kapcsolatos
alapkérdések ‘integratív elméleti keret’-ben való tárgyalásának szenteljük. E Beve
zetés célja a könyv tartalmi és formai felépítése jellegének rövid megvilágítása.
Ami a könyv tartalm i felép ítéséi illeti, annak jellemző jegyei a következőkben
foglalhatók össze:
- célunk egy széleskörű, verbális és mulümediális szövegekre egyaránt alkal
mazható szövegfogalom ra (lásd 1. fejezet) épülő szövegszemlélet, illetőleg szöveg
tani koncepció bemutatása;
- nem tartjuk feladatunknak sem e koncepció genezisének, sem más szövegmegközelítéshez való viszonyának kritikai elemzését (ezt más helyütt szándéko
zunk majd elvégezni), ehelyett azt az integratív diszciplínakontextust vázoljuk
fel, amelyben a szövegtan kutatása és oktatása véleményünk szerint eredménnyel
folytatható (lásd 2. fejezet);
- tárgyalásunk központjában egy mind a szövegek form aszerkezeté nek felépíté
sét (beleértve ebbe a tipográfiai és/vagy akusztikai felépítést is), mind a szövegek jelentésszerkezetének felépítését (beleértve ebbe annak a ‘világfragmentum’-nak a fel
építését is, amelyről az olvasó/interpretátor feltevése szerűit a szóban forgó szöveg
szól) elemezni és leírni képes általános szem iotikái szövegtan sajátosságai minde
nekelőtt interdiszciplináris megalapozásinak (lásd 3- fejezet) bemutatása áll;
- az interdiszciplináris megalapozás aspektusainak elemzése után ennek az ál
talános szemiotikái szövegtannak először a szövegtani társtudományokhoz (poé

tikához, retorikához, stilisztikához stb.) való viszonyával foglalkozunk (lásd 4. f e 
jezet), majd a nyelvészettel (mind a rendszernyelvészettel, mind a szövegnyelvé
szettel) való kapcsolatát tárgyaljuk (lásd 5. fejezet);
- a kutatás és az oktatás szempontjából egyaránt innovatív e szövegtani kon
cepció által közvetített szövegszemléletnek az a sajátsága, hogy nagy súlyt fektet
a befogadók/interpretátorok kreativitási.ra; a 6. fejezet olyan (többek között ta
nárok nyári akadémiáin és továbbképzési rendezvényein több száz tanár és diák
bevonásával is kipróbált) analitikus elemzést bevezető/előkészítő kreatív gyakor
latok típusait mutatja be, amelyek a szövegek elemzése/interpretálása iránti érdek
lődés felkeltését éppúgy szolgálják, mind az elemezésnél/interpretálásnál alkalma
zásra kerülő ismeretek feltárásáét;
- ezután a szövegek szemiotikai-szövegtani analitikus megközelítésének a tár
gyalására kerül sor (lásd 7. fejezet); bár az itt elemzett szövegek zöme az oktatás je
lenlegi gyakorlatának megfelelően irodalmi szöveg, a szövegelemzés könyvünkben
tárgyalt módszere bármilyen szövegtípushoz tartozó szöveg elemzésére alkalmas;
- végül azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy minek következtében és mi módon te
kinthető a szemiotikái szövegtan egy stúdium generale alapelemének (lásd 8. fejezet);
- ezt követi egy „Kitekintés” című zárófejezet, amelyben a szövegtan kutatásá
nak és oktatásának néhány soron következő feladatára irányítjuk a figyelmet.
Könyvünk nem automaükusan alkalmazható receptet kíván nyújtani, hanem
azokat a szem pontokéi foglalja rendszerbe, amelyekre bármely szöveg formai és
tartalmi elemzésénél tekintettel kell lenni, s azokat a m ódszereket tárgyalja, ame
lyek lehetővé teszik az elemzési eredmények interszubjektíve ellenőrizhető be
m utatásit.
Ami a könyv fo rm a i felépítéséi illeti, a felsorolt témák tárgyalásához egy sajátos
kérdések-válaszok formát választottunk, amire legalább három magyarázat adható:
A kérdések-válaszok forma (annak ‘soliloquium’ változatát sem mellőzve!) a leg
változatosabb kontextusokban igen hasznosnak bizonyul elméleti problémák dia
logikus írásos tárgyalásakor: interjúkban és valóságos ‘kérdések-válaszok’ jellegű
disputákban éppúgy, mint retorikai-dialogikus felépítésű tanulmányokban. Ezek
nek az írásoknak a tapasztalatait szeretnénk itt is hasznosítani.
Mi, e könyv szerzői, körülbelül tíz éve tartó együttműködésünk során, egymás
közti beszélgetésekben próbáltuk tisztázni mind a szövegtan kutatásának, mind a
szövegtan oktatásának alapproblémáit, keresve a leglényegesebbnek látszó alap
kérdéseket, s a rájuk adható válaszokat. Beszélgetéseinkben és az azok eredménye
it tartalmazó írásainkban, ahogy azt Elkallódni m egkerülni címmel 1992-ben meg
jelent első könyvünk Előszavában írtuk:
„egy, elsősorban elméleü beállítottságú és érdeklődésű és egy, az elméleti
problémák tárgyalásában úgyszintén nagy érdeklődéssel részt vevő, de a
gyakorlati-pedagógiai szempontokat figyelmen kívül hagyni se akaró szerző
próbálta meg kompetenciáját egyesíteni.”
Bár azt hisszük, szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy e két kompetencia
egyesítéséből már eddig is nem egy hasznosítható gondolat született, azt is érez

zük, hogy írásaink sok esetben csak korlátozott mértékben tudták visszaadni, ha
egyáltalán vissza tudták, beszélgetéseink tartalmas elevenségét és egyetlen egysé
get képező koherenciáját. Ebben a könyvben mindenekelőtt ezt az elevenséget és
koherenciát kívánjuk az olvasók elé tárni.
Végül felelevenítjük azokat a kollégáinkkal folytatott tanári továbbképzések ke
retében elhangzott és a bemutató órákat követő beszélgetéseket is, amelyekből mi
legalább annyit tanultunk (ha nem többet!), mint beszélgetőpartnereink, főleg, ami
azokat a nézőpontokat illeti, amelyekből a szövegtani kérdéseket meg lehet köze
líteni. Ha ezeknek a nézőpontoknak csupán a felét sikerülne ebben a könyvben ér
vényesítenünk, már akkor is újabb nagy lépéssel jutnánk közelebb a szövegtan
eredményes kutatásának és oktatásának előmozdításához, vagy legalábbis egy át
fogó szövegszemlélet kialakításához.
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a választott tartalm i és fo rm a i f e l
ép íté ssé azt szeretnénk elősegíteni, hogy a szövegtan általunk fontosnak tar
tott alapkérdéseit könnyen áttekinthető struktúrában mutassuk be. Ennek ér
dekében:
Az egyes fejezeteken belül (fent említett tapasztalatainkra támaszkodva) kér
dések formájában fogalmazzuk meg a főbb egységeket képező témaegyüttese
ket. Valamennyi kérdésre két választ adunk: az elsősorban elm életi m egköze
lítését és az elsősorban oktatási gyakorlatét. Bár az első választ P.S.J. monog
rammal, a másodikat pedig B.Zs. monogrammal vezetjük be, valóságos válasza
inknak (amelyekben az elméleti és a gyakorlati nézőpont nem, vagy nem a két
szerző személye szerint különül el) ez csupán technikai-retorikai tagolása az ol
vasók általunk feltételezett igényeinek maximális figyelembevétele érdekében.
A tanároknak ugyanis, bármilyen szinten tanítsanak is, egyrészt világosan kell
ismerniük a kutatás alapkérdéseit, az azokra adható válaszokat, valamint e kér
dések és válaszok kontextusát, másrészt tudniuk kell, hogy ezek az alapkérdé
sek hol fordulnak elő tanítási gyakorlatukban és milyen módon célszerű azokat
kezelniük. A két-két válasz minden esetben egymás mellé rendelt (ha nem áll
na fenn a helykímélés praktikus követelménye, egymás mellé kellene szedni
őket!), és bizonyos esetekben bármilyen sorrendben olvasható. A két monog
rammal egyben azt is jelezzük, hogy az adott kérdésekre a könyvünk fejezetei
ben megfogalmazott válaszok a m i válaszaink, amelyeket nem az egyedül üd
vözítő igazság igényével tárunk az olvasó elé, hanem továbbgondolásra serken
tő megállapításokként. Ahelyett, hogy esetleg egymásnak ellentmondó vélemé
nyeket idéznénk, azért fogalmazzuk meg a mi válaszainkat, hogy a szövegtan
(pontosabban a szemiotikái szövegtan) problematikáját koherens egységként
mutathassuk be.
Könyvünk valamennyi fejezetéhez a fejezetben található közvetlen irodalmi uta
lásokon túl rövid kom m entált irodalom jegyzéket is csatolunk, amelyben azt jelez
zük, hogy a szóban forgó témák bővebb kifejtése mely művekben található.
A könyvet egy (a tematikus tájékozódást megkönnyítése céljából több szektor
ra osztott) Bibliográfia, valamint Név- és tárgymutató zárja.

Megjegyezzük, hogy Beszélgetéseinkben kétféle idézőjelet használunk: Fél idé
zőjelbe tesszük egyrészt a szaknyelvi szavakat, kifejezéseket (ezt az idézőjelet
azonban nem használjuk minden alkalommal, az adott szakszó/szakkifejezés első
előfordulása után csak olykor-olykor ismételjük meg emlékeztetőül), valamint azo
kat, amelyeket - jóllehet, nem szaknyelvi kifejezések - köznyelvi jelentésüktől többé-kevésbé eltérő módon használunk; másrészt ugyancsak fél idézőjelet haszná
lunk több szó egyetlen kifejezéssé való összekapcsoltságának a jelölésére. A szoká
sos idézőjelet használjuk ezzel szemben a nem szakkifejezés jellegű szavak, vala
mint más művekből szó szerint átvett címek és szövegrészek idézésekor.
***
A jelen könyvünkhöz csatolt Bibliográfia A1 szektora az 1976-1989 között
megjelent szövegtani tárgyú magyar nyelvű monográfiák és gyűjteményes kötetek
adatait tartalmazza. E művek valamennyiének ismertetése megtalálható a Szem i
otikái szövegtan köteteiben. Ugyancsak azokban találhatók a szövegtani kutatás
sal foglalkozó magyar nyelvű művek teljesebb bibliográfiái, valamint e művek tör
téneti-tematikus bemutatásai (lásd többek között Horváthné Szélpál Mária és
Máthé Jakab 1990-ben, illetőleg 1991-ben közölt írásait).
Az A2 szektor az 1990-től kezdődően megjelent művek (elsősorban monog
ráfiák) adatait tartalmazza, amelyek között jelentős helyet foglalnak el az okta
tás céljára készült (az említett nyári akadémiák anyagát is tartalmazó) kötetek.
A Szem iotikái szövegtan és az O fficin a textologica sorozatok kötetei kifejezet
ten a szövegtani kutatás elmozdítása érdekében jöttek létre. A Juhász Gyula Ta
nárképző Főiskola Kiadójának gondozásában 1990-ben megindult - indulásakor
12 kötetre tervezett - Szem iotikái szövegtan sorozattal (amelynek 12. kötete a
napokban megy nyomdába) az volt a célunk, hogy tanulmányok, viták, ismerte
tések, a hazai és nemzetközi szövegtani kutatást reprezentáló bibliográfiák és
repertóriumok közlése révén megfelelő alapot és kontextust teremtsünk a leg
szélesebb értelem ben vett szövegtani kutatás számára. (Itt az 5. és 12. - rész
ben összefoglaló, részben programmatikus - kötetre kívánjuk felhívni a figyel
met.) A Kossuth Egyetemi Kiadó gondozásában 1997-ben megindult O fficina
textologica sorozattal (amelynek 3. és 4. kötete most van nyomdában) pedig az,
hogy a szövegtan, szöveg- és rendszernyelvészet viszonyát legközvetlenebbül
érin tő kérdések vizsgálatához teremtsen tematikus vitafórumot. (E sorozat
programját az 1. kötet tartalmazza.)
A B szektor azokat az elsősorban az oktatás célját szolgáló könyvek/tankönyvek
adatait tartalmazza, amelyekre a szövegtan különféle kérdéseinek tárgyalása során
utalunk. Az ilyen típusú könyvek teljes számbavételére természetesen nem volt le
hetőségünk, az idézett példák azonban reméljük, lehetőséget adnak a tanároknak
arra, hogy az általuk éppen használni szándékozott (tan)könyveket kellő kritiká
val kezelhessék.
A C szektorban azoknak a könyveknek az adatai olvashatók, amelyekből a szemléltető/elemzendő szövegeket vettük.

1.
,
A SZOVEGFOGALOM ERTELMEZESE

\

r j inte valamennyi kutatási területen, így a szövegtan esetében is, a kutatók
nemegyszer ugyanazokat a kifejezéseket más-más értelemben használják.
Ebben a fejezetben azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy - a mi véleményünk sze
rint - mi módon célszerű a ‘szöveg’ fogalmát értelmezni.

1.
M

kérd és:

it c é l s z e r ű s z ö v e g n e k n e v e z n ü n k ?

Minthogy ez a kérdés adott formájában túlságosan általános jellegű, célraveze
tő a következő speciális kérdésekre bontanunk:
l- l. kérdés: Többé-kevésbé m indenki szám ára egyform án adottnak tekinthető
fizikai-szem iotikai tárgyakat (például az írott vagy nyomtatott, ille
tőleg hangszalagon vagy videokazettán rögzített 'közlem ények’f iz i
kai testét) célszerű-e szövegnek nevezni, vagy olyan két elem ű sze
m iotikái relációkat (kapcsolatokat, viszonyokat), am elyeknek
egyik elem e egy utaló' szerepet betöltőfizikai tárgy, a m ásik elem e
pedig a z a valam i, am i ehhez az utalóhoz egyik lehetséges ‘utalt’ként hozzárendelhető?
P. S .J .: Az így megfogalmazott kérdés analóg azzal a szemioükában (azaz a jelek
tudományában) felvetődő általános kérdéssel, hogy egy többé-kevésbé mindenki
számára egyformán adottnak tekinthető fizikai-szemiotikai tárgyat célszerű-e „jel”nek nevezni, vagy egy ‘jelölő’- ’jelölt’ relációt? A szakirodalomban (sajnos!) a ‘jel’
szakszót hol csupán egy szemiotikai-fizikai tárgyra vagy eseményre (azaz csupán egy
‘jelölő’-re), hol egy relációra (a ‘jelölő’-’jelölt’ kapcsolatra) utaló szóként használják,
holott - véleményünk szerint - csak az utóbbi használat tekinthető adekvátnak.
Minthogy meggyőződésünk szerint a szövegeket is célszerű jelekn ek (éspedig
kom plex jelekn ek) tekinteni, és a ‘jel’ szakszó adekvát használatban egy reláció
ra kell, utaljon, a ‘szöveg’ szakszót is relációkra (egy-egy jelölő és egy ahhoz rend
lehető jelölt relációjára) utaló kifejezésként célszerű használnunk.
Könyveinkben, tanulmányainkban szövegekkel kapcsolatban mi eddig általában
a „jelkomplexus” kifejezéssel éltünk. Mivel e kifejezés „komplexus" összetevője ol
vasóink egy részét - a pszichológiában ahhoz tapadó értelem miatt - zavarja, itt a

„jelkomplexus” kifejezés helyett a „komplex jel” kifejezést alkalmazzuk. A szövegek
ugyanis általában komplex jelek, sőt az esetek többségében olyanok, amelyeknek
egyes összetevői (és bizonyos összetevőinek összetevői) maguk is komplex jelek.
B. Z s.: Erre a speciális kérdésre adandó válaszhoz nem nehéz egyszerű - az is
kolai tanítási gyakorlatban is könnyen használható - példát találnunk.
Ha az írott vagy nyomtatott formában adott „Tegnap a fiam nem engedtem is
kolába menni. Nagyon rossz volt az idő” ‘szósort’ vizsgáljuk, erre a szósorra alkal
mazva a fenti kérdés a következő: Magát ezt a szósort (mint többé-kevésbé min
denki számára adottnak tekinthető fizikai tárgyat) nevezzük-e szövegnek, vagy azt
a két elemű relációt, amelynek egyik eleme ez a szósor (mint fizikai tárgy), másik
eleme pedig azoknak a jelentéseknek az egyike, amelyeket ehhez a szósorhoz csa
tolni lehet, legyen ez a jelentés akár az adott szósor szavaihoz a befogadója által
rendelt értelmi nyelvi jelentések kombinációja, akár maga az a tényállás, amire ez
a szósor - befogadójának feltételezése szerint - utal.
Első látásra úgy tűnik, hogy a ‘szöveg’ szót általában fizikai szemiotikái tárgyakként
adott szósorokra utaló szakszóként használjuk. Ez azonban e szakszó gyakorlati hasz
nálatának nem az egyeüen módja. Gondoljunk olyan kijelentésekre, mint például a
következő:,Ahogy a költő írja: »Itt élned, halnod kell!«” Ez a kijelentés természetesen
úgy is értelmezhető lehetne, hogy csupán a költő által leírt szavak (mint írott vagy
nyomtatott fizikai tárgyak) képezik az idézet tartalmát, sokkal valószínűbb azonban az
az értelmezés, amely szerint ‘az adott szósor + a hozzá rendelt (valamelyik lehetsé
ges) jelentés’ az idézet tulajdonképpeni tartalma. Az „írja” szónak - és így a ‘szöveg’
szakszónak is - van tehát egy fizikai tárgyra, és van egy relációra utaló használata.
Ha a szakszavak/szakkifejezések egyértelmű használatára törekszünk, márpedig
célszerű arra törekednünk, döntenünk kell valamelyik használat mellett. Meggyő
ződésünk szerint ez a használat a relációra utaló használat kell, hogy legyen.
1.2. kérdés: Ha a relációra utaló használat m ellett döntünk, csak az olyan
kom plex jelek et célszerű „szöveg”-nek neveznünk, am elyeknek je 
lö lő je írott vagy nyomtatott fiz ik a i szem iotikái tárgy, vagy olyan
kom plex jelek et is szövegnek nevezhetünk, am elyeknek jelölője
hangzó fiz ik a i szem iotikái tárgy?
P. S. J : A szakirodalomban a ‘szöveg’ szakszó mellett használatos a ‘diskurzus’
szakszó is. E szakszavak egyik használati módja szerint az előbbi egy írott vagy
nyomtatott, az utóbbi orális (elhangzó) verbális közleményekre utal. Létezik azon
ban egy olyan használati mód is, amely szerint az előbbi egy közlemény úgyneve
zett ‘mély’ struktúrájára, az utóbbi pedig az úgynevezett ‘felszíni’ struktúrájára utal.
Vannak végül kutatók, akik kizárólag a ‘szöveg’ szakszót használják, egyaránt utal
va azzal m ind a z írott vagy nyomtatott, m ind a szóban elhangzó közlemények
re. Mi - a relációra utaló használat mellett döntve - célszerűnek tartjuk mind az
írott vagy nyomtatott, mind a hangzó jelölővel rendelkező komplex jeleket szöveg
nek nevezni - természetesen akkor, ha azok bizonyos feltételeknek eleget tesznek.

B. Z s.: A fenti döntést alátámaszthatja, hogy a „szöveg” szónak van egy ezzel a
döntéssel egybehangzó használata a mindennapi nyelvben is: amellett, hogy szö
vegnek nevezzük az írott vagy nyomtatott közleményeket, ha valaki sokat beszél
annak olykor - ha nem is éppen irodalmi kifejezésként - azt szoktuk mondani,
hogy „sok a szöveg!”.
1-3. kérdés: A csupán verbális (unim ediális) jelölővel rendelkező kom plex je le 
ket célszerű „szöveg”-nek neveznünk, vagy bizonyos m ultim ediális
jelölővel rendelkezőket is?
P. S. /.• Ahhoz, hogy ez a kérdés érthető legyen, először azt kell tisztáznunk,
hogy mire utalunk itt a ‘médium’ kifejezéssel. Médiumnak ml egy ‘szemiotikái
nyelvtípust’ nevezünk (a „nyelvtípus” szót a legáltalánosabb értelemben véve). En
nek megfelelően beszélünk verbális, zenei, képi stb. médiumról. Az egyértelmű
szóhasználat biztosítása érdekében a közlemények tárolására és továbbítására
szolgáló olyan technikai eszközök megjelölésére, mint az újság, a rádió, a televí
zió, a film stb. ezzel szemben a ‘technikai médium’ kifejezést alkalmazzuk.
Minthogy a legtöbb szövegnek mint komplex jelnek a jelölője több médiumhoz
tartozó elemeket - a verbáhs elemeken kívül például illusztrációkat, diagramokat
stb. is - tartalmaz, célszerűnek tartjuk m ind a verbális (unim ediális), m ind a ver
bális összetevőt is tartalmazó m ultim ediális jelölővel rendelkező komplex jele
ket szövegnek nevezni. - A verbális összetevőt nem tartalmazó multimediális jelö
lővel rendelkező komplex jelekre való utalás céljára viszont célszerűbbnek véljük
a ‘multimediális kommunikátum’ szakkifejezés használatát.
Jogosan felvethető azonban az a kérdés is, hogy nem mulümediálisak-e már a
kizárólag verbális elemekből építkező szövegek is. Ezekben ugyanis elkülöníthető
egy (fogalmi) lexikai médium, amely egy másik - vagy egy írott/nyomtatott (vizu
ális), vagy egy hangzó (akusztikus) - médiumban ölt testet.
Azt is figyelembe kell vennünk továbbá, hogy az élet különböző területein
nemcsak statikus multimediális szövegekkel találkozunk, hanem egyre gyak
rabban dinam ikusokkal is: ilyenek például a vetített képekkel s hangfelvéte
lekkel illusztrált előadások, a számítógép képernyőjén tanulmányozható menet
rendek, az interaktív múzeumi tájékoztatók, az iNiiRNET-en található legkülön
félébb információk stb.
B. Z s.: Ami a statikus kommunikátumokat illeti, ha csupán a tankönyvi szöve
gekre gondolunk, akkor sem dönthetünk másképpen, mint úgy, hogy a verbális
összetevő m ellett m ás m ediális összetevőket is tartalmazó jelölővel rendelkező
komplex jeleket is szövegnek nevezzük. A tankönyvi szövegek nagy része ugyanis
- bármely oktatási szinten! - a lexikai elemek mellett táblázatokat, diagramokat,
grafikonokat, térképeket, grafikákat, fotókat stb. is tartalmaz. Ha erre gondolunk,
csodálkoznunk kell azon, hogy miért fordítunk olyan nagy gondot a lexikai elemek
olvasására és megértésre, és miért törődünk olyan keveset (ha törődünk egyálta
lán!) a nem lexikai természetű szövegösszetevők befogadásával.

A dinam ikus kommunikátumokat illetőleg pedig elég, ha csupán olyan órákra
gondolunk, amelyeken a tanár diaképekkel, írásvetítőre rakott (olykor folyamato
san egymásra helyezett) fóliákra írott szövegekkel vagy rajzolt ábrákkal stb. kíséri
előadását, hogy a számítógépek egyre elterjedtebb iskolai használatát ne is említsük.
1.4. kérdés: Csupán a lényegét tekintve önmagában lezártnak tartható kom plex
jelek et célszerű „szövegének nevezni, vagy a m ás kom plex jelektől
közvetlenül függő, de bizonyos értelem ben önmagukban is lezárt
nak tartható kom plex jeleket is?
P. S. J .: Ennek a kérdésnek a helyes értelmezéséhez először azt kell megvilágí
tanunk, hogy milyen értelemben használjuk a „más komplex jelektől közvetlenül
függő” kifejezést, különösen pedig annak „közvetlenül” összetevőjét.
Ha a szövegeket egymáshoz való viszonyuk szempontjából vizsgáljuk, tartalmi
szempontból a következő szövegegyütteseket különböztethetjük meg:
- szövegek, amelyek között tartalmi szempontból semmiféle lényeges kapcsolat
nem mutatható ki; ilyen például egy másodfokú egyenletek megoldását tárgyaló
matematikai szöveg és mondjuk, Arany János „Ágnes asszony” című balladája;
- szövegek, amelyek között úgynevezett tartalmi intertextuális kapcsolat mutat
ható ki; ilyen például egy Babits- vagy egy Kosztolányi-vers és annak Karinthy Fri
gyes által írt így írtok ti változata;
- kisebb terjedelmű szövegek és egy olyan nagyobb terjedelmű szöveg, amely
nek a kisebb terjedelműek többé-kevésbé önálló részeit képezik; ilyenek például
„A kis herceg” című mű fejezetei és a teljes A k is herceg;
- egy úgynevezett „hipertextuálisan szervezett dokumentumanyag” és az abból
különféle ‘navigációk’ révén létrehozott szövegek; ilyen például egy CD-ROM-on tá
rolt irodalmi szöveg a róla szóló valamennyi irodalomtörténeti információval és
irodalmi kritikával együtt, és különféle befogadói ‘szörfözések’ útján abból létre
hozott dokumentumrész-halmazok. (A hipertextuálisan szervezett dokumentumok
kal kapcsolatban lásd Komenczi 1977.)
Ezeket a szövegegyütteseket alapul véve, mi a harmadik és a negyedik esetben
beszélünk „közvetlen függésiről.
Meggyőződésünk szerint célszerű szövegnek tekinteni mind a lényegét tekintve
önmagában lezártnak tartható, m ind a m ás kom plex jelektől közvetlenül fü g 
gő, de bizonyos értelem ben önmagukban is lezártnak tartható komplex jeleket.
B. Zs.: A fentiekben felsorsolt négy ‘szöveg közötti kapcsolat’ közül az utóbbi
három nyilvánvalóan lényeges szerepet játszik az oktatásban:
- az intertextuális ‘irodalmi szöveg’-kapcsolatok (s természetesen nem csak az így
írtok ti típusúak) azért, mert ezek szerves részét képezik az irodalmi műveltségnek;
- a ‘fejezetek-teljes szöveg’ kapcsolatok egyrészt azért, mert ezek képezik
a narratív szövegek felépítésének alapját, másrészt pedig azért, mert a tanítás/tanuiás alapformája nemcsak az irodalomórákon, hanem valamennyi órán
is a fejezetekben való előrehaladás;

- a ‘(hipertextuálisan szervezett) dokumentumanyag és részhalmazai’ kapcsola
tok pedig azért, mert ezek nemcsak a személyi számítógépeken sajátos módon fel
dolgozható dokumentumokra vonatkozóan játszanak jelentős szerepet, hanem
szinte valamennyi ‘házi dolgozat’-ként feladott téma kidolgozásakor is, hiszen a ta
nulóknak ilyenkor azt kell eldönteniük, hogy milyen nagyobb terjedelmű dokuntentumanyagra kívánnak támaszkodni, másrészt ebből a nagyobb terjedelmű
anyagból ki kell választaniuk azt a ‘részhalmazt’, amelyet azután (megfelelően fel
dolgozva) házi dolgozatként bemutatnak.
1-5. kérdés: Valam ennyi - verbális (unim ediális), illetőleg verbális összetevőt is
tartalmazó m ultim ediális jelölővel rendelkező, valam int lényegét
tekintve önmagában lezártnak tartható, illetőleg más kom plex je 
lektől ugyan közvetlenül függő, de bizonyos értelem ben önmaguk
ban is lezártnak tartható - kom plex je le t célszerű szövegnek nevez
nünk, vagy csak bizonyosakat, és ha csak bizonyosakat, melyeket?
P. S. J : A szövegfogalom értelmezésével kapcsolatban ez a legnehezebben meg
válaszolható kérdés! Megválaszolásának nehézsége abban rejlik, hogy a szövegek
re (és általuk magára a szövegfogalomra) vonatkozó tudásunk folytonosan növek
szik, és ez a tudás egyértelmű - mindenkire egyformán érvényes - rendszerbe
nem foglalható. Válaszként, legáltalánosabb jelleggel, a következőket mondhatjuk:
Csak bizonyos komplexjeleket célszerű szövegnek neveznünk, éspedig azokat, ame
lyek egy tényleges vagy feltételezett kommunikádószituádóban egy tényleges vagy felté
telezett kommunikatív funkdó betöltésére alkalmasnak, ‘jelölő-jelölt’ kapcsolatként pedig
az adott szituádóra vonatkozóan összefüggőnek és valamiképpen teljesnek tarthatók.
Ahhoz, hogy ezt a választ megfelelő módon értehnezhessük, minimálisan azt
kell tudnunk, hogy mi módon értelmezendők a benne használt ‘kommunikációszi
tuáció’, ‘kommunikatív funkció’, ‘összefüggő’ és ‘teljes’ kifejezések. Ennek megvilá
gítása Könyvünk további fejezeteinek lesz a feladata. Itt csupán azt szeretném
hangsúlyozni, hogy a funkció, összefüggőség és teljesség követelményének teljesí
tése semmiféle követelményt nem támaszt egy adott komplex jel terjedelm ére vo
natkozóan. A komplexitás az úgynevezett nulla fokútól tetszőleges fokúig terjed
het, azaz egyetlen szó vagy egyetlen egyszerű mondat nagyságrendű komplex jel
éppúgy szövegnek tekinthető, mint a ‘több összetett mondat’ nagyságrendű.
B. Z s.: Az iskolai gyakorlatban használt tankönyvek, kézikönyvek szövegtani fe
jezetei jó része szerint egyrészt csak a verbális, másrészt csak a több (szöveg)mondatból álló ‘komplex jel’-ek minősítettnek szövegnek. Ezzel szemben az a meggyő
ződésünk, hogy nem hagyható figyelmen kívül a multimedialitás, és a szövegsze
rűséget nem célszerű a ‘komplex jelek’ terjedelmétől függővé tenni. Értelemszerű
en szövegnek minősíthető az olyan, verbális összetevőt is tartalmazó multimediá
lis jelölővel rendelkező komplex jel, mint például a hatszögű piros mezőben fehér
betűkkel a STOP verbális elemet tartalmazó közlekedési tábla. E komplex jel meg
állapodáson alapuló nem verbális összetevője (a tábla színe, alakja) kiegészítve a

STOP (ang.: „állj!”) verbális elemmel, az angolul egyébként nem tudó járműveze
tőnek is a „Kötelező megállásit jelenti.
Hasonlóképpen szövegnek tekinthetők az olyan - csupán verbális (unimediális)
jelölővel rendelkező - komplex jelek, mint például a „Tűz!", „Mentők!”, „Nyúl!” ún.
mondat értékű szavak, amelyek ugyan állítmányi és alanyi részre nem tagolhatok,
de mint érzelmeket is kifejező felkiáltások önmagukban egésznek tekinthető köz
lésekként képesek kifejezni a veszélyt, a segítségkérést, a figyelemfelhívást.
Idevágó harmadik példának válasszuk a már említett „Tegnap nem engedtem a fi
amat iskolába. Nagyon rossz volt az idő” mondatláncot. Noha a két egyszerű mondat
között nyelvi elemekben kifejezésre jutó összefüggés nem fedezhető fel, a fenti gondo
latmenet szerint az adott szituációra vonatkozóan mégis összefüggőnek és valamikép
pen teljesnek tarthatók. Ami az összefüggőséget illeti, számunkra 'az iskolába nem me
nésének a ténye és az a tény, hogy ‘rossz idő volt’, összefüggő valóságdarabot alkot,
ami pedig a teljességet (a lezárt egészet illeti), az adott szövegnek mint információnak
a megértése szempontjából nem hiányzik semmi, illetve ami hiányzik (az okozati kap
csolatot kifejezésre juttatott elem), a világról való tudásunk alapján beilleszthető.
P. S. J .: Az eddigi részkérdésekre adott válaszok a következőkben összegezhe
tők: Célszerű szövegnek tekinteni a:
- befogadók kommunikádószituádókra vonatkozó elvárásainak eleget tevő [vö. 1.5.];
- lényegüket tekintve önmagukban lezártnak tartható, vagy más komplex jelek
től ugyan közvetlenül függő, de bizonyos értelemben önmagukban is lezártnak
tartható [vö. 1.4.];
- (a ‘maga módján’ multimediális) verbális, vagy verbális összetevőt is tartal
mazó (a szó tágabb értelmében véve) multimediális [vö. 1. 3. és 1. 2.];
-jelölővel rendelkező komplex jeleket [vö. 1. l.[;
- függetlenül azok nagyságrendjétől [vö. 1. 5.].
Ennek a meghatározásnak az eredményeképpen például az alábbi, bal oldalon
álló kifejezések helyett a jobb oldalon álló kifejezéseket célszerű használnunk:
illusztrált szöveg
m ultim ediális szöveg képi összetevővel,
megzenésített szöveg
m ultim ediális szöveg zen ei összetevővel,
ami azzal az előnnyel jár, hogy azok sem a verbális és nem verbális összetevő ará
nyára és szemiotikái kapcsolatának jellegére vonatkozóan nem tartalmaznak infor
mációt, sem arra vonatkozóan, hogy létrejöttükkor a két összetevő közül melyik
volt ‘sorrendben’ az első - ha sorrendiség egyáltalán fennállt.
Következésképpen azt a valamit, anűt a hagyományos szakirodalom „szövegének no
vez, „csupán verbális szövegének - vagy röviden „verbális szövegének kell neveznünk.
***
Minthogy a verbális szövegek a multimediális szövegek tartományában (akár
önálló komplex jelekként, akár komplex jelek verbális összetevőjeként) kitüntetett
szerepet játszanak, a szövegfogalom elemzésének utolsó részkérdéseként fel kell
tennünk a következő kérdést is.

1-6. kérdés: A szövegnek nevezett kom plex jelek et a nyelvi rendszer vagy a nyel
vi rendszer használata elem einek célszerű-e tekintenünk?
P- S. J .: Ehhez mindenekelőtt a ‘nyelvi rendszer’ és a ‘nyelvi rendszer (elemei
nek) használata’ kifejezéseket kell tisztáznunk.
A nyelvi rendszer elemei egy saussureiánusnak nevezhető elméleti keretben a
hangok, m orfém ák, szavak és szintagm ák; egy chomskyánusnak nevezhetőben
az előző sor elemeihez társulnak a mondatok is. Az első elméleti keretben a mon
datok a nyelvhasználat körébe tartozó egységek, a másodikban nem; bizonyos
egyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy ez utóbbi keretben a rendszer ‘mondat’ ne
vű elemének a használatban a ‘megnyilatkozás’ nevű elem felel meg.
Tegyük fel, hogy a szöveget tetszőleges számú m ondat nagyságrendű elemből
álló - következésképpen ezeknek az elemeknek a szintje fölött elhelyezkedő komplex egységként kívánjuk értelmezni. Hová sorolhatók/sorolandók az így ér
telmezett szövegek? A rendszerhez vagy a rendszer használatához?
Ez a kérdés a fenti megkülönböztetésnek megfelelően a következő két kérdés
re bontható:
A) Kiterjeszthető-e a chomskyánusnak nevezhető elméleti keret ‘nyelvi rend
szer’ fogalma úgy, hogy elemeinek lehessen tekinteni a szövegeket is?
B) Célszerű-e saussureiánusnak nevezett elméleti keretben a szövegeket is a
nyelvhasználat körébe tartozó egységeknek tekinteni?
Az első kérdésre a válasz egyértelműen: nem . Ha a nyelvi rendszerre vonatko
zó ismereteinket leíró grammatikát - a szóban forgó elméleti keret klasszikus kon
cepciójának megfelelően - egy morfológiai és szintaktikai alapkomponensből, va
lamint egy fonetikai és egy szemantikai interpretáló komponensből álló diszciplí
nának tekintjük, egy tetszőleges számú mondatból álló mondatlánc leírása számá
ra nem hozható létre olyan szintaktikai alkomponens - s ennek következtében
°lyan fonetikai és szemantikai interpretáló komponens sem - , mint amilyen a
mondatokéra.
De a második kérdésre is célszerű nemmel válaszolni. A mondatnak mint nyelvhasználati egységnek a formai szerkezete még szintaktikainak mondható ismere
tok felhasználásával leírható; akkor is, ha az esetek többségében ugyanazokból a
mondatösszetevőkből egymástól különböző szórendi elrendezést mutató monda
tok hozhatók létre. A mondatláncoknak mint láncoknak a formai szerkezetét ezzel
szemben nem e nyelvre (vagy nem kizárólag a nyelvre) vonatkozó ismereteink ha
tározzák meg, hanem egyrészt arra a világdarabra vonatkozóak (is), amelyek az
elemző feltételezése szerint az adott mondatláncban kifejezésre jut, másrészt arra
a kommunikációszituációra vonatkozók, amelyben az adott mondatláncot valami
lyen funkció betöltése céljából alkalmazták.
Mindezek következtében célszerűnek látszik
- a nyelvi rendszert chomskyánus módra értelmezni, azaz a mondatokat a nyel
vi rendszer elemeinek tekinteni, a mondatláncokat, illetőleg a mondatlánc nagy
ságrendű szövegeket azonban nem;

- a nyelvi rendszer elemei és a nyelvi rendszer használatának elemei között
olyan módon különbséget tenni, hogy a rendszer elemeit (valamennyi szinten)
pragmatikai paramétereiktől megfosztott használatelemeknek tekintjük, s ezzel
egybehangzóan a használat elemeit (valamennyi szinten) pragmatikai paraméte
rekkel ellátott rendszerelemeknek, más szóval: nyelvhasználatról csupán a nyelvi
rendszer elemeinek használatával kapcsolatban beszélni;
- a szöveg fogalmát olyan módon értelmezni, hogy a szöveg (mint komplex jel)
meghatározásnak kategóriái ne függjenek se a nyelvi rendszer, se a nyelvi rend
szer elem ei használata elm életének kategóriáitól, de ne függjenek a szövegként
értelmezett egység kom plexitásától, kvantitatív nagyságrendjétől se.
Az előző részkérdésekre válaszolva pontosan ilyen értelmezést hoztunk létre.
Ez azonban természetesen nemcsak hogy nem zárja ki, hanem továbbra is megkö
veteli, hogy a szövegek kompozíciós elemzésekor a mondat nagyságrendű szöveg
összetevőkkel kapcsolatban mind a rendszerre, mind a rendszer elemeinek hasz
nálatára vonatkozó ismereteket is alkalmazzunk.
B. Z s.: A szövegfogalom meghatározásával a tanulók többsége középiskolai ta
nulmányai folyamán találkozik. Mivel ennek - az iskolai oktatásban igen jelentős
szerepet játszó - kérdésnek a taglalására a későbbiekben még visszatérünk, itt (a
teljesség igénye nélkül) csak néhány - tankönyvben, kézikönyvben - található szö
vegmeghatározást idézek rövid megjegyzések kíséretében:
\ „De még a mondat is csak részegység a nagyobb egészben, a beszédmű
ben. Ez a nagyságrend - a szöveg - a kommunikáció valódi eszköze: gon
dolatainkat társadalmilag érvényes formába öntött és misok számára ér
zékelhetővé tett közvetlen valósága. (...) A valóságos és önálló létező itt:
a beszédmű, a szöveg. (...) Mint láttuk, mindegyik nagyságrend (mondat,
morféma, fonéma) a föléje rendeknek függvényében áll, s azon keresztül
a még magasabbakéban. S bármennyire önálló és legmagasabb egység is
a nyelviség szemszögéből a beszédmű, az sem független megformálásában
a beszédhelyzettől (a szituációtól); ami maga sem jöhet létre, csak a közös
jelrendszer ismeretének (a közös nyelvűségének) talaján, annak szigorú
függvényében.” [Deme 1978, 146-149. old.]
„A szöveg a mondatnál nagyobb, magasabb szintű nyelvi egység, egy
mással összefüggő mondatok sorából álló szerkesztett egész.” [HontiJobbágyné 1994, 69. old.]
„A szöveg olyan kommunikációs, nyelvi és logikai meghatározottságok ér
vényesítésével létrehozott legmagasabb beszédbeli egység, amely a gon
dolkodás és a nyelv törvényei alapján a beszélő és a hallgató igényeinek
megfelelően tükrözi a valóságnak a témával kapcsolatos összefüggéseit
(Deme Liszló nyomán). A meghatározis két kérdésre ad választ. Az egyik:
Mi a szöveg? A válasz: A beszéd egysége; azonos témára vonatkozó mon
datok láncolata. A másik kérdés: Mire való a szöveg? S a válaszunk: A szö
veg megvalósítja a beszélő és a hallgató közötti kommunikációs kapcsola
tot: a beszélő belső világában élő gondolatot, ezen keresztül pedig az ab-

bán tükröződő valóságot jeleníti meg a teljesség és a lezártság érzetét kelt
ve.” [Galgóczy 1992, 40-41. old.]
„A szöveg a legnagyobb nyelvi egység, amely egy gondolatmenetet tár föl
egymással összefüggő bekezdések, mondatok sorával úgy, hogy a tartalom
nak megfelelő terjedelemben és a hallgatóhoz vagy olvasóhoz igazodó mó-\
dón taglalja és fogalmazza meg a mondanivalót.” [Szende 1994,133. old.]
- A középiskolákban jelenleg használatos M agyar nyelv tankönyvekben, s J
az ezekhez készült tanári, tanulói segédletekben a szövegfogalom meghatá
rozása többnyire Deme László - saussurei - felfogására épül, azaz arra a fel
fogásra, amelyben a ‘mondat’ a n yelvhasználat egysége. Minthogy mi a mon
datot a n yelvi ren d szer egységének tartjuk, a terminológiai zavar elkerülé
se végett a szöveg mondat nagyságrendű egységeit „szövegmondat”-oknak
nevezzük.
- Hasonlóképpen jellemző valamennyi itt idézett meghatározásra, hogy csak a
több mondatból álló nyelvi képződményt nevezik szövegnek, és az is, hogy mivel
ezek a meghatározások (a verbális szöveget feltételező) mondatokról szólnak, nem
terjeszthetők ki a multimediális szövegekre.
Bizonyos értelemben kivételt képeznek a következő megállapítások:
,,[A szövegtan] elméleti keretet kíván nyújtani a különféle típusú szövegek
megértéséhez, elemzéséhez, és ezekkel a vizsgálatokkal a szövegszemléle
tet folyamatosan megalapozza és érlelje. Vagyis: az érettségiző a szöveget
a maga egészében jelnek, jelkomplexumnak tekintse, amelynek alkotásé- |
bán nemcsak nyelvi (szemantikai) oldalával, hanem nyelven kívüli (visel
kedési), sőt pragmatikai (azaz kommunikációs helyzetre is vonatkozó) jel
legével is számolnia kell.” [Szende, 1994, 45-46. old.]
Szende Aladár - tankönyvcsaládjához készített - tanári útmutatójának idézett
részében az általunk is megfelelőnek tartott meghatározás elemeire ismerhetünk
(lásd a komplex jelről korábban mondottakat).
Az ugyancsak ehhez a tankönyvcsaládhoz - elsősorban az egyes résztémák iránt
jobban érdeklődő diákok számára készített, tematikus füzetek egyikében a szerző
Pedig így fogalmaz:
„[...] a szöveg nem írható le kizárólag szigorú értelemben vett nyelvészeti
módszerekkel, elméletekkel, vagyis úgy, ahogy a hangok, a morfémák, a
szavak, a szószerkezetek, a mondatok. Más tényezők bevonására is szük
ség van. (...) A pragmatikai szint hangsúlyozása nagyon fontos, hiszen (...)
a szintaktikai megközelítés önmagában kevés a szövegmagyarázathoz, a
szövegmegértéshez. A szövegben vannak nyelvi és nem nyelvi összetevők,
s mindezek együttese hozza létre és tartja össze a szöveget. Ezért a szöveg
valójában interdiszciplinárisán, több tudomány együttműködésével köze
líthető meg. (vö. Petőfi, 1988).” [Tolcsvai Nagy 1995, 12-13- old.]
Az itt idézett szövegben Tolcsvai Nagy Gábor fontosnak tartja ugyan a „nem
nyelvi összetevőiket, az idézet elején található felsorolása viszont arra enged kö
vetkeztetni, hogy csak a mondatnál nagyobb nagyságrendű egységeket tekinti
szövegnek.

Az eddigi megfontolások és értelmezések alapján további lépésként a következő kér
désre kell választ keresnünk:

A

2 . kérd és:
SZÖVEGSZERŰSÉG MENNYIBEN ADOTT KOMPLEX JELEKHEZ RENDELT
KÜLSŐ TULAJDONSÁG, ÉS MENNYIBEN AZOK BELSŐ (iNHERENS)
TULAJDONSÁGA - HA AZ EGYÁLTALÁN?

Az adott kérdésben már megfogalmazott két részkérdéssel - minthogy azok ön
magukban is elég összetettek - célszerű külön foglalkoznunk.
2.1. kérdés: Am ikor egy kom plex jelre - álljon az kizárólag verbális összetevő
ből, vagy a verbálison kívü l tartalmazzon m ás összetevőt is - vala
m ely befogadója azt m ondja, hogy az „szöveg”, ennél a m inősítés
nél m ilyen tényezők játszanak szerepet, s azok a szóban forg ó komm unikátum hoz képest m ennyiben 'külső'-ek?
P. S. J .: A minősítés alapjául nyilvánvalóan a minősítés alkalmával általunk birto
kolt ismeret-, meggyőződés-, valamint az arra épülő elvárás- ésfeltételezésrendszer
játszik szerepet. Ennek alapján minősítsünk egy szituációt ‘kommunikációszituáció’nak, egy fizikai tárgyat egy ‘komplex jel jelölő összetevőjé’-nek, és tételezzük fel,
hogy az adott jelölővel rendelkező komplex jel a kommunikációszituációban bizo
nyos ‘kommunikatív funkció’-t be tud tölteni stb. Például egy könyvesboltban meg
vesszük Weöres Sándor „Egybegyűjtött írások” című kötetét, találomra felütjük, s ott
az Egysorosok gyűjtőcímnek látszó felirat alatt többek között a „Tojáséj” ‘szó’-t talál
juk. A kommunikációszituációnak minősülő szituációban (bemegyünk egy könyves
boltba, veszünk egy számunkra meghatározott elvárást keltő című kötetet, és talá
lomra felütjük) a „Tojáséj” betűsort nem a „tojáshéj” betűsor hibásan írott alakjának
tartjuk, hanem egy olyan komplex jel jelölőjének (olyan költői szöveg fizikai manifesztációjának), amely az adott környezetben (a környezetbe beleértve az adott be
tűsor szövegkörnyezetét is) ‘költői kommunikáció’ funkcióját hivatott betölteni.
A minősítést döntő mértékben meghatározó említett rendszer (amely természe
tesen személyenként más-mis is lehet!) a minősítendő tárgyhoz képest annyiban
külső tényező, hogy ‘tartalm a’független ettől a tárgytól'. Függ azonban az adott
befogadóknak az adott befogadást megelőző tapasztalataitól.
B. Zs.: Az előző - könyvesbolti - kommunikációszituációval ellentétben tételez
zük fel, hogy olyan tollbamondás szöveget íratunk, amelyben előfordul a „tojáshéj”
szó. Ha javítiskor valamely tollbamondásban a „tojáséj” szóalakra lelünk, természe
tesen hibának fogjuk minősíteni, és nem keresünk hozzá semmiféle sajátos funkciót.
2.2. kérdés: A kom plex jelek rendelkeznek-e olyan belső (inherens) tulajdonsá
gokkal, am elyek m egkívánhatják, hogy befogadóik szövegnek m inő
sítsék őket?

P S.
Egyértelm űen m eghatározó (azaz dejinitorikus) fu n k ció jú belső tu
lajdonságokkal véleményünk szerint a komplex jelek nem rendelkeznek. Az, amit
fentebb mondtunk - hogy tudniillik csak azokat a komplex jeleket célszerű szöveg
nek nevezni, amelyek ’jelölő-jelölt’ kapcsolatként az „adott szituációra vonatkozó
an összefüggőnek és valamiképpen teljesnek tarthatók” - nem utal definitorikus
értelemben belső tulajdonságokra. Itt is az adott befogadóknak az adott befoga
dást megelőző tapasztalatai a döntőek. Ennek alapján maximum arról beszélhe
tünk, hogy a ’jelölő-jelölt’-kapcsolat bizonyos tulajdonságai (a ’jelölő’ többé-kevésbé interszubjektív módon feltárható felépítésének jellege mint belső tulajdonság,
illetőleg egy ahhoz hozzárendelhetőnek minősíthető ’jelölt’ könnyebb vagy nehe
zebb létrehozhatósága) az adott szituációban megkönnyíthetik vagy megnehezíthe
tik az adott komplex jel szövegnek való minősítését.
Ez a megállapítás (miként a fenti is) természetesen nem zárja ki azt, hogy a kommunikátumok jelentős részével kapcsolatban egy nyelvközösség egy-egy adott idő
szakban egyöntetűen viselkedik, azaz egybehangzóan szövegnek minősít egyese
i t , míg másoktól ezt a minősítést egybehangzóan megtagadja. Ezek az időszakok
a konvenciók csaknem kizárólagos érvényességének az időszakai, melyeket azon
ban a szóban forgó konvenciók átalakulásának időszakai választanak el egymástól.
B. Z s.: A belső tulajdonságokkal kapcsolatban - mintegy az általános érvényű
tek tartható meghatározások vizsgálata helyett - egy két konkrét példához fűzök
megjegyzéseket.
Tandori Dezsőnek van egy „1976715/f - Emlékszel, amikor így fáztál? Milyen
jó lenne, ha az az idő visszatérne; ha most lenne «akkor»” című, ’4+4+3+3’ tagolá
sú, szonett formát imitáló műve, amelynek minden sora 10 „f” betűből áll. Arra a
kérdésre, hogy ez a Tandori mű szöveg-e, különböző befogadók igenlő vagy taga
dó választ egyaránt adhatnak. A válasz jellege minden esetben az adott befogadó
tapasztalatától függ. Más szóval, nem fogalmazhatók meg olyan kritériumok, ame
lyek alapján ez a mű ’szöveg’-nek vagy ’nem szöveg’-nek minősítendő.
Hasonló jellegű ’bizonytalanság’ előfordul ’nem verbális tárgyak’ minősítésével
kapcsolatban is. Lássuk például a jáspis jelenleg érvényes meghatározását:
„A jáspis finoman szemcsézett kvarcváltozat, színe túlnyomóan vörös, de
szürke, sárga, sőt kék színezése sem ritka.” [Tasnádi-Kubacska 1974,34. old.]
Az ásványtan történetéből azonban tudható, hogy régebben minden vörös vagy
yörösbarna követ jáspisnak neveztek. Jáspis volt a mátrai patakok vörös, kopta
tott hidrokvarcit hordaléka vagy a vörös folyami kavics is. Bár a jelenleg érvényes
Meghatározás lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy egy ásványt jáspisnak
tekintsenek vagy sem, a laikus az ásványokkal kapcsolatban is a saját tapasztala
tai szerint jár el.
A fentiekhez hasonló ’bizonytalanság’ csak olyan tárgyakkal (fogalmakkal!) kap
csolatban nem fordul elő, amelyek meghatározásuk (pontosabban: definíciójuk!)
értelmében - és egyszer s mindenkorra - azok, amik. Ilyen fogalmakkal általában
csak a formális tudományokban (például a geometriában) találkozunk. Lássuk erre példaként a kör definícióját:

A kör mindazon pontok mértani helye a síkban, amelyek egy adott ponttól - a
középponttól - egyenlő távolságra vannak.
Ha e három meghatározást röviden jellemezni kívánjuk, a következőket mondhatjuk:
- A kör külső körülményektől nem függő belső (definitorikus) tulajdonságok
kal rendelkezik.
- A já sp is (s hasonlóképpen a többi ásvány) m eghatározó tulajdonságai az ás
ványtan adott időszakra jellemző fejlettségi fokától függenek ugyan, de elfogadá
suk egy-egy adott időszakban mindenkire egyformán kötelező.
- A szövegekkel kapcsolatban csupán szociokulturális környezetektől függő,
többé-kevésbé elfogadottnak tarható konvenciókról beszélhetünk, amelyek azon
ban bármely környezetben, bármelyi befogadó számára lehetővé tesznek nem a
konvencióknak megfelelő döntéseket is.
P. S .J .: \z emberi kommunikációban létrehozott közlemények összetettségi fo
ka a kommunikáció céljainak, e célok elérés érdekében felhasználható jelrendsze
reknek, valamint e jelrendszerek tetszőleges kombinálhatóságának következtében
szinte korlátlanul növekedhet. Könyvünk első fejezetében egy olyan (multimediális) szövegfogalmat szándékoztunk különböző oldalakról megvilágítani, amely ez
zel a folytonosan növekvő összetettséggel számolni tud.
***
E fejezet tematikájához általában lásd: Petőfi 1990 „A nyelv mint kommuniká
ciós médium: szöveg” című tanulmányának 1. pontját; Petőfi-Bácsi-Benkes-Vass
1994 „A szövegtani kutatás alapkérdései” című fejezetét; Petőfi-Bácsi-Békési-Benkes-Vass 1995 „Vers - próza. Irodalmi szöveg - nem irodalmi szöveg" című tanul
mányát; Benkes-Nagy-Petőfi 1996 és Benkes-Petőfi 1996 „Bevezető olvasmány”át, valamint a M ultim édia 1996 és a M ultim édia 1998 köteteket. A kizárólag
verbális elem ekből építkező szövegekkel kapcsolatban pedig, amelyekre vonat
kozóan a szövegfogalom értelmezése a szövegtan, szövegnyelvészet és rendszer
nyelvészet feladatköre egymáshoz való viszonyának meghatározásától függ, lásd
az O fficina textologica sorozat köteteit.

A SZÖVEGTANI KUTATÁS
DISZCIPLÍNAKÖRNYEZETE
Szövegtanok - a szövegtanok
alkalmazási területei

ielőtt e második fejezet címében megjelölt témák tárgyalását elkezde
nénk, a ’szövegtan’ szakkifejezés használatára vonatkozó kérdésre kell
választ keresnünk.

M

1. kér d és:
M l AZ ELŐNYE ÉS Ml A HÁTRÁNYA A 'SZÖVEGTAN' SZAKKIFEJEZÉS
HASZNÁLATÁNAK?

& Z s.: A ’szövegtan’ szakkifejezés használata természetesen nem választha
tó (a dolgok logikája alapján nem választandó) el a ’szöveg’ szakszó haszná

latától.

~ Ha valaki a ’szöveg’-fogalmat a következőképpen értelmezi:
„A szöveg a mondatnál nagyobb, magasabb szintű nyelvi egység, egymás
sal összefüggő mondatok sorából szerkesztett egész.” [Honti-Jobbágyné
1994, 69. old.],
°lyan ’szövegtan’ fogalmát kell, értelmezze, amely képes választ adni arra a kér
désre, hogy mikor tekinthető egy mondatsor „összefüggő mondatok sorából szer
kesztett egészének. Azt hiszem, nem kell bővebben magyarázni, hogy ez az ’összetóggőség’ csak részben nyelvi természetű!
- Ha valaki, mint például Szende Aladár - ahogy az az első fejezetben is olvas
ható, s az alábbi idézetek alapján világosan látható - mind a ’szöveg’, mind a ’szö
vegtan’ fogalmával kapcsolatban egyértelműen utal a nyelven kívüli elemek figye
lembe vételének szükségességére:
„A szöveg a legnagyobb nyelvi egység, amely egy gondolatmenetet tár fel
egymással összefüggő bekezdések, mondatok sorával úgy, hogy a tarta
lomnak megfelelő terjedelemben és a hallgatóhoz vagy az olvasóhoz iga
zodó jódon taglalja és fogalmazza meg a mondanivalót." [Szende 1993,
133. old.],
valamint
„[A szövegtan] elméleti keretet kíván nyújtani a különféle típusú szövegek
megértéséhez, elemzéséhez, és ezekkel a vizsgálatokkal a szövegszemléle
tet folyamatosan megalapozza és érleli. Vagyis: az érettségiző a szöveget a
maga egészében jelnek, jelkomplexumnak tekintse, amelynek alkotásában
nemcsak nyelvi (szemantikai) oldalával, hanem nyelven kívüli (viselkedé-

si), sőt pragmatikai (azaz a kommunikációs helyzetre is vonatkozó) jelle
gével is számolnia kell.” [Szende 1994, 45. old.]
választ kell tudjon adni arra a kérdésre, hogy az általa elképzelt szövegtan mi mó
don veheti figyelembe (kell, hogy figyelembe vegye!) ezeket a bizonyos nyelven
kívüli elemeket.
A fenti idézeteket elemezve természetesen sem az nem tekintendő általá
nos érvényű megállapításnak, hogy a ’szöveg’-et ’mondatok’, illetőleg ’bekez
dések’ sorából álló (nyelvi) egységként kell értelmezni (hiszen az első feje
zetben láthattuk, a ’szövegszerűség’-et nem célszerű terjedelemhez/nagyságrendhez kötni), sem az, hogy a ’szövegtan’ szakkifejezés használata problémamentes.
P. S. J .: A ’szövegtan’ szakszó használatának előnye és hátránya röviden a kö
vetkezőkben foglalható össze:
- előnye, hogy: a) egyrészt az általa megjelölt diszciplína vizsgálati körét
nem szűkíti le (már a terminológia szintjén!) oly módon, ahogy azt például a
’szöveggrammatika’, vagy ’szövegnyelvészet’ szakkifejezések használta tenné azaz az előbbi csak a grammatika, az utóbbi csak a nyelvészet eszközeivel ele
mezhető és leírható relációk vizsgálatára; b) másrészt, hogy elkerüli bizonyos
szakszavak (például a ’szöveggrammatika’ szakkifejezés összetevőjét képező
’grammatika’ szakszó) alkalmazásának ’csúsztatott használat’-át és túlzott mér
tékű ’metaforikus kiterjesztés’-ét; azért beszélek „csúsztatott használat”-ról,
mert a ’grammatika’ a nyelvi rendszer diszciplínája, a szöveg viszont nem ele
me a nyelvi rendszernek, és azért „túlzott mértékű metaforikus kiterjesztésiről,
mert például ’a több mondat nagyságrendű’ szövegek számára nyilvánvalóan
nem képzelhető el olyan jellegű grammatika, mint amilyen a mondatok számá
ra rendelkezésünkre áll, minthogy a mondatok összetevői az állítmány körül
többé-kevésbé egyértelműen szerveződnek;
- hátránya, hogy: a) egyrészt azt sugallja, hogy a szövegtan a hangtan, morfématan, szótan, szintagmatan, mondattan elnevezésű tanok sorába 'legmagasabb
szintű elem’-ként illeszkedő diszciplína, ami nyilván nem állja meg a helyét, mert
a szöveg nem a rendszer eleme és nem egy, a nagyságrendje által meghatározha
tó elem; más szóval itt közvetve visszatér a ’csúsztatott’ használat; b) másrészt,
hogy az említett ’sugallás’ következtében túlságos mértékben csupán a verbális
szövegekhez kötődő szakkifejezés.
Amikor a következőkben mindezek ellenére megmaradunk a magyar nyelvű ter
minológiában meglehetősen mély gyökeret vert ’szövegtan’ szakkifejezés haszná
lata mellett, a későbbiek során megpróbáljuk azt egy hozzá illesztett jelzővel egy
értelművé (egyértelműbbé!?!) tenni.
A szövegfogalom hoz, valamint a szövegtan szakkifejezéshez fűzött eddigi kom
mentárjaink már többé-kevésbé jelzik annak a területnek a komplexitását, amelyet
globálisan ’szövegtani kutatás’-nak szokás nevezni. Alihoz azonban, hogy ezt a te
rületet a maga összetettségében láthassuk, abból a ’diszciplínakörnyezet’-ből kell
kiindulnunk, amelyben ez a kutatás folyik - ha ezt a környezet nem is válik min
dig tudatossá a terület kutatói számára.

2 . k ér d és:
M e l y ik a z a (m a x im á l is ) d is z c ip l ín a k ö r n y e z e t ,
AMELYBEN A SZÖVEGTANI KUTATÁS ELHELYEZENDŐ?
p S-

A maximális diszciplínakörnyezetet az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Alkalmazási területek
a köznapi, a tudományos, a jogi, a vallási, az ideológiai, az irodalmi slb. kommunikáció területe
éppúgy, mint a misztikusé vagy a patologikusé
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1. tá b lá za t

Ehhez a táblázathoz, minthogy könyvünkben az a ’részletekben értelmezendő
tematikus térkép’ szerepét tölti be, a magam részéről itt csupán néhány termi
nológiai megjegyzést fűzök:

- a ’nyelv’ és ’médium’ szakszavakat abban az értelemben használom, amelyet
az első fejezetében bevezettünk, azaz ebben a használatban például a ’nyelv’ szak
szó nem csak verbális nyelvekre utal;
- a ’nyelvkonfiguráció’ szakkifejezés olyan ’komplex nyelvek’-re utal, mint pél
dául a ’20. századi magyar költői nyelv’ és az ’ötfokú magyar népzene nyelve’ öszszetevőkből létrehozott;
- a ’médiumkonfiguráció’ szakkifejezés olyan ’komplex médiumok’-ra utal, mint
például a ’verbális médium’ és a ’zene médiuma’ összetevőkből létrehozott, de
olyanokra is, mint például a fogalmi (lexikai) médium és az írott/nyomtatott (vi
zuális) médium összetevőkkel rendelkező;
- a ’szövegtartomány’ egyrészt különféle tipológiai kritériumoknak eleget tevő
(multimediális) szövegek együtteseire utal, másrészt különféle szövegkorpuszokra;
az előbbi használatban beszélünk például a ’magyar nyelvű modern próza’ típusá
ban sorolható szövegekről, az utóbbiban például a Sebő-együttes által megzenésí
tett Weöres-versek korpuszáról; végül
- a ’dominánsan verbális’ minősítés úgy értendő, ahogy az említett példákból
’intuitíve’ is kitűnik.
B. Zs.: Igaz ugyan, hogy a továbbiak során részletesen elemezzük az 1. táblázat va
lamennyi szektorát, de talán itt se maradjunk meg a kizárólag terminológiai megjegyzé
sek szintjén! - A tájékozódás első lépéseként elegendő, ha megfigyeljük, hogy a ’szöveg
tan(ok) szektora’ a táblázatban középponti helyet foglal el. Ha az analitikus részletektől
eltekintünk, és a ’szövegtan’ terminus intuitív értelmezéséből indulunk ki, a szövegtan
szektorának a többi szektorhoz fűződő kapcsolatáról a következőket mondhatjuk:
H orizontálisan a ’nyelvészetek’ és a ’szövegtani társtudományok’ szektora kö
zött helyezkedik el: alkalmasan felépített nyelvészeti tudományágakat összetevők
ként kell tartalmazzon, a társtudományokkal pedig úgynevezett ’munkamegosztá
si viszony’-ban kell, hogy álljon.
Vertikálisan az ’interdiszciplináris alapozás tudományágai’ és az ’alkalmazási terü
letek’ szektora a ’szomszédai’: az előbbi szektor tudományágai részt kell vegyenek profdjának kialakításában, az utóbbi területei joggal tartanak igényt alkalmazhatóságára.
Ezeket a kapcsolatokat célszerű lenne az oktatási gyakorlat felől is végiggondol
ni, hogy a tanár megfelelő keretbe helyezhesse mindazt, amit ’szövegek’-kel kap
csolatban akár a magyar nyelv, akár az irodalomórákon tárgyal.
Térjünk rá ezek után a ’szövegtan(ok) szektorá’-nak részletesebb elemzésére. A
szövegtanokkal kapcsolatban megválaszolandó alapkérdés a következő:

3 . k ér d és:
M l HATÁROZZA MEG EGY SZÖVEGTAN JELLEGÉT?
P. S .) .: Ha erre a kérdésre rövid választ kívánunk adni, ez a válasz a követke
ző lehet: a szövegtan jellegét - miként bármely más tudományét is - tárgyának,

!
i

aljá nak és m ódszerének a hierarchiája határozza meg, amelyben a három alap
elem bármelyike domináns lehet.
Ami a tárgyai illeti, az vagy egy szövegm eghatározás révén, vagy egy szövegtípus, vagy egy szövegkorpusz megjelölése útján adható meg; ilyen értelemben be
szelhetünk például a ’verbális és zenei összetevővel egyaránt rendelkező szövegek’
szövegtanáról, a ’drámaszövegek’ szövegtanáról, illetőleg Örkény István ’Egyperces’-einek szövegtanáról.
A cél lehet elm életi, de lehet kizárólag praktikus is; elméleti cél lehet például
a targy’-ként kiválasztott szövegtartományra vonatkozó valamennyi nyelvi és nem
nyelvi ismeret rendszerbe foglalása, praktikus cél lehet például egy ’szövegtani ka
lauz’ összeállítása adott típusú szövegek (mondjuk ’bizonyos kémiai kísérletek leirásai’) létrehozása céljára.
A m ódszer a szövegtani kutatás ’nagy kereszt’-je. Tanácsként azt mondhatjuk,
h°gy olyan módszer kialakítására kell törekedni, amely egyfelől lehetővé teszi
mind a nyelvi, mind a nem nyelvi ismeretek ’szabad’ alkalmazását, másfelől a szö
vgekkel (szövegeken, illetőleg szövegek létrehozása érdekében) elvégzett vala
mennyi művelet eredményeinek a leírásánál maximális explicitségre törekszik.
Az e három elemből létrehozott hierarchia jellegét minden esetben a dom i
náns elem határozza meg:
- tárgy (cél - módszer): például Örkény Egypercesei (az azokra vonatkozó nyelV1 es nem nyelvi ismeretek rendszerbe foglalása - az egyperceseken végzett műeletek/művelettípusok explicit leírása);
' cél (tárgy - módszer): például szövegtani kalauz összeállítása (kiválasztott
tartományba eső kémiai kísérletek leírása számára - a szóban forgó kísérletek
egyes fázisainak ’utasítások’ végrehajtása eredményeként való megfogalmazása)
■ m ódszer (tárgy - cél): például strukturalista elem zés (egy a módszer bemu
tatása számára véletlenszerűen vagy tudatosan kiválasztott szövegtartomány - a
strukturalista elemzés lehetőségeinek és határaink szemléltetése).
Elképzelhetők természetesen olyan hierarchiák is, amelyekben nemcsak a domináns
elem a meghatározó, hanem a domináns elemet követő másik két elem sorrendje is.

B- Zs.: Ha a tankönyveket, tanári segédkönyveket vizsgáljuk, azokban a szöveg
tanra vonatkozóan a következőket olvashatjuk. (Az idézetek csupán példaként
Volgáinak, az idézendő könyvek kiválasztásánál nem törekedtem teljességre.)
-.Szinte a szemünk láttára cseperedik föl a nyelvtudománynak egy új ága, a szőL Vegtan, amelyet más-más szempontból tekintve szövegnyelvészetnek és szövegelméletnek is neveznek. Külföldön is, nálunk is e terminusok közül mindegyikkel ta
lálkozhatunk, anélkül, hogy kísérlet történt volna a velük jelölt fogalom vagy fo
galmak pontos meghatározására, elkülönítésére vagy használatuk szabályozására.
Ha abból indulunk ki, hogy e megnevezések mindegyike végső soron ugyanazt a
nyelvészeti tudományágat jelöli, véleményem szerint legcélszerűbb szövegtanról be
lelnünk. Egyrészt azért, mert ez a műszó mintegy záró láncszeme a hangtan, alak- tan, szótan, mondattan és nyelvtan terminussorozatnak, mely nálunk elég hagyomá, nyos és közkeletű. Másrészt azért, mert ez a legrövidebb.” [Balázs 1979, 9. old.]

„A szövegtan a szövegek elemzésének és alkotásának tudománya: rendszere
zett ismeretanyag a szöveg funkciójáról, alaptermészetéről, makro- és mikroszerkezeti jellemzőiről, válfajairól. A középiskolai anyanyelvi nevelésben ez
az ismeretanyag célszerűen egyszerűsített és összevont formában tantervi
anyagként szerepel. Előzményei az általános iskolában formálódnak ki, ott
azonban még nem érvényesülnek diszciplináris szinten, hanem szövegismerétként. A szövegismeret nem kívánja a szövegtani ismeretek kifejtett, azaz
fogalmi szintű elsajátítását, inkább a gyakorlati felismerés és alkalmazás szint
jén való megértését. (...) A középiskolai »szövegtan« mint stúdium a tudatos
szövegelemzés és szövegalkotás tantárgyi ágazata.” [Szende 1986, 153. old.)
„A szöveg az a legnagyobb funkcionális egység, amely a nyelvi kommuni
káció szerkezeti kerete. Ebbe szerveződnek a mondatok mint legkisebb
kommunikációs egységek, a mondatokba a szavak, a szavakba a morfémák, az utóbbiakba pedig a fonémák. Az értelmes nyelvi közlés kialakulá
sában ezek mindegyikének megvan a maga szerepe." [Balázs 1979,9- old ]
Ezzel szembeállítható U. L. Figge és H. Weinrich megközelítése. Az előbbi azt ír
ja: „Általánosan az a nézet uralkodik, hogy a nyelv mondatokból áll. Ez a nézet
javításra szorul. A nyelv szövegek halmaza.” Az utóbbi definíciója így szól: „A szö
veg a kommunikáció két feltűnő megszakítása között elhelyezkedő nyelvi jelek
rendezett sora.” [Hangay 1991,459-461. old. - Kocsány 1989,28-29. alapján.]
(...)
„Az új szövegnyelvészet mint a mondaton túlmutató egységeket vizsgáló
tudomány ellentmondásokkal van tele, amelybe egyre jobban belebonyo
lódott a hetvenes évekre a pragmatika felé eltolódva. Ugyanis csak segít
ségével szabadulhatott meg a mondatközpontiságtól, de a pragmatika lé
nyege éppen az, hogy ő a szempont, a megközelítés, amely bizonyos sze
mantikai és szintaktikai tények számára kiindulópont. Ha ez így van, ak
kor az elemzőnek a mindenkori összes szituatív és kontextuális tényező
eleve meghatározó szerepével kell szembenéznie, ezekből nem véve ki sa
ját történetileg meghatározott énjét mint befogadót sem. Eszerint a min
denkori szöveghez illőnek ítélt elméleti-módszertani keret megválasztása
egy szöveg előzetes értelmezését követő második lépés. Ez a keret magya
rázhatja a választott szövegértelmezést, de nem magyarázza meg az első
lépést, a mindenkori szöveg és az előzetes értelmezés közti összefüggést
magát.” [Hangay 1991, 459-461. old. - Kocsány 1989, 36-37. alapján.]
„Mi a szöveg?” S erre annak idején a következő választ adtam: „A szö
veg nyelvi formába öntött objektivációja [azaz: kivetítése, érzékelhető
vé tétele] az egyéni pszichikai tartalom egy részletének, olyan terjede
lemben és megformáltságban, amely [szükséges és] elegendő ahhoz,
hogy adott helyzetben, a kifejezés és/vagy tájékoztatás és/vagy befolyá
solás feladatát ellátva, a teljesség és lezártság érzetét felkeltse.” (A szög
letes zárójelbe tett kiegészítések mostaniak.) [Deme 1979, 59- old ]
„Mi hát a szöveg? - A beszédnek (mindegy, hogy hangzó vagy írott formá
ban való) egységnyi megjelenési formája. - És: Mi szöveg? - Minden olyan

nyelvi eszközökből álló alakulat, amely adott helyzetben betölti a fentebb
jelzett feladato(ka)t. - S most már feltehetjük a kérdést: Milyen a szöveg?
- Olyan, amilyen az adott helyzetben s a felsorolt függvénybe ágyazva
szükséges és elegendő ahhoz, hogy teljessé egészítse ki azt, amit ezekből
aktivizálni tud. Ám ennek a közoktatásban nem az elméletét kell elsősor
ban elsajátíttatnunk, hanem a gyakorlatát (magasabb szinten persze: a
kontrollképes gyakorlatát). Ezt a kérdést ebben a hármasságban vázoltam
fel: Szövegszemlélet, szövegismeret, szövegtan.” [Deme 1993, 55-57. old.]
„[...] a szövegszem lélet nevelői és nevelési alapállás. A tanárnak (de már a
tanítónak, sőt az óvónőnek is) éreznie, s (az életkornak megfelelő szinten
és módon) éreztetnie kell, hogy minden, ami a nyelvben van, a beszédből
és a beszédért van; tehát akár szófajokról, mondatrészekről, de akár hang
súlyformákról vagy szórendi megoldásokról van is szó, az valóságos vagy
potenciális szövegelem, szövegtényező; s ezért a helyesírás, a grammatika,
a stilisztika, a retorika mind-mind a kommunikatív szándékú, értékű és ere
jű szöveget tükrözi és szolgálja, csak más-más szinten és megközelítésben.
- A szövegism eretnek receptív oldala a szövegértés, produktív oldala a szö
vegalkotás; s mind a kettőnek fontosabb a gyakorlati, mint az elméleti ol
dala. Persze azért ez utóbbi sem hanyagolandó el; de nem azért műveljük,
hogy felelni tudjon belőle a diák, hanem hogy felnőttként, adott helyzet
ben, a kontrollkészségét biztosítsa majd. Mert a beszéd és írás közben nem
szabályokat alkalmazunk, hanem beidegződéseink alapján cselekszünk; de
kétség esetén tudnunk kell »kinagyítani« a problematikus részleteket, hogy
vizsgálóra vehessük őket. - A szövegtan felsőfokú (de legalábbis felső kö
zépfokú) rendszerezése annak, amit a szövegről tudni - azaz tudományo
san tudatosítani - lehet. Ez főképpen a tanári tudati tartaléknak fontos ele
me, mint a szövegszemléletnek implicit fedezete.” [Deme 1993, 55-57. old.]
Ha ezeket az idézeteket a tárgy, cél és m ódszer szempontjából elemezzük, a kö
vetkező megállapításokra jutunk:
Balázs Já n o s egyenlőségjelet látszik tenni a szövegtan és a szövegnyelvészet köZe> s ebből azt a következtetést vonhatjuk (vonhatnánk) le, hogy véleménye szerint a szövegtannak ugyanaz a tárgya, célja és módszere, ami a szövegnyelvészetnek, ugyanakkor a szövegnyelvészet tárgyáról és módszeréről nem beszél.
Szende Aladár megjelöli globálisan a szövegtan tárgyát („a szövegek elemzésének és alkotásának a tudománya...”), közvetett módon utal a céljára is („A középlskolai szövegtan mint stúdium a tudatos szövegelemezés és szövegalkotás tantár
gy* ágazata” - kiemelés tőlem B. Zs.), a módszerére azonban nem tér ki.
Hangay Zoltán - másoktól idézett megállapítások útján - elsősorban szövegnyelvészetről beszél. Az összefüggésekből kiragadott idézetek alapján azonban csuP**n közvetett módon állíthatunk fel hipotéziseket a szövegnyelvészet tárgyára, cél
éra és módszerére.
Dem e László a ’szövegtan’-t a ’szövegszemlélet, szövegismeret, szövegtan’-hárn*as utolsó tagjaként értelmezi („A szövegtan felsőfokú (de legalábbis felső közép

fokú) rendszerzése annak, amit a szövegről tudni - azaz tudományosan tudatosí
tani - lehet.”) Ami e szövegtan tárgyát, célját és módszerét illeti, arra vonatkozó
an azonban az idézettekből nem tudunk meg közelebbit.
Azt hiszem, (sajnos) nem túlzás azt mondanom, hogy Balázs János 1979-ben
megfogalmazott megállapítása, amely szerint: „Külföldön is, nálunk is e terminu
sok [szövegtan, szövegnyelvészet, szövegelmélet) közül mindegyikkel találkozha
tunk, anélkül hogy kísérlet történt volna a velük jelölt fogalom vagy fogalmak
pontos meghatározására, elkülönítésére vagy használatuk szabályozására” - ma is
érvényes. Könyvünkkel nem utolsó sorban az is célunk, hogy ehhez a meghatározáshoz/elkülönítéshez/szabályozáshoz a magunk módján hozzájáruljunk.
E fejtegetések után természetesen vetődik fel a

4 . kérd és:
M ily e n jelleg ű s z ö v e g t a n (o k ) lé t r e h o z á s á r a
CÉLSZERŰ TÖREKEDNI?

Ha az 1. táblázatai megfigyeljük, láthatjuk, hogy annak mindhárom középső
szektora úgy van felépítve, hogy azokban az egyedi tudományok mellett (lásd az
oszlopok felső részében található felsorolásokat) az úgynevezett általános tudomány(ok)ra is történik utalás: ez a helyzet a ’szövegtan(ok)’ szektorában is, ahol a
’(dominánsan verbális) szövegtartományok szövegtanai’ mellett megtalálható az
általános szövegtan szakkifejezés is.
Minthogy az általános tudományok azok, amelyek tartalmazzák azokat az álta
lános alapelveket és azt a ’közös tudásanyag’-ot, amelyekre az egyedi tartományok
épülnek, a 4. kérdést célszerű alkérdésekre bontani. Ezek közül az alkérdések kö
zül az első a következő:
4.1. kérdés: M ilyen jelleg ű á l t a l á n o s

szö veg ta n

létrehozására célszerű törekedni?

P. S. J : Próbáljunk erre a kérdésre a tárgy - cél - eszköz bontásának megfele
lően választ adni!
A tárgy meghatározása természetszerűleg vezet ahhoz a ’szövegmeghatározás’hoz, amelyet az első fejezetben állítottunk össze több lépésben. Ez a szövegmeg
határozás (kis utólagos korrektúrával) a következő:
a) befogadók kommunikációszituációkra vonatkozó elvárásainak eleget tevő;
b) lényegüket tekintve önmagukban lezártnak tarható, vagy más komplex jelek
től ugyan közvetlenül függő, de bizonyos értelemben önmagukban is lezárt
nak tartható;
c) (’a maga módján multimediális’) verbális, vagy verbális összetevőt is tartal
mazó (a szó tágabb értelmében véve) multimediális jelölővel rendelkező;
d) komplex jeleket;
e) függetlenül azok nagyságrendjétől.

Ezt a szövegmeghatározást elemezve a következő eredményre jutunk: a d) a szöve
geket kom plex jeleknek tekinti, amelyek jelölője a c) értelmében különféle jelrend
szerekhez tartozó jelek jelölőinek kombinációjából állhat; a b) közvetve e komplex je^ fo r m a i és jelentéstani felépítésére utal, az a) e komplex jelek használatának prag
matikai szituációjára; végül az e) e jelek nagyságrendjének az irrelevanciáját emeb ki.
Minthogy a jelek tudománya a szem iotika, amely hagyományos felosztása szer|nt egy formatani (szintaktikai), egy jelentéstani (szemantikai) és egy pragmatikai
összetevőből áll, a fenti szövegmeghatározást d) és c), illetőleg b) és a) pontja kö
vetkeztében joggal nevezhetjük szem iotikái szövegmeghatározásnak.
A fenti szövegmeghatározást alapul véve az általános szövegtan tárgya tehát a
szem iotikái szövegm eghatározást kielégítő szövegek tartománya.
Célként - legtágabb értelemben - a szövegeken, szövegekkel, illetőleg szövegek
létrehozása érdekében végrehajtott m űveletekre vonatkozó nyelvi és nem nyelvi
ismeretek feltárását és rendszerbe foglalt leírását jelölhetjük meg.
Ez a cél azonban - tekintettel a végrehajtható műveletek sokféleségére - túlságo
san tág. Az ökonómia elve azt kívánja, hogy kiindulásként olyan művelet elemzését
es leírását vegyük alapul, amely egyfelől nem tételezi fel egyeden más művelet előze
tes elvégzését sem, másfelől alapját képezi valamennyi mis művelet elvégezhetőségének. Ez a művelet a szövegekform ai és jelentéstanifelépítésének különféle kommumikációszituációkban létrehozott/létrehozható értelmezése, ami - minthogy a jelölésnek/jelezésnek (a szemiózisnak) a művelete - elsőrendűen szem iotikái jellegű.
Minthogy mind a tárgy, mind a cél meghatározása a szemiotikához vezet, egy
általános szövegtan létrehozísának szándékával célszerű egy általános szemiotikái
szövegtan létrehozására törekedni!
M ódszerként minden esetben a m axim ális explicitség biztosítására kell töre
kednünk, ami elsősorban abban állhat, hogy létrehozzuk azoknak az explicit mó
don m egfogalm azott kérdéseknek a rendezett sorát, amelyekre az értelmezés végrehajtásakor választ kell adnunk, egyidejűleg megfogalmazva a válaszok explicitségére vonatkozó egyértelm ű követelm ényeket is.
B. Z s.: A magam részéről ehhez itt csak annyit fűzök hozzá, hogy az iskolai ok
tatásban különféle tantárgyak keretében is szó esik a szemiotikáról (a jeltanról),
ezért nem okoz (nem okozhat) nehézséget a ’szemiotikái szövegtan’ fogalmának
(tárgyának, céljának) megvilágítisa és e fogalom bevezetése szükségességének,
hasznosságának nyilvánvalóvá tétele. Ami pedig a módszert illeti, annak megvilá
gítása pedig azért nem ütközhet akadályokba, mert a fenti megfogalmazás szinte
kivétel nélkül valamennyi tantárgy módszerére alkalmazható, alkalmazandó.
A második alkérdés a következő:
Ű2. kérdés: M ilyen s z ö v e g t a r t o m á n y o k
törekedni'?

szö vegtan

Ai-nak létrehozására célszerű

P. S. J .: K i I. táblázat ’szövegtanok’ oszlopában a globális „(dominánsan
verbális) szövegtartományok szövegtanai” kifejezés olvasható. Ezek közé a

szövegtartományok közé tartoznak a kizárólag verbális elemekből építkező
köznapi, irodalmi, filozófiai stb. szövegek tartományai éppúgy, mint az éne
kek, vagy az illusztrációkat is tartalmazó különféle (multimediális) szövegek
tartományai. Ez utóbbiak azért is különösen fontosak, mert a szövegek jelen
tős része ezekhez a tartományokhoz tartozik - ennek belátásához elég, ha a
különféle szaktudományok fotókkal, rajzokkal, térképekkel, diagrammokkal
stb. illusztrált szövegeire gondolunk.
Itt e szövegtartományok szövegtanaihoz csupán három megjegyzést kívánok
fűzni:
- Célszerű olyan általános szem iotikái szövegtan létrehozására törekedni,
amelyből (amelynek alapján) az egyes szövegtartományok egyes szövegtanai vi
szonylag könnyen létrehozhatók. (Könyvünk következő fejezetében egy ilyen - in
terdiszciplinárisán megalapozott - általános szövegtan felépítésének kérdéseivel
fogunk foglalkozni.)
-A m i a ’kizárólag verbális elemekből építkező szövegek’ tartományait illeti,
ezek számára nagy valószínűséggel létrehozható egy, valamennyi ilyen tartomány
igényeit egyidejűleg kielégíteni képes, verbális szem iotikái szövegtan. (Jelen
könyvünk fejezeteinek zömét - tekintettel centrális jellegére - a verbális szemio
tikái szövegtan felépítése és alkalmazása kérdéseinek szenteljük.)
- Ami a multimediális szövegek különféle tartományait illeti, azok között első
helyen áll a ’lexikai (verbális) elem eket és illusztrációkat összetevőiként egy
aránt tartalm azó szövegek’ tartománya. A verbális szemiotikái szövegtan létreho
zása után (vagy inkább mellett) e szövegek szemiotikái szövegtanának a kidolgo
zása a legsürgetőbb feladat. (Tekintettel e szövegtan nagyfokú komplexitására, en
nek kérdéseivel jelen könyvünkben csak minimális mértékben foglalkozhatunk.)
B. Z s.: Az iskolai oktatás keretében - jellegéből következően - csaknem kizáró
lag a verbális szövegek szövegtani kérdéseit tárgyalják. E megállapításhoz megszo
rításként mindjárt azt is hozzá kell tennem, hogy szövegtani kérdések megbeszé
lése - amennyiben és amilyen mértékben azt a tanár a tananyag részének tekinti
- a magyar nyelv és irodalomórákon folyik. Ebből az következik, hogy az elemzett
szövegek tartománya főleg az anyanyelvi irodalom szövegeiből tevődik össze, ittott, ha előfordul köznapi szövegek szövegtani elemzése, más természetű verbális
szövegeké alig. (Érdemes lenne azzal a kérdéssel is bővebben foglalkozni, hogy
szövegtani kérdések tárgyalása mily mértékben képezi - ha egyáltalán - vagy kel
lene képezze az ’idegen nyelv’ órák anyagát!)
A m ultim ediális szövegek (ezen belül a szöveg és illusztráció kapcsolata) kér
dései tárgyalásának az iskolai oktatás keretében nincs egyértelműen biztosított
megfelelő helye. Ez annál is elgondolkodtatóbb, mert egyrészt a szaktudományok
szövegei mind multimediálisak, másrészt pedig mert a ’vizualitás’ a köznapi kom
munikáció modern eszközeiben is egyre nagyobb szerepet játszik.
Lássuk végül röviden az alkalmazási területeket. Az ezekkel kapcsolatos alapkér
dés a következő:
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M il y e n

v is z o n y á ll

kérd és:

(á l l h a t )

fen n a z a l k a lm a z á s i területek

ÉS A SZÖVEGTANOK KÖZÖTT?

1
S .J .: Nyilvánvaló, hogy az élet minden olyan területén, amelyen a kommuni1 káció szerepet játszik, szükség van a befogadandó szövegeknek (pontosabban ezek
fizikai manifesztációinak) a megértésére, értelmező' interpretációjára. Ez megfele1
szövegszem léletet tételez fel, aminek alapját kielégítő módon csak (szemiotikái)
szövegtani ismeretek képezhetik.
i
Ami most már ezeknek a szövegtani ismereteknek és az alkalmazási területek
nek a viszonyát illeti, azzal kapcsolatban két álláspont képzelhető el:
- az egyik szerint valam ennyi alkalm azási terület számára létre kell hozni az
annak megfelelő (szemiotikái) szövegtant, azaz a köznapi, a tudományos, a jogi,
a vallási stb. kommunikáció követelményeit kielégítőket;
- a m ásik szerint, amennyiben egy általános szem iotikái szövegtan alapján lét
rehozzuk azt a m inim ális szám ú szem iotikái szövegtani, amit a szövegtartomá
nyok egymástól lényegesen különböző volta megkíván (lásd például az előbbiek
ben a verbális szövegek és a m ultim ediális szövegek szövegtanáról mondottakat),
ezek ki kell, hogy tudják elégíteni valamennyi alkalmazási terület követelményeit.
Magam ez utóbbi állásponttal értek egyet, annak hangsúlyozásával, hogy a szöVegtartományok (szemiotikái) szövegtanainak létrehozásakor természetesen figye
lembe keli venni a lehetséges alkalmazási területek követelményeit.
Zs„ A fenti kérdéssel kapcsolatban én ismét Deme László előbbiekben idézett
megállapítására szeretnék utalni, aki a ’szövegszemlélet, szövegismerete, szövegtan’-hármasról szólva - amint láttuk - többek között a következőket mondta:
„A szövegszem lélet nevelői és nevelési alapállás. [...] A szövegism eretnek
receptív oldala a szövegértés, produktív oldala a szövegalkotás; s mind a
kettőnek fontosabb a gyakorlati, mint az elméleti oldala. Persze azért ez
utóbbi sem hanyagolandó el; de nem azért műveljük, hogy felelni tudjon
belőle a diák, hanem hogy felnőttként, adott helyzetben, a kontrollkészségét biztosítsa majd. Mert a beszéd és írás közben nem szabályokat alkal
mazzuk, hanem beidegzéseink alapján cselekszünk; de kétség esetén tud
nunk kell „kinagyítani’ a problematikus részleteket, hogy vizsgálóra vehessük őket. - A szövegtan felsőfokú (de legalábbis felső középfokú) rendsze
rezése annak, amit a szövegről tudni - azaz tudományosan tudatosítani lehet. Ez főképpen a tanári tudati tartaléknak fontos eleme, mint a szöveg
szemléletnek implicit fedezete.” [Deme, 1993]
Kétségtelen, hogy az oktatás elsődleges feladata megfelelő szövegismeret közvebtése. Ahhoz sem férhet kétség, hogy szövegismeretet közvetíteni csak megfelelő
szövegszemlélet birtokában lehet, valamint ahhoz sem, hogy ehhez szövegtani is
leretekre van szükség, mint a „tanári tudati tartalék fontos elemé”-re.
De ha szövegismeretről beszélünk, valam ennyi alkalm azási terület szövegeinek ismeretére kell gondolnunk, s ez nem lehet csupán az anyanyelv- és irodalom-

tanár feladat. Ebből következően a szövegszemlélet és a szövegtani ismeretek bir
toklása sem. Könyvünk ’címzettjei’ tehát nem csak a magyar nyelvet és irodalmai
tanító tanárok, hanem valam ennyi tanár.
***
A szövegtani kutatás diszciplínaköm yezetéhei mindenekelőtt üsd a Szem io
tikái szövegtan - egy tematikus egységet alkotó - 9-11- köteteit, amelyekben
mind az általános elméleti, mind az elemzéseket tartalmazó tanulmányok az itt be
mutatott /. táblázatial analóg táblázat rendszere alapján vannak elrendezve, s va
lamennyi elemző tanulmány tárgya A k is herceg (multimediális szempontból épp
úgy, mint kizárólag verbálisból).
A m ultim edialitás kérdéseihez üsd a Szem iotikái szövegtan 7. kötetét (1994),
valamint a M ultim édia 1996 és a M ultim édia 1998 kiadványokat.
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AZ ÁLTALÁNOS SZEMIOTIKÁI SZÖVEGTAN
INTERDISZCIPLINÁRIS M EGALAPOZÁSA

o-

ap-

k

önyvünk első fejezetében a szövegfogalom lehetséges értelmezésével foglalV koztunk, majd a másodikban egyrészt azzal a tudom ányági kerettel, amelyben a szövegtani kutatás eredménnyel folyhat, másrészt a szövegtan különféle

). koncepcióival.
Ebben a fejezetben először annak a kérdésnek egy két aspektusát vizsgáljuk,
bogy mivel járulnak hozzá a szem iotika, a kom m unikációelm élet és a pszicholóStu - mint az interdiszciplináris alapozás keretének tudományágai - egy általános
szemiotikái szövegtan létrehozásához, azaz egy olyan szövegtanéhoz, amelyben a
(komplex) jelek jelölője verbális elemeken kívül mis elemeket is tartalmazhat.
Kezdjük a szemiotikával!
1. kérd és:
M iv e l já r u l h o z z á a s z e m io t ik a e g y á lt a l á n o s
SZEMIOTIKÁI SZÖVEGTANI INTERDISZCIPLINÁRIS
MEGALAPOZÁSÁHOZ ( I.) ?
P S. J : A szemiotika, mint tudjuk, a jelek tudománya. Ezt a rövid értelmezést
az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára a következőkkel egészíti ki: „a jelek
kel és jelrendszerekkel, ezek összevetésével foglalkozó tudományág.” (Maga a ’sze
miotika’ elnevezés a görög ’szemeion’ [ -je l’] szóból származik.)
Bár hasznos lenne magának a szemiotikái kutatásnak a történetéről is legalább
egy rövid áttekintést nyújtani, itt azonban erre nincs lehetőségünk. E fejezet első
reszében a szemiotika ’hozzájárulás’-ának is csupán két alapelemét - a jelösszetev°ket és a jelek tipológiáját - tárgyaljuk, azokat is közvetlenül a szemiotikái szöVegtan nézőpontjából. (A „jelek összevetése" néhány szemiotikái kérdéséhez e felezet második részében térünk vissza.)
P- Z s.: Ha tankönyveink a szemiotikái kutatás történetére nem is térnek ki, több
tankönyvben található egy szemiotikái alapfogalmakat tárgyaló fejezet, mely az
atóbbiakhoz hasonló témákat tárgyal.
A gimnáziumok I. osztálya számára készült egyik tankönyv „Ember és nyelv”
(»Általános ismeretek a nyelvről”) című része például:
„ -Je le k és jelren d szerek: jel, jelzés, jelrendszer; jel=jelölő+jelentés, a
jelek néhány fontos ismertetőjele, a jelölő és a jelölt kapcsolata, a
jel működése;

- A közlésfolyam at: a közlésfolyamat, információ, a közlésfolyamat ténye
zői (beszélő, hallgató, nyelv, üzenet, beszédhelyzet, csatorna, valóság),
kommunikációs funkciók;
- A közlésfolyam at nem nyelvi kifejezőeszközei: gesztusnyelv (arcjáték,
kézmozdulat, testtartás, a beszélgetők távolsága és közelsége), a nem
nyelvi kifejezőeszközök szerepe;
-A z »állatok beszéde«: hang- és szagjelek, gesztusok sokfélesége az állatvilágban;
- A nyelv m int jelrendszer: a nyelv jelrendszer, nyelv és beszéd, nyelvi
rendszer: jelek és szabályok, beszédhangok, morfémák, szószerkezetek,
a nyelvi jelek csoportosítása, a jelentés rétegzettsége, gazdaságosság és
pontosság a nyelvben, nyelvtani szabályok.” |Honti-Jobbágyné 1994]
Vagy egy másik, szintén középiskolásoknak készült tankönyv „Az ember és a
nyelv” fejezete:
Mi a különbség beszéd és nyelv között?
- A beszéd a kommunikációs folyamatban.
- Az »üzenet« legfontosabb hordozója a nyelv.
- Melyek a nyelv funkciói, szerepei?”
[Szende 1993.]
Lássuk most ezt a kérdést két részkérdésre bontva:
1.1 kérdés: M ik tekintendők egy szöveg m int kom plex je l (szem iotikái) össze
tevőinek?
P. S. ] .: Az úgynevezett ’diadikus’ (’két pólusú’) szemiotikái jelmodell szerint egy
je l egy je lö lő és egy je lö lt kapcsolata. Az úgynevezett ’triadikus’ (’három pólusú’)
jelmodellben a jelö lő t és a jelö ltei egy ‘interpretátor’-nak ( ‘interpretam en ’-nek)
nevezett harmadik elem kapcsolja egymáshoz, mintegy explicit módon kifejezésre
juttatva, hogy a jelölt minden esetben interpretáció eredménye.
Az általános szem iotikái szövegtan egy im plicit triadikus jelm odellre épít. E
triadikus jelmodell 'implicit’-sége azt jelenti, hogy a jelnek csak két összetevőjét,
azaz a ’jelölő’-t és a ’jelölt’-et veszi figyelembe (minthogy a jeleknek e két összete
vőn kívüli harmadik összetevője valóban nincs is!), a jelöltet azonban (sőt, ahogy
látni fogjuk, részben magát a jelölőt is) interpretáció eredményének tekinti.
A szemiotikái szövegtan jelmodelljének egy további tulajdonsága abban áll, hogy
a je lö lő és a jelö lt felépítését strukturálisan azonosként kezeli, mindkettőben értel
mezve egy m entális képből és e mentális kép konceptuális elem zéséből álló párt.
Ezek alapján egy kom plex je l összetevői a szemiotikái szövegtan jelmodelljében
a következők; az összetevők felsorolásában megadjuk azokat a latin eredetű elne
vezéseket, illetőleg az ezekből képzett rövidítéseket is, amelyeket ezeknek az öszszetevőknek a megnevezésére általában alkalmazunk. (Azért latin eredetűeket,
mert ezek egyrészt nem utalnak közvetlen módon egyetlen jeltípus jeleire sem,
másrészt mert nem lehet hozzájuk szinte automatikusan, előző ismereteinken ala
puló, intuitív értelmezést rendelni, ami félreértések forrása lehet).

(la) a komplex jel fiz ik a i teste (fizikai manifesztációja) [vehikulum [=Ve]];
(lb) a komplex jel fiz ik a i testé nek - a komplex jel alkotója vagy befogadója által
létrehozott - m entális képe [vehikulum -im ágó [=VeImj],
a mentális képnek két ’arc’-a különböztethető meg: a fizikai test (vizuális,
akusztikus stb.) ’fizikai-szemiotikai’ megjelenési formájával analóg arc [fi
gura], valamint a fizikai test ’nyelvi hovatartozás’-ára (azaz verbális, zenei,
képi stb. voltára) utaló úgynevezett ’nyelvi-szemiotikái’ arc [notáció];
(le) a komplex jel fizikai testének mentális képéhez - a komplex jel alkotója vagy
befogadója által - rendelt fo rm a i felép ítés [form áció [=Fo]j,
az előző megkülönböztetés értelmében természetesen figyelembe kell ven
ni mind a fizikai-szemiotikai és nyelvi-szemiotikái arc formai felépítését,
mind azok ’egymásravetülés’-ét.
(2a) a komplex jel fizikai testének mentális képéhez - a komplex jel alkotója vagy befo
gadója által - rendelt nyelvi-jelentéstani [nyelvi-szemantikai[/ééSöi'fe' [sensus [=Se]j,
a fenti megkülönböztetés értelmében természetesen figyelembe kell venni a
fizikai-szemiotikai arc szerepét is a nyelvi-szemantikai felépítés létrejöttében;
(2b) annak a (ténylegesen létező vagy elképzelt) ’világfragm entum '-nak a mentá
lis képe, ami a komplex jel fizikai testében - a komplex jel alkotójának vagy
befogadójának feltételezése szerint - kifejezésre jut [relatum-imágó [=ReIm]];
(2c) az a (ténylegesen létező vagy elképzelt) 'világfragm entum ’, ami a komplex
jel fizikai testében - a komplex jel alkotójának vagy befogadójának feltétele
zése szerint - kifejezésre jut [relatum [=Re]j.
A felsorolt összetevők közül az első három a je lö lő [significans [=Ss]], a máso
dik három a jelö lt [significatum [=Sm]] összetevőjének tekinthető.
Hogy a (2c)-összetevő a jelölt alkotóelemének tekinthető-e (tekintendő-e) minden
esetben, az külön elemzést igényel; az pedig, hogy az (la)-összetevőt a jelölő alkotóbemének tekintjük-e, attól függ, hogy ’fizikai’ vagy ’pszichológiai’ jelmodellel dolgo2unk. A szemiotikái szövegtan elméleti keretében ezek a kérdések nyitva hagyhatók.
Az a tény viszont, hogy az első kivételével valamennyi összetevő leírásában szó
van az alkotóról és/vagy befogadóról, világosan mutatja, hogy sem a jelölő, sem
a jelölt ’interpretátor’-tól független létezéséről nem beszélhetünk. (Ha jól meggon
doljuk, az első eset sem kivétel, mert végső soron az alkotótól és/vagy a befoga
dótól függ, hogy egy (írott/nyomtatott, elhangzó vagy más fizikai formában meg
jelenő) tárgyat, eseményt egy ’jel fizikai testé’-nek tekint-e vagy sem!).
II Z s.: Eddigi munkáink jó részében, a komplex jelek összetevőivel foglalkozva,
beknek az összetevőknek a ’jelzés’-ére a legtöbb esetben kis képecskéket is alkal
maztunk. Ezt kívánom tenni itt is, amikor az összetevőket egy adott példa alapján
szemléltetem. Szemléltető anyagként Weöres Sándor „Szófüzér” című szövegének
magától Weörestől, illetve a Szántó Tibortól származó két változatát választottam
(lásd Weöres 1981, 64. old., illetve Weöres 1993, 14. old.)

Ve/lb

Mind a Ve/la, mind a Ve/lb mentális képének fizikai
szemiotikái arca [figura] az a ’valami’, amit e vehikulumok megszemlélése után behunyt szemmel is fel tudunk
magunkban idézni. Nyelvi szemiotikái arcukról [notáció], ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy az mindkét
esetben magyar szavakból és más nem verbális elemek
ből áll.
Vehikulum-imágó
[ - V e im ]

A Ve/la-hoz rendelhető formai felépítés: versformában el
helyezett, szembetűnő ritmikai és rímszerkezetet mutató,
két szövegmondatot alkotó szavak és egy, e ’vers’ alatt
megjelenő ’kép’ kombinációja. A Ve/lb-hez rendelhető for
mai felépítés: nem egyenes vonalat képező, lineáris egy
másutánban elhelyezett, szembetűnő ritmikai és rímszer
kezetet mutató két szövegmondatot alkotó szavak és négy
különböző nagyságú fekete pont kombinációja. A Ve/lbből hiányzik a Ve/la utolsó előtti sora (a „minta” szó).
Mind a Ve/la, mind a Ve/lb nyelvi szemiotikái arcához
rendelhető szemantikai felépítés: egy leíró jellegű első,
és egy felsorolás jellegű második szövegmondat kombi
nációja.
A Ve/la fizikai szemiotikái arcához rendelhető szeman
tikai felépítés a verbális rész „koszorú” szavát ’mintáz
za’, a Ve/lb fizikai szemiotikái arcához rendelhető sze
mantikai felépítés pedig a verbális rész „szófüzér”
(cím)szavát.

Mindkét vehikulum esetében annak a ’nyelven kívüli va
lóságának (világfragmentumnak) a mentális képe, ami
azokban a mindenkori alkotó vagy befogadó feltételezé
se szerint kifejezésre jut.

Relátum-imágó
[=ReImj

Mindkét vehikulum esetében az a ’nyelven kívüli való
ság’ (világfragmentum) - például gondolatok, érzések -,
ami azokban a mindenkori alkotó vagy befogadó felté
telezése szerint kifejezésre jut.

Relétűm
[-ReI
A szemléltető példa után lássuk a szemiotikái hozzájárulás második aspektusát: a
M tipológia szerepét a szemiotikái szövegtanban. Ezzel kapcsolatban szeretnénk előre
bocsátani, hogy jeltipológia helyett mi közvetlenül a médiumok, a nyelvek és a muldmediális szövegek tipológiájáró\ fogunk beszélni, ezeket a szakszavakat, szakkifeje
zéseket abban az értelemben használva, ahogyan azt az eddigiek folyamán is tettük.
kérdés: M ik egy szöveggel m int kom plex je lle l kapcsolatos fő b b tipológiai
kérdések?
Erre a kérdésre a teljesnek tekinthető választ három lépcsőben célszerű megadni: külön tárgyalva a [ 1]jelölő, külön a [2\je lö lt és külön a [3] kettő kapcsolatanak tipológiai kérdéseit.
A részleges válaszadás szándékával megfogalmazott alábbi megjegyzéseinkben
ezt a hármasságot próbáljuk követni, az egyszerűség kedvéért a ’komplex jel’ szak
kifejezés helyett itt is a ’multimediális szöveg’ szakkifejezést használva.
P- S .J .: [1] A m ultim ediális szövegek jelölőinek tipologizálásakor a következő
szempontú tipológiákat hozhatjuk létre:
' jelölők, amelyek csupán egyetlen m édium elemeiből állnak, valamint jelölők,
amelyek több m édium elemeiből jönnek létre,
ez a tipológia egyrészt feltételezi a) egy médiumüpológia meglétét, amely
nek keretében a technikai médiumok (rádió, televízió, film, cd-rom stb.) és
a nem-technikai médiumok (verbális, zenei, táncnyelvi, képi-illusztratív

stb.) tipológiáját külön altipológiákként célszerű megalkotni, másrészt fel
tételezi b) a lehetséges médium kombinációk (verbális + zenei, verbális 4
képi-illusztratív, verbális + zenei + táncnyelvi stb.) tipológiájának a meg
létét, amelyben arra is tekintettel kell lenni, hogy milyen technikai médi
umok, milyen nem-technikai médiumok, valamint milyen technikai és
nem-technikai médiumok kombinálhatok egymással;
- jelölők, amelyek csupán egyetlen nyelv elemeiből állnak, valamint jelölők,
amelyek több nyelv elemeiből jönnek létre,
ez a tipológia természetesen feltételezi az egyes médiumokhoz tartozó
nyelvek tipológiájának/listájának (pl. a verbális médiumon belül egyfelől
indoeurópai és nem-indoeurópai stb., másfelől angol, francia, német, olást
stb., illetőleg észt, finn, magyar stb.) a meglétét, hogy ’nyelv’-ként itt csak
a ’természetes nyelvek’-et említsem;
a verbális nyelvi jelölők esetében ez a tipológia tovább differenciálható
aszerint is, hogy a jelölő ’prozódiai formá’-ja vers-e vagy próza (ahol a
’vers’ és ’próza’ szakszavak írástechnikai értelmű használatukban érten
dők és nem, mint ’irodalmi műfajok/műnemek’ megjelölői); a nem verbá
lis nyelvi jelölőkre vonatkozóan hasonlóképpen vizsgálni kell, hogy azok
esetleg milyen más alapon differenciálhatok;
- jelölők, amelyek befogadása tetszés szerinti alkalommal megismételhető, va
lamint jelölők, amelyek befogadása nem megismételhető,
az előbbiek közé tartoznak többek között egyrészt a nyomtatott formában,
másrészt a hangszalagon, videokazettán, filmen, cd-romon stb. rögzített jelölők
az utóbbiak közé például az élőszóban elhangzó előadások (mint jelölők) stb
B. Z s„ [1] A jelölők tipológiájának természetesen olyan „finom”-nak kell lennie,
hogy abban könnyen elhelyezhető legyen egyrészt
- a látás, illetőleg hallás, esetleg más érzékszerv (pl.: vakírás esetében a tapin
tás) útján befogadható verbális szövegek jelölője;
- a hagyományos formájú szövegek jelölője éppúgy, mint a képverseké;
- a konvencionális ábécé-k (latin, görög, cirill, arab, héber stb.) felhasználásával
létrehozott jelölők éppúgy, mint például a morzeábécé vagy a siketnémák egymás
közti kommunikációjában alkalmazott kézjelek által létrehozottak

- stb.,
másrészt
v,
- a hagyományos formai felépítésű verbális szövegek jelölői éppúgy, mint a
nem hagyományos formai felépítésűeké;
- a hagyományos jelentéstani felépítésű verbális szövegek jelölői éppúgy, mini ^
a nem hagyományos jelentéstani felépítésűeké,
- stb.,*
jy
hogy itt csupán a verbális szövegek tipológiájára utaljak.
Azt hiszem, nem szükséges bővebben fejtegetni, hogy ezek a tipológiák, illető- 1
lég a különféle típusú (multimediális) szövegek szinte valamennyi itt felsorolt fór ^
mában jelen vannak az iskolai oktatásban is.

Végül, ami a verbális szövegeket illeti, arra is utalni szeretnék, hogy a Szöveg
tani kaleidoszkóp főcímű két kötet alapstruktúrája is tipológiai, amennyiben az
azokba felvett, illetőleg az azokban elemzett szövegek csoportosítása tipológiai el
veket követ.
A Szövegtani kaleidoszkóp 1. Antológia bevezető olvasmányt követő részének
felépítése például a következő:
•• A szöveg fizikai hordozója és annak mentális képe: Feltűnő zenei hatású
szövegek; Szövegkéziratok - kézzel írt szövegek; Megszokott tipográfiai for
mában szedett szövegek; Szokatlan tipográfiai formában szedett szövegek;
A szöveg törzsének szedésétől eltérő szedésű szövegek; A szöveg törzsének
szedésétől eltérő szedésű elemeket tartalmazó szövegek; Bizonyos tipográ
fiai elemeket feltűnően gyakran használó szövegek; Valamiféle ’tipográfiai
játék’-ot tartalmazó szövegek, kalligrammák; Más tipográfiai tulajdonságo
kat mutató szövegek.
II. A szöveg fizikai hordozójához rendelhető formai felépítés: Megszokott központozású szövegek; Központozás nélküli szövegek; Játék hangokkal, betűk
kel; Játék szóelemekkel, szóalakokkal; Játék szintaktikai változatokkal; Makrokompozicionális érdekességek; Egysorosok; Háromsorosok (és haikuk);
Négysorosok; 14 sorosok (és szonettek); Adott szótagszámú sortípusokat
tartalmazó versek; Adott versmértékű versek; Más formai felépítést mutató
kompozíciók.
Hl- A szöveg fizikai hordozójához rendelhető nyelvi jelentéstani felépítés: Kü
lönböző nyelvű kompozíciók; Szóösszetételek, szókapcsolatok; Első személy
és második személy a szövegmondatokban; Folyondár típusú kompozíciók;
Hasonlat és metafora mint kompozícióelv; Töredékes és szándékosan hiá
nyos kompozíciók; Más nyelvi jelentéstani felépítést mutató kompozíciók.
IV. Egy valóságos vagy képzelt világdarab mentális képe és maga ez a világda
rab: Anya; Szerelem; Elmúlás; Hit; Anyanyelv; Ars poetica; írás; írók, költők;
Festők, zeneművészek; Különlegesebb világdarab-megközelítések.
V. Más szöveget idéző szövegek: Ad nótám... című szövegek; Szövegre utaló
címmel, költőre mottóval idéző szövegek; Közvetlen vagy közvetett módon
népdalt idéző szövegek; Szövegeket más módon idéző szövegek; „így írtok
ti” típusú szövegek.
f S. [2] A m ultim ediális szövegek jelöltjeinek osztályozásakor például a köVetkező szempontú tipológiákat hozhatjuk létre:
'fik c io n á lis természetű jelöltek, valamint nem Jik cio n á lis természetűek;
' afik cio n á lis típuson belül irodalmi, mitológiai, tudományos fantasztikus stb.
funkciójú jelöltek;
' a nem Jik cio n á lis típuson belül a köznapi, jogi, orvosi, vallási, szaktudománV°s stb. kommunikáció körébe tartozó jelöltek éppúgy, mint a patologikus (afáZlas- skizofrén stb.), misztikus stb. kommunikáció körébe tartozóak.
Valamennyi úgynevezett főtípuson belül természetesen az altípusok legkülönféebb hierarchiái képzelhetők el.

B. Z s.: [2] Ez a tipológiai szempont az iskolai oktatás egyik eddig talán nem
következetesen végiggondolt kulcskérdése. Ha ugyanis komolyan vesszük azt
a megállapítást (azt a tényt!), hogy a szövegekkel való foglalkozáshoz a rend
szernyelvészet, a szövegnyelvészet és a szövegtan körébe tartozó ismeretek
(ahol ez utóbbiak szükségképpen világra vonatkozó ismereteket is magukba
foglalnak) egyaránt szükségesek, felvetődik az a kérdés, hogy a felsorolt típu
sokhoz tartozó szövegek tárgyalása lehet-e (maradhat-e!) a m agyar nyelv és
irodalomtanárok kizárólagos feladata. Különösen, ami a szaktudományok szö
vegeit illeti, azok tematikai felépítése megtanításában, illetőleg elemzésében a
magyartanárnak és az esetenként szóba jövő szaktanároknak közösen kellene
részt venniük.
P. S. J .: [3] A m ultim ediális szövegek jelö lő -jelö lt kapcsolatainak tipologizálásakor annak vizsgálata az alapkérdés, hogy milyen típusú ’jelölt’-höz milyen típu
sú ’jelölő’ társítható. Ehhez a tipológiához számos példát hozhatunk mind az iro
dalmi, mind a szakszövegek köréből.
B. Zs.: [3] Ezzel a tipológiával kapcsolatban itt egyrészt olyan, a világirodalom
körébe tartozó műre szeretnék utalni, mint például Queneau jól ismert „Stílusgya
korlatok” című műve, amelyben az a bizonyos banális autóbusz-jelenet a legkülön
bözőbb műfajokhoz tartozó szövegekként jelenik meg, misrészt olyan szövegalko
tási feladatokra, amelyekben egy adott eseményt elbeszélés, napló, levél stb. for
májában kell a tanulóknak leírniuk.
P. S .) .: Jóllehet, valamennyi tipológiai kérdéssel kapcsolatban elsősorban ver
bális és irodalmi jellegű példát idéztünk, ezek analógiájára azonban könnyen ta
lálhatók példák a multimediális szövegek legkülönbözőbb tartományaiból is. Ha a
művészetek körében kívánunk maradni, ott olyan többszörösen komplex jelölők
kel találkozhatunk, mint például Bartók „Kékszakállú herceg vára” című operájáé,
amelyben a következő ’jelölő-elemek’ találhatók:
A Kékszakállú herceg, Judit, a három régi asszony mint személyek; az, amit ezek
a személyek mondanak/énekelnek és ahogy mondják/éneklik; e személyek mimi
kája; e személyek egymishoz viszonyított mozgástérbeli viszonya és mozgása; az,
amit ezek a személyek (különösképpen a Kékszakállú herceg és Judit) tesznek; a
vár, külön a vár nedves fala, az ajtók (mind bezárt, mind kinyitott állapotban), va
lamint külön az ajtók kulcsai; az ajtók mögött feltáruló termek a bennük lévő tár
gyakkal, illetőleg kertek/tájak a tartozékaikkal; a vér; a fények, valamint a fény
konfigurációk változása; a zajok (például a jajgatásszerű zaj, ajtónyikorgás) stb.
Ezek közül egyesek többé-kevésbé konvencionálisnak tekinthető jelrendszerek ele
mei (például a verbális lexikai anyag, a zene, a mimika, a gesztusok, a proxentikai
relációk, ruhák, ékszerek, a vár mint épülettípus, talán a fények színei is stb.), má
sok (a többiek) nem. - Ha ezt az operát azután film- vagy televízió-feldolgozásban
látjuk, a fenti elemeket módosíthatják/kiegészíthetik a szóban forgó technikai mé
diumok sajátságaiból eredően felhasználandó más elemek.

2 . k ér d és:
M iv el já r u l h o z z á a k o m m u n ik á c ió e lm é le t
EGY ÁLTALÁNOS SZEMIOTIKÁI SZÖVEGTAN
INTERDISZCIPLINÁRIS MEGALAPOZÁSÁHOZ?
P S. ] .: Az előző válaszokban már láttuk, hogy egy jelnek nemcsak jelöltje in
terpretáció eredménye, hanem részben jelölője is. Ez az interpretáció minden esetben a szövegalkotás vagy a szövegbefogadás kommunikáció-szituációjában jön létre.
A szemiotikái szövegtan kom m unikációszitm ció-tnodell\e. a kommunikáció-kutatás során eddig létrehozott modellek újragondolásának, újraértelmezésének
eredménye. Ebben a modellben a következő tényezők játszanak szituációt, illető
i g szituációtípust meghatározó szerepet:
a) egy multimediális szöveg alkotásának és befogadásának ideje és helye, vala
mint az alkotás és befogadás ideje, illetőleg helye között fennálló kapcsolat;
b) a multimediális szöveg alkotójának és befogadójának pszichofizikai állapota/diszpozíciója;
c) a multimediális szöveg alkotójának és befogadójának domináns kommunika
tív szándéka, illetőleg ezeknek az egymáshoz való viszonya;
d) a multimediális szöveg alkotójának és befogadójának ismeretei, hipotézisei,
preferenciái, illetőleg ezek (egymással megegyező vagy egymástól eltérő)
konfigurációja;
e) a multimediális szöveg témája, illetőleg alkotójának és befogadójának erre a
témára vonatkozó ’kompetenciája’;
0 a létrehozott multimediális szöveg vehikulumának fizikai szemiotikái és nyel
vi szemiotikái arca, valamint a ’továbbítása’ céljára számba vehető kommuni
káció-csatornák;
g) egy ’közvetítő interpretátor’ jelenlétének lehetősége és/vagy szükségessége;
h) az adott szituáció szociokulturálisan intézményesült vagy nem-intézményesült volta.
B. Z s.: A fentiekben felsorolt tényezőkhöz az alábbiakban csak néhány megjegy
z i fűzök:
- hogy mennyire fontos az oktatás gyakorlatában az alkotó, illetőleg befogadó
Pszichofizikai állapotának figyelembevétele [lásd b)], az bizonyára nem igényel kü
lönösebb magyarázatot;
- ami a domináns kommunikatív szándékot illeti [lásd c)], ennek tárgyalása
tebb tankönyvben is megtalálható; közülük az alábbi kettőben ezzel kapcsolatban
a következő olvasható:
„[...] a beszédben nemcsak közlés folyik a szó eredeti értelmében. Minden
üzenetünkkel többnyire összetett a szándékunk, és összetett a másik em
berre gyakorolt hatás is. A valóságra vonatkozó értelmi megállapításain
kat rendszerint kíséri érzelmeink kifejezése is, és általában azért beszé
lünk, hogy befolyásoljuk beszédpartnerünket.
Ennek megfelelően az üzenetnek három alapvető szerepét különböztetjük
meg. A legnagyobb jelentőségű a tájékoztatás, ebben az uralkodó szándék a

valóságra vonatkozó ismerteink tárolása, véleményünk közlése, gondolata
ink formába öntése. De ide sorolhatjuk a mindezekre vonatkozó kérdést is.
A tárgyilagos közlést gyakran kíséri valamilyen belső tartalomnak, elsősor
ban érzelemnek a kifejezése, sőt lehet ez közlésünk fő célja is.
Felhívás a szerepe minden olyan üzenetnek, amely kérést, kívánságot, felszólítást
fogalmaz meg, elsősorban tehát a hallgatóra irányul, az ő befolyásolását szolgálja.
A tájékoztatás, a kifejezés, a felhívás sohasem jelentkezik elszigetelten,
tiszta formában, minden üzenetben valamilyen mértékig jelen van mind
három. Szerepük megkülönböztetésének az az alapja, hogy egy-egy meg
nyilatkozásban milyen az arányuk, mi szabja meg tehát elsősorban a nyel
vi megformálást, a nyelvi magatartást.
Az alapvető kommunikációs funkciók mellett még továbbiakat is megfi
gyelhetünk. Beszélgetéseinket rendszerint valamilyen üdvözlő, elindító
fordulattal kezdjük, és közben is utalunk időnként a kapcsolat fenntartá
sára, pl. figyelsz? érted? stb. kifejezésekkel.
Az is előfordul, hogy magára a nyelvi megformálásra teszünk fel kérdése
ket egy nem jól hallott, nem értett szó miatt. A közlésnek ez a sajátos
»nyelvről beszélő« változata az értelmező szerep.
Külön kell szólnunk arról a kérdésről, amelyben különösen nagy szerepet
kap az üzenet nyelve. Ennek igazi területe a szépirodalom, ezért is nevez
zük ezt a szerepet esztétikainak.” [Honti-Jobbágyné 1994, 21-22. old.]
illetve
„Kommunikáció közben a nyelv három szerepe (funkciója) emelkedik ki:
1. Tudomást szerezhetünk általa tényekről, dolgokról, eseményekről, is
meretekről. Ez a nyelvnek az ábrázoló funkciója. Sőt a kommunikációt
megelőző tényekre, történésekre is következtethetünk adott esetekben.
2. Hangot adhatunk érzelmeinknek, vágyainknak. A nyelvnek ezt a
funkcióját kifejező funkciónak nevezzük.
Akaratunkat, kérdéseinket, követelésünket pedig a nyelv felhívó funkció
ja révén nyilváníthatjuk ki.” [Szende 1993, 19. old.]
- ami az ismereteket/hipotéziseket/preferenciákat, valamint kompetenciákat il
leti [lásd d-e)], azok egy eredményes kommunikációban legalább olyan fontos sze
repet játszanak, mint a kommunikáció céljára felhasznált nyelv/nyelvek;
- közvetítő interpretátor nélkül [lásd g)] nem működik például az alkotó és be
fogadóik) közötti zenei kommunikáció;
- magyar nyelv és irodalomórákon is gyakori az az eset, hogy a tanulók a ta
nár felolvasó közvetítése révén kerülnek kapcsolatba a befogadandó szöveggel;
ezekben az esetekben a tanároknak tudatában kell lenniük annak, hogy szinte so
hasem vagyunk képesek felolvasni egy szöveget kétszer ugyanazon a módon, ezért
ha szükségesnek tartják a befogadási folyamat többszöri megismétlését, jó, ha fel
olvasásukat, recitálásukat előzőleg hangszalagon rögzítik; s végül
- minél több intézményesült kommunikáció-szituációval ismerkedik meg valaki
[lásd h)], annál gazdagabb lesz a kommunikatív kompetenciája, és annál könnyeb
ben tud eligazodni a legkülönfélébb helyzetekben.

3 . kér d és:
M ivel já r u l h o z z á a p s z ic h o l ó g ia e g y á lt a l á n o s s z e m io t ik á i
SZÖVEGTAN INTERDISZCIPLINÁRIS MEGALAPOZÁSÁHOZ?

Ennek a kérdésnek csupán többé-kevésbé kielégítő tárgyalása is megkívánná,
*10gy külön foglalkozzunk az általános pszichológia, a kognitív pszichológia és a
kísérleti pszichológia szemiotikái szövegtant érintő aspektusainak vizsgálatával.
°lyan kérdések elemzésére gondolunk itt, mint például a következők: hogyan törtonik a különféle csatornákon továbbított multimediális szövegek percipiálása; mi
lyen követelményeket támasztanak a multimediális kommunikáció újabb típusai a
befogadók pszichikai reagálóképességével szemben; mik a különféle multimediális
szövegekhez rendelhető mentális képek szerkezeti sajátosságai; hogyan vizsgálha
tok empirikusan a multimediális kommunikáció egyes pszichológiai aspektusai stb.
Az alábbiakban ezek közül - mint véleményünk szerint legalapvetőbbel - csak
a m entális képek kérdésével foglalkozunk röviden.
P. S. J.: A szemiotikái szövegtanban szerepet játszó ’mentális kép’-fogalmakkal
kapcsolatban elsősorban a következőket tartom kiemelendőnek:
- ahogy a fentiekben láttuk, mind a jelölőnek, mind a jelöltnek van egy m en
tális iniágó összetevője (lásd Veim és Relni); mindkettő egy olyan ’Janus-fej’ egyik
arcát képviseli, amelynek másik arca ezt az imágót többé-kevésbé jól megközelítő
fogalmi leírás (ha egy szövegben előfordul például az „alma" szó, bennünk egyreszt ’megjelenik’ e szó fizikai testének mentális képe, valamint az a fogalmi leírás,
hogy ez az „alma” szó főnév, a szóban forgó megnyilatkozásnak alanya vagy tár8ya stb., másrészt egy alma (mint fizikai tárgy) mentális képe, valamint az a fogaln'l leírás, hogy az alma gyümölcs, ilyenkor meg ilyenkor terem stb.; ezzel a ’kétarcu Janusság’-gal magyarázható, hogy úgynevezett ’naiv percepció’ nem létezik, azaz hogy egy-egy percipiálandó tárgyban, jelenségben azt látjuk, amit abban a rá
vonatkozó feltevéseink és/vagy tudásunk alapján látni tudhatunk;
- a két mentális kép a szemiotikái szövegtan jelmodelljét képessé teszi arra,
hogy abban az esetben, amelyben a jelöltek fizikai tárgyak és a jelölők ’tárgynyel
vi’ elemek, azaz fizikai tárgyakra utaló nyelvi elemek (például az alma mint gyü
mölcs, s az „alma” szó) éppúgy alkalmazható legyen, mint abban, amelyben a je
löltek ’tárgynyelvi’, a jelölők ’metanyelvi’ (azaz tárgynyelvi elemekre utaló) ele
mek (például az „alma” mint tárgynyelvi elem, s a „főnév” mint metanyelvi elem);
- a két mentális kép végül a szemiotikái szövegtan jelmodelljét arra is képessé
feszi, hogy szövegbefogadás esetén külön kezelhessük azt, ami a vehikulum, illetöleg a vehikulum-imágó síkján történik attól, ami a relátum-imágó, illetőleg a re
jtem síkján történik; ez a kétsíkúság elengedhetetlen feltétele például a korreferencia adekvát tárgyalásának. Egy olyan szövegmondatpár esetében ugyanis, mint
Például „Tegnap találkoztam Péterrel. Már legalább két éve nem láttam őt” a „Pé
terrel” és az „őt” szavak a vehikulum, illetőleg a vehikulum-imágó síkján állnak
egymással kapcsolatban, és utalnak korreferenciálisan egy, a relátum-imágó, illető
i g a relátum síkján létező személyre.

B. Zs.: E pszichológiai kérdések tárgyalásához csupán azt jegyzem meg, tudva azt,
hogy a pszichológia mint tantárgy valamennyi iskolatípusban nem vezethető be, elen
gedhetetlen, hogy olyan tudományágak keretében, mint például a szövegtan is, ne ke
rüljenek megbeszélésre az alapvető pszichológiai kérdések vagy szempontok, neveze
tesen a lélektani folyamatoknak a nyelv működésében (a szövegalkotásban, a szövegelemzésben stb.) való szerepe.
***
E fejezetben eddig egy-egy olyan szemponttal foglalkoztunk, amelyek megvilágíthatják,
hogy - többek között - mivel járul hozzá a szemiotika, a kommunikációelmélet és apszi
chológia egy általános szemiotikái szövegtan létrehozásához, azaz egy olyan szövegtanéhoz,
amelyben a (komplex) jelek jelölője verbális elemeken kívül más elemeket is tartalmazhat
A továbbiakban az antropológia, a szociológia, a filo zó fia , majd ezek után is
mét a szem iotika körébe tartozó néhány kérdést vizsgálunk meg közelebbrőlKezdjük egy antropológiai tudományággal, az antropológiai hermeneutikával-

4 . k érd és:
M iv e l já r u l h o z z á a z a n t r o p o l ó g ia i h er m en eu t ik a
EGY ÁLTALÁNOS SZEMIOTIKÁI SZÖVEGTAN INTERDISZCIPUNÁRIS
MEGALAPOZÁSÁHOZ?

P. S. J .: Lássuk mindenekelőtt, hogy miért is fontos az antropológiai hermeneu
tika egy szövegtan létrehozása számára.
A ’hermeneutiká’-nak az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (lásd 1994-$
új kiadását!) - 3. értelmezésként - a következő magyarázatát adja: „az emberi kom
munikáció bármely közlési formájának megértési szabályait kutató tudományág.
Ha ehhez hozzávesszük az ’antropológiá’-nak azt az értelmezését, amely szerint li
az ember biológiai és kulturális meghatározottságának a tudománya, máris meg
kaptuk a választ: az antropológiai hermeneutika azt kutatja, hogy biológiai és kul
turális meghatározottságunk mit jelent a kommunikáció bármely közlési formája
nak megértése vonatkozásában. Ahhoz, hogy ennek ismerete egy megfelelően
funkcionálni képes szövegtan létrehozásához fontos, azt hiszem, nem férhet kétség
Az antropológiai hermeneutika egy-két alapelvének ismertetéséhez itt egy olas!
szerző, Carlo Tullio-Altan könyvéből (lásd Tullio-Altan 1992) idézek (tömörített in
formatív fordításban), aki egyrészt antropológiai felfogását három posztulátumrí
építi, másrészt a megismerés/tapasztalás két módja között tesz különbséget:
- Az elsőposztulátum annak szükségességét fejezi ki, hogy azt a folyamatot
amelynek során jelenségeknek értelmet, illetőleg értéket tulajdonítunk, olyan fo
lyamatnak tekintsük, amelyik egzisztenciális helyzetben megy végbe, és olyan kon
textusban, amelynek sajátossága meghatározható. Ez a posztulátum annak a valn
minek a figyelembevételére vonatkozik, amit a személyek „élettörténetéinek lf
hetne nevezni, dinamikus összetettségében magában foglalva mind a szociális sz?
mélyközi kapcsolatokat, mind a természeti és kulturális jelenlét formáit.
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- A m ásodik posztulátum az élet biológiai-strukturális sajátosságai figyelembe
vételének szükségességére utal. Az ember ugyanis nem csak hordozója kulturális
kódoknak, hanem olyan organizmus, amely filogenetikusán alkalmas arra, hogy
ezekbe a kódokba új tapasztalati elemeket tudjon beépíteni, annak érdekében,
h°gy formálja, átalakítsa azokat.
- A harm adik posztulátum a kulturális modellek öröksége figyelembevételének
a szükségességére utal, olyan modellekre, amelyek jelentésteremtő képekben/történetekben kodifikáltak és szociokulturálisan azt a célt szolgálják, hogy értelmet/érléket lehessen rendelni az egzisztenciális és történeti helyzetek számtalan és váltózó aspektusaihoz, amelyekben az emberek mint gondolkodó organizmusok élnek.
A szerző ezekre a posztulátumokra támaszkodva elemzi azután a megismerés/taPasztalás két alapformája, a foga lm i és a szim bolikus megismerés/tapasztalat sajátosságait. A történetileg adott szubjektumok által egyénileg megszerzett megis^erés/tapasztalat - állapítja meg Tullio-Altan - fogalom-jelekre történő fordítás út)án szocializálódik, amelyekben az a szociális ismeret ölt testet, amit az antropoló
gusok kultúrának neveznek, és amelyet az egymás után jövő generációk számára
a nevelés/oktatás közvetít a nyelvi kommunikáció révén.
A fogalom -jelek és a szim bólum -jelek között Tullio-Altan a következő módon
fesz különbséget:
A fogalom -jelek csoportja azokat a fogalmi modelleket vagy képeket foglalja
magában, amelyek az értelem-hozzárendelést vezérlik az élethelyzetek különféle
asPektusaihoz, az empirikus megismerés tárgyát képező tényékhez, rendelkezésre
bocsátva egyúttal azoknak a formális fogalmaknak a technikai apparátusát is, ame'yek e megismerés tudományos feldolgozásához szükségesek.
A szim bólum -jelek - a kulturálisan kodifikált szimbolikus jelentést hordozó je
lek - csoportja, azoknak a produktumoknak az együttesét foglalja magába, amelyek a ’spirituális’ (a művészi, a morális, a vallási) kultúra formáitól a mindennaP* élet legkülönfélébb valóságelemeinek transzfigurációjáig terjednek, olyan éle
Ölekéig, amelyek közül jelentőségüknél fogva kiemelkedik az ethnos [a néprajz],
az epos [az epika], és az ethos [az erkölcs], valamint a szimbolikus reagálás fornáinak olyan hagyománya, mint a rítus.
II Zs.: A posztulátumok közül itt az elsőhöz és a harmadikhoz fűzök egy-két

asi oiegjegyzést.
ifl
Az első posztulátummal kapcsolatba hozható az, amit a pedagógiai szakirodalom
nfí életkori sajátosság’-on ért: a pszichikai folyamatoknak és struktúráknak azon formá*ra, illetve azokra a tulajdonságokra és lényegbeli átalakulásokra gondolok, amelyek
tót a gyermek egy-egy fejlődési szakaszát jellemzik. Noha az életkori sajátosságok csak
fo a tanulók átlagára jellemzőek és igen nagy az egyéni eltérések lehetősége, a fejlődés
;o0 htjának, valamint az életkori sajátosságoknak az együttes ismerete és figyelembevéal* te*e szükséges a nevelési-oktatási feladatok eredményes megoldásához. A fejlődéssel
: le e8yütt ugyanis a fejlesztés lehetőségei is megfelelően változnak, azaz az egyes tulajsze honságok, képességek kialakításáról célszerű mindig a megfelelő időben gondoskod
un k. Úgy vélem, vonatkoztatható mindez a szövegekkel való foglalkozásra is.

Ami a harm adik posztulátumot illeti, egyrészt - minthogy napjaink tanulói más
kommunikációs környezetben nőnek fel, más kommunikációs tapasztalatokon nevel
kednek, mint amilyenben akár szüleik, akár tanáraik felnőttek, nevelkedtek - a kom
munikációs nevelés eredményessége szempontjából nem hagyhatók figyelmen kívül
sem azok a hatások, amelyek az óvodában, a szülői házban, az iskola kommunikáci
ós környezetében, sem pedig azok, amelyek a jelen tömegkommunikációs eszközei ál
tal tanítványainkat nap mint nap érik. Vannak ugyanis olyan „változók” [lásd Kádárné
Fülöp 1990) amelyek erőteljesen befolyásolják, hogy m ilyen céllal, m it és hogyan ta
nítunk (vagy kellene tanítanunk). Ilyenekre gondolok, mint például: a tanuló otthoni
körülményei; szülei, valamint a kortársi csoport (baráti kör, osztály) művelődési igé
nyei, rádióhallgatási, film- (videó-), tévénézési szokásai; a számítógép és az internet
megjelenése, hozzáférhetősége; az iskola településkörnyezetének civilizációs szintje; a
tanárok nevelési felfogása, tanítási célkitűzései stb. [Szabó 1985]. Másrészt mind a
szóbeli, mind az írásbeli kommunikáció gyakorlata évezredekre visszamenően kiala
kította a maga nyelvi és kommunikációs sémáit, ugyanakkor a kommunikációs hely
zet feltételeiből adódóan a kommunikációs konvenciók változtak és gazdagodtak.
Ezeknek a kulturális sémáknak (műfaji és nyelvi konvencióknak) - amelyek az alko
tót kommunikációs célja elérésében, az olvasót az értelmezésben segítik - az elsajátí
tása, gyakorlása írás, olvasás útján történik, következésképpen a kommunikáció taní
tásának és tanulásának intézményes kerete az iskola kell/kellene, hogy legyen.
Végül mindkét posztulátumra vonatkozóan talán nem érdektelen itt felidézni
Újvári Lajos - ugyan csak kisiskolásokra vonatkozó, de értelemszerűen más élet
korra is átvihető - írásának néhány részletét:
„Sem az írás, sem az olvasás nem öncél, hanem eszköz az ember emberrel va
ló érintkezésének, a magunk lelki tartalma átadásának, illetve a másoké átvé
telének egyik eszköze. (...) Amilyen felbecsülhetetlen szolgálatokat tesz azzal,
hogy összeköt nemcsak térben, hanem időben is távoli, egymástól messze
eső, egymást elérni különben képtelen lelkeket, annyira üressé, értelmetlen
né és haszontalanná válik, mihelyt közvetítetni megszűnik. Ebből (...) két kö
vetelmény adódik: 1. mind az írni-, mind az olvasnivalónak igazi szövegnek,
mégpedig a kisgyermek igényeihez, érdeklődéséhez, értelmei fejlettségéhez
mért szövegnek kell lennie; 2. a szövegnek igazi összeköttetést kell az író, il
letve az olvasó énje s egy vagy több másik, közeli vagy távoli én között te
remtenie. ...innivalójának tehát mind mennyiségre, mind minőségre olyannak
kell lennie, hogy kerek egésznek és sajátjának érezze, olvasnivalójának pedig
olyannak, hogy azt megérthesse, s az érdekelje is........elolvasnia mennyiségi
vagy minőségi okokból megközelíthetetlen szöveget (...) lehetetlen. Az ilyen
szöveg a gyermek számára nem igazi, hanem álszöveg...” [Újvári 1997.]
Természetesen nem szabad elfelejtetnünk, hogy az itt szó szerint, vagy csak tar
tamukban idézett megállapítások adott időszakban születtek, s értelmezésüket á
igen gyorsan változó helyzetnek megfelelően újra és újra el kell végeznünk.
A foga lm i és a szim bolikus megismerés célját szolgáló szövegek szemléltetésé k
re pedig lássuk a következő négy példát (az előző fejezetben bevezetett terminc s
lógiával élve: négy szöveg fizikai manifesztációját, négy szövegvehikulumot):

Ve/2

Ve/3

A nyitvatermők legtipikusabb osztálya a tonozosok osztálya. Ide tartoznak a fenyők és
a ciprusok. A fenyők tűlevelűek, sokszor őrvós hajtás-elágazásúak, hidegebb, MagyarorS2agnál magasabb vagy északibb területre
jellemzők. Ismert a lucfenyő (karácsonyfa), a
kettős 10 cnt-nél hosszabb tűjű feketefenyő.
A ciprusok levele pikkelyszerű, a fa alakja
sokszor oszlopos; inkább a mediterrán vidé
kekre jellemzők. Díszfaként szívesen ültetik
nálunk az örökzöld tuját, az életfát és ritkáb
a n a ciprust is.
[Oláh 1994]

K é p z e t é s fo g a lo m . Az érzékeink számára

Ve/4

Ve/5

SZOBROKAT VITTEM
Szobrokat vittem a hajón,
hatalmas arcuk névtelen.
Szobrokat vittem a hajón,
i

hogy álljanak a szigeten.
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Az orr s a fül porca között

:-

különben rajtuk semmi jel.
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Szobrokat vittem a hajón,

g

és így süllyedtem el.

kilencvenfokos volt a szög,
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adott tapasztalati valóságban csupán az egyes
elsődleges szubsztanciák léteznek a maguk já
rulékaival együtt, ám gondolatban képesek va
gyunk valóságos közös vonásaikat mintegy
„különválasztani” tőlük, s ennek alapján á lta 
lá n o s lényegüket megragadni. Így pl. egyaránt
embernek nevezem azt, aki szőke, magas, kék
szemű, sovány stb., s azt, aki barna, alacsony,
fekete szemű, kövér stb. Nyilvánvaló tehát,
hogy ilyenkor eltekintek’, elvonatkoztatok az
egyes konkrét emberek egyedi vonásaitól,
a b sztra k ció t végzek, azt ragadom meg, ami
valamennyiükben közös, ami lényegi, s így ju
tok el a fo g a lo m b ó l. Ez már ‘érzékfeletti’, ab
ban az értelemben, hogy nem tudom elképzel
ni. Egy bizonyos emberről lehet k ép zete m , lát
hatom lelki szemeimmel’ a ‘képét’, érzékelhe
tő vonásait akkor is, ha valóságosan nincs je
len; magam elé tudom képzelni a testalkatát,
arcvonásait, szeme és haja színét, hangját stb.
De az e m b errő l mint olyanról már csak fogal
mam lehet.
[Turgonyi 1993]

[Nemes Nagy 1988]

M á té m e g h ív á sa

Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté ne
vű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki:
„Kövess engem!” Az felállt és nyomába szegő
dött. Amikor később vendégül látta házában,
sok vámos meg bűnös odajött, s Jézussal és ta
nítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt
látva a farizeusok megkérdezték tanítványai
tól: „Miért eszik Mesteretek vámosokkal és bű
nösökkel?” Jézus meghallotta és így válaszolt:
„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem
a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg mit
jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.
Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, ha
nem hogy a bűnösöket.”
[.B ib lia 1976]
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Nyilvánvaló, hogy a Ve/2 és Ve/3 a fogalmi, a Ve/4 és Ve/5 pedig a szimbolie- KUs megismerést szolgálják. A Ve/3 azért is különösen figyelemreméltó, mert az a
0 Saíátossága, hogy példa a fogalmi megismerésre.
Folytassuk most a szociológia úgynevezett tudásszociológia ágával.

5 . k érd és:
M iv el já r u l h o z z á a t u d á s s z o c io l ó g ia e g y á lt a l á n o s
SZEMIOTIKÁI SZÖVEGTAN INTERDISZCIPLINÁRIS MEGALAPOZÁSÁHOZ?

P. S. J .: A komplex jelek jelösszetevőinek tárgyalásánál láttuk, hogy ezeket a jelössze
tevőket annak az interakciónak az eredményeképpen állapítjuk meg (hozzuk létre),
amely egy általunk szövegvehikulumnak tartott fizikai tárgy és ismereteink/tapasztalata
ink között jön létre (lép működésbe). Nyilvánvaló tehát, hogy foglalkoznunk kell az eb
ben az interakcióban szerepet játszó ismeretek/tapasztalatok tulajdonságaival és lehetsé
ges forrásaival. A tudásszociológia az a szociológiai tudományág, amely többek között az
zal a kérdéssel is foglalkozik, hogy honnan származik az a tudás, amellyel rendelkezünk
Ami ajelösszetevőket és a megformáltságntízú kapcsolatba hozható ismereteket il
leti, azokra vonatkozóan a következők mondhatók (lásd a 2. táblázatot, amelynek első
sora '¿.jelölőnek és a jelöltnek a fejezet első részében tárgyalt összetevőit sorolja fel i
mentális képek kivételével, második sora pedig az egyes összetevőkre vonatkozó isme
retek jellemzőit - hasonló összefoglalás található a Szövegtani kaleidoszkóp 2.-ben is!)
( la ) vehikulnm |-V eJ: a (1c) form áció |=Fo]: a
komplex jel fizikai leste komplex jel fizikai testé
(fizikai manifesztációja)
nek mentális képéhez - a
komplex jel alkotója vagy
befogadója által - rendelt
form aifelépítés

(2a) sensus |=Se]: a komp
lex jel fizikai testének
m entális képéhez - a
komplex jel alkotója vagy
befogadója által - rendelt
nyelvi jelentéstani |nyelvi
szemantikai ]felépítés

(2c) relátutn |=Re|: az a
(ténylegesen létező vagy
elképzelt) ’világfragmen
t u m amely a komplex jel
fizikai testeben - a komp
lex jel alkotójának vagy
befogadójának feltételezé
se szerint - kifejezésre jut

la: A vehikulumn vonat Ic: A (nyelvi) formációvá
kozó ismeretek nem rend- vonatkozó ismeretek szövegmondatszintig rendszERbc foglaltak
szBRbe foglaltak, afölött
RENDSZERbc csak igen mini
mális mértékig foglalhatn
ak

la: A (nyelvi) sensusra vo
natkozó ismeretek a sza
vak szintjéig még úgyahogy RENDSZERbc foglalnatóak, afölött alig

II c: A relátumvx vonatko
zó ismeretek világra vo
natkozóak, RENDSZERbe csak
a bizonyos természet-tudo
mányok körébe tartozó
tárgyakra/jelenségekre vo
natkozó ismeretek foglal
hatók

2. tá b lá za t

A szövegbefogadás és a szövegalkotás szempontjából az ism ereteknek a követ
kező három típusáról beszélhetünk:
- a mindenki számára egyformán hozzáférhető módon rendszerbe foglalt (el
sősorban grammatikai, poétikai stb.) ismeretek;
- a mindenki számára egyformán hozzáférhető módon rendszerbe ugyan netf
foglalt, de konvencionálisnak, több személy tudása részét képezőnek mondhat«
ismeretek (ezek éppúgy vonatkozhatnak a szövegek megformáltságára, mint bizc
nyos ’világdarabok’ felépítésére); végül
- a kizárólag egy-egy szem élyre jellem ző (elsősorban bizonyos ’világdarabok
felépítésére vonatkozó) ismeretek.
Az úgynevezett szövegtani ism eretek minden esetben a fenti három ismerettí
pus elemeinek kombinációjából jönnek létre. Erről bárki meggyőződhet, ha a fen
ti Ve/2-Ve/5 vehikulumokkal, valamint az általuk azokhoz rendelt formációval
sensussal és relátummal kapcsolatba hozható ismereteit elemezni kezdi.

B. Zs.: A 2. táblázatban összefoglalt jelösszetevőkre és a megfonnáltságukkal kap
csolatba hozható ismeretekre utalva a következőket jegyzem meg: a bemutatott négy
jelösszetevő közül - természetesen nem az itt vázolt szövegelmélet és szövegszemlélet
keretében - a form ai felépítésre, valamint a nyelvi jelentéstani felépítésre vonatkoz° (grammatikai, poétikai stb.) ismeretek a magyar nyelv és irodalom tantárgy anya
gát képezik, azaz a tanulóknak módjuk van „a mindenki számára egyformán hozzáfér
hető módon rendszerbe foglalt ismeretek” elsajátítására. Nem ilyen egyszerű a hely
e i azonban a szövegtani ismeretekkel. Más kérdés továbbá az is, hogy a magyarnyelv
órákon megtanult grammatikai, szövegtani ismeretek, valamint az irodalomórákon el
sajátított stilisztikai, poétikai stb. ismertek egy-egy (irodalmi vagy köznyelvi) szöveg
elemzésekor milyen módon és milyen összefüggésben jelennek meg (ha megjelennek).
A vehikulumot mint jelösszetevőt illetően pedig az a felismerés/felismertetés, hogy
egy szöveg (legyen az irodalmi szöveg vagy egy-egy tankönyv szövege) fizikai megjelenési formája jelentéshordozó szövegalkotó tényező, az oktatásban nem vált általános
gyakorlattá. Csak a legutóbbi oktatási dokumentumok írják elő követelményként a ver
bális, a hangzó és a vizuális információk együttes kezelését, megértését: a üpográfiá11ak, a szövegek vizuális elrendezésének, az illusztrációnak a megfigyeltetését, elemzé
sét. Különösen nagy szükség van erre napjainkban, az illusztrációkkal teli folyóiratok,
1 reklámok, a tévé, a személyi-számítógép dominanciájának korában. Ugyancsak eset*eges és a mindenkori tanár felkészültségétől is befolyásolt, hogy egy-egy szöveg értel
mezésekor figyelmet fordít-e a tanulók adott szöveggel kapcsolatos, ’világról való isme
reteire’. Könnyű belátni, mennyire nehéz jelentést rendelnie egy-egy szöveghez annak
a tanulónak, aki például Kosztolányi Dezső „Kipp-kopp, köveznek” című versében nem
h*d mit kezdeni’ a „miséznek a kismadarak” és „a bokor zöld oltár” kifejezésekkel.
í' S. J : A szövegtani ismeretekkel kapcsolatban megjegyzem még, hogy az empirikas metodológiákat rendelkezésre bocsátó - interdiszciplináris alapozás körébe so
rolható - tudományágak egyik feladata olyan módszerek kidolgozása, amelyek felhasználásával feltárhatók, vagy legalábbis megközelíthetők adott elemző közösségek (osztá
sok, szemináriumok) adott szöveg interpretálásakor alkalmazott ismeretei. Mi többek
(. között ezzel a céllal dolgoztuk ki a szövegelemzést/szöveginterpretálást előkészítő úgy
nevezett kreatív szövegmegközelítés módszereit. Az ezekkel a módszerekkel kapcsola1- h>s kérdések jelen könyvünk egy későbbi fejezetének képezik majd kizárólagos témáit.
Térjünk most rá ezért afilo zó fia interdiszciplináris funkciójának egyes kérdéseire.
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SZÖVEGTAN INTERDISZCIPLINÁRIS MEGALAPOZÁSÁHOZ?

tí
B S. J : a filozófiának a szövegtani kutatással kapcsolatos interdiszciplináris funkciói kö
lt zhl - mint például a kommunikáció általános kérdéseinek a megvilágítása, egy szövegtan
tadományágként való felépítése tudományfilozófiai aspektusainak elemzése, az interpretácio problematikájának filozófiai megközelítése - lássuk röviden csupán ez utóbbit

Az interpretáció problematikájával kapcsolatos két alapkérdés az interpretáci
ók és az interpretátorok lehetséges típusaitok a meghatározása.
Az interpretáció típusait illetően - az ’interpretáció’ szakszót a szövegeken, illetőleg a szövegekkel végrehajtható szövegtani valamennyi műveletre - a szemiotikai textológia például a következő, tetszőleges komplexitású multimediális szö
vegekre alkalmazható, 'interpretáció (típus) párok ’-at különbözteti meg:
- természetes vs elméleti: úgynevezett ’természetes befogadói szituációban’ létreho
zott (intuitív, azaz nem egy interpretációelmélet által előírt utasítás ’algoritmikus lépé
sei’-t követő) interpretáció vs egy interpretációelmélet utasításait követő interpretáció;
- értelm ező (más szóval: explikatív) vs értékelő (mis szóval: evaluatív): egy vein
kulumhoz valamennyi ’komplex jel’-összetevőt (vagy azok közül csak valamelyeket)
hozzárendelő interpretáció vs a hozzárendelt összetevőket valamilyen (stilisztikai, poé
tikai, szociális, morális, ideológiai, vallási stb.) normarendszerre vonatkozóan minősítő
az értelm ező interpretáció típusán belül megkülönböztetendő típuspár az el
sőfokú vs m ásodfokú: egy adott vehikulumhoz ’közvetlen’ (betű szerinti érte
lemben vett) ’komplex jel’-összetevőket hozzárendelő interpretáció vs ’közve
tett’ (szimbolikus értelemben vett) ’komplex jel’-összetevőket hozzárendelő;
- leíró (más szóval deskriptív) vs érvelő (más szóval: argum entatív): az ér
telmezést, értékelést csupán bemutató interpretáció vs a bemutatott értelmezést,
értékelést megokoló;
- strukturális vs procedurális: csupán az interpretációfolyamat eredményét be
mutató interpretáció vs magát az interpretációfolyamatot (is) bemutató.
Az elméleti interpretáció típusai között egyértelmű sorrendi relációk állnak fönn
(például az értékelő interpretáció nem hajtható végre az értelmező előzetes végre
hajtása nélkül). Ezekkel a sorrendi relációkkal itt nem kívánok foglalkozni, annak
kiemelését azonban szükségesnek tartom, hogy az interpretációk között kitünteteti
helyet foglal el az ’elméleti elsőfokú leíró strukturális értelmező’ interpretáció,
A különböző interpretátortípusok, illetőleg az azokba sorolható adott interpre
tátorok azokkal az úgynevezett interpretációbázisokkal (tudás-/meggyőződés-, feltételezés-, elvárás- stb. rendszerekkel jellemezhetők, amelyeket az interpretációfo
lyamatokban felhasználnak. Ezeknek a bázisoknak a megválasztására, illetőleg lét
rehozására vonatkozóan a következő lehetőségek állnak fenn:
a) az interpretátor megpróbálja az interpretálandó szövegre vonatkozóan (fi
lológiai és/vagy más szaktudományos szempontból) adekvátnak tartható bá
zist a szakirodalom alapján megtalálni, vagy létrehozni/rekonstruálni;
b l)a z interpretátor megpróbálja az egy adott befogadón vagy befogadócso
portra jellemzőnek tartható bázist a szakirodalom (vagy más források)
alapján megtalálni vagy létrehozni/rekonstruálni;
b2) az interpretátor megpróbálja az egy adott befogadóra vagy befogadócsoportti
jellemzőnek tartható bázist em pirikus úton létrehozni (különféle interpretáció
típushoz tartozó interpretációk végrehajtását előkészítő kreatív szövegmegköze
lítés többek között ennek az empirikus bázislétrehozásnak a céljára is szolgál);
c) az interpretátor azt a bázist választja interpretációja végrehajtásához, amely'
lyel az adott interpretációszituációban mint sajátjává rendelkezik.
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B. Zs.: Ami a fentiekben említett interpretáció- és interpretátortípusokat illeti vonatkoztatva az előbbit a tanórai szögelemzésekre, az utóbbit az elemzéseket végző, irányító tanárok interpretációs gyakorlatára
úgy vélem, ha különböző mértékben is, ezeknek a típusoknak szinte mindegyike jelen van oktatásunkban,
Az interpretációtípusok alkalmazása külön-külön, váltogatva, illetve egy-egy szö
veg esetében együtt alkalmazva is történik. A különféle interpretációtípusokhoz
tartozó interpretációk végrehajtását előkészítő kreatív szövegmegközelítések - fel
tehetőén azért, mert ilyenekre példák a jelenleg forgalomban lévő tankönyvekben,
tanári kézikönyvekben sincsenek - még nem váltak általánossá.
Az interpretátortípusok közül vélhetően a leggyakoribb az itt (bl)-gyel jelölt típus.
Azt azonban már nem állíthatjuk, hogy egy-egy tanár interpretációs gyakorlatában,
elemző tevékenységében kellően tudatosítottak mind a választott interpretáció-, illetve
“tterpretátortípusok. Túl az általános megállapításon, az bizton állítható, hogy szöveg
e'emzéskor gondot fordítunk olyan kérdések megválaszolására, hogy „Mi lehetett egy
adott szöveg alkotójának szándéka?” és „Mit mondhatott (!) az adott szöveg a korabe'' olvasóknak?”, de nem mondhatjuk el, hogy a „Mit mondhat egy szöveg a ma olvasóinak - nevezetesen az egyes tanulóknak?” kérdéssel való foglalkozás kielégítő lenne.
P S. J : Az interpretációk és interpretátorok típusaival kapcsolatban azt kívánom
még megjegyezni, hogy aform ális metodológiákat rendelkezésre bocsátó - interdiszüplináris alapozás körébe sorolható - tudományágak egyik feladata olyan ’reprezentdciós nyelvek’ kidolgozása, amelyek felhasználásával mind az interpretációbázisok,
"dnd az egyes interpretációfolyamatok eredményei egyértelműen reprezentálhatok,
A rendszermondatok szintaktikai interpretációjának szintjére vonatkozóan ilyen
reprezentációs nyelvet alkot például a grammatikai elemzés folyamán alkalmazott szín
Etikai kategóriák együttese. Egy szemiotikái szövegtani reprezentációs nyelv kidolgoZasa irányában megteendő első lépésként ennek a kategóriaegyüttesnek a szövegmondatok szövegnyelvészeti interpretációjára való kiterjesztésére kell kísérletet tennie,
Lássuk ezek után ismét a szem iotikát!
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SZÖVEGTAN INTERDISZCIPLINÁRIS MEGALAPOZÁSÁHOZ ( I I .) ?

jö P. S. /.- E fejezet első részében a szemiotika hozzájárulásaként a jelösszete>k) vóket és a je le k tipológiáját tárgyaltuk, azokat is közvetlenül a szemiotikái szó
r t a n nézőpontjából, és utaltunk rá, hogy a „jelek összevetésének" néhány
№ S2emiotikai kérdéséhez később térünk vissza.
jó
Ezzel a témakörrel kapcsolatban - amely gyakorlatilag az egyes szövegek mint
ze komplex jelek teljes elemzésével kapcsolatos valamennyi témát felöleli - az alábÜ); bakban kizárólag a kom pozicionális és a texturális organizáció egy-két aspektu>ly- Sat érintjük. Jóllehet, ez az organizációtípus-pár csupán egy az organizációtípusok
n®gy alapvető párja (manifesztált vs kiegészített, konfigurációs vs relációs, refe-

renciális vs predikatív, kom pozicionális vs texturális) közül, azért korlátozhat
juk tárgyalásunkat csak ennek a típuspárnak a kérdéseire, mert a többivel majd jf
len könyvünk későbbi fejezeteiben foglalkozunk.
Az organizációtípusok között kitüntetett szerepet játszik a kom pozicionális of
ganizáció típusa, mert a komplex jelek felépítettségének (más szóval megformált
ságának, architektonótójának) alapját képező szintek és egységek bevezetési
ezekre vonatkoztatva történik. Ezekkel a szintekkel (és egységeikkel) kapcsolatban
a szemiotikái szövegtanban alapvetők a következő megkülönbözetések [példák
ként ugyan kizárólag verbális szövegekre hivatkozom, de ezek a megkülönbözte
tések érvényesek bármilyen komplexitású multimediális szövegre is; az alkalma
zott kategóriák (kategórianevek) megválasztásánál is az volt az egyik döntő szent
pont, hogy ne kötődjenek egyetlen ’komplex jel’-típushoz se]:
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A m akroarchitektonika \=MaA \ szintje (felső szint)-.
- elem i egysége az első fo k ú makroegység (például írott/nyomtatott szó
vegekben a szerző által mondatzáró írásjelekként értelmezett írásjelek f
kel elkülönített szövegmondatok; hogy milyen írásjelek milyen körűimé J
nyék között tekintendők szövegmondatzáróknak egy adott interpretáció 1
során, az minden esetben pontosan definiálandó);
-k o m p le x egységei az első fokú makroegységekből, illetőleg az ezek
tömbjeiből feltételezetten létrejövő tömbök, azaz másod-, harmad-, n-eO
fo k ú makroegységek [például a szövegmondatokból feltételezetten léi
rejövő szintaktikai, szemantikai (nyomdatechnikai?) ’elemi tömbök’, va
lamint az ezekből különböző lépcsőkben feltételezetten létrejövő ’na
gyobb egység’-ek, a szöveg egészével bezárólag).

A m ezoarchitektonika \=MeA\ szintje (középső szint):
- elem i egysége az első fo k ú mezoegység (például írott/nyomtatott szőve 1
gekben a szóalakok);
- kom plex egységei az első fokú mezoegységekből, illetőleg az ezek tömb
jeiből létrejövő tömbök, azaz a másod-, harmad-, n-edfokú mezoegysé >
gek (például a szóalakokból létrejövő szintagmák, valamint az ezekből
létrejövő tagmondatok, illetőleg mondattömbök, az elsőfokú makroegy
ség szintjét közvetlenül megelőző szintig).
A m ikroarchitektonika \=MiA] szintje (alsó szint):
- elem i egysége az elsőfokú mikroegység (szövegekre vonatkoztatva példa
ul egyrészt a szóalakokban egymástól elkülönített tőmorfémák, valamin1
képzők és toldalékmorfémák a magyar nyelvben, másrészt a hangok/betűk)
- komplex egységei az első fokú mikroegységekből létrejövő másod-, harmad
n-edfokú mikroegységek (szövegekre vonatkozóan például egyrészt a szóalak 1
okban fellelhető különféle komplexitású ’tőmorféma+suffixumai’ konfiguráö
ók a magyar nyelvben, másrészt a szótagok és szótagkombinádók; mindkettő
az első fokú mezoegység szintjét közvetlenül megelőző szintig).
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A szubarchitektonika \=SuA \ szintje (az alsó szin t alatti szint):
- elem i egysége az első fo k ú szubm ikroegység (szövegekre vonatkozóan
például a fonológiai megkülönböztető jegyek);
- kom plex egységei az első fokú szubmikroegységekből létrejövő szubmikroegység konfigurációk (szövegekre vonatkozóan például a fonológiai még
különböztető jegyeknek egy adott nyelv hangjaiként realizált konfigurációi),

ák
B. Zs.: Tekintettel a kom pozicionális organizáció jelentőségére, lássuk annak
:te szintjeit és egységeit egy konkrét szöveg kapcsán is! Szövegnek Nemes Nagy Ágnes
na »Szobrokat vittem” című versét választottam (lásd fent a Ve/4 vehikulumot), a
■ ni szemléltetés keretéül pedig annak a táblázatnak egy ’lexikai megformáltság’-ra szű
kített változatát (lásd 3■ táblázat!), amelyet a Szövegtani kaleidoszkóp 2. Beveze
tő olvasmányában alkalmaztunk.
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Ve/3 [=SZ0BR0KAT VITTEM]
? Mondattömb(ök)?
Összetett mondatok

szobrokat vittem a hajón,
hogy álljanak a szigeten

,ve MeAtf

Egyszerű mondatok

szobrokat vittem a hajón és álljanak a szigeten

^

Főnévi / Igei csoportok

a hajón, a szigeten,/
szobrokat vittem, vittem a hajón

b á| MeAü

Szóalakok

szobrokat, vittem, a, hajón, hogy, álljanak,

:g)

-----------------------------

a, szigeten
Szóalakok

s z o b r o k á llj_

morfémacsoport összetevői

■ okát, ja n a k

Morfémák

szobor/szobr, v isz/ ti a, hajó, hogy, áll, a sziget,
(o)k, j a j t , tt, (e)m , -n, -j -(a)n(ak), -en

ldá
tini
íík)
ad-

Szótagok

ilak ZMiaU/

Betűk

rád

----------------------

szob-, ro-, kát, vit-, lem, a, ha-, jó n , hogy, áll-,
ja , -nak, a, szi-, ge-, ten
a, b, c, cs, d, e, é, f , g , .......

étté
3■ tá b lá za t

A 3 táblázat a „Szobrokat vittem” című vers csupán első szövegmondatának ar
chitektonika-egységeit mutatja. Hasonlóképpen tagolható (tagolandó) a vers másik
két szövegmondata is. A három szövegmondat tagolásánál - minthogy itt ’monda
tokéról van szó - a táblázatban feltüntetett egységek mind a rendszer, mind a szö
veg egységei lesznek. E három szövegmondat ’szöveg’-gé kapcsolásakor azonban
már nem találunk ’rendszer’-beli egységeket! Az összekapcsolást a ’makroarchitektoniká’-nak ezen a felső szintjén már csak a szöveg oszlopában folytathatjuk.
Ezeket a kérdéseket azonban bővebben majd a szövegtan és a (szöveg)nyelvészét kapcsolatának, illetőleg az értelmező szöveginterpretáció műveleteinek
tárgyalásakor elemezzük.
***
E fejezet tematikájához lásd különösen a Szem iotikái szövegtan 9 . (1996) kö
tete „Az interdiszciplináris keret diszciplínái” szekciójában említett műveket, vala
mint az ebbe a szekcióba felvett tanulmányokat.

AZ ÁLTALÁNOS SZEMIOTIKÁI SZÖVEGTAN
ES SZÖVEGTANI TÁRSTUDOMÁNYAI

második fejezet 1. táblázata, „szövegtani társtudományok” megjelöléssel a követ
kező tudományágakat sorolja fel:poétika, narratológia, retorika, stilisztika, esztétika. (Az, hogy miért nevezzük ezeket a tudományágakat „szövegtani társtudományoknah”, azt hiszem, nem igényel különösebb magyarázatot, ha az esztétika területe bővebb
is annál, mintsem hogy egészében szövegtani társtudománynak minősíthetnénk.)
Ezekkel a tudományokkal kapcsolatban az első kérdés a következő:

A

1 . kérd és:
M iv e l f o g l a l k o z n a k a v e r b á l is s z ö v e g e k h a g y o m á n y o s
ÉRTELEMBEN VETT SZÖVEGTANI TÁRSTUDOMÁNYAI (A POÉTIKA,
NARRATOLÓGIA, RETORIKA, STILISZTIKA STB.)?

P- S. J : Ez a kérdés azért lényeges, mert mind a mai napig nem történt eredményes kísérlet e tudományágak tárgyának (tárgyainak) olyan jellegű meghatározására- hogy annak alapján egymáshoz való viszonyuk kielégítő módon tisztázható lenne- Ha erre a kérdésre rövid választ kívánunk adni, a következőket mondhatjuk:
beszélhetünk egy többé-kevésbé valamennyinek részét képező témakörről, amit röv'den „a szó- és gondolatalakzatok elm élete” címmel illethetnénk (hogy itt a „köz° s részre” csak a legszembetűnőbb példát említsem). Ehhez csatlakoznak azután az
e8Yes tudományágakra sajátosabban jellemző olyan témaköri egységek, mint: a/?oétika esetében az irodalmi műnemek és műfajok témája; a narratológia esetében
32 elbeszélő szövegek felépítésének témája; a retorika esetében a meggyőző (a szón°hi) beszéd témája; a stilisztika esetében a szerzőkre, szövegtípusokra és korokra jellemző stílusok (nyelvhasználati módok) témája; az esztétika esetében a legtá
gabban értelmezett (verbális) ’esztétikum’ mibenlétének a témája; valamennyi eset
ben az adott téma kutatása/leírása eszközeinek tárgyalását is magukban foglalva.
E kérdés mélyrehatóbb elemzéséhez nagyon tanulságos a Világirodalm i lexi^°n vonatkozó szócikkeinek újraolvasása, azokat a ’tárgy-cél-módszer’ hármas
SZemszögéből vizsgálva.
P- Zs.: A verbális szövegek szövegtani társtudományaihoz mindenekelőtt annyit: közb’dott, hogy valamikor léteztek külön „Poétika”, „Retorika” és „Stilisztika” elnevezésű
tantárgyak és ilyen című tankönyvek is. Ha azt vizsgáljuk, hogy jelenleg mikor és hol for
dulnak elő az iskolai oktatásban e társtudományok témái - kizárólag az említett három

tudományágnál maradva
általánosan azt mondhatjuk, hogy az említett társtudomá
nyok körébe sorolható ismeretek a 6-18 éves korosztályok magyar nyelv és/vagy iroda
lom tananyagának bármely iskolafokon - természetesen különböző mértékben, mennyi
ségben és az adott korosztálynak megfelelő megfogalmazásban - mindig részét képez
ték. Hosszabb ideig a legtöbb tankönyvben e társtudományok elméleti anyagának össze
függő, rendszerükben való ismertetése nem szerepelt - hogy miért, azt a későbbiekben
látni fogjuk -, legfeljebb legfontosabb fogalmaik meghatározásai a tankönyvek „Irodalomelméleü tárgymutatójában. További eligazítást a tanulók, illetve a tímárok számára
készült különböző segédletek nyújtottak, amelyek irodalmi és művelődéstörténeü szakkifejezéseket magyaráznak meg az irodalomelmélet, a poétika és a stilisztika tárgyköré
ből, illetve kiterjednek - többek között - az esztétika azon alapfogalmaira is, amelyek
gyakran előfordulnak az Iskolai tankönyvek szövegében. Lássunk erre két példát!
Alföldi Jenő Irodalm i fogalom tár című könyvében - amely nemcsak meghatá
rozásokat ad a szakkifejezésekről, hanem példákkal is bemutatja használatukat a következőket olvashatjuk:
„Poétika: Költészettan. Az irodalmi művek, műfajok és formák tudománya, rend
szere. Az irodalomelmélet egyik ága mely az esztétikával is kapcsolatban van.”
„Retorika: Eredetileg: szónoklattudomány, beszédstilisztika, ékesszólás, a
meggyőző, frappáns és hatásos érvelés tudománya vagy művészete. [...]”
„Stilisztika: A szóbeü, írásbeü vagy egyéb művészi és ismeretközlő kifejezésmódnak az eszközeik ismérveit és törvényszerűségeit vizsgáló tudomány. A
műelemzésnek az a része, amely nem a mű eredetét, keletkezésének törté
nelmi és alkotói körülményeit vizsgálja elsősorban, hanem a műben rejlő
hatóelemeket, a szerkezetet, formanyelvet, a benne érvényesülő egyénisé
get, művészi hatásokat és utalásokat, a poétikai szabályok érvényesülésének
módját, hangulatát, kifejezésbeli intenzitását és így tovább.” [Alföldi 1993 )
A Kelecsényi László Zoltán szerkesztette Középiskolai irodalm i lexikon megfe
lelő címszavai alatt pedig a következőket találjuk:
„Poétika: Költészettan, az irodalmi művek, műfajok és formák tudománya,
rendszere. A költészet elmélete, amelynek mibenlétével, eredetével, fejlő
désével, műfajaival, tartalmi, szerkezeti, formai sajátosságaival, nyelvi ki
fejezőeszközeivel foglalkozik.”
„Retorika: (-i jegyek) A görög-római kultúrában a szónoklat tudománya, a hatá
sos szónoki beszéd megalkotására és elmondására vonatkozó tudnivalók együt
tese. Később a prózai műfajok elméletével foglalkozó tudományt Ls jelentette.
*A tudatosan tagoló, logikai-érzelmi elemeket harmonikusan egyesítő, a szöveg
építés egészét figyelembe vevő, arányosságra törekvő eljárások stilisztikai esz
köze Ls. A retorikai alakzatok gyakran érintkeznek stilisztikai alakzatokkal.”
„Stilisztika: a nyelvtudomány egyik ága, amely a nyelvi rendszer elemeit
azok hatásos és célszerű felhasználása szempontjából vizsgálja. Nagyobb
területei a stíluselmélet, -történet és -kriüka.” [Kelecsényi 1994.)
Ami a tankönyveket illeti, korábban - az ’egytantervűség’ és ’egykönyvűség’ idején - a
tantervben meghatározott irodalomtanítási koncepciónak megfelelően ezek az elméleti fo
galmak részben egy-egy adott évfolyam irodalmi anyagához rendelten jelentek meg rend

szerint külön fejezetként egy-egy, irodalmi alkotásokat tartalmazó témakör után. Mintegy
jelezve azt, hogy a tanítási-tanulási folyamat középpontjában az irodalmi alkotásnak kell állaz irodalomelinéleü ismeretek feldolgozási módjának lényege, hogy az adott elméleti
ismereteket a művekben kell felfedeztetni. A négy osztályos középiskolák 111. évfolyama szá
mára készült (és jelenleg is használatos) Magyar nyelv [Honü-Jobbágyné 1994] pedig ugyancsak a tanterv előírásainak megfelelően - ,A stílus, a stílusrétegek” és ,A művészi
nyelvhasználat sajátosságai” témakörökbe rendezve tartalmazza a stilisztikai ismereteket.
Az új oktatási dokumentumokban - amelyek ma már lehetővé teszik különféle
magyar nyelvi és irodalomtanítási koncepciók együttes jelenlétét az oktatásban az eddigi gyakorlathoz képest jelentősebb szerepet kap például a retorika. Valamennyi különböző felfogású tanterv és a hozzájuk készült/készülő tankönyv(ek)
ismeretével természetesen nem rendelkezhetünk, ezért ide illő példánkat egy ko
d b a n már említett tankönyvcsaládból vesszük.
Szende Aladár A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak című könyvében
a Szövegtanhoz és a Stilisztikához hasonlóan a Retorika is önálló fejezet.
A fejezetet Babits Mihály - a retorika jelentőségét fogarasi diákjainak 1909-ben
megfogalmazott - gondolatai vezetik be, a retorika meghatározása pedig a következő:
,A retorika: szónoklattan. A szó görög eredetű. A rétor a régi görögöknél és rá
maiaknál az ékesszólás mestere és tanítója volt Arisztotelész szerint a retorika a
beszéd művészete, egyben olyan mesterség, amely a rétort képessé teszi a meg
győzésre. A legnagyobb római szónok, Cicero pedig a retorikát így határozta meg:
»Művészies módja a beszédnek, amelynek feladata a meggyőzés.«" [Szende 1993 ]
A tankönyvhöz készült M ódszertani útmutatóban az adott fejezettel kapcsola
tosan ezt olvashatjuk:
„A tankönyv újító törekvéseinek egyike ennek a témának diszciplináris
színvonalú tárgyalása. Nagy és régi hagyomány kötelez napirendre tűzésé
re a középiskolában úgy is, mint a poétikával párhuzamba állítható, tehát
prózaelméleti stúdium. A szövegtani és a stilisztikai fejezetek anyaga
ugyanis egyaránt kölcsönösségi viszonyban van a retorikával. Az első mint
a közlendő tartalom hibátlan szerkesztését érvényesítő szabályrendszer, a
második mint a szónok szándékának megfelelő nyelvi anyag alkalmazásá
nak több szempontú és érzékenyen hozzásimuló módjának stúdiuma.
Mindkettő támogatja ugyanis a szónokot a meggyőzésben.” [Szende 1994.)
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2 . kér d és:
( m iv e l k e l l ,

h o g y fo g la lk o zza n a k )

MULTIMEDIALIS SZÖVEGEK SZÖVEGTANI TÁRSTUDOMÁNYAI?

J ; f J ':
a kérdés azért lényeges, mert tekintettel arra, hogy a humán kornrnuVe ac'úban létrehozott és befogadott szövegek jelentős hányada m ultim ediális szőe
nem verhális összetevőinek poétikai, retorikai, narratológiai, stilisztikai,
ten 6tÍ*<aÍ asl)e*<tusa*va^ *s foglalkozni kell. Erre a kérdésre a legáltalánosabb szinaz a válasz adható, hogy ezek a társtudományok egyrészt azt kell vizsgálják.
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hogy a multimediális szövegek nem verbális összetevőiben milyen, a verbális szö
vegekre jellemző poétikai, retorikai stb. elemekkel/struktúrákkal analóg elemek/struktúrák találhatók, másrészt azt, hogy melyek a kizárólag multimediális szö
vegekre jellemző poétikai, retorikai stb. elemek/struktúrák. Az utóbbi időben egyre
több olyan tanulmány/könyv lát napvilágot, amely ezekkel a kérdésekkel foglalko
zik, amin nem csodálkozhatunk, látva például a vizuális elemek mind jobban növek
vő szerepét mind a nyomtatásban megjelenő publikációkban, mind az elektroné
kus/telematikus kommunikációban, hogy a filmről és a televízióról ne is beszéljünk.
B. Z s.: Szövegek nem verbális összetevőinek megfigyeltetésére a korábbi tan
könyvekben is találhatunk ilyen utalásokat, mint például:
„Az írói helyesírás érintkezik a látható nyelv más sajátosan szépirodalmi
formáival, az íráskép sokféle egyéni eszközével: sorhosszúság, strófaszer
kezet, betűtípusok, kiemelések stb. Ezen a ponton érintkezik az írásmód
stilisztikájával a képvers.” [Honti-Jobbágyné 1994.]
A közoktatás új alaptanterve műveltségi területek szerint rendezi el a 6-16 éves
korosztály számára tanítandó tananyagot és a követelményeket. A multimediális szö
vegek összetevői megfigyeltetésének, rendszerezésének, megértésének követeimé
nyeit nemcsak az .Anyanyelv és irodalom", hanem a „Művészetek” műveltségi terü
let „Vizuális kultúra” és „Mozgóképkultúra és médiaismeret” fejezetei is tartalmazzák
A médiaismereteket például (a ‘médium’ szakszó sajátos értelmezésében) egy, #
közelmúltban megjelent A világfa körül. Irodalom , néprajz, m édiaism eret 10-H
éveseknek - egyébként tematikus elrendezésű - tankönyv a következőképpen ve
zeti be „Modern világunk médiái” címmel:
„Mindenekelőtt magyarázzuk meg a médium szót. A jelentése: közvetítő. Láttuk
hogy valamely Ismeret, gondolat közvetítője lehet maga az ember: tehát a szó
beliségben az ember a médium. Lehet a közvetítő - az írás, a nyomtatás révén
- a könyv, az újság, a plakát, a képregény. Ezek a nyomtatott médiumok. Ke
runkban azonban talán még a nyomtatott médiumoknál is nagyobb szerep«1
kezdenek el játszani azok a készülékek, amelyek elektromos töltésű részecskék
kel működve közvetítik az információkat Ezeket elektronikus médiumoknak ne
vezzük. Ide soroljuk a rádiót, a magnetofont, a televíziót, a videót, a számítógé
pet, valamint a belőlük alkotott rendszereket A nyomtatott és az elektronikus
médiumok nagy részét tömegkommunikációs médiumoknak [...] mondjuk, nted
lehetővé teszik, hogy sok-sok ember kerüljön kapcsolatba - ún. kommunikációs
viszonyba - közeli vagy távoli politikai eseményekkel, hírekkel, irodalmi, képzó
művészeti, zenei alkotásokkal, a színházzal, a tánccal, a filmmel. Mindezt vagy á
eseménnyel egyidőben, vagy rögzített formában tárják elénk...” (Boda 199Ó-1
Ugyanebben a tankönyvben a „Képversek” címszó alatt a következőket találjuk
„A könyvnyomtatás elterjedésének természetes következménye volt, hog)
a szavak, verssorok, versszakok írott képe szinte önálló jelentéssel gazdi
gította a szöveg által hordozott értelmet. [...] Az ókortól napjainkig nép
szerű - bár nem túl gyakori képverseknek az a jellemzőjük, hogy külsó
alakjuk megmutatja a vers témáját...”

Lássuk ezek után - a társtudományok között egy lehetséges ’munkamegosztás’-t
feltételezve hogy közelebbről mivel is kellene foglalkozniuk a verbális szövegek
többé-kevésbé autonómnak tekinthető társtudományainak.

3.

kérd és:

M l KELLENE LEGYEN A TÁRGYA, CÉLJA ÉS MÓDSZERE
A SZÓ- ÉS GONDOLATALAKZATOK (AUTONÓM) ELMÉLETÉNEK?

P- S. J .: A válasz erre a kérdésre egyidejűleg könnyű is meg nehéz is. A ’szó- és
gondolatalakzatok’ vizsgálata a poétika és a retorika keretében több évezredes
múltra tekinthet vissza, és kezdettől fogva tárgyát képezte a stilisztikai elemzésnek
ls>ami azt jelenti, hogy ezekre az elemekre/struktúrákra vonatkozóan az idők fo
lyamán nemcsak hatalmas ismeretanyag halmozódott fel, hanem igen kiterjedtté
valt vizsgálatuk szempontjainak panorámája is.
Ennek alapján viszonylag könnyű eldönteni, hogy mi legyen a tárgya ennek a
szövegtani társtudománynak: egyrészt a ’figurális’ (a nem betű szerinti értelemben
vett/veendő) ’szóalakzatok’, másrészt a verbális kommunikációban nemcsak a szaVak, szintagmák és mondatok szintjén, hanem a több szövegmondatból álló szövé
sek szintjén is alkalmazott/alkalmazható ’gondolatalakzatok’ struktúrái.
Cé/ja az kellene legyen, hogy olyan ismereteket foglaljon rendszerbe, amelye
ket valamennyi más társtudomány célkitűzésének megfelelően használhat. Más
szóval: vonatkoztasson el - amennyiben lehetséges - mindazoktól a tulajdonsá
goktól, amelyek az egyes hagyományos társtudományokon belül ezekhez az alak
otokhoz mint ’társtudományspecifikus tulajdonság’-ok tapadtak. Hogy ez mikép
pen valósítható meg, erre a kérdésre a válasz már nem könnyű.
óz előbbiekből a m ódszen t vonatkozóan az következik, hogy ez a módszer a
szó legszorosabb értelmében (leíró) nyelvi szintaktikai-szemantikai kell legyen.
ff°gy ezekhez az alakzatokhoz milyen körülmények között, milyen poétikai, retor‘kai, stilisztikai jegyek (értékek) járulnak/járulhatnak, ezt kimutatni majd az egyes
ailtonóm szövegtani társtudományok feladatainak egyike lesz.
B. Z s.: Utaltunk már arra, hogy a vonatkozó elméleti ismeretek tanítása megoszEk a magyar nyelv és irodalom tantárgy két része között, így az ’alakzatok’-é is. Az
‘Elzátokról általában a magyar nyelv óráin szerezhetnek ismereteket a tanulók,
Például a négy osztályos középiskolák III. évfolyamán „A nyelvi elrendezés a művé
ül nyelvhasználatban tankönyvi fejezet” [lásd Honti-Jobbágyné 1994] „az alakzatok”, „az ismétlés változatai”, „a halmozás és fokozás", „a gondolatritmus”, „az ismétféssel érintkező alakzatok", „az ellentét”, „a kihagyás, csökkentés”, „a felcserélésre,
helyettesítésre épülő alakzatok” és „az alakzatok hatása” címszavak köré rendezve
targyalja ezeket az ismereteket. Egy másik tankönyv szövegstilisztika témakörének
"Stilisztikai alakzatok” fejezete tartalmazza a paralelizmusokra, a fokozásra, az is
métlésre, az ellentétre stb. vonatkozó ismereteket [lásd Szende 1993 ]. Irodalomórá
i n pedig egyrészt egyes középiskolai tankönyvek „Művészet, valóság, érték”, illet-

ve „Művészet és valóság” [lásd Mohácsy 1988) című, a tankönyvsorozatot bevezető
fejezeteiből, másrészt - a továbbiakban - induktív módon, az adott évfolyam adott
irodalmi alkotásainak tárgyalásakor az arra legjellemzőbb alakzatok értelmezésével
***
Feltételezve a szó- és gondolatalakzatok (autonóm) tudományágának létezését,
vizsgáljuk most meg röviden azokat a kérdéseket, amelyek a többi szövegtani társtudományt érintik. Úgy tűnik, hogy azok csoportján belül három, egymástól jól el
különíthető alcsoportot különböztethetünk meg. Az egyikbe a tipológiai jellegű
társtudományok sorolhatók, a másodikba a stílus aspektusaival, a harmadikba az
esztétikai értékekkel foglalkozók. A továbbiakban ezeket az alcsoportokat vesszük
sorra. Jóllehet ezeknek az alcsoportoknak a tárgyalásánál is elsősorban a verbális
szövegek állnak figyelmünk középpontjában, ezek a társtudományok céljukat, tár
gyukat és módszerüket a multimediális szövegek vizsgálatára is ki kell terjesszék
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P. S. J .: Ezeknek a társtudományoknak a tartományán belül is célszerű lenne
egy olyan 'tipológiai alaptudom ányág'-at létrehozni, amely úgy foglalná rendszer
be a szövegmegformáltság típusaira vonatkozó általános alapismereteket, hog)
azok bármely olyan ’speciális szövegtípus vizsgálatára létrehozott tipológiai tudómányág’-ban alkalmazhatók lennének, mint például az irodalmi művekkel foglal
kozó poétikában, a legáltalánosabban értelmezett - a közérdekű élőszóbeli meg
nyilvánulás valamennyi formájával foglalkozó - retorikában stb.
A tipológiai alaptudományág a leíró, az elbeszélő, az érvelő, a dialogikus stb. szó
vegtípusok formai és szemantikai megformáltságának jellemző jegyeit kellene, hog!
rendszerbe foglalja, úgy, hogy ne hivatkozzon közveüenül sem irodalmi, sem retori
kai, sem ezekhez hasonlóan mis speciális jellegű művekre. (Hogy legalább egy példa1
említsek, az elbeszélő szövegtípust illetően csak az általános narrativika kérdéseit tár
gyalja, a folklorisztikai, a bibliai, az irodalmi stb. narrativikáét ne.) Meggyőződései*
szerint erre azért is szükség lenne, mert például az, hogy egy szöveg irodalmi-e vág!
sem - különösképpen ami a modern és a posztmodern irodalmi műveket illeti -, nei*
vagy nem kizárólagos jelleggel ’inherens’ (belső) tulajdonsága egy adott szövegnek
Egy ilyen tipológiai alaptudomány köré szerveződve
- a poétika egyrészt az ’irodalmiság’ fogalmának tisztázásával (definiálásával) kel
lene, hogy foglalkozzon, másrészt az egyes irodalmi műnemek/műfajok kérdéseivel
- a retorika egyrészt a ’közérdekű élőszóbeli megnyilvánulás’ fogalmának tis*
tázásával (definiálásával) kellene, hogy foglalkozzon, másrészt az egyes retorika
műnemek/műfajok kérdéseivel [lásd Wacha é.n.J;
- a többi speciális tudományágai, ezek analógiájára kellene felépíteni.

A ’kommunikáció-szituációk’ általános kérdéseinek vizsgálatát mind a tipológiai
^laptudományág, mind a speciális tipológiai tudományágak esetében, úgy gondolom, célszerű lenne egy általános szövegtan feladatkörébe utalni.
B. Z s.: A szövegmegformáltság típusaira vonatkozó általános alapismeretek ta
rtását illetően lényegében a már elmondottakat kellene megismételnünk.
A poétikai ismeretek elsajátíttatására napjainkban azonban - éppen a kibővült
tankönyvkínálat következtében - használatosak már olyan tankönyvek is [lásd
Például Grüli et alii 1994], amelyek nem irodalomtörténeti elrendezésűek, hanem
a műnemek (Líra, dráma, epika) szerint rendezik el a tananyagot, és hasonlóan in
duktív módon az elméleti ismereteket egy-egy adott irodalmi alkotás kapcsán.
S hogy e sokszínűségre még egy példát említsünk, a Beavatás. Irodalom - és szőVegértelm ezés című tankönyv „Bevezetőjé”-ben a következők olvashatjuk:
„[...] nem a művek keletkezésének időrendjét tekinti elsődleges és kizá
rólagos tananyag-elrendezési elvnek, hanem jórészt úgynevezett problémacentrikus tanítási egységekből (modulokból) áll, amelyek a szövegköziség elvére épülnek... A modulok többsége - az ellipszishez hasonló
an - két fókusz köré épül. Ezek egyike valamilyen erkölcsi, lélektani,
eszmetörténeti kérdés. A másik fókuszt egy műfajelméleti, poétikai jel
legzetesség alkotja. [...] Az utóbbiban, a poétikai képességfejlesztő fó
kuszban novellaelemzési modellek, a komikum forrásai és válfajai, az
eposz, illetve a komédia műfaji konvenciói, az utalás és az utánzás, az
óda műfaji sajátosságai stb. állnak. A két fókusz együttesen határozza
meg az egy anyagrészbe kerülő műveket és az értelmezésüket elősegítő
tevékenységeket.” [Arató-Pála 1995 ]
Ami a retorikái illeti, a közérdekű élőszóbeli megnyilvánulás fogalmának tisztáZasa, illetőleg az egyes retorikai műnemek/műfajok oktatása ugyancsak a magyar
nyelv tantárgy tananyagaként jelenik meg. Például, a már említett, a négyosztályos
jíunnáziumok 111. osztálya számára készült tankönyv ezeket az ismereteket ilyen fe
jleteiben tárgyalja, mint A társalgási stílus, A tudom ányos és szakm ai stílus, A
Publicisztikai stílus, Közéleti írásbeliség: a hivatalos stílus, Közéleti szóbeliség:
k ia d ó i (szónoki) stílus. Ebben a tankönyvben az említett fejezeteket különböző
szövegekhez kapcsolt megfigyelési feladatok vezetik be, ezeket követi az éppen tár8yalt fogalom magyarázata, illetve az adott fogalomhoz tartozó műfajok és jellem
e k felsorolása. Egy másik, ugyancsak a középiskolai oktatáshoz készült tankönyv
Pedig az írásbeli megnyilvánulásokra vonatkozó ismereteket lényegében az előb■ uez hasonló elrendezésben ilyen alcímek alatt tárgyalja: Hogy ír a közélet tollj0rgatója, a publicista?, vagy A tudom ányok és a szakm ák nyehn műhelyében,
az élőszóbeli megnyilvánulásokat pedig Retorika című fejezetében, kronologikus
s°rrendben, a Halotti beszédtől egészen napjainkig. Minthogy ez utóbbi könyv egy
^könyvesakid része, az elméleti ismeretekhez kapcsolódó kérdéseket és feladatoat külön kötet tartalmazza [lásd Szende 1996.], illetve az érdeklődő diákok továb\ részletesebb információkat a tankönyvcsaládnak ezt a tananyagrészét kiegészítŐ.
Úgynevezett modultankönyvéből nyerhetnek, [üsd Grüli et alii 1994.].
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P. S. /..- Mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy amíg mind a tipológiai
alaptudományág, mind a speciális tipológiai tudományágak (poétika, retorika stb.)
nagyrészt olyan ismereteket foglalnak rendszerbe, amelyek a szövegmegformáltság
szövegtani elemzése folyamán alkalmazásra kerülnek, a stilisztika olyan ismerete
két rendszerez, amelyek alkalmazása a szövegmegformáltság szövegtani elemzésé
nek eredményeire épülnek. Többek között ezzel magyarázható egyfelől, hogy a po
étikát és a retorikát a szövegtan előfutáraiként szokás emlegetni, másfelől pedig,
hogy a stilisztika sokszor a szövegtannal konkuráló tudományág formájában jelent
kezik. A szövegtan és a stilisztika kapcsolatát illetően más megvilágításban azt
mondhatjuk, hogy amíg a szövegtan elsődlegesen értelmező, a stilisztika elsődle
gesen értékelő jellegű, akkor is, ha egyik is, másik is megmarad a leírás szintjén
A stilisztika egyrészt olyan általános kérdésekkel kell foglalkozzon, mint a stílus
mibenlétének meghatározása, másrészt olyan kérdésekkel, amelyek egy-egy mű, egyegy alkotó, valamint egy-egy korszak stílusa elemzésének és leírásának alapkérdései.
B. Zs„ Az előző kérdésekre adott válaszokban már érintettük, hogy a stilisztikai
ismeretek tanítását az adott tantervi koncepció a négy osztályos középiskolák III
évfolyama magyar nyelvi tananyagául írta elő. Következésképpen a stilisztika álta
lános kérdéseinek (A stílus, a stílusrétegek, A m űvészi nyelvhasználat sajátossá
gai) elsajátíttatása a magyar nyelvi órákon, az egy-egy mű, alkotó, illetve korszak
stílusának megismertetése az irodalomórákon történt/történik. Újabban készültek
olyan középiskolai tankönyvek, amelyek a tananyag elsajátíttatását nem kötik
meghatározott évfolyamhoz. Ilyen például Szende Aladár középiskolásoknak szóló
tankönyve, amelyben a Stilisztika is önálló fejezetként jelenik meg, mintegy lehe
tőséget kínálva a tanárok számára, hogy az egyes fogalmakat, ismereteket {M i A
stílus?, Stílusrétegek, Stilisztikai alakzatok, Stílustörténet stb.) összefüggésükben
is és egy-egy adott mű esetében is akkor tárgyaljanak (vagy újra tárgyaljanak),
amikor annak szükségét érzik.
Az e tankönyvcsaládhoz készült kiegészítő (modul-)tankönyv bevezetőjében i
szerző megjegyzi:
„A sülisztika fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nélküli
semmilyen közlés (konununikáció) nem képzelhető el, és hogy egyáltalán
nem elhanyagolható szerepe van a szépirodalmi művek megszületésében. A
stílus tudománya, a stilisztika meg éppen mostanában teljesedik ki: a szöveg
nek és az élőbeszédnek a modern szempontú (pragmatika, szocioüngviszüka.
beszédaktus-elmélet stb.) tanulmányozásával. ...teljes stilisztikáról nem lehe1
szó, de a stilisztika teljes problemaükájáról igen. (...) Célom, hogy diákjain!
e kis kötet felhasználásával meglássák a nyelvi-stilisztikai problémákat, hog)
elsajátítsák a nyelvi-stilisztikai gondolkodást, és meg is szeressék a stilisztikát
ezt a sokfelé mutató, az oly fontos olvasást elősegítő, továbbá gondolataink

érzéseink megfelelő kifejezését is szolgáló tudományágat. [...] Végül szeret
ném remélni, hogy tanáraink is legalább indíttatást merítenek belőle egy-egy
stilisztikai kérdéssel való elmélyültebb foglalkozásra." [Szathmári 1994.].
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P S. J .: A kérdésben szereplő „szövegtani” jelző zárójelbe tétele azt kívánja jeleZ(ii, hogy az esztétika területe jóval tágabb annál, mintsem hogy elsődlegesen
szövegtani társtudománynak lehetne tekinteni.
Irodalmi művekkel kapcsolatban ezért például ’irodalomesztétiká’-ról szokás be
ü ln i, amelyet a Világirodalm i lexikon a következő módon határoz meg:
„[...] az általános esztéükának specifikusan irodalmi művekkel foglalkozó ága,
területe: az irodalmi alkotásoknak mint a művészi produktumok egy fajtájá
nak, ill. formájának a mibenlétére vonatkozó általános nézeteknek (tudomá
nyos megállapításoknak, föltételezéseknek, elképzeléseknek) a rendszere.”
Általánosabb értelemben természetesen nemcsak az irodalmi művekkel kapcso
dban beszélhetünk ’esztétiká’-ról, hanem bármely szövegtípushoz tartozó szövé
sekkel kapcsolatban is; egy szónoki beszédnek vagy tudományos esszének éppúgy
tulajdonítható esztétikai érték, mint egy-egy irodalmi műnek.
Ennek következtében - hasonlóan az általános értelemben vett szövegstilisztikával kapcsolatban elmondhatókhoz - a szövegesztétikával kapcsolatban is el'Uondható, hogy az egyrészt olyan általános kérdésekkel kell foglalkozzon, mint a
szövegesztétika mibenlétének a meghatározása, másrészt olyan kérdésekkel, ame‘yek egy-egy szöveg, egy-egy alkotó, valamint egy-egy korszak esztétikája elemzé
snek és leírásának alapkérdései.
& &■ : Ami az esztétikai Ismeretek iskolai oktatását illeti, általában azt mondhatjuk,
ll0gy ezeket az ismereteket az irodalomtörténeti koncepciójú tantervek szerint készült
U'odalomtankönyvek egyrészt általánosan, illetve az évfolyamonkénti egy-egy irodalomdténeti korszakot (más művészeti ágakra is kitekintő) bevezető fejezeteikben tárgyalják.
Un pedig figyelembe vesszük a vitaanyagként megjelentetett A magyar nyelv és
lr°dalom általános érettségi vizsgakövetelm ényei című dokumentumot, látni fogluk, hogy a nem is távoli jövőben az esztétikai ismeretek tanításában is minden hi
ánnyal változásnak kell bekövetkeznie. Ez a dokumentum ugyanis a magyar
uyelv és irodalom tantárgyra vonatkozóan is folytatja, továbbépíti, szélesíti az
“'laptanterv (1-10. évfolyam) általános és részletes követelményeit, s így szolgáluu alapot a felső középiskola (11-12. évfolyam) tanterveinek, tananyagának kialadúsához. A témakörökbe rendezett érettségi vizsgakövetelmények között az eszteükai ismeretek tanítása nagyobb hangsúlyt kap - lásd például:
,rA művekben közvetített esztétikai, világszemléleti, erkölcsi és szociális értékek
felismerésének képessége feltételezi a szépirodalom eszköztárának fogalmi isme

rétét”; „Egy-egy korszak különböző művészeti ágainak (zene, építészet, képzőmű
vészet, színház, filmművészet) azonosságai és kölcsönhatásai; világszemlélet, fi
lozófia, életforma koronkénti meghatározottságai és művészi megjelenései.”
P. S. J .: A szövegtani társtudományok fenti tárgyalásának befejezéseként rövi
den a következőket kívánom összefoglalóan kiemelni:
- célszerű lenne a hagyományos értelemben vett poétika, retorika, stilisztika,
(irodalom)esztétika tárgyát, célját és módszerét vizsgálat tárgyává tenni, annak ér
dekében, hogy a szó általánosabb értelmében vett szövegtani társtudományok te
rületei egyértelműen körülhatárolhatóak legyenek;
- egy ilyen vizsgálat eredményeként a szövegtani társtudományok rendszere
például a következő tudományágakat tartalmazhatná:
- általános szövegtipológia;
- a szó- és gondolatalakzatok általános jelentéstana;
- az egyes szövegtípusok 'poétikája;
- az egyes szövegtípusok 'retorikája;
- ... (tisztázandó, hogy esetleg milyen m ás - a poétikával és a retorikával ana
lóg - speciális szövegtani társtudom ány létrehozása szükséges/kívánatos);
- a z egyes szövegtípusok 'stilisztiká ja ;
- az egyes szövegtípusok 'esztétikája,
ahol „az egyes szövegtípusok” kifejezés a multimediális szövegek különféle típusa
ra is vonatkozik.
B. Z s.; A fentiekkel kapcsolatban a következőket szeretném megjegyezni: Ha ez
eddigi változások (a különböző helyi tantervek, tantárgyi programok, egyre széle
sedő tankönyvkínálat stb. együttes jelenléte az oktatásban), valamint az ezt köve
tőén életbe lépők (például a csak érintőlegesen, de említett érettségi vizsgaköve
telményeknek az eddigi gyakorlathoz képest jelentős változása) a közös hagyomá
nyok megőrzése mellett lehetővé teszik különböző felfogású tanítási koncepciók
érvényesülését tantárgyaink esetében is, megfontolandónak tartanám - különös
tekintettel a 11-12. osztályok tananyagának megtervezésére - egy összefoglaló jel
legű tankönyvben kísérletet tenni valamennyi itt tárgyalt ’szövegtani társtudo
mány’ együttes és egymással összefüggő bemutatására.
Egy ilyen összefoglalás minden bizonnyal jó szolgálatot tenne az alapfogalmak
különböző évfolyamokon, különféle kontextusokban (és talán nem is mindií
ugyanabban az értelemben) használt rendszere tisztázásának.
***
E fejezet tematikájához lásd egyrészt a bibliográfia B. szektorába felvett - a*
egyes társtudományokkal kapcsolatos - műveket, másrészt a Szem iotikái szöveg
tan 9 -11 . kötetének „A textológiai társdiszciplínák” szekciójába felvett tájékozta
tókat és tanulmányokat. (Az előkészületben lévő 12. kötetben egy, e társdiszcipí
nák egymással való viszonyával foglalkozó diszkusszió jelenik meg)

A VERBÁLIS SZÖVEGEK SZÖVEGTANA
ES A NYELVÉSZET
ia,
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* TZ
K ónyvünk eddigi fejezeteiben a szövegfogalom értelmezésével (1. fejezet), a sző
re

V vegtani kutatás diszciplínakömyezetével, valamint a szövegtanok és alkalmazóSl területeik kapcsolatával (2. fejezet), az általános szem iotikái szövegtan interdiszcipAndris megalapozásává (3. fejezet) és az általános szem iotikái szövegtan és szöveg
toni társtudományai kapcsolatává (4. fejezet) foglalkoztunk. A jelen fejezetben a verbáüs szövegek szövegtana és a nyelvészet(ek) kapcsolatának főbb kérdéseit tárgyaljuk.
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P- & J : Ahogy az eddigi fejezetekben láttuk, a ’szöveg1szakszó használata több szem
pontból sem tekinthető egyértelműnek. Ha figyelmen kívül hagyunk olyan szélsőséges estekel mint például azt, hogy bizonyos strukturalista nyelvhasználat keretében ’szöveg
nek minősül a divat, vagy egy-egy szodokulhirális kontextus konyhaművészete is, a több
ertelműség egyik oka az, hogy a ’szöveg’ szakszót bizonyos idő óta nemcsak ’kizárólag le
’Pkai elemekből létrehozott nyelvi tárgyak’-ra utaló elemként használjuk, hanem muftimé<iiáfc - azaz nem verbális elemeket (például illusztrációkat) is tartalmazó - ’közlemények’re Utalóként is. Minthogy azonban ez utóbbiakkal kapcsolatban pontosabb utalóelemként
tóközben létrejött a ’m ultimediális szétég’ szakkifejezés, annak érdekében, hogy ez ne
a (puszta) ’szöveg’ szakszóval álljon (aszimmetrikusan) szemben, meghonosodóban van
a verbális szöveg’ szakkifejezés. Ennyiben tehát jogosnak tarthatjuk a ’verbális szöveg’
^-akkifejezés használatát, még akkor is, ha a (szűkebb értelemben vett) ’szöveg’ szakszó
lasználói azt tautológiának tartják. E szakkifejezésekkel kapcsolatban természetesen nem
^ubad elfelejtenünk azt sem, hogy azok írott, nyomtatott vagy mis módon rögzített közeniényekre éppúgy utalhatnak, mint a közveüenül ’élőben’ kifejezésre jutókra.

& Z s.: A 6-18 éves korosztály korábbi magyar nyelv és irodalom tankönyveien sem a ’verbális szöveg’, sem a ’multimediális szöveg’ szakkifejezés nem for. 3! ült elő, ez utóbbi hiányát nyilván a tankönyvek megírisának, illetve a muftimé
i g . la*is szövegek megjelenésének, elterjedésének eltérő ideje is magyarázhatja. Az
Dztí lrott és beszélt nyelv kifejezésekkel együtt szakkifejezésként - elsősorban a középtipli ¡sk°lai korosztály számára készült tankönyvekben - a ’verbális kommunikáció’, iletye a ’non verbális kommunikáció’ kifejezések azonban használatosak.

Ami ’a multimediális szöveg’ szakkifejezést illeti, használatát a készülő tanköny
vekben többek között az is befolyásolni fogja, hogy A magyar nyelv és irodalom
érettségi vizsga általános követelm ényei című új dokumentumnak a tantárgy ál
talános jellemzését összefoglaló része egyrészt egyértelműen utal arra, hogy
[...] a magyar nyelv és irodalom oktatásának - hiteles válaszok megfogalmazásá
val - szembe kell néznie azzal, hogy komoly multikulturális kihívással áll szemben,
amit az informatika, az elektronikus információhordozók, a műholdas televíziózás
a videokultúra, a q >rom térhódítása jelent, s e folyamat még előre nem látható eró
vei hat a könyv kulturális információhordozó és szellemi jelentőségére [...],
másrészt a dokumentum az irodalom érettségi vizsga általános követelményei között i
„hangzó és látható irodalom (pl. színpadi, rádiós, televíziós adaptációk, filmfeldolgozá
sok)” témakört is feltünteti.

A

2 . kérd és:
VERBÁLIS NYELVEK 'MEGFORMÁLTSÁG-KÖZPONTÚ' NYELVÉSZETÉNEK
MILYEN KÉT FŐ ÁGÁT CÉLSZERŰ MEGKÜLÖNBÖZTETNI?

P. S. J .: Mielőtt e kérdésre választ adnék, először nyilvánvalóan arról kell szólnom
hogy milyen értelemben beszélek ’megformáltság-központú nyelvészet’-ről. Köztudott
hogy az utóbbi három évtizedben létrejöttek a nyelvészetnek/lingvisztikának olyan ágat
mint például a/wzic/zolingvisztika, efwolingvisztika, szorio lingvisztika. Ezeknek az elneve
zéseknek előtagjában az jut kifejezésre, hogy a szóban forgó nyelvészetek miben külön
böznek a nyelvészetnek attól az alapigától, amely különböző nagyságrendű nyelvi széf
kezetek/szerkezedáncok (vagy megnyüatkozások/megnyüatkozisláncok) megformáltságá
nak (Deme László terminológiájának kicsit kiterjesztett értelmű használatával: meg- és be
szerkesztettségének) leírásával és értelmezésével foglalkoznak. Én ennek az alapágnak J
megjelölésére használom a ’megformáltság-központú nyelvészet’ szakkifejezést, többel
között az 1. kérdésben említett aszimmetrikus kapcsolatokkal analóg kapcsolatok elkerít
lése végett azaz annak érdekében, hogy a ’pszicho-’, ’etno-’, ’szodo-’ előtagokkal közelebb
ről meghatározott nyelvészetek ne magával a (puszta) ’nyelvészet’-tel álljanak szemben
Ami mármost ezt a 'megformáltság-központú nyelvészet’-et illeti, azon belül >
következő három főá g különböztethető meg: a lexikogram m atikai, a verstani é>
a prozódiaiam . Minthogy egyrészt véleményünk szerint e három elnevezés ’gin
bális értelme’ többé-kevésbé intuitíve is világos, másrészt a következőkben részit
tesen is foglalkozunk velük, közelebbi értelmezésüket itt mellőzzük.
B. Z s.: Általánosságban azt mondhatjuk - noha közismert, hogy különbőz®
grammatikákat érvényesítő tankönyvek is jelen vannak közoktatásunkban (példá
ul a Zsolnai József nevéhez fűződő NYIK |=Nyelvtan-irodalom-kommunikáció]-pro£
ram, a Bánréti Zoltán nevéhez fűződő NYKIT [=Nyelvtan-kommunikáció-irodalorí
tizenéveseknekj-program) -, hogy a nyelvtudomány területeinek és módszereinél
ismertetése nem része a 6-18 éves korosztály tankönyveinek. Azért „általánosság
bán”, mert jelenleg tíznél is több könyvkiadó adott/ad ki - kiadónként is többfél'
- tankönyvet, tankönyvcsaládot, s ezek mindegyikének ismeretével e pillanatba®

"em rendelkez(het)ünk. (Az 1978-as tanterv tankönyveiről, valamint az 1989 után
készült könyvekről A. Jászó Anna „A grammatika a felsőbb osztályok tankönyvei
ken 10-18 éves korig” című cikkében nyújt tájékoztatást - lásd Jászó, 1995.)
Ami a /wzícAolingvisztikát, a vzocr'olingvisztikát, az e/wolingvisztikát illeti, ezek
e k a tudományterületeknek egy része az érintett korosztálynak megfelelő peda
gógiai transzformációban része a tananyagnak, ha nem is a tudományterület szo
kásos terminológiájával jelölten.
Konkrét példaként érdemes megemlíteni a szodolingvisztika megjelenését egy
adott könyvben. Ezt megelőzően azonban Kiss Jenő Társadalom és tiyelvhasználat- Szociolingvisztikai alapfogalm ak című könyvének előszavából idézek néhány
gondolatot, annak megvilágítására, hogy egy viszonylag új nyelvtudományi ágazat
lskolai oktatását mi minden befolyásolhatja:
„A szociolingvisztika - eredményeinek gyakorlaü hasznosíthatósága miatt is nemcsak népszerű, sőt divatos, hanem egyszersmind lendületesen fejlődő tudo
mányág is. Magyar szerzőtől magyar nyelven még nem jelent meg fontosabb fo
galmait, vizsgálati területeit, módszereit bemutató könyv. [...] A kötet megírásá
val kettős célt kívánok követni. Egyrészt és elsősorban magyar szakos egyetemi
és főiskolai hallgatók, illetőleg bölcsészhallgatók tankönyvéül, valamint a ma
gyar- és nyelvtanárok tájékoztatására szánom ezt a könyvet” [Kiss, 1995,9- old.]
Ami a konkrét példát illeti, az idézett szerző készítette el a Szende Aladár
o k tankönyvcsaládhoz azt a diákokhoz szóló tematikus füzetet, amelynek fül
szövegében a következőket olvashatjuk:
„A könyv első ízben ad áttekintő összefoglalást a magyar anyanyelvűek ma
gyar nyelvhasználatáról szociolingvisztikai szempontok következetes figyelembevételével. Némely fejezete kijózanító szembesülést jelent a múlt és a jelen
bizonyos tényeivel. A nyelvhasználat és a nyelvenkívüliség szoros kapcsolatá
nak bemutatása érdekfeszítő és tanulságos olvasmánnyá teszi.” [Kiss, 1994.]
Mint azt az alábbi két választott példa mutatja, a meg- és beszerkesztettség tárgyalása
~ Denie László nyomán - a középiskolai tankönyvek szinte mindegyikében fellelhető.
A szöveg mondanivalójára a teljesség, formai szempontból a kerekre szerkesztettSe8> a befejezettség az igény. A megszerkesztett mondanivalónak arányosnak, egységes
e k és összefüggőnek kell lennie. Lássunk erre két különböző tankönyvből vett példát:
„A szövegnek különböző szintjei vannak. Ezek a szavak, szószerkezetek, mon
datok, mondatsorok: a szöveg komponensei (összetevői). A sorrendet (a
nyelvhasználat szintjén felfelé haladva) a mondatrészek (szórend), a tagmon
datok, a mondategészek és a mondat fölötti szövegegységek sorrendje jelenti.
A beszerkesztés egy alsóbb nyelvhasználati szint egységének beépítése a
közvetlenül fölötte lévőbe:
- a mondategészek mint komponensek sorrendje a tagmondatot építi
be a mondategészbe;
- a tagmondatok mint komponensek sorrendje a mondategészt építi be
a mondat fölötti szövegegységbe;
- a mondategészek mint komponensek sorrendje a mondat fölötti szö
vegegységet építi be a bekezdésbe;

- a mondat fölötti szövegegységek mint komponensek sorrendje a be
kezdést építi be a szakaszba - és így tovább (Békési Imre után).”
[Zsuffa Zoltánná, 1996.)
,A szöveg kisebb egységekre tagolódik: mindenekelőtt mondatokra, de igen gyak
ran bekezdésekre is, a hosszabb szövegekből Ismerjük például a fejezetekre tago
lódást. A különböző egységeket a megszerkesztettség és a beszerkesztettség jel
lemzi. E két sajátosságot eddig a mondattal kapcsolatban vizsgáltuk. Azt tehát már
tudjuk, hogy a szöveg mondatait a grammatika szabályai szerint szerkesztjük
meg, de a mondanivalónak megfelelően be is szerkesztjük a szövegbe: alkalmaz
zuk az előzményekhez, és felhasználjuk a későbbi mondandónk előkészítésére is.
Egy szövegbe vizsgálhatjuk a bekezdések megszerkesztettségét is - például a be
kezdésen belül a mondatok egymáshoz való grammatikai-logikai viszonyát -, de
azt Ls tapasztalhatjuk, hogy egy-egy névmás, kötőszó vagy tartalmilag fontos kulcs
szó még bekezdéseket Ls beköthet a szövegbe.” [Honti-Jobbágyné 1982, 8. o.|
Ezeknek a meghatározásoknak olyan szövegfelfogás képezi az alapját, amely
szerint egy szöveg minimum két mondatból álló egység.
A kompozicionális lexikogrammalikat megfitrmáUság szintjei
és egységei a lexikogranim atik a RF.NDSZF.Rében

A kompozicionális lexikogrammalikai és verstani megformállsúg szintjei és egységei a
SZÖVIXÍben

A kompozicionális (metrikairitmikai) verstani megformáltsúg szintjei és egységei a vers
tan RFNDSZF.Rében

SZÖVEG

¡Versszak csoport!
? Mondattömb ?

¡Versszak!

Összetett mondat

¡Verssor-pár!

Egyszerű mondat

Verssor

Főnévi / Igei csoport

Ütem- / Versláb-csoport

Szóalak

Ütem / Versláb

Szóalak morfémacsoport’
’szótagcsoport’ összetevője

Ütem / Versláb
’verstani’ összetevője

M IM *

Morféma

Verstani szótag

/M IM ^/

Fonéma / Graféma

Fonéma / Graféma

MaM'f*

MeM^*

4. táblázat

Ahhoz, hogy a továbbiak során megállapításainkat konkrét példákon szemléltet
hessük, lássunk itt egyrészt két szöveget (üsd: Ve/6 és Ve/7), másrészt egy tábláza
tot (lásd 4. táblázat), amely a verbális szövegek kompozicionális szerkezete elem
esében használt lexikogrammatikai és verstani elemek hierarchiáját szemlélteti.
A szövegekben a szögletes zárójelbe tett számok a szövegmondatok sorszámát
jelzik, szövegmondatnak a mondatzáró írásjelekkel vagy kettősponttal lezárt
szövegegységeket tekintve.
A táblázat, amely e könyv harmadik fejezetében található 3- táblázatnak elméleti
szempontból kiegészített változata, itt adott formájában kiegészített volta ellenére
sem teljes, mert nem tartalmazza a prozódiai megformáltsággal kapcsolatban hasz
nálatos (használható) szakkifejezéseket magába foglaló oszlopot. A lexikogrammatikai és a verstani kategóriák táblázatbeli párhuzamossága természetesen nem jelenti
nzt, hogy az ezekkel a kategóriákkal megnevezett nyelvi elemek nagyságrendje azo
nos - párhuzamosságuk csupán a hierarchiában betöltött helyükre vonatkozik!
A z angyal és a kutyák
11] Mellemet nyomta nehéz álom,
gyémánt fénnyel szememet sütötte:
[2] láttam egy angyalt fönn a dombon
tüskés akácosban megkötözve.
5. [3] Átlátszó volt az angyal torka,
benne a lélek föl és alá járt,
sárga kutyák két lábra állva
nyaggatták, csomóban tépték tollát.
10. [4] Korán ébredtem, fájt a szívem,
éreztem, valóság volt az álom,
angyaltollat keresni mentem,
hó ragyogott az egész világon.
[Nagy László, 1975.]
ve/7

A h iú z című mű első öt bekezdése
[1) Őszi vasárnap volt. [2] Vasárnap, mert apám otthon foglalatoskodott, és őszi,
mert napfényben ragyogtak a tarkuló erdők és bokrosok a falu felett.
- [3] Ebéd után eljössz velem a Bábirkóba, fordult hozzám apám. - [4] A
Bábirkóba? - kérdeztem csodálkozva, mert más vasárnapokon sokkal nagyobb sé
tákra indultunk a patakok mentén. - [5] Megnézzük a vadat. - [6] Miféle vadat,
apám? - [7] Amit a székely vadászok tegnap hoztak le a havasról. [8] Barabás lőt
te bele az utolsó golyót, s most ott van az ő házában.
[9] A vad felizgatta képzetelem. [10J Medve? [11] Farkas? - [12] Majd meglátod
- felelte rejtélyeskedő apám.
[13] A Bábirkó nevű falurész nem volt messze a házunktól. [14] Beléptünk a faragott
kapunk. [15] Ismertem a verses bajúszú Barabást, ő volt a falu egyik legbátrabb és leg
szerencsésebb kezű vadásza. [16] üdvözölte apámat, s megkérdezte: - [17] Vadat látni
jöttek? - [18] s már be is tessékelt az alacsony, mestérgerendás mennyezetű szobába.
[19] Táguló szentem hamar meglátta a vadat. [20] A mestergerendában, kovácsolt vas
szegen hurok volt, abban volt a feje, teste lelógott a padló felé. [21] A padló és a farka
vége között ahg volt két arasznyi a távolság. [22] Bundája foltos, lába karmos, bajusza
nagy macskabajusz, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben, szőrpamacs a füle
hegyén. - [23] Hiúz - mutatta be apám. - [24] Hiúz - ismételte meg a szót Barabás mo
solyogva. [25] Álmélkodva néztem a vadat: [26] hiúzt sose láttam... [Áprily Lajos, 1965]
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LEXIKOGRAMMATIKAI SZEKTORAI?

P. S. J : Ahogy a 2. fejezet 1. sz. táblázatnom - amely a szövegtani kutatás disz
ciplínakörnyezetét szemlélteti - láthattuk, hogy a nyelvészeti tudományok oszlo
pában a következő három tudományágat különböztettük meg: rendszernyelvészet;
a rendszer elem ei használatának nyelvészete; ’s zöveg’-nyelvészet. Az alábbiak
ban azt próbálom röviden kifejteni, hogy mi ennek a megkülönböztetésnek a lé
nyege a lexikogram m atika vonatkozásában szövegtani perspektívából nézve.
A rendszernyelvészet és a rendszer elem ei használatának nyelvészete megkü
lönböztetés az én elképzelésemben szintaktikai szempontból a ’mélystruktúra’ és
a ’mélystruktúrából levezethető felszíni struktúrák’ megkülönböztetéssel analóg.
Bizonyos leegyszerűsítéssel szólva: a rendszernyelvészet lexikogrammatikai szek
tora a különféle szintaktikai szintű elemek kategoriális szerkezetét kell leírja/értelmezze, a rendszer elemei használatának nyelvészetéé pedig (többek között) azt,
hogy egy-egy adott kategoriális szerkezetből, adott szöveghelyen, milyen gramma
tikáikig helyes lineáris elrendezések hozhatók létre.
A ‘s zöveg’-nyelvészet ‘lexikogrammatikai szektora’ ezekkel szemben (oly mér
tékben, amily mértékben kizárólag nyelvészeti ismeretekre támaszkodva ezt meg
tudja tenni!), egyrészt azt kell leírja/értelmezze, hogy egy-egy adott szöveg mely
elemei tekinthetők ugyanarra a szem élyre/tárgyra/esem ényre utalónak (szakki
fejezéssel élve: korreferenciálisnak), másrészt azt, hogy egy-egy adott szöveg va
lamely adott szöveghelyén egy kategoriális szerkezetnek miért az a lineáris elren
dezése áll, amelyik valójában ott áll. (Ez utóbbihoz azonban már verstani és/vagy
prozódiai szövegnyelvészeti elemzés is szükséges.)
Mielőtt a nyelvészet e három ágát lexikogrammatikai szempontból közelebbről
szemügyre vennénk, a nyelvészet ’szaknyelvé’-nek (terminológiájának) egy-két ál
talános kérdésével kell foglalkoznunk.
A 4. táblázat baloldali oszlopa a lexikogram m atikai rendszer elemeit tartalmaz
za, ’kompozicionális hierarchiá’-ba rendezve azokat. Az elemek megnevezésére e
táblázatban használt kifejezések fő funkciója az, hogy utaljanak a szóban forgó
elem nagyságrendjére. A lexikogrammatikai rendszeren belül természetesen egy
értelműen meg kell alkotni a szófaji és mondattani kategóriák rendszerét, és defi
niálni kell egymáshoz való viszonyukat. A táblázatban az „összetett mondat” kife
jezés kurzivált volta azt kívánja jelezni, hogy az összetett mondat a lexikogramma
tikai rendszer maximális nagyságrendű eleme. (Az, hogy értelmezhető-e a rendsze
resen belül egy ’mondattömb-nek nevezhető maximális nagyságrendű lexikogram
matikai elem is, még kutatás tárgyát képezi.)
Az újabb lexikogrammatikai elméletek (elsősorban az amerikai strukturalizmus
Harris és Chomsky nevéhez fűződő grammatikái) létrehozása folyamán felmerült
annak az igénye, hogy terminológiailag is különbséget tegyenek a rendszer és a
használat (Chomsky terminológiájában: a kompetencia és a performancia) elemei
között; így jött létre a ’mondat’ szakszó mellett a ’megnyilatkozás’ szakszó, előbbi

vel a rendszer, utóbbival a használat elemére utalva. A ’megnyilatkozás’ szakszó
alkalmazása azonban két problémával terhelt: az egyik az, hogy a megnyilatkozás
nagyságrendje nincs pontosan definiálva, a másik az, hogy egyesek csupán ’szóbe
li’ megnyilatkozások jelölőjeként használják. Többek között ennek a problémának
a kiküszöbölése érdekében alakult ki az utóbbi időben a ’rendszermondat’-’szövegmondat’ szakkifejezéspár, amely egyértelműen utal mind a szóban forgó elemek
nagyságrendjére, mind a hovatartozásukra (a ’szöveg’ előtagot mind Tátás’, mind
hallás’ útján befogadható nyelvi tárgyakra vonatkoztatva).
Az egyértelműség biztosítása érdekében azonban ezt a megkülönböztetést a 4.
táblázatban található valamennyi elemre ki kell terjeszteni, azaz különbséget kell
fenni morfémák, morfémacsoportok, szóalakok, főnévi/igei csoportok, egyszerű
mondatok, összetett mondatok, mint rendszer- és mint szövegelem ek között; ehhez
a megkülönböztetéshez azonban még nem áll elfogadott terminológia a rendelke
zésünkre. Végül azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy több szövegmondat
ból álló szövegek esetében beszélni kell tudnunk a szövegmondatoknál magasabb
nagyságrendű szövegelemekről is, amihez a ’bekezdés’, ’fejezet’ stb. szakszavak nem
megfelelőek, mert azok nem lexikai, hanem tipográfiai egységeket jelölnek.
A fenti különbségtevések megvilágítására lássuk most a Ve/7 szöveg [13]-as szö
vegmondatát:
„[13] A Bábirkó nevű falurész nem volt messze a házunktól.”
Ismét bizonyos leegyszerűsítéssel élve azt mondhatjuk, hogy ezt a szövegmon
datot a rendszernyelvészet Texikogrammatikai szektora’ a következő szempontok
ra vonatkozóan kell leírja/értelmezze:
Meg kell adja a [13]-as szövegmondat alapjául szolgáló rendszerm ondat katego
riális szerkezeté’-nek a - mondatösszetevők lineáris elrendezésére tekintettel nem
lévő - leírását, amely azt kell ábrázolja, hogy abban a „nem volt messze" a predi
kátum (az állítm ány), s annak két argumentuma van: „a Bábirkó nevű falurész’’
(amely az adott állítmány mellett az alany szerepét játssza) és „a házunktól” (amely
az adott állítmány mellett a határozói kiegészítő szerepét játssza). Miként általá
ban, úgy ebben a mondatban is az argumentumok az utalótlemek, azaz ebben a
mondatban a Bábirkó nevű falurészről van szó, valamint egy „házunkéként megne
vezett házról, és a mondat azt állítja, hogy az előbbi nem volt messze az utóbbitól.
A rendszer elem ei használata nyelvészetének Texikogrammatikai szektora’ pe
dig többek között a következő feladatot kell ellássa:
[ 13]-as szövegm ondat alapjául szolgáló rendszerm ondat kategoriális szerkeze
téből az alábbi hat grammatikailag helyes lineáris elrendezési, kell levezesse:
- nem volt messze a Bábirkó nevű falurész a házunktól;
- nem volt messze a házunktól a Bábirkó nevű falurész;
- a Bábirkó nevű falurész nem volt messze a házunktól;
- a Bábirkó nevű falurész a házunktól nem volt messze;
- a házunktól nem volt messze a Bábirkó nevű falurész;
- a házunktól a Bábirkó nevű falurész nem volt messze,
valamint arra vonatkozó inform ációkat kell szolgáltasson, hogy általában milyen
körülmények között helyénvaló az egyes elrendezések használata.

A szövegnyelvészet ‘lexikogrammatikai szektora’ végül (kizárólag a saját eszközeit
használva, vagy igénybe véve egy szövegtan eszközeit is, amely nem csak a nyelvre
vonatkozó ismeretekkel operál, hanem a szóban forgó szövegben feltételezhetően ki
fejezésre jutó világdarabra vonatkozóval is) az előbbi két nyelvészeti ággal szemben
azt kell leírja és értelmezze (vagy legalább valószínűsítse), hogy az adott szövegben
a) m ire utal „a Bábirkó nevű falurész” és a „házunk” kifejezés; valamint azt, hogy ab
bán b) m iért a [13]-as szövegmondatban található lineáris elrendezés fordul elő.
E rövid szemléltetés bejezéseképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy a fenti
elemzésben a szóban forgó három nyelvészeti ágat (azaz a rendszernyelvészetet,
a rendszer elemei használatának nyelvészetét és a szövegnyelvészetet) mint egyet
len fu n k cio n á lis egység összetevőit képező - egymással összehangolt felépítésű tudományágakat értelmeztem, mert szövegtani szempontból ezt tartom az egyedü
li adekvát megoldásnak.
B. Z s.: Minthogy a szóban forgó három nyelvészeti ág tárgyalására a későbbiek
ben részletesebben sor kerül, itt csupán a ’mondat’-’megnyilatkozás’, illetőleg a
’rendszermondat’-’szövegmondat’ szakkifejezéspárok iskolai oktatis keretében va
ló használatával foglalkozom. A ’mondat’-’megnyilatkozás’, valamint a ’rendszer
mondat’-’szövegmondat’ megkülönböztetése (maguknak a kifejezéseknek a haszná
lata is) csak az utóbbi években íródott magyar nyelvi tankönyvekben fordul elő.
Ezt mutatják az alábbi példák:
BESZÉD
SZÖVEG (SZÖVEGEGÉSZ)
Szövegrész (pl. bekezdés)
Megnyilatkozástömb
Megnyilatkozás

NYELV

Mondat
Szintagma
Morféma

...Ebben a modellben a nyelv egységei az egyik oldalon, a beszéd egy
ségei a másik oldalon találhatók, középen egymás mellett a megnyilat
kozás-mondat párossal. A nyelv mindig a rendszert, a beszéd mindig a
használatot jelenti. [...] Sémánkban a mondat = rendszermondat, a
megnyilatkozás = szövegmondat...
BESZÉD
SZÖVEG (SZÖVEGEGÉSZ)
Szövegrész (pl. bekezdés)
Megnyilatkozástömb
Szövegmondat

NYELV

Rendszermondat
Szintagma
Morféma
Lexéma
Fonéma

Mi tehát a megnyilatkozás? Röviden: két hallgatás, azaz szünet között
létrehozott beszédmennyiség, amely a valóság mozzanataira tett uta
lást és az ezekre vonatkozó ítélet kimondását tartalmazza. [Nagy
1995, 9. old.]
Mi a különbség a mondat és a megnyilatkozás között?

„A mondat
A nyelvtani szabályok alapján meg
szerkesztett egység.
Önmagában is befejezett szerkeszté
sű egység.
Többértelmű lehet, mégpedig külön
böző' okoknál fogva.
Benne »üres« morfémák (alaktani
elemek) lehetnek.
Jelentése a lexémák (jelentéssel bíró
szókészleti elemek) szótári jelentésé
nek kapcsolatából áll elő.
Teljes struktúra (szerkesztmény).
Az ember szellemi oldalát tükrözi, és
kollektív.
Elsődlegesen írásbeli.
A nyelvtani rendszert testesíti meg,
ezért a neve rendszermondat.

A megnyilatkozás
Nem mindig hiánytalan szabályos
sággal megalkotott, mégis befejezettnek
ható helyzetmondat.
A teljességet az olvasó (hallgató) az
előzmények alapján gondolatban befe
jezettnek érzi.
A beszédhelyzetben egyértelművé
válik.
Benne az »üres« morfémák tartal
massá válnak.
A mondatot alkotó lexémakapcsolatok jelentése a szövegből (a szituáció
ból, beszédhelyzetből), az előismeretek
ből, az előfeltevésből) kiegészül.
Lehet, teljes, lehet hiányos, tagolat
lan is.
Életszerű: az embernek a beszédben
való részvételét tanúsítja testi mivoltá
val, érzéki jelenlétével.
Elsődlegesen szóbeli.
A beszédhelyzethez igazodik a meg
formálásában, ezért neve: szövegmon
dat. (Tartalmat a mondatszók is a szö
vegtől kapnak.)”
[Szende 1995, 136-137. old.]

Ami a megnyilatkozás (beszédegység) szakszó használatát illeti, gondolnunk
kell arra, hogy ezt a szakkifejezést egyesek - mind pl. Szende Aladár is - csak
e8y élőszóban elhangzott beszédmű megnevezésére használják. Jóllehet, annak
leírt szövege is, ha többmondatos nagyságrendű, megnyilatkozásokból áll. A
szövegmondat’ szakkifejezés az írott szövegeknek és az élőszóban elhangzó be
szédműveknek a szerzőjük által egyértelműen jelölt (mondat nagyságrendű)
alapegységeire egyformán utal.

4.

kérd és:

M l A RENDSZERNYELVÉSZET LEXIKOGRAMMATIKAI SZEKTORÁNAK
TÁRGYA, CÉLJA ÉS MÓDSZERE?

P. S. ] .: Mint általában valamennyi tudomány/tudományág jellegét, így a nyel
vészetiekét is a tárgy, cél és módszer valamely hierarchikus konfigurációja határozza meg. A ’hierarchikus konfiguráció’ eben az összefüggésben azt jelenti, hogy
abban a domináns elem szerepét a szóban forgó három elem bármelyike játszhatja. A hagyományos leíró tudományokban általában a tárgy a domináns, az (egészé
ben vagy részben formalizált) értelmező tudományokban általában a módszer;
nagyjában és egészében ez a viszony a hagyományos leíró grammatika és mond
juk a generatív transzformációs grammatika között is.
Lássuk most röviden e három elemet, nem fordítva figyelmet konfigurációjuk
lehetséges hierarchiáira.
A lexikogrammatikának (mint a rendszernyelvészet szektorának)
- tárgya: a nyelvi rendszer tetszőleges nagyságrendű elemeinek tartománya;
- célja: e tartomány elemei (szintaktikai-szemantikai!) kompozicionális szerke
zetének - az összetevők lehetséges lineáris elrendezésére tekintettel nem lévő kategoriális leírása, vagy kategoriális leírása és értelmezése;
- m ódszere: az alkalmazott módszer függhet ugyan attól, hogy a cél csak leírás,
vagy a leírás mellett értelmezés is, de mindenképpen eleget kell tegyen a maximá
lis explicitség követelményének (amely egyúttal az egyértelmű alkalmazhatóság
garanciája is).
Hasznos lenne, ha mind a kutatók, mind a tanárok rendelkezésére állna egy
olyan segédkönyv, amely a különféle lexikogrammatikák konkrét példák leírásá
val és értelmezésével szemléltetett összehasonlító bemutatását tartalmazná!
B. Z s.: A. Jászó Anna - már említett - cikkében a tankönyvek mondatábrázolá
sait így foglalja össze:
„[...] b) A mondatábrázolás szempontjából a tankönyvek több csoportrí
oszlanak. Galgóczi László a Deme-féle mondatábrázolási modellt követi
mind az egyszerű, mind az összetett mondat ábrázolásában. A Zsolnai
program (NY1K) 6. osztályos könyvében szintén a Deme-féle modellt lát
juk, ami azért meglepő, mert mis elméleti alapon állnak, és mert ez mái
a harmadik váltás egyetlen mondaton belül (2. osztályban predikatív szer
kezetet tanítanak, harmadiktól a közvetlen összetevős módszerből köt
csönzött ágrajzot használják, de hazai szintagmafelfogással). A Bánréti
program (NYKIT) a maga útját járja a közvetlen összetevős elemzésből köt
csönzött, de egyéni megoldásokat felmutató modellel (ezeket a megoldá
sokat kellene a szerzőnek tanári kézikönyvben indokolnia). A tankönyvei
zöme a magyar nyelvtanokban meghonosodott ábrázolást alkalmazza, ki
sebb-nagyobb - főleg nyomdatechnikai okokkal magyarázható - eltérések
kel. A szerzők hol kiírják a modellben a szavakat, hol csak betűszimbólu
mókát használnak.” [Lásd A. Jászó Anna, 1995, 381-392 old.)
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A 3. kérdés tárgyalásakor láttuk A hiúz című elbeszélés [13]-as szövegm ondati
alapjául szolgáló rendszermondat kompozicionális szerkezetének globális jellemzését,
lássuk most ennek a rendszermondatnak háromféle iskolai elemzését [lásd (£)]. (Egy
szövegtani szempontból célszerűnek tartható elemzés kérdéseivel alább foglalkozunk.)
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kérd és:

M l A LEXIKOGRAMMATIKA1 SZEKTOR TÁRGYA, CÉUA ÉS MÓDSZERE
A RENDSZER ELEMEI HASZNÁLATA NYELVÉSZETÉNEK KERETÉBEN?

trí
éti
P. s. J .: E kérdésre válaszolva itt szintén figyelmen kívül hagyom a szóban forlai 8ó három elem lehetséges hierarchikus konfigurációit,
lát
A lexikogrammatikának (mint a rendszer elemei használata nyelvészete szektorának)
iái
- tárgya: a nyelvi rendszer tetszőleges nagyságrendű elemeinek tartománya;
:ef
- célja: e tartomány elemei lehetséges (szintaktikai-szemantikai-pragmatikai) használaiöl fának leírása, vagy leírása és értelmezése; az ennek a globális célnak a keretébe tartozó
éti
a) két speciális szem antikaipragm atikai cél egyfelől a közlés, állítás, kérdés, fel
iöl
szólítás stb., másfelől a beszédtevékenység olyan megnyilvánulási formái, mint
Idá
a kérés, ígéret, fenyegetés stb. kommunikatív aspektusainak leírása/értelmezése,
vei
b) alapvető speciális szintaktikai cél pedig a kategoriális szerkezetek összetevői leki
hetséges lineáris elrendezései kommunikatív aspektusainak leírása/értelmezése;
;ek
- módszere: az alkalmazott módszer függhet ugyan attól, hogy a cél csak leírás, vagy
ólu a leírás mellett értelmezés is, de mindenképpen eleget kell tegyen a maximális explicitség követelményének (amely egyúttal az egyértelmű alkalmazhatóság garanciája is).

B. Zs.: „Nem könnyű most tanárnak lenni, a tankönyvválasztás igen nehéz feladat;
ugyanakkor - gondolom - senki sem sírja vissza az egykönyvű világot. A választék gazdag, de ellentmondásos is. Sok új érték került be az iskolákba, de a grammatika sok he
lyütt el van nagyolva és problematikus. Nem egyenletes a tananyag hátteréül szolgáló
szakirodalom mennyisége és minősége. Nagyon hiányoznak a modern irányzatokat közérthetően ismertető írások: elkelne egy ismertetés a beszédaktus-elméletről, a pragmatikáról, az új szintaktikai irányzatokról” - írja A. Jászó Anna. [A. Jászó 1995, 381-392 old.]
Lássunk itt is egy-egy példát arra, hogy tankönyveink, segédkönyveink milyen
módszereket/eszközöket ajánlanak például a fenti célok eléréséhez:
„Amikor kimondunk egy megnyilatkozást, ennek a kimondásával cselek
szünk. [...] A beszédcselekvés értéke: minden nyelvi megnyilatkozásnak
van valamilyen cselekvésértéke. Amikor kimondunk valamit, nemcsak a
megnyilatkozások kimondását cselekedjük, hanem valami mást is: kérünk;
parancsolunk; ígérünk; engedélyezünk; tiltunk; javasolunk; utasítunk; fi
gyelmeztetünk stb.” [A. Jászó, 1995, 381-392. old.)
„Ebben a játékrészben megadott szavakból kell mondatokat összeállíts
nőd, mégpedig egyetlen meghatározott nyelvtani eszköz igénybevételével.
A megszerkesztendő mondatok mindegyikének föl kell ölelnie a teljes
megadott szókészletet. A kijelölt grammatikai eszközön kívül egyébbel
nem élhetsz!
E szigorú megkötés érvényesítése közben fölfedezheted, milyen szolgála
tot tesz a kiemelt nyelvtani eszköz a mondatalkotásban, közlendőnk sza
batos kifejtésében. Megtapasztalhatod azt is, hogy mondataink tartalma
(üzenete) olykor alapvetően különbözik egymástól, máskor viszont csak
árnyalatokban, hangsúlyokban, leheletnyi részletek tekintetében. [...] A
megoldásképpen alkotott mondatokat célszerű elrendezve bevezetned a
munkalap megfelelő helyére. Esetünkben efféleképpen:

Szavak
Nyelvtan
Szórend

Megrendelés
megkérdezni, lehet, nem
Mondatok

Szavak
Nyelvtan

Szórend

z<
k

u
rí

1

a

!
a

Teljesítés
megkérdezni, lehel, nem
Mondatok
Nem lehet megkérdezni./!
Megkérdezni nem lehet./!
Nem; meg lehel kérdezni./!
(Nem igaz, hogy tilos érdeklődni.)
Nem; lehet megkérdezni./!
(Igenis, lehel kérdezősködni./!)
Meg lehel kérdezni, nem?
Megkérdezni lehet, nem?
Lehet meg nem kérdezni?/?!
Meg nem kérdezni lehet?/?! (14)”

[Hernádi 1997, 9 -1 0 . old.] s

A rendszernyelvészetlá, valamint a rendszer elem ei használatának nyelvészetévei kapcsolatban a fentiekben bemutatott példák a szóban forgó feladatok elvégzésé
re többé-kevésbé ’autonóm’ eszközöket nyújtanak, azaz nem szövegtani keretből indul- *
nak ki, amelyben a három nyelvészeti ág egyetlen funkcionális egységet kell képezzen. 1
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A szövegnyelvészeti leírás/értelmezés szükségessé teszi a verstani és/vagy pro?-ódiatani kompozíció figyelembevételét is, a következőkben mindenekelőtt ennek
kérdéseivel foglalkozunk.
Ehhez bevezetésképpen - részben összefoglalásul, részben a további tematika
megvilágítása érdekében lássuk az említett nyelvészetek és a szóban forgó szekto
rok ágrajzát [lásd 1. ábra].
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Az előző részben az általános kérdések tárgyalása után az l.a és a 2.a szektor
ak tárgyát, célját és módszerét elemeztük röviden; az elemzést itt az 1.b, 2.b, valamint
A a 3.a és 3-b szektorokkal folytatjuk.
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6.

kér d és:

M l A RENDSZERNYELVÉSZET VERSTANI-PROZÓDIATANI
SZEKTORÁNAK TÁRGYA, CÉUA ÉS MÓDSZERE?

•té
sélulen.

P S. J .: A választ két előzetes megjegyzéssel kezdem:
1. Azt a kérdést, hogy a verstani és a prozódiaiam két külön szektornak (ág
nak) célszerű-e tartani, vagy sem, nem tartom elsődlegesnek. Ami véleményem szerint fontos, az az, hogy mindkét ’tan’ az őt megillető helyet kapja meg a nyelvé
szeti tudományágak rendszerében.
2. Ami a tárgyat, célt és módszert illeti, itt is érvényes, hogy egy-egy tudomány
ág (tan) jellegének meghatározásában ezek valamely adott hierarchikus elrendezése a döntő; a lehetséges hierarchikus elrendezésekkel és azok következményeivel
bonban itt sem kívánok foglalkozni.
A rendszernyelvészet verstaniprozódiai szektorának
- tárgya: mindkét tanban az, ami a nyelvi rendszerhez kötődik; azaz aprozódiatankan alapvetően a szó-, szintagma-, mondat- és mondattömb(?) hangsúlytörvényei, a versfiiban pedig a hangsúlyos, az időmértékes és a szimultán verselés metrikai törvényei;

- célja: e törvények lehetőség szerint teljes rendszerének a megalkotása, kate
goriális leírása, vagy kategoriális leírása és érvelő bemutatása;
- m ódszere: a módszer ugyan itt is függhet attól, hogy a cél a megalkotott rend
szereknek csupán leíró bemutatása, vagy érvelő is, de mindenképpen eleget kell
tegyen a maximális explicitség követelményének (amely egyúttal az egyértelmű al
kalmazhatóság garanciája is); e követelmény teljesítése feltételezi egy hangsúly, il
letőleg egyes metrum jelölésrendszer kidolgozását és következetes alkalmazását.
Az, hogy a rendszernyelvészet szektorát képző verstannak tárgyalnia kell e a meg
határozott szabályoknak eleget tevő strófaformákat is, vagy sem, attól függ, hogy
milyen munkamegosztás látszik célszerűnek e verstani szektor és a poétika között.
B. Z s.: A verstani ismeretek tanítása - a fenti szektorok elkülönítése nélkül általában az irodalomórákon történik. A 14-18 éves korosztály tankönyvei részint
az adott korosztálynak megfelelő szinten és mélységben, részint az adott évfolyam
irodalmi anyagának megfeleltetve tartalmazzák az elméleti ismeretek összefoglalá
sát, illetve az egy-egy műre vonatkoztatható, metrikai, ritmikai ismereteket mint a
tartalomkifejezés egyik fontos eszközét. A z Irodalom II. Szövegek, képek, infor
m ációk című, a világbanki képzési programhoz készült tankönyv „Vers mindenki
nek. Irodalmi kifejezésformák I.” című fejezetében - amely tartalmazza mind az
ütemhangsúlyos, mind az időmértékes és a szimultán verselésre vonatkozó legfon
tosabb ismereteket - például ilyen tanulható szöveget olvashatunk:
„Verselési lehetőségek a magyar költészetben:
a) Ütemhangsúlyos (magyaros, nemzeti, hangsúlyos) verselés
Ritmusát a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása
adja. A sorkezdő hangsúlyos szótagot meghatározott számú hangsúlytalan
követi - ez az egység az ütem.
(Majd újra hangsúlyos szótag következik meghatározott számú hangsúlyta
lannal együtt.) A sorfajta elnevezését úgy kapjuk meg, ha megszámoljuk az
ütemeket és a szótagokat...” [Forgács-Osztovics-Turcsányi 1977, 219. old.]
Ugyanebben a tankönyvben Kölcsey Ferenc Himnusz című művének tárgyalása
pedig a következőkkel zárul:
„verselése
Kölcsey megváltozott esztétikai nézeteinek megfelelően a legősibb magyar
dalritmusra (a Kanásztánc) épül, de az ütemhangsúlyos verselés mögött ott
érezzük a trochaikus lejtést is.” [Forgács-Osztovics-Turcsányi 1977,182. old.]

7.

kérd és:

M l A VERSTANI-PROZÓDIATANI SZEKTORÁNAK TÁRGYA,
CÉLJA ÉS MÓDSZERE A RENDSZER ELEMEI HASZNÁLATÁNAK
NYELVÉSZETÉBEN?

P. S. J .: Mindenekelőtt azt kívánom megjegyezni, hogy a verstan és prozódiatan keretében is megtalálható a terminológiai megkülönböztetésre irányuló tö

rekvés a rendszernek és a rendszer elemei használatának vizsgálati körébe tartozó egységek/aspektusok között, ha ez a megkülönböztetés nem is olyan természetű, mint a lexikogrammatikai szektorban. (Összehasonlításképpen gondoljunk
Például a ’mondat’, illetőleg a ’szövegmondat’ lexikogrammatikai szakszavakra.)
£ Pfozódiatanon belül szokás például különbséget tenni ’normál, vagy jelöletlen,
hangsúly’ (rendszerszerű aspektus) és ’emfatikus hangsúly’ (használati aspektus)
főzött, a verstanon belül pedig ’metrum’ (rendszerszerű aspektus) és ’ritmus’
(használati aspektus) között.
A rendszer elem ei használata nyelvészetének keretében a verstani-prozódiab n i szektora ak
' tárgya: mindkét tanban az, ami e tanok rendszerszerű elemei használatá102 kötődik; azaz a prozódiatanbm alapvetően a szavak, szintagmák, mondá
i k és mondattömbök(?) emfatikus hangsúlyozása lehetőségeinek és a különfée emfatikus hangsúlyok lehetséges funkcióinak számbavétele, a verstanban pea metrikai alapsémák azon ritmikai realizációlehetőségeinek a számbavétee> amelyek előfordulása esetén, még ugyanarról a hangsúlyos, időmértékes
Va8y szimultán alapmetrumról beszélhetünk, tekintettel természetesen ezeknek
a ritmikai realizációknak a funkcióira is;
' célja: e számbavételek eredményeinek minél teljesebb leíró vagy leíró és érVelő összefoglalása;
' m ódszere: a módszer ugyan itt is függhet attól, hogy a cél csupán leíró bemuf tás, vagy érvelő is, de mindenképpen eleget kell tegyen a maximális explicitség
követelményének (amely egyúttal az egyértelmű alkalmazhatóság garanciája is); e
követelmény teljesítése itt is feltételezi egy megfelelő jelölésrendszer kidolgozását
es következetes alkalmazását.
ü- Z s.: Az előző kérdéskörben említettem már, hogy a verstani ismeretek isko** tanításában a rendszernyelvészet és a rendszer elemei használatának nyelvés*ete megkülönböztetés nem jelenik meg. Ugyanakkor a verstan tanításához késriilt tanári kézikönyvekben erre vonatkozóan is találunk utalásokat.

8 . kérd és:
M l A SZÖVEGNYELVÉSZET LEXIKOGRAMMATIKAI SZEKTORÁNAK
TÁRGYA, CÉLJA ÉS MÓDSZERE?

P S . Mielőtt a feltett kérdésre válaszolnék, pár szót kell szóljak magáról
a szövegnyelvészetről. Mi a szövegnyelvészetei a nyelvészet olyan ágának te
lít jü k , amely a szöveg összetevői közötti formai és jelentéstani kapcsolatokat
álljon egy szöveg bár egyetlen szövegmondatból, vagy álljon többől) a szigoritan értelmezett nyelvészet kategóriáival és módszereivel írja le, ha e kapcso
lo k feltárása több esetben csak a nyelvészeti ismereteken túlmutató szöveg
e i és/vagy a szövegtani ismereteken túlmutató ’világra vonatkozó’ ismeretek
'Sénybevételével is mehet csak végbe.

A szövegnyelvészet fenti értelmezéséből kiindulva a szövegnyelvészet lexikogram m atikai szektorának
- tárgya: a szövegek formai és jelentéstani felépítése nyelvészeti aspektusainak
vizsgálata;
- célja: e vizsgálat eredményeinek minél teljesebb leíró vagy leíró és érvelő őszszefoglalása;
- m ódszere: a módszer ugyan itt is függhet attól, hogy a cél csupán leíró bemu
tatás, vagy érvelő is, de mindenképpen eleget kell tegyen a maximális explicitség
követelményének (amely egyúttal az egyértelmű alkalmazhatóság garanciája is);e
követelmény teljesítése feltételezi egy megfelelő kategóriarendszer kidolgozását és
következetes alkalmazását.
Ez a meghatározás természetesen csak akkor informatív, ha tudjuk, mire utal
benne ’a szövegek formai és jelentéstani felépítése nyelvészeti aspektusai’ szakki
fejezés. Ennek megvilágítása érdekében, kezdjük a ’szövegek formai és jelentésta
ni felépítése’ szakkifejezés értelmezésével.
A szövegek fo rm a i felépítéséhez tartozik egyfelől szövegmondatai szintaktikai
szerkezete és a szövegmondatok között formai-szintaktikai módszerekkel kimutat
ható kapcsolatok hálója (már amennyiben a szövegben ilyen kapcsolatok találha
tók), másfelől a szöveg fizikai hordozójának chirográfiai/tipográfiai szerkezete
(például bekezdésekre, illetőleg versszakokra való tagoltsága).
A szövegek jelentéstani felépítéséhez tartozik egyfelől szövegmondatai szeman
tikai-pragmatikai szerkezete (például a téma-réma szerkezet) és a szövegmondatok
között nyelvi, jelentéstani, tematikai vagy a világra vonatkozó ismeretek felhasz
nálásával kimutatható kapcsolatok hálója (például a korreferenciaviszonyok és a
tematikus progresszió), másfelől ezeken kívül mindaz, aminek közvetítésével egy
- a fizikai hordozójukban feltételezetten kifejezésre jutó - világdarabra utalnak.
E két felépítéstípus ’nyelvészeti aspektusá’-hoz tartozik: az, aminek leíró és/vagy
érvelő bemutatása a nyelvészet kategóriáinak alkalmazását is megköveteli (túl
azon, hogy a leírandó aspektus feltárása a nyelvészeti ismereteken túl milyen más
ismeretek igénybevételét teszi szükségessé).
Néhány, e meghatározásokat közelebbről megvilágító kommentárt az ebben a
fejezetben Ve/7 jelzésű példaként található A h iú z című elbeszélés első szöveg
mondataihoz fűzök.
[ 1] Őszi vasárnap volt.
[2] Vasárnap, mert apám otthon foglalatoskodott, és őszi, mert napfény
ben ragyogtak a tarkuló erdők és bokrosok a falu felett.
A [2]-es szövegmondatnak az [lj-eshez való kifejtő kapcsolásához nem elegen
dő az a nyelvi tény, hogy abban megismétlődik az [l]-es „vasárnap” és „őszi” sza
va. Elképzelhetnénk ugyanis második szövegmondatként például a [2]-t is: „Vasár
nap, mert ez a szó a »v« betűvel kezdődik, és őszi, mert ez egy évszak”, amit nem
igen fogadnánk el kifejtő szövegmondatként. De a [2]-t is csak azért fogadjuk el a
’vasárnap’ és az ’őszi’ kifejezések kifejtéseként, mert első tagmondata értelmezésé

ne* arra a világismeretre támaszkodunk, hogy vasárnap általában nem dolgoznak
Munkahelyükön az emberek, a másodiknál pedig arra, hogy ősz az az évszak,
amelyben „tarkuló’’-ak az erdők és bokrosok.
A [2]-ben megjelenő „apám” szó szövegtani ismereteink alapján az adott szövegkörnyezetben azt jelzi, hogy a történet ’narrátor’-a maga a történet egyik szereplője.
[3] Ebéd után eljössz velem a Bábirkóba, fordult hozzám apám.
Ehhez a szövegmondathoz az ’Ebéd után eljössz velem a Bábirkóba, ezt mondva fordult hozzám apám’ szerkezetű értelmet rendeljük. Maga a „fordult hozzám”
kifejezés önmagában ugyanis még nem utal ’kommunikációra’, gondoljunk példáM olyan mondatokra, mint például „Ijedten fordult hozzám apám”. Hogy itt komMunikációról van szó, arra egyrészt a [3] első tagmondatának nyelvi szerkezete
a*aPján következtethetünk, misrészt annak a szövegtani ismeretnek az alapján,
aMely szerint (magyar nyelvű) dialógusokban az idézőjeleket gondolatjelek helyet
tesíthetik, mint ahogy az ebben a szövegben is történik.
Az adott szövegkörnyezetben a [3]-ban az „apám” szót az [1] „apám” szavával
tarthatjuk korreferensnek (ugyanarra a személyre utalónak). Az adott szövegkörnyezetre való hivatkozás fontos, mert ha a [3] helyett például a - szöveg összefüg
gő jellegét különben meg nem bontó [3’J
„Ebéd után eljössz velem a Bábirkó_a>fordult hozzám apám - kezdte történetét a nálunk vendégeskedő unokaöcsém”
a*iua, a két „apám” szó nem lenne korreferens.
Az „apám” szavak korreferenciája, valamint a „fordult hozzám” ’ezt mondva for
dult hozzám” értelmű interpretációja alapján a [3]-beli szövegkörnyezetben a „velem" az „apám”-mal korreferens, az „eljössz” második személyre utaló toldaléka
Pedig a „hozzám”-mal.
Ez a rövid jellemzés világosan mutatja a különféle jellegű ismeretek együttalkal
mazásának szükségességét a szövegösszefüggőség (pontosabban: a korreferencia)
v*zsgálatában.
Itt csupán ennyit a korreferenciaelemzéssel kapcsolatos problémák megvilágítáSara. A következő szövegmondattal kapcsolatban üssük a téma-réma szerkezet (és
a tematikus progresszió) egy-két kérdését.
[4] - A Bábirkóba? - kérdeztem csodálkozva, mert más vasárnapokon sok
kal nagyobb sétákra indultunk a patakok mentén.
Miután a [3]-ban megjelent a „Bábirkó” név, „A Bábirkóba?” szövegmondatkezdés a [4]-ben abszolút természetesnek tartható. Elemezzük azonban, hogy a [4]-nek
Más lineáris elrendezései is előfordulhatnának-e az adott szöveghelyen. Lássuk
Mindenekelőtt ezeket az elrendezéseket a szövegmondatban lévő gondolatjelet fi
gyelmen kívül hagyva:
[4.2] A Bábirkóba?, mert más vasárnapokon sokkal nagyobb sétákra indul
tunk a patakok mentén, kérdeztem csodálkozva.
[4.3] Kérdeztem csodálkozva: a Bábirkóba?, mert mis vasárnapokon sok
kal nagyobb sétákra indultunk a patakok mentén.

[4.4] Kérdeztem csodálkozva, mert más vasárnapokon sokkal nagyobb sé
tákra indultunk a patakok mentén, a Bábirkóba?
[4.5] Mert más vasárnapokon sokkal nagyobb sétákra indultunk a patakok
mentén, a Bábirkóba?, kérdeztem csodálkozva.
[4.6] Mert más vasárnapokon sokkal nagyobb sétákra indultunk a patakok
mentén, kérdeztem csodálkozva, a Bábirkóba?
A szóban forgó szöveghelyen adott formájában e sorrendi változatok egyike
sem fogadható el minden további nélkül. A „kérdeztem csodálkozva” összetevő
„csodálkozva kérdeztem”-re való cseréje, valamint a „mert”-nek „minthogy”gyal való helyettesítése révén azonban elfogadhatóvá tehető a [4.3] és a [4.6];
a [4.5] elfogadhatóvá tételéhez elegendő a „mert”-nek „minthogy”-gyal való he
lyettesítése. Ezeknek a helyettesítéseknek nyelvre vonatkozó ism eretek képe
zik az alapját: ezen ismeretek egy része az állítmány ’környezeté’-nek elrende
zésére (lásd: „csodálkozva - kérdeztem - v.m it", illetőleg más sorrendi változa
tai alkalmazhatóságának feltételeire), más része az egymással relációba hozha
tó kötőszavak (lásd: „mert”, „minthogy”) cseréjének lehetőségeire/szükségességére vonatkozik.
Az így nyert (elfogadható) sorrendi változatok természetesen más-más téma-réma szerkezettel rendelkeznek, s ennek következtében a [3]-mal kezdődő más-más
tematikus láncot (tematikus progressziót) képeznek, más szóval: más-más módon
’rakják sorba’ a már ismert és a még nem ismert információt hordozó nyelvi kife
jezéseket. Az egyes esetekben alkalmazható/alkalmazandó láncok kiválasztását
szövegtani ism eretek vezérlik.
Ehhez hasonló elemzések végzése (akár a szóban forgó szöveg további ré
szeire, akár más szövegre vonatkoztatva) ismeretgazdagítóbb bepillantást en
ged a szövegnyelvészet-szövegtan problematikába, mint a példákkal nem kísért
elméleti fejtegetéseké!
B. Z s.: A szövegtani ismeretek (amelyekben a szövegnyelvészeti ismeretek nem
különülnek el minden esetben) már a korábbi középiskolai tantervnek, tanköny
veknek is részét képezték. Tanításukra vonatkozóan az akkor tanári kézikönyvben
többek között a következőket olvashatjuk:
„A szövegtan tanításához három általánosabb szempontra hívjuk fel a
figyelmet. Törekedjünk arra, hogy a szövegekkel való foglalkozásban
a tanulók pontosan, szakszerűen használják meglévő nyelvi-nyelvésze
ti ismereteiket. Például a részletek, jelenségek megnevezésében, elem
zésében érvényesüljön az, amit (...) grammatikából, stilisztikából tud
nak. A szövegtan a maga összetettségével alkalmas arra, hogy a nyel
vi ismeretek komplex alkalmazásának területe legyen és ilyen módon
(...) alkalmat adjon (...) általános nyelvi ismeretek gyakorlati alkalma
zására is. ...fokozottan törekedjünk az irodalomtanítással való kon
centrálásra, hiszen a szépirodalmi szöveg megértésének is az az egyik
föltétele, hogy felismerjük a benne lévő rejtettebb összefüggéseket.
Helyesírási szempontból pedig az a legfontosabb, hogy a szöveg és a

mondat helyes tagolásának kérdéseit tartsuk állandóan napirenden.”
[Honti-Jobbágyné 1985, 48. oldj
A legújabb - már nem évfolyamokra bontott - tankönyvek a „Szövegtan
nak önálló fejezetet szentelnek. Az alábbi - ugyancsak a középiskolai korosz
tály számára készült könyvekből vett - részletek azt mutatják, miként szólnak
tankönyveink, segédkönyveink például a ’szövegtanról’, illetőleg a ’téma-réma’
elemzésről.
„A szövegtan a szövegnek mint lezárt, teljes értékű közlésnek a vizsgá
latát végzi, leírja a szöveg közvetlen összetevőit, ezek kapcsolódási
módját. A kapcsolódási mód leírása lehet formai (alaki) és tartalmi
(szemantikai). A leíró nyelvtanban tárgyalt elemek a szöveg alkotóré
szei. A fonéma, a morféma, lexéma, a szintagma, a mondat, a tömb (a
tömb a mellérendeléshez hasonló jellegű logikai-tematikai kapcsolat az
egymás mellett lévő mondatok között), a textéma (a textéma a bekez
dés nagyságú szövegegység, amelyben egységes mikrotéma található).
Az alaki és szemantikai jellemzőket két oldalról vizsgálhatjuk: a két
szomszédos nyelvi szint felől. A fonémát és a szöveget azonban csak
egy oldalról, mivel a fonéma alatt, ill. a szöveg fölött nincs nyelvi
szint...” [Zsuffa Zoltánná 1993, 342-343. old.)
\„A szövegek elemzésekor az egymást követő mondatok témáját és rámá
ját vizsgálva különböző jellegzetességeket figyelhetünk meg. Néhány egy
szerűbbet meg is említünk:
1. Egyszerű, lineáris fejlődésnek nevezhetjük azt a téma-réma össze
függést, amelyben az 1. mondat témája mellett szereplő réma a
következő mondat témája lesz, a következő mondatban szereplő
réma a 3- mondat témája lesz, és így tovább. Pl.: A költemény a
halottak állapotáról, a túlvilágról szól. A pokol, a tisztítótűz és a
paradicsom lelkiállapotok. A pokol magasabb vagy mélyebb kö
rébe rossz akarattal elkövetett gonosztett súlyossága szerint he
lyeztetik az ember. A 2. mondat az 1. mondat témáját (a halottak
állapota, a túlvilág) a pokol, a tisztítótűz, a paradicsom rámával
bővíti, a 3.-ban a pokol rémája a »magasabb vagy mélyebb kö
rök«. Az 1. mondat alanya és állítmánya egy teljes szöveg témá
ja: az 1. gimnáziumi Irodalom /. tankönyv Daniéról szóló fejeze
téből való (169. lap).
2. Van olyan egyszerű előrehaladása is az adott szövegnek, amely
ben az első mondat témája változatlanul megmarad, de az utána
következő mondatokban újabb és újabb réma járul hozzá. A kö
vetkező idézet Sütő András Anyám kön n yű álm ot ígért című
munkájából való:
Ebéd után a kicsi székre telepszem a fűtő mellé cigarettázni, ottho
nos, meleg sarok, itt simítgattam a kapcám gyermekkoromban.

Ezen szokott üldögélni megboldogult apai nagyapám is, szivarozás
közben a lába elé sercintve, amitől anyám mindig felmérgelődött.
A mondatokban előforduló azonos téma a »kicsi szék«. A 2. mondat
ban »itt«, a 3. mondatban »ezen«. A szöveg folytatásában a 3- mon
datban megjelenő réma »nagyapám is« a következő mondatok témá
ja lesz...” [Zsuffa Zoltánné, 1993, 343. old j
„A szöveg mondatai közötti összetartozás kifejezésében valamennyi
mondatfonetikai eszközrészt vesz: hangsúly, a hanglejtés, a szórend
nagy szerepet kap a szövegtartalom tagolásában, az új közlési egysé
gek kiemelésében. A hangsúlyozás és a szórend akkor találkozik egy
mással, amikor az új ismeret közlésére kerül sor. Ebből a szempontból
a szöveg mondataiban szereplő szavak, szókapcsolatok vagy ismeretek
már az előzményből, vagy új információt hordoznak. A már ismert
rész a téma, az új információt közlő rész a réma. Ami az előző mon
datban új ismeret - réma - volt, az valahogyan megismétlődik az őt
követőben is: téma lesz belőle, s új rámával társul. A szöveg monda
tainak láncszerűségét réma-téma váltakozás biztosítja...” [Galgóczy

9 . k ér d és:

M l A SZÖVEGNYELVÉSZET VERSTANI-PROZÓDIATANI SZEKTORÁNAK
TÁRGYA, CÉDA ÉS MÓDSZERE?
P. S. J .: Ehhez a kérdéshez is szükségesnek tartok egy előzetes megjegyzést
fűzni: Voltaképpen a szövegelemzés/szöveginterpretáció folyamatában a szöveg
nyelvészet lexikogrammatikai és verstani-prozódiatani szektorának funkciója
nem választható el egymástól. Amikor élőszóban elhangzó szöveget elemzünk,
annak nem csak lexikai anyaga, hanem prozódiája is rendelkezésünkre áll. Ami
kor írott/nyomtatott szöveget elemzünk, akkor sem csupán az adott vizuális fi
zikai hordozó (’élettelen’) lexikai anyagát elemezzük, hanem ahhoz ’belső hallá
sunk’ által hozzárendelünk egy (prozódiai) hangzó képet is, és ezt a ’látott és
hallott’ fizikai hordozót értelmezzük.
A verstani-prozódiatani szektor funkciójának (és az általuk használt reprezen
tációknak) komplexitása következtében itt csupán két verstani-prozódiatani
elemzés egy-egy részletét mutatjuk be, bővebb információkért ezeknek az elem
zéseknek a forrásához utalva az olvasót. [A szövegek komplex (lexikogrammati
kai és verstani-prozódiatani) elemzésének kérdéseihez részletesen a következő
fejezetekben fogunk visszatérni.]
Az e lső elemzésrészlet (2. ábra) Nagy László „Az angyal és a kutyák” című
költeményének (lásd fentebb Ve/6 jelzéssel) ritmikai elemzését, valamint első
versszakának „egyéni hangzásélmény alapján készült ritmusképét” mutatja be.
[Kecskés 1981, 86. old.]

Nagy László: A z

a n g y a l és a k u ty á k

Mellemet nyomta nehéz álom,
gyémánt fénnyel szememet sütötte:
láttam egy angyalt fönn a dombon
tüskés akácosban megkötözve.

2 |2
3 2
2 2
3 II 3
3 2 1 2 || 2
2 II 4 Q 2 | 2

Átlátszó volt az angyal torka.
benne a lélek föl és alá járt.
sárga kutyák két lábra állva
nyaggatták, csomóban tépték tollát.

3 2
3 2
2 2
3 II 3

Korán ébredtem, fájt a szívem,
éreztem, valóság volt az álom ,
angyaltollat keresni mentem,
hó ragyogott az egész világon.

3 2 Q 2 11 2
3 || 3 2 || 2
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Mel - le * met nyom - ta ne - néz á * lom,

gye • mánt fény . nyel sze * me - mei sü * töt • te:

lát * tam egy an - gyait fönn a dóm * ben

tűs - kés a - ki * cos • bán meg - kö * tóz - ve.
2. ábra
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|| 2
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A m ásodik elemzésrészlet (3. ábra) Áprily Lajos „A hiúz” című elbeszélése első
szövegmondatainak prozódiai elemzése. [Wacha, 1993, 35-79- old.]
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3 ábra

B. Z s.: A fentiekből következően úgy tűnik, hogy felülvizsgálatra szorul az az
általános tanári gyakorlat, amely azt tartja, hogy egy-egy irodalmi alkotás - vers,
próza vagy prózarészlet - ’bemutató olvasás’-a mindenképpen a tanár feladata.
Minthogy a többszöri felolvasás - melyre a tanórai elemzéskor szükség van nem sikerülhet azonos módon, s a különböző megszólaltatás befolyásolhatja az
interpretációt, célszerűbbnek látszik, ha az adott művet a tanár kazettára mond
ja és azt játssza le többször egymás után. Célszerű továbbá, ha használ olyan ka
zettákat, lemezeket, amelyeken ugyanazt a művet mondják különböző előadók,
s így a megszólaltatás - interpretációt befolyásoló! - különböző lehetőségeit is
szemléltetni tudja.
Ami pedig a tanulók vers- és prózamondási képességeinek fejlesztését illeti túl az évtizedes hagyományokra visszatekintő, Kazinczy Ferencről elnevezett
Szép m agyar beszéd, vagy például az Arany Jánosról elnevezett balladam on
dó versenyekre való felkészítésen - igen hasznos lenne, ha az említett ver
senyekhez készült segédkönyvek módszertani ajánlásainak alkalmazása a min
dennapi tanítási gyakorlat részévé is válna. [Lásd Szende, 1992, Z. SzabóWacha, 1991]
Befejezésül célszerű rövid választ keresni a következő kérdésre is:
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1 0 . k ér d és:

M l A SZÖVEGTUDOMÁNYOK DISZCIPLÍNAKÖRNYEZETE
FIGYELEMBEVÉTELÉNEK FUNKCIÓJA A KUTATÁSBAN
ÉS OKTATÁSBAN?
P. S. J .: Amint az eddigi fejezetekből is kiviláglott, a szövegtani kutatás szoros
kapcsolatban áll mind a nyelvészeti tudományokkal, mind a szövegtani társtudo
mányokkal, mind az alkalmazási területeket alkotó (makro)tudományok igényei
vel. Szinte egyik tudományterületre vonatkozóan sem képzelhető el a legkisebb
elmozdulás’ se, anélkül, hogy maga után ne vonná a többi tudományterület elmoz
dulását. Ezeket az elmozdulásokat azonban együttlátni kell tudni ahhoz, hogy azok
megfelelő megoldásokhoz vezethessenek.
A kutatásban a szövegtani kutatás diszciplínakörnyezete figyelembevételnek az
az elsődleges funkciója, hogy jelezze egy-egy aktuális (szövegtani) kutatási feladat
kapcsolódásai együtt-látásának kontextusát. Ilyen feladatnak látszik jelenleg a disz
ciplínakörnyezet laterális diszciplínaegyüttesei egymáshoz való kölcsönös kapcso
latának tisztázása: a nyelvészeti tudományok három ága (rendszernyelvészet, a
rendszer elemei használatának nyelvészete, szövegnyelvészet) egymáshoz és a szö
vegtanhoz való viszonyáé egyfelől, a szövegtani társtudományok tudományágai
(poétika, retorika, narrativika, stilisztika stb.) egymáshoz és a szövegtanhoz való
viszonyáé másfelől. Ez a tisztázás minden bizonnyal pozitív kihatással lenne az em
lített makrotudományokra vonatkozóan is.
Az oktatásban a szövegtani kutatás diszciplínakörnyezetének figyelembevé
tele kettős funkciót tölthet be: egyrészt általános heurisztikus funkciója lehet,
Mennyiben (modellként) hozzájárulhat valamennyi tudomány (más tudomá
nyokat is szükségképpen érintő) fejlődésének mélyebb megértéséhez, másrészt
elősegítheti egy tág horizontú szövegszemlélet kialakítását, amire a kommuni, Icációkultúra fejlődésének jelenlegi szakaszában minden eddiginél nagyobb
szükség van.
B. Z s.: Az érintett tudományágak eredményeinek felhasználása lehetővé, a 20.
század utolsó évtizedének társadalmi érdeklődése szükségessé teszi az anyanyelvi
nevelés mind tudományos anyagában, mind módszereiben való időnkénti megújí, lasát. Ezt a törekvést tükrözik, és a maguk műfajában érvényre juttatni kívánják
s azok az új oktatási dokumentumok, amelyek a 6-18 éves korosztály tanítási-tanu
lási követelményeit foglalják össze, mint például az alaptanterv „Kommunikációs
. kultúra” című fejezete:
A kommunikációs kultúra a megismerést, a tanulást, a tudást, az emberi
kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló infor
mációk felfogása, megértése, szelektálása, elemzése, értékelése, felhasználá
sa, közvetítése, alkotása. Összetevői a szimbolikus (szimbolikus, matemati
kai) jelek útján történő, a kép, valamint a mozgásban, a tevékenységben, a
magatartásban megnyilvánuló kommunikáció képességei. Beletartozik ezek
be a metakommunikáció (a tekintet, a gesztusok, a testtartás, a hanghordo-
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zás, a mozgástér) alkalmazásának ismerete is. A kommunikációs kultúra
részben a műveltség, a tudás alapja, részben az egyén szocializációjának, a
társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének,
egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülésének döntő tényezője.
Középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformális és -kifejezés, a
vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének képességei
állnak. Mindezek elsősorban az anyanyelv minél teljesebb értékű ismeretét
kívánják. [Nemzeti alaptanterv, 1995, 12. old.)

E fejezet tematikájához lásd egyrészt az O fficina textologica megjelent 1. és 2., '
valamint megjelenés alatt lévő 3. és 4. kötetét, másrészt a Szem iotikái szövegtan 1
9 -11. kötetének „Nyelvészeti diszciplínák” szekciójába felvett tájékoztatókat és ta
nulmányokat. [Az O fficina textologica 3. kötetének valamennyi tanulmánya „A hi- í
úz” című elbeszélés első öt bekezdésének elemzésével foglalkozik.]

6.
A VERBÁLIS SZÖVEGEK KREATÍV
MEGKÖZELÍTÉSE SZÖVEGTANI KERETBEN

z előző fejezetben a szövegtan és a nyelvészet kapcsolatával foglalkoztunk
különféle szempontokból, a jelen és a következő fejezetben a verbális szö, Vegek szemiotikái szövegtani elemzésének - közelebbről: strukturális értelmező
interpretációjának - kérdéseit tárgyaljuk.
Amint azt a 4. fejezetben kifejtettük, a strukturális értelm ező interpretáció tárlöm egy adott szöveg (betű szerinti és szimbolikus) fo rm a i és jelentéstani felépttése. Erre az interpretációra vonatkozóan mi két végrehajtási mód között teszünk
különbséget: (a) az egyik abban áll, hogy közvetlenül (azaz bevezető gyakorlatok
nélkül) elkezdjük az adott szöveg értelmező interpretációjának végrehajtását, (b)
a másik pedig abban, hogy az értelmező interpretáció végrehajtását megelőzően
az interpretálandó szöveggel kapcsolatban először úgynevezett kreatív gyakortatokat végzünk/végeztetünk. A strukturális értelmező interpretáció kérdéseinek tár
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gyalását az ezekre a kreatív gyakorlatokra vonatkozó kérdésekkel kezdjük.

A

1 . kér d és:
M l A KREATÍV GYAKORLATOK VÉGZÉSÉNEK/VÉGEZTETÉSÉNEK
ELSŐDLEGES CÉUA, ÉS E GYAKORLATOK MILYEN TÍPUSAI KÖZÖTT
lehet / c é ls z e r ü KÜLÖNBSÉGET TENNI?
P S. J .: Ma már közhely annak emlegetése, hogy a szövegek nem ’hordoznak’
e8y mindenki számára egyazon módon ’feltáruló’ jelentést, sőt, hogy formai felépí
tsük jellemzői is attól függenek, hogy milyen ismeretek birtokában értelmezzük
az°kat. Mis szóval: egy adott szöveghez (pontosabban egy adott szöveg vizuálisan
Va8y akusztikusán adott fizikai hordozójához) ‘háttérismereteink’ és a ‘szöveg fizikni hordozója’ interákciójáw A eredményeként rendelünk mind formai felépítést,
mind jelentést. Ebből a tényből az alábbi két dolog következik:
' Ha egy elemző elemzése eredményeit interszubjektív, azaz mindenki számára
e8yértelműnek tartható módon kívánja bemutatni, egyértelmű módon be kell (be
Ellenei) hogy mutassa azokat az ismereteket/feltevéseket/elvárásokat is, amelyek
birtokában elemzését elkezdte. Ezek azonban ’bemutatható módon’ szinte sohaSem állnak rendelkezésre sem a maguk általánosságában és teljességében, sem
CsuPán az adott szövegre vonatkoztatva.
' Ha az elemzés iskolai tanítisi óra vagy főiskolai/egyetemi szeminárium kere
kben megy végbe, az előző probléma azáltal lesz még összetettebb, hogy egy-egy

elemző csoportnak kell (kellene!) azokat a közösnek mondható ismereteit/feltevéseit/elvárásait bemutatni, amelyek birtokában a közös elemzést elkezdték.
Többek között ennek a problémának, ha nem is a teljes megoldása, de legalább
nagymértékű csökkentése érdekében dolgoztuk ki a szövegelemzést előkészítő
kreatív m egközelítés módozatait. Azért „többek között”, mert ezekkel egyrészt
szövegszem léletet is közvetítünk, másrészt érdeklődési ébresztünk (kedvet terem
tünk!) a szövegelemzéshez, szövegértelmezéshez.
B. Zs„ A szövegelemzést előkészítő kreatív megközelítésnek két főtípusát külön
böztethetjük meg: az úgynevezett kreatív-produktív és az úgynevezett kaleidoszkopikus megközelítést.
A kreatív szövegmegközelítés mindkét főtípusa azt a célt szolgálja, hogy a
gyakorlat végzőiben a vizsgált szövegalkotó tényezőre vonatkozóan ’mozgásba
hozza’ az azzal a tényezővel kapcsolatos (legtöbbször számukra is csak látens
módon) meglévő szövegtani/szövegnyelvészeti ismereteiket, valamint feltevé
seiket, elvárásaikat. A kreatív megközelítés figyelmen kívül nem hagyható ’hozadéka’ továbbá, hogy oly mértékű érdeklődést és aktivitást vált ki egy-egy
adott szöveg elemzése iránt, amely - tapasztalataink szerint - más módoktól
alig várható.
A kreatív-produktív szövegmegközelítés (amelyet elsősorban az elemzők számá
ra ismeretlen szövegek elemzésekor alkalmazhatunk) abból áll, hogy az elemezőknek az értelmezendő szöveggel kapcsolatban, de annak ismerete nélkül kell bizo
nyos előgyakorlatokat végezniük. Ennek a megközelítésnek a következő két altí
pusát különböztethetjük meg:
- a létrehozót, amelynek során a gyakorlat végzőinek az értelmezendő szöveg
gyakorlatvezető által valamilyen módon átalakított (átrendezett vagy hiányossá
tett) változatából kell egy számukra elfogadható szöveget ’létrehozniuk’,
- a kiválasztót, amelynek során a gyakorlat végzőinek az értelmezendő szö
veg gyakorlatvezető által összeállított néhány teljes vagy részleges variánsából
kell egy számukra leginkább elfogadhatót (esetleg számukra legkevésbé elfo
gadhatót) ’kiválasztaniuk’; a variánsok között természetesen célszerű, ha az
eredeti is jelen van.
A kaleidoszkopikus szövegmegközelítés (amelyet mind az elemzők által is
meretlen, mind az elemzők által ismert szövegek elemzésekor alkalmazha
tunk) abból áll, hogy az elemzőknek az eredeti szöveget kell előgyakorlatként
átalakítaniuk (variálniuk) annak feltárása érdekében, hogy milyen jelentésta
ni következménynyel jár a szövegfelépítés egy-egy elemének/hordozójának
megváltoztatása.
A két főtípus között természetesen szoros a kapcsolat. A kreatív-produktív
gyakorlat céljára a gyakorlatvezető kaleidoszkopikus megközelítéssel hozza
létre az átalakított szöveget: ha az eredeti szövegnek csupán egy átalakított vál
tozatát hozza létre, megteremeti a létrehozó kreatív-produktív gyakorlat kiin
duló szövegét, ha többet, megteremti a kiválasztó kreatív-produktív gyakorlat
’kiinduló szövegeit’.

A továbbiakban ezt szem előtt tartva mutatunk be gyakorlatokat, az alapvető
szövegalkotó tényezők szerint csoportosítva azokat, nem hagyva figyelmen kívül
azonban azt, hogy bármelyik tényezővel (tényezőre vonatkozóan) végzünk is gya
korlatokat, ezek közvetlenül vagy közvetve érintik a többi tényezőt is.
A SZÖVEG FIZIKAI HORDOZÓJÁNAK MENTÁLIS KÉPE
Az a ’kép’, amelyet egy adott vagy feltételezett kommunikációs
helyzetben egy látással vagy hallással befogadott fizikai nyelvi
tárgyról akkor is megőriz elménk, ha azt a tárgyat tovább már
nem nézzük vagy halljuk.

2.
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EGY VERBÁLIS SZÖVEG FIZIKAI HORDOZÓJÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL
FIGYELEMBE KELL VENNÜNK?

P. S. J .: A verbális szöveg mint komplex jel négy fő összetevője (négy alapve
tő szövegalkotó tényezője) közül a ’jelölő-jelölt’ szerkezet fiz ik a i hordozójávú
(a vehikulum m ai), illetőleg ennek a fizikai hordozónak mentális képével (a vehikulum im ágów A) kapcsolatban, amely egy ’szemiotikái’ tárgy - ahogy azt ko
rábban már láttuk - célszerű megkülönböztetni egy fiz ik a i szem iotikái és egy
nyelvi szem iotikái ’arc’-ot.
A fiz ik a i szemiotikái arc arról ad felvilágosítást, hogy egy írott/nyomtatott fizi
kai hordozó mint szemiotikái tárgy milyen betűtípussal megalkotva, milyen tipog
ráfiai ’kiemelési formák’ (aláhúzás, dőlt, félkövér szedés stb.) alkalmazásával, mi
lyen tipográfiai tagolással (esetleg milyen speciális vizuális képet alkotva) van el
helyezve annak ’materiális’ hordozóján (papíron, képernyőn, kövön, falon stb.), il
letőleg hogy egy hangzó fizikai hordozónak milyen a (prozodikus, melodikus, rit
mikus) megjelenési formája.
A nyelvi szemiotikái arc arról ad felvilágosítást, hogy a fizikai hordozó hány és
milyen nyelv - esetleg milyen más jelrendszerek - elemeiből áll.
Ami a fiz ik a i szemiotikái arcot illeti, arra vonatkozóan nem rendelkezünk
rendszerbe foglalt ismeretekkel; egy-egy befogadó ismereteinek minősége az
általa befogadott szövegek minőségétől és mennyiségétől, illetőleg az erre az
arcra vonatkozó konvenciókkal kapcsolatos jártasságától függ. A nyelvi sze
miotikái arcra vonatkozóan a szóban forgó fizikai hordozóban alkalmazott
nyelv/nyelvek - valamint más jelrendszerek - felismeréséhez szükséges isme
reteket kell birtokolnunk.
Az analitikus elemzést megelőző kreatív megközelítés gyakorlatainak erre a
komplexjel-összetevőre vonatkozóan annak a feltárása a célja, hogy az adott
elemző vagy elemző közösség ezt az összetevőt illetően milyen (elő)ismeretekkel
rendelkezik.

B. Zs„ Az itt következő első két gyakorlatleírást Nemes Nagy Ágnes „Szobrokat
vittem” című költeményére vonatkoztatjuk. Ennek a költeménynek a fizikai meg
jelenési formája Nemes Nagy Ágnes A Föld em lékei. Összegyűjtött versek című kö
tetében a következő (minthogy ezt a megjelenési formát a 3. fejezetben Ve/4-ként
mutattuk be, itt is ezzel a kóddal utalunk rá):
Ve/4

Szobrokat vittem
Szobrokat vittem a hajón,
hatalmas arcuk névtelen.
Szobrokat vittem a hajón,
hogy álljanak a szigeten.
Az orr s a fül porca között
kilencvenfokos volt a szög,
különben rajtuk semmi jel.
Szobrokat vittem a hajón,
és így süllyedtem el.

Ve/4: 1. gyakorlat
Az első gyakorlat céljára - amelynek elvégeztetésével itt arra lehetünk kíváncsi
ak, hogy a tanulók egy semleges formába átírt szöveget milyen módon minősíte
nek versnek vagy prózának, illetőleg hogy azt minősítésüknek megfelelően milyen
formában írják át - a következő a szerző nevét és a vers címét nem tartalmazó
szövegformát adhatjuk a kezükbe (lásd Ve/4:1 -0):
V e/4:1 -0
Szobrokat vittem a hajón, hatalmas arcuk névtelen. Szobrokat vittem a ha
jón, hogy álljanak a szigeten. Az orr s a fül porca között kilencvenfokos
volt a szög, különben rajtuk semmi jel. Szobrokat vittem a hajón, és így
süllyedtem el.
A felad atai a következő módon fogalmazhatjuk meg:
A kézhez kapott szöveg az eredeti művet nem a szerzője által megalkotott for
mában mutatja, de tartalmazza az eredetiben megtalálható valamennyi mondat
kezdő nagybetűt, valamennyi mondattagoló és mondatzáró írásjelet.
a) Válaszolj arra a kérdésre, hogy a fenti szöveg véleményed szerint vers vagy
próza szövege-e, és indokold döntésedet!
b) Válaszodnak megfelelően írd át a fenti szöveget az általad elképzelt for
mába!
A gyakorlatot - harminc szakközépiskolai tanulóval - ténylegesen meg is oldat
tuk. Tekintettel arra, hogy valamennyi tanuló versnek tartotta a szöveget, olyan
három tanuló megoldását mutatjuk itt be, akikével azonos, vagy akikéhez hason
ló megoldást a legtöbben készítettek.

1-1

a) „Vers. Szerintem azért vers, mert a szöveg átírható nyolc
szótagos rímelő' sorokba.”
b) A tanuló által létrehozott változat megegyezik az eredeti
verssel.

1-2

a) „Vers, versnek tartom, mert van ritmusa, rímek találhatók ben
ne. Fontos jellemzője még, hogy a »Szobrokat vittem« tagmon
dat háromszor ismétlődik. A verssorokat szótagszámok és rí
mek szerint hoztam létre, két versszakra bontottam a szöveget,
mert úgy éreztem, hogy ott egy kis szünetet kell tartani.”
b) „Szobrokat vittem a hajón,
hatalmas arcuk névtelen.
Szobrokat vittem a hajón,
hogy álljanak a szigeten.

1-3

Az orr s a fül porca között
kilencvenfokos volt a szög,
különben rajtuk semmi jel.
Szobrokat vittem a hajón,
és így süllyedtem el.”

a) „Vers. Mert az összetett mondatok első tagmondata majdnem
mindig ugyanaz, át tudom írni a szöveget azonos szótagszámú
sorokra és rímeket is találok (névtelen-szigeten; jel el). Az eltolt
sorokkal a hullámzást próbáltam érzékeltetni.”
b) „Szobrokat vittem a hajón,
hatalmas arcuk névtelen.
Szobrokat vittem a hajón,
hogy álljanak a szigeten.
Az orr s a fül porca között
kilencvenfokos volt a szög,
különben rajtuk semmi jel.
Szobrokat vittem a hajón,
és így süllyedtem el.”

Ve/4: 2. gyakorlat
A második gyakorlat esetében a vers eredet fizikai megjelenési formája átala
kított versváltozata alapján (lásd Ve/4: 2 -0 ) kellett a tanulóknak dönteniük ar
ról, hogy milyen más fizikai megjelenési formát tartanának a maguk számára
elfogadhatónak.
Ve/4: 2 -0
Szobrokat vittem a hajón, hatalmas arcuk névtelen.
Szobrokat vittem a hajón, hogy álljanak a szigeten.
Az orr s a fül porca között kilencvenfokos volt a szög,
különben rajtuk semmi jel.
Szobrokat vittem a hajón, és így süllyedtem el.

□P

A gyakorlat elvégzéséhez afeladatot - ugyancsak a szerző nevének és a vers cí
mének feltüntetése nélkül - a következőképpen fogalmaztuk meg:
A kézhez kapott szöveg az eredeti verset nem a szerzője által megalkotott for
mában mutatja.
a) írd át a fenti szöveget egy általad megfelelőnek tartott formába!
b) Indokold a döntésedet!
Ezt a gyakorlatot is harminc szakközépiskolai tanuló oldotta meg. Az itt bemu
tatott megoldások kiválasztásának szempontjai az előző feladatéhoz hasonlóak.
2-1

a) A tanuló által létrehozott változat megegyezik az eredeti verssel,
b) „Azért írtam így, mert szinte minden sor nyolc szótagból állhat.”

2-2

a) „Szobrokat vittem a hajón,
hatalmas arcuk névtelen.
Szobrokat vittem a hajón,
hogy álljanak a szigeten.
Az orr s a fül porca között
kilencvenfokos volt a szög,
különben rajtuk semmi jel.
Szobrokat vittem a hajón,
és így süllyedtem el.”
b) „Szerintem az ismétlődő tagmondatok fontosak, ezért írtam ezt
a három mondatot külön versszakba.” „Úgy érzem, »Az orr s a
...« kezdetű mondat is egy versszakhoz tartozik, de ezt nem tu
dom indokolni.”

2-3

a) „Szobrokat vittem a hajón,
hatalmas arcuk névtelen.
Szobrokat vittem a hajón,
hogy álljanak a szigeten.
Az orr s a fül porca közt
kilencvenfokos volt a szög,
különben rajtuk semmi jel.
Szobrokat vittem a hajón,
és így süllyedtem el.”

b) „A rímek segítettek abban, hogy ahol csak lehetett, nyolc szótagos vers
sort hozzak létre. A lépcsőzetes sorokkal pedig a süllyedést szerettem
volna érzékeltetni.”

A szöveg fizikai hordozójára vonatkozó két gyakorlatnak és megoldásaiknak be
mutatását a következő megjegyzésekkel zárhatjuk:
Az 1. gyakorlat a) feladatára adott válaszaikban - mint az várható is volt
a
'semleges formájú’-vá átalakított szöveget a gyakorlat résztvevői kivétel nélkül vers
nek minősítették. Megoldásaikból egyértelműen megállapítható, hogy döntésüket el
sősorban verstani ismereteikre (ritmus, rím, verssor, szótagszám) alapozva hozták
meg. Néhányukban (erre példa az 1-3 „az összetett mondatok első tagmondata min
dig ugyanaz” megjegyzése) stilisztikai ismereteik is felidéződtek. A b) feladat meg
oldásaként a tanulók többsége egytömbű, egyharmada versszakokra bontott fizikai
megjelenési formát tartott elfogadhatónak. Kisebb részük próbált meg - több-keve
sebb sikerrel - hagyományostól eltérő sorelrendezést, illetve képverset létrehozni.
Ha összevetjük a 2. és az 1. gyakorlat a), illetőleg b) feladatainak megoldásait, megálla
píthatjuk, hogy a manipulált versszöveg esetében a tanulók - megközelítőleg azonos szám
ban - az 1. gyakorlatnál már említett Ismereteikre támaszkodva döntöttek mind a szöveg
minősítéséről, mind az általuk elfogadhatónak tartható fizikai megjelenési formáról.
Bár a feladatleírások arra vonatkozó kérdést nem tartalmaztak, hogy a tanulók próbál
janak meg választ keresni arra is, hogy az általuk választott forma milyen kihatással van/le
hét a szóban forgó szöveg jelentésére, indoklásaik egy része ebbe az irányba is mutat
A fiz ik a i hordozó\al (a vehikulummal) kapcsolatos további gyakorlatleírást Ör
kény István „Gondolatok a pincében” című egypercesére vonatkoztatjuk. Ennek a
szövegnek a fizikai megjelenési formája Örkény István Egyperces novellák című
kötetében (Magvető Könyvkiadó, Bp. 1977) a következő (lásd itt Ve/8):
Ve/8

Gondolatok a pincében
A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra.
Az egyik gyerek, a házmesterék tizennégy éves kislánya, lebicegett
érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, s boldog volt,
ha labdát szedhetett a többieknek.
Az alagsorban félhomály terjengett, de azért feltűnt neki, hogy
egy sarokban megmozdult valami.
- Cicus! - szólt oda a falábú házmesterkislány. - Hát te hogy ke
rülsz ide, kiscicám?
Fölkapta a labdát, s ahogy csak tudott, elsietett vele.
Az öreg, csúnya és rossz szagú patkány - őt nézték cicának - meg
hökkent. így még nem beszélt vele senki.
Eddig csak utálták, szénnel hajigálták, vagy rémülten elmenekül
tek előle.
Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha
történetesen cicának születik.
Sőt - mert ilyen telhetetlenek vagyunk! - mindjárt továbbszőtte
ábrándjait. Hát még ha falábú házmesterkislánynak születik?
De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el se tudta képzelni.

A gyakorlat céljára - amelynek elvégeztetésével itt arra lehetünk kíváncsiak,
hogy a tanulók egy semleges formába átírt szöveget milyen módon tagolnak be
kezdésekre - a következő szövegformát adhatjuk a kezükbe (lásd itt Ve/8-0).
Ve/8-0
A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra. Az egyik gye
rek, a házmesterék tizennégy éves kislánya, lebicegett érte. Szegénykének a vil
lamos levágta a fél lábát, s boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. Az
alagsorban félhomály terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban meg
mozdult valami. - Cicus! - szólt oda a falábú házmesterkislány. - Hát te hogy
kerülsz ide, kiscicám? Fölkapta a labdát, s ahogy csak tudott, elsietett vele. Az
öreg, csúnya és rossz szagú patkány - őt nézték cicának - meghökkent. így
még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel hajigálták, vagy rémül
tem elmenekültek előle. Most jutott eszébe először, hogy milyen mis lett vol
na minden, ha történetesen cicának születik. Sőt - mert ilyen telhetetlenek va
gyünk! - mindjárt továbbszőtte ábrándjait. Hát még ha falábú házmesterkis
lánynak születik? De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el se tudta képzelni.
A felad atai a következő módon fogalmazhatjuk meg:
A kézhez kapott szöveg az eredeti művet nem a szerzője által megalkotott vizu
ális formában mutatja, de tartalmazza az eredetiben megtalálható valamennyi
mondatkezdő nagybetűt, valamennyi szövegtagoló és mondatzáró írásjelet.
a) írd át az adott szöveget az általad elképzelt bekezdéstagolásnak megfelelően!
b) Indokold meg az általad választott tagolást!
(Noha ezt a gyakorlatot is elvégeztettük különböző korú középiskolisokkal, a
terjedelmi korlátok miatt a tanulói megoldások közlésétől itt eltekintünk. A felada
tok eredményeinek értékelése az előző gyakorlatnál bemutatott módon történhet.)
A FORMAI FELÉPÍTÉS

Egy adott fizikai nyelvi tárgy fizikai és nyelvi megformáltságához
rendelhető (tipográfiai, illetőleg akusztikai-prozódiai, metrikai
ritmikai, valamint a legtágabb értelemben vett szintaktikai) for
mai minősítés, illetőleg annak leírása.
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FIZIKAI HORDOZÓJÁHOZ RENDELHETŐ NYELVI FORMAI FELÉPÍTÉS
VIZSGÁLATÁNÁL FIGYELEMBE KELL VENNÜNK?

P. S. J .: A verbális szöveg mint komplex jel fizikai hordozójához rendelhető nyelvifórinaifelépítésnek két fő alkotóeleme a szöveg lexikai-szintaktikai tagoltságanak módja és
az egyes szövegmondatokon (illetőleg verssorokon) belül a mondatösszetevők sorrendje.
(Versek esetében ehhez járulnak a metrikai-ritmikai szövegszerveződés alkotóelemei.)

A lexikai-szintaktikai tagoltság szempontjából a következő tagoltságtípusú szöve
gek között tehetünk különbséget (figyelembe véve nemcsak a helyesírási szabályoknak
eleget tevő, hanem a költői szabadság jegyében létrehozott verbális szövegeket is):
- egyetlen (belső tagolással rendelkező) hosszú szövegmondatból álló szövegek;
- nagybetűs szövegmondatkezdéssel és központozással (pontokkal, felkiáltóje
lekkel, kérdőjelekkel) több szövegmondatra tagolt szövegek;
- központozással nem, hanem vagy csupán nagybetűs szövegmondatkezdéssel
vagy az egyes szövegmondatok végén a szokottnál nagyobb szóközökkel (vagy va
lamiféle szimbólumok segítségével) szövegmondatra tagolt szövegek;
- nagybetűs mondatkezdéssel nem, hanem csupán központozással vagy az
egyes szövegmondatok végén a szokottnál nagyobb szóközökkel (vagy valamiféle
szimbólumok segítségével, több szövegmondatra tagolt szövegek;
- több szövegmondatra semmiféle módon nem tagolt szövegek.
A mondatösszetevők sorrendje a nyelvi formai felépítésnek az az eleme, amelynél az (
egyes mondatokon belül téma-réma, topic-comment, illetőleg topik-fókusz szerkezetről,
a szövegmondatok teljes láncán belül pedig tematikus progresszióról szokás beszélni.
Ami a lexikai szintaktikai tagoltságot illeti, annak teljes skálájára vonatkozóan nem
rendelkezünk rendszerbe foglalt ismeretekkel; egy-egy befogadó ismereteinek minősége
az általa befogadott szövegek minőségétől és mennyiségétől, illetőleg az erre a tagolt
ságra vonatkozó (költői és nem költői) konvenciókkal kapcsolatos jártasságától függ.
A mondatösszetevők sorrendjére vonatkozó ismeretek, ami egy-egy önálló szöveg
mondat belső szerkezetét illeti, rendszerbe foglaltak. Arra vonatkozóan azonban, hogy
egy-egy szövegmondatban mint egy adott szövegmondatlánc elemében milyen mondatösszetevő-elrendezések elfogadhatók, nem rendelkezünk rendszerbe foglalt ismeretekkel.
Az analitikus elemzést megelőző kreatív megközelítés gyakorlatainak erre a
komplexjel-összetevőre vonatkozóan annak a feltárása a célja, hogy az adott elem
ző közösség ezt az összetevőt illetően milyen (elő) ismeretekkel rendelkezik.
B. Z s.: A nyelvi formai felépítéssel kapcsolatos egyik gyakorlat alapjául Kálnoky
László „Csak mint a fák...” című versét választhatjuk. A költő Összegyűjtött versek
(Magvető Könyvkiadó, Bp. 1980) című kötetében ez a vers a következő fizikai
megjelenési formában olvasható (lásd itt Ve/9)\
Ve/9

Csak m int fá k
Egyedül állni a nyári délutánban
egy ismeretlen város főterén,
a falnak vetve hátadat,
bámulni a gótikus tornyokat,
testes kupolán a rézrozsda zöldjét,
arcodon érezni a zápor
jótékony, langyos sortüzét,
és hálásan, halkan sóhajtani,
mint a porlepte fák...

""

Egy gyakorlat céljára, amellyel a mondatösszetevőknek egy elfogadható verset
alkotó verssorokon belüli (lehetséges/elfogadható) sorrendjére vonatkozó beszélgetést készíthetünk elő, Kálnoky versét a következő formában adhatjuk a tanulók
kezébe (lásd itt Ve/9-0, amelyben a sorvariánsokat úgy kevertük össze, hogy az
eredeti verssor az egyes tömbökön belül ne kerüljön mindig ugyanarra a helyre).

tói

Ve/9-0
1.

a állni a nyári délutánban egyedül
4.

h egyedül állni a nyári délutánban

a a gótikus tornyokat bámulni

h bámulni a gótikus tornyokat

c egyedül a nyári délutánban állni
d a nyári délutánban állni egyedül

5.

e állni egyedül a nyári délutánban

a a rézrozsda zöldjét testes kupolán

b testes kupolán a rézrozsda zöldjét

f a nyári délutánban egyedül állni
6.
2.

a érezni arcodon a zápor

a egy ismeretlen város főterén b arcodon érezni a zápor

b egy város ismeretlen főterén
7.
3.

a

a langyos, jótékony sortüzét

b jótékony, langyos sortüzét

hátadat a falnak vetve

b a falnak hátadat vetve
c vetve falnak a hátadat

8.

d vetve hátadat a falnak

a és hálásan, halkan sóhajtani

b és sóhajtani halkan, hálásan

e hátadat vetve a falnak

c és sóhajtani hálásan, halkan

f a falnak vetve hátadat

d és halkan, hálásan sóhajtani
9

mint a porlepte fák...

A feladató t a következőképpen fogalmazhatjuk meg:
A szöveg, amit kézhez kaptál, tartalmazza egy vers eredeti utolsó sorát, valamint
a többi sor valamennyi lehetséges (elfogadható) belső elrendezésű változatainak
tömbjeit. A tömbök sorrendje követi a verssorok eredeti sorrendjét.
a) Válassz ki mindegyik tömbből egy-egy sort úgy, hogy az általad kiválasztott
sorok az utolsó sorral együtt egy számodra elfogadható verset alkossanak!
b) Indokold meg a választásodat!
A gyakorlatot (a központozás mellőzésével) ténylegesen meg is oldattuk huszon
hat tanulóval. A megoldásokról összefoglalóan a következőket mondhatjuk:
Ami az a) feladatot illeti:
- az eredeti sort az 1., 2., 4., és 5. tömbből a tanulók többsége, a 3. és a 7. tömb
ből a tanulók kb. 50%-a, a 8. tömbből csupán öt tanuló választotta;
- a 3-, 6., 7., és 8. tömbből kiválasztott sorvariánsok eltérései különböző sze
mantikai megfontolások érvényesítését sejtetik: azt például, hogy a 3- és 6. sorban
a határozókat részesíti-e előnyben a tanuló, vagy az elvontabb, megszemélyesítő
jellegűt („jótékony”) tartja-e lényegesebbnek, hangsúlyosabbnak; analóg módon áll
ezek a 8. sor határozóira („halkan”/„hálásan’’) is.

I

Lássunk itt négy megoldást a maga egészében, *-gal jelölve bennük az eredetitói eltérő sorokat:
Ve/9-2

Ve/9-1
egyedül állni a nyári délutánban

egyedül állni a nyári délutánban

egy ismeretlen város főterén

egy ismeretlen város főterén

a falnak vetve hátadat

‘ hátadat a falnak vetve

bámulni a gótikus tornyokat

bámulni a gótikus tornyokat

testes kupolán a rézrozsda zöldjét

testes kupolán a rézrozsda zöldjét

arcodon érezni a zápor

arcodon érezni a zápor

jótékony langyos sortüzét

jótékony langyos sortüzét

*és hálásan halkan sóhajtani

*és sóhajtani hálásan halkan

mint a porlepte fák...

mint a porlepte fák...

Ve/9-4

Ve/9-3
egyedül állni a nyári délutánban

*a nyári délutánban egyedül állni

egy ismeretlen város főterén

*egy város ismeretlen főterén

* hátadat vetve a falnak

* hátadat a falnak vetve

bámulni a gótikus tornyokat

*a gótikus tornyokat bámulni

testes kupolán a rézrozsda zöldjét

*a rézrozsda zöldjét testes kupolán

‘ érezni arcodon a zápor

‘ érezni arcodon a zápor

jótékony langyos sortüzét

‘ langyos jótékony sortüzét

*és sóhajtani halkan hálásan

*és halkan hálásan sóhajtani

mint a porlepte fák...

mint a porlepte fák...

Ezeknek a megoldásoknak a létrehozói - eleget téve a b) feladat kérésének Megoldásukat a következő módon indokolták:
Ve/9-1

Ve/9-2

Ve/9-3

Ve/9-4

„Szerintem így megnyugtató és egyszerű a vers, mégis van benne vala
mi törvényszerűség. Az igenevek például többnyire a verssorok elején
vannak. Ez sajátos lendületet ad, ami meghatározza a vers hangulatát’’
,A kiválasztott sorokat részekre tudom tagolni; olyan részekre, amelyek
egyrészt nagy hatást gyakorolnak rám, másrészt különös nyomatékot
kapnak például: „egyedül állni”, „egy ismeretlen város”, „hátadat”, „bá
mulni”, „testes kupolán”, „arcodon érezni”, „jótékony” és „sóhajtani”. Ha
megnézem ezeket a szavakat, kis kiegészítéssel egy új verset lehetne al
kotni belőlük. Legjobban az ragadott meg az első két mondatban, hogy
egyedül állok egy Ismeretlen városban, s én fedezhetem fel azt a világot.”
,A költő itt azt írja le, hogy a nyári hőségben egy rövid kis zápor éri.
Ezt az élményt fejezi ki a költemény. A verssorok, ha közülük egyet már
megtaláltam, logikailag meghatározzák a következő sorok szórendjét.”
„A sorokat külön-külön választottam ki, s amelyik legjobban tet
szett, azt használtam fel, ezért nem mindegyik illik teljesen a vers
be. A második sor talán egy álomképet jelent.”

Azt hisszük, könnyű belátni, hogy ezek a meglehetősen vegyes természetű in
doklások milyen termékeny megbeszélés elindítói lehetnek!
Ugyanez a költemény alapja lehet továbbá olyan gyakorlatnak is, amelynek cél
ja egy szöveg lexikai-szintaktikai tagolási lehetőségeinek vizsgálata. Egy ilyen gya
korlat céljára a következő szöveget adhatjuk a tanulók kezébe (lásd itt Ve/ 9 -0 j
Ve/10-0’
egyedül állni a nyári délutánban
egy ismeretlen város főterén
a falnak vetve hátadat
bámulni a gótikus tornyokat
testes kupolán a rézrozsda zöldjét
arcodon érezni a zápor
jótékony langyos sortüzét
és hálásan halkan sóhajtani
mint a porlepte fák
Feladatként pedig arra kérhetjük a tanulókat, hogy tagolják ezt a szöveget szintaktikailag oly módon, hogy eredményül egy számukra elfogadható verset kapjanak.
Fejezetünk következő részét a nyelvi jelentéstani felépítéssel, valamint egy
valóságos vagy képzelt világdarabbal mint további két alapvető szövegalkotó
tényezővel kapcsolatos kreatív-produktív gyakorlatok bemutatásával folytatjuk.
A NYELVI JELENTÉSTANI FELÉPÍTÉS
Egy adott fizikai nyelvi tárgy fizikai és nyelvi megformáltságához
rendelhető (annak tipográfiai, illetőleg prozódiai, metrikai-riünikai,
valamint legtágabb értelemben vett szintaktikai formai minősítésé
vel összhangban álló) jelentéstani minősítés, illetőleg annak leírása.

4.

kérd és:

M e l y e k a z o k a s z e m p o n t o k , a m e l y e k e t e g y v e r b á l is s z ö v e g
FIZIKAI HORDOZÓJÁHOZ RENDELHETŐ NYELVI JELENTÉSTANI FELÉPÍTÉS
VIZSGÁLATÁNÁL FIGYELEMBE KELL VENNÜNK?

P. S. J .: A verbális szöveg mint komplex jel fizikai hordozójához rendelhető
nyelvi jelentéstani felépítés főbb alkotóelemei a következők:
a) a szavak milyensége és a szókapcsolatok lexikai összetétele;
b) a hasonlatok és költői képek lexikai megformáltsága;
c) annak a szerepnek a jellege, amelyet a ’költői én’ vagy a narrátor az adott
szövegben játszik; valamint
d) az adott szövegben alkalmazott igeidők.

Ezek közül itt csupán az utolsó kettőhöz kívánok egy-egy magyarázó megjegy
zést fűzni:
- a ’költői én’ olykor mint vallomástevő, olykor mint önmegszólító (vagy mint
egy tőle valóban különböző ’másik’-hoz beszélő), máskor mint elbeszélő vagy le
író jelenik meg a költeményben; a narrátor szerepét játszhatja egy ’mindenttudó
elbeszélő' éppen úgy, mint egy-egy adott szövegbeli cselekvés vagy történés vala
melyik szereplője;
- ami az igeidőket illeti, jelentéshordozó az a tény is, hogy egy szóban forgó
esemény mint a múltban megtörtént, mint a jelenben végbemenő, vagy mint a jö
vőben bekövetkező kerül bemutatásra.
A nyelvi jelentéstani felépítés mind a négy említett alkotóeleme egyaránt függ
het egy adott szövegtípustól, egy adott szerzőtől, egy adott kor(stílus)tól, vagy
akár egyszerre mindháromtól is.
Rendszerbe foglalható ism eretekkel ezeknek az alkotóelemeknek egyikére vo
natkozóan sem rendelkezünk. Többé-kevésbé konvencionálisnak mondható isme
reteket birtoklunk arra vonatkozóan, hogy egy-egy (időben és térben lehatárolt)
szociokulturális kontextusban milyen szavak és/vagy szókapcsolatok tekinthetők
köznapiaknak, illetőleg egy-egy kommunikációtípusra vagy kommunikáció-szituáci
óra jellemzőeknek.
A nyelvi jelentéstani felépítéssel kapcsolatban az analitikus elemzést megelőző
kreatív megközelítés gyakorlatainak az a célja, hogy a gyakorlatok végzői kreatív
módon foglalkozzanak egy adott szöveg lokális és globális összefüggősége (kohé
ziója) megváltoztatásának lehetőségeivel, valamint hogy ennek során megpróbál
ják feltárni, milyen ismeretekkel rendelkezik egy-egy adott személy vagy elemző
közösség a fent felsorolt alkotóelemekre vonatkozóan.
B. ZS.: Az itt következő első gyakorlatleírást Áprily Lajos „Tél integet” című ver
sére vonatkoztatjuk. Ennek a versnek a fizikai megjelenési formája az Á prily La
jo s összegyűjtött versei és drám ái (Magvető Kiadó, Bp. 1985) című kötetben a kö
vetkező (lásd itt Ve/10).
Ve/10

Tél integet
Hajnalban deret hint az égi kék.

Sziklás,
!
védő odút, hol alhatom,

Eltűntetek már, mókusok, pelék?

hol
I nem tudom: van háború s atom.

Befogadott-e régi odvatok?

iAludnám, míg indul a hó-zene,

Dióimtól szörnyen meghíztatok.

éber patakszó felébresztene,
<

Vájjon szigorú lesz-e teletek?

:a betömött odút kibontanám,

Szeretnék elaludni veletek.

1
kilépnék és új nap ragyogna rám.

Csak lelnék barlangot, mely befogad,
hogy zsibbadásba öljem gondomat.

A gyakorlat céljára - amelynek elvégeztetésével itt arra lehetünk kíváncsiak,
hogy a tanulók egy hiányossá tett szöveg kiegészítésekor milyen módon képesek
a lineáris és a globális kohéziót megteremteni - a következő szövegformát adhat
juk a kezükbe (lásd Ve/10:0):
Ve/10:0
Hajnalban (...) hint az égi kék.

(...), védő odút, hol alhatom,

Eltűntetek már, mókusok, (...)?

hol nem tudom: van háború s (...)

(...) régi odvatok?

(...), míg indul a hó-zene,

Dióimtól (...) meghíztatok.

éber (...) felébresztene,

Vájjon szigorú lesz-e (...)?

a (...) odút kibontanám,

Szeretnék (...) veletek.

kilépnék és (...) nap ragyogna rám.

Csak lelnék (...), mely befogad,
hogy (...) öljem gondomat.

A feladatot a következő módon fogalmazhatjuk meg:
A kézhez kapott szöveg egy olyan vers hiányossá tett változata, amelyben min
den verssor szótagszáma tíz.
a) Az egyes sorokban üresen hagyott helyeket próbáljátok meg kitölteni úgy,
hogy eredményül egy számotokra elfogadható versszöveget kapjatok. (Kitöltéskor
ügyeljetek a verssorok szótagszámára!)
b) Fogalmazzátok meg, hogy a 4. versszakban kihagyott helyek kitöltésekor a
számotokra elfogadhatónak tartott nyelvi kifejezés megválasztását milyen megfon
tolások alapján végzetétek!
A teljes gyakorlat megoldásának szemléltetéséül itt 15 tanulónak a b) kérdésre
adott válaszait (lásd 5. táblázatot, amelynek fejlécében a versben előforduló ere-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

barlangot

zsibbadásba

faodut
világot
bánatosan
házikót
barlangot
valamit
barlangot
oáura
barátot
országot
otthonra
faodut
odúra
hajlékot
otthont

boldogságba
munkáimba
lelnék
viseljem
álommal
fojtogatva
valamibe
fojtogatva
nevetgélve
bánatomba
melegségbe
fojtogatva
melegségben
megnyugodva
ott

5. táblázat

deti szavakat tüntettem fel); 2 tanuló teljes kiegészített szövegét (lásd Ve/10-4 és
Ve/10-9, illetve az azokhoz készített indoklásukat ismertetem.
Ve/10-4

Ve/10-9

„Hajnalban havat hint az égi kék.

„Hajnalban havat hint az égi

Eltűntetek már, mókusok, lepkék?

Eltűntetek már, mókusok, cinkék'!

Elvékonyodott régi odvatok?

Telehordtátok régi odvatok?

Dióimtól ugye meghíztatok.

Dióimtól régen meghíztatok.

Vájjon szigorú lesz-e teletek?

Vájjon szigorú lesz-e teletek?

Szeretnék elaludni veletek.

Szeretnék m elegedni veletek.

Csak lelnék házikót, mely befogad,

Csak lelnék barátot, mely befogad,

hogy viseljem öljem gondomat.

hogy nevetgélve öljem gondomat.

Találj, védő odút, hol alhatom,

H ázat, védő odút, hol alhatom,

hol nem tudom: van háború s atom.

hol nem tudom: van háború s atom.

Odúm ban, míg indul a hó-zene,

Szunnyadnék, míg indul a hó-zene,

éher álm om ból felébresztene,

éber m adárka felébresztene,

a hóval telt odút kibontanám,

a barlangi odút kibontanám,

kilépnék és a nap ragyogna rám'

kilépnék és új nap ragyogna rám.”

„Az első sorban megnéztem a szótagszámot. Az előző szövegrészből ítélve
egy ‘lakóhelyet’ kellett keresnem. Mivel
az „odút” szó csak két szótag, így a „házikót” választottam. A második sorban
ellentétet éreztem, ezért írtam az
„öljem”-hez a „viseljem”-et”.

„Az embernek, hogy megoldja fojtogató
problémáit, szüksége van egy barátra,
aki segít neki ebben. A nevetgélés
gondtalanságot, felejtést hoz, ezzel meg
lehet „ölni” a gondokat.”

Úgy vélem, hogy az itt csak részleteiben bemutatottakkal is sikerült érzékeltet
nem, mennyi ismeretet idéz fel és mozgósít a tanulókban egy-egy ilyen gyakorlat.
A tanulók többsége, amellett, hogy igyekezett figyelni a formai elemekre (szótag
szám, rím), képes volt arra is, hogy mind a lokális, mind a globális kohéziót kielé
gítő kifejezésekkel próbálkozzon. Említésre méltónak tartom azt is, hogy, noha ma
gyarázatot csak egy versszak kiegészítéséhez kértünk, a tanulók - ’helyreállított’
yersük egészére vonatkozó, egyéni (nem egy esetben szimbolikus) értelmezéseiket
's felvillantották.
Egy másik típusú gyakorlat például Weöres Sándor „Sivatag” című versére vo
natkoztatható. Ennek a versnek a fizikai megjelenési formája Weöres Sándor
A sebzettfö ld éneke (Magvető Könyvkiadó, Bp. 1989) című kötetében a követke
ző (lásd itt Ve/ll)\

Ve/11:

Sivatag

Életed sivatag
halálod a sivatag széle
és örökösöd
a sivatagban ül tevére
Életed sivatag
halálod a sivatag széle
és aki a helyedbe lép
a sivatagot örökli
Életed sivatag
halálod forrás
és jajj annak ki helyedbe lép
Ehhez a gyakorlathoz - melynek elvégeztetésével arra lehetünk kíváncsiak,
hogy a tanulók a hiányossá tett szöveg kiegészítését követően képesek-e annak
megállapítására, hogy különböző személyekre utaló birtokos személyragok szöveg
be illesztése milyen változásokat eredményez(het) a vers jelentésében - az alábbi
szövegformát adhatjuk a kezükbe (lásd Ve/11:0):
Ve/11:0
Élet(...) sivatag
halál(...) a sivatag széle
és örökös(...)
a sivatagban ül tevére
Élet(...) sivatag
halál(...) a sivatag széle
és aki a hely(...)be lép
a sivatagot örökli
Élet(...) sivatag
halál(...) forrás
és jajj annak ki hely(...)be lép
K feladatot a következő módon fogalmazhatjuk meg:
A fenti szöveg egy olyan eredeti vers átalakított változata, amelyből valamenynyi birtokos személyragot töröltünk.
a) Egészítsd ki az üresen hagyott helyeket az általad megfelelőnek tartott, lehet
séges birtokos személyragokkal!
b) Fogalmazd meg, hogy különböző birtokos személyragok alkalmazása milyen
következménnyel jár a vers jelentésére!

R e l á t u m -i m á g ó

Egy olyan (valóságos vagy képzelt) világdarabnak elménkben
létrejött képe, amely világdarab - az általunk létrehozott nyelvi
jelentéstani minősítéssel összhangban álló feltételezésünk szerint
- egy adott fizikai nyelvi tárgyban (egy verbális szöveg adott fi
zikai hordozójában) kifejezésre jut.

5.
M

kérd és:

e l y e k a z o k a s z e m p o n t o k , a m e l y e k e t e g y v e r b á l is s z ö v e g

f iz ik a i h o r d o z ó j á h o z r e n d e l h e t ő

(v a l ó s á g o s

v a g y k épzelt)

VILÁGDARAB VIZSGÁLATÁNÁL FIGYELEMBE KELL VENN I?

P. S. J .: A verbális szöveg mint komplex jel fizikai hordozójához rendelhető vityd arab mentális létrehozásában - többek között - a következő tényezők játsza
nak jelentős szerepet:
a) a verssorokban, illetőleg szövegmondatokban kifejezésre jutó ’világdarab-alkotóelemek’ bemutatásának (egymáshoz illesztésének) sorrendi egymásutánja;
b) a versszakokban, illetőleg bekezdésekben kifejezésre jutó ’világdarab-alkotóeleniek' bemutatásának (egymáshoz illesztésének) sorrendi egymásutánja;
c) a bemutatás hiányossága, illetőleg csupán jelzésszerűsége;
d) a szöveg címének és az adott címmel megjelölt szövegrésznek a viszonya.
Az első három tényezővel kapcsolatban a világra és a szövegtípusokra vonatko2ó ismereteink játszanak döntő szerepet; a negyedikkel kapcsolatban a szövegtípu
s r a vonatkozó ismereteink a meghatározók. Rendszerbe foglalható ismeretektal legfeljebb a cím adásra vonatkozóan rendelkezünk, s ezek az ismeretek is csu
pán tipológiai jellegűek. Ezek alapján tudjuk, hogy vannak:
1. közvetlenül a szövegből származó (idézet jellegű) címek (a szöveg valamely
s°ra, vagy a szöveg valamely más jellegű összetevője);
2. tematikusán jelölő címek;
3. a szöveg kompozíciójára (is) utaló címek;
4. műfajára általánosan utaló címek stb.
A fizikai hordozóhoz rendelt világdarabbal kapcsolatban az analitikus elemzést
Megelőző kreatív megközelítési gyakorlatoknak az a célja, hogy a gyakorlatok vég
é i kreatív módon foglalkozzanak egy adott szöveg lokális és globális összefüggő
b e (kohéziója) és a hozzárendelhető világdarab összefüggősége (a szöveg koherenciája) megváltoztatásának lehetőségeivel, valamint hogy ennek során megpró
bálják feltárni, milyen ismeretekkel rendelkezik egy-egy adott személy vagy elerné közösség a világdarabok bemutatása fent felsorolt tényezőire vonatkozóan.
B. Z s.: Az itt bemutatott első gyakorlatleírást Kálnoky László „Egyszerű fejfa” cín>ő versére vonatkoztatjuk. Ennek a versnek a fizikai megjelenési formája Kálnoky
László Összegyűjtött versek (Magvető Könyvkiadó, Bp. 1981) című kötetében a kőétkező (üsd Ve/12):

Ve/12:

Egyszerű fe jfa

Anyám emlékére
Arc, mit tükrözött a tiszta tenger,
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 gyakorlat céljára - amelynek elvégeztetésével itt arra lehetünk kíváncsiak,
hogy a tanulók önállónak tekinthető szövegrészek között milyen kohezív és kohe
rencia összefüggéseket tudnak felfedezni - a következő - külön-külön papírszeletekre írt és összekevert - szövegformát adhatjuk a kezükbe (lásd Ve/12-0):
Ve/12:0
2

Arc, mit tükrözött a tiszta tenger,
szétroncsolt a hullám, nem felelsz.

9

Dallam, emberi ajkak lakója,
házadat elhagytad, nem felelsz.

A

Mondat, mit a föld porába róttak,
elmosott a zápor, nem felelsz.

K

Kör, mit madár Irt a levegőbe,
az a madár elszállt, nem felelsz.

7

Láthatatlan lettél, néma lettél,
mint aki sosem volt, nem felelsz.

A feladatot a következő módon fogalmazhatjuk meg:
A kézhez kapott papírszeleteken egy vers versszakait olvashatod.
a) Kísérelj meg ezekből a versszakokból egy olyan verset összerakni, amelyet a
magad számára leginkább elfogadhatónak tartasz! (Megoldásodat az egyes vers
szakok előtt álló betű- és számjelekkel közöld!)
b) Indokold meg a választott sorrendet!
A következő (6-os számú) táblázat 14 tanuló megoldását tartalmazza: a táblázat
fejlécében a tanulók sorszámát, „T”-veI jelzett (első) függőleges oszlopában a vers
szakok eredeti sorrendjének betű- és számjelét, többi oszlopában a tanulók meg
oldásait találjuk.
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6. táblázat

A gyakorlat a) feladatának megoldásával kapcsolatban megjegyzésre méltónak
tartom, hogy
- a 14 tanuló 11 különböző sorrendet hozott létre;
- záróversszakul szinte minden tanuló az eredeti vers sorrendjével megegyező
versszakot jelölte meg;
- a 3-as, 4-es és 7-es sorszámú tanulók versszaksorrendjének megválasztása
megegyezik az eredeti mű azonos versszakainak sorrendjével.
A b) feladat megoldását itt négy tanuló (lásd l es, 2-es, 7-es, 12-es) indoklásá
nak közlésével szemléltetem.
1 „A K, 2, 9, A, 7 sorrend nekem azért tetszik, mert az arc, dallam, mon
dat egymást fokozza, egyre inkább az eltűnést fejezi ki. Először eltűnik
az arc, tehát nem látom, majd a dallam, tehát nem hallom a hangját,
végül a mondat is eltűnik, vagyis már írásos emlék sincs. Ezután így lo
gikusan következik a 7-es jelzésű részlet.”
2 „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."
7 „Azért a K, 9, A, 2, 7 sorrendet választottam, mert a téma az embertől
távolabb eső dolgoktól jut el a közelebbi dolgokig, majd eltávolodik. A
2 és 7 azért kapcsolódik, mert a 7-ben a költő egy személyhez beszél,
s a személyhez az arc áll a legközelebb.”
12 „Abból indultam ki, hogy a 7 biztos az utolsó, mert abban nincs sem
mi konkrét tárgy. A további rendezésben az utolsó versszak első sora
segített; biztos voltam benne, hogy az 1. és 2. versszakba szemmel lát
ható dolgoknak kell kerülniük. A további sorrendet azért választottam,
mert így fokozatosan szűkül a kör. Ég, levegő, az ember kívülről, az
ember lelke.”
A relátummal kapcsolatos gyakorlatok közé sorolható a cím adás is. Jóllehet, ez
valamennyi kreatív-produktív gyakorlattal kapcsolatban kérhető, a relátum eseté
ben különleges jelentőséggel bír. A címek ugyanis olyan ’elvárásokat’ kelthetnek,
amelyek sajátos perspektívába helyezhetik az adott szövegben feltételezhetően ki
fejezésre jutó ’valóságdarabot’.

A d ó it szöveg által idézeti ' más szövegek

„Más szöveg(ek)et idéző szövegének nevezzük egyrészt azokat a szö
vegeket, amelyek különleges formája vagy sajátos tematikája más ha
sonló módon különleges formájú, illetőleg sajátos tematikájú szöveg
re emlékeztet, másrészt azokat, amelyek (hivatkozással vagy anélkül)
más szövegekből idéznek bizonyos részeket, meghagyva az idézett részeket eredeti nyel
vi megfogalmazásukban, vagy enyhén megváltoztatva azokat. (Az idéző szöveg és az ál
tala idézett szövegek közötti kapcsolatok ’intertextuális kapcsolatok’-nak szokás nevezni.)

6 . k érd és:
M e l y e k a z o k a s z e m p o n t o k , a m e l y e k e g y v e r b á l is s z ö v e g b ő l és a
VELE INTERTEXTUÁLIS KAPCSOLATBA HOZHATÓ SZÖVEGEKBŐL LÉTREJÖVŐ
SZÖVEGCSALÁDOK VIZSGÁLATÁNÁL FIGYELEMBE KELL VENNI?

P. S. J .: Egy verbális szöveg szövegalkotó tényezőinek elemzésénél, ahogy láttuk, gram
matikai, szövegnyelvészeti, szövegtani és poétikai-retorikai-stilisztikai, valamint (általános
értelemben véve) a világra vonatkozó ismeretek játszanak szerepet. Valamennyi felsorolt
ismerettípus esetén elemzési eredményeink hátteréül egyrészt a rendszerbe foglalható,
másrészt a rendszerbe ugyan nem foglalható, de egy-egy szociokulturális kontextuson be
lül többé-kevésbé konvencionalizálódott ismeretek játszanak szerepet. Ezen ismeretek
és az elemzendő szöveg fizikai megjelenési formája interakciójának eredményeként jön
létre elemzési eredményként a vizsgált szöveg megformáltságának a leírása.
Ami a konvencionalizálódottn'jk tekinthető ismereteket illeti, azoknak a tartományán
belül az elemzendő szöveghez ’legközelebb’ áll az az ismerethalmaz, amely az adott szö
veg szerzőjének más műveire, illetőleg az adott szöveggel ilyen vagy olyan szempontból
’rokonítható’ ’idegen’ szövegekre vonatkozik. Voltaképpen ’intertextuális ismeret’-nek ne
vezhetjük az ehhez a halmazhoz tartozó mindkét ismerettípus körébe tartozó ismerete
ket, ha mindjárt az egyik elsősorban ’szerző’-, a másik elsősorban ’mű’-irányultságú is.
Az intertextualitásra vonatkozóan rendszerbe foglalt ismeretekről legfeljebb csak az
egyes szaktudományok különféle szövegcsaládjain belül beszélhetünk. Az irodalmi szö
vegekkel kapcsolatban az intertextuális ismeretek elsajátításának egyetlen alapja az
’olvasottság’; intertextuális irodalmi ismereteink mennyisége és minősége egyrészt ol
vasmányaink mennyiségétől és minőségétől függ, másrészt attól, hogy rendelkezünke az ezeknek az ismereteknek a feltárását és megőrzését biztosítani tudó stratégiákkal.
Az irodalm i intertextnalitással kapcsolatos kreatív gyakorlatok célja egyrészt an
nak a technikának a gyakorlása, amelynek alkalmazásával idézett szövegeket fel tu
dunk tárni megadott idéző szöveg alapján, másrészt azé a technikáé, amelynek alkal
mazásával idéző szövegeket létre tudunk hozni megadott idézendő szövegek alapján.
B. Z s.: Az idézett szövegek feltárása idéző szövegek alapján, voltaképpen nem
olyan értelemben kreatív gyakorlat, mint amilyen értelemben azt a szakkifejezést mi
használjuk. Ennek a feltáró műveletnek az elvégzéséhez egyrészt kellő olvasottság,
másrészt a különféle ’szövegrokonsági kompozíció-stratégiák’ ismerete szükséges.

Kreatív-produktív műveletnek tekintendők viszont ezzel szemben például azok
a műveletek, amelyek végrehajtása során idéző szövegeket hozhatunk létre meg
adott idézendő szövegek alapján. Erre mutatok be itt két példát, éspedig olyano
kat, amelyekben a létrehozott ’idéző szöveg’ teljes egészében az idézendő szöve
gekből vett tartalmi és/vagy formai elemekből építkezik.
Első gyakorlatként tekintsük idézendő szövegeknek Somlyó György „Tiszta költé
szet” és Kányádi Sándor: „Rövid könyörgés kettétört hajón” cím verseit. Az itt Ve/13mal és Ve/14-gyei jelzett fizikai megjelenési formák a Somlyó György: Nem titok
(Pécs, Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1992), illetőleg az Innen és túl. Versek
az Isten kereső em berről (Budapest, Vigília 2. Kiadás, é. n.) kötetben találhatók.
Ve/13:

Ve/14:

Tiszta költészet

R övid könyörgés kettétört hajón

A tavon egy hattyú a fényben
A fényben a tavon egy hattyú
Egy hattyú a fényben a tavon
A tavon a fényben egy hattyú
Egy hattyú a tavon a fényben
A fényben egy hattyú a tavon

undorodom a verseimtől uram
mint sebeiktől az önkínzó
középkori szerzetesek
adj nekik nyugtalan
öröklétet nekem
jó éjszakát
ámen

A tavon egy hattyú a fényben
Alkalmazva a Ve/13 kompozíciós elvét a Ve/14 első sorára, olyan szöveget hoz
hatunk létre például, amelyhez többféleképpen is interpretálható módon illeszt
hetjük a „Nem egészen tiszta” költészet címet (lásd Ve/A: (1 3 n l4 )).
Ve/A: (1 3 n l4 )
„Nem egészen tiszta" költészet
„undorodom a verseimtől uram
uram undorodom a verseimtől
a verseimtől uram undorodom
undorodom uram a verseimtől
a verseimtől undorodom uram
uram a verseimtől undorodom
undorodom a verseimtől uram”
Másik példaként tekintsük idézendő szövegeknek Vas István „Őt látom”, Szepesi Attila
»Mesterségemhez”, valamint Fábri Péter „Ars poeüca doloris” cím műveit Az itt Ve/15-,
Ve/16-, valamint Ve/17-tel jelzett fizikai megjelenési formák a Vas István Válogatott versek (Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1990.); a Szép versek 1990 (Budapest, Magvető

Könyvkiadó, 1991), illetőleg a Szepes Erika Magyar költő Magyar vers. A mai magyar
költészet verstani kisenciklopédiája (Budapest, Tevan Kiadó, 1990) kötetben találhatók.
Ve/15'.

Ve/16:

Őt látom

Mesterségéhez
Ki próféták és görbehátú mesteremberek
utóda vagy, ne add fel éji műhelyed. Bár
senki sem figyel rád, a helyed el nem hagy
hatod, a virrasztó toronyszobát, hol gyertya
fény világít minden málló töredékre. Maradj
hű a szavakhoz, hűséges nyájad el ne hagyd,
hiába a gépi handabanda odakünn, közgaz
dászok és kancsal próféták tülekedése. Ma
radj az álmok pásztora, próbáld mégegyszer
egybelátni az időt. Ahogy az alkimista elegyí
ti higannyal a ként, hűséges szavaiddá léle
külj. Hallgattad még a régi mestereket akik
a holnapot néven nevezték, s porköpenyük
ben oly korszerűüenül botoltak itt, mint éj
lidérce. Arcukat s hátuk görbületét nem is
merte senki. De visszanéznek, s a láthatatla
nért virrasztanak tovább, és látomásuk meg
marad, mint borostyáncsöppbe zárt levél.

Azt mondta Kosztolányi:
„Naponta három órát
Tölts íróasztalodnál
Négyszemközt a papírral.”
„De ha íróasztalom sincs?”
„Ülj le a földre.” „És ha
Nem tudok verset írni?”
„írj prózát” „És ha nem megy?”
„Foglalkozz fordítással.”
„S ha nem megy az sem?” „Akkor
Csak gondolkozz a versen."
így teszek most ülök csak
Pipázva a verandán
S a szálló pipafüstben
Az őszi nagy esőben
Őt látom Kosztolányit

Ve/17:

Ars poetica doloris
Míves munka a vers, ritmusa rendtevés,
nyelvek dallamait rendezi értelem,
jaj, mert retteg a szív, lakja a félelem,
s így tán enyhül a szenvedés.

Ezeknek az ’idézendő szövegek’-nek az alapján létrehozhatjuk például a követ
kező ’idéző szöveg’-et (lásd Ve/B: (1 5 r\I6 n l7 )).
Ve/B: (1 5 n l6 n l7 ) :
M esterségünkhöz
„Naponta három órát tölts íróasztalodnál
négyszemközt a papírral!
Maradj hű a szavakhoz, hűséges nyájad el ne hagyd, hiába a gépi handa
banda odakünn, közgazdászok és kancsal próféták tülekedése. Maradj az
álmok pásztora, próbáld mégegyszer egybelátni az időt.
Mives munka a vers, ritmusa rendtevés,
nyelvek dallamait rendezi értelem.”

A kreatív gyakorlatok tárgyalásának befejezéséül egyrészt azt szeretnénk hang
súlyozni, hogy e fejezetben olyan módon próbáltunk 'egyszerű ( tiszta) típusú ’ gya
korlatokat bemutatni, hogy amennyire ez egyáltalán lehetséges, feladatainkat min
den esetben csupán egy-egy szövegalkotó tényezőre vonatkozóan fogalmaztuk
meg. (Ez természetesen nem érinti azt az elégszer nem hangsúlyozható tényt, hogy
minden gyakorlat során természetesen nem csak az a szövegalkotó tényező ’érintődik’, amire a gyakorlat elsődlegesen irányul, hanem közvetve a többi is!) Nyilván
való, hogy megalkothatok 'kom plex (tiszta) típusú’ gyakorlatok is, amelyekben a
feladat szándékoltan két vagy több szövegalkotó tényezőre irányul egyidejűleg.
Másrészt - minthogy az előzőekben csaknem kizárólag kreatív-produktív gya
korlatokat tárgyaltunk - foglalkozni szeretnénk a következő általános jellegű
metodológiai kérdéssel:
7 . kér d és:
M l A KAPCSOLAT A KREATÍV GYAKORLATOK 'KREATÍV-PRODUKTÍV'
ÉS ' k a l e i d o s z k o p i k u s ' TÍPUSÚ GYAKORLATAI

Közön?

P. S. J .: A kreatív-produktív és a kaleidoszkopikus gyakorlat voltaképpen egy és
ugyanazon típus két különböző megjelenési formája.
Kaleidoszkopikus gyakorlatok végzése esetén az eredeti szövegeket alakítgat
juk annak vizsgálata érdekében, hogy mi változik e szövegek formai és jelentésta
ni megformáltságában az alakítgatások következtében, majd az ennek során nyert
ismeretekre támaszkodva hajtjuk végre az eredeti szöveg analitikus elemzését.
Kreatív-produktív gyakorlatok végzése esetén, ezzel szemben, előzőleg már átala
kított szövegeken végzünk műveleteket annak érdekében, hogy azokból egy szá
munkra elfogadható szöveget tudjunk létrehozni/kiválasztani, majd az ennek során
nyert ismeretekre támaszkodva hajtjuk végre az eredeti szöveg analitikus elemzését.
B. Zs.: A tanítási gyakorlat módszertana szempontjából e két kreatív gyakorlattípus
között az az összefüggés, hogy amikor a tanár egy-egy adott szövegre vonatkozó felada
tokat készít elő kreatív-produktív gyakorlatokhoz, ezeken a szövegeken ő maga kaiéi¿os2feo^-gyakorlato(ka)t végez. Ez mis szóval a következő lépések végrehajtását jelenti:
la) az adott szöveget [az elemzendő szövegalkotó tényező(k)re vonatkozóan]
átalakít(gat)ja;
lb) vizsgálva közben azt, hogy az átalakítgatások következtében létrejövő vál
tozások milyen változásokat eredményez(het)nek a vizsgált szöveg (feltételezett)
jelentésében;
2a) az eredeti szöveg ily módon átalakított egy vagy több változatát tekinti ez
után [az elemzendő szövegalkotó tényező(k)re irányuló] kreatív-produktív gya
korlatok alapjául szolgáló szövegnek (szövegeknek), hogy a tanulók abból hozza
nak létre (azokból válasszanak ki) számukra elfogadható szövegeket;
2b) az átalakít(gat)ások közben végzett vizsgálatai alapján tudva, hogy mit vár
hat el a szóban forgó gyakorlatok elvégzésétől, illetőleg milyen ’jelentésváltozási
háttér’ előtt beszélheti majd meg a tanulókkal e gyakorlatok eredményeit.

Az előzőekben többször is kifejezésre juttattuk azt, hogy míg kreatív-produktív
gyakorlatokat elsősorban olyan szövegekkel kapcsolatban célszerű végeztetni,
amelyeket a tanulók nem ismernek, kaleidoszkópgyakorlatok bármely szöveggel/szövegen elvégeztethetők.
Ehhez is csupán azt teszem hozzá, hogy a tanulók kellő előkészítés után bevon
hatók egy - kaleidoszkópgyakorlatokat és kreatív-produktív gyakorlatokat egymás
sal összekapcsoló - ’gyakorlatvezető játék’-ba is, ami még jobban növelheti mind
ismereteiket, mind érdeklődésüket. Egy ilyen játék - különösképpen akkor, ha a
tanár párhuzamos osztályokban tanít - a következő módon építhető fel:
- a tanár egy kiválasztott szöveggel kapcsolatban egyik osztálya tanulóinak
együttműködésével végzi el a fenti l/a)-2/b) lépésekben leírtakat;
- az így létrehozott átalakított szöveget/szövegeket adja oda párhuzamos osztá
lya tanulóinak kreatív gyakorlatok elvégzéséhez;
- e gyakorlatok eredményeit azután az előző osztály tanulóival is megbeszéli.
Végezetül arra szeretném újra felhívni a figyelmet, hogy az itt és más publiká
cióinkban bemutatott gyakorlatokat/feladatokat ’receptek’-nek tekinteni nem sza
bad! A tanár az éppen tárgyalt (irodalmi vagy nyelvtani!!!) tananyaghoz választhat
szöveget, és azzal a tananyagnak és a választott szövegnek legjobban megfelelő
gyakorlatot végeztetheti el. Természetesen célszerű, ha a tanár a gyakorlatok ská
láját saját kreativitásának és igényeinek megfelelően maga is bővíü.
***
Ehhez a fejezethez általános müvekként lásd:
Petőfi-Benkes 1992
Benkes-Petőfi 1993
Petőfi-Bácsi-Benkes-Vass 1994
Petőfi-Bácsi-Békési-Benkes-Vass 1995
Benkes-Nagy-Petőfi 1996
Benkes-Petőfi 1996
M u ltim é d ia 1996
M u ltim é d ia 1998
Benkes-Petőfi előkészületben.
A fejezetben tárgyalt szövegek elemzésének részletesebb leírásához lásd többek között:
Örkény István „Gondolatok a pincében”, Petőfi-Bácsi-Békési-Benkes-Vass
1995; Benkes-Petőfi 1996
Kálnoky László „Csak mint a fák”, Magyartanítás, 1993/4-5.; Magyartanítás,
1994/1
Áprily Lajos „Tél integet”, Petőfi-Bácsi-Benkes-Vass 1994
Weöres Sándor „Sivatag”, Benkes-Petőfi 1996
Kálnoky László „Egyszerű fejfa”, Petőfi-Bácsi-Benkes-Vass 1994
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A verbális szövegek analitikus
m egközelítése szem iotikái
szövegtani keretben

nalitikus szövegmegközelítésről akkor beszélünk, amikor az elemzést nem
készítik elő olyan kreatív előgyakorlatok, amilyeneket az előző fejezetben
mutattunk be, hanem az elemző közvetlenül az eredeti szöveget kapja kézhez, és
abból kiindulva kezdi el egy meghatározott célú interpretatív művelet elvégzését.
Ebben a fejezetben a szöveg megformáltságának leírását célzó interpretatív mű
velettel foglalkozunk, és elemzésünk számára Vitkovics Mihály „A fiatal fülemile és
az anyja” című szövegét választottuk (lásd Ve/18).

A

Ve/18-.
A fia ta l fü lem ü le és az anyja
A kalitkában sokféle dalt dalló kanárit nagy figyelemmel hallgatta a kert
ben egy fiók fülemile. Ó, anyám, úgymond, ha hallanád! Amott vékony
gallyak közé rekesztve egy sárga madárka milyen sokfélét énekelget! Bár
én tudnék úgy!
Ne kívánd azt, gyermekem - szólt az öreg fülemile. Az a sárga társunk
minden érzelem nélkül zengi, amit az emberektől eltanult, magától egyet
sem tudna eldallani. Tanuld te érzelmeidet magad kényén, ám szépen éne
kelgetni, ha akarod, hogy az énekértők örömest hallgassanak.
Bevezetésképpen foglaljuk össze mindazt, amit az analitikus szövegmegközelí
téssel kapcsolatban sohasem szabad szem elől téveszteni.

1.
M

kér d és:

ik a z a n a l it ik u s s z ö v e g m e g k ö z e l ít é s

ÁLTALÁNOS VEZÉRLŐ ALAPELVEI?

P. S. J .: Anélkül, hogy az alapelvek között bármiféle hierarchikus elrendezést
próbálnék létrehozni (vagy tartanék célszerűnek feltételezni), analitikus szövegmegközelítés során, úgy vélem, a következőkhöz kell magunkat tartani:
- mindenekelőtt azt kell eldöntenünk, hogy elemzésünkkel m ilyen kérdésre kí
vánunk választ találni; a legtöbb esetben arra a kérdésre keresünk választ, hogy
milyen az adott szöveg megformáltsága (a ’megformáltságba’ beleértve nemcsak a
nyelvi - formai és szemantikai - felépítését, hanem azt is, hogy az adott nyelvi fel-

építettséggel rendelkezve mit mond(hat) nekünk az elemzendő szöveg - ami nem
tévesztendő össze azzal a kérdéssel, hogy mit akart/akarhatott az adott szöveggel
annak szerzője mondani!);
- ami a „mit mond(hat) nekünk az elemzendő szöveg” kérdést illeti, ezt a ’közle- (
ményt’ kereshetjük az adott szöveg közvetlen ’betű szerinti értelmezése’ szintjén, de
kereshetjük közvetett ’szimbolikus értelmezése’ szintjén is; ez irányú döntésünket az
elemzendő szöveg típusára, vonatkozó ismereteink/feltételezésünk határozza meg;
- az analitikus szövegmegközelítés műveleteinek nincs egy valamennyi szövegre
egyaránt érvényesnek tartható optimális sorrendje; ebből az következik, hogy nem
a megformáltság ’feltárásának’ bemutatására, hanem a feltárt megformáltság ’leírá
sára’ - éspedig egyértelmű leírására! - kell elsősorban törekednünk; más szóval: ha
a leírás létrehozására törekszünk, annak nem kell tükröznie azoknak a lépéseknek
az egymásutánját, amelyek végrehajtásával a leírt eredményhez eljutottunk;
- a megformáltság leírásának módját és tartalmát az a szövegszem lélet határoz
za meg, amelynek alapján az analitikus szövegmegközelítést végrehajtjuk; ez a szö
vegszemlélet voltaképpen azokat a megformáltságra vonatkozó kérdéseket bocsát
ja rendelkezésünkre, amelyekre a leírás során - azok adott szövegre vonatkozó
fontosságának mértékében - próbálunk választ találni; ezek a kérdések természe
tesen a megformáltság feltárását is vezérlik, ha - ahogy azt hangsúlyoztam - nem
is minden szövegre vonatkozóan azonos sorrendben (azonos konfigurációban);
- az általunk az eddigiek során bemutatott szövegszemlélet keretében a megfor
máltságra vonatkozóan a szövegnek mint kom plex jeln ek a következő összetevő
it tartjuk célszerűnek megkülönböztetni, illetőleg figyelembe venni:
1a) a komplex jel fiz ik a i teste [vehikulum [=Vej],
lb) a komplex jel fiz ik a i testének m entális képe [vehikulum-im ágó [=VeImj],
le) a komplex jel fizikai testének mentális képéhez rendelt fo rm a i felépítés
[formáció [=Fo]],
2a) a komplex jel fizikai testének mentális képéhez rendelt nyelvi jelentésta
ni felép ítés [sensus [=Se]],
2b) annak a ’világfragm entum ’-nak a m entális képe, ami a komplex jel fizikai
testében feltehetően kifejezésre jut [relatum imágó [=ReIm]J,
2c) az a ’világfragmentum’, ami a komplex jel fizikai testében feltehetően ki
fejezésre jut [relatum [Re]].
- az általunk az eddigiek során bemutatott szövegszemlélet keretében a szöveg
összetevők elemzésénél a következő szövegszervezettség-típusokat tartjuk célsze
rűnek megkülönböztetni, illetőleg figyelembe venni:
a) az elemzendő szövegben ténylegesen adott szövegelemek szervezettsége,
szemben azzal a szervezettséggel, amit az adott szövegnek az a változata
mutat, amelyben az egyes szövegmondatokat a környezetük szövegmonda
tainak figyelembevételével, és/vagy a világra vonatkozó ismereteink alap
ján az azokban általunk hiányzónak vélt elemekkel kiegészítettük,
b) az elemzendő szövegben (és/vagy annak kiegészített változatában) fellelhető
predikatív elemek szervezettsége, szemben az úgynevezett (együtt)utaló (szö
vegtani szakkifejezéssel: korreferenciális) nom inális elemek szervezettségével;

c) az elemzendő szöveg egyes szövegmondatai relációs (rendszernyelvészeti)
szervezettsége, szemben az elemzendő szövegben ténylegesen adott lineá
ris szervezettséggel;
d) az elemzendő szöveg (hierarchikus/tematikus) kom pozicionális szervezett
sége, szemben az elemzendő szövegben ténylegesen adott (ismétlődéses)
texturális szervezettséggel.
Itt tárgyalandó elemzésünkben azt mutatjuk be, hogyan érvényesíthető ez a szöveg
szemlélet a kiválasztott szöveg analitikus megközelítésénél. Demonstratív célú elemzésünk
során itt számos nyelvészeti, szövegnyelvészeti és szövegtani szempontra kitérünk, egy-egy
tényleges szövegelemzésnél az elemző ezek közül természetesen csak azokat kell figyelem
be vegye, amelyek az elemzendő szöveggel kapcsolatban számára lényegesnek látszanak.
B. Zs.: Az analitikus szövegmegközelítésről fentebb elmondottakkal kapcsolatban két
dolgot érzek megszívlelendőnek. Egyrészt azt, hogy az iskolai oktatásban irodalmi szö
vegek elemzésére vonatkozóan rendelkezünk ugyan különféle ’receptek’-kel, mégis meg
gondolandó, célszerű-e minden alkalommal ugyanazokat a ’receptek’-et alkalmaznunk.
Másrészt úgy vélem, nyilvánvaló, hogy - akárcsak tantárgyunkat tekintve is - nem ki
zárólag irodalmi szövegek elemzése tartozik (kellene, hogy tartozzék) feladatkörünkbe,
még akkor is, ha ehhez sajnálatos módon még ’receptek’ sem állnak rendelkezésünkre.
Lássuk ezek után a megformáltság leírásának egyes elemeivel kapcsolatos fontosabb kér
déseket, nem ragaszkodva sem a szövegösszetevők, sem a szövegszervezettség-típusok fel
sorolásának fenti sorrendjéhez. (Az összetevőkre itt is a már ismert képecskékkel utalunk.)

Az

2 . kér d és:
ADOTT SZÖVEG MEGFORMÁLTSÁGÁNAK LEÍRÁSÁNÁL

MIT MONDHATUNK ANNAK VEHIKULUM-IMÁGÓJÁVAL
KAPCSOLATBAN?

P. S. J .: Nem szabad soha figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy a megformált
ság leírásához sohasem az adott veliikulumot, hanem annak imágóját elemezzük, s hogy
az imágó vehikulumnak megfelelő volta csak abban az esetben ellenőrizhető (akár több
ízben is), ha magával a vehikulummal is rendelkezünk. Ez az eset nem mindig áll fenn:
a) hangszalagon nem rögzített, élőszóban elhangzó szövegek esetében csak a
vehikulum-imágó áll rendelkezésünkre, maga az akusztikus vehikulum nem;
b) ha egy adott szöveg elmondását/felolvasását az adott szöveg nyomtatott/írott
változatát kezünkben tartva követjük, rendelkezésünkre áll a vizuális vehikulum,
az akusztikusnak azonban csupán imágója;

c)
ha egy szövegnek csupán vizuális vehikulumával rendelkezünk, annak - az
elemzéshez elengedhetetlenül szükséges akusztikus képét - csupán mentális irnágóként hozzuk létre stb.
A Ve/18 esetében rendelkezünk a nyomtatott vizuális vehikulummal, azaz az
annak alapján létrehozott vehikulum-imágó vehikulumnak megfelelő voltát ellen
őrizni tudjuk. Ez többek között azért is fontos, mert például a „dalló” szót könnyen
„daloló”-ként, a „fülemile” szót könnyen „fülemüle”-ként olvashatjuk stb.
A vizuális vehikulum akusztikus képét azonban ebben az esetben is csupán irnágóként hozzuk létre. Ezzel az akusztikus képpel kapcsolatban elsősorban az a meg
határozó, hogy milyen tónussal ’halljuk’/’olvassuk’ az adott vehikulum második
bekezdését: ez a tónus ugyanis éppúgy lehet gyengéden tanító, mint türelmetlenül
kioktató, s e kétféle tónus nyilván más-mis módon járul hozzá az adott vehikulumhoz rendelhető jelentéshez. - Ha az imágó(ka)t illetően is egyértelműek kívánnánk
lenni, olvasatunkat egyrészt prozódiai átírisban, másrészt hangszalagon is rögzít
ve kellene elemzésünkhöz mellékelni. Ezeket mellőzzük itt, helyettük csupán anynyit állapítunk meg, hogy az adott vehikulum második bekezdését a gyengéden ta
nító tónusú olvasat alapján elemezzük.
B. Z s.: Mindebből - érzésem szerint - az következik, hogy a magyar nyelv- és
irodalomórákon célszerű lenne többet foglalkoznunk olyan (pl.: a rádióban, tévé
ben elhangzó) élő, hallott, látott szövegek elemzésével, amelyek írott formában
nem állnak a tanulók rendelkezésére, azaz nem ellenőrizhetők olyan mértékben,
mint az írott formában kézhez kapott szövegek. Továbbá az sem lenne érdektelen,
ha a tanárok esetenként hangszalagra vennék tanári magyarázatukat, s azt hallgat
tatnák meg tanítványaikkal. Ilyen esetekben módjuk nyílna egyrészt annak az el
lenőrzésére, hogy a diákok hallás után hogyan értenek meg szöveget, illetve arra
is, hogy saját magukat is ellenőrizzék.

Az

3 . kérd és:
ADOTT SZÖVEG MEGFORMÁLTSÁGÁNAK LEÍRÁSÁNÁL
MIT MONDHATUNK ANNAK FORMÁCIÓJÁVAL
ÉS SENSUSÁVAL KAPCSOLATBAN?

Mindenekelőtt azt tartjuk szükségesnek hangsúlyozni, hogy bár nemcsak lehet,
hanem kell is különbséget tennünk egy adott vehikulumhoz rendelhető formai és
jelentéstani (szemantikai) felépítés között, elemzésük egymástól nemigen választ

ható el. Ez a helyzet egy vehikulum kiegészített változatának a létrehozásakor is,
amivel első lépésként foglalkozunk.
3-1. kérdés: M ik egy szövegvehikulum kiegészített változata létrehozásának főbb
aspektusai?
A Ve/18 szövegvehikulum verbális elemekkel kiegészített változatát a Ve/18+vb
szemlélteti, amelyben az egyes szövegmondatokhoz (az elsőfokú makrokompozíció-egységekhez [=K]) - a hivatkozások megkönnyítése érdekében - sorszámkódot
rendeltünk, a kiegészítő részeket pedig zárójelbe tettük.
Ve/18+vb:
[KI] A kalitkában sokféle dalt dalló kanárit nagy figyelemmel hallgatta a
kertben egy fiók fülemile. [K2] Ó, anyám, úgymond (anyjának a fió k fü lem ile), ha (te [=anyám D hallanád ( _ ) [K3] Amott vékony gallyak közé
rekesztve egy sárga madárka milyen sokfélét (sokféle dalt) énekelget! [K4]
Bár én tudnék úgy (énekelni, ahogyan az a sárga madárka énekelget)!
[K5] Ne kívánd azt (te) gyermekem (hogy úgy tudj énekelni, ahogyan az
a sárga m adárka énekelget), - szólt az öreg fülemile (gyermekéhez a f i 
ók fülem iléhez). [K6] A z a sárga társunk minden érzelem nélkül zengi
(azt a dalt), amit (az a sárga társunk) az emberektől eltanult, magától
(az a sárga társunk) egyet (egy dalt) sem tudna eldallani. [K7] Tanuld te
(gyermekem) érzelmeidet magad kényén, ám szépen énekelgetni, ha (te
gyerm ekem ) akarod, hogy az énekértők (téged) örömest hallgassanak.
P. S .J .: A verbális elemekkel kiegészített vehikulum makrokompozíció-egységeihez elméleti szempontból a következő megjegyzések fűzhetők:
[KI]: A szövegek első szövegmondata általában teljes, azaz minden információt
tartalmaz, ami a megértéséhez szükséges. Ez a helyzet itt is.
[K2]: A m ásodik szövegmondat hiányos, mert nem tartalmazza sem azt,
hogy k i beszél kih ez, sem azt, hogy aki beszél, m it mond, azaz, hogy mi a (má
sodik szentélyű tárgyas személyragja alapján a megszólítottra utaló) „halla
nád” igei állítmány tárgya. Abban, hogy itt az „úgymond”-ot 'úgym ond anyjá
nak a fió k fü le m ile ’ értelemben kell vennünk, a harmadik (és negyedik) szö
vegmondat tartalma a meghatározó, amely egyben az adott szövegmondat hi
ányzó tárgyának a kifejezésre juttatója. Ha ugyanis a harmadik szövegmondat
például az lenne, hogy „Olyan boldog vagyok, hogy ilyen szépen tudok éne
kelni”, az „úgymond” kiegészített értelme természetszerűleg 'úgym ond anyjá
nak a kalitkában dalló k a n á ri’ lenne, mert ezt kívánná meg ennek a harma
dik szövegmondatnak a tartalma. - Azon pedig, hogy a fiók fülemile ’beszél’,
azért nem akadunk fenn, mert a szöveg ’állatmese’ típusának ismeretében ez
minden további nélkül elfogadható.
[K3]: A harm adik szövegmondat ismét teljesnek tekinthető. Az „amott” kifeje
zéshez a ’helyzet’ elképzelése alapján tudjuk a ’nem ott, ahol a fiók fülemile van’

értelmet rendelni; a „vékony gallyak közé rekesztve” kifejezést pedig azért tudjuk
a kalitkára vonatkoztatni, mert egyrészt világra vonatkozó ismereteink alapján
tudjuk, hogy általában milyen egy kalitka, másrészt el tudjuk képzelni, hogy a sza
badon élő és „fiók” (azaz tapasztalatlan!) fiilemile nem tudja, mi a kalitka, s annak
rácsát természeti környezete alapján ’vékony gallyak’-ként fogja fel.
[K4]: A negyedik szövegmondat „úgy" kifejezéséhez az adott helyzet ismereté
ben minden nehézség nélkül rendeljük az 'úgy énekelni, ahogyan az a sárga ma
dárka énekelget’ értelmet, aminek következtében ezt a szövegmondatot a harma
dik szövegmondat folytatásaként fogjuk fel.
[K5]: Az ötödik szövegmondatban egyrészt a „ne kívánd azt” kifejezés „azt” uta
lószavához - a negyedik szövegmondat grammatikai szerkezete („bár”, „tudnék”) I
és tartalma alapján - az ’a zt, hogy úgy tudj énekelni, ahogyan az a sárga ma
dárka énekelget’ értelmet rendeljük, másrészt „a szólt az öreg fiilemile” kifejezést
a ’kommunikációs helyzet’ ismeretében a „gyermekéhez a fió k fü lem iléh ez” kife
jezéssel tudjuk kiegészíteni.
[K6]: A hatodik szövegmondatnak az „az a sárga társunk” kifejezését annak
alapján értelmezzük 'a kalitkában sokféle dalt dalló kanári’-ra utaló kifejezésként,
mert egyrészt az öreg fülemile által ’használt’ „társ" megjelölést értelemszerűen
’madár’-ra utalóként fogjuk fel, másrészt, világra vonatkozó ismereteink alapján
tudva azt, hogy a kanári sárga színű madár, nem okoz nehézséget az „az a sárga
társunk” kifejezést a szóban forgó kanárira értelmezni.
Ugyanakkor, ha valamely olvasó nem tudná, hogy a kanári sárga színű madár,
de feltételezné, hogy a szöveg írója/narrátora a „sárga” kifejezést színmegjelölő ki
fejezésként használja és hitelt adna az író/narrátor szóban forgó megnyilatkozásá
nak, a szöveg kompozicionális szerkezete alapján ’megtanulhatná’, hogy a kanári
sárga színű madár!
A „zengi” igei állítmány tárgyaként az adott szövegösszefüggésben természetsze
rűleg az „azt a dalt" tekintjük. E szövegmondat többi kifejezése és grammatikai
toldalékai az előző értelmezésekkel analóg módon értelmezhetőek.
[K7]: A hetedik szövegmondat értelmezése nem vet fel újabb problémát.
B. Z s.: A fenti kiegészítésekkel és megjegyzésekkel kapcsolatban azt tartom
szükségesnek hangsúlyozni, hogy a szövegek ilyen fajta feldolgozásmódja segíthet
né a tanárt abban, hogy a m ondatnyelvészeti (pl. toldalékok értelmezése), a szö
vegnyelvészeti (pl. egy adott szövegmondatbeli hiányzó tárgy, következő szöveg
mondatban való kifejezésre juttatásának felfedése), a szövegtani (pl. annak elfo
gadása, hogy az állatok állaünesékben beszélnek) és a világra vonatkozó (annak
tudása, hogy milyen egy kalitka, hogy a kanári az sárga színű madár, valamint an
nak feltételezése, hogy egy ’fiók fiilemile’ tapasztalatlan) ism eretek szövegelem
zésben való kooperációja szükségességét tanítványai számára világossá tegye. Ez
egyben olyan fogalmak helyes (és könnyen belátható) értelmezéséhez is hozzájá
rulhatna, mint ’mondatnyelvészet’, ’szövegnyelvészet’, ’szövegtan’, ’világra vonat
kozó ismeretek/feltételezések’ stb.
Térjünk rá ezek után a korreferenciarelációk néhány aspektusának vizsgálatára.

3-2. kérdés: Hogyan célszerű kezelni egy adott szöveg együtt utaló (más néven:
korreferenciális) kifejezéseit.
Egy szöveg korreferenciarelációinak szemléltetéséhez célszerű azokhoz a kifeje
zésekhez, amelyek meggyőződésünk szerint ugyanarra a ’valamire’ utalnak, úgynevezett (sorszámmal ellátott) korreferencia-indexet [=i] rendelünk. Az adott szövegvehikulum verbális elemekkel és korreferencia-indexekkel kiegészített változatá
hoz lásd Ve/18+ind, amelyben az egy kifejezésként kezelt szóláncok elemeit a „A”
jellel kapcsoltuk össze, s a korreferencia-indexet e kifejezések végéhez csatoltuk.
Ve/18+ind:
[KI]AAkalitkában[=i 1]AsokféleAdalt[=i2]AdallóAkanárit[H3] nagy figye
lemmel hallgatta a kertben egyAfiókAfiilemile[=i4]. [K2]Ó, anyám[=i5],
úgymond (anyjának/=i5/ a 'fió k /fülem ilef=i4/), ha (te*[=anyám ][=i5j)
hallanád ([=K 3])! [K3]Amott vékonyAgallyakAközéArekesztve[=il]
egyAsárgaAmadárka[=i3] milyen sokfélétA (sokféle*dalt)[=i2] énekelget!
[K4]Bár én[=i4] tudnék úgy (énekelni, ahogyan a z'a'sárga'm ad árk a M 3 ] énekelget)!
[K5]Ne kívánd azt (te)Agyermekem[=i4) (hogy te[=i4] úgy tudj énekelni,
ahogyan a z 'a 'sá rg a Amadárka/=i31 énekelget), - szólt azAöregAfülemile[=i5j (gyerm ekéhezAa 'jió k 'fü le m ilé h e z [= i4 J). [K6]AzAaAsárgaAtársunk[=i3] minden érzelem nélkül zengi ( azt'a 'd a lt[= i2 l), amit
(a z'a 'sá rg a 'tá rsu n k /= i2 J) azAemberektől eltanult, magátúl[=i3]
( az'a'sárga'társunk[=i31) egyeX(egy'dalt)\=\2\ sem tudna eldallani.
[K7[Tanuld tc4A(gyennekem)[=i4] érzelmeidet magad[=i4] kényén, ám szé
pen énekelgetni, ha (te'gyerm ekem [=i4j) akarod, hogy az énekértők (téged[=i4j) örömest hallgassanak.
P. S. J .: A Ve/18+ind-ben értelmezett korreferencia-relációkhoz (a bevezetett korreferencia-indexekhez) elméleti szempontból a következő megjegyzések fűzhetők:
Mindenekelőtt az, hogy az indexek anélkül utalnak egy-egy ’valamire’ (itt: ma
dárra, dalra), hogy azt a valamit valamely nyelvi kifejezéssel meg kellene jelölni.
Ezek az indexek olyan funkciót töltenek be, mintha ezekre a valamikre ’ujjunk’-kal
futatnánk rá.
Az [=il] index arra a valamire (arra a helyre) utal, amit a narrátor „a kalitká
ban”, a fiók füleinile a „vékony gallyak közé rekesztve” kifejezéssel nevez meg. Ez
a ’valami’ a szövegben többször nem fordul elő.
Az a valami, amire az [=¡2] index utal, nem olyan egyértelmű, mint amilyen az
Ni] index utáltja. Ezt a valamit a [KI [ ben a „sokféle dalt”, a [K3]-ban a sokféle
dal értelmű „sokfélét”, a [K6]-ban egyrészt az „azt a dalt” kiegészítés (plusz az eb
ben a szövegmondatban ténylegesen jelenlévő vonatkozói mellékmondat), más
részt az egy dal értelmű „egyet” jelöli. Továbbá az is megjegyzendő, hogy az [=i2]
°lyan igei állítmányokhoz kapcsolódik ’tárgy’-ként, mint a [K2]-ben a „dalló”, a
[K3]-ban „énekelget” (a [K4]-ben és [K5]-ben is az „énekelni”/„énekelget” fordul

elő implicit módon), a [Kój-ban „zengi” és „eldallani”, végül a [K7]-ben ismét az
„énekelgetni”, amelyhez tárgyként a ’dal’ helyett az „érzelmeidet” kifejezés kapcso
lódik. Itt tehát voltaképpen egy olyan korreferencia-láncról van szó, amelynek lét
rehozásában nem csupán névszói kifejezések, hanem azokkal egyenlő mértékben
igék is részt vesznek. Ezt a korreferencia-láncot, az [=¡2] index csak a ‘globális ősz-1
szetartozás’ szintjén érzékelteti.
Az [=i3] index arra a madárra utal, amelyet a narrátor a [Klj-ben a „kanárit”,
a fiók fiilemile a [K3]-ban az explicit, a [K4]-ben az implicit „sárga madárka” kife- j
jezéssel illet, az öreg fiilemile ezzel szemben a [K5]-ben a neki tulajdonított impli
cit „sárga madárka”, a [K6]-ban pedig a mind explicit, mind implicit módon előfor-1
dúló „az a sárga társunk” kifejezéssel.
Az [=i4] index arra a madárra utal, amelyet a narrátor a [Klj-ben az „egy fiók
fülemile” kifejezéssel illet. Erre a madárra történik utalás a [K2] „anyám” szóalak
,,-m” birtokos személyjelében mint birtokosra, az „úgymond” igei állítmány toldalékában, a [K4] „én” személyes névmásában, a [K5] „gyermekem" szóalak „m” bir
tokos személyjelében, mint birtokra. Erre a madárra (is) történik utalás továbbá a
[K6] „társunk” szóalakjának ,,-unk” többes számú birtokos személyjelében, mint
társ-birtokosra, valamint a [K7] „tanuld” igei állítmány egyes szám második szenté
lyű toldalékéban, a „te” személyes névmásában, az „érzelmeidet" ,,-eid” birtokos
személyjelében, mint birtokosra, a „magad” névmásban, az „akarod" igei állítmány
egyes szám második szentélyű toldalékéban, a „hallgassanak” igei állítmány tár
gyas ragozású toldalékéban, mint ’tárgy’-ra. A szövegnyelvészeti és a világra vonat
kozó ismeretekkel együtt ezek a szóalakok teszik lehetővé a hiányosnak minősülő
szövegmondatok kiegészítését.
Az [=i5] index végül arra a madárra utal, amelyre a [K2J-ben az (explicit és imp
licit) „anyám” szóalak ,,-m” birtokos személyjelével történik hivatkozás, mint bir
tokra, a [K5]-ben a „gyermekem” szóalak „-m” birtokos személyjelével, mint birto
kosra, valamint az „az öreg fülemile” kifejezéssel, végül a [K6] „társunk” szóalak
ja ,,-unk” birtokos személyjelével, mint társ-birtokosra.
Befejezésül megjegyzendőnek tartom azt is, hogy a [K2]-ben a „hallanád” igei
állítmány tárgyas ragozású toldalékéhoz célszerű [K3]-at, mint az implicit tárgyra
utaló (kor)referencia-indexet illeszteni.
B. Z s.: Azon túl, hogy azt hiszem, nyilvánvaló, hogy mennyi grammatikai isme
retet mozgat a korreferencia-indexek bevezetése, éspedig oly módon, hogy a korreferencia-relációkra utaló elemeket (és azok grammatikai kategóriáit/funkcióit)
magukkal a tanulókkal lehet felfedeztetni, itt egy korreferencia-relációkkal/korreferencia-indexekkel kapcsolatos „lexikai gyakorlatról” is említést kívánok tenni,
amely azt szemlélteti, hogy milyen kifejezéseket alkotnak a tanulók, ha egy-egy ko
rábban már „nyelvi kifejezéssel" jelölt korreferencia-indexet más kifejezéssel kell
helyettesíteniük.
A gyakorlat céljára a tanulók a Ve/18 szöveg-vehikulum alábbi - hiányossá tett
- változatát kapták kézhez (lásd: Ve/18-0).

Ve/18-0:
A kalitkában sokféle dalt dalló kanárit nagy figyelemmel hallgatta a kert
ben egy fiók fiilemile. Ó, anyám, úgymond, ha hallanád! (...1...) egy (...2...)
milyen sokfélét énekelget! Bár én tudnék úgy!
Ne kívánd azt, gyermekem - szólt az öreg fiilemile. Az a (...3 -) minden
érzelem nélkül zengi, amit az emberektűl eltanult, magától egyet sem tud
na eldallani. Tanuld te érzelmeidet magad kényén, ám szépen énekelget
ni, ha akarod, hogy az énekértők örömest hallgassanak.
A fela d a t a következő volt:
A fenti szöveg egy eredeti mű olyan átalakított változata, amelynek szövegmon
dataiból a (...1...) számmal jelölt helyen a „kalitkádra, a (...2...) és (...3 -) számok
kal jelölt helyeken a „kanáridra utaló kifejezéseket töröltük.
a) Egészítsd ki a hiányossá tett szöveget úgy, hogy számodra elfogadható szö
v g e t kapj!
b) Indokold meg a választásaidat!
A gyakorlatot 15-16 éves középiskolai tanulók végezték el. A 30 megoldásból
út szemléltetésül 15 tanulónak (lásd az 7. táblázat első függőleges oszlopában
1-15.) az a) feladatra adott válaszainak összesítését, valamint a b) feladatként
Megoldott néhány - tipikusnak tekinthető - indoklásukat mutatom be.
a)
1.

2.

3.

vékony gallyak
k ö zé rekesztve

sárga
m ad árk a

sárga
társunk

1.

vasfészkében

madár

édes hangú tollas állat

2.

rácsos zárka

icipici madárka

szépen fütyülő madárka

_ 3.

rácsok közölt

kis árva madár

madár

, 4.

-

-

-

_ 5.

rácsos házikóban

pici, daloló rabmadárka

szabadságától megfosztott mllas

rácsos dobozfélében

sokszínű, érdekes madár

rosszhangú jószág

rácsos otthonában

sárga kismadárka

szegényke

a madarak börtönében

keserű színű madárka

kedves társam

rácsos ketrecében

sárga-szürke madárka

bezárt fiatal madárka

1° .

rácsos dobozban

szép sárga madárka

rab madár

11.

fényes, rácsos tárgyban

széj), sárga hozzánk hasonló

fogoly madár

12.

ott bent bezárva

színes madár

színész szolga

6.
, 7.
8.
„ 9.

,1 3 .
14.
,1 5 .

ketrecben

kismadár

fogoly

rácsok közt

szomorú kismadár

sárga madár

zárt, rácsos ketrecben

énekelgető, rab madár

bánatos, sárga madár

7. táblázat

b) Indoklások:
I. Vasfészkében, de lehetett volna ketrecében is, az a lényeg, hogy hely
határozó raggal legyen ellátva a kalitka rokon értelmű szava; a 2-3-as
helyre a kanári rokon értelmű szavai kellettek. Ki énekelget?
5.1: a kalitka szót más szavakkal is le lehet írni; 2: a kanári nem olyan
ismert a természetben, mint az emberek körében; a kanári fogságban
tartott madár.
6. Azért választottam ezeket a rokon értelmű kifejezéseket, mert próbál
tam a szöveg hangulatához illő szavakat keresni. A madarak itt hallgat
ják és csúfolják egymást, az emberek ugyanezt teszik az életben.
7. Rokon értelmű kifejezéseket választottam; azért „otthonában", mert ha
lehagyom a -bán ragot, értelmetlen lenne az egész mondat, a „rácsos"
szót azért választottam, mert így többet megtudhatunk a madárról és
környezetéről; a -ka képző becézővé alakítja át a szavakat, kicsinyítő
képző is lehet.
I I . Azért írtam ezt, mert a kalitkák általában fényesek és rácsosak, és egy
fülemile nem biztos abban, hogy az mi lehet, ezért írtam a „tárgy” szót.
A „hozzánk hasonló”-t pedig azért, mert nem biztos a fióka abban,
hogy milyen fajta a sárga madár; fogoly madár: mert az öreg fülemü
le tapasztaltabb, és tudja, hogy fogolynak lenni még egy kanárinak
sem jó.
15.1: mert a kalitka szót, ha hallom, egy zárt hely jut eszembe; 2: a „rab"
jelző azt jelzi, hogy a madár ketrecben van; 3: a „bánatos” azt jelzi,
hogy bezártnak érzi magát, „sárga”, mert ez a kanári legfeltűnőbb tu
lajdonsága.
A formai és jelentéstani felépítés vizsgálatának (így a vehikulum kiegészítésének
és a korreferencia-láncok feltárásának is) központi kérdése a következő
3 S kérdés: M ilyen m ondatnyelvészeti m ódszerrel célszerű az elsőfokú makrokompozíció-egységek (a szövegm ondatok) m egformáltságát elem ez
ni és reprezentálni?
P. S. f : Elöljáróban arra szeretnék utalni, hogy a ’szövegmondat’ szakkifejezés
helyett alkalmazott ’első fokú makrokompozíció-egység’ elnevezés használatát az
indokolja, hogy ez az elnevezés a „másod”, „harmad”, „negyed” stb. előtagok al
kalmazásával lehetőséget ad a magasabb fokú makrokompozíció-egységek azonos
módú megnevezésére, s ezáltal az olyan tipográfiai kategória grammatikai értelmű
használatának a mellőzésére is, mint a ’bekezdés'.
A szövegtani/szövegnyelvészeti célú mondatnyelvészeti elemzéstől alapkövetel
ményként azt célszerű megkívánnunk, hogy ez az elemzés az egyes első fokú makrokompozíció-egységekhez (szövegmondatokhoz) olyan ’grammatikai relációkat feltünte
tő’ reprezentációt rendeljen, amelyhez viszonylag könnyen társíthatok az abból leve
zethető manifesztációkra (lehetséges lineáris elrendezésekre) vonatkozó információk.

Anélkül, hogy bármely mondatgrammatikát előnyben részesítenénk, elemzé
si példaként lássuk a (K I] makrokompozíció-egység 'globális szintaktikai’
elemzését.
[K I]: A kalitkában sokféle dalt dalló kanárit nagy figyelemmel hallgatta a
kertben egy fiók fülemile.
Ennek a kompozícióegységnek az összetevőit első lépésben a következő mon
datgrammatikai szintaktikai kategóriákkal láthatjuk el:
[K I]: [a kalitkában sokféle dalt dalló kanárit]T [nagy figyelemmel]nlH [hall
gatta]^ [a kertben]hH [egy fiók fiilemile]A
ahol a kategóriaszimbólumok olvasata a következő: A=alany, Á=állítmány,
hH=helyhatározó, mH=módhatározó, T=tárgy.
Következő lépésben különféle zárójelek alkalmazásával feltüntetjük a szóban
forgó kompozícióegység relációsösszetevő-szerkezetét:
[K I]: [[nagy figyelemmel]mH [hallgatta]A]{[egy fiók fülemile]A, [a kalitká
ban sokféle dalt dalló kanárit]-,-, [a kertben]hH}
ahol az első „[ ]” zárójel a módhatározóval módosított állítmányt tartal
mazza, a „ { } ” zárójel pedig ennek az állítmánynak az argumentumait (az
alanyt, a tárgyat és a helyhatározót).
Ha a módosított állítmányt egy összetevőnek tekintjük és az „mHÁ” szimbólum
mal jelöljük, az argumentumokat pedig saját szimbólumaikkal, a lehetséges lineá
ris elrendezésekre vonatkozó információkat a következőképpen adhatjuk meg:
hH,

A

mHÁ

T

hH,

T,

A

mHÁ

hH

T,

hH,

A

T

mHÁ

hH,

A,

A

T

hH

mHÁ

T,

A

hH

T

mHÁ

T

A,

A

hH

mHÁ

T

mHÁ

A

hH,

hH

mHÁ

A

T,

mHÁ

hH

A,

hH

mHÁ

T

A,

T

A

mHÁ

hH,

hH

A

mHÁ

T,

T

A

hH,

mHÁ,

hH

A

T

mHÁ,

T

hH

A

mHÁ,

hH

T

A

mHÁ,

T

hH

mHÁ

A

hH

T

mHÁ

A.

mHÁ

A

T

mHÁ

A

hH

mHÁ

T

A

mHÁ

T

hH

mHÁ

hH

A

mHÁ

hH

T
T

Könnyű belátni, hogy e sorrendek mindegyike grammatikailag helyes sorrend.
E sorrendekre vonatkozóan azután elemezni lehet azt a kérdést, hogy - az elemek
közé a 'szokásosnál nagyobb szünet’-et felvéve elemként - mi az, amiről állítok va
lamit az egyes sorrendekkel, s hogy azt, amit állítok, egyenrangú elemekből álló
nak tekintem, vagy ezek közül az elemek közül valamelyiket/valamelyeket az állí
tás 'fókuszába' helyezem.

Például a „T □ A mHÁ hH” sorrenddel (ahol a
szimbólum a „szokásosnál na- j
gyobb szünet”-et jelzi), ‘a kalitkában sokféle dalt dalló kanári’-ról állítjuk, hogy azt
‘egy fiók fülemile’ ‘nagy figyelemmel hallgatta’ ‘a kertben’.
Ezután felvethetjük azt a kérdést, hogy milyen sorrendek lehetségesek abban az i
esetben, ha a módosított állítmányt két egységnek tekintjük. A szünetet egyelőre
figyelembe nem véve, ilyen módon kaphatjuk meg például a következő sorrendet:
„T A Á mH hH", ami grammatikaiig helyes sorrend.
Azon túl, hogy az ilyen elemzések nagymértékben hozzájárulnak a tanulók
'kommunikatív kompetenciájá’-nak a növeléséhez, ezekkel lehet előkészíteni töb
bek között az első fokú makrokompozíció-egységek szövegnyelvészeti elemzését is.
B. Z s.: A tanítási gyakorlat számára levonható konzekvenciát itt abban látom:
szükséges tudatosítanunk tanulóinkban a ’rendszermondat’ és a ’szövegmondat’
közötti különbséget, valamint azt is, hogy ha a mondatokat kommunikációban
használjuk, a grammatikai szerkezetre rárakódik egy kommunikatív szerkezet, kö
vetkezésképpen ennek használatát és következményeit is tanítanunk kellene.
Bár a fent megkezdett elemzésnél közvetlenül adódott, hogy a szövegmondatok
szintjéről indultunk, mindazonáltal fel kell tennünk a következő általános kérdést:
3.4. kérdés: M ilyen kom pozícióegységek szintjén célszerű egy adott szöveg megform áltságának analitikus értelm ező interpretálást elkezdenü'
P. S. J .: Mondatzáró írásjeleket alkalmazó szövegek értelmező interpretálásakor a megformáltság elemzését célszerű a szövegmondatok szintjével kezdeni, mert a szövegmonda
tok ebben az esetben minden értelmező számára azonos módon adottak. A választott szö
veg elemzését a fentiekben ilyen módon kezdtük el mi is. Az elemzés következő kompozí
ciószintjeként a szóalakok szintjét (a mikroszintet) választjuk, mert a (hagyományos) megformáltságú szövegek szóalakokra tagoltsága Ls egyértelmű. Lássuk most tehát ezt a szintet
A választott szöveg a következő szóalakokat tartalmazza:
a
akarod
amit
amott
ám
anyám
az
azt
bár
dalló
dalt
egy
egyet

eldallani
eltanult
emberektől
én
énekelget
énekelgetni
énekértők
érzelem
érzelmeidet
figyelemmel
fiók
fülemile
gallyak

gyermekem
ha
hallanád
hallgassanak
hallgatta
hogy
kalitkában
kanárit
kényén
kertben
kívánd
közé
madárka

magad
magától
milyen
minden
nagy
ne
nélkül
ó
öreg
örömest
rekesztve
sárga
sem

sokféle
sokfélét
szépen
szólt
tanuld
társunk
te
tudna
tudnék
úgy
úgymond
vékony
zengi

E szóalakok közül a „dalló”, „fiók”, „fülemile”, „kényén” és „örömest” egyszerű,
valamint az „úgymond” összetett szóalakokhoz tartom szükségesnek megjegyzése
ket fűzni, mert régies alakok. Ezekhez a szóalakokhoz a Magyar értelm ező kézi
szótár a következő információkat rendeli:
d ali ts és tn ige rég írod Dalol
fió k fn 5. rég irod Fióka [Madár kicsinye]
fülem üle fn rég vál fülem ile Szürke v. barna tollazatú, szép hangú kis
énekesmadár
kény fn 1. rég Szabad elhatározás, kedv tetszés. | rég Önkény, erőszak
öröm est hsz nép v. vál Szívesen, örömmel
úgym ond msz irod, gyak. gúny <Idéző m-ként:> így szól(t).
A „magától” szóalak toldaléka régies, az „előáll” ige pedig a „dali” ige mintájá
ra értelmezhető.
B. Z s.: Adott szövegben alkalmazott szóalakok szintjére vonatkozóan bevezetés
képpen a tanulókkal sok hasznos gyakorlat végeztethető el. Választott szövegünk
kel kapcsolatban például a következő vehikulum adható a tanulók kezébe (lásd:
Ve/1 8 - 0 y.
Ve/18-0’-.
A kalitkában sokféle dalt (..1..) kanárit nagy figyelemmel hallgatta egy
(..2..) fülemile. Ó, anyám, úgymond, ha hallanád! Amott vékony galylyak közé (..3..) egy sárga madárka milyen sokfélét énekelget! Bár én
tudnék úgy!
Ne kívánd azt, gyermekem - szólt az öreg fülemile. Az a sárga társunk
minden érzelem nélkül zengi, amit az (..4..) eltanult, magától egyet sem
tudna (..5..). Tanuld te érzelmeidet magad (..6..),. ám szépen énekelgetni,
ha akarod, hogy az énekértők örömest hallgassanak.
A fela d a t pedig a következőképp fogalmazható meg:
A fenti szöveg egy eredeti mű olyan átalakított változata, amelynek szövegmon
dataiból a számokkal megjelölt helyeken egy-egy szót töröltünk.
a) Egészítsd ki a hiányossá tett szöveget úgy, hogy számodra elfogadható
szövegmondatokból álló szöveget kapj! Ügyelj arra, hogy ne csak az adott szö
vegmondat, hanem a teljes szöveg elfogadhatóságát is biztosítsd kiegészíté
seiddel!
b) Indokold meg döntéseidet!
A feladatot 15 középiskolai tanulóval meg is oldattam, ezeknek a tanulóknak a
kiegészítéseiből közlöm azokat, amelyekhez hasonlót (vagy ugyanolyat) a legtöb
ben készítettek. (A 8. táblázat első függőleges oszlopában a tanulók sorszámát, a
láblázat fejlécében a törölt, eredeti szavakat tüntettem fel.)
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. táblázat

Mint azt a táblázat jól mutatja, a tanulók törekedtek arra, hogy mind az adott szöveg
mondat, mind a teljes szöveg elfogadhatóságát is biztosítsák kiegészítéseikkel. Ami a törölt
szavak szófaját illeti, a megfelelő szófajú szó megválasztása a ’régies’-nek mondhatók („dal
ló”, „fiók”, „rekesztve”, „kényén”) esetében volt sikertelen. Ezek közül is a legtöbben példá
ul az eredeti „fiók” főnév helyének kitöltésére melléknévi igenevet (lásd 1-4.), illetve mel
léknevet (lásd 5-6. és 8.) választanak; a .kényén" rágós főnév helyére pedig kevés kivétel
lel vagy nem találnak megfelelő szót, vagy főnévi igeneveket választanak (lásd 1-2. és 5 )Döntéseiket ez alkalommal szóban indokolták, a legtöbben ilyen válaszokat adtak:
dalló: ,A kanári hangját kifejező szót kerestem”; fió k : ,A címből tudni lehet, hogy itt
egy fiatal madárról van szó”; „Arra gondoltam, a fiilemile szomorú azért, hogy nem tud
úgy dalolni, mint a kanári”; rekesztve: ,A szállt igét választottam, de érzem, ha nem sza
bad a szövegen változtatni, így nem megfelelő”; kényén: „Nem találok megfelelő szót.”
A szövegmondatok és a szóalakok szintje megformáltságának elemzése és leírá
sa után a következő kérdésre kell választ keresnünk:
5.5. kérdés: M elyek egy adott szöveg megformáltsága kom pozicionális közép(m ás néven: mező ) szintjének főbb aspektusai?
A kompozíciószinteken felfelé haladva a mikroszint után az úgynevezett közép(más néven: m ező) szinthez érkezünk, amely a szintagmák és az első fokú makrokompozíció-egységeket alkotó (szöveg)tagmondatok szintje. Az adott szöveggel
kapcsolatban ezen a szinten olyan szövegmondat-összetevők megformáltságának
elemzésével kell foglalkoznunk, mint a következők:
a) „az a sárga társunk", „nagy figyelemmel hallgatta”, „minden érzelem nélkül zengi”;
b) „a kalitkában sok féle dalt dalló kanárit”, „vékony gallyak közé rekesztve egy
sárga madárka”;
c) „úgymond”, „szólt az öreg fiilemile”;
d) „anyám, ha hallanád”, „ne kívánd azt, gyermekem”;
e) „tanuld te érzelmeidet magad kényén, ám szépen énekelgetni”, valamint „ha
akarod, hogy az énekértők örömest hallgassanak".

P. S .J .: A felsorolt csoportokhoz az alábbi kommentárokat kívánom fűzni:
a) Az „az a sárga társunk” összetevő ’magja’ a „sárga társunk” jelző+főnév szerke
zetű szintagma. Az ilyen szintagmákkal kapcsolatban szemantikai szempontból annak
a reprezentálása a lényeges, hogy a jelző milyen szempontból (milyen tulajdonságdi
menzióra vonatkozóan) minősíti a főnévvel jelölt személyt/élőlényt. A ’rendszermon
datok’ szektorában a „sárga társunk" kifejezés egyaránt utalhat egy sárga tollazatú
vagy genetikus eredettel (vagy betegség következtében) sárga bőrszínű élőlényre,
mint egy sárga öltözetet/maszkot viselőre (sárgára festettre) stb. Ez a példa kiválóan
alkalmas annak szemléltetésére, hogy az adott szövegkontextus mi módon képes ’ak
tualizálni’ a rendszer szempontjából potenciálisan lehetséges jelentések valamelyikét.
b) Ennek a csoportnak mindkét tagja valamiképpen egy ‘mondatot’ rejt: mind
kettő parafrazeálható lenne olyan szerkezettel, amelynek egyik összetevője vonat
kozói mellékmondat.
c) Ezeknek a kifejezéseknek a ’beszélés’-re/’beszélő’-re utaló kommunikatív funk
ciója van: „úgymond”, „szólt”.
d) Mindkét kifejezés tartalmaz egy ’megszólított’-ra utaló elemet „anyám", „gyermekem”.
e) Az adott szövegnek a [K07] az egyik ’többszörösen összetett szövegmondat’-a,
eaek annak tagmondatai.
B. Z s.: Ezzel a többszörösen összetett szövegmondattal is el kell végeznünk azt
a típusú globális szintaktikai-szemantikai elemzést, amelyet a 3 3 alkérdés tárgya
lásakor az adott szöveg első szövegmondatával kapcsolatban elvégeztünk. Vizsgál
juk itt csupán azt a kérdést, hogy mit mondhatunk a szöveg ez utolsó első fokú
uiakrokompozíció-egysége összetevőinek lehetséges lineáris sorrendjeiről. Bontsuk
e kompozícióegységet ennek érdekében összetevőblokkokra a következőképpen:
[K7.1] Tanuld te érzelmeidet magad kényén, ám szépen énekelgetni,
[K7-2] ha akarod, hogy az énekértők örömest hallgassanak.
Az egyes összetevőkön belül az alábbi lehetséges lienáris sorrendek képzelhetők el:
[K7.1J/1 tanuld te érzelmeidet magad kényén, ám szépen énekelgetni,
[K7.1J/2 tanuld érzelmeidet te magad kényén, ám szépen énekelgetni,
[K7.1J/3 érzelmeidet tanuld te magad kényén, ám szépen énekelgetni,
[K7.1J/4 énelmeidet te tanuld magad kényén, ám szépen énekelgetni,
[K7.1J/5 te tanuld érzelmeidet magad kényén, ám szépen énekelgetni,
[K7.1]/6 te érzelmeidet tanuld magad kényén ám szépen énekelgetni,
[K7.2]/l ha akarod, hogy az énekértők örömest hallgassanak
[K7.2)/2 ha akarod, hogy örömest hallgassanak az énekértők.
Mindkét tagmondattal kapcsolatban meg kell beszélnünk azt a kérdést, hogy azokon
^elül létrehozható-e misfajta lineáris elrendezés is; ha igen, miért, ha nem, miért nem.
figyelembe véve, hogy egyrészt valamennyi [K7.1)-elrendezés kombinálható vala
mennyi [K7.2]-elrendezéssel, misrészt, hogy a [K7.1]- és [K7.2]-elrendezések egymisutánjának sorrendje megfordítható, az adott kompozícióegységnek 24 lehetséges lineá
ris változata hozható létre. Mint nűnden esetben, amikor lehetséges lineáris elrendezé
s é t elemzünk, itt Ls elemeznünk kell azt a kérdést, hogy az adott szövegmondatban mi
változik ’kommunikatív szempont’-ból az elrendezések megváltoztatisa következtében.

A szövegmondatok megformáltságának elemzésével a makroszintnek csupán leg
kisebb egységeit vizsgáltuk. Feleletet kell kapnunk azonban a következő kérdésre is:
3.6. kérdés: M ilyen másod-, harmad-, ... n-ed fo k ú makrokompozíció-egységeh
hozhatók létre egy adott szöveg első fo k ú makrokompozíció-egységeiből (szövegm ondataiból)?
Annak érdekében, hogy az erre a kérdésre adható választ világosabbá tehessük, lás
suk itt ismét a szövegmondatkódokkal és verbális elemekkel kiegészített vehikulumot
Ve/18+vb:
[KI] A kalitkában sokféle dalt dalló kanárit nagy figyelemmel hallgatta t
kertben egy fiók fülemile. [K2] Ó, anyám, úgymond (anyjának a fió k fülem ile), ha (te [=anyám]) hallanád ( _ ) [K3] Amott vékony gallyak közé rekesztve egy sárga madárka milyen sokfélét (sokféle dalt) énekelget! [K4]
Bár én tudnék úgy (énekelni, ahogyan az a sárga madárka énekelget')!
[K5] Ne kívánd azt (te) gyermekem (hogy úgy tudj énekelni, ahogyan a l
a sárga madárka énekelget), - szólt az öreg fülemile (gyermekéhez a f i 
ók fülem iléhez). [K6] Az a sárga társunk minden érzelem nélkül zengi
(azt a dalt), amit (az a sárga társunk) az emberektől eltanult, magátúl
(az a sárga társunk) egyet (egy dalt) sem tudna eldallani. [K7] Tanuld te
(gyermekem) érzelmeidet magad kényén, ám szépen énekelgetni, ha (te
gyerm ekem ) akarod, hogy az énekértők (téged) örömest hallgassanak.
P. S .J .: Az adott vehikulum első fokú makrokompozíció-egységeiből a követke
ző magasabb fokú kompozícióegységek hozhatók létre (lásd 4. ábra).
[K41]

Ebben a hierarchikus kompozídós szerkezetben az első fokú [KI] makrokompozíció-egység ’bevezető’ jellegű; a harmadfokú [K31] makrokompozíció-egység a fiók fü
lemile és az anyja ’beszélgetés’-e (ahol a másodfokú [K21] makrokompozíció-egység azt

tartalmazza, amit a fiók fülembe mond, a másodfokú [K22] pedig azt, amit az anyja);
a szöveg egésze mint a negyedfokú [K41] makrokompozíció-egység az első fokú [KI]
és a harmadfokú [K31] makrokompozíció-egységek összekapcsolása útján jön létre.
Míg a [K21] és [K22], valamint a [K I] és [K31] inakrokompozíció-egységeket
összekapcsoló makroelemek/-relációk formai-szemantikai jellege egyértelmű (és
könnyen ’megnevezhető’: lásd ’bevezetés és párbeszéd’, valamint: ’a fiók fülemile
közleménye és az anyja válasza’), a két másodfokú makrokompozíció-egységen be
lül az egyes első fokú makrokompozíció-egységek között értelmezendő makroeleniek/ relációk jellege más természetű és körültekintő elemzést kíván.
B. Z s.: A szövegszervezettség-típusokról szólva a kom pozicionális szervezettség
Párjaként a lin eáris (más néven: texturális) szervezettséget említettük, amely kü
lönféle kompozicionális szintű elemek ism étlődésén alapszik. Ez a texturális szer
vezettség kimutatható a makrokompozíció-egységek szintjén is - egyben talán a
®akroelemek/-reládók jellegének elemzéséhez is hozzájárulva.
Ha a [K2l]-et alkotó első fokú makrokompozíció-egységek témáit/motívumait a
következőképpen jelöljük:
[K21]: A: „ha hallanád”, B: „egy sárga madárka milyen sokfélét énekel
get”, C: „bár én tudnék úgy”;
a [K22]-t alkotó első fokú makrokompozíció-egységek ’választémái/ motívumai’ a
következőképpen jelölhetők:
[K22]: C: „ne kívánd azt”, B: „az a sárga társunk minden érzelem nélkül
zengi...”, C: „tanuld te érzelmeidet...”.
Ez a jelölés világosan mutatja a két másodfokú makrokompozíció-egység közötti, vala
mint a második másodfokú makrokompozíció-egységen belüli tematikus ismétlődéseket.
Az eddigiekben a vehikulum / vehikulum-imágó, valamint a formáció és a sensus elemzésének kérdéseivel/szempontjaival foglalkoztunk, térjünk most rá rövi
den a relátum-imágó és a relátum elemzése kérdéseinek vizsgálatára.

Reim
4 . kér d és:
ADOTT SZÖVEG MEGFORMÁLTSÁGÁNAK LEÍRÁSAKOR MIT
MONDHATUNK ANNAK RELÁTUM-IMÁGÓJÁVAL KAPCSOLATBAN?

Az

A relátum-imágó elemzésekor az alapfeladat a szövegben feltehetően (közvetlenül
és/vagy közvetve) kifejezésre jutó világfragmentum (tényleges vagy elképzelt ’valóság’darab) jellegének, valamint e vüágfragmentum szekvenciális (sorrendi) bemutatásmód
jának a vizsgálata. A relátum-imágóval kapcsolatban tehát az első kérdés a következő:

4.1. kérdés: M i a sajátsága az adott szövegben közvetlenül kifejezésre ju tó világ
fragm entum nak?
P. S. J .: Ami a - közvetlenid (betű szerint) - kifejezésre jutó világfragmentum jelle
gét illeti, annak elemzése az adott szöveg esetében viszonylag egyszerű. Az adott vehikulum egy olyan ’elképzelt valóságdarab’-ot mutat be, amelyben a) a madarak beszélni tud
nak, és b) a narrátor érti a madarak beszédét Más szóval: egy tipikus állatmese szituáci
ót, amelyet szövegtani Ismereteinkből mindannyian Ismerünk. A cselekmény az adott vehikulum esetében annyiban ’redukált’, hogy benne a fülemile fióka egyetlen három ele
mű megnyilatkozására az anyafiilemile ugyancsak három elemű megnyilatkozása vála
szol, s e megnyilatkozásokban a ketrecbe zárt kanárilétnek és a szabadságot élvező fiilemilelétnek egy szempontra (az ’éneklés’ szempontjára) kisarkított különbsége a téma.
B. Z s.: A szekvenciális bemutatásmód elemzését is célszerű egy kreatív gyakor
lat elvégeztetésével kezdenünk. Egy ilyen gyakorlat (amelyet egy magyartanári to
vábbképzés résztvevőivel végeztettem el) a következő lehet.
A tanárok kezébe az alábbi vehikulumokat adtam (lásd A, B, C, D)
A
Amott vékony gallyak közé rekesztve egy sárga madárka milyen sokfé
lét énekelget!
A kalitkában sokféle dalt dalló kanárit nagy figyelemmel hallgatta a kert
ben egy fiók fülemile. Ó, anyám, úgymond, ha hallanád! Bár én tudnék úgy!
Ne kívánd azt, gyermekem - szólt az öreg fülemile. Tanuld te érzelmei
det magad kényén, ám szépen énekelgetni, ha akarod, hogy az énekértők
örömest hallgassanak. Az a sárga társunk minden érzelem nélkül zengi,
amit az emberektől eltanult, magától egyet sem tudna eldallani.
C
A kalitkában sokféle dalt dalló kanárit nagy figyelemmel hallgatta a kertben
egy fiók fülemile. Ó, anyám, úgymond, ha hallanád! Amott vékony gallyak kö
zé rekesztve egy sárga madárka milyen sokfélét énekelget! Bár én tudnék úgy!
Ne kívánd azt, gyermekem - szólt az öreg fülemile. Az a sárga társunk
minden érzelem nélkül zengi, amit az emberektől eltanult, magától egyet
sem tudna eldallani. Tanuld te érzelmeidet magad kényén, ám szépen éne
kelgetni, ha akarod, hogy az énekértők örömest hallgassanak.

B
Tanuld te érzelmeidet magad kényén, ám szépen énekelgetni, ha aka
rod, hogy az énekértők örömest hallgassanak.
A kalitkában sokféle dalt dalló kanárit nagy figyelemmel hallgatta a kertben
egy fiók fülemile. Ó, anyám, úgymond, ha hallanád! Bár én tudnék úgy! Amott
vékony gallyak közé rekesztve egy sárga madárka milyen sokfélét énekelget!
Az a sárga társunk minden érzelem nélkül zengi, amit az emberektől eltanult, ma
gától egyet sem tudna eldallani. Ne kívánd azt, gyermekem - szólt az öreg fülemüe.

D
Ó, anyám, úgymond, ha hallanád! Amott vékony gallyak közé rekesztve egy
sárga madárka milyen sokfélét énekelget! Bár én tudnék úgy! A kalitkában sok
féle dalt dalló kanárit nagy figyelemmel hallgatta a kertben egy fiók füleinile.
Az a sárga társunk minden érzelem nélkül zengi, amit az emberektől el
tanult, magától egyet sem tudna eldallani. Ne kívánd azt, gyermekem szólt az öreg fülemile. Tanuld te érzelmeidet magad kényén, ám szépen
énekelgetni, ha akarod, hogy az énekértők örömest hallgassanak.
A feladató t így fogalmaztam meg:
A fenti A-B-C-D jelű szövegek egy eredeti művet mutatnak négy különböző for
mában. (Ezek egyike az eredeti forma.)
a) Válaszd ki négy változat közül azt a szöveget, amelyet a legelfogadhatóbbnak tartasz!
b) Indokold meg a döntésedet!
A gyakorlatot megoldó 15 magyar szakos tanár közül 2 az „A”, 13 a „C” jelű szö
veget választotta, a „B” és „D” jelűeket egyikük sem tartotta elfogadhatónak.
Lássunk itt most néhány jellemzőnek tartható indoklási:
1. Az A szöveget fogadnám el, mert a 3 bekezdés a teljesség érzetét kelti. Az
1. rész felkelti a figyelmet azzal, hogy felkiáltójel van a végén, a „milyen sok
félét” érzelmi hatást gyakorol, hiányoznak a szereplők, „gallyak közé...” - a
rabság szimbóluma. A 2. rész oldja ezt a feszültséget a szereplő bemutatásá
val, a cselekmény magyarázatával. Tulajdonképpen ez a rész teszi az 1. részt
konkréttá („a kertben” = ellenpont; szabadság - rabság). így az ismereüentől az ismert felé haladunk. A C változatban ez a feszültségkeltés nem való
sul meg. A B szövegben a tanító rész keretként jelenik meg. A keret első ré
sze inkább mottónak felelne meg, nem bevezetésnek. Figyelemkeltés szem
pontjából a D hasonlít leginkább az A-hoz, bár a D-ben a késleltetés nem
játszik olyan nagy szerepet, mint az A-ban. Az A szöveg befejező része logi
kus továbbfolytatása az előzőnek: „Bár én...” (vágyakozás), a tanító rész er
re válaszol, egy életfelfogást összegez. A történet nyugvópontra jut. A taní
tás, tanulság először jelenik meg: „Tanuld meg...” Ennek konkrét magyará
zata következik, végül az adott helyzetre vonatkoztatás (műit bizonyíték).
2. C: A kalitkába zárt madárka mindig ugyanabban a környezetben tartóz
kodik, ezért nincs lehetősége új dalt tanulni. A bezártságán csak a dalok
éneklésével tud segíteni, de új dalt nem ismerhet meg, csak a régit tudja
ismételni. A vágy és valóság ellentétére épül. A szabadon élő madárnak
lehetősége van arra, hogy saját érzelmeit önállóan és olyan formában fe
jezze ki, ahogy neki tetszik. A bezárt daloló kanáritól jutunk el a szabad
madárig. A szabadság érzése mindennél fontosabb - ez zárja a történetet.
3. A C változatot tartom a legelfogadhatóbb szövegnek. Szerkezete áttekinthető:
künduló helyzet, a kis fiók fülemile vágya, az anya tanítása „mások éneke” „a tiéd”! Az anya-gyermek „párbeszéde” érthető tanító jellegű: érzelmek nél
kül betanult dal - saját érzelmet kifejező, saját nyelven énekelt dal (költészet).

4. Nekem a C változat a legelfogadhatóbb, mert annak a felépítése a legegy- j
szerííbb. Először szól a fiók fülemile vágyakozásáról, ezt követik az öreg
fülemile intései, tanácsai. Az A-B-D változatokban kicsit bonyolultabb a
szerkezeti felépítés. A B változatban az első és az utolsó bekezdés tartal
mazza az intelmet, és a kettő közé kerül a fiók fülemile vágyakozása.
5. A C variánst fogadnám el. A történet sorrendisége megfelelő. (Ez a D
szövegben felcserélődik.) Esemény - következtetés: a daloló kanári - a
kis fülemile vágya - az öreg fülemile erkölcsi megállapítása (a B ebből
indul). Az eseményt nem tördeli kisebb egységekre, mint az A és B, tö
mörebb, rendezettebb, ami segíti a megértést.
6. Véleményem szerint a C a legjobb, mert a mondatok logikusan követik egymást
Számomra ez a legkönnyebben érthető. A másik madár dalában gyönyörködő
fulemilefióka számára kibontakozik a szabadság fogalma, a szöveg tanulsága
7. Én a C variációt választanám. Indokaim: a sorrendet logikusnak tartom;
a nyelvezet régies; az összegzés, a jó tanács a végére kerül; tömörebben
fogalmazott, jobb a mondatok sorrendje; az indítás rögtön közli a hely
zetet, ebből indul a párbeszéd. A B nem logikusan indít, nem tudom, mi
re vonatkozik az első mondat állítása. Az A első mondata nyelvtanilag
helytelenül megfogalmazott: „gallyak közé rekesztve”(!?). A D első pár
beszédes mondata a levegőben „lóg”, nem értjük értelmét.
8. Talán az eddig tapasztalt fogalmazás-megoldások (a gyerekek részéről)
miatt a C változatot tartom elfogadhatónak. Itt egy szövegrészben - ta
lán bekezdés - megismertet bennünket a szereplőkkel, helyszínnel. A
második részben csupán az erkölcsi tanítás szerepel, s ez így „megszo
kott”. Az A változat (nehezen döntöttem A és C között) talán „túltagolt",
az első két bekezdés beférne egybe, mint az a C-nél megjelenik.
9. A C variációt választom, mert a bevezető mondat tömör, tételmondat (kalitka,
kanári, kert, fülemile). A párbeszéd első része a kismadár csodálata, vágy (fel
kiáltó, óhajtó mondatok). Az anya válasza zárja a rövid „fogalmazást”, az érze
lem fontosságát kiemelve, amit „magától” nem tud a kanári (Petőfi: „tán cso
dállak, ámde nem szeretlek!”). Zárómondata a tanulság: „jól csak a szívével lát
az ember”, „s kinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szép
nek” (az igazi érték, amit kemény munkával alkotsz). Az A, bár eredetinek tű
nik, elvont, nűvel a mondatok, bekezdések túlságosan önállóak, a kezdő mon
dat nem kapcsolódik a szereplőkhöz, a helyszínhez. B: tanulsággal kezd, kiok
tat - nem tudom, kit, miért?, bár ez a szöveg legfontosabb mondata! A D-ben
a bevezetés mondatait felcserélném. A befejezés itt hasonlít a C változaüioz.
4.2. kérdés: M i a sajátsága az adott szövegben közvetve kifejezésre ju tó világfragm entum nak?
Ami az esetlegesen - közvetve (szimbolikusan) - kifejezésre jutó világfragmen
tumokat illeti, azokkal kapcsolatban tudnunk kell, hogy egy ’közvetve kifejezésre
jutó világfragmentum’ létének/keresésének se nem szükséges, se nem elégséges

feltétele az, hogy ’közvetlen világfragmentum’-ot nem tud (re)konstruálni a befo
gadó. Nem szükséges feltétel, mert ’szimbolikus interpretáció’-t nem egy esetben
akkor is rendelhetünk egy vehikulumhoz, ha ahhoz betű szerinti is rendelhető, és
nem elégséges, mert sok esetben ’szimbolikus interpretáció’ sem rendelhető egy
vehikulumhoz, ha ahhoz betű szerinti nem rendelhető.
P. S. J .: Az adott vehikulumhoz tudunk ugyan közvetlen (betű szerinti) interpretáci
ót rendelni, mivel azonban egyrészt a) világra vonatkozó ismereteink alapján tudjuk,
hogy a (re)konstruálható világfragmentum nem az általunk empirikusan megtapasztal
ható világ fragmentuma (ebben a világban ugyanis a madarak nem beszélnek), másrészt
b) szövegtani/szövegtipológiai ismereteink alapján tudjuk, hogy az elemzett szöveg a vi
szonylag könnyen felismerhető tanítást kifejezésre juttató állatmesék típusába tartozik,
kézenfekvő e közvetett (szimbolikus) interpretáció megalkotásának a szándéka.
Ha rendelkezünk egy közvetlen (betű szerinti) interpretációval, egy közvetett
(szimbolikus) interpretáció létrehozásának két (globális) lépése a következő:
1. az adott közvetlen (betű szerinti) interpretációnak azokat az összetevőit, ame
lyeket a közvetett (szimbolikus) interpretáció létrehozása szempontjából meghatá
rozónak tartunk, ’absztrakt szint’-re emeljük; a szóban forgó vehikulum esetében
ilyen összetevőknek kínálkoznak a következők:
1.1. a ketrecében daloló kanári valaki[=vkil], aki nem ’pozitív’-nak minősíthető
helyzete/állapota következtében csinál valamit[=vmil], valahogy an[=vhol);
1.2. a daloló kanárit utánozni óhajtó fiók fülemile másik valaki[=vki2], aki utá
nozni szeretné az előbbi valaki[=vkil] cselekedetét[=vmil&vhol] nem
tudva, hogy az[=vkil] azt[=vmil] nem pozitívnak minősíthető állapota kö
vetkeztében hajtja végre úgy, ahogyan[=vhol] végrehajtja;
1.3. a fiókáját oktató fülemileanya harmadik valaki[=vki3], aki megmagyaráz
za annak a bizonyos másik valakinek[=vki2], hogy miért nem célszerű kí
vánnia annak utánzását, amit[=vmil&vhol] utánozni kíván;
2. az ’absztrakt szint’-re emelt összetevőket egy adott élethelyzetre vonatkozó
an konkretizáljuk, más szóval az (l)-ben használt „vki”/„vmi”/„vho” változóknak
a választott élethelyzetre vonatkozó „értékeket” adunk.
B. Zs.: Utalnék itt az előbbiekben bemutatott megoldások közül az 1-3-, 6. és 9- sor
számú feladatmegoldók válaszaira, amelyek egyértehnűen mutatják, hogy ők a számukra
elfogadható sorrend keresése közben a közvetett (szimbolikus) jelentésre is gondoltak.
***

Ami magát a relátum ot illeti, nyilvánvaló, hogy az adott szöveg esetében nem a
közvetlen, hanem a közvetett relátum-imágónak megfelelő relátumot keressük,
amelyik minden befogadó/interpretátor számára az az élethelyzet lesz, amire a köz
vetett (szimbolikus) interpretációt vonatkoztatni tudja. Ez az élethelyzet származ
hat magának a befogadónak/interpretátornak az életéből, tartozhat misokkal kap
csolatos tapasztalati köréhez, de maradhat az általa elképzelt élethelyzet szintjén is.

Az analitikus értelmező interpretáció során végrehajtandó/végrehajtott művele
tekből leszűrhető elméleti/didaktikai tapasztalatként összefoglalásul a következő
ket tartjuk kiemelendőnek:
Amikor szöveget interpretálunk, a világra, általában a szövegekre és az adott nyelv
re vonatkozó tudásunkat együttesen - és nem szekvenciális egymásutánban! - alkalmaz
zuk. Nem mondhatjuk azt, hogy amikor már nem elégségesek a nyelvre vonatkozó rendszemyelvészeti ismeretek, akkor alkalmazzuk a szövegnyelvészetieket, majd ha azok
sem elégségesek, a szövegtaniakat, és végül a világra vonatkozókat! Ebből azonban nem
következik, hogy a rendszemyelvészeti, szövegnyelvészeti, szövegtani és a világra vonat
kozó ismeretek nem lehetnének elkülöníthetőek egymástól. Nemcsak hogy elkülöníthe
tőek, de el is kell különítenünk őket; egyrészt annak érdekében, hogy világosan láthas
suk, az alkalmazott ismeretek melyike képezi/képezheti részét az általános (mindenki ál
tal egyaránt birtokolt/birtokolható) ismereteknek, és melyike (és nülyen mértékben) az
interpretátorra mint individuumra jellemző. Kívánatos lenne, ha a tankönyvekben is
egyre nagyobb szerepet kapnának az ismeretek ilyen jellegű bemutatásai, alkalmazásai.
Amikor a mindennapi élet vagy a különböző szaktudományok körébe tartozó szövege
ket interpretálunk, azok által a mindennapi életet, illetőleg az adott szaktudományokhoz
tartozó tárgyakat, jelenségeket (más szóval: a fogalmi eszközökkel megragadható világot)
ismerjük meg, amikor pedig olyanokat, amelyek elsősorban közvetett (szünbolikus) mó
don interpretálandóak, saját magunkat Az egyik a rajtunk kívül álló világ megismerése
éppen olyan fontos, mint a másik: önmagunké, belső világunké. S természetesen a rajtunk
kívül álló világot is mindnyájan a magunk sajátos módján Ismerjük - mert csak úgy ismer
hetjük - meg. Ez a sajátos mód nyilvánul meg szükségképpen minden interpretációfolya
matban. Ezeknek a folyamatoknak az uniformizálása, sémákra való leszűkítése több kárt
okoz, mint amennyi segítséget nyújt Egy interpretációelméletnek (szövegtannak) az alaj>
vető kérdéseket kell megfogalmaznia és rendszerbe foglalnia - a kérdésekre adandó vála
szok megtalálásához azonban meg kell hagynia a befogadók/interpretátorok szabadságát.
Didaktikailag ezek a következtetések is azt a jól ismert tényt támasztják alá, hogy
az ismereteket nekünk, tanároknak, úgy kell tudnunk közvetíteni, hogy a közvetítés
ne közlés legyen, hanem segítségnyújtás a tanulók érdeklődéssel végrehajtott saját
felfedezéseihez. Véleményünk szerint ehhez segítenek hozzá többek között azok a
kreatív gyakorlatok is, amelyek közül egyeseket ebben a fejezetben is bemutattunk.
E fejezet tematikájához lásd az O fficina textologica megjelent 1. és 2., valamint
megjelenés alatt lévő 3 és 4. kötetét: a 2. és 4. kötet a korreferenciális elemzés
kérdéseit tárgyalja, a 3- kötet a szövegmondatok összetevőinek lineáris elrendezésével/elrendezhetőségével foglalkozik. (A 2 kötet különböző típusú szövegek korreferencia-relációit mutatja be, a 3 kötet tanulmányai egyazon szöveg kiválasztott
szövegmondatainak lehetséges belső elrendezéseit tárgyalja.)

8.

A SZEMIOTIKÁI SZÖVEGTAN
MINT EGY STÚDIUM GENERALE
EGYIK ALAPELEME

ejtegetéseink végéhez közeledvén azzal a kérdéssel kívánunk foglalkozni,
hogy miért tekinthető (vagy szerényebben: miért tekintjük mi) a szemiotikái
szövegtant egy stúdium generale egyik alapelemének. Ennek bevezetéseként min
denekelőtt a következő kérdésre kell választ adnunk:

F

M

it n e v e z ü n k

1 . kérd és:
„ s t ú d iu m g e n e r a l e " - n a k ?

P. S.
A stúdium generale - ahogy az elnevezés alapján intuitíve is kikövetkez
tethető - általános stúdiumot jelent, más szóval a stúdiumoknak azt a részét, amely
re bármilyen irányú szakstúdium folytatásához szükség van. Volt idő, amikor bizonyos
oktatási rendszerek keretében az egyetemi oktatás ilyen stúdium generáléval kezdő
dött, majd erre épült rá a különféle jellegű szaktárgyak oktatása. Itt azonban nem az
egyetemi, hanem elsősorban az alap- és középfokú oktatással kívánunk foglalkozni.
Alapfokon a stúdium generale körébe tartozik az írás, olvasás és számolás készségének/képességének az elsajátítása. De a stúdium generale mintha ezzel véget is
érne. Ezután már nyelv és irodalom, történelem, földrajz, biológia, fizika, kémia
stb. következik. Ezzel szemben mi azon a véleményen vagyunk, hogy a szövegta
ni ismeretek (pontosabban: a multimediális szövegek létrehozásának, valamint a
niultimediális szövegeken és szövegekkel végrehajtható/végrehajtandó műveletek
nek az ismerete) olyan általános jellegű önálló stúdium tárgyát kellene hogy ké
pezzék, amely nem kapcsolódik szorosan egyetlen szaktárgyi ismeretkörhöz sem.
Azt hiszem az, hogy multimediális szövegekről beszélek, nem igényel különö
sebb magyarázatot. De a fenti megállapítás véleményem szerint akkor is érvényes,
ha kizárólag verbális szövegekre gondolunk. Külön magyarázatot igényel ezzel
szemben - úgy gondolom - az, hogy a szövegtani ismeretek elsajátításának/elsajátíttatásának miért kell/kellene önálló stúdium tárgyát képeznie. A magyarázat vé
leményem szerint egyszerű: a magyar nyelv és irodalom tanárának nem lehet fel
adata (arról nem is beszélve, hogy ideje se lenne rá!), hogy valamennyi irodalmi,
köznyelvi és szaknyelvi szövegtípushoz tartozó szövegre vonatkozó művelet elsa
játíttatásával foglalkozzon. Ennek eredménye az, hogy a tanulók többé-kevésbé
rendszerbe foglaltan megtanulják azt, hogy milyen műveleteket lehet/kell irodal
mi szövegekkel/szövegeken végrehajtani, a többi szövegtípusra vonatkozó ismere
teiket pedig nagyrészt anélkül sajátítják el, hogy rendelkezésükre állna egy olyan

tanítási egység, amelynek keretében ezeket az ismereteket - kellő reflexió kísére
tében - egységbe foglalhatnák. Nem beszélve azoknak - a csak részben technikai!
- ismereteknek az elsajátíttatásáról, amelyeket a személyi számítógépek oktatási
keretben való egyre kiterjedtebb alkalmazása megkíván a szövegszerkesztéstől a
hiperszövegek létrehozásáig és befogadásáig (elég, ha egyrészt az olyan C d-romokra gondolunk, mint az Anyanyelvi könyvespolc, a Verstár vagy a Biblia, más
részt a különféle - hazai és nem hazai - iskolák közötti iNTERNET-kapcsolatokra).
B. Z s.: A fentiekkel kapcsolatban érdemes kitérnünk arra, hogy például az 1-10.
évfolyamokra vonatkozó - a helyi tantervek, tanítási programok alapjául szolgáló
- oktatási dokumentum „A műveltségi területek oktatásának közös követelmé
nyei” című fejezetben, valamennyi műveltségi területre érvényesen, „Kommuniká
ciós kultúra” címen a következőket fogalmazza meg:
„A kommunikációs kultúra a megismerést, a tanulást, a tudást, az emberi
kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló infor
mációk felfogása, megértése, szelektálása, elemzése, értékelése, felhaszná
lása, közvetítése, alkotása. Összetevői a szimbolikus (verbális, matemati
kai) jelek útján történő, a kép, valamint a mozgásban, tevékenységben, a
magatartásban megnyilvánuló kommunikáció képességei. Beletartozik
ezekbe a metakommunikáció (a tekintet, a gesztusok, a testtartás, a hang
hordozás, a mozgástér) alkalmazásának az ismerete is.
A kommunikációs kultúra részben a műveltség, a tudás alapja, részben az
egyén szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közös
ségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának, meg
becsülésének döntő tényezője. Középpontjában az önálló ismertszerzés,
véleményformálás és -kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelme
zésének, megvédésének a képességei állnak. Mindezek elsősorban az anya
nyelv minél teljesebb értékű ismeretét kívánják.
Napjainkban értesüléseink túlnyomó részét nem személyesen hozzánk in
tézett »üzenetekből« merítjük, hanem mesterséges közvetítő rendszerek út
ján. A tömeges, passzív információfogyasztás az életvitel torzulásához ve
zethet. Ezért az iskolának az új audiovizuális környezetet értő, szelektíven
használó fiatalokat kell nevelnie.”
Az említett dokumentumban a kommunikációs kultúrával kapcsolatos - itt idé
zett - közös követelmények ismételten megjelennek az egyes műveltségi területek
általános, illetve részletes követelményei között is: érvényesítve bizonyos - a mű
veltségi területekhez tartozó - sajátosságokat, nem egyszer azonban ismétlődéseket,
átfedéseket is. Következésképpen a tanulók kommunikációs kultúrájának fejleszté
se mind a követelmények, mind a gyakorlati megvalósítás szintjén szükséges és le
hetséges, meggondolandó azonban, hogy ez a „szétszórtság” alkalmas-e akárcsak a
multimediális szövegek létrehozásának, a multímediális szövegeken és szövegekkel
végrehajtható/végrehajtandó műveletek ismeretének kellő elsajátításához.

Anélkül, hogy itt arra is választ próbálnánk adni, hogy egy stúdium generale típu
sú tantárgyat a 6-16 éves korosztály iskoláztatásában mely évfolyamon, kinek, mi
lyen mélységben kellene tanítania, úgy vélem, hogy ennek szükségességére feltétle
nül érdemes figyelmet fordítani. A legoptimálisabb megoldás természetesen egy önál
ló stúdium létrehozása lenne. Minimális megoldásként - és minél előbb - legalább
olyan tanulói/tanári segédlet(ek) kiadására kellene kísérletet tenni, amely/amelyek
oly módon tartahnazná(k) a legszükségesebb ismeret(ek)et, hogy az(oka)t bármely
tantárgyat tanító tanár szükség szerint, de azonos elvek alapján hasznosíthatná.

Könyvünkben a szövegtan kérdéseivel úgy kezdtünk foglalkozni, hogy felvázol
tuk a szövegtani kutatás diszciplínakörnyezetét. A szemiotikái szövegtan stúdium
generale jellegének/funkciójának alábbi elemzésénél ehhez a diszciplínakörnyezethez térünk vissza. Ezt hivatkozási alapul választva ugyanis világosabban megmutat
ható, hogy a szemiotikái szövegtan milyen más jellegű ismereteket egyesít, milyen
tuás jellegű ismeretekkel működik együtt, és milyen területeken kerülhet alkalma
d r a . A diszciplínakörnyezet leegyszerűsített ’térkép’-ét a 9. táblázat mutatja.
A lk a lm a zá s i területek

Szö vegtani
társtu d o m á n yo k

SZEM IOTIKÁI
SZÖVEGTAN

N yelvészeti
tudo m án yo k

A z in te rd is zc ip lin á ris a la p o z á s tudom ányai

9. táblázat

Vegyük sorra most azokat a kapcsolatokat, amelyeket a diszdplínakömyezet térké
pe a szemiotikái szövegtan számára kijelöl, s vizsgáljuk meg röviden azokat a stúdium
generale funkciókat, amelyeket e szövegtan ezekben a kapcsolatokban betölt/betölthet.

2.
M

kér d és:

il y e n s t ú d iu m g e n e r a l e f u n k c ió t t ö l t / t ö l t h e t b e

A SZEMIOTIKÁI SZÖVEGTAN AZ INTERDISZCIPLINÁRIS ALAPOZÁS
TUDOMÁNYAIVAL VALÓ KAPCSOLATÁBAN?

P. S.
Erre a kérdésre általános válaszként - képletesen szólva - azt mondhat
ok, hogy a szemiotikái szövegtan az interdiszciplináris alapozás tudományainak
bőrében egy ’centripetális központ’ funkcióját tölti be. Más szóval: egy adott cél ér
dekében egyesíti (’vonzza magához’) afilo zó fia ból, a szem iotikából, a kom m uni
kációelm életből, a pszichológia ból, a szociológiából/antropológiából, aform á lis

m etodológiákból, az em pirikus metodológiákból és alkalmanként egy-egy más
(járulékos) diszciplínából mindazt, amire - megfelelő funkcióképességet biztosító
- felépítésében szüksége van. Egy stúdium generale koncepciójából kiindulva azt
mondhatjuk, egyúttal ahhoz is modellt szolgáltat, hogy mi módon jön létre egy
multidiszciplináris jellegű diszciplína.
Ha az interdiszciplináris alapozás tudományait egyenként kívánjuk sorra
venni, azokkal kapcsolatban röviden a következőket mondhatjuk. A szemiotikái
textológia az egyes alapozó tudományokból a következő ismereteket egyesíti
(olvasztja magába):
- a filo zó fiá b ó l egyrészt azokat, amelyek felhasználásával saját felépítésében
meghatározhatja a tárgy, cél és módszer optimális kapcsolatát, másrészt azokat,
amelyek felhasználásával tisztázhatja a ’jelölés’ és az ’interpretáció’ mibenlétét;
- a szem iotikából egyrészt azokat, amelyek az olyan fogalmak meghatározásá
hoz szükségesek, mint a (legáltalánosabb értelemben vett) ’médium’, ’jel’ és ’nyelv’
fogalma, másrészt azokat, amelyek alapján a komplex jelek általános modellje
megalkotható, végül azokat, amelyek felhasználásával egy médium-/jel-, illetőleg
(mulümediális) nyelvtipológia létrehozható;
- a kom m unikációelm életből azokat, amelyek felhasználásával egy általános
kommunikációszituáció-tipológia, illetőleg egy szöveg- és kommunikátumdefiníció,;
valamint szöveg- és kommunikátumüpológia megalkotható;
- a pszichológiából egyrészt azokat, amelyek a kommunikátumok percepciójá
nak megértéséhez elengedhetetlenül szükségesek, másrészt azokat, amelyek alap
ján a mentális modellek szövegalkotás- és szövegbefogadásbeli szerepe tisztázható;
- a szociológiából mindenekelőtt azokat, amelyek a tudásrendszerek felépítésé
re, típusaira és felhasználására vonatkoznak, az antropológiából (főleg az antro
pológiai hermeneutikából) mindenekelőtt azokat, amelyek alapján egyrészt tisztáz
ható a fogalmi és a szimbolikus megismerés közötti különbség, másrészt világossá
tehetők azok a feltételek, amelyek között a megismerés e típusai létrejönnek;
- a form ális metodológiákból többek között azokat, amelyek felhasználásával vilá
gossá tehető, hogy nűt jelent az interpretációfolyamatok és eredményeik explicit leírása;
- az em pirikus m etodológiákból mindenekelőtt azokat, amelyek annak a tudás/feltételezés- és elvárásrendszernek a feltáráshoz járul(hat)nak hozzá, amelynek
alapján egy személy vagy csoport egy adott szöveg interpretációját végrehajtja;
- s ha itt járulékos diszciplínaként azt a diszciplínát választjuk, amely a szem é
lyi szám ítógépek szövegfeldolgozásbeli szerepét/funkcióját tárgyalja (éspedig nem
kizárólag az informatika szintjén!), abból azokat az ismereteket, amelyek a szövegfeldolgozó programok létrehozására/alkalmazására vonatkoznak, illetőleg ame
lyek felhasználásával egy multimediális dokumentumanyagból egy optimális hiperszöveg létrehozható.
B. Z s.: Az itt felsorolt alapozó tudományokkal kapcsolatban a 6-16, illetve a
16-18 éves korosztályra vonatkozóan a következőket mondhatjuk:
- egyes tudományok az iskoláztatás különböző fokán és különféle iskolatípusban
mmt tantárgyak is megjelennek/megjelenhetnek (filozófia, pszichológia, informaüka):

- egyes tudományok részismeretei megjelennek a különböző tantárgyak tan
anyagaiban (szemiotika, kommunikációelmélet, szociológia stb.).
Megjegyzem, hogy a korábbiakban minimális megoldásként említett tanári/tanulói segédlet alkalmas lenne arra, hogy egy szemiotikái szövegtani szemléletű kö
tetben az alapozó tudományokból vett - egyéni olvasásra és közös feldolgozásra
egyaránt alkalmas - szemelvényekkel ismertesse meg a tanulókat. Egy ilyen meg
oldás nem idegen a jelenlegi pedagógiai gyakorlattól. Hasonló törekvésekkel ké
szült például az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Tanulásmódszertani szöveggyűjteménye (válogatta és szerkesztette: Oroszlány Péter), amelyből - többek kö
zött - a következő címekhez rendelt eredeti szövegekkel ismerkedhetnek meg a
tanulók: Az ismeretrögzítés (emlékezetbe vésés) pszichológiai kérdései; Gondolko
dás, megismerés, nyelv; A kulturált gondolkodás néhány eleme.
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kér d és:

il y e n s t ú d iu m g e n e r a l e f u n k c ió t t ö l t / t ö l t h e t b e

A SZEMIOTIKÁI SZÖVEGTAN A NYELVÉSZETI TUDOMÁNYOKKAL
VALÓ KAPCSOLATÁBAN?

P. S .J .: Annak hangsúlyozása mellett, hogy - önmagában véve - a nyelvészeti
tudom ányok bármelyike teljes jogú, autonóm tudománynak tekinthető, ha egy
szövegtannal kell hogy kooperáljanak, azzal való kapcsolatukban szükségképpen a
szövegtané a meghatározó szerep. így van ez a szemiotikái szövegtan és a nyelvé
szed tudományok kapcsolatában is.
A nyelvészeti tudományokon belül célszerű - többek között - egy rendszernyelvészeti és egy szövegnyelvészeti tudományágat elkülöníteni.
A szövegnyelvészet - a szemiotikái szövegtannal való együttműködésben a szövegmondatok formai és szemantikai felépítésének (elsősorban korreferenciarelációinak és lineáris elrendezésének) elemzésével és leírásával kell foglal
kozzék. A szemiotikái szövegtannal való együttműködést azért szükséges hang
súlyozni, mert a szövegmondatok formai és szemantikai felépítése kizárólag
nyelvészeti eszközökkel csak ritka esetben tárható fel, ahhoz a világra (mini
málisan az adott szövegben feltehetően kifejezésre jutó világfragmentumra)
vonatkozó ismeretekre is szükség van, s ezek az ismeretek a szövegtan körébe
tartoznak.
A rendszernyelvészetnek ezzel szemben annak megmutatásához kell eszköztá
rat szolgáltatnia, hogy az egyes szövegmondatok rendszernyelvészeti hátterét ké
pező rendszermondatok milyen rendszernyelvészeti kiinduló szerkezetből, milyen
műveletek végrehajtásával hozhatók létre. Ez a követelmény csak olyan keretek
között hagy(hat)ja meg a rendszernyelvészet autonómiáját, amelyeken belül az ezt
a követelményt teljesíteni képes.
Ahhoz, hogy a szemiotikái szövegtan és a nyelvészeti tudományok kapcsolata
világosan meghatározható lehessen, mindenekelőtt természetesen a fenti megkü
lönböztetéseket egyértelművé tevő fogalomtárat kell létrehozni.

B. Zs.\ A tankönyvek jó részében a szövegtanok és a nyelvészeti tudományok
kapcsolatát illetően található a legnagyobb terminológiai zavar. A kritikus pontok
a következők:
- a rendszer és a használat megkülönböztetése egyes tankönyvekben (implicit
módon) de Saussure, másokban (implicit módon) Chomsky felfogásán alapul: az I
előbbi alapján a rendszer keretébe tartozó legnagyobb nyelvi egységek a szintag
mák, az utóbbi alapján a mondatok;
- a szöveget a szerzők egy része több mondatból álló nyelvi egységnek tartja,
mis része (véleményünk szerint helyesen) az önálló kommunikatív funkciót tekin
ti a ’szöveg’-ség meghatározó jegyének, amelynek alapján adott esetben szövegnek
minősülhetnek egy mondat (sőt egy szó) nagyságrendű nyelvi egységek is;
- vannak, akik a szövegtant (véleményünk szerint helytelenül) a hangtan-szótan-mondattan sorába tartozónak tekintik, mint e sor legkomplexebb elemét, s mi
vel a hangtan, szótan, mondattan a (Chomsky felfogására épülő) rendszernyelvészet
tudományágai, a rendszernyelvészet tudományágai körébe sorolják a szövegtant is;
- vannak, akik használják a rendszerm ondat-szövegm ondat megkülönbözte
tést, de sokszor következetlenül, a legtöbb esetben annak következtében, hogy kü
lönféle koncepciókból származó fogalmakat hoznak egymással kapcsolatba.

j

4.

kérd és:

M il y e n s t ú d iu m g e n e r a l e f u n k c ió t t ö l t / t ö l t h e t b e
A SZEMIOTIKÁI SZÖVEGTAN A SZÖVEGTANI TÁRSTUDOMÁNYOKKAL
VALÓ KAPCSOLATÁBAN?

P. S. /.: Ahogy a korábbiakban láttuk, szövegtani társtudományoknak nevezzük
a poétikát, retorikát, narratológiát, stilisztikát, esztétikát. Míg a nyelvészeti tu
dományoknak a szemiotikái textológiával való együttműködésben alárendelt sze
repük van, a szövegtani társtudományok a textológiával többé-kevésbé melléren
delt módon működnek együtt. Ezt az ’együttműködés’-t illetően itt a következő há
rom dolgot tartom szükségesnek hangsúlyozni:
A szemiotikái textológia léte/felépítése természetesen kihat a társtudományok
létére/felépítésére is. Ennek a kihatásnak mindenekelőtt abban kellene megnyilvá
nulnia, hogy a társtudományok újragondolják egymáshoz való viszonyukat, egy
mástól való függőségüket/függetlenségüket. Hogy újra a korábban már említett
tényre hivatkozzam: a szóképek/gondolatalakzatok szerepet játszanak mind a po
étikában, mind a retorikában, mind a stilisztikában, aminek következtében kézen
fekvőnek látszana a szóképek/gondolatalakzatok tárgyalása számára egy saját tu
dományágat létrehozni vagy a nyelvi-szemantika, vagy a szemiotika, illetőleg an
nak közvetítésével közvetlenül a szemiotikái szövegtan keretében, amire mind a
poétika, mind a retorika, mind a stilisztika hivatkozhatna, amikor saját szempont
jából tárgyalja ezeket az elemeket. Ezzel szemben jelenleg az a helyzet, hogy a szó
képek/gondolatalakzatok ’tan’-át sokszor minimálisnak tekinthető eltéréssel meg
találjuk mind a poétika, mind a retorika, mind a stilisztika keretében.

Célszerűnek látszana továbbá - ahogy a fentiekben a kommunikációelmélet és
a szemiotikái textológia viszonyát tárgyalva erre már utaltam - egy általános
kom m unikátum tipológiát a szemiotikái szövegtan részeként létrehozni, és vala
mennyi kommunikátumtípusra vonatkozóan értelmezni/kidolgozni annak poétiká
ját (műfajelméletét), retorikáját, stilisztikáját.
A szemiotikái szövegtan azután ezekkel az újraértelmezett poétikákkal, retori
kákkal, stilisztikákkal működne együtt oly módon, hogy felépítésében egyértelmű
en meghatározná ennek az együttműködésnek a mibenlétét és formáját.
B. Zs:. A koinmunikátumspecifikus társtudományokra az oktatás keretében jó
példa a stilisztika. Mint arra könyvünk korábbi fejezeteiben utaltunk, stilisztikai
ismereteket (az irodalmi szövegek stilisztikája mellett) a tanulók elsősorban a kö
zépiskolai magyar nyelv- és irodalomórákon szerezhetnek. Az alaptantervnek a sti
lisztikai ismeretek tanítására (a köznapi szövegek, tudományos szövegek stiliszti
kájára is) vonatkozó elvárásai a helyi tantervekben, illetőleg a különféle tanköny
vekben más-más módon jelennek meg. A minden iskolatípusban használható
Magyar nyelv tankönyvcsalád például ilyen fejezetekben/alfejezetekben: „Az infor
mációk világában (Kommunikáció)”, „A hírek világában, Az újságírói műfajokról”,
valamint „Kommunikáció és beszédművelés”,
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kérd és:

il y e n s t ú d iu m g e n e r a l e f u n k c ió t t ö l t / t ö l t h e t b e

A SZEMIOTIKÁI SZÖVEGTAN AZ ALKALMAZÁSI TERÜLETEKKEL
VALÓ KAPCSOLATÁBAN?

P. S. J .: Mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy ha nem kívánjuk az al
kalmazási területeket radikálisan a csupán verbális szövegekkel operáló területek
re leszűkíteni - aminek következtében le kellene mondanunk a kommunikátumok
jelentős részének elemzéséről -, a szemiotikái textológiát a multimediális szöve
gek textológiájaként kell megalkotnunk. Fejtegetéseink hátterében egy így értel
mezett és megalkotott szemiotikái textológia koncepciója áll, jóllehet könyvünk
ben, ha nem is kizárólag, de elsődlegesen a verbális szövegek szemiotikái textoló
giájának kérdéseivel foglalkoztunk.
Alihoz, hogy a multimediális szemiotikái textológia alkalmazási területekkel
kapcsolatos stúdium generale funkcióját világosan láthassuk, a szemiotikái texto
lógia és az alkalmazási területek kapcsolatát célszerű a következő kettős perspek
tívából szemügyre venni:
A multimediális szemiotikái textológia kidolgozásának időszakában az alkalma
zási területek igényei hatnak e textológia alakulóban levő koncepciójára, minthogy
a multimediális szemiotikái textológia egyik célkitűzése az optimális alkalmazható
ság biztosítása. Ebben a szakaszban a textológia koncepciója mintegy alapul szol
gál a különféle alkalmazási területek igényeinek összevetésére, elősegítvén az e te
rületekre vonatkozó tájékozódást. Amikor pedig a kidolgozott szemiotikái textoló

gia ténylegesen alkalmazásra kerül, a különféle típusú kommunikátumok textoló
giai elemzésének eredményei optimális példatárul szolgálnak a multimediális hu
mán kommunikáció mélyreható megismeréséhez.
B. Zs.\ Mint azt az alábbi néhány kiragadott példa is jól mutatja, a multime
diális kommunikációval való foglalkozás szükségességére az alaptanterv több
szörösen is ráirányítja a figyelmet, a már idézett közös követelményeken kí
vül az egyes műveltségi területek általános és részletes követelményeiben
egyaránt:
Tudjon ismerteket meríteni egyszerű statisztikai táblázatokból, grafiko
nokból, diagramokból, törvényrészletekből, egyéb forrásokból. (Ember
és társadalom).
- Legyenek képesek eligazodni és tájékozódni a különböző információs
anyagokban (lexikonok, ismeretterjesztő és szakkönyvek, folyóiratok,
statisztikai kiadványok, albumok, térképek, ábrák, videoanyag stb.), és
ezek gyűjteményeiben (könyvtár, múzeum). (Ember és természet).
- A mindennapi élet néhány tipikus vizuális közleményének (térkép, sza
básminta) leírása, értelmezése, megítélése. (Művészetek).
- Egyes műsortípusok (hír, reklám, közvetítés, film, sorozat, show)
szerepe és hatásmechanizmusa: információ, véleményformálás...
(Művészetek).”
Az előző kérdésre adott válasz, s általában az a szerep, amelyet a multimediális
kommunikáció napjainkban betölt, mintegy megkívánja hogy ezt a fejezetet a kö
vetkező kérdéssel zárjuk:

Ml

6 . kérd és:
AZ ELSŐ LÉPÉS A MULTIMEDIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

(A MULTIMEDIÁLIS KOMMUNIKÁTUMOK) ELEMZÉSE FELÉ?

P. S .J .: Erre a kérdésre itt helyszűke miatt természetesen csak részleges választ
adhatunk. Az első lépés egy médium- és egy m ultim ediális komm unikátum tipológia létrehozása, amely jelzi a kutatás fokozatos kibővítésének irányát. Különbsé
get téve elsődlegesen technikai és elsődlegesen szemiotikái médiumok között, min
denekelőtt az utóbbiak tipológiájával célszerű először foglalkozni. Itt az elsődlege
sen szemiotikái médiumoknak egy olyan tipológiáját vázolom fel, amely színielő
adások elemzésére is alkalmazható. Azért választottam tájékoztatásként a színielő
adásokat, mert azok egyrészt bizonyos mértékig a ’mindennapi kommunikáció’
imitációjának tekinthetők, azaz bennük mindaz előfordulhat, ami a mindennapi
életben is előfordul, másrészt azért, mert a színielőadások így vagy úgy valamenynyi tanterv részét képezik. Ebben a megközelítésben egyként a szemiotikái médi
umokhoz sorolom természetesen azt a környezetet, amelyben egy adott cselek
mény lejátszódik, s e cselekmény résztvevőit.

SZEMIOTIKÁI MÉDIUMOK
KOMMUNIKÁCIÓKÖRNYEZET
természetes (a szabad természet)
mesterséges (város, utca, épület, szoba stb.)
KOMMUNIKÁLÓ SZEMÉLYEK (DRAMATIS PERSONAE)
VERBÁLIS MÉDIUMOK
[a verbális kommunikáció ’lexikai’ elemeinek médiuma)

beszélt
énekelt
írott
PARA-VERBÁLIS MÉDIUMOK
(a verbális kommunikációhoz többé-kevésbé szorosan kapcsolódó elemek médiuma]

(para)lingvisztikai
(a verbális kommunikációt kísérő, arról leválaszthatatlan akusztikus/írásképi elemek]

kinézikai
|a verbális kommunikációt kisérő, de arról leválasztható mimikái elemek, gesztusok, il
letőleg testtartáselemek]

proxemikoi és kronémikai
[a verbális kommunikációhoz kapcsolódó térbeli és időbeli viszonyok; elsősorban a
kommunikátorok egymáshoz való térbeli elhelyezkedése]

dermikns/termikus
[a verbális kommunikáció kontextusában kommunikatív funkciót betölteni képes szoma
tikus elemek (elvörösödés/elsápadás, verejtékezés stb.)]
NON-VERBÁLIS MÉDIUMOK
[a humán kommunikáció olyan tényleges médiumai, amelyek a verbális kommunikációtól függetle
nül önállóan is képesek szemiotikái médiumokként funkcionálni (pl. a zene, a tánc, a grafika/festmény/szobor médiuma), illetőleg ezek olyan, elsődlegesen nem szemiotikái megfelelői, amelyek adott
esetben kommunikatív funkciót is betölthetnek. (Ez utóbbiakat az alábbi felsorolásban
jelzi)]

hangzó
ritmikus
strumentális (zene[=ZJ)
természetes (pl. szöveg nélküli dúdolás, fütyülés)
•nem-ritmikus (pl. bármilyen módon létrejött zaj)

grafikus
notacionális
zenei nyelvi (a hangjegyírás rendszerének elemei)
táncnyelvi (a táncírás rendszerének elemei)
matcmatikai/logikai/kémiai (formanyelvek elemei)
diagrammatikus (bármilyen típus diagrammokat alkotó elemek)

spazio-temperális
ritmikus
művészi (pl. tánc[=T])
nem-művészi (pl. menetelés)
•nem-ritmikus (bármilyen fajta - nem proxémikus funkciót betöltő - mozgás)

operatív
imitatív (pantomim[=P])
*nem-imitatív/(kvázi-)valóságos (célra irányuló tevékenység/munka)

dologi
ábrázoló (grafika[=G]/festmény[=F]/szobor[=Sz])
•nem-ábrázoló (egyrészt az egyes személyek által viselt objektumok - ruházat, ékszer, de haj
viselet és smink is; másrészt a kommunikáció kontextusába jelen lévő mindenféle tárgyak)
egyéb

Ezekkel a médiumokkal (mediális elemekkel) kapcsolatban természetesen külön
elemzést igényel, hogy közülük melyik tekinthető/tekintendő ’nyelvszeríí’, és me
lyik valamely nyelvszerű médiumhoz társuló ’járulékos’ médiumnak.
Ha most a multimediális kommunikátumok között az azokat alkotó szemiotikái
médiumok konfigurációja komplexitásának növekvő foka szerint kívánunk különb
séget tenni, a kommunikátumoknak a következő szemiotikái típusait értelmezhetjük:
a) írott/nyomtatott vagy élőszóban oly módon elhangzó verbális kommunikátu
mok, hogy a beszélő személy nem látható (ezek abban az értelemben tekinthe
tők multimediális kommunikátumoknak, hogy bennük minden esetben egy ’fo
galmi’ médium kombinálódik vagy egy vizuális, vagy egy hangzó médiummal);
b) a vizuális és/vagy fonikus költészet típusához sorolható művek (ezek annyi
ban multimediálisak, hogy bennük vagy az íráskép közelít egy ’képi’ repre
zentációhoz, vagy a hangzó egy ’zenei’-hez);
c) az egymástól elválasztható verbális és képi, illetőleg verbális és zenei mediális
komponenssel rendelkező művek (például illusztrált szövegek, illetőleg énekek);
d) a képregény és a comics, mint ’verbális szöveg- és kép’-elemekből álló szekven
cia, illetőleg az énekelve megjelenített történetek (például az énekelt balladák);
e) mimikával és gesztusokkal kísért, élőszóban elhangzó monologikus verbális
kommunikáció;
f) mimikával, gesztusokkal, valamint kinezikus és proxemikus elemekkel kísért
dialogikus kommunikáció;
g) énekelve és táncolva megjelenített történetek;
h) színielőadások;
i) operák és balettek stb.
A médiumok és a multimediális kommunikátumok előzőekben vázolt tipológiá
ja természetesen továbbépítendő oly módon, hogy a szemiotikái médiumok mel
lett figyelembe vesszük a technikai médiumokat is, illetőleg e két típushoz tartozó
médiumok lehetséges kombinációit.
B. Z s.: A színielőadásokra vonatkozó médiumtipológiához itt csupán azt kívá
nom megjegyezni, hogy azok vizsgálatához jó előkészítést/bevezetést jelenthet a
tananyagban szereplő drámaszövegek (lásd pl. Katona József Bánk bán) rendezői
utasításainak elemzése. Ezeknek az elemzései oly módon is előkészíthetik a tény
legesen előadott drámák megbeszélését, hogy azokban a tanulók nem csupán a tar
talmi és kompozíciós elemekre figyelnek, hanem a kommunikációban felhasznált
legkülönfélébb mediális lehetőségekre/eszközökre is.
***

E fejezet tematikájához lásd egyrészt „A szemiotikái textológia mint egy stúdi
um generale egyik lehetséges eleme” című tanulmányt a Vass (szerk.) 1993 kötet
ben, másrészt a M ultim édia 1996 és 1998 köteteket

KITEKINTÉS

önyvünkben egy globális m ultim ediális szövegszemléletet közvetítő szö 
vegtani koncepció bemutatásával foglalkoztunk, előtérbe állítva a ver
bális szövegek szövegtanának aspektusait. Tettük ezt abban a meggyőződés
ben, hogy egy ilyen szövegszemléletre a kommunikációs kultúra jelenlegi kon
textusában nagyobb szükség van, mint bármikor korábban volt. Jóllehet az
utolsó fejezet nagyjából már sejtetni engedte a szövegtan kutatásával és okta
tásával kapcsolatos további teendőket, befejezésül célszerűnek tartjuk külön is
összefoglalni azokat a maga teljes komplexitásában, szem előtt tartva a szöveg
tani kutatás egészét.

K

P. S. J .: A szövegtani kutatással kapcsolatban - egy optim ális kutatási stratégia
realizálhatóságát feltételezve - megítélésünk szerint a következők feladatok koor
dinált elvégzésére lenne szükség
(1.1)
Kellően informatív áttekintéseket írni mind a verbális, mind a m ultim e
diális szövegekre vonatkozó szövegtani kutatás jelenlegi nem zetközi és hazai ál
lásáról, lehetőleg olyan kritérium-rendszert felhasználva, amely lehetővé teszi a fi
gyelembe vett munkák interszubjektív összehasonlítását. - Ennek kiegészítéseként
összeállítani fordításokat tartalmazó antológiákat is.
(1.2)
Az áttekintések alapján (de akár attól függetlenül is) eszm ecseréi kezdeni
- majd rendszeresen folytatni - a konkurensnek tekinthető integratív szövegtani
koncepciók elméleti státusának és alkalmazhatóságának koncepciót meghatározó
aspektusairól.
(II.A) Antológiát összeállítani egyrészt a verbális, másrészt az integratív szöveg
tanok interdiszciplináris alapozása diszciplínáit reprezentáló tanulmányokból.
(II.Bl) Kellően informatív áttekintéseket írni mind a verbális, mind a m ulti
m ediális szövegek poétikai, retorikai, stilisztika i felépítésével foglalkozó kuta
tásokról, különös tekintettel e kutatások eredményeinek (integratív) szövegtani
vonatkozásairól. - Ennek kiegészítéseként összeállítani fordításokat tartalmazó
antológiák at is.
(II.B2) Folyamatosan továbbépíteni (tökéletesíteni) az integratív szöveg
tani koncepciók alapján létrehozott szövegtanokat, és ellenőrizni mind azok
kapcsolatait kutatásuk/kidolgozásuk diszciplínakörnyezetének diszciplínáival,
mind alkalmazhatóságukat.

(II.B3) Kellően infonnatív áttekintéseket írni mind a verbális, mind a multimediális szövegek rendszer-nyelvészetért és szövegnyelvészetére, valamint az ezek kapcso
latán vonatkozó kutatásokról, különös tekintettel az utóbbinak szövegtani vonatko
zásaira. - Ennek kiegészítéseként összeállítani fordításokat tartalmazó antológiákat is.
(II.C) Szövegelemzésekre támaszkodó, kellően informatív áttekintéseket írni a
m akroszöveg-tudom ányok mind verbális mind m ultim ediális szövegtani igénye
inek jellegéről.
Könnyű belátni, hogy a „II”-es feladatcsoport feladatainak megfogalmazásakor
azt a diszciplínakörnyezetet választottam keretül, amely könyvünk felépítésének
keretéül is szolgált.
A további kutatási feladatokat mindenkor a fentiekben felsorolt feladatok meg
oldásában elért helyzetnek megfelelően lehet majd azután körvonalazni.
B. Z s:. A szövegtan oktatásává kapcsolatos feladatok körvonalazásakor egyrészt
szükségesnek tartom, hogy külön foglalkozzam a verbális és külön a m ultim ediá
lis szövegek szövegtanával, másrészt nagyobb súlyt fektetnék az oktatás jelenlegi
tényleges kontextusára, mint a kutatási feladatokkal kapcsolatos párhuzam ra.
(1.) Ami a verbális szövegek szövegtanát illeti, azzal kapcsolatban fő feladatok
nak tartom a következőket:
(1.1) A jelenleg használatban lévő valamennyi tankönyvet azt illető kritikai
elem zésnek alávetni, hogy a bennük reprezentált szövegtan-kép önellentmondásos-e vagy sem (tapasztalataink alapján ugyanis - ahogy erre könyvünkben
is megpróbáltunk rámutatni - az esetek egy részében igen); s ha nem, meny
nyiben felelnek meg a szövegtani kutatás jelenlegi állásának. Célként nem egy
valamennyi tankönyvben minden szempontból azonos szövegszemlélet létre
hozására gondolok, hanem arra, hogy a tankönyvek által közvetített szövegszemléletiek) tekintettel legyen(ek) a szövegek valamennyi releváns aspektu
sára, valamint arra, hogy ez(eke)t a szövegszemlélet(ek)et a tankönyvek a ta
nulók életkori sajátságainak megfelelően, egyértelműen és a szövegtani kuta
tás eredményeivel összhangban közvetítsék. Amikor „releváns aspektusokéról
beszélek, természetesen arra is gondolok, hogy a tanulóknak ne kelljen lénye
gében különböző módszereket követniük verbális és multimediális szövegek
elemzésénél.
(1.2) A tankönyvbeli szövegszemlélet(ek)nek a verbális szövegekre vonatko
zóan releváns aspektusai között első helyen kell szerepeljen a szövegtani, szö
vegnyelvészeti és rendszem yelvészeti koncepció egymáshoz való viszonya a
szóban forgó szövegszemléleten belül, valamint ezek összhangja azzal a gram 
m atikává, amelyet az adott szövegszemléletet bemutató tankönyv tanításra
mondatgrammatikaként ajánl. Megítélésem szerint a legtöbb (és legsürgő
sebb!) feladat ennek az aspektusnak a tisztázása köré csoportosítható!
Ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy ezek a szövegszemléletek nem sza
bad, hogy szövegelemzési recepteket nyújtsanak, hanem azokat az alapkérdé

seket kell rendszerbe foglalniuk, amelyekre a szövegek formai és jelentéstani
felépítésének vizsgálatánál választ kell keresnünk.
Bár semmiképpen sem elhanyagolandó, de az előbbihez képest másodrendű
feladatnak tekinthetjük a poétika, retorika, stilisztika adott szövegszemléleten
belüli helyének tisztázását, illetőleg egy iskolai használatra szánt poétikának,
retorikának és stilisztikának egy ugyancsak iskolai használatra szánt szöveg
tannal való összhangba hozását.
Mind a szövegtan, mind a szövegtannak a nyelvészeti diszciplínákkal és a
szövegtani társtudományokkal való kapcsolata vonatkozásában meggondo
landó, hogy nem lenne-e célszerű egyrészt egy megfelelő tanári segédkönyv, másrészt egy olyan olvasókönyv összeállítása, amely a tanulókat ta
nulmányaik során végigkísérhetné, mindkettőt nem csak a magyar nyelv és
irodalom oktatására szánva.
(2.) Ami a m ultim ediális szövegeket illeti, mindenekelőtt egy - a multimediális szövegek szövegtani megközelítésének általános kérdéseivel foglalkozó - Be
vezetés létrehozására lenne szükség. Ez a Bevezetés azon túl, hogy összhangban
kellene álljon a verbális szövegek szövegtani megközelítését tárgyaló Bevezetés
sel, felépítésében abból a szempontból is hasonló lehetne ehhez a könyvhöz,
hogy az általános kérdések tárgyalása mellett példaként egy kiválasztott multime
diális szövegtípus problémáinak tárgyalására koncentrálna. Részletesebben elem
zendő multimediális szövegtípusként gondolni lehetne például a verbális és nem
verbális (illusztratív, diagrammatikus stb.) komponenst egyaránt tartalmazó
írott/nyomtatott multimediális szövegek különféle altípusaira mint olyanokra,
amelyekkel a tanulók tanulmányaik során leggyakrabban találkoznak. - Minden
bizonnyal célszerű lenne, ha ezt a Bevezetést is kísérné egy tanári segédkönyv
és egy alkalmasan összeállított olvasókönyv.
(3.) Mind a verbális, mind a multimediális szövegek megközelítését tárgyaló
Bevezetés(ek) tanári segédkönyv(ek) és olvasó könyv(ek) összeállítása mellett
nem lenne szabad megfeledkezni az elektronikus hordozókon létrehozott/létrehozható hipertextuálisan szervezett tini- és m ultim ediális dokum entum anya
gok alapkérdéseinek a - Bevezetés(ek), tanári segédkönyv(ek) és olvasókönyviek) formájában való - tárgyalásáról sem! E kommunikáció-típus alkalma
zásának rohamos elterjedése mielőbb megoldandó feladatként rója az oktatás
sal foglalkozó szakemberekre ezeknek a publikációknak a létrehozását. A szó
ban forgó dokumentumanyagokkal kapcsolatban természetesen azt sem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy ezek léte új elméleti és gyakorlati kihívást jelent
a szövegtani kutatás számára is.
***

A K itekin tésben tárgyalt általános kérdések zöméhez számos tanulmány,
recenzió és bibliográfiai tájékoztató található a Szem iotikái szövegtan eddig

megjelent és jelenleg megjelenés alatt álló köteteiben. A m ultim edialitás kér
déseihez általános tájékoztatást nyújtanak a M ultim édia (1996) és M ultim é
dia (1998) kiadványok. Ami a szövegtan, szövegnyelvészet és rendszernyel
vészet kapcsolatát illeti, az O fficin a textologica sorozat mindenekelőtt ennek
a kapcsolatnak poliglott (azaz nem csak a magyar nyelvet tekintetbe venni
szándékozó) elemzése számára jött létre.
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Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda, Budapest, 1994.
Szem iotikái szövegtan 7; A m ultim ediális kom m unikátum ok szem iotikái texto
lógiai m egközelítéséhez [=SzSzT7]. Szerk: Petőfi S. János-Békési lmre-Vass
László. JGyTF Kiadó, Szeged, 1994.
Vass László (szerk.): M agister em eritus 1993■ JGyTF Kiadó, Szeged, 1994

1995:
Petőfi S. János-Bácsi János-Békési Imre-Benkes Zsuzsa-Vass László: Szövegtan és
prózaelem zés. A rövidpróza kreatív-produktív m egközelítéséhez. Trezor Kiadó,
Budapest, 1995.
Szem iotikái szövegtan 8: A verbális szövegek megközelítésének aspektusaihoz (111.)
)=SzSZT8). Szerk: Petőfi S. János-Békési lmre-Vass László. JGyTF Kiadó, Szeged, 1995.
Tolcsvay Nagy Gábor: A szövegek világa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1995.

1996:
Benkes Zsuzsa-Nagy L. János-Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp 1. Antoló
gia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
Benkes Zsuzsa-Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp 2. Bevezetés a szövegmegform áltság elem zésébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
Kocsány Piroska: Szövegnyelvészet és szövegtan. (Részletek egy tudomány történe
téből.) In: H o l tart ma a stilisztika? szerk. Szathmári István. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
Multim édia: Több m ediális összetevővel reiulelkező irodalm i szövegek elemzése. [A ta
nulmányokat írta Petőfi S. János, szerkesztette Benkes Zsuzsa.) OKSZI, Budapest, 1996.
Petőfi S. János: A z explicitség biztosításának feltételei és lehetőségei term észetes
nyelm szövegek interpretációjában. A szem iotikái textológiai értelm ező in 
terpretáció néhány aspektusa. MTA, Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1996.
Szem iotikái szövegtan 9. A szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (I.)
[=SzSzT9|. Szerk: Petőfi S. János-Békési lmre-Vass László. JGyTF Kiadó, Szeged, 1996.

1997:
Petőfi S.- János: Egypoliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram {Officina
textotogica\=QÍ\\\\. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997.
Szem iotikái szöívgtan lő . A szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (II.)
[=SzSzT10], Szerk: Petőfi S. János-Békési lmre-Vass László. JGyTF Kiadó, Szeged, 1997.

1998:
M ultim édia: Több m ediális összetevővel rendelkező irodalm i szövegek elem zése:
2. [A tanulmányokat írták Benkes Zsuzsa és Petőfi S. János, szerkesztette Petőfi
S. János.) OKSZI, Budapest, 1998.
Petőfi S. János (szerk.): K oreferáló elem ek - koreferenciarelációk. M agyar nyel
v ű szövegek elem zése )=0T2). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998.
Szem iotikái szövegtan 11: A szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (III.)
[=SzSzTl 1]. Szerk: Petőfi S. János-Békési lmre-Vass László. JGyTF Kiadó, Szeged, 1998.

Előkészületben:
Benkes Zsuzsa-Petőfi S. János Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény. Vers
es rövidpróza-szövegek kreatív megközelítéséhez. (Előkészületben)
Dobi Edit-Petőfi S. János (szerk.): Koreferáló elemek - korreferenciarelációk.
(Magyar n yelvű szövegek elemzése. Diszkusszió.) [=0T4]. Kossuth Egyetemi Ki
adó, Debrecen. (Megjelenés alatt)
Petőfi S. János: A hum án komm unikáció szemiotikái elmélete fe lé 2. (Szemioti
kái textológia - kreatív szövegmegközelítés - multimedialitás). Szeged, JGyTF.
(Megjelenés alatt)
Szem iotikái szövegtan I2-. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok 2.
[=SzSzTl 2]. Szerk: Petőfi S. János-Békési lntre-Vass László. JGyTF Kiadó, Szeged.
(Előkészületben)
Szikszainé Nagy Irma (szerk.): Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elren
dezéseinek elemzéséhez. (Magyar nyelvű szövegek elemzése.) [=0T3j. Kossuth
Egyetemi Kiadó, Debrecen. (Megjelenés alatt)

B.: A könyvben idézett pedagógiai irodalom bibliográfiája
Alföldy Jenő: Irodalm i fogalomtár. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
A magyar nyelv és irodalom általános érettségi vizsgakövetelményei. Vitaanyag
MKM, Közoktatásfejlesztési Főosztály, Budapest, 1997.
Arató László-Pála Károly: Beavatás. Irodalom és szövegértelmezés. Keraban Ki
adó, Budapest, 1995.
Boda Edit: A világfa körül. Irodalom, néprajz, médiaismeret 10-11 éveseknek.
Helikon, Budapest, 1996.
Dente László: A beszéd és a nyelv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.
Deme László: Megjegyzések a szövegről és a szövegtanról. In: A szöveg szerkeszté
se, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. Országos Anyanyelv-oktatási
napok. Eger 1992. jú liu s 6-9, szerk.: Fekete Péter-V. Raisz Rózsa. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1993Forgács Anna-Osztovics Szabolcs-Turcsányi Márta: Irodalom II. Szövegek, képek,
információk. Világbanki képzési program irodalomkönyve. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.
Galgóczi László: A magyar nyelv I. A nyelvi rendszer. A szöveg, a m ondat és
a szófajok. (Középiskolások kézikönyve.) MOZAIK Oktatási Stúdió, Szeged,
1992.
Grüli Tibor-Korsós Bálint-Turgonyi Zoltán-Valaczka András: líra , dráma, epika.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
Hangay Zoltán: Szövegtan. In: A magyar nyelv könyve, szerk.: A. Jászó Anna. Tre
zor Kiadó, Budapest, 1991.
Hernádi Sándor: Játsszunk nyelvtant! Ciceró, Budapest, 1997.
Honti Mária-Jobbágyné András Katalin: Magyar nyelv I. osztály. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

Monti Mária-Jobbágyné András Katalin: Magyar nyelv III. osztály. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1994.
Monti Mária-Jobbágyné, András Katalin: Magyar nyelv IV. osztály. Tankönyvkiadó,
Budapest, [1982]
Honti Mária-Jobbágyné András Katalin: Magyar nyelv I-IV . Tanári kézikönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
Jászó Anna: A grammatika a felsőbb osztályok tankönyveiben 10-18 éves korig.
Magyar Nyelvőr, 1995. október-december, 4. sz.
Jobbágyné András Katalin-Széplaki György-Törzsök Édua: Magyar nyelv I-V II.
Calibra Kiadó, Budapest, 1997.
Kádárné Fiilöp Judit: Hogyan írnak a tizenévesek? A z lEAfogalmazásvizsgálat
Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.
Kecskés András: A vers hangzásvilága. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
Kecskés András: A vers hangzásszerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.
Kiss Jenő: Magyar anyanyelvűek, magyar nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvki
adó, Budapest, 1994.
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995.
Kocsány Piroska: Szövegnyelvészet vagy a szövegtípusok nyelvészete. Filológiai
Közlöny XXXV. 1989.
Komenczi Bertalan: Orbis sensualium pictu. Multimédia az iskolában [= Iskolakultúra, 1997.1. sz. Melléklet]
Középiskolai irodalmi lexikon. Szerk.: Kelecsényi László Zoltán. Corvina, Buda
pest, 1994.
Mohácsy Károly: Irodalom 1. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
Nagy L. János: N yelv-szöveg-jálék tizennégy éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 1995.
Nem zeti Alaptanterv. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest, 1995.
Nyelvűnkben élünk. Útmutató és feladatgyűjtemény a 10-14 éves korú tanulók
magyar nyelvi kom m unikációs versenyéhez. Szerk.: E. Benkes Zsuzsa. OKSZI,
Budapest, 1995.
Oláh Zsuzsa: Biológia I. Állatok és növények Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
1994.
Szabó László-Wacha Imre: A Kazinczy-versenyek huszonötévé. Győr, 1991.
Szabó László Tamás: A „ rejtett tanterv ". Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1985.
Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 1994.
Szende Aladár: A szövegtan oktatása. In: Bevezetés a középiskolai tantárgy-peda
gógiába. (Kézirat.) BITÉ BTK. szerk. Fülöp Lajos. Tankönyvkiadó, Budapest,

1986.
Szende Aladár: A Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd verseny az
általános iskolákban. Útmutató. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Buda
pest, 1992.
Szende Aladár: A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.

Szende Aladár: Módszertani útmutató A magyar nyelv könyve középiskolásoknak
cím ű könyv használatához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
Szende Aladár: Gyakorlatok és feladatok A magyar nyelv könyve középiskolások
nak c ím ű könyvhöz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
Tanulásmódszertan. Szöveggyűjtemény. Válogatta és szerkesztette Oroszlány Pé
ter. Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium kiadványa, Budapest, 1990.
Tasnádi Kubacska András: Ásványok. Búvár Zsebkönyvek. Móra Könyvkiadó, Buda
pest, 1974.
Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai. Egyházfórum Alapítvány, Budapest, 1993Újváry Lajos: A z írás és az olvasás tanítása kibontó módszerrel. Egyetemi nyom
da, Budapest, 1997.
Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai /-//. SZEMIMPEX Kiadó, Budapest, é. n.
Zsuffa Zoltánná: Gyakorlati magyar nyelvtan. Panem-Akkord, Budapest, 1996.

C: A könyvben elemzett szövegeket tartalmazó könyvek bibliográfiája
Áprily Lajos: Fecskék, őzek, farkasok. Móra, Budapest, 1965.
Áprily Lajos összegyűjtött versei és drámái. Magvető Kiadó, Budapest, 1985.
Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi szentírás. Szent István társulat, Budapest, 1976.
Szepes Erika: Magyar költő - magyar vers. A mai magyar költészet verstani kisen
ciklopédiája. Tevan Kiadó, Budapest, 1990.
[Ebben '4 kötetben található Fábri Péter: Ars poetica doloris című műve.]
Innen és túl. Versek az isten-kereső emberről. Vigilia, 2. kiadás, é. n. Budapest
[Ebben a kötetben található Kányádi Sándor: Rövid könyörgés kettétört hajón cí
mű műve.)
Kálnoky László: Összegyűjtött versek. Magvető Könyvkiadó, Budapest 1981.
Nagy László: Versek és versfordítások. Magvető Kiadó, Budapest, 1975.
Nemes Nagy Ágnes: Összegyűjtött versek. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1988.
Örkény István: Egyperces novellák. . Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1977.
Somlyó György: Nem titok. Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, Pécs, 1992.
Szép versek. Összeállította Alföldy Jenő, az előszót írta Csoóri Sándor. Magvető Könyv
kiadó. 1990. [Ebben a kötetben található Szepesi Attila: „Mesterségéhez” című műve.)
Vas István: Válogatott versek. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1990.
Vitkovics Mihály válogatott művei. Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest, 1980.
Weöres Sándor: A sebzettfö ld éneke. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989Weöres Sándor. Szó és kép. Tervezte Szántó Tibor. Az utószót írta Kovács Sándor
Iván. Pesti szalon, Budapest, 1993
Weöres Sándor kézírásos könyve. A bevezetőt írta Kovács Sándor Iván. 1981.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
[Ebben a kötetben található Weöres Sándor „Szófüzér” című műve.]
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