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ELŐSZÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

A szövegtipológia egyszerre kiemelt és elhanyagolt területe a nyelvészeti szövegkutatásnak. Kiemelt, mert 

olyan elméleti kérdések fogalmazódtak meg a szöveg és a szövegtípus viszonyában már eddig is, amelyek 

alapjaiban érintik a szöveg fogalmát. És elhanyagolt, mert az empirikus kutatások eddig csak néhány 

szövegtípusra terjedtek ki a magyar nyelvtudományban. De igaz ez a megállapítás a nemzetközi szövegtani 

diszkurzusra is. A jelen kötet egyrészt tovább erősíti a korábbi elméleti irányokat, másrészt pótol valamennyit 

az adatfeldolgozás hiányosságaiból. A tanulmánykötetet a szerzők egyszerre szánják összegzésnek és 

áttekintésnek, illetve a további szövegtipológiai kutatások egy lehetséges kiindulópontjának, elméleti, 

módszertani és leíró szempontból egyaránt. 

A szövegtípusok egyes alrendszereivel évszázadok, sőt évezredek óta kitartóan foglalkozik a retorika, az 

irodalomtudomány. Ezek az előíró és leíró eredmények – eltérő kiindulópontjaik miatt is – csak részlegesen 

találkozhattak a nyelvészeti alapú szövegkutatással, annak eddigi eredményeivel. A szövegtan alapvetően 

nyelvtudományi keretben közelíti meg a szöveg fogalmát, variabilitását, és minden tényleges és lehetséges 

szövegre kiterjeszti hatókörét. Éppen ebből a szándékból erednek komoly nehézségei is: a zárt szerkezeti 

nyelvtan helyett a dinamikus, élő kommunikációhoz kötődő nyelvi formák változatossága, összetettsége igen 

tág határok között ragadható meg. 

A szövegtípus fogalmának körülírása, a szövegtípusok rendszerének vázolása a szöveg fogalmának 

megragadásával lehetséges. Csábító eljárás a szöveg fogalmából levezetni a szövegtípust, alárendelt 

kategóriaként. Esetleg fordítva: a szövegtípusokból fölépíteni a szöveg fogalmát. A szövegtípusok rendszere 

azonban nem előzetesen adott tudományos rendszer, hanem a nyelvi gyakorlatban, a közösségek mindennapi 

közlései során kialakult hálózat. Ezt a tipológiát nyilvánvalóan irányítják egyetemes érvényű elvek, például a 

megismerés és az emlékezet kognitív mintái és korlátai, a kommunikáció tér-idő jellegű és közösségi formái és 

lehetőségei. A jórészt rendezett sokféleség a szabályozottság különböző fokait mutatja, történetileg és 

kulturálisan egyaránt. A jelen kötet tanulmányai nagy szakirodalomra és empirikus anyagra támaszkodva arra 

a következtetésre jutnak, hogy a szöveg és a szövegtípus kategóriája kölcsönösen határozhatók meg, a SZÖVEG 

és a TÍPUS tapasztalati alapú fogalmának viszonyában. 

Tudományfilozófiai keretben a szövegtipológia tételezhető zárt rendszerként, amelynek példányai 

megvalósulhatnak. Vagy leírható nyitott potenciálként, amelyben nem jósolható meg minden típus előre, 

amelyben az üres helyek nincsenek előzetesen minden tulajdonságukban meghatározva. A mai funkcionális 

szövegtanok főképp az utóbbi keretben próbálják leírni a szövegtípust, ill. a szövegtípusokat. Szorosan 

kapcsolódik ehhez a szöveg fogalmának értelmezése. A szöveg nem egyszerűen mondatok összefüggő sora, és 

nem is valamely retorikai szerkezet többváltozatú megvalósulása. A szöveg sokkal inkább olyan nyelvi közlés, 

amelyben a nyelvileg leképzett értelmi egységek (például elemi vagy összetett jelenetek) valamilyen 

konceptualizálás eredményeként kerülnek egymással kapcsolatba, egymásra következően és párhuzamosan is. 

A szöveget mint világbeli dolgok, események kifejtő konceptualizációját a kognitív és kommunikációs 

lehetőségek és korlátok rendszeréből kialakult minták szerint alkotja meg beszélője. Minta és megvalósulása 

között dinamikus a viszony. 

A kötetben az elmúlt három év szövegtipológiai kutatásainak összegzését adjuk, tanulmányok formájában. 

Az így kirajzolódó anyag tartalmaz kutatási beszámolót a mai nemzetközi szövegtanról, tudománytörténeti 

vizsgálódást, elméleti írást, egyes szövegtípusok leírását és egyes nyelvi jelenségek szövegtipológiai 

vonatkozásának bemutatását. A kutatásnak és ekképp a kötetnek is az a legfőbb célja, hogy a funkcionális és 

kognitív alapú szövegfelfogás szövegtipológiai vonatkozásait minél alaposabban kifejtve járja körül a 

szövegtipológia felsorolt kérdésköreit. A tanulmányok egyesítik az általános elméleti alapozást és bizonyos 

magyar nyelvű szövegtípusok specifikus leírását. Ezáltal a kutatás egyes részkérdésekben hozzájárulhat a 

magyar nyelv korpusz alapú funkcionális grammatikai leírásához is. A hagyományos megkülönböztetés szerint 

a szöveg a rendszertani egység, dologszerű tárgyként feltételezett, az embertől független nyelvi szerkezet, míg 



a diskurzus a nyelvi interakcióban létrehozott, műveleti jellegű nyelvi termék. A jelen kötetben a két kifejezés 

mindegyike alapvetően a második, dinamikus felfogást képezi le. 

A szöveg legáltalánosabb, illetve a szövegtípus szerinti leírásában a funkcionális szempontok érvényesítése 

megkerülhetetlen. Ennek egyik vetülete a pragmatikai tényezők kiterjedtebb és következetes bevonása, 

méghozzá nem egy felsőbb modulként, hanem a teljes szövegleírást befolyásoló szemléletként. Az így 

megközelített szöveg, ill. szövegtípus funkciói, ill. a beszédhelyzethez, szövegvilághoz való viszonyai 

pontosabban megragadhatóak. Egy másik vetülete a funkcionalizmusnak a kognitív nyelvészetből eredő 

elméleti kerete, a szöveg műveleti jellegének figyelembe vétele: az a jelenség, hogy a szöveget a hallgató 

időben dolgozza fel, mentális műveletek sorával, melyeket a szöveg nyelvi egységei váltanak ki. A szöveg 

műveleti leírása lehetővé teszi a szövegtípusok műveleti (on-line) jellemzését, annak során például a 

nézőpontszerkezet vagy a szövegvilág részletes, szövegtípus-specifikus jellemzését, mondatszerkezeti 

jellemzőkben is. 

Az eltérő elvontságú és sematikusságú elméleti és leíró kidolgozások a szöveg, ill. a nyelv korábban kevéssé 

ismert tartományait tárják fel. A szöveg és a szövegtípus viszonya így például nem merev elkülönülésként 

értelmezhető vagy hierarchiaként, hanem az absztraháltság különböző fokaként, vagy legalább akként is, 

amennyiben bizonyos szövegkoherencia-tényezők szövegbeli nyelvi kidolgozásának a foka és a szövegtípus-

specifikusság megfeleléseket mutat. Hasonló jellemző tapasztalható a szöveg – szövegtípus – egyedi szöveg 

viszonyában. 

A tanulmánykötet ezeket a szempontokat a tanulmányok specifikus témájával (így általában a 

szövegtípussal, a retorikai hagyománnyal, a narrációval vagy egyes meghatározott szövegtípusokkal, nyelvtani 

jelenségekkel) kapcsolatban a magyar szakirodalomban korábban kevéssé tapasztalt részletességgel dolgozza 

ki. Az alábbi elméleti eredmények emelendők ki a kötet tanulmányai alapján: 

• a szövegtípus általában összefügg a tudással, a világ valamely részének mentális megkonstruálási 

lehetőségeivel; 

• a szövegtípusok rendszere mintákba rendeződik; 

• a minták történetiek, konvencionáltak, de változnak; 

• a tipológia nem zárt rendszer, nem is kikövetkeztethető potenciális rendszer; 

• a szövegtipológia szorosan összefügg a kommunikációtipológiával; 

• a kommunikáció résztvevői aktívan feldolgozzák a mintát az aktuális jellemzőkkel viszonyban, ezzel 

alakítják is a mintát; 

• a prototípuselv jelentékeny mértékben érvényesül; 

• a szövegtipológia leírása a kijelölt mélységi szinttől függ (az átfogó proto kategóriától a specifikus 

típusig); 

• műveleti és szerkezeti tényezők a fő változók; 

• elemi (mikro) szinten éppúgy tapasztalhatók tipológiai jellemzők, mint mezo- és makroszinten; 

• a tulajdonságok nyalábokba rendeződnek; 

• a tudományos leírás a prototípusokra tud leginkább kiterjedni. 

 

A kötetbeli tanulmányok röviden összefoglalva témájukban a következő eredményekre jutnak. 

Kocsány Piroska Forschungsberichtet készített, azaz áttekintette a közelmúlt szövegtipológiai 

szakirodalmának legfontosabb eredményeit, elsősorban a német kutatásokra alapozva. Nem véletlenül, mert a 

német szövegkutatások összpontosítanak a legtöbb eredménnyel a tipológiai kérdésekre. Három különböző 

felfogást különít el a szerző, a továbblépés megalapozásához: a) a szövegtípus mint intertextualitás; b) a 

szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória; c) a szövegtípus mint empirikus adatokból 

visszakövetkeztethető és általánosítható formáció, illetve tudás. Az első felfogás szerint az egyes 

szövegtípusok folyamatosan keletkező és átalakuló, „zilált” halmazt és nem zárt rendszert alkotnak, amelyben 

az áttétel minősége meghatározó. A második struktúrákra, szerveződési stratégiákra, funkciókra és a 

kommunikációtipológiára összpontosít. A harmadik a szövegtípust kognitív mintának tekinti, számos 

értelmezési lehetőséggel. Kocsány Piroska hangsúlyozza, hogy mindegyik iránynak van jelentősége. A szerző 

következtetése szerint mindezek alapján a szövegtipológia a következő tudományterületekhez vezethet: 1. 

történeti szövegtipológia; 2. szociológiai szövegtipológia; 3. kognitív-strukturális szövegtipológia; 4. 

pragmatikai-funkcionális szövegtipológia. A szövegtani szövegtipológia a szerző szerint ekképp nem elvész, 

hanem a specifikus és társ jellegű tudományterületekből összegződik, megfelelve annak a belátásnak, hogy a 

szöveggel való foglalkozás nem lehet más, csak határterületek kutatása és tudományközi kérdések 

megfogalmazása. 



Fehér Erzsébet tanulmánya egyrészt áttekinti a (magyar) retorikai hagyomány szövegtipológiai 

vonatkozásait, másrészt azt vizsgálja, mit ad a retorika a szövegtannak és a szövegtipológiának. Két kiinduló 

kérdése: a) miként járult hozzá a retorikai hagyomány a szövegtípusokat megalapozó szociokulturális minta 

kialakulásához, b) szolgáltat-e adalékot a retorikai hagyomány ahhoz a feltevéshez, hogy a műfajok 

(szövegtípusok) történeti változatai az emberi gondolkodással összefüggő komplex nyelvi struktúrákhoz 

kapcsolhatók. A tanulmány áttekinti a szövegnyelvészet és a retorika viszonyát, a retorikai hagyomány 

fogalmát, valamint azt, miként értelmezi a szövegnyelvészet és a műfajelmélet a tipológiai minta fogalmát. A 

kérdéskört elsőként Aphthoniosz progymnasmájának alapján mutatja be a szerző. A dolgozat második felében 

Bitnitz Lajos, Névy László, Acsay Ferenc, Négyesy László, Zlinszky Aladár retorikai kézikönyveinek 

vizsgálatára kerül sor. E vizsgálat indokai a következők: a) a retorika érdeklődésének középpontjában a 

gyakorlati életben használt beszéd áll; b) a megnyilatkozást az antik tudomány is a kontextussal való 

összefüggésében vizsgálta; c) a nyelvi megnyilvánulás szándékvezérelt és társadalmi hatásra törekszik. A 

retorika és a filozófiai hermeneutika szövegtipológiailag releváns közös belátása: a) az a meggyőződés, hogy 

az emberi világ- és önértelmezés nem választható el a kommunikációs folyamatban aktualizálódó nyelvtől; b) 

az ember társadalmiságára vonatkozó ismeret nem a logikai igazságra, hanem a retorika érvtanában 

alkalmazott valószínűre épül; c) az etikailag megalapozott meggyőző érvelés és az értelmezés áthatják 

egymást. A retorika a kutatás eredménye szerint mindig közreműködött a szöveg, ill. egyes szövegtípusok 

kognitív mintáinak tudatosításában, kidolgozásában és fenntartásában. Ehhez hozzájárult, hogy a szövegek 

általános kritériumait ugyanakkor a különböző korokban a különböző szerzők hasonlóan értelmezték. 

Tolcsvai Nagy Gábor tanulmánya a szövegtípus (és ezzel szoros összefüggésben a szöveg) kognitív 

nyelvészeti megközelítésének lehetőségét foglalja össze első megfogalmazásban. A tanulmány elméleti kerete 

alapvetően a holista vagy funkcionális kognitív nyelvészet, elsősorban R. Langacker kidolgozásában. E 

felfogás szerint a nyelvi kifejezések a világ elemi vagy összetett jeleneteinek fogalmi és jelentéstani 

megkonstruálásai, a szintaktikai szerkezetek e konstruálások sematizált formái. A szöveg olyan értelmi egység, 

amely valamely összetett világfragmentumot képez le fogalmilag, többé-kevésbé konvencionált nyelvi 

kifejezésekkel. A kognitív szövegtipológia másik fontos összetevője a kategorizációban érvényesülő 

prototípuselv. A kategóriák emergens jellege jól illeszkedik a szövegtípusok történetéről való általános 

ismeretekhez, amelyek szerint a szövegtípusok nem felülről szerveződnek, nyitott rendszert alkotnak, és 

szorosan összefüggnek a kommunikációs és megismerő tevékenységgel, azok mindenkori feltételeivel. A 

harmadik fő összetevő a szöveg mibenléte. A szöveggel mind alkotója, mind befogadója három lényeges 

formában találkozik: a) a szöveg fizikai megvalósulása; b) a szöveg műveleti feldolgozása; c) a szöveg 

összetett konceptuális szerkezetének a feldolgozása. Mindennek alapján lehet elkülöníteni a szövegtipológiai 

alapjellemzőket, majd a három megnyilvánulási formának megfelelően mikro-, mezo- és makroszinten 

meghatározni az egy-egy szövegtípus elkülönítésében szerepet játszó fő változókat. A tanulmány e változók 

nyalábokba rendeződését és tipikus, gyakori együttállását tekinti a szövegtípus alapjának, így leírhatósága 

kiindulópontjának. 

Dobi Edit a formális nyelvi elemzés lehetőségeit és egyben korlátait vizsgálja, arra összpontosítva, hogy 

láthatóvá váljon, milyen mértékben és főleg milyen módon állhat a formális nyelvi elemzés a szövegvizsgálat 

és lehetőség szerint a szövegtipológia szolgálatában. A dolgozat elsősorban a Petőfi S. János által kidolgozott 

szövegelmélethez kapcsolódik. A szerző a szövegtípust empirikus adatokból elvonatkoztatható formációként 

értelmezi, ahol az adatok nem pusztán mint a nyelvi manifesztáció síkján tapasztalható jegyek értendők, hanem 

mint beszédhelyzetekre, kommunikációs funkciókra jellemző sajátosságok is, vagyis a szövegtípusok 

jegykombinációk nyitott rendszerét alkotják. E rendszer nyelvészeti leírásához Dobi Edit a következő elméleti 

kérdéseket fogalmazza meg annak érdekében, hogy a nyelvészeti eszközökkel reprezentálható lehető 

legbonyolultabb nyelvi alakulat álljon a kutatás középpontjában: a) mi a legkisebb használati egység, amely 

már szöveg, ill. a szöveg mely szerkezeti formái rendszeregységek; b) milyen eredményeket hozhat a 

szemantikai összefüggések síkján a formális elemzés. A szerző megkülönbözteti az inherens tulajdonságú 

szövegfajtát és a kommunikációs szempontoktól is függő szövegtípust. Következő lépésként a szövegmondat 

leírásának (az explikációs, a strukturális és a pragmatikai komponens révén történő), majd a jelentés 

(szövegtanilag is értelmezhető módon a sémák, keretek és forgatókönyvek) egy formalizálásának lehetőségét 

vázolja. Az így megmutatkozó organizációk, szerkezeti síkok adják a szöveg fajtánként specifikálódó 

összetevőit, a szövegtipológia változóit. 

Andó Éva a beszélt nyelvi narráció elemzését három fő szempont szerint végzi: a) a történet alapvető 

kognitív sémává válása, a szövegtípus létrehozásában szerepet játszó mentális folyamatok jellemzői; b) a 

beszélt nyelvi történetnek a kommunikatív interakció folyamatában betöltött feladata, funkciója; c) tipológiai 



feltárás: a társalgási narráció nyelvi jellemzői, kontextusa, eredendően dialogikus jellege. A korpusz két fő 

forrásból származik: nyolcórányi saját gyűjtéssel felvett történetmesélés, ill. az ELTE Mai Magyar Nyelvi 

Tanszékén készült Beszélt nyelvi gyűjtemény. A tanulmány komplex leírásokat tartalmaz, amelyek 

párhuzamosan érvényesítenek kognitív, funkcionális, kommunikatív és strukturális szempontokat. A kognitív 

szempont tényezői: a személyes emlékezet, annak társas vonatkozásai, a társalgó, közös felidézés, a 

történetséma, annak makrostruktúrája, a forgatókönyvek és tervek, a történetmondás mint „előadás”, a 

történetnyelvtanok. A funkcionális kritériumok közé tartozik: a személyiség és történet összefüggése, az én 

bemutatása a történetek által, a személyes történetek és a társas világ, a nyelvi pozicionálás, a szerep, a 

kommunikatív kritériumok. Kommunikatív szempontból fontos tényező a beszélt nyelviség, a jól formált 

történetmondás, strukturális szempontból pedig a társalgás részeként elhangzó történet, továbbá a 

monologikusság és a dialogikusság viszonya. A beszélt nyelvi történetmondás kommunikatív 

megközelítésével bizonyítható, hogy a) a narratívum kognitív séma, amely fontos szerepet tölt be az emlékezet 

működésében, a nyelvfejlődésben, az egyéniség formálódásában; b) a narratívum szociális tevékenység; c) a 

történetmondás verbális aktusa az interaktív kommunikáció sajátosságainak megfelelően épül fel; d) a 

narratívum önálló, kiemelt szerepű diszkurzív műfaj, mely saját belső szerkezettel rendelkezik. 

Hámori Ágnes a hétköznapi társalgási műfajokat vizsgálja tanulmányában. Olyan szövegek mintáit, 

amelyeket intuitív módon sajátítanak el és használnak a beszélők a mindennapi társas érintkezésben, anélkül, 

hogy e folyamatról vagy az egyes műfajok mibenlétéről, felismerésük vagy alkalmazásuk szempontjairól 

számot tudnának adni. A szerző társalgásnak tekint minden olyan szöveget, amely a) beszélt, b) alapvetően 

spontán (tehát nem előre megszerkesztett szöveg felolvasása vagy előadása, ugyanakkor lehet rendszeresen 

ismétlődő, pl. szolgálati jellegű párbeszéd is), és c) dialogikus. A vizsgálat elméleti kerete az etnometodológia, 

a beszélés néprajza és az ehhez elméletileg és módszertanilag is jól kapcsolódó funkcionális szövegtani irány. 

Ennek megfelelően a tanulmány a beszéd szempontjából lényeges viselkedésmódokat és helyzeteket, valamint 

az ezekben megjelenő verbális elemcsoportokat együttesen, kölcsönös összefüggésükben mutatja be. Az 

elméleti és módszertani áttekintés után, azokkal szoros összefüggésben, részletes leíró elemzések következnek. 

Ennek a tanulmányban két fő célja van: egyrészt bevonni a szövegtipologizálás körébe a társalgáselemzés 

sajátos látószögét, szempontjait és idevágó felismeréseit, másrészt tipológiai szempontból megvizsgálni három 

kifejezetten társalgási (de egymástól különböző) szövegtípust: a) az utcai információkérést, b) a pletykát és c) 

a telefonbeszélgetést (saját gyűjtés alapján), és bemutatni egyfajta lehetséges műfaji leírásukat. Ennek alapját a 

szövegtanban és a társalgáselemzésben meghatározott szempontok rugalmas rendszere adja. Az elemző 

leírásban fontos tényező a beszédhelyzet, a beszédesemény és a beszédaktus. A szerkezeti és műveleti elemzés 

a Sandig-féle cselekvésminta és szövegminta keretében kapja meg értelmezési lehetőségét. A dolgozat fontos 

eredménye elmélet és empiria összekapcsolása, a magyar szakirodalomban kevéssé feldolgozott szövegtípusok 

részletes, elemző leírása. 

Takács Szilvia tanulmányának kiindulópontja az archaikus népi imádságok és a ráolvasások határterületén 

jelentkező szövegek összessége. A szerző a folklorisztikában ráolvasásoknak nevezett, de a szöveg 

használóinak intuitív tudása alapján imaként meghatározott szövegek problematikáját vizsgálja 277 

szövegpéldány alapján. A szövegeket három aspektusból vizsgálja: a) a kommunikációs funkciót Hymes 

modellje alapján, b) a tér, idő és szereplők által meghatározott szövegvilágot a funkcionális kognitív 

szövegtannal, c) a szövegek szegmentumait a szemiotika módszerével. A tipológiai összegzés a Geeraerts által 

összegzett prototípus-elmélet keretében történik. A körülhatárolt szövegtípust Takács Szilvia epikus ráolvasó 

imádságként határozza meg. A kutatás érinti a szövegek jellegzetesen váltakozó funkcióját, tér- és 

időszerkezetét, szereplőinek rendszerét, a szövegek motívumait, struktúráját, a szövegeket felépítő mágikus 

funkciójú beszédaktusokat és a rokon szövegtípusokkal való kapcsolatokat is. Az eredmények rámutatnak arra, 

hogy az epikus ráolvasó imádságok funkciója sajátosan kettős: szakrális és mágikus elemek kontaminációja 

jellemző rájuk, s hol ima-, hol mágikus funkcióban élnek. A szövegtípus vizsgálata során a legfontosabb 

eredmény a makrostruktúra (a tér, az idő és a szereplők rendszere) és a mezoszintű egységek sorrendje 

tekintetében mutatkozott. Az epikus ráolvasó imádságok tér- és időrendszere, valamint a szerepkörök 

szabályos összefüggéseket mutatnak: a szent tér – szent idő – gyógyító szent hármassága alkotja az egyik, a 

profán tér – profán idő – beteg, vagy fenyegetett ember a másik, és az elátkozott tér – időn kívüliség – ártó erő 

a harmadik összetevőt. Az egymástól elválasztott értelmi egységek austini értelemben vett beszédaktusok, 

amelyeknek mágikus funkciója és egymásra következése jól leírható: a kozmikus időbe vetített történettől, 

amely a baj körülírását, a szimptóma meghatározását tartalmazza, több lépésben eljutunk a baj 

megszüntetéséig, az ártó szellem eltakarodásáig, a jelen helyzetre értelmezett gyógyulási folyamatig. 



Tátrai Szilárd tanulmánya a narratív diskurzusokat pragmatikai kiindulópontból közelíti meg. Ehhez a 

pragmatikát szemléletmódként értelmezi (Verschueren nyomán), amely a nyelvi tevékenységhez kapcsolódó 

dinamikus jelentésképzést átfogóan, társadalmi, kulturális és kognitív szempontokat együttesen alkalmazva 

közelíti meg (mint pl. Tomasello munkáiban). A szerző a történetek elmesélését és befogadását mint társas 

megismerő tevékenységet értelmezi. A szövegtipológiában a beszélők által számon tartott, elvárások 

rendszereként értelmezhető szövegtípusok problémáját helyezi a középpontba. E keretben a szövegfajtaként 

meghatározott elbeszélés tipikus megértési módként, azaz a világ interszubjektív megismerésének tipikus 

lehetőségeként értelmezhető. A résztvevők az interakció során olyan mentális modellt hoznak létre az 

információk kontextuális értelmezésével, amelyben az elemi jelenetek (események) közötti időbeli viszonyok 

megértése kerül előtérbe. A narratív megértést az egyéb megértési módok viszonyrendszerébe elhelyezve 

értelmezi a szerző, majd a narratív kontextus létrehozásának jellemzőit tárgyalja. A dolgozat a prototipikus 

társalgási narratívák és irodalmi narratívák pragmatikai jellemzésének lehetőségeit a narratív diskurzusok 

résztvevői szerepeinek és stratégiáinak vizsgálatával végzi. A dolgozat második felében a szerző Kosztolányi 

Dezső Esti Kornél című művét elemzi a jelezett szempontok szerint. Tátrai Szilárd megállapítja, hogy 

szövegfajtaként számon tartott elbeszélést indokolt az emberi megismerő gondolkodáshoz kötődő, 

propozicionális tudáson alapuló megértési módként értelmezni. A narratív megértés ugyanis olyan összetett 

világreprezentációk létrehozását teszi lehetővé, amelyekben az elemi események közötti időbeli viszonyok 

értelmezése kerül előtérbe. Egy történet értelmezésekor a kontextus összetevői közül főképp a résztvevők 

szociális és mentális világához kapcsolódó ismeretek játszanak meghatározó szerepet. A szociális világ 

elsősorban a narratív interakció kialakítása-fenntartása, a mentális világ pedig főleg a narratív megismerés, a 

történetként való reprezentálás szempontjából érdemel kitüntetett figyelmet. 

Eőry Vilma a szövegtípusok időviszonyait vizsgálja. A téma tárgyalásának keretét a funkcionális-

pragmatikai szemlélet adja, összefüggésben a kognitív nyelvelmélettel. A szerző kiinduló tézise szerint a 

szövegtípusok jellemzőiből vonhatók el az általános szövegjellemzők, bár a hierarchia helyett a kettő között 

kölcsönösség van. Eszerint szövegtípus a nyelvhasználók által, preteoretikusan elkülönülő szövegcsoport mint 

alapkategória, amelynek működését és explikálódását elsősorban kommunikációtipológiai, másodsorban a 

bennük szereplő tipikus nyelvi kifejezési formák alapján lehet vizsgálni. A tanulmány áttekinti a szöveg 

időszerkezetének értelmezéseit, külön kitér a szövegszintek és az időviszonyok szövegtanilag releváns 

összefüggéseire, a referenciális és koreferenciális időviszonyokra, valamint összefoglalja a szövegtanilag 

releváns időgrammatikai elemek rendszerét. Ezután öt, egy-egy intuitív szövegtípust képviselő szövegpéldány 

időszerkezetének, időviszonyainak elemzése következik azonos szempontok szerint. A szövegek egy nagyobb, 

mintegy 200.000 n-nyi korpusz részét alkotják (8000 n). A kiválasztott szövegtípusok egy-egy példányának 

elemzése egyrészt a módszert mutatja be, másrészt a mintaelemzések eredményei – a műhelyelemzések 

tanulságait is figyelembe véve – lehetőséget adnak az egyes típusok időszerkezetének jellemzésére. Az 

elemzéshez Eőry Vilma a Bull-féle modellt alkalmazza, amelyben megjelentethetők azok a szempontok, 

amelyek az itteni vizsgálódás középpontjában állnak: a) a beszédidő, az eseményidő, a referenciaidő, valamint 

b) a jelen, múlt, jövő, ill. az idő nélküliség, sőt nagy vonalakban c) az egy-, az elő- és az utóidejűség is. A 

tanulmányban mintaelemzéssel vizsgált öt szövegtípus a következő: hír, glossza, tudományos szöveg, hivatalos 

szöveg, magánlevél. Az ötféle szövegtípust képviselő szövegpéldányok az időstruktúra szempontjából két 

nagyobb csoportra oszthatók: a differenciált (hír, glossza, levél) és az egysíkú időszerkezetűekre (tudományos 

és hivatalos szöveg). Az első csoport szövegeinek domináns szövegformája az elbeszélés, a másodikéinak 

pedig a leírás és az érvelés. A narratív szövegek közül a hír szövege mutatja a legdifferenciáltabb 

időszerkezetet, origóváltásokkal. 

A kötet az OTKA támogatásával, a Szövegtipológiai kutatás című pályázati munka (T 043768) keretében 

készült. A szerkesztő munkáját Tátrai Szilárd segítette. 
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Azt a tényt, hogy a szöveg mindig valamilyen többé-kevésbé jól körülhatárolható szövegfajtaként jelenik meg, 

a szövegnyelvészet keletkezésének első pillanatától fogva tudja. Az viszont már távolról sem egységes, 

ahogyan ezt a tényt az egyes szövegtanok kezelni próbálják. Éppen ezért mindenekelőtt azzal a kérdéssel kell 

szembesülnünk, hogy mit is jelent a tipologizálás a szöveg megvalósulásait vizsgálva. 

 

Három különböző felfogásból indulhatunk ki, hogy aztán az áttekintés további lépcsőfokain e felfogásokat 

követve jussunk újabb meglátásokhoz. Ezek a következők: 

 

1. A szövegtípus mint intertextualitás 

2. A szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória 

3. A szövegtípus mint empirikus adatokból visszakövetkeztethető és általánosítható formáció, illetve tudás 

 

1. A szövegtípus mint intertextualitás 
 

A szövegtípust mint az intertextualitás megjelenési formáját rögzíti Beaugrande – Dressler (2000). Az 

intertextualitás kifejezést „mindazon módok összefoglaló megnevezésére” használják, „amelyeken egy adott 

szöveg létrehozása és befogadása más szövegeknek a résztvevők általi ismeretétől függ. Ez az ismeret az 

ÁTTÉTEL néven már bevezetett folyamaton keresztül használható fel. Az áttételesség általában attól függ, hogy 

az ember milyen mértékben táplálja bele saját hiedelmeit és céljait a fennálló kommunikációs helyzetről 

kialakított modelljébe. […] minél hosszabb idő és minél több megmunkálási tevékenység választja el 

egymástól a folyó szöveg használatát és azokét, amelyekkel a résztvevők korábban találkoztak, annál 

áttételesebb a szövegek közötti áthallás, az intertextualitás. A legnagyobb áttételt a SZÖVEGTÍPUSOK 

kialakulásával és használatával szemléltethetjük, ezek olyan szövegek osztályai, amelyek bizonyos célokra 

szolgálnak és bizonyos közös tulajdonságaik vannak” (Beaugrande – Dressler 2000: 235). 

Beaugrande – Dressler idézett megközelítése szerint a szöveg típusai történetileg és az egyes ember tanulási 

folyamatai alapján rögzült egyes formációk, amelyeket a mindenkori kommunikációs helyzetben mobilizálunk, 

illetve elvárunk és az elvárás szerint értelmezünk. Ez az igen tág fogalomként leírt szövegtípus a következőket 

engedi meg, illetve sugallja: 

* Eltekinthetünk attól az igénytől, hogy a szövegtípusokat szinkron rendszerbe foglaljuk, hiszen eleve 

történetileg létrejött, illetve (az áttételt lehetővé tévő) tanulási folyamatok során létrejövő és így folyamatosan 

keletkező és megújuló formációkról van szó. 

* Nem szükséges próbálkoznunk azzal sem, hogy virtuális tipológiai tulajdonságokat feltételezve 

igyekezzünk egyfajta összefüggés-rendszert megadni, miként azt a nyelvi rendszer egyéb területein tesszük, 

amikor például a fonológiában a fonológiai jegyek alapján összeállítjuk a fonémák rendszerét stb. Az áttétel 

során elvárt és megerősített szövegtípusok ugyanis mindig az aktualizálás révén léteznek, megragadásukhoz 

hozzá tartozik a mindenkori aktuális megvalósulás konkrétuma (amely például megengedi, hogy egy 

használati utasításból adott esetben irodalmi szöveg, vers legyen stb.). 



* Megtarthatjuk viszont egyes jelenségekként azokat a szövegtípusokat, amelyeket a szövegekről való 

hétköznapi tudásunk alapján, hagyományosan elkülönítünk anélkül, hogy e típusokra egyfajta teória 

kritériumai felől rákérdeznénk. Beaugrand – Dressler nyilván ebből a meggondolásból idézi fel a funkcionális 

alapú szövegtípus hármasságát: a leíró, az elbeszélő és az érvelő szöveget egyfelől, illetve az „irodalmi szöveg 

– tudományos szöveg – didaktikus szöveg” hármasságát másfelől, hozzáfűzvén, hogy „A szövegek halmazai 

és ezek tulajdonságai továbbra is ziláltak maradtak. A különféle fokú alá-fölérendeltségben lévő funkciók 

együttállásai erősen szövevényesek lehetnek” (Beaugrande – Dressler 2000: 239). 

 

2. A szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória 
 

Természetesen érvelhetünk más módon is. Az intertextualitás keretében értelmezett áttétel lehet túl tág, túl 

általános számunkra ahhoz, hogy a szövegtípus jelenségét megragadja. Nem feltétlenül azért, mert minden 

szöveg szükségszerűen valamilyen fajtájú szövegként jelenik meg, válik megfoghatóvá, mint ahogy – gyenge 

hasonlattal élve – minden növény valamilyen faj és fajta alakjában ölt testet. Ez a megközelítés, ez a hasonlat 

számos ponton kérdéses, erre a következőkben még részletesen kitérek. Sokkal erőteljesebben tolakszik előre 

az a probléma, hogy miért, milyen szemszögből tekintve, miféle gondolati keretben magyarázhatóan jelennek 

meg a szövegalkotás történetiségében egyes, általánosítható szövegfajták. Ha ezt a kérdést felvetjük és 

megpróbáljuk megválaszolni, akkor a szövegtípusok mibenlétére más választ is kaphatunk, mint az 

intertexualitásra, vagyis a szövegek közötti áthallás legáttételesebb megvalósulására való hivatkozás. 

„Miért”-kérdésünk feltehető a gondolkodás számára lehetséges struktúrák felől. Vagyis megpróbálhatjuk 

aszerint vizsgálni a szöveg típusait, hogy feltételezzük a szöveggé szerveződés bizonyos kognitív mintáit és 

ezek alapján választjuk szét az egyes típusokat. Így minden bizonnyal más és más szövegalkotó és 

szövegértelmező mentális folyamat jellemzi a mondaton „túlmutató”, de egyetlen mondattal is létrehozható 

szövegeket (például egy egysoros verset, egy aforizmát stb.), és a szekvenciaként létrejövő szövegeket. 

Felvethető a „miért”-kérdés továbbá a szövegnek a kommunikatív interakció folyamatában kívánatos 

feladata, funkciója felől is. Így a szöveg fajtáit aszerint közelíthetjük meg, hogy milyen alapvető funkció 

jelentkezik benne a legmeghatározóbb módon. A funkcionális megközelítés közismert változatát találjuk 

Brinker munkáiban, aki, kiegészítvén a bühleri hármas funkciót, a következőkről beszél: informáló funkció, 

felhívó funkció, obligációs funkció, kontaktusteremtő funkció és deklaratív funkció (Brinker 1985). 

A szövegtanok eddigi próbálkozásai e két szempontot általában együtt érvényesítették, megfelelvén 

ezzel a nyelv kettős: strukturális-mentális, illetve interakcionális cselekvés jellegének. A közelítések csak 

abban különböztek, hogy az adott csoportosításban a nyelv melyik arca, melyik jellege játszotta a domináns 

szerepet. 

A dominánsan a strukturális-mentális tulajdonságokra hivatkozó áttekintések kétféleképpen járnak el. 

(i) Vagy megpróbálnak a nyelvi struktúrákba és a velük egybefűződő gondolati struktúrákba és műveletekbe 

kapaszkodni, (ii) vagy eleve feltételeznek bizonyos, intuitíven is adottnak tűnő elkülönüléseket és ezeket 

próbálják meg univerzális kategóriák és szabályszerűségek révén pontosítani, illetve igazolni. 

(i) Az első csoportba tartoznak mindazok a szövegtani kutatások, amelyek a (szekvenciális-monologikus) 

szöveg típusait a szekvencia létrejötte, annak minősége felől közelítik meg. E kutatások figyelme az egyes 

struktúra- és lefolyásmintákra irányul a szövegek keletkezése és feldolgozása során, azokat igyekszik a maga 

instrumentáriumával modellezni. Ezek a minták jobbára egyszerűek (amit azért kell kiemelnünk, mert a 

szövegtípusok a funkcionális, illetve többsíkú modellekkel dolgozó szövegtipológia számára mindig igen 

komplex, gazdag kritériumrendszerben meghatározott egységek), és felhasználják a formalizálás nyújtotta 

biztosítékot is. A szövegnyelvészet igyekszik támaszkodni a különféle kognitív elméletek alapfogalmaira is, a 

keret, a séma és a forgatókönyv fogalmakra, és a szövegmintákat megpróbálja mentális modellek 

részhalmazainak tekinteni. Ennek a vizsgálatnak a „kimenete” lehet például a leírás és az elmesélés /elbeszélés 

/ beszámolás kettősségének nyelvi és kognitív szabályszerűségek révén magyarázható elkülönülése (például 

Steube munkáiban, l. többek között Steube 1985) stb. 

(ii) A második csoportba tartozhatnak azok a próbálkozások, amelyek bizonyos, intuitíven adottnak tűnő 

csoportokból indulnak ki és ezeket foglalják rendbe a szöveggé szerveződés nyelvi lehetőségei alapján, de 

egyúttal nyelven kívüli szempontok figyelembevételével is. A legjellemzőbb csoportok a leírás, elbeszélés, 

magyarázat, érvelés és egyes szerzőknél a dialógus. Ezek a kategóriák kiegészülhetnek továbbiakkal, illetve 

egybe is vonódhatnak aszerint, hogy milyen kritérium-hálót feszítünk föléjük. Az így nyert típusokat szöveggé 

szerveződési mintáknak, stratégiai módoknak is szokták tekinteni (például Heinemann 2000a: 507kk, 

Heinemann 2000b: 523kk, Heinemann – Viehweger 1991). 



A dominánsan funkcionális csoportosítások ugyancsak kettős kiindulást mutatnak. (c) Egyfelől 

megállapíthatunk hasonlóságokat és azok révén csoportokat úgy, hogy a csoportot meghatározó, a szöveggel 

végrehajtott cselekvés: az úgynevezett szövegfunkció a szövegegészet jellemzi, illetve konstituálja, hozza 

létre. (cc) Másfelől gondolkodhatunk úgy is, hogy az elkülönüléseket egy-egy illokúcius aktushoz kötjük, 

amely lehet egy szövegen belül egy-egy megnyilatkozás jellemzője és ezáltal a szövegtípus dominanciájának 

meghatározója. 

(c) A szövegegész funkciójára koncentráló csoportosítások általában a kommunikáció folyamatát veszik 

célba. Az elkülönülő kommunikációs formák (Ermert 1979 és Brinker 1985 kifejezése) általában 

multifunkcionálisak, így a „levél” kommunikációs forma lehet apelláló, informáló, kapcsolatfenntartó stb., 

magát a szövegtípust – a levelet – azonban egy adott, meghatározó funkció – a mindenkori „szövegfunkció” – 

alapján ragadhatjuk meg. (Brinker megközelítése.) Ez a típusú áttekintés valójában a kommunikáció 

tipologizálására vállalkozik és azt köti össze a szövegek tipologizálásával. Kritériumai között fontos helyet 

foglalnak el a médiumra (írás, beszéd stb.), a kommunikáció direkt vagy közvetett módjára, a 

kommunikációban részt vevők számára, aktivitására, az időbeli és/vagy lokális távolságra vonatkozók. 

(cc) A szövegeket vizsgálhatjuk másfelől a bennük megjelenő illokúciók szerint, így jár el például Coseriu 

(1980) vagy más szempontból Motsch (1987). Searle beszédaktustípusainak felhasználására is sor kerül, 

különböző kiegészítéssel (például Rolf 1993 és Brinker 1985). 

A kettős meghatározottságú – kognitív és/vagy funkcionális – csoportosítások eredményeképpen létrejövő 

kategóriák láthatóan nem, illetve nem egyértelműen azonosak azokkal a szövegfajtákkal – Textsorte –, 

amelyekkel a hagyományosan szövegtipológiának tekintett tudományág foglalkozni kíván. Ezért nem is 

nevezeik őket típusoknak, jóllehet minden bizonnyal egyfajta szövegklasszifikálást képviselnek. (A német 

nyelvű szakirodalom egy sor párhuzamos kifejezést vonultat fel, például Vertextung, Vertextungsmuster, 

Strategiemuster, Texttyp, Textmuster.) 

Összefoglalóan a következő szempontok szerinti osztályozásokról lehet szó: 

1. A klasszikus émikus – étikus szövegelkülönítés, amelyre már Harweg (1968) is kísérletet tett (l. 

másképp: egy mondatnyi szöveg és szekvenciális szöveg). 

2. A szöveggé szerveződés strukturális típusai (például az elbeszélés és a leírás elkülönülése). 

3. Az úgynevezett szöveggé szerveződési stratégiák, eljárások, minták (például a deskripció, az explikáció, 

az argumentáció stb.). 

4. A szöveg funkciói szerinti áttekintések, itt számolnunk kell a funkció kategóriájának sokszínűségével és 

e kategóriák gyökereivel Bühlertől Jakobsonon és Hymeson át Searle beszédaktus-tipológiájának funkcionális 

hátteréig (például informáló, apelláló (felhívó), kontatktusteremtő, deklaráló stb. szövegfunkció). 

5. A kommunikáció tipológiájára visszavezethető szövegfajták (például írott, beszélt, közvetlen (face to 

face), monologikus, egy személyre irányuló stb.). 

 

3. A szövegtípus mint empirikus adatokból visszakövetkeztethető 

és általánosítható formáció, illetve tudás 
 

A fentiektől eltér az a tipológia, amelyben a német nyelvű szakirodalom a Textsorte fogalmát vezeti be, 

egyúttal természetesen módot találván arra is, hogy a terminológiai zűrzavarban valahogy elkalauzolja a 

jámbor olvasót. A Textsorte – a következőkben szövegtípusnak fogom nevezni – egyértelműen a szövegek 

megjelenési formáiból visszakövetkeztetett és általánosított tudásunk, éspedig egyéni, illetve közösségi 

tanulási folyamat során elsajátított tudásunk reprezentációja. Szemben a megelőző 2. pontban összefoglalt 

osztályozásokkal, itt valóban egyfajta intertextualitással számolhatunk. A szövegtípus kutatása azonban azzal 

az igénnyel lép fel, hogy e rendkívül kusza és sokrétű formációhalmazban valahogyan rendet teremtsen. 

Ahhoz, hogy ezt megpróbálhassa, egy sor engedményt kell tennie. Nézzük meg tehát legelőször, milyen 

meghatározás-kísérletből indul ki ez a szövegtipológia és milyen engedményekre kényszerül. 

Heinemann (2000b) megfogalmazásában a szövegtípus kognitív minták nyelvi manifesztációinak tekinthető 

(a kognitív minta meghatározatlan marad, illetve beleolvad a szöveggé szerveződés stratégiáinak fogalmába). 

Az empirikus kiindulás bizonyos jegyek összjátékából létrejövő szövegpéldányok véges halmaza, ebből 

következtethetők vissza az egyes szövegtípusok. Az említett „nyelvi manifesztációkat” az hívja életre, hogy a 

gyakorlatban bizonyos interaktív célok megvalósításához hatásosnak bizonyultak. Ezért e típusokat nemcsak 

formai, strukturális jegyek határozzák meg, hanem bizonyos, igen széles értelemben felfogott kontextusok és 

helyzetek is, és ezekhez tapadva típusaink egyes kommunikatív funkciók prototipikus reprezentációiként is 

rögzültek. Leírásuk holisztikus összefüggésrendszerben vizsgálva bizonyos jegykombinációk révén lenne 



lehetséges, bár nem képeznek egységes rendszert, hanem nyitott sort, megfelelvén a társadalmi kommunikáció 

folyamatosan változó igényeinek. Az egyes szövegtípusok közötti eltérés lehet alapvető, tehát olyan, amelyet 

bizonyos elemi, lényeges és kiugró kritérium határoz meg, de lehet minimális is, ezért különböző szempontból 

vizsgálva különböző szövegtípusok mutathatnak hasonlóságot egy-egy hipotetikus rendszerben. Eszerint a 

szövegtípus-elkülönülésnek minden egyes formája akár kiinduló pontja is lehet a szövegek (illetve az elemi 

kritériumok vonatkozásában az átfogóbb szövegosztályok, szövegcsoportok) osztályozásának. A 

„visszakövetkeztetett” szövegegységek ráadásul rendkívül heterogének: eltérhetnek a szövegek térfogatát, 

hosszát, előfordulási gyakoriságát tekintve, mások és mások lehetnek a konvencionalizáltság mértéke szerint, a 

tárgyalt tartalom vagy téma szerint, a téma kifejtése szerint, a lexikális-grammatikai megvalósulás szerint. 

Mindez sokrétű hierarchiát is mutat (például írásos szöveg, jogi szöveg, törvény, rendelet, ítélet, jegyzőkönyvi 

bejegyzés stb.), különböző történeti és pragmatikai relevanciával rendelkezik (állandóan keletkező és egyúttal 

elmúló, megváltozó szövegtípusok) és különböző érvényességi körben működik (általános nyelvi, egyes 

nyelvi, csoportnyelvi típusok, illetve hierarchiák stb.) A kritériumok megválasztása (vagyis maga a tipológia) 

tehát végső soron óhatatlanul a kutató (nyelvész, pszichológus, szociológus) célja és érdeke szerint fog 

alakulni. Abszolút megoldás nincs. 

Ebben a helyzetben kétféleképp járhatunk el. Az egyik (Dressler és Beaugrande által is képviselt) változat 

szerint eleve abból indulunk ki, hogy a szövegek osztályai a hagyományból kinövő, a hétköznapi gyakorlatban 

megerősödő ad-hoc típusok, éspedig mind az átfogó, nagyobb szövegosztályok és szövegcsoportok, mind a 

társuló egyes szövegek vonatkozásában, minden hierarchizáló és tipologizáló szándék nélkül, egyfajta egymás 

mellett élésben. Eszerint a növénytanból vett hasonlat többszörösen is sántít, a mondottakon túl azért is, mert 

még ugyanaz a szövegpéldány is változtathatja típusát. A másik változatot képviseli a szövegnyelvészet 

minden olyan próbálkozása, amely nem (feltétlenül) az intuitíven adott nagy csoportok egymásmellettiségéből 

indul ki (például szépirodalom, vallásos szövegek, szakszövegek stb.) és amelyben végülis a szövegtipológia 

(„Textsortenlinguistik”) külön tudományterületként igyekszik megfogalmazni önmagát. 

Heinemann (2000b) jó áttekintést kínál a szövegnyelvészet tipológiai kísérleteiről, amikor a következő 

lehetőségeket különíti el a tudományterület történetében: 

 

1. szignál-típusú tipológiák 

2. szekvencia, illetve tartalom szerinti modellek 

3. szituációs, illetve funkciós modellek 

4. többsíkú modellek 

 

1. A szignál típusú tipológia középpontjában a koherencia szerinti elkülönülés játssza a főszerepet. 

Heinemann ide sorolja Harweg fentebb említett émikus és étikus elkülönítését, Weinrich (1972) 

szövegpartitúráját, Mistrík (1973) matematikai és statisztikai előfeltevésekből kiinduló tipológiáját, Isenberg 

(1978) jólformáltsági kritériumait, Sandig (1972) funkcionális kategóriáit, Gülich – Raible (1975) 

elkülönítéseit a kommunikatív folyamat típusai, a tárgy, a kommunikatív helyzet és a kommunikatív irányulás 

szerint, és mindegyikről megállapítja azt is, hogy nem tudnak szabályos, rendszerszerű tipológiát nyújtani. 

(Azt viszont nem mondja ki, hogy ilyent nem is lehet! Azt sejteti – mint várható – hogy mindezen modellek 

hiányosságait a többsíkúság, tehát a minél gazdagabb, árnyaltabb kritériumrendszerrel ki lehet korrigálni. Az 

előzők fényében elgondolkodhatunk rajta, hogy vajon igaza van, igaza lehet-e.) 

2. A szekvenciális, illetve tartalomközpontú modellek közé sorolja Heinemann Werlich (1975) jól ismert és 

nagy hatású tipológiáját, amely a kontextuális fókuszból indul ki és deskriptiv, narratív, expozitórikus, 

argumentatív és instruktív típusait a térbeliség, az időbeliség, a fogalmak összefűzése, a kijelentések közötti 

viszonyok és a viselkedés befolyásolásának irányultsága szerint különíti el. Tartalomközpontú modellnek 

tekinthetők van Dijk (1983) szuperstruktúrái és ezeken belüli bázistípusai mint a narratív vagy az argumentatív 

szövegek. 

3. A szituációs, illetve funkciós modellek középpontjában olyan fogalmak állnak, mint a beszélők viszonyai, 

a médium, a kommunikáció iránya, a tevékenység területe (újságnyelv, jog, gazdaság stb.). Ilyen tipológiát 

képvisel Große (1974) vagy Diewald (1991). 

4. Végül a többsíkú modellek sajátságait Heinemann – Viehweger (1991) a következő három pontban 

határozza meg: a) kompatibilitás a hétköznapi szövegtípusokkal, b) komponencionalitás, a lehető 

leggazdagabb dimenzióban, c) flexibilitás, vagyis annak lehetősége, hogy ugyanazon adat többféleképpen is 

besorolódjon más-más típusokba. Heinemann és Viehweger csoportjai végülis ugyanúgy megkérdőjelezhetők 



maradnak azonban, mint az általuk megkérdőjelezett egyéb csoportosítások, amin aligha csodálkozhatunk, ha 

visszagondolunk arra, amit a szövegtípus mibenlétéről megállapíthattunk. 

 

4. Összefoglalás 
 

Összefoglalásként a következő kérdés kínálkozik tehát: 

 

Vajon mit nyújt a szövegek tipologizálása? Van-e értelme? Nem válik-e a tipológia a természetes nyelv egy 

témakörének egyfajta értelmező szótárává (= mi a prédikáció? mi az elbeszélés? mi a beszámoló? mi a levél? 

mi az andekdota? stb. és hogyan vethetők össze mindezek, miféle csoportokba kívánkoznak és miért? stb. 

stb.)? Tud-e nyújtani valamit a tipológia és ha igen, milyen tudományágon belül? E kérdésre a következőket 

lehetne válaszolni: 

1. Heinemann és Viehweger fenti a), b) és c) kritériuma (kompatibilitás, komponencialitás, flexibilitás), 

vagyis a minél több szempontú, többsíkú tipologizálás képviselete kérdésessé válik, amennyiben e 

szövegtipológia kimenetelében, végcéljában történetileg kialakult szövegfajtákat: regényt és aforizmát, viccet 

és anekdotát, prédikációt és használati utasítást stb. stb. kíván szinkron rendszerbe foglalni. Hiába dolgozik 

szándéka szerint a lehető leggazdagabb szempontrendszerrel, e szempontok ugyanis – a kommunikatív, 

funkcionális, nyelvi stb. közelítések összevonásával is – súlyozatlanul maradnak, öncélúaknak és ad hoc 

jellegűeknek tűnnek. E szövegfajták egybevetése, összehasonlítása, fejlődésük és változásuk leírása és 

magyarázata történeti és kultúrtörténeti stúdiumokat kíván. Ha fenn akarjuk tartani azt a célt, hogy a 

hétköznapi tudatunk számára ismert szövegtípusokat vizsgáljuk, akkor azt csakis egyfajta interkulturális 

történeti háttér előtt, illetve a típusok létrejöttére és változásaikra összpontosító kritériumrendszer segítségével 

tehetjük. Ezért a szövegtipológiának (Textsorten) a hétköznapi gyakorlattal egybefonódó, szinkron kísérletét 

fel kell váltania egyfajta történeti, kultúrtörténeti, kommunikációtörténeti vizsgálódásnak. Hogy az még 

szövegtan lesz-e, az a meghatározás, illetve a problémák megfogalmazódásának kérdése. Hogy a szöveggel 

való foglalkozás új részdiszciplínákhoz vezet, az minden bizonnyal természetes és elkerülhetetlen. Egy ilyen 

történeti szövegtipológia (esetenként összefűződve a műfajtörténettel?) bizonnyal hozzásegít történetileg és 

fejlődéstörténetileg értékes problémák megfogalmazásához és megválaszolásához. 

2. A Heinemann osztályozásában szignál típusúnak nevezett, a szövegtan történetében a kezdetektől 

hagyományozódó tipológiák két véglete (Isenberg deduktív elméleti és Sandig induktív empírikus kísérlete) 

sem nyújt megnyugtató szövegtani megoldást. Isenberg egy szövegelméletből kiinduló, általánosan érvényes 

tudományos kritériumrendszer kiépítésével és a létező számos szövegtípustól mint empirikus adattól eltekintve 

kíván felállítani egy szövegtipológiát. E tipológia sem lehet azonban teljes. Súlyos akadálya éppen az a tény, 

hogy a szöveg mivoltához igen sok és igen sokféle tényező együttese járul hozzá, amiből azonban nem 

következik, hogy a sokféle tényező elméleti együttese alapján, szükségszerűen kikövetkeztetett szövegtípusok 

valamennyien ténylegesen létezni is fognak, létre is fognak jönni. A szövegtípusok létrejöttét ugyanis 

meghatározóan befolyásolja azok kommunikatív relevanciája, az, hogy szükség van-e rájuk, és hogy mikor 

milyen újabb lehetőség valósulhat meg, ez pedig folyamatosan változó tényezőnek tekinthető. Tekintve 

továbbá, hogy maguk a létező szövegtípusok is a változó társadalmi-kommunikatív közegben állandóan 

alakuló, nyitott halmazt képeznek, így a rendszerező deduktív eljárás alól kifuthat a talaj. Sandig az 

úgynevezett hétköznapi szövegeket olyan típusokként fogja fel, amelyeket elemi jegyek specifikus 

kombinációja határoz meg. Ezeket a jegyeket részint a nyelvi megjelenésből, részint a szövegek kommunikatív 

jellemzőiből vezeti le (például a szövegkezdet meghatározottsága, az imperativuszi forma vagy a monologikus 

jelleg, a kommunikációban résztvevők egyenjogúsága stb.), itt azonban kérdés, hogy honnan vegyük az 

elkülönítő jegyeket, hányat, melyeket, miképpen súlyozzuk őket, és hogyan kerüljük el az intuícióval járó azon 

veszélyt, hogy végül is véletlenszerű jegyeket vezetünk be. A probléma megoldására kétféle kiút kínálkozik, 

aszerint, hogy típusaink megtartják-e kompatibilitásukat a hétköznapi tudásunkban felhalmozott és létező 

típusokkal vagy eltekintünk-e ettől a közvetlen összeegyeztethetőségtől és levezethetőségtől. 

Ha az első utat választjuk, vagyis célunk a hétköznapi (és művészi?) kommunikáció típusaival való 

foglalkozás, illetve ezen belül e típusok lehetséges összefüggéseinek vizsgálata, akkor rendelkezésünkre áll 

egyfajta normatív szociológiai háttér, amelyben a társadalmi kommunikáció és a szociológiai funkció 

szempontjai szerint eljárva vehetjük szemügyre a jog és a gazdasági élet, a sport és az egészségügy, a 

katonaság és a civil szféra, a politika, a tudomány és a vallás szövegtípusait. Vizsgálatunk érintkezni fog a 

funkcionális stilisztikának és a mindennapi nyelvhasználat retorikájának szempontjaival. Típusaink nem a 

„szöveg” felől törekszenek teljességre, hanem a „funkció”, az annak való megfelelés felől. Összevetéseink, 



csoportjaink a szociológia szempontjait kívánják szolgálni. Ez a szövegvizsgálat minden bizonnyal igen 

értékes és fontos eredményekhez vezet. Tárgya azonban nem a szöveg mint nyelvi jelenség, hanem a nyelv 

mint társadalmi jelenség lesz. A tipológia tehát bizonyos értelemben a nyelvszociológia egyik részterületévé 

fog válni. A magam részéről ezt üdvösnek és előrevivőnek találnám. A szövegtanok próbálkozásai mutatnak is 

utat ebbe az irányba, elég a de Gruyter-Handbuch (Brinker et al. 2000) terjedelmében is impozáns „Tipológia 

II.” fejezetére utalni. A problémák és megoldásuk itt természetesen más lesz, mint amit a többsíkú modell 

megfogalmazni, illetve elérni próbált. 

3. Ha másfelől eltekintünk attól a lehetőségtől, hogy típusainkat közvetlenül vagy legalábbis néhány jól 

meghatározható lépésben hozzá kössük a létező, történetileg létrejött és folyamatosan alakuló típusokhoz, 

akkor a szövegtipológiát kétféle tudományterülethez fűzhetjük: a pszicholingvisztikához és a kognitív 

nyelvészethez. A kognitív nyelvészeti-pszichológiai háttér előtt megfogalmazható kutatási területek, amelyek a 

szövegek eltéréseit (=csoportjait) a szövegalkotás és szövegértelmezés mentálisan (is) aládúcolt lehetőségeként 

kezelik, lehetővé teszik, hogy különféle szövegstruktúrákat állapítsunk meg, akár például a fókusz és a 

topikmozgatás, akár más mentális és/vagy/tehát strukturális lehetőségek feltérképezésével. Az mindenképpen 

feltűnik, hogy ez a kutatási irány a típusokat általában nem köti a szövegegészekhez, Heinemann is utal rá, 

hogy a pszichológiai/pszicholingvisztikai szakirodalom többnyire nem ismeri a szövegminta fogalmat (a 

szövegtípus fogalmat még kevésbé) és (helyette) struktúra- és lefolyásmintákról beszél a szövegek keletkezése 

és feldolgozása során (Heinemann 2000a: 516k). Ez a kutatási irány kapcsolódhat a nyelvi struktúrák 

holisztikus vagy moduláris szemléletű kutatásához, a szövegek tipizálása és csoportosítása pedig, az egyes 

nyelvi és a hipotézisként megfogalmazott univerzális nyelvi lehetőségek között egyensúlyozván, e lehetőségek 

jobb áttekintését és az áttekintésből adódó többlet információ elérését célozza. Szövegtipológiánk így a 

(kognitív) nyelvtudomány része lehet. 

4. Másfelől mégsem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy a szövegértés folyamata bizonyos értelemben 

elkerülhetetlenül a szövegegész befolyása alatt történik. Az, hogy analóg helyzetekben ismétlődő feladatoknál 

hasonlóan járunk el a szövegalkotáskor, csak úgy magyarázható, mondja Heinemann, ha feltesszük, hogy a 

cselekvő (= a beszélő) rendelkezik megfelelő, komplex elképzelésekkel arról, hogy hogyan fogja a szöveget 

megalkotni (= cselekedni), vagyis van valami szövegtípus tudása (Textmuster-Wissen) (Heinemann 2000a: 

517). Ezt hozzáköthetjük egyfelől a Van Dijk és Kintsch-féle sémákhoz; Kintsch – van Dijk 1983), másfelől a 

különböző keretekhez, forgatókönyvekhez stb., ebben az esetben szövegcsoportjaink mentális modellek 

részhalmazait fogják reprezentálni és kutatásunk az előző csoporthoz sorolható, vagyis kognitív 

nyelvpszichológiai megalapozású szövegtannal lesz dolgunk, legfeljebb erőteljesebben domborodik ki a 

pszicholingvisztikai szempont. 

A szövegegész fogalmat azonban felfoghatjuk másként is: amennyiben nem kívánunk eltekinteni a nyelv (a 

szöveg) kommunikatív meghatározottságától. A pragmatika és a nyelvi funkciók kategóriái révén lehetőségünk 

nyílik arra, hogy a szöveget részeiben, illetve mint szövegegészet tipikus illokúciók vagy funkciók 

megnyilvánulásainak tekintsük és eszerint osztályozzuk. Ez a vizsgálat is nyújt tehát lehetőséget a 

szövegtipológiák számára, amennyiben e tipológia perspektívája a mindenkori illokúciók és funkciók jobb 

megismerése és megvalósulása. Ez a tipologizálás másfelől természetesen kapcsolódhat a nyelvszociológiai 

vizsgálódásokhoz és alapul szolgálhat a szövegek társadalmi működésének jobb megértéséhez. 

Eszerint a szövegtipológia útja a következő tudományterületekhez vezethet: 

 

1. történeti szövegtipológia 

2. szociológiai szövegtipológia 

3. kognitív-strukturális szövegtipológia 

4. pragmatikai-funkcionális szövegtipológia 

 

Fennmarad egy végső kérdés: hol a szövegtani szövegtipológia? Mindezek együtt (l. a többsíkúságra való 

törekvést)? Hiszen éppen abból indult ki ez az érvelés, hogy a többsíkúság öncéllá válik. Úgy vélem, hogy a 

fenti négy szövegtipológia megfelel annak a ténynek, hogy a szöveggel való foglalkozás nem lehet más, csak 

határterületek kutatása és tudományközi kérdések megfogalmazása. A Petőfi S. J. által képviselt szemiotikai 

szövegtan mindezen szempontok fölött állónak tekinthető, ha arra gondolunk, hogy ez a tudomány a 

szemiotika hármassága – a szintaxis, a szemantika és a pragmatika – szerint eljárva nyilvánvalóan „minden” 

oldalról meg akarja közelíteni a szöveget. Bizonyos értelemben (szöveg)filozófiai döntés kérdése tehát, hogy 

mit választunk. Választásunkat a tárgy – a szöveg – nem köti meg, de jó, ha tudjuk, milyen elméleti háttér előtt 

és milyen céllal vizsgálódunk. 
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1. Bevezetés 
 

Dolgozatom témája a szövegtipológia két, egymással összefüggő tárgyköréhez kapcsolódik. Az egyik: a 

szövegtípusokat megalapozó szociokulturális minta mibenléte, pontosabban az, miként járult hozzá az európai 

művelődésben oly nagy szerepet játszó retorikai hagyomány e minta kialakulásához. A másik: szolgáltat-e 

adalékot a retorikai hagyomány ahhoz a feltevéshez, hogy a műfajok (szövegtípusok) történeti változatai olyan 

komplex nyelvi struktúrákhoz kapcsolhatók, amelyek közvetlenebb kapcsolatban vannak az emberi 

gondolkodással. 

Gondolatmenetemet az alábbi módon építettem fel: munkám első felében kiindulásként mai nézőpontból 

vázlatosan áttekintem a szövegnyelvészet és a retorika viszonyát, majd tisztázom azt, mi értendő adott 

összefüggésben a retorikai hagyomány fogalmán, valamint azt, miként értelmezi a szövegnyelvészet és a 

műfajelmélet a tipológiai alapforma (minta) fogalmát; a továbbiakban egy nagyhatású antik szerző 

progymnasmájának rendszerét elemezve próbálok a későbbiekre nézve bizonyos következtetéseket levonni. A 

dolgozat második felében XIX. századi magyar retorikai kézikönyveket vizsgálok, előbb a különféle 

szempontokra alapozott átfogó rendszereket, majd a specializált változatokat; az összegzés a felmerülő 

kérdésekre igyekszik választ találni. 

A ’szövegtípus’ nyelvészeti értelmezéséhez igazodva a retorikában tárgyalt műfajok közül csak a 

tipológiailag viszonylag homogén struktúrákat vettem figyelembe. Ebből következik, hogy a műfajilag 

összetett szónoki beszédfajtákat mint szövegegészeket nem vizsgáltam, csupán összetevőiket: a tipológiailag 

releváns részszövegeket. 

 

2. Kettős kötésben: szövegnyelvészet és retorika 
 

2.1. A szövegnyelvészet indulásától kezdve történeti előfutáraként hivatkozott az antik retorikára. A 

kapcsolódási pontok kijelölését a szövegnyelvészet aktuális feladatértelmezése és kérdésirányai határozták 

meg. Így vált hangsúlyossá a korai szakaszban egyfelől az a tény, hogy a retorika figyelmének középpontjában 



a szöveg mint egész állt, ami az adott helyzetben: a mondatnyelvészet dominanciája idején az induló 

nyelvészeti szövegkutatás számára biztosított történeti távlatot; másfelől a szöveg szerveződésére és 

szerkezetére vonatkozó retorikai tanítás, vagyis a szónok feladataként ismert lépések, illetve a beszédrészek 

sorrendje, logikai kapcsolatai. Ezen túlmenően olyan struktúraképző retorikai eljárásokat is figyelembe vett a 

korai szövegnyelvészet, amelyet a strukturalista poétika és a neoretorika leíró alakzatrendszere közvetített 

számára. A szintaktikai szabályokat felülíró négy változáskategória (az adjekció, detrakció, transzmutáció, 

immutáció) beépíthetőnek látszott a grammatikaelmélet szabályrendszerébe (Dressler 1972: 5, Adamik 1979, 

van Dijk 1980: 112–127, de Beaugrande–Dressler 2000: 37–38). A generatív poétika tehát lehetőséget kínált 

egyfelől a szövegstruktúra generálhatóságára, másfelől egy olyan általános és átfogó szövegnyelvészeti modell 

megalkotására, amely alkalmas a különböző fokban retorizált poétikai struktúrák leírására is (Bierwisch 1974). 

A fentiek arra utalnak, hogy az induló szövegnyelvészet kezdetben a retorika formális arculatával szembesült. 

A szövegegész mint kutatási tárgy szükségszerűen együtt járt a műfaji-szövegtipológiai szempontok 

bevonásával. Az ösztönző egyfelől a 60-as évektől kibontakozó strukturalista narratológia volt (ekkor vált 

szélesebb körben ismertté a modern narratológia egyik alapműve: Propp 1995 mesemorfológiája), másfelől az 

emlékezetkutatás, amelynek kitüntetett anyaga a történetelbeszélés (Pléh 1986: 11, 20–28). Az első 

összefoglaló szövegtanok tehát már számoltak a szövegek közös jegyeivel: tipológiai fejezeteikben az 

elbeszélés mellett szó esik más karakterisztikus szövegtípusokról, illetve szuperstruktúrákról (leírás, érvelés; 

illetve irodalmi, tudományos stb.), de utalás sem történik arra az ismeretre, amelyet a retorikai hagyomány 

mások mellett az említettekről felhalmozott (van Dijk 1980: 128 és kk.; de Beaugrande–Dressler 2000: 235 és 

kk.), holott, mint Coseriu (1994: 15) megjegyzi, a klasszikus retorika elsősorban a szövegfajtákat vizsgálta. 

Kivételt jelent e tekintetben Balázs János (1985) könyve, amely azonban mintha túl szorosra fűzné a 

kapcsolatot az antik tudomány és a modern nyelvészeti szövegtan között. Felmerül tehát a kérdés: 

feltételezhetünk-e „tudati folytonosságot” (Coseriu) a szövegfajták retorikai rendszerezése és a 

szövegnyelvészet tipológiai szempontjai között. 

 

2.2. A nyelvészeti szövegkutatás kezdetei óta a retorika korábban rejtve maradt arculata is feltárult. 

Szemléleti változást hoztak e tekintetben a mindennapi nyelvhasználatot és a nyelvi műveltséget új alapokról 

megközelítő nyelvfilozófiák. 

A pragmatikai elméletek fényében felismerték, 

a) hogy a retorika érdeklődésének középpontjában (a nyelvfilozófiákhoz hasonlóan) a beszéd, mégpedig a 

gyakorlati életben használt beszéd állt; 

b) hogy a megnyilatkozást az antik tudomány is a körülményekkel (circumstantiae): a kontextussal való 

összefüggésében vizsgálta; 

c) hogy a nyelvi megnyilvánulás szándékvezérelt és társadalmi hatásra törekszik. (vö. Barthes 1997: 80–81, 

Enkvist 1995: 252–253, Plett 1988: 132). 

 

A szellemtudományok módszertani önállóságát megalapozó filozófiai hermeneutika a racionalista 

tudományelméleten átnyúlva tudatosan fordult a retorikai hagyomány felé, mivel benne a nyelvi megismerés 

és megértés modelljét ismerte fel, amely a humántudományok önértelmezése számára kiindulópontul szolgál. 

Felfogásuk közös eleme a hermeneutika értelmezése szerint: 

a) az a meggyőződés, hogy az emberi világ- és önértelmezés nem választható el a kommunikációs 

folyamatban aktualizálódó nyelvtől; 

b) az ember társadalmiságára vonatkozó ismeret nem a logikai igazságra, hanem a retorika érvtanában 

alkalmazott valószínűre épül; 

c) az etikailag megalapozott meggyőző érvelés és az értelmezés, vagyis „az emberi nyelviség retorikai és 

hermeneutikai aspektusa […] áthatják egymást” (Gadamer 1984: 37–38, 1990a: 24–25, 1990b: 176–

177). 

 

A filozófiai megközelítések feltárták a retorikai hagyomány nyelvelméleti és etikai dimenzióit is, amelyek 

több ponton is érintkeznek a szövegnyelvészet elméleti alapjaival. 

 

2.3. A 60-as évek közepétől tehát fokozott érdeklődés mutatkozott a retorika iránt. Ennek hátterében 

egyfelől a strukturalista irodalomelmélet, másfelől a pragmatika és a szövegnyelvészet, illetve a filozófiai 

hermeneutika állt. Az egymástól igen eltérő előfeltevések egy irányba mutató igényei arra utalnak, hogy 

felismerték a retorikai hagyomány összetettségét. A különböző területeken meginduló retorikai kutatások 



eredményeként újra élővé, hatékonnyá vált az antik ismeret, ezért egyesek a retorika reneszánszáról (Plett 

1988: 132), mások (Florescu nyomán Kiss 1977: 181) a retorika rehabilitációjáról beszélnek. A megújult 

retorika és a szövegnyelvészet kapcsolatát ma már kétszintű viszonyrendszerként értelmezhetjük: régi 

változatában inspiráló előzményként, új változatában sajátos karakterrel rendelkező társtudományként. 

Nyilvánvaló azonban, hogy szemléleti eltérés van a mai és a történeti változat között, így a nyelvészeti 

szövegkutatásban felmerülő kérdésekre is különböző válaszokat kaphatunk az új és a régi retorikától. Egy 

fogalom- illetve rendszertörténeti vizsgálat, amelyre dolgozatom kísérletet tesz, csak az utóbbira 

támaszkodhat. 

 

2.4. A mai szövegnyelvészet egyik aktuális feladatát a szövegként értelmezett nyelvi jelenségek 

osztályozásában látja, abból a tapasztalati tényből kiindulva, hogy az egyéni megnyilatkozások közös 

jegyekkel: típustulajdonságokkal is rendelkeznek; a típusjegyek befolyásolják (meghatározzák) a szövegek 

nyelvi szerveződését (struktúráját) és összefüggnek kommunikációs funkcióikkal. A szövegtipológiai kutatás 

tehát bizonyos értelemben a szövegtan problematikájának alapjait érinti, ám az osztályozási szempontok 

megválasztása mégsem egyszerű. A korábbi tipológiai kísérleteket értékelő elméleti reflexió a nehézségek 

okait abban látja, (a) hogy – amennyiben a szövegnyelvészet a nyelvhasználati gyakorlat széles körét tartja 

szeme előtt – lehet-e megfelelő elméleti alapot és egységes kritériumrendszert találni a sokféleség 

rendszerezésére; (b) hogy egy szinkrón szempontú rendszerezés magyarázatot tud-e adni szövegtípusok 

(műfajok) történeti változataira; (c) hogy egy többszempontú rendszerezés megmaradhat-e a szövegnyelvészet 

keretében (Kocsány 1989: 37–41, 2002: 9–11, 52–64; a különböző szempontú tipológiákra Eőry 1996: 130–

145, Tolcsvai Nagy 2001: 331–338). 

Abból kiindulva, hogy a megfelelő szövegformák használatára vonatkozó tudásunk forrása adottságaink 

mellett nem csupán a kommunikáció gyakorlatában spontán módon elsajátított minta, hanem a képzés során 

tudatosan kialakított (nemegyszer normaként elvárt) ismeret, dolgozatomban megkísérelek annak az 

örökségnek a közelébe jutni, amelyet a szövegnyelvészet a retorikától kapott. Közismert, hogy a nyelvi-logikai 

(időnként a filozófiai) képzés bázisa évszázadokon át a retorika volt; valamint az is, hogy ez a tárgy az idők 

során mind tartalmában, mind módszerében igen sokat változott, ezért az a cél, amelyet egy efféle vállalkozás 

adott keretek között maga elé tűzhet, csak igen korlátozott lehet; ami elvégezhető, az csupán tipológiatörténeti 

mélyfúrás. 

Dolgozatomban a következő kérdésekre kerestem választ: 

1) Miként határozták meg az antikvitásban, majd később az egyes szerzők a számba vett szövegformációk 

strukturális és funkcionális sajátosságait? 

2) Milyen szempontok alapján osztályozták a szövegeket és alakították ki azok hierarchikus szintjeit? 

3) Miként változott (szűkült) az idők során a rendszer, és mi volt ennek oka? 

4) Melyek voltak azok a műfajok (szövegtípusok), amelyek a műfaji rendszerben változatlanul 

megmaradtak, s lehet-e ebből valamilyen következtetést levonni? 

 

A retorikai tipológiák csak az írott (illetőleg tervezett) és szekvenciális (többmondatos) szövegeket vették 

számba, a mindennapi beszédformákra nem fordítottak figyelmet (az antik retorikai előgyakorlatok ilyen 

szempontjára Bolonyai 2001: 34, 35. jegyz.). Ezért ez a rendszer a szövegnyelvészet igényénél szűkösebb. Az 

egyes szövegosztályok és alosztályok megnevezésére a modernebb retorikák a ’műfaj’ fogalmát használják, 

ezt az általános megnevezést nehezen lehet megfeleltetni a mai szövegnyelvészet differenciált tartalmú 

’szövegfajta’, ’szövegtípus’, ’műfaj’ fogalmainak (az utóbbiakra Kocsány 2002: 55–59). 

Az anyag felkutatásában támaszkodhattam a hazai retorikaoktatás történetét feldolgozó munkákra: 

elsősorban Vígh Árpád (1981) könyvére és a közelmúltban megjelent retorika tankönyvre (Adamik–A. Jászó–

Aczél 2004), valamint a legújabb forráskiadásokra (Bolonyai szerk. 2001, Imre szerk. 2000; Bitskey szerk. 

2003). A fogalmak értelmezésében segítségemre volt a Niemeyer kiadó nagyszabású vállalkozása: a retorika 

történeti szótára (Ueding hrsg. 1992–2003). 

 

3. A ’retorikai hagyomány’ értelmezése 
 

3.1. A ’retorika’ fogalma szűkebb értelemben csupán a szónoki művészetre és technikákra vonatkozó 

rendszerezett ismeretet jelenti, tágabb értelemben az előzőn kívül és mellett egy sajátos nyelvfelfogást, 

világlátást és műveltségeszményt is, amely a nyelvi kultúra egészét áthatja. Dolgozatom az utóbbi felfogásban 

használja a ’retorikai hagyomány’ fogalmát. Bár úgy tetszik, hogy ebben a formában túlzott általánosítása egy 



változataiban is karakterisztikus szemléletmódnak, nem kívánja elfedni a tudomány történeti sokszínűségét. 

Annál kevésbé, mivel tárgyunk szempontjából épp a változatokban megragadható állandó az, aminek 

jelentőséget tulajdoníthatunk. 

Történeti megközelítésben igaz az a megállapítás, hogy retorikáról általában nem lehet beszélni még az 

antik korszakban sem (Adamik 1979: 92), mivel már ekkor is legalább két irányzattal kell számolni: egy 

filozófiai alapozottságú és egy gyakorlatias értelmezéssel (Florescu nyomán Kiss 1977: 178). A történeti 

vizsgálat kimutatta továbbá azt is, hogy az egymást követő antik szerzők munkáiban is érzékelhető a retorika 

tárgykörének bizonyos fokú átrendeződése, leszűkülése (Adamik 1998), amely később a szinkretikus rendszer 

széttagolódásához vezetett. Florescu a retorika történeti fázisait az eredet és a mai állapot között a beszűkülés, 

a feltámasztási kísérletek, az elhanyagoltság és a tetszhalál állapotával írja le (Kiss 1977: 178); megújulása a 

XX. század második felében szerinte azért következett be, mert a retorika visszatalált ahhoz az antik filozófiai 

hagyományhoz, amely az embert és nyelviségét állította középpontba. 

 

3.2. A retorika belső rendszerében bekövetkezett változások a vele szemben támasztott társadalmi igények 

megváltozásával függtek össze. 

Művelődéstörténeti jelentőségű fordulat volt az, amikor a Kr. u. I. században vezető szerepet kapott az 

oktatásban. A tárgy alkalmas keretet nyújtott irodalmi, történeti, filozófiai, etikai ismeretek megszerzésére, 

logikai készségek gyakorlására. Kulturális befolyása, amely kiterjedt a tudományra és az irodalomra egyaránt, 

közéleti szerepének visszaszorulása idején is megmaradt. „A rétorikai műveltség lett a szellemi és társadalmi 

elit megteremtésének egyik legfontosabb eszköze és életformájának része” – írja Bolonyai Gábor a 

hellenizmus időszakáról (2001: 19, vö. Bollók 1992: 554–555). Az oktatás igényei nyomán ez idő tájt születtek 

meg olyan nagyhatású tankönyvek, amelyek a fokozatosság elvét megvalósítva segítették a szónoki ismeretek 

és a jártasság megszerzését (egy ilyenről szólunk a későbbiek során), ám az is bizonyos, hogy a didaxis az idők 

folyamán dogmatizálta, szabálygyűjteménnyé merevítette a retorika rendszerét (az utóbbi folyamatról Barthes 

1997: 106–112). 

A reneszánsz idején – nem függetlenül attól, hogy filozófiai kapcsolatai megerősödtek – újra elméleti 

arculata vált dominánssá. „A filozófia mellett a retorika vált a reneszánsz nagy tudományelméleti 

univerzalizáló rendszereinek egyikévé” – írja Imre Mihály (2000: 407–408). Klaniczay (1975: 12–13, 19) 

szerint a reneszánsz művészet egyensúlyát az arisztotelészi valósághűség, a platóni szépségeszmény és a 

nyelvi kifejezés általános elméleteként értelmezett retorika formaigényének szintézise teremtette meg. 

A XVI. század közepétől a retorika közéleti (meggyőző) funkciójának háttérbe szorulása, valamint az 

irodalmi ízlésváltozás következtében az elokúció jelentősége megnő; ezt erősíti az ékítményeket halmozó 

korabeli költészet, valamint vele párhuzamosan a költészetelmélet megszületése. Ezzel megkezdődik a retorika 

mint rendszer széttagolódása; egy része elindul a stilisztika, más része (az invenció és a diszpozíció) a 

dialektika felé (Klaniczay 1975: 54–57, 106–107). A folyamat fordított irányú is: a retorika tárgyköre a 

poétikával (vagy annak egy részével) bővült. Az egyes nemzeti hagyományok rokon irányzataiban más-más 

megoldások születnek, s az sem mondható, hogy a költészeti formákban csupán az alakzatok képviselnék a 

retoricitást. Plett (1988: 131–132) rámutat, hogy a retorika története során átfedések, érintkezések alakultak ki 

az ékesszólás, a poétika és általában az irodalmi formák közt, a nyugat-európai hagyományban ezek 

„természetes egységet” alkottak, de a klasszicizmusig „a retorika őrködött a poetológiai gondolkodás fölött” 

(vö. még Sőtér 1936: 6, Bán 1971: 8). A kibővült retorikák ugyanakkor az antik szabályok alapján elkülönítve 

tárgyalják a rendszeren belül a valóságra utaló és a fikcionális műfajokat (példa erre Bitnitz Lajos alább 

vizsgálandó könyve, másokra Vígh 1981). 

A XVII–XVIII. században a szillogisztikus logika legyőzi a retorikát; a természettudományok fejlődése a 

retorika valószínűség-logikájától eltérően a törvényszerűségre alapozott megismerésmódot igényli. Az alapmű: 

Descartes Értekezés a módszerről című munkája (1637), amely a filozófia tárgyaként az evidencián alapuló 

tudást jelöli meg. A valódi tudás pedig nem más, mint egy evidens első igazságból kiinduló állítások koherens, 

ellentmondásmentes rendszere. Az igazsághoz Descartes szerint inkább elvezet a „józan ész”: a megfigyelés, a 

differenciált gondolkodás és a logikai bizonyítás, mint a köztapasztalaton alapuló meggyőzés, valamint a 

hagyomány által közvetített vélekedések ismerete. A filozófia ebben az értelmezésben a logikára alapozott 

ismeretelmélettel azonosul, amelyből szükségszerűen kimarad a retorika nyelviségre alapozott 

gondolatrendszere. Vico a racionalista módszereszménnyel vitázva egy humanista hagyományon nyugvó 

ismeretelmélet kidolgozásával törekszik arra, hogy visszaállítsa a retorika és a filozófia kapcsolatát. 

Arisztotelész Nikomakhoszi etikájáig visszanyúlva tisztázza a ’verum’ (az igaz) és a ’certum’ (a bizonyos) 

kategóriák és a nekik megfeleltethető tudás: a ’scientia’ (a tudományos tudás) és a ’conscientia ’ (a valamiről 



való tudás) különbözőségét. A körülmények szerint változó, alkalmazkodó emberi viselkedés megítélése csak 

a „valószínűség” alapján lehetséges; ez vonatkozik az egyedi esetekre épp úgy, mint a történelmi folyamatokra 

és a művészi igazságra is. A megismerés inventív jellegét hangsúlyozva Vico rámutat arra, hogy a logikai 

bizonyítás kiinduló tétele: az ’első igazság’ maga is ’megtalálás’ vagyis invenció eredménye, tehát az invenció 

megelőzi a bizonyítást. A racionalista logika mellé állítja a retorika érvtanát: a topikát, amely társadalmi 

tapasztalatokat rögzít, és lehetővé teszi az etikai döntést elősegítő meggyőzőre való rátalálást. 

Vico retorikai ismeretelméletére szemléleti előzményeként hivatkozik a filozófiai hermeneutika, s így a 

retorikai hagyomány a XX. század 60-as éveitől ismét filozófiai dimenziókat kapott. Ezzel egyidőben a 

retorika nyelvfelfogását sok ponton igazolták a nyelvhasználat szabályait kutató pragmatikai nyelvelméletek is. 

(A fentiekre Gadamer 1984: 31–40, Grassi 1992: 56–66, Somlyó 1992: 97–98, Rozsnyai 1994: 711–712). 

A XVIII. században a rendszer széttagolódásának jeleként szakosodási folyamatok indulnak meg a 

retorikában: előtérbe kerülnek az irodalmi, a lélektani vagy a logikai aspektusok (vö. Adamik–A. Jászó–Aczél 

2004: 140–141). A retorikai argumentáció kidolgozásának igénye talán a racionalista módszerű bizonyítás 

ellenhatásaként is értelmezhető például Richard Whately retorikában, amely hatást gyakorolt Acsay Ferenc 

alább vizsgálandó elméleti munkájára is. 

Mivel a romantikus művészeszmény értékesebbnek tartotta a természetadta tehetség szabad 

megnyilvánulását, mint a szabályok követését, az új ízlés az irodalomban a retorikai minták háttérbe szorulását 

vonta maga után. Ezzel párhuzamosan viszont a XIX. század társadalmi (politikai) életében jelentőséget kapott 

a retorika közéleti arculata. Különösen így volt ez a magyar reformkor idején, amit fölerősített a magyar nyelv 

hivatalossá válásával az anyanyelvi oktatás igénye, a fellendülő irodalmi élet is. A jelentősebb hazai 

retorikákban nyomon követhető az új tudományos, irodalmi és oktatási igényeknek megfelelő széttagolódás és 

specializálódás folyamata, ami azt jelenti, hogy a századvégi retorikák a szónoki beszéd mellett már olyan írott 

szövegformákat (műfajokat) is tárgyalnak, amelyek a szövegnyelvészet tipológiai kategóriáival (részlegesen) 

megegyeznek. 

A szövegnyelvészeti megközelítés számára tehát a retorika történetének a maival rokon nyelvelméleti 

aspektusai, valamint a szónoki műfajokon kívüli szövegformák rendszere kínál tanulságokat. 

 

3.3. Leszűkítenénk a nyelvészeti szövegtipológiát érintő retorikai hagyományt, ha nem vennénk figyelembe 

a retorika és a poétika korábban már említett történeti kölcsönviszonyát, illetve a mindennapi 

nyelvhasználatnak a retorika által hagyományozott (írott) szövegformái és az irodalmi műfajok közötti 

érintkezéseket. Bár Arisztotelész külön tudomány keretében foglalkozik a gyakorlati célú („beszélt nyelvi”) és 

a „költői” (a „cselekvést utánzó” mimetikus) műfajokkal, a későbbi retorikák az elbeszélő szövegek (leginkább 

a történetírás) szerkezeti szabályainak leírásánál felhasználják a Poétikában a fabuláris műfajokra 

megfogalmazott formaelveket. Ilyenek például a meseszövésre vonatkozó követelmények közül a következők: 

a) Legyen a történet lezárt egész: „aminek kezdete, közepe és vége van” az ábrázolt cselekmény vagy 

történés belső logikája értelmében (50b26); 

b) Legyen a történet „egységes”: csak a szükséges dolgokat tartalmazza; részei „a valószínűség és 

szükségszerűség szerint” kapcsolódjanak egymáshoz (51a32–35); 

c) A történet természete szerint lehet egyszerű vagy bonyolult (52a11), az elbeszélésnek az egység 

követelményét e szerint kell megvalósítania. 

 

Az alább szóba kerülő magyar retorikák közül Bitnitz (1827), Névy (1970, 1891), Acsay (1889) és Négyesy 

(1895b) munkáiban találkozunk a fenti formaelvekkel elsősorban a történetírás szabályai kapcsán. 

(Elmondható tehát, hogy a történetírás retorikai aspektusa a magyar tudományban már a XIX. században sem 

volt ismeretlen.) 

Mind a poétikában, mind a retorikában fontos szerepet kap a jellemábrázolás. Az emberi sorsokat, 

cselekedeteket megjelenítő fabuláris műnemek: az epika és a dráma természetüknél fogva jellemekre épülnek. 

Ezen túlmenően Arisztotelész Poétikájában (48a1–18) a jellem minősége műfaj-meghatározó tényező: a 

tragédia és a komédia abban különböznek egymástól, hogy az előbbi hősei a köznapi embereknél nemesebbek, 

kiválóbbak, az utóbbié gyarlóbbak, rosszabbak. A retorikában a jellem a személyi érvek (argumenta a persona) 

egyike, s mint ilyen, érvforrásként bármely beszédnemben előfordulhat, ahol valamilyen vonatkozásban 

személy(ek)ről esik szó. Ezért a jellemábrázolás mint sajátos tárggyal és felépítéssel bíró szöveg, helyet kapott 

a szónoki előgyakorlatokban, amelynek gyakori témája Bolonyai (2001: 55) szerint egy drámarészlet 

feldolgozása volt. Ugyanő mutatott rá arra (i. m. 55, 61), hogy az antikvitásban és a középkorban a 



jellemábrázolás a levél műfajához állt közel. A későbbi retorikák, így Acsay Ferenc prózaelmélete, a leírás 

egyik altípusaként tartják számon. 

Az erkölcsi minőség a retorikai célok teljesülésének is előfeltétele; a szónok jelleme Arisztotelész szerint 

(1982: 1356a, 1378a) „a legfőbb bizonyíték” olyan kérdések esetében, amelyekben „megoszlanak a 

vélemények”. Más bizonyítékokon kívül „a bölcsesség, az erény és a jóakarat” az, amely hitelessé teszi az 

általa képviselt ügyet és képes meggyőzni a hallgatóságot. A hitelesség és a hatásosság mint együttes elvárás, 

meghatározta a szónok mondanivalójának tartalmát, előadásmódját, magatartását is. Míg Arisztotelész (1356a) 

szerint a hatást elsősorban a beszéd tartalmi elemeivel kell elérni, a latin szerzők (főként Cicero 1987: 18–19 

és Quintilianus 11, 3, 61–76) részletes tanácsot adtak a szónoki önbeállításra, a beszéd metakommunikációs 

technikáira: „a test ékesszólására”, különösen a hanghordozásra vonatkozóan is (vö. Adamik – A. Jászó – 

Aczél 2004: 113–122) A pronuntiatio a klasszikus retorikák értelmezésében egyfajta szerepjáték és/vagy 

önprezentáció (Bolonyai 2001: 36), amely egyszerre szolgálja a mondanivaló és a szónok személyének 

erkölcsi hitelesítését. A szónoki előadás a drámai hős monológjához áll közel, ami fordítva is igaz, az antik 

drámák vagy eposzok monológjai a retorika szabályai szerint épültek fel (vö. Adamik –A. Jászó–Aczél 20–

24). A szónoki beállítódás és hangnem a lírai műfajok közül leginkább az ódára és a himnuszra jellemző. 

A retorikai szituáció maga is tartalmaz bizonyos dramatikus elemet, ami kihat a beszéd szövegének 

szerveződésére is. A sajátos, egyoldalú dialogikus helyzet kiegyensúlyozására a szövegbe épülnek be 

valódinak ható dialógusok, erre szolgál a ún. pragamatikus alakzatok egy része: a megszólítások, a retorikus 

kérdések, a kérdés–felelet alakzatai. Egyfelől a figyelem ébrentartását, másfelől a szónok iránti bizalom 

fenntartását célozzák a digressziós megoldások, a bizonyító erejű példák: parabolák, mesék, a szónok erkölcsi 

ítéletét megvilágító gnómák. A témakifejtésben betöltött funkciójuk mellett hatáskeltő szerepük is volt a 

szónoki cél elérését vezérlő beszédaktusokra épülő részszövegeknek: a leírásnak, az elbeszélésnek, a 

cáfolásnak, bizonyításnak stb. A mondottakból következően a szónoki beszéd sajátosan összetett komplex 

szövegforma, amelynek szövegnyelvészeti értelemben nincs homogén tipológiai karaktere, illetve ha van, 

akkor az épp a tipológiai összetettségben ragadható meg. A szövegtípusokra irányuló kutatás számára tehát a 

szónoki beszéd összetevői a figyelemre méltók. 

 

3.4. Az irodalmi műnemek hármas rendszerét Arisztotelész Poétikájának a költői utánzás módjairól szóló 

részére (1997: 48a19–20), illetőleg a számára is forrásul szolgáló Platón Állam (1989) című munkájának az 

„elbeszélés formájára” vonatkozó kitételeire szokták visszavezetni (Wellek–Warren 1972: 345, Markiewicz 

121). Az osztályozás alapja itt a történet közvetítőjének személye. Az egyértelműbben fogalmazó Platónt 

idézzük: „[…] a költők és mesélők szövege minket a múltról, jelenről, jövőről tudósít […]”; „Ezt pedig 

egyszerű elbeszéléssel érik el, vagy utánzással, vagy mindkettővel” (392cd). „Az az elbeszélés, ha a költő 

elmondja a beszédeket és a beszédek közti eseményeket.” „De ha a költő másvalaki nevében beszél, akkor 

szerintünk a lehető leghasonlóbban annak a szavait adja vissza, akit mint beszélőt megjelöl.” „Amikor valaki 

máshoz akar hasonlítani mind hangjában, mind megjelenésében, akkor utánozza azt”; „[…] ha a költő sehol 

sem rejtekezik, költeménye és elbeszélése teljességgel utánzásmentes […]” (393bcd); „[…] ez az utánzás 

nélküli egyszerű elbeszélés”; „[…] adódhatik ennek ellenkezője is, amikor a költő a beszédek közti szöveget 

elhagyva, csak a párbeszédeket tartja meg” (394ab). A későbbiek során az idézett részeket úgy értelmezték, 

hogy az az előadásmód, ahol csak a költő beszél, a lírával, ahol a szereplőknek adja át a szót, a drámával, ahol 

mindkettő megszólal, az epikával azonosítható. 

A klasszikus szöveghelyekre alapozott műnemi hármasság első kidolgozójának Diomedész Kr. u. IV. 

századi római grammatikust tartják (Markiewicz 1968: 121); az ő nyomán terjedt el a későbbiek során ez a 

rendszerezés. Nálunk Károlyi Péter 1567-es elméleti munkája már ilyen módon osztályozza az irodalmi 

műnemeket (Bán 1971: 11), de ennek általános elfogadása a romantika teoretikusainak köszönhető. Genette 

(1988) fogalomtörténeti vizsgálattal kimutatta, hogy a három műnem elméletének az antik szerzőkre való 

visszavezetése nem más, mint a forrásszövegek félreértelmezésén nyugvó „retrospektív illúzió”, ugyanis mind 

Platón, mind Arisztotelész kizárólag a cselekvést ábrázoló műfajokkal foglalkozott. Más kiindulással ezt az 

értelmezést erősíti Bolonyai (1997: 119), aki szerint Arisztotelész Poétikája „az utánzás tárgyát az emberekre 

korlátozza, éspedig a lényüket leginkább kifejező, erkölcsileg értékelhető cselekedeteikre” [kiemelés az 

eredetiben]. Arisztotelész etikai felfogásában fontos helyet foglal el a tudatos döntésen alapuló cselekvés, 

feltehető, hogy poétikája is ezért összpontosít azokra a műfajokra, „amelyekben az ember mint cselekvő 

erkölcsi lény jelenik meg”. Mivel mind Platón, mind Arisztotelész a hivatkozott helyen is az ábrázoló 

művészet keretében maradt, s ennek köréből nem csupán a lírát, de a nem utánzó prózát: az ékesszólást is 

kizárta, Genette (1988: 212–213, 218, 221 és kk.) kimutatta, hogy a lírát csak akkor lehetett belevonni ebbe a 



rendszerbe, ha az utánzás-elvet rá is kiterjesztik. A szóban forgó szövegrészek helyes értelmezése szerinte az, 

ha nem külön műfajként, hanem a fabuláris műfajokon belül „a nyelvészethez tartozó kategóriákként”, vagyis 

beszédmódként fogjuk fel. Így a kizárólagos költői beszéd volna a tiszta diégézis, ami csak elméleti lehetőség, 

a kizárólagos szereplői beszéd a dráma és a kettő keveréke az eposz (Genette 1988: 235, 217, 223). A platóni 

megfogalmazás, úgy vélem, jogot ad arra, hogy a fentieket tovább finomítva, kategóriáit mai fogalmainkkal a 

történetközvetítés közlésformáiként, illetve az idézés különböző módjaiként fogjuk fel: ilyen értelmezésben a 

párbeszédes dráma egyenes beszéd; a vegyes (epikus) beszédmód elbeszélői tudósítás és a szereplő egyenes 

beszéde; az, amikor „a költő elmondja a beszédeket és a beszédek közti eseményeket”: tudósítás és függő 

beszéd. (A beszélő személyén alapuló műfaji rendszerezést Babits is kritikával illette, vö. Babits 1919: 580–

581.) 

A beszélői szerep jelensége a retorikában is felmerült: az elbeszélői műfajokba iktatott szereplői beszédet a 

retorikák vagy alakzatként, vagy szövegtípusként kezelik. Cornificius (2001) a stíluseszközök közt egymástól 

elkülönítve és megkülönböztetve tárgyalja a beszéltetést és a beszélgetést. Az előbbi az azonos gondolat 

variációjának egy fajtája: a tárgyalásmóddal való variálás alakzata (Cornificius 2001: 4, 43, 55), amit egy adott 

személy belső beszédének megjelenítéseként értelmezhetünk; az utóbbi valamely személy(ek) megszólaltatása 

jellemzés céljából (Cornificius 2001: 4, 52, 65). Ugyanilyen funkciót tulajdonít a dialógusnak Bitnitz (1827: 

236–239), de ő a prózai műfajok egyik alfajaként tartja számon; a beszéltetés pedig Négyesy (1995b: 186–187) 

tipológiai rendszerének egyik eleme. 

3.5. A retorika igen vázlatos történeti áttekintésével és néhány tematikus példával a retorikai hagyomány 

sokszínűségére és gazdagságára kívántam utalni. Egy sajátos szellemiséggel és megközelítésmóddal állunk 

szemben, amely az ember társadalmiságának és nyelviségének lényegi vonatkozásait vonja látókörébe. Ez ad 

magyarázatot a retorikai hagyomány továbbélésére, megújulási képességére, „tartósságára és rugalmasságára 

az évszázadok során” – ahogy Plett (1988: 133) fogalmaz, valamint arra, miért szorult háttérbe azokban a 

korszakokban, amikor a nyelv kommunikatív és műveltséghordozó szerepe nem kapott elég figyelmet. Az 

antik retorika még szintetikus és szinkretikus formában tartalmazta a nyelvhasználatra vonatkozó általános 

szabályokat; a későbbiek során, amikor a nyelvi tapasztalatok más és más aspektusai kerültek előtérbe, a 

retorika előtt két lehetőség állt: vagy átalakul belső rendszere, vagy a nyelv új megközelítésmódjai önálló 

tudományként kiszakadnak a retorika rendszeréből. Erre a szövegformák és műfajok retorikatörténeti 

vizsgálata is példával szolgál. 

 

4. A szövegtípus és a műfaj mint szociokulturális és/vagy kognitív minta 
 

4.1. A nyelvhasználati szövegek osztályozása ugyanolyan gondokat okoz a szövegnyelvészet számára, mint az 

irodalomtudománynak a műfajelméleti kérdések megoldása. Mivel mindkét esetben hasonló funkciójú és 

szerveződésű nyelvi struktúrákról van szó, nem meglepő, hogy a rendszerezésükre vonatkozó megoldási 

kísérletek iránya is egybeesik. Mielőtt választ keresnénk arra a kérdésre, hogy mely pontokon tudnak 

hozzájárulni a retorika hagyományozott szövegmintái a mai tipológiai dilemmák feloldásához, szükséges 

vázlatosan áttekinteni a szövegek és a műfajok osztályozásával kapcsolatos szövegnyelvészeti és 

műfajelméleti problémákat. Legelőször a szövegtípus és a műfaj mibenlétére, jellemzőire vonatkozó 

felfogásokat, amelyek a két testvértudományban számos egyezést mutatnak, ezt próbálják érzékeltetni az 

alábbi párhuzamos vélemények: 

a) A különböző szövegek bizonyos hasonlóságok, közös jegyek alapján sorolhatók valamely szövegtípusba. 

A szövegtípusokat immanens nyelvi és nyelven kívüli tényezők, illetve kognitív és kommunikatív aspektusok 

határozzák meg (Kocsány 1989: 38, 41; 2002: 53–54). – A műnem és a műfaj a konkrét irodalmi művek 

meghatározott csoportjainak, osztályainak közös jegyeit tartalmazza (Kanyó 1973: 39). A műfajok a szövegek 

osztályai, pontosabban: a műfajok az osztályok, a szöveg az, ami irodalmi (Todorov 1988: 285–286). 

b) A szövegtípus társadalmilag kialakult forma, amelyhez az egyén alkalmazkodik, ennek folytán „minden 

szövegnek […] vannak bizonyos tipikus vonásai”; minden egyedi megnyilatkozás egyben tipikus is (Balázs 

1985: 221–222). – „[…] A műfaj a diszkurzív tulajdonságok történetileg hitelesített kodifikációja” (Todorov 

1988: 286). A műfajiság jegyei az irodalmi művet „belülről szervezik meg […] úgy, mint egy csontváz […] 

nincs olyan irodalmi mű, amelynek ne lenne generikus csontváza” (Skwarczyńska 1973: 55–56). 

c) A szövegtípusok hagyományozott minták, amelyek bizonyos kommunikációs szituációkhoz kötött nyelvi 

cselekvések mintáival vannak összefüggésben. (Beaugrande –Dressler 2000: 235, Pléh 1986: 19, Ermert 

véleményét idézi Vater 1992: 160, Eőry 1996: 135). – A társadalmi kommunikációban „bizonyos diszkurzív 



tulajdonságok” visszatérésével kell számolni, amelyek később „kodifikálódnak”; ezek realizálódnak a 

műfajokban (Todorov 1988: 286). 

d) A társadalomban kialakulnak bizonyos mintarendszerek, amelyek eligazítják az egyént a társadalmi 

cselekvésformákhoz illő nyelvi viselkedés elvárt normáit illetően. A közösség által hagyományozott, illetve 

intézményesített minták az egyén mindennapi tudásának részét képezik (Tolcsvai Nagy 2001: 334–336); A 

kommunikációs szituációnak megfelelő szövegtípus-választás elvárásaira, szabályaira vonatkozó tudás forrása 

gyakorlatban szerzett intuitív ismeret, amelynek egy részét az iskolai képzés is tudatosítja (Eőry 1996: 135). – 

Az irodalmi műfajok egy adott kor adott társadalmában „intézményként” funkcionálnak: a kultúra azokat a 

formákat kodifikálja, amelyek összefüggésben vannak ideológiájával (pl. az eposz a kollektív, a regény az 

individuális hőst bemutató elbeszélő forma), vagyis a műfaji rendszer szorosan kapcsolódik a kultúra más 

elemeihez. Az egyedi szövegek alkotása és befogadása az adott kor műfaji rendszerének „kodifikált” 

normáihoz igazodik, amely a szerzők számára „az írás modelljeit” jelentik, az olvasók számára pedig „elvárási 

horizontot” (Todorov 1988: 286–288). 

e) A szövegtípusok egyfelől az ember megismerő (kognitív) tevékenységével, másfelől az adott 

szövegformációk „kommunikatív relevanciájával”: a társadalmi kommunikáció történetileg változó igényével 

vannak összefüggésben. A megfelelő és elvárt nyilatkozatformák használatára vonatkozóan nyelvhasználókban 

kialakul egyféle tudás: szövegtípus-kompetencia (Kocsány 1989: 41, 2002: 53–54). – Az irodalom műfaji 

fogalmaihoz igények, „értékérzések” kapcsolódnak, amelyek beágyazódnak a társadalmi tudatba. Tehát egy 

adott kor társadalma rendelkezik „genológiai tudattal” (Skwarczyńska 1973: 63). 

 

4.2. A szövegek tipizálását, illetve az irodalmi művek műfaji minősítését egyebek mellett a változatok 

sokfélesége, komplexitása vagy a tipológiai tulajdonságok vegyülése nehezíti meg. A megoldás lehetőségét két 

egymást követő lépés kínálja: elsőként az, hogy sikerül-e feltalálni a műfaji-tipológiai alapformákat és 

meghatározni lényegi (strukturális, funkcionális) jegyeiket, majd, hogy sikerül-e őket egy egységes szemlélet 

alapján rendszerbe foglalni. Mind a szövegnyelvészetben, mind a műfajelméletben szép számmal vannak ilyen 

kísérletek. A kérdésfelvetések rokonsága mellett eltérően ítéli meg a két testvértudomány a tipológiai 

alapforma bázisát: a generatív és szemiotikai szemléletű műfajelmélet szerint a szöveg nyelvi (grammatikai-

szemantikai) struktúrája, diszkurzív tulajdonságai, illetve a szövegtípus adja meg a műfajiság alapjait (Kanyó 

1973: 40–41), a mai szövegnyelvészet továbblép, és a szövegtípust (mint a fentiekben láttuk) kognitív és 

kommunikatív meghatározottságúnak tekinti (Kocsány 1989, 2002 i. h.). Mindazonáltal a szövegtipológia 

kérdésfelvetései szempontjából is tanulságos lehet, ha megvizsgáljuk, milyen igényekkel lépett fel az 

ígéretesnek látszó szövegnyelvészettel szemben a nyelvi modellre támaszkodó műfajkutatás a 70–80-as 

években a műnemek és -fajok nyelvi alapformáival kapcsolatosan. 

 

4.2.1. Markiewicz (1968: 122) irodalomelmélete a műfajelmélet két irányzatáról szól: a diagnosztikus a 

létező művek adott műfaji tulajdonságait írja le; az esszenciális a műnemek mintapéldányainak, 

ideáltípusainak feltárására törekszik, amelyek a konkrét művekben tiszta formában nem vagy csak ritkán 

valósulnak meg. Az utóbbi irány képviselői közül idézünk néhány véleményt. 

Stefania Skwarczyńska (1973: 55–58) megkülönbözteti a „genológiai tárgyat”: a konkrét irodalmi mű 

sajátos egyedi formáját és a „generikus struktúrát”: a műnemi-műfaji alapformát. Az egyedi műben több 

generikus struktúra is összefonódhat, amit a mű „generikus instrumentációjának” nevez; ez adja meg egy adott 

alkotás speciális sajátosságait. A műnemi alapstruktúrát Goethe nyomán „természeti formának” tekinti, amely 

nyelvi jellegénél fogva a nyelvi kommunikációval egyidős. Az irodalmi műfajok struktúrái szerinte „a nyelvi 

kommunikáció struktúráinak funkcionális variánsai”. 

Kanyó Zoltán (1973: 50–51, 1976: 389) szemiotikai keretben és generatív logikai-szemantikai módszer 

felhasználásával próbálja meghatározni és leírni azokat az absztrakt nyelvi formákat: „beszédmódokat”, 

amelyek a műfajok mélystruktúráját adják. Rendszerét a nyelvi rendszer pragmatikai elemeire (deixis, igeidő, 

tér- és modális jelölők) építi. Abból a feltevésből kiindulva, hogy egy adott beszédmódban szoros összefüggés 

van a személyt jelölő névmások, az adott igeidő és térjelölés között, az absztrakt pragmatikai komponensek 

meglétének és hiányának variációiból állítja össze rendszerét úgy, hogy a pragmatikai jegyekkel nem 

rendelkező beszédmódtól kiindulva fokozatosan jut el a pragmatikailag jelölt struktúráig. Míg a kiinduló típust 

az általánosító, objektív, metanyelvi elméleti szövegek reprezentálják, illetve olyan általános ítéletek, mint a 

mondások, addig az utolsót a beszélgetés, társalgás. Köztük olyan műfajok vannak, mint a történetmondás, a 

jellemzés, a leírás perszonális és imperszonális módjai. – Bármily elvont alapozású is ez a rendszerezés, úgy 

tetszik, az egyes struktúrák rendelkeznek olyan közös jegyekkel, amelyek alapján egy átfogóbb kategória alá 



vonhatók. A történetírás és a perszonális elbeszélések közös jegye a narratív struktúra; a személyes 

jellemzések a leírás kategóriájába sorolhatók (az alább tárgyalt magyar retorikák így is tárgyalják); az 

általánosító beszédmódnak axiológiai aspektusai vannak, az általánosító önprezentáció pedig reflexív elem. 

Kanyó absztrakt nyelvi modellen alapuló tipológiája azért jelentős, mert nyelvi-logikai szempontokkal több 

ponton is támogatja a retorikai hagyományú szövegtipológiákat. (Az ún. egocentrikus partikulák pragmatikai 

alapozással nyelvi bázisát jelenthetik a perszonális elbeszélés szövegnyelvészeti megközelítésének is, vö. 

Tátrai 2002.) 

 

4.2.2. Vannak olyan nézetek, amelyek szerint mind nyelvhasználati, mind műfajtörténeti, mind 

művelődéstörténeti szinten számolni kell a műfaji alapformák létével. 

Mihail Bahtyin (1952–1953) elsőként tett kísérletet a mindennapi nyelvhasználat „beszédműfajainak” 

vizsgálatára. A szövegnyelvészet mai álláspontjával egybehangzóan úgy ítéli, hogy „a nyelvhasználat minden 

szférájában léteznek bizonyos viszonylag megszilárdult nyilatkozattípusok”: beszédműfajok, amelyek „[…] 

ugyanúgy szervezik meg beszédünket, mint a grammatikai (mondattani) formák” (359, 387 kiemelés az 

eredetiben). Mivel a beszédműfajok a gyakorlati élethez kapcsolódnak, ezeket elsődleges (egyszerű) 

műfajoknak tekinti, és megkülönbözteti a bonyolult nyelvi szerveződésű, elsősorban írásos „kulturális 

érintkezésformáktól”: a származékos (összetett) műfajoktól (ide tartoznak a művészi, tudományos, közéleti stb. 

szövegek), amelyek magukba olvasztják és a saját céljaiknak rendelik alá az elsődleges műfajokat. Bahtyin 

pragmatikainak mondható megközelítéssel felismeri egyfelől a mindennapi nyelvhasználatban a szövegtípusok 

létét, amelyek nyelvi formáját kommunikációs funkcióik határozzák meg; másfelől azt, hogy a kulturális 

érintkezés szövegeinek műfaji összetettsége (esetleges tipológiai heterogenitása) az őt alkotó különböző 

szerveződésű és funkciójú egyszerű műfajoknak köszönhető. 

A strukturalista-szemiotikai alapú irodalomtudomány az irodalmi műfajok történelmi változatait 

transzformáció (transztextualizáció) eredményének tekinti (Todorov 1988: 285), ugyanakkor számol az egyes 

diskurzustípusok „eredetszövegének”: az architextusnak a meglétével (Genette 1996: 82; 2. jegyz., 85–86). Az 

irodalomszemiotika generativista változata erre a ’genotextus’ fogalmát használja (Kanyó 1981). 

Az irodalomszemiotika utóbb említett hazai iránya fedezte fel műfajelmélet számára a folklorisztika által 

korábban is számon tartott egyszerű formák elméletét. André Jolles (1956) 1929-ben megjelent könyve az 

általa szociokulturális univerzáléknak tekintett kilenc alapformát elemez: a legendát, a mondát, a mítoszt, a 

rejtvényt, a mondást, a példázatos esetet, az emlékezést, a mesét és a tréfát. Olyan nyelvi struktúráknak tekinti 

őket, amelyekben a világra vonatkozó ismeretek, társadalmi tapasztalatok, értékítéletek rögzülnek és 

hagyományozódnak. Vannak bizonyos esztétikai tulajdonságaik, de nem azonosak az irodalmi formákkal. 

Kanyó (1985: 10–11) szerint a társadalmi tradíció kialakításában van szerepük az egyszerű formáknak: 

leginkább valamilyen közösségi aktushoz kapcsolódnak, és fő funkciójuk a felidézés megkönnyítése, az 

emlékezet ébrentartása. Úgy véli, az egyszerű formák logikailag, pragmatikailag megelőzik az összes többi 

irodalmi formát. Jolles koncepciójának más kritikusai nem értik, miért épp a megadott kilenc műfaj tekinthető 

egyszerű formának. Genette (1988: 228) gunyoros hangütéssel „naiv felsorolásnak” minősíti ezt a 

csoportosítást (vö. még Scholes 1974: 42–50), holott a szerző „egy egységes, alapjaiban rendezett, belsőleg 

összefüggő és tagolt egészet: rendszert” kívánt létrehozni. („Der Gesamheit aller Dichtung gegenüber erheben 

wir die Frage, inwieweit die Summe aller erkannten und unterschiedenen Gestalten ein einhaltliches, 

grundsätzlich eingeordnetes, innerlich zusammenhämgendes und gegliedertes Ganzes – ein System – bildet”; 

Jolles 1956: 5). A későbbiekben talán rá tudunk mutatni az egyszerű formák létének részben retorikai 

eredetére, annyi azonban most is nyilvánvaló, hogy van belső összefüggés közöttük: a) a mondás kivételével 

valamennyi forma narratív struktúra (vagy az is lehet); b) mindegyik a közösség értékszempontjaival áll 

összefüggésben. Ha tehát Jolles az egyszerű formákat az emberi gondolkodás strukturáló képességének 

megnyilvánulásaként értelmezi és „mentális diszpozícióra” vezeti vissza (i. m. passim), akkor arra 

következtethetünk, ebben kitüntetett szerepet juttat a narratív formáknak, illetve az értékelő attitűdnek. 

A fentiek nyomán elmondható, hogy a műfajiság nyelvi alapjait kutató műfajelméletek a feltételezett műfaji 

alapformákat részben a nyelvhasználat elemi formáira, részben mentális struktúrákra vezetik vissza. 

 

4.3. Az egyszerű formák egyikének: a mondásnak szövegtani-tipológiai vizsgálatával kérdez rá a nyelvész 

Kocsány Piroska (2002: főként 52–64) a szövegtipológiai alapformák létére és mibenlétére, valamint a nyelvi 

alapformák és a rájuk épülő (hozzájuk kapcsolódó) irodalmi műfajok viszonyára. A mondások egymondatos 

terjedelme, áttetsző nyelvi szerkezete, jelentése és kommunikatív funkciója alkalmat adott arra, hogy 

megvizsgálja és újraértelmezze a szövegnyelvészet olyan alapkérdéseit, mint 



a) a ’szöveg’ fogalma; 

b) a pragmatikai feltételek és a szöveg nyelvi szerveződése közötti kapcsolat; 

c) a szövegtípusokat meghatározó tényezők; 

d) a szövegtípusok logikai szintjeinek és történeti változatainak összefüggése. 

 

A mondás esetében, amelyet általános érvényű morális értékelő ítéletként definiál, szövegiség és tipológiai 

tulajdonság átfedi egymást; mindkettőt egyfelől egy látens, de fogalmilag megragadható erkölcsi értékelv 

határozza meg, másfelől az, hogy az erkölcsi értékelés ilyen kifejezésformáira folyamatosan van igénye a 

társadalomnak. A mondás példája általánosítható: a szövegtípusok létét kognitív aspektusok és „kommunikatív 

relevanciájuk” alapozza meg. Mindkét tényezőnek szerepe van a szövegtípusok történeti változatainak 

kialakulásában. Amennyiben a kognitív bázis része az emberi gondolkodásra általánosan jellemző 

megismerésmódoknak, akkor az konceptuális szinten bizonyos állandóságot ad a folytonosan alakuló formai 

változatoknak. Ilyen fogalmi szintű alappal rendelkezik a szerző szerint a mondások mellett az elbeszélés és a 

leírás és feltételezi, hogy rajtuk kívül lehet több is. Ebből következik, hogy a szövegtípusokra irányuló 

kutatásnak számolnia kell a mindennapi nyelvhasználat gyakorlati célú, szövegjelenségei mellett olyan 

történetileg kialakult, de jelenségi szinten folyamatosan változó szövegformákkal (szövegtípusokkal), 

amelyekre a társadalmi kommunikációban igény van, valamint ezen túlmenően olyan tipológiai alapformák 

(szövegfajták) létével, amelyeket „elsősorban bizonyos kognitív, illetve konceptuális tényezők relevanciája” 

határoz meg (i. m. 55). 

Mivel Kocsány Piroska (i. m. 7) a mondások vizsgálatában kiindulásként hivatkozik Arisztotelész gnóma-

meghatározására (1982: 1394a–1394b), amely történeti távlatba állítja a mondást mint egy sajátos fogalmi 

tartalom hordozóját, mint sajátos nyelvi formát és a hozzá kapcsolódó kommunikációs érdeket, feltehető, hogy 

a retorikai hagyományban állandóan visszatérő szövegformák maguk is tipológiai alapformáknak tekinthetők. 

 

4.4. A szövegnyelvészetnek a tipológiai alapformákra vonatkozó javaslatai közt az osztályozási szempontok 

eltérése mellett is számos egybeesést találunk. Alapformának tekinti Beaugrande–Dressler (2000: 237) a 

leírást, elbeszélést, érvelést; van Dijk (1980: 140–150) „szuperstruktúrának” az elbeszélést és az érvelést; 

Balázs (1985: 340–341) a szuperstruktúrák (pl. a szillogizmus, az oklevél és levél, az elbeszélő szöveg) közös 

invariáns összetevőit: az elbeszélést, érvelést, leírást, értékelést; „szövegfajtának” Werlich (idézi Kocsány 

2002: 53. 45. jegyz.) a leírást, elbeszélést, tájékoztatást, érvelést, instrukciót. 

A szövegtípusok logikai szintjeinek leírására alkalmazott fogalmak ugyanakkor eltérnek egymástól; Eőry 

Vilma (1996: 139) több tipológiai kísérlet áttekintése után megállapítja, hogy a szövegosztályok elkülönítésére 

nincs egységes terminológia. A hazai szövegnyelvészet kisebb mértékben az angol, leginkább azonban a német 

szakirodalom fogalmait vette át. Így a szövegosztályok általános és összefoglaló megnevezéseként a 

’szövegtípus’ fogalmat használja Eőry (1996: i. h.) és Kocsány (2002: 56; 51. jegyz.). Az utóbbi szerző, mint 

láttuk, ugyanakkor felveti „az inkább társadalmi-kommunikatív gyökerű szövegtípusok” (ezt jelöli a német 

Textsorte fogalma) és „az inkább konceptuális fogantatású szövegfajták” elkülönítésének lehetőségét. Ha a 

további szövegtipológiai kutatások igazolják a kognitív alapforma és a kommunikációs gyakorlatban 

megvalósuló egyedi karakterű formáik elkülöníthetőségét, kérdés, hogy az eltérő elvontsági szintek leírására 

ilyen jelölő értékkel alkalmas-e a ’típus’ és a ’fajta’ fogalma, vagyis kérdéses, hogy nem szűkebb-e az utóbbi 

fogalom jelentésköre az előbbinél. Megkerülhetővé válna ez a jelentéstani probléma Heinemann terminológiai 

javaslatával (idézi Kocsány 2002: 55–56; 50. jegyz.), aki a ’szövegminta’ fogalmat használja a tipológiai 

alapformák „ideális kognitív modell”-jének megnevezésére. A ’minta’ fogalma itt bizonyos szövegstruktúrákat 

egységes egészként leképező fogalmi sémákra vonatkozna, amelynek a létét a szerző szerint nem igazolja 

egyértelműen a pszichológia. Ezzel szemben a pszichológus Pléh Csaba (1986: 27–28) szerint az 

emlékezetkutatás középpontjában a történetelbeszélés áll, mert „a sematizáció […] a történet esetében jelenik 

meg legvilágosabban”. Ugyanis a történet mint „a való élet modellje”, kitüntetett szerepet játszik a szociális 

emlékezésben, és a történetelbeszélés ennek domináns formája. Megjegyzi még, hogy az emlékezeti 

modellálásban megkülönböztetik az epizodikus szerkezeteket (ezt képviselik az elbeszélő szövegek) és a 

szemantikus szerveződéseket, amelyek „időtől független alá-fölérendelési és predikálhatósági viszonyai 

hordozzák a lényeges információt” (ezt képviseli a leírás). Vagyis e szerint mind az elbeszélésnek, mind a 

leírásnak van komplex kognitív sémája, ily módon pszichológiai alapja is. 

Az értékelést kifejező mondás mellett tehát a leírás és az elbeszélés tekinthető olyan szövegszerkezeti 

alapformának, amelynek egyidejűleg van „kognitív gyökere” és „kommunikatív relevanciája”, s amely 



jelenségi szinten szövegtípusok és irodalmi műfajok megalapozója lehet. Kérdés, hogy rajtuk kívül 

elképzelhető-e más hasonló szintű forma. A válaszért ezúttal a retorikai hagyományhoz fordulunk. 

 

5. Szövegtipológiai alapformák a retorika-oktatásban; 

Aphthoniosz progymnasmája és tanulságai 
 

5.1. Első lépésként fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi tekinthető szövegnyelvészeti értelemben vett 

szövegtípusnak a klasszikus retorikában. Mivel a szónoki beszédfajták mindegyike tipológiailag összetett, 

bonyolult szerkezet, a szövegtípusok viszonylag homogén formáit a beszédnemek összetevőinek szintjén kell 

keresnünk, vagyis a szónoki beszédet alkotó részszövegeket (az első szintű beszédrészek összetevőit) fogjuk a 

továbbiakban szövegtípusként említeni. Mint majd látni fogjuk, ezek maguk is összetettek: a (rész)szöveg 

sajátos céljának megfelelő kommunikációs stratégiai lépésekből (beszédaktus-sorozatokból) épülnek fel, de ezt 

a, mondjuk úgy: második szintet funkciókként fogjuk értelmezni. 

Adamik Tamás szerint (Adamik–A. Jászó–Aczél 2004: 45–55) az antik retorika legmaradandóbb fejezete a 

beszédrészek tana, amely a különböző fokú leszűkülések ellenére is a rendszer része maradt. Ennek okát abban 

látja, hogy gyakorlati haszna volt, illetve hogy az egyes részek irodalmi műfajok modelljéül szolgálnak. 

Hozzátehetjük, hogy mintái lehetnek a szövegtipológiának is. Ezen túlmenően a beszédrészek tana volt az, 

amit a szónoki képzés első szakaszában kezdő gyakorlatként (progymnasmaként) tanítottak a Kr. u. I. 

századtól (Bollók 1992: 554–555; Bolonyai 2001: 29, 31), és a retorika széttagolódása után is (a XIX. század 

végén) szerkesztéstan címen a szövegalkotás szabályait tartalmazó tananyag maradt. Számunkra éppen ez adja 

jelentőségét. Adamik (i. h.) leírja, miként változott a beszédrészek száma az antik rendszerekben: míg 

Arisztotelész retorikája (1982: 1414ab) két állandó beszédrészt tartalmaz: a tételt és a bizonyítást; addig 

Cornificius (2001: 1,3,4) hatra bővíti a számukat (bevezetés, elbeszélés, tétel, bizonyítás, cáfolás, befejezés), 

amit Quintilianus (1913: 3.9.4, 4.3.1) a kitéréssel egészít ki. 

A szónoklaton kívül más retorikai műfajok is hasonló tagoltságúak; az ókori levél ötrészes, de ugyanennyi a 

kifejtett, egészként is funkcionáló érvelés (az epikheiréma); a részek sorrendje bizonyos hivatalos szövegekben 

(oklevélben) kötelező formulává vált. A szövegek sajátos funkcióval rendelkező szerkezeti egységeit 

beszédaktusoknak tekinti Balázs János (1985: 279, a korábbiakra 246; Cornificius 2,18,28). 

Az egyes retorikai rendszerek sajátos belső logikája szerint különböző funkciókban találunk olyan 

szövegtípusként (műfajként) számba vehető szövegstruktúrákat, amelyek egyike-másika része lett az 

előgyakorlatok rendszerének. Arisztotelész (1393ab) a bizonyítás indukcióhoz hasonló eljárásaként említi a 

példát (exemplum), amely lehet megtörtént (történeti példa) vagy kitalált; ez utóbbi alfajai: a parabola 

(hasonlat) és a mese (ezen állatmese értendő). Mint korábban szó volt róla, ő határozta meg a gnómát 

(1394ab), amelynek célja: az erkölcsi tanítás, illetve a szónok etikai önprezentációja. A beszédrészeket elemző 

első könyvön kívül Cornificius retorikája a stilisztikai eszközöket tárgyaló negyedik könyvben említi a 

következő, szövegtípusnak tekinthető szerkezeteket: a szentenciát (17,24); a leírást (39,51); a személyleírást 

(49,63); a jellemrajzot (50,63–64); illetve a korábban már említett, alakzatként értelmezett közlésformákat: a 

beszéltetést (43,55) és az elbeszélés keretébe iktatott beszélgetést (52,65). A mondottakból kitetszik, hogy az 

említett szövegformák egy adott beszéden belüli strukturális helyükön kívül nem alkotnak egységes, zárt 

rendszert, és meghatározott korlátok között alkalmasak különböző funkciók ellátására. A szónokképzés első 

fokán az egyes szövegtípusok szerkezetét és a legáltalánosabb funkcióit kellett megismerniük a tanulóknak. 

 

5.2. Az antik retorikaoktatás általános céljairól és gyakorlati módszereiről átfogó képet ad Bolonyai Gábor 

(2001), az alábbiakban elsősorban az ő ismertetésére támaszkodom. A retorikai iskolák nem csupán hivatásos 

szónokokat képeztek, hanem olyan irodalmi, filozófiai, logikai, jogi ismereteket is adtak, amelyeket a 

társadalmi élet különböző területein lehetett alkalmazni, pl. a hivatali tevékenységben, diplomáciában stb. (vö. 

még Bollók 1992: 554–555). Ennek megfelelően a gyakorlatokat úgy állították össze, hogy az ismeretek 

sokirányúak legyenek, de emellett megfelelő mintákkal szolgálják az erkölcsi nevelés céljait is. A retorikai 

műveltség az érvkészlet azonnali mozgósíthatósága mellett magas fokú beszédkultúrát jelentett, amely nem 

csupán a tárgymegközelítés bizonyos emelkedettségében, a szerkezet arányosságában és a szövegkidolgozás 

ékítettségében, eleganciájában nyilvánult meg, hanem a beszéd hangzati formáiban is. Mindez sok és igen 

fáradságos gyakorlást kívánt. 

A gyakorlás két szinten történt: vagy fiktív helyzetre mintabeszédeket kellett alkotni, vagy beszédrészeket 

kellett kidolgozni. Ez utóbbi módszer a Kr. u. IV. században vált általánossá. Mivel a szónoki műfajok túl 

bonyolultak voltak, az oktatásban szét kellett bontani őket. A beszédfajták gyakorlatokra bontása több 



szempont szerint történt és többszintű volt (táblázatba foglalva ismerteti Bolonyai i. m. 35). A gyakorlat meg 

kellett, hogy feleljen egyfelől (a) a beszédfajtának (törvényszéki, tanácskozó, bemutató); (b) az általánosan 

értelmezett beszédrészeknek (bevezetés, elbeszélés, érvelés, befejezés); (c) a beszédfajták altípusainak (vád–

védelem, rábeszélés–lebeszélés, bemutatás–dicsőítés–gáncsolás), másfelől az utóbbiakat megvalósító aktuális 

beszélői szándékoknak (pl. a rábeszélés történhet intéssel, figyelmeztetéssel). A beszédszándékot figyelembe 

vevő tipológiát Bolonyai (34. és a 35. jegyz.), mint korábban Balázs (1985: 279), a beszédaktusokkal hozza 

összefüggésbe. Ebből következik, hogy a szövegtípust meghatározó tényezők között már az antikvitásban is 

számoltak a beszélői szándékkal. Ez azt mutatja, hogy jól ismerték a mindennapi nyelvhasználat 

mechanizmusát, de ugyanakkor a köznapi beszédesemények nem kaptak helyet sem a retorikai rendszerben, 

sem a gyakorlatokban. (Az irodalmi műfajok és a beszédaktusok implicit azonosítására l. Todorov 1988: 287.) 

A gyakorlatokban tárgyalt szövegpéldák sorrendjét a fokozatosság elve alapján állították össze, figyelembe 

vették az adott beszédcélhoz tartozó körülmények (circumstantiae) és a megfelelő stílusnemek szempontjait. 

 

5.3. A legnagyobb hatású kezdő szónoki gyakorlat szerzője a Kr. u. IV. században élt Aphthoniosz görög 

grammatikus (munkáját l. Bolonyai szerk. 2001: 81–124). Tankönyve jelentőségét az adja, hogy mind a 

tizennégy gyakorlatához rövid és az adott beszédrész lényegét kiemelő meghatározást adott, felsorolta a 

kifejtés lépéseit, majd egy kidolgozott példával illusztrálta az elmondottakat. Az általa tárgyalt gyakorlatok a 

következők: a mese, az elbeszélés, a chreia, a gnóma, a cáfolat, a megerősítés, a közhely, a dicsőítés, a 

szidalmazás, az összehasonlítás, a jellemábrázolás, a leírás, az elvi kérdés, a törvényjavaslat. Közülük a mi 

szempontunkból öt (a mese, az elbeszélés, a gnóma, a jellemábrázolás és a leírás), illetve ha a chreiát is 

figyelembe vesszük, hat tekinthető szövegtípusnak, a többi beszédaktusértékű nyilatkozat; ugyanis a cáfolat és 

a megerősítés itt tárgyalt módja nem tesz ki teljes argumentatív szerkezetet, a közhelyen pedig az antik szerző 

mást értett, mint mi. 

A továbbiakban tehát a számunkra releváns szövegek leírásával foglalkozunk, mivel ezt később is, néha 

szinte szó szerint felhasználják a retorikai és a poétikai tankönyvek (így pl. a magyarok közül Névy 1870, 

1891; Négyesy 1907; Zlinszky 1937). Vagyis elmondható, hogy rajtuk keresztül Aphthoniosznak jelentős 

szerepe volt műfaji ismereteink (szövegtipológiai kompetenciánk) megalapozásában. Lássuk tehát az eredeti 

meghatározásokat és a leírásokat: 

a) „A mese az igazságra hasonlító hamis történet.” Fajtái a benne szereplők szerint lehetnek: emberről szóló 

racionális mesék, állatok jellemét bemutató jellemábrázolók és kevertek, amelyben értelmes és nem értelmes 

lények szerepelnek. – Kommentárjában Bolonyai (2001: 43–45) megjegyzi, az állatmese a legősibb műfajok 

közé tartozik, funkciója a szónoki gyakorlatban az, hogy a célzás eszközeivel óvatosan figyelmeztessen. 

b) „Az elbeszélés megtörtént vagy megtörténtnek beállított esemény elmondása.” Elemei: „a cselekvést 

végző szereplő, a végrehajtott cselekedet, a cselekvés időpontja, helyszíne, módja, oka”. Fajtái: a dramatikus 

vagy kitalált; a történeti; a politikai vagy aktuális elbeszélés. – Aphthoniosz fogalmilag is elkülöníti az 

elbeszélést mint részszöveget (diégéma) és a műfajt/szövegtípust (diégézis) a poéma/poésis mintájára. 

Feltehetőleg a diégéma mindenkori megjelenési formájában kell, hogy tartalmazza a hat összetevőt, amely a 

lényegéhez tartozik; a diégézis egy történetet közvetítő teljes szöveg, amely (talán) a fabuláris elemen kívül 

más típusú részszövegeket is tartalmaz (leírást, jellemábrázolást stb.). Bolonyai (2001: 46–47) szerint a 

szónoki beszédben az elbeszélés mindig valamilyen sajátos céllal történik. A szónoki gyakorlatban az 

elbeszélés a cselekmény körülményeinek számbavétele miatt lehetőséget adott a jelöltnek az arisztotelészi 

kategóriák megismerésére, tehát a filozófiába való bevezetésül is szolgált. Az elbeszélés több 

progymnasmának is összetevője. 

c) „A chreia rövid visszaemlékezés, mely találóan kapcsolódik valamely személyhez”. Egy ismert, 

nevezetes cselekedet vagy mondás (szállóige) kibontása, indoklása volt a feladat, amely a logikai eljárások: az 

indukció és a dedukció megtanítását célozta (Bolonyai 2001: 47–50). Az ókortól kezdve népszerű műfaj; mai 

változatai: az anekdota, az adoma, a tréfás történet stb. 

d) „A gnóma valamire rábeszélő vagy valamiről lebeszélő tömör mondás, kijelentés formájában.” Az 

osztályozás több szempontú: tartalmi (rábeszélő, lebeszélő, kijelentő); szerkezeti (egyszerű, összetett); 

valóságvonatkozás (hihető, igaz, túlzó). 

e) „A jellemábrázolás egy adott személy jellemének megjelenítése.” Három típusa van: a jellemábrázolás 

esetében a személy ismert, csak a jelleme költött; a megidézésnél a személy ismert, de már nem él; a 

megszemélyesítés esetében mind a személy, mind a jellem költött. Ábrázolhatnak érzelmet, jellemet, illetve 

mindkettőt. Kifejtésmódja a három idősíkban történik. – Bolonyai (2001: 55, 61) felhívja a figyelmet a 

jellemábrázolás és a levélműfaj hasonlóságára; a retorikák is rokon műfajnak tartották. 



f) „A leírás olyan beszéd, amely mintegy körbevezeti bemutatandó tárgya körül a hallgatót és érzékletesen 

szeme elé tárja azt.” Tárgya lehet: személy, dolog, időszak, hely, értelemmel nem rendelkező élőlény, növény. 

Szerkezete szerint egyszerű és összetett. A leírásnál fontos szempont valamilyen rend betartása. 

Ha az Aphthoniosz gyakorlatai között szerkezeti tipológiai hasonlóságokat, valamint a retorikai, illetve a 

szövegen belüli funkciók közötti összefüggéseket keresünk, a következőket állapíthatjuk meg: 

a) A tizennégy gyakorlatból öt narratív természetű (a retorikai funkciót zárójelben adom): a mese 

(következtetés); elbeszélés (történetmondás, kategóriák megismerése); chreia (érvelés, értékelés); cáfolat 

és megerősítés (érvelés, értékelés). 

b) Nyolc esetben fordul elő a narráció szövegbeli funkcióként mint értékelés, érvelés és bemutatás (a 

közhely, a dicséret, szidalmazás, összehasonlítás esetében). 

c) Tipológiai átcsapás történhet: a leírás elbeszélésbe vált át (bizonyos jelenségek leírásában). 

d) Hiányzik a narratív elem a ún. elvi kérdés és a törvényjavaslat szövegeiből. 

 

Arra a következtetésre juthatunk, hogy az elbeszélés úgy is mint szövegtípus (műfaj), úgy is, mint a 

legkülönbözőbb kommunikációs funkciók betöltésére alkalmas eljárás, kitüntetett szerepet tölt be az emberi 

gondolkodásban. 

 

5.4. Jolles egyszerű formáit mint szövegtipológiai alapformákat ismertetve függőben hagytuk azt a kérdést, 

„naiv felsorolásról” van-e szó az elemzett kilenc műfaj esetében vagy van közöttük mélyebb, esetleg 

művelődéstörténetileg megalapozott összefüggés. Azokon a szempontokon túl, amelyekről korábban is 

szóltunk, úgy véljük, az egyszerű formák elméletének egyik forrását a progymnasmákban kell keresnünk. A 

mese és a mítosz (‘történet’ értelemben) Arisztotelész Poétikájában, illetve Rétorikájában is megtalálható, a 

legenda és a monda az utóbbi szakrális, illetve nemzetségtörténeti változata; a Kasus (példázatos eset, 

anekdota) és a tréfa a chreiával, a mondás a gnómával azonosítható; a találós pedig a legrégebbi folklorisztikus 

műfajok egyike. Úgy vélem, az egyszerű formák elméletét is a retorikai hagyomány részének kell tekintenünk. 

Erre a feltételezésre jogot ad Aphthoniosz munkájának évszázados közvetlen és közvetett hatása. Munkáját 

a XVI–XVII. században az iskolákban és egyetemeken tankönyvként használták (Bitskey 2003: 227. 2. 

jegyz.), sőt nálunk még a XIX. század végén Névy László tankönyveiben (1870, 1891) is kimutatható az antik 

szerző szellemi hagyatéka az egyes műfajok meghatározásában. 

 

6. Műfajok, szövegtípusok a XIX. századi magyar retorikában; 

(A) Szintézisek: a retorika mint az írásművek elmélete 
 

A szintézis nem egyenlő fokú az alább elemzett retorikákban; a legteljesebb Bitnitz Lajos könyvében, mivel ez 

magában foglalja az irodalmi formákat is. Hozzá képest mind Névy, kivált pedig Acsay munkája szűkebb 

tárgykörű. Az utóbbiak esetében a szintézis azt jelenti, hogy mindkettő valamilyen szempontból a teljes 

rendszerezést tűzte ki célul: az előbbi az írásművekét, az utóbbi a prózai művekét. A három nagyszabású 

munka megítélésem szerint reprezentálja azt a folyamatot is, ahogy a retorika eljut olyan belátásokig, amelyek 

szemléleti rokonságot mutatnak a mai szövegnyelvészettel. 

 

6.1. Bitnitz lelki képességekre alapozott tipológiája 
 

6.1.1. Bitnitz Lajosnak A’ Magyar Nyelvbeli Előadás’ Tudománya (1827) című munkája az első olyan 

nagyszabású magyar műfajelmélet, amely szerves egységbe ötvözte a filozófiai esztétikát, a retorikát, a 

stilisztikát, valamint a korabeli lélektani, poétikai, verstani ismereteket, illetve a magyar nyelv helyes 

használatára vonatkozó tudnivalókat. A kötet megjelenési ideje, történelmi körülményei külön kiemelik Bitnitz 

szintézisének jelentőségét, ugyanakkor meghatározzák a könyv tartalmi elemeit is. (A kézikönyv 

retorikatörténeti helyét, elméleti forrásait, felépítését, műfaji rendszerét részletesen ismerteti Vígh Árpád 1981: 

111–132; ezúttal csupán a szövegtipológiai szempontból relevánsnak tetsző vonatkozásaira utalunk.) 
1827-ben a magyar nyelvű oktatásért és ügyintézésért folytatott politikai küzdelem első szakasza lezárult, a 

nyelvújítás első eredményei fokozatosan épülnek be a nyelvi tudatba, megindul a tudományos szaknyelv 

megújítása (ebből elsők között veszi ki részét Bitnitz itt tárgyalt munkája is), kezdetét veszi a hazai 

szépirodalom addig nem tapasztalt felvirágzása. Szerzőnk a fentiek tudatában és a reformkori eszmék 

szellemében fogalmazza meg az előszóban könyve célkitűzését. Mivel, mint írja, a történeti tapasztalatok 

szerint egy nemzet karakterét elsősorban nemzeti nyelve és irodalma határozza meg, „a’ valódi hazafi” 



örömmel fogadja „a’ hazai nyelv és literatura’ előmozdítását tárgyazó országos határozatokat”, amelyek a 

felsőbb iskolai növendékek, a jövőbeli értelmiség igényes anyanyelvi nevelésére vonatkoznak. Könyvét a 

tanulóifjúságon kívül a művelt olvasóknak szánta, hogy „nyelvünket egész kiterjedésében megesmerhessék” 

(VII–IX). A kézikönyv átfogó jellege kettős irányú: egyfelől a gyakorlati életben is felhasználható széleskörű 

nyelvi és irodalmi ismereteket kíván adni, másfelől be akarja mutatni a nyelvi műveltség teljes mélységét és 

valamennyi dimenzióját. Korszerűségét és a szerző eszmei célkitűzését jól érzékelteti, hogy hazai forrásai 

között az előző egy-két évben megjelent tanulmányokat is feldolgozza, valamint hogy szépirodalmi 

példaanyaga teljes egészében a közelmúlt és a kortársi magyar irodalomból való, így gyakran idézi Faludi, 

Ányos, Dayka, Virág, Csokonai, Kazinczy, Berzsenyi, Dukai Takács Judit, a Kisfaludyak munkáit, de a fiatal 

Vörösmarty két évvel korábban megjelent Zalán futása című eposzának részleteit is. 

 

6.1.2. A „nyelvbeli előadás” mibenlétét Bitnitz az alábbi módon határozza meg: „A’ nyelvbeli előadás 

nevezet […] legfőbb észfogás [értsd: a legáltalánosabb fogalom] az élő szó- és írásbeli kifejezés’ minden 

egyes nemére, felekezetére és formájára nézve …” (191). Bár a meghatározás a nyelvhasználat teljes körére 

utal, a mindennapi spontán beszéd és társalgás nem tartozik a szerző vizsgálati körébe. A próza nyelvéről szóló 

szakasz tartalmaz ugyan egy alfejezetet a beszélgetésről (236–239), ám ez az „összefüggő szóbeli 

beszélgetésnek írásbeli utánzásáról” szól, vagyis az egyes fabuláris műfajokban (drámában, elbeszélésekben) 

ábrázolt társalgás életszerű megjelenítési módját taglalja, kiemelve az egyes fordulók tematikus 

kapcsolódásának fontosságát, a megszólalók érzelmi viszonyulásainak, személyi tulajdonságainak nyelvi 

bemutatását. A beszélgetés tehát itt az írott nyelv keretében mint a cselekményvezetés és a jellemábrázolás 

eszköze kerül szóba (vö. Cornificius 2001: 4, 52, 65), ám így közvetetten is érzékelteti a köznapi spontán 

beszéd főbb jellemzőit. 

Bitnitz szintézise mintegy hetven szövegformációt vesz számba. Osztályozásukat az ember veleszületett 

mentális képességeiből vezeti le. E szerint „az emberi lélek’ eredeti törvényessége”, hogy személyes 

állapotának és körülményeinek minden mozzanatát tudatosítja. Tapasztalatai két forrásból származnak: 

egyfelől érzékiek (érzékszervei által közvetítettek), másfelől lelki eredetűek: képzetek, érzelmek és vágyak. 

„Lelkünk’ azon eredeti, önlétű tehetségét, melly által szoros értelemben vett képzeteket, észfogásokat 

[fogalmakat], ítéleteket, következtetéseket és ideákat formál, képző vagy esmérő (cognoscendi); azt, melly 

által a’ testi természetünktől felfogott behatásokat közvetlenül észreveszi és tulajdon létéről, mindenkori 

személyes állapotjáról és a’ világhoz való viszonyáról közvetlenül meggyőzetik, érző (sentiendi); azt végre, 

melly által munkásságát képzeteinek ’s érzelmeinek valósítására szabadon igazítja vágyó tehetségnek 

(adpetendi facultas) nevezzük. Tehát: […] minden lelki állapotunk vagy képzet, vagy érzelem, vagy vágyás”. 

Valamennyi tudati és lelki diszpozíció saját céljának megvalósítására törekszik: „az esmérő tehetség az 

igaznak, az érző tehetség a’ szépségnek, a’ vágyó tehetség az erkölcsi jóságnak a czélját” (32–33). Mind a lelki 

tartalmak, mind céljaik és kifejezésmódjuk, kölcsönhatásban van egymással. 

Mivel a tudatállapot nyelv által fejeződik ki, „a’ nyelvbeli előadásnak is három eredetikép különböző fő 

formája lehet – a’ prosa nyelve mint a’ lelki esmeretbe [a tudatba] közvetlenűl áradó képzetek’ előadása –, a’ 

költés’ nyelve, mint a lelki esmeretbe közvetlenűl áradó érzelmek’ előadása – és az ékesszólás’ nyelve mint a 

lelki esmeretbe közvetlenűl áradó vágyások előadása” (34). 

A prózához tartozó műfajok tárgya a valóságos élethez kapcsolódik, ide sorolja a szerző az „oktató” 

célúakat (a tudományos, illetve az ismeretközlő szövegeket – az utóbbiak közt említi a közmondásokat is), a 

történetírás különböző eljárásait (az elbeszélést, leírást, élet- és jellemrajzot, az anekdotát), a levélműfajokat és 

a hivatalos („tiszti”) érintkezés szövegformáit, egyebek mellett az egyes polgárok közt folyó hivatalos 

magánügyletek írásbeli dokumentumait is. 

A költészet (vagyis a szépirodalom) kategóriáját – szemben a tárgyias és valóságvonatkozású prózával – az 

érzelmi motiváltság mellett a tárgy fiktív volta határozza meg. Az irodalmi műnemek hármassága Bitnitznél 

kiegészül az oktató költészettel és „pótolékosztályként” a vegyülékes műfajokkal, amelybe beletartozik az 

idilltől kezdve a szatírán, epigrammán át a találós meséig és anagrammáig számos irodalmi forma. Ebben a 

csoportban kapott helyet az akkor még viszonylag új műfajnak számító regény („roman” fogalom alatt). 

A legkisebb terjedelmű része Bitnitz kézikönyvének a ékesszólást tárgyaló szakasz. Ennek egyik oka az, 

hogy a retorika hagyományos szerkezetét átrendezte, tárgykörei közül többet munkája első, általános részébe 

helyezett át, másokat széttagolt; a másik ok, hogy a kor igényei megváltoztatták a szónoki műfajok rendszerét. 

Szerzőnk szerint (szemben az antik retorika három műfajával) két fő beszédfajta van: az egyházi és a polgári. 

Ez utóbbiakhoz tartoznak a törvényhozási és igazgatási (pl. igazságszolgáltatási) tárgyak. A civil életben 



elhangzó szónoklatokat a vegyes osztályba sorolja. Az ékesszólás célját „az akaratnak szabad cselekedetekre 

való buzdításában és serkentésében” határozza meg (425). 

 

6.1.3. Tárgyunk és a nyelvészet mai elméleti horizontjából nézve Bitnitz Lajos nagy szintézisében a lelki 

képességekre alapozott szövegtipológia a leginkább figyelemre méltó. Ennek elméleti forrása Vígh Árpád 

szerint (1981: 114–115, 445: 31. jegyzet) egyfelől Kantnak az emberi lélek alapképességeiről szóló tanítása Az 

ítélőerő kritikája című munkájában, másfelől K. H. L. Pölitz esztétikája (1807), aki a fentieket összekapcsolta a 

beszédnemekkel. Az eredeti változat azonban Arisztotelész Nikomakhoszi etikája (1971: 2, 1139a) lehet; e 

szerint „a lélek három megnyilvánulása, amely a cselekvésben és az igazság megismerésében dönt”: az 

érzékelés, az ész és a kívánság. Itt ugyan még nincs szó az érzelemről, azt a Retorika második könyve elemzi. 

Kant kategóriái feltehetőleg az arisztotelészi hármasság módosított változataként értelmezhetők. Egy más 

változat felismerhető a klasszikus retorikában is, hisz a szónoki beszéd különböző módon hangsúlyozott 

hármas célrendszere: a meggyőzés (tanítás), rábeszélés (megindítás), gyönyörködtetés ugyancsak 

megfeleltethető a lelki alapképességeknek: a megismerésnek, akaratnak, érzelemnek. Ilyen értelmezést sugall 

Heidegger (1989: 276–277) is, aki Arisztotelész retorikájának második könyvét méltatva megjegyzi, hogy 

őutána érdemben nem interpretálták az érzelmeket filozófiai szempontból, hanem mint a képzetalkotás és az 

akarat mellett a lelki jelenségek harmadik osztályát a pszichológiába utalták. Ő egyébként Arisztotelész 

munkáját nem mint szaktárgyat, hanem „mint az egymással-lét mindennapiságának első szisztematikus 

hermeneutikáját” értelmezi, amelyben az érzelem mint a diszpozíció egyik módusza éppoly szerepet játszik, 

mint a diszpozíció melletti másik egzisztenciálé: a megértés. (Később is volt olyan műfajelmélet, amely szerint 

a három irodalmi műnem a lelki alapattitűdöket fejezi ki: az epika a megismerést, a líra az érzelmet, a dráma 

az akaratot; l. Genette 1988: 234.) 

A lelki jelenségeknek a beszédeseményben betöltött szerepét illetően különbség van az antik retorika és 

Bitnitz kiindulása között. Míg az előbbi a befogadóban elérni kívánt attitűdváltozásként értelmezi a retorikai 

célokat, tehát hatástényezőként számol velük, addig Bitnitznél a megnyilatkozóban tudatosult lelki tapasztalat 

és az általa kifejtett tárgy természete közötti kapcsolat utal az adott „nyelvbeli előadását” vezérlő „lelki 

tehetségre”. 

 

6.1.4. A lelki attitűdökre alapozott tipológia a szövegjelenségek széles körét tudta átfogni. A beszédnemek 

osztályát – elsősorban a megismerést szolgáló próza és a fikcionális-affektív költészet (szépirodalom) esetében 

– továbbfinomította szerző, szempontjai azonban mai szemmel nézve nem egységesek, hol a kommunikációs 

cél, körülmény illetve alkalom, hol a tárgy, vagy a verses forma a műfaji csoportosítás alapja, ezért a 

rendszerben szükségszerűen adódnak ismétlések, szempontkeveredések. Például míg a történetírás besorolható 

volna az oktató célú szövegek közé, a levélfejezet önálló alfejezetben tárgyalja az oktató levelet, a költészetről 

szóló szakasz pedig külön fejezetben az oktató költészetet. Még feltűnőbb a széttagolás a szépirodalmi 

szövegeket tárgyaló részben, ahol a verses elbeszélő műfajoktól elkülönített „pótolékosztály” tartalmazza a 

regényt, a regét, a novellát, a népmesén alapuló műmesét („mesélés” néven), miközben a költői elbeszélések 

között az eposz változatai mellett szó esik az állatmeséről, illetve a regével rokon legendáról is. Ez utóbbi 

esetben a külsődleges nyelvi forma: a prozódiai rendezettség fölülírta a besorolásnál a műfaji szempontot. A 

vers és a próza „éles különbsége” az antikvitás óta „át nem hágható szabály volt” – írja Bán Imre (1971: 8). A 

narratív szövegek széttagoltsága szembetűnően mutatja, hogy a lelki képességekre alapozott rendszerezés 

Bitnitz által alkalmazott módja nem tette lehetővé azt az általánosító lépést, amely a tárgy, a kommunikációs 

cél és a szövegstruktúra összefüggésében adja meg azokat a közös jegyeket, amelyektől egy szöveg 

elbeszélésnek tekinthető, holott ez az általános strukturális séma már Aphthoniosz (2001: 84) 

progymnasmájában megtalálható. 

Bitnitz új alapokra helyezett és esztétikai szempontokkal dúsított rendszere sokat megőrzött a korábbi 

retorikai hagyományból, így a valóságos–fiktív történetet elbeszélő szövegek Arisztotelészig visszamenő 

elkülönítését, amelynek köszönhető, hogy a történetírás, mint a nem fiktív elbeszélés prototípusa önálló 

műfajként szerepelt a későbbi retorikákban. Melanchtontól származik az oktató célú szövegek ugyancsak 

önálló csoportba sorolása; ő vezette be a XVI. század elején a három klasszikus beszédnem mellé 

negyedikként a didascalicumot (vö. Imre 2000: 414), amely később kiegészült a tudományos szövegre 

jellemző sajátosságokkal is. Így mint önálló szuperstruktúra vagy szövegtípus helyet kapott egyes 

szövegnyelvészeti munkákban is (van Dijk 1980: 150–152; de Beaugrande–Dressler 2000: 239). Bitnitz Lajos 

kézikönyve a klasszikus retorika rendszerének módosításával, kibővítésével polgárosuló kora ismereti 

igényéhez alkalmazta az antik hagyományt. 



 

6.2. Névy stílusnemre alapozott tipolgiája 

 

6.2.1. A rendszerezés és a fogalmi tisztázás célját tűzte maga elé Névy László 1870-ben megjelent Az 

írásművek elmélete… című stilisztikai, költészet- és szónoklattani kézikönyve olyan szerkezeti rendbe foglalva 

az ismeretanyagot, amely a legegyszerűbb előadási formáktól halad az összetettek felé. Munkája utóélete: 

széleskörű hatása igazolja, hogy célját sikerült megvalósítania; Vígh Árpád (1981: 288) szerint „igazi 

tankönyvsiker volt”. Szerkezete hierarchikus felépítésű, a műfaji kérdéseket is két szinten tárgyalja a szerző: 

először mint a „közönséges próza” alapformáit, majd mint az írásbeli (vagy költői) előadás általános formáit. 

(A két helyen említett műfajok csoportja csak részben fedi egymást.) Ez a megközelítés szempontunkból azért 

érdemel figyelmet, mert az első szinten a műfajok meghatározása csak a legáltalánosabb és a leglényegesebb 

tulajdonságokra szorítkozik, vagyis tipológiai jellemzőket ad. A második szinten a már korábban tárgyalt 

szövegfajtáknak csak a speciális vonásairól esik szó. Itt azokat a műfajokat és/vagy közlésformákat definiálja, 

melyeket az irodalmi szinthez sorol. 

A bevezetésben meghatározza a szerző azoknak a műveknek a körét, amelyekkel elméleti munkája 

foglalkozik: ide tartoznak az elokvencia irányelvei szerint készült írások (költészet, ékesszólás), valamint a 

bizonyos művészetet mutató, „értelmes, szabatos volta által önálló formává” lett művek: a leírások, közéleti és 

történeti elbeszélések, tudományos értekezések, levelek (8–9). E szempontok alapján könyve három részre 

oszlik: az első az irálytan (stilisztika) általános kérdéseit tárgyalja, itt esik szó a műfaji alapformák mellett a 

szöveg szerkezetét alakító retorikai eljárásokról; a második a költészettant, a harmadik az ékesszólást. 

„A nyelvbeli előadás irályát” Névy szerint az írói jellem, a tárgy és a cél összhangja határozza meg, az 

írásművek nemeit pedig a Bitnitznél megismert „lelki tehetségek” – szerzőnk megfogalmazásában: az értelem, 

a „kedély és képzelem”, valamint az akarat. Az értelemre hatni kívánó szövegek kifejezésformája az egyszerű 

stílusnemben megfogalmazott „közönséges próza”; normatív szabályai: az értelmesség vagy világosság, a 

nyelvtisztaság és a szabatosság (10–12); műfajai pedig a korábban említetteken kívül bizonyos értelmező, 

tagoló szövegszerkezeti eljárások. 

 

6.2.2. Az első szinten bemutatott szövegformák elvont struktúraként, eljárásként vagy szövegszerveződési 

módként jelennek meg, ennyiben tárgyalásmódjuk Aphthoniosz szónoki előgyakorlatainak módszerérét idézi. 

Feltételezhető, hogy Névy mintájának tekintette Aphthoniosz progymnasmáját, egy későbbi munkájában 

(1891: 54) hivatkozik is az antik szerzőre. Az egyes szövegjelenségek meghatározása, formai jellemzése 

mellett nála is szó esik arról, milyen funkcióban alkalmazható az adott szövegformáció egy másik szöveg 

részeként. 

A szövegként (és szövegtípusként) is funkcionáló „közönséges prózai” formák közül a leírásról és az 

elbeszélésről kapjuk a legrészletesebb meghatározást. A két eljárás közös feladata az, hogy a szóban forgó 

jelenség, esemény minden jellemző tulajdonságáról képet adjon az olvasónak. Ez az elvárás a definíciókban is 

megfogalmazódik. A leírás e szerint „valamely térben és időben egyszerre létező, minden részeivel és 

tulajdonságaival együtt gondolt vagy valódi tárgynak (obiectum) rajzolása”. Ennek megfelelően a leírás helyes 

módja az, ha fő vonásokban vagy részletezve kiterjed az adott jelenség egészére; ha a lényegre összpontosít és 

megtartja a természetes rendet. Alkalmazható szövegrészként más műfaj keretében, illetve a meghatározás 

egyik eljárásaként is. Az elbeszélés szűkszavú meghatározása („valamely képzelt vagy megtörtént esemény 

előadása”) nem csupán az elbeszélés tárgyára utal, hanem implicit módon az elbeszélés folyamatára is. Elvárt 

normáit Arisztotelész Poétikája alapján fogalmazza meg: helyes az elbeszélés, ha „a megtörtént vagy ilyennek 

képzelt” esemény részletei időbeli rendben követik egymást; ha a tények oksági viszonyban vannak, a fő- és 

mellékesemények összefüggnek, az elbeszélt történet kerek egészet alkot: van kezdete, kifejlete és végpontja. 

Az elbeszélést módszerként (a „közönséges próza” keretén belül) a történetírás műfajai alkalmazzák (16–17). 

Még tömörebben ír az értekező prózáról: „Értekezni annyit tesz, mint valamely tudományos tárgyról 

értelmezve, fejtegetve szólni” (18). A tudományos érvelés logikai eljárásairól itt nem beszél a szerző (az 

érvelés hagyományos módon a szónoklattan részét képezi), tehát a meghatározás elsősorban a népszerűsítő 

tudományos értekezésekre illik. – Az idézett példák azt mutatják, hogy az „egyszerű irályhoz” sorolt műfajok 

esetében a szerző konkrét szövegektől elvonatkoztatott általános strukturális tulajdonságokat rögzített. 

A szerkezetalakító (nem szövegalkotó) eljárásokat Névy „az értelmezés és bővítés főbb módjaiként” említi. 

Közéjük sorolja a meghatározást, a felosztást, a részletezést, a körülmények leírását (circumstantiae), és az 

elrendezést, amelyeket a klasszikus retorika a tárgykezelés módjai közt tart számon. A felsoroltak közül a 

körülményeket a mai pragmatika kontextus fogalma fedi le; a Névy által megadott szempontok – mely szerint 



a körülmények közé tartozik „mindaz, ami az adott jelenséggel mint alannyal együtt létezik vagy történik”: 

tények, személyek, anyagi vagy szellemi tárgyak, hely, idő, mód (18) – megegyeznek azzal, amit Verschueren 

(1999: 75–103) a kontextus összetevőiről mond, s amit a szövegnyelvészet a szöveg meghatározó tényezőinek 

tekint. Az elrendezés, felosztás, részletezés mint eljárás a szövegtanban is hasonló funkciót tölt be, mint a 

retorikában; a tárgykezelés itt a szöveg témaszerkezetének alakítását jelenti. A meghatározás fogalmát logikai 

és kognitív szempontok szerint írja le a szerző. A definiálás módjai között a logikai kategorizálás és a leírás 

mellett említi a metaforikus eljárást is – a kognitív jelentéstanból ismerős megközelítéssel, vagyis, hogy „a 

meghatározandó fogalmat a neki megfelelő hasonlóban (simile) tüntetjük fel” (22). Az itt értelmezett 

eljáráscsoport a szónoklattani részben kapja meg funkcióját. 

 

6.2.3. Az írásbeli (költői) előadás általános formái közt a korábban már definiált leírás és elbeszélés 

említése mellett az elmélkedéssel és a beszéd közlésformáival foglalkozik a szerző. Az előbbiről a következő 

meghatározást kapjuk: „A gondolkodó ész munkáját, mely a külvilág tárgyai, jelenetei vagy a saját élet belső 

mozzanatai felett ítélve, következtetve az eszmék láncolatát tovább fűzi, hogy végül valami felsőbb igazságot 

derítsen ki, elmélkedésnek […] nevezzük” (119). Megjegyzi, hogy legtöbbször nem önállóan, hanem más 

előadási formák keretében (vagyis részszövegként) alkalmazzák. Az elmélkedés célja e szerint a megítélés, 

vagyis az értékelés. A „felsőbb igazság” mint viszonyítási pont tartalma erkölcsi és általános. 

A beszéd közlésformáiról mondottak egyszerre jellemzik a élő beszéd és az írásban ábrázolt beszéd 

változatait. A szójelentések kihasználásával tesz fogalmi különbséget a két személy közt folyó párbeszéd és a 

több személy közt folyó beszélgetés között; az egy személy megszakítatlan „magánbeszéde” kapcsán utal arra, 

hogy egy mű keretébe illesztve a belső beszéd megjelenítésére szolgál. 

Összefoglalva: Névy rendszere (a szónoklatot mint szintetikus szövegformát nem számítva) a következő 

műfaji alapformákat tárgyalja: a leírást, az elbeszélést, az értekezést, (igen szűkszavúan a magán és hivatalos) 

levelet, az elmélkedést és a beszéd monologikus és dialogikus változatait. Tömör és pontos meghatározásai, 

amelyek a tárgyalt műfajok általános és meghatározó jegyeit emelik ki, mintául szolgáltak a későbbi 

tankönyvek számára. 

 

6.3. Acsay logikai-retorikai tipológiája 

 

6.3.1. 1889-ben jelent meg Acsay Ferenc tanári segédkönyvnek szánt közel nyolcszáz oldalas munkája: A 

prózai műfajok elmélete. A szerző, mint előszavában írja, kísérletet kívánt tenni „prózai műfajok rendszeres 

tárgyalására”, hogy a költői (szépirodalmi) műfajok már meglévő, „különálló egészet” alkotó elmélete mellett 

egy párhuzamos „önálló egész” elméleti rendszert hozzon létre a prózai írásművek áttekintésére (IV). 

Tárgyának kijelölése érdekében az alábbi módon határozza meg az írásművek mibenlétét és fajtáit: „Az 

írásművek nevén az emberi elmének azon összes termékeit értjük, a melyekben bizonyos fokú művésziesség 

van, akár a tartalom, akár a bel- és külalak szempontjából”. Kizárja tehát a gyakorlati élet azon írásos 

megnyilatkozásait (pl. az üzleti levelet, az okiratot stb.), amelyek szerinte csak egyszerű gondolatközlésre 

szolgálnak. Az elemzett írásművek célja ezzel szemben az, hogy az olvasókkal, hallgatókkal „akár élőszóval, 

akár írásban […] valamely ismeretet közöljenek; a képzelet útján érzelmeire hassanak, azaz gyönyörködtessék 

őket; s végre rábírják valaminek megtevésére vagy elhagyására”. A közlési céloknak három írásműfajta felel 

meg: az ismeretközlő, a költői (szépirodalmi) és a szónoki. Mivel a költői műveknek külön tudománya van: a 

poétika, illetve a költészettan, a prózai művek elmélete az ismeretközlő szövegekkel (a leírással, a 

történetírással, az értekezéssel) és a szónoklatokkal foglalkozik; ezek közös külső jegye: a prózai forma, 

közvetítő közegük pedig leginkább az írott nyelv, innen az új elmélet elnevezése (115). Szerzőnk számol azzal, 

hogy az esztétikai és a prózai írásművek közti határvonal nem éles, hisz az utóbbiaktól megkívánt „bizonyos 

fokú művésziesség”, az előbbiek sorában pedig a prózai műfajok mediális tulajdonságai átlépnek a kijelölt 

határon. Ezért a strukturális vagy prozódiai rokonságot mutató szövegek besorolásának legbiztosabb 

kritériumaként az adott mű kommunikációs célját jelöli meg. Példaként az ismeretközlő és a költői leírás, 

valamint az ismertető funkciójú elbeszélés és a regény viszonyát említi. Az utóbbiról szólva megjegyzi, hogy 

„külalakra ugyan a prózához, tartalmilag pedig az elbeszéléséhez”, tartozik, de mivel főcélja a 

gyönyörködtetés, nem tartozik az ismertető prózai elbeszélések körébe (116). Az idézett megállapítás 

szövegtipológiai szempontból előre mutató implikációkat tartalmaz: 

1) A kommunikációs cél egyik meghatározó tényezője annak, hogy egy adott szöveg (a) milyen átfogó 

strukturális tulajdonságokkal rendelkezik, valamint hogy (b) melyik (gyakorlati vagy esztétikai) 

nyelvhasználati módhoz tartozik; 



2) A szövegeknek meghatározott kommunikációs célok függvényében vannak olyan elvont közös 

strukturális tulajdonságaik, amelyek függetlenek esztétikai vagy nem esztétikai jellegüktől. 

 

6.3.2. Acsay fent vázolt műfaji tipológiája hatástényezőként kezeli a lelki attitűdöket (a megismerést, az 

érzelmet és az akaratot), s ez, valamint a tárgyalandó szövegek kijelölt csoportja egyértelműen utal munkája 

retorikai eredetére. 

Újabb elméleti forrásait előszavában említi: Richard Whately angol teológus, filozófus logikai és retorikai 

munkáját, amelyre érvtanának kidolgozásában támaszkodott, valamint Alexander Bain skót pszichológus, 

erkölcsfilozófus szerkesztéstani és retorikai összefoglalását, amelytől az egyes műfajok szerkezeti és stiláris 

sajátosságainak elemzéséhez kapott új szempontokat. Ez a munka irányította szerzőnk figyelmét a mondat 

fölötti tartalmi-logikai egység: a „szakasz” (bekezdés) szerkezeti szabályaira és a szövegegészben betöltött 

szerepére. 

Logikai-retorikai szemléletmódja munkájának egészét áthatja; nemcsak könyve szerkezeti felépítését 

jellemzi, de az egyes műfajok elemzésében, hangsúlyai kijelölésében is érzékelhető. „A gondolkodástani 

elveket […] keresztülvittem minden műfajban” – írja; az érvelés logikai alapfogalmainak és módszereinek 

tüzetes ismertetését az értekezésről szóló fejezet tartalmazza (V). Logikai alapozású prózaelmélete a retorika 

arisztoteliánus irányzatához kapcsolható. 

 

6.3.3. A műfajok ismertetését megelőző bevezetés részletesen tárgyalja a kisebb szerkezeti egységeket: a 

mondat és a szakasz tartalmi, logikai és stilisztikai kérdéseit. Ez a fejezet a szerző szerint „oly viszonyban van 

a prózai műfajokhoz, mint a költőiekhez a verselés elmélete” (IV). A többmondatos szöveg grammatikai-

logikai szerveződésmódjára vonatkozóan mai szövegtani ismereteinkkel egybevágó megállapításokat fogalmaz 

meg, ezért érdemes főbb gondolatait kiemelni. 

A mondatot Acsay elsősorban a gondolatközlés eszközének tekinti, ezért nem a grammatikai struktúrára 

helyezi a hangsúlyt, hanem a retorikai stíluserények normái szerint a szabatos, világos és ritmusos 

mondatszerkesztés szabályaira. Az érintett tárgykörök egy része a fentiek értelmében mondatstilisztikai jellegű 

(így pl. a mondathosszúság stílusértékét; a mellérendelő mondatok egyensúlyosságát; a körmondatot stb. 

elemző részek); mások logikai-grammatikai vonatkozásúak (a mondategység H. Blair által megfogalmazott 

szabályainak ismertetése); míg szövegnyelvészeti szempontból a legizgalmasabb téma mai fogalmainkkal 

mondatpragmatikainak mondható. Itt a „főgondolat”: mondatbeli helyének, elemzéséről, vagyis az aktuális 

mondattagolásról van szó. A szerző bőséges példaanyagon szerkezeti és szórendi átalakításokkal jelöli ki a 

mondat közlésérték szempontjából legfontosabb elemének: (mai műszóval:) a fókusznak a helyét a 

grammatikai szerkezetben (főként 41–56). Majd könyve logikai részében a mondat és a propozíció viszonyáról 

szólva megállapítja: „a magyar szórend és hangsúlyozás törvénye […] tisztán logikai alapon nyugszik. A mely 

szót kiemelünk, mindig az ítéletnek alanya is […], s így természetes helye a mondatban illetve az ítéletben 

mindig az állítmány, az ige előtt van” (191; kiemelés az eredetiben). (Arra nézve nincs adatunk, hogy Acsay 

ismerte-e Brassai Sámuel e tárgykörben ez idő tájt írott munkáit vagy a saját vizsgálatai alapján állapított meg 

szabályokat. A magyar mondat közlésszerkezetéről kifejtett álláspontja közel áll a nyelvészet mai 

felfogásához.) 

A mondatból kiinduló szövegnyelvészet kezdettől nagy figyelmet fordított a bekezdésre mint tartalmi, 

logikai, grammatikai egységre, amelyet a mondat és a szövegegész közötti átmenetként értelmezett. Különösen 

érvényes ez a magyar nyelvészeti szövegkutatás kezdeteire, ahol a bekezdés struktúrája, mondatainak 

kapcsolásmódja szolgált kiindulásul a szövegszerveződés vizsgálatához (vö. Fehér 2000: 18–21). Acsay (A. 

Bain nyomán) már a mai ismereteinkkel egybevágó jellemzést adott a „szakasz” szerkezetéről, amint ezt főbb 

megállapításai bizonyítják. – Meghatározása szerint a szakasz az írásműnek rendszerint több mondatból álló 

„kisebb egésze”, amely egyetlen gondolat megvilágítását szolgálja (69). Ennek feltétele az, hogy a szakasz 

mondatai szorosan, a témakifejtés logikai szabályai szerint kapcsolódjanak egymáshoz. A szövegmondatok 

(mondategészek) közötti viszony mellérendelő és alárendelő. A kötőszóval nem jelölt mellérendelés módjai 

között említi az anaforikus funkciójú szövegdeixist (a szövegelőzményre utaló közelre mutató névmást), de e 

csoportban hoz példát a harmadik személyű névmási koreferenciára is. Az alárendeléses kapcsolódáson a 

mondathasadásos jelenségeket érti, ezeket figyelemfelhívó hatásúaknak tartja. A szakasz bevezető mondatának 

kettős funkciót tulajdonít: egyik a szöveg tematikus folytonosságának fenntartása az előző szakasz(ok)ra 

visszautaló elemekkel, a másik az új „főgondolat” bevezetése. A „művésziesség” megkívánta stílushatást a 

szakasz ellentétekre alapozott egyensúlyos szerkesztése biztosítja leginkább (86–89). 



A fentiekből arra a következtetésre juthatunk, hogy mintegy hat évtizeddel a nyelvészeti szövegkutatás 

megindulása előtt a XIX. századi modernizált retorikák egyike-másika már foglalkozott olyan 

szöveggrammatikai kérdésekkel, amelyek kész ismeretként épültek be az első szövegtanokba. Lehetséges 

tehát, hogy a régebbi és az újabb szövegtudomány közötti kapcsolat jóval mélyebb annál, mint amiről ma 

tudunk, de ezt csak egy tüzetesebb történeti vizsgálat tudja kideríteni. Példaértékűnek tekinthető azonban az, 

hogy Acsaynál a szöveg hierarchikus szerkezeti egységeinek (a mondatnak, szakasznak, műfajnak) 

megközelítésében nincs szemléleti szakadék (mint némely grammatikai kiindulású mai szövegtani munkában); 

noha ő is az alacsonyabb szintű egység vizsgálatából indul ki, azt minden esetben a szövegegészben és a 

műfajokban betöltött szerepe felől minősíti. Ezt igazolja a gazdag, több forrásból merített példaanyaga. A 

mondatkapcsolódást és a szakasz felépítését Acsay nyomán a későbbi tankönyvek is elemezték (vö. Négyesy 

1895b, Zlinszky 1900). 

 

6.3.4. Az egyes műfajok tárgyalási sorrendjében is a hierarchikus elvet, az induktív logikai módszert 

érvényesíti a szerző. A viszonylag egyneműbb műfajjal: a leírással indít, ezt követi az értekezés 

(középpontjában az érveléssel), ahol mind a leírás, mind az elbeszélés érvforrás lehet; majd következik a 

történetírás (középpontjában az elbeszéléssel), amelybe a leírás és az érvelés részszövegként épülhet be, de 

lehet módszertani eljárás is; a sort a szónoklat zárja, amelyben részszövegként, funkcióként mindhárom műfaj 

(eljárás) szerepet kap. – Mivel tárgyunk szempontjából az ismeretközlő műfajok a relevánsak, az alábbiakban 

ezek ismertetésére szorítkozunk. 

A leírás alapműfaji jellegét és eljárási módjait kognitív szempontokkal is indokolja: „A leírás általános 

szabályait az emberi lélek megfigyelő módjaiból fogjuk levonni, vagyis követjük a természetes utat, melyen a 

tárgyak stb. megismerése alkalmával lelkünk haladni szokott” (117). Az érzékelési folyamat fázisai alapján 

rendszerezi tehát a leírás módozatait: a jelenség egészének átfogó jellemzésétől a részletekre, majd az egyéni 

vonásokra irányuló figyelmen át az emberi lélekállapot rajzáig és a csoportok megjelenítéséig. A leírás során 

megkívánt módszertani eljárás megfelel egyfelől az alaklélektan szempontjainak, mely szerint a percepció 

során először a jelenséget mint egészet észleljük, így az egész és konfigurációja az észlelés alapegysége (vö. 

Eysenck – Keane 1997: 64–66); másfelől a részletező jellemzés az ábrázolt jelenség természetének 

függvényében az arisztotelészi akcidenciális kategóriáknak (vö. Anzenbacher 1993: 72–76). 

Négy alműfaj reprezentálja a leíró szövegtípust (szövegfajtát): a jellemábrázolások (jellemrajz, jellemkép); 

a valóságos tevékenységeket megjelenítő (vagyis nem költői) életkép; a szokásokat, életmódot leíró erkölcsrajz 

és az útirajz. (155–174). 

Kognitív alapjaiból eredően a leírást viszonylag homogén és körülhatárolható műfajként (szövegtípusként) 

prezentálja Acsay munkája, ám példái nyomán megállapítja, hogy ebbe is vegyülhetnek más eljárások: 

reflexió, oksági viszonyok (pl. egy jellemrajz esetében), illetve a leíró megjelenítés maga is átfordulhat 

elbeszélésbe pl. az egymás után feltűnő tárgyak vagy egy táj leírása során. Szerzőnk ezt a váltást is lélektani 

okokkal magyarázza: figyelmünket, érdeklődésünket jobban leköti az, ha egy jelenség kibontakozási 

folyamatának részesei lehetünk, mint az, ha már befejezett egészként kapunk róla külsődleges képet (127, 

129). – Acsay megkülönbözteti továbbá a leírást mint műfajt és a leírást mint tudományos módszert, ez 

utóbbinál a leírás csupán kiindulás és eszköz arra, hogy bizonyos következtetésekhez vezessen (152). 

A könyv értekezésről szóló fejezete nem annyira az értekező műfajokra, mint inkább az érvelés 

előfeltételeire és technikáira helyezi a hangsúlyt. Az első részben a fogalomalkotás és általánosítás mentális 

folyamatait tárgyalja mai ismereteinkhez közel álló megállapításokkal, ezt követi a logikai alapfogalmak, a 

következtetési és érvelési eljárások ismertetése. Ez utóbbiak majd az érzelmi ráhatás eszközeivel kiegészülve a 

szónoki érvtanról szóló fejezet részét képezik (erről részletesebben Adamik – A. Jászó –Aczél 2004: 224). 

Szorosabban vett műfaji kérdésekről egyfelől az értekezés előadásmódja kapcsán szól a szerző: e szerint a 

kétfajta mediális létmódon túlmenően az értekező előadás formája lehet párbeszédes, kérdés–felelet, illetve 

egy gondolatot kifejtő levél; másfelől a műfajainak felsorolásánál: itt a (hírlapi) cikket, a tanulmányt és a 

bírálatot említi (305 és kk; 326 és kk). – Az ismertetett fejezet voltaképpen az érvelés mint kognitív és 

kommunikatív művelet módszertanát foglalja össze példás rendszerezésben. A műfaji megvalósulás említett 

példái mai szemmel nézve esetlegesek. 

Az ismeretközlés harmadik műfajaként a történetírást elemzi a szerző. Figyelme ezúttal elsősorban a 

szaktudományos szempontokra, módszerekre irányul (pl. a források kezelésére, a segédtudományokra, a 

történeti igazság kérdésére stb.), ám a tudományos történeti narráció kompozíciós tényezői tükrözik az 

elbeszélő műfajokra (szövegfajtákra) általánosan jellemző tipológiai sajátosságokat is, az Arisztotelész 

Poétikájában megfogalmazott elvek szerint (407–40). Acsay utal arra, hogy a tapasztalatok történetté 



rendezése az emberiség számára az ősidőktől kezdve a világértelmezés egyik hatékony eszköze volt. Ezt 

példázzák a minden kultúrában meglévő mítoszok, mesék, mondák, majd a későbbi igény a múlt megtörtént 

eseményeinek rögzítésére. A klasszikus hagyományt követve szerzőnk a történet tárgya szerint kétféle 

elbeszélést különböztet meg: a költöttet és a valóságról szólót (343). Ebből az elhatárolásból kiindulva jelöli ki 

a modern történetírás legfontosabb módszertani elvét: a történeti hitelt és annak bizonyító eljárásait, vagyis a 

logikai alapozást (350). Bár a történeti események „előadásának fő formája” az elbeszélés, a narratív szerkezet 

összetevői (így a helyszínek megjelenítése, az események résztvevőinek jellemzése), valamint a bizonyítás 

tudományos igénye szükségessé teszik a leíró és az érvelő eljárások együttes alkalmazását. A történeti 

tanulmány Acsay szerint az elbeszélést, a leírást és az érvelést ötvöző komplex narratív struktúra (406, 444), 

ahol nem csupán sajátos szerveződésű részszövegek összekapcsolásáról van szó, hanem különböző 

kommunikációs funkciók egyidejű érvényességéről. Ennek kapcsán felvetődik egy további, de itt nyitva 

hagyott elméleti kérdés: vajon mennyiben speciális a (tudományos) történeti elbeszélés strukturális-

funkcionális komplexitása az elbeszélő-szerkezetekre általánosan jellemző tipológiai összetettségen belül. 

Az elbeszélő műfajok klasszikus elméleteitől eltérően Acsay felismeri a történetíró elbeszélői szerepét a 

történeti esemény beállításában (444–446) és ezzel jelentős lépést tesz a narratológia mai elmélete felé, amely 

szerint minden elbeszélés egy elbeszélő történetmondásaként értelmezhető. (A történetírás mint narráció és a 

történeti objektivitás összefüggése napjainkban a történetírás-elmélet aktuális kérdései közé tartozik l. White 

2001.) 

Összegezve: Acsay Ferenc prózaelmélete tárgyát és szemléletét tekintve átmeneti helyet foglal el a retorika 

és a szövegnyelvészet között. Rendszere – a műfajok szintézisének számító szónoklatot leszámítva – három 

szövegtípusra épül, a leírásra, az érvelésre és az elbeszélésre. A műfajok elkülönítésében egyidejűleg 

érvényesít strukturális, funkcionális és kognitív szempontokat. Névyhez hasonlóan utal arra, hogy a műfajok 

alapkarakterét meghatározó, struktúraalkotó eljárások egy másik műfajban alárendelt funkcióként épülhetnek 

be, vagyis formális és funkcionális kétarcúság jellemzi őket. 

 

7. Műfajok, szövegtípusok a XIX. századi magyar retorikában; 

(B) A retorikai hagyomány széttagolódása: a részrendszerek önállósulása 
 

Már Acsay prózaelmélete jelezte a retorika specializálódását a prózai művek vizsgálatára. A stilisztika 

önállósulása a XIX. század közepétől kezdve, valamint az arisztotelészi hagyomány alapján a csupán a 

fikcionális műfajokra szorítkozó poétika ezt a területet jelölte ki a retorika számára, amit a XIX. század végétől 

a modern élettel együttjáró igényes prózai műfajok szélesedő skálája indokolttá is tett. Az elkülönülés 

tudományos szinten nem jelent(het)ett éles határvonalat, de az oktatás vagy külön tárgyként kezelte a fentiek 

mellett a retorikának a szöveg szerkezetére vonatkozó tanítását szerkesztéstan címen, vagy a szöveg szerkezeti 

szabályainak nagyobb figyelmet szentelt a retorikán belül. A különböző iskolatípusokban más-más volt az 

irodalomtanítás keretébe tartozó fenti tárgyak csoportosítása, amit befolyásoltak a tantervi változások is (Vígh 

1981 passim). Sorrendjüket általában a „kívülről befelé haladás” elve határozta meg: első fokon a nyelvi 

előadás külső formáját, a stílus kérdéseit tárgyalták, majd a szerkesztéstant; a második fokon a retorikát mint a 

prózai és a poétikát mint a költői műfajok elméletét (Négyesy 1895a, 1895b: 225). 

A minket közelebbről érdeklő szövegtipológiai kérdéseket a szerkesztéstan, a retorika (kisebb mértékben a 

poétika) tárgyalja. Mivel a különféle neveken jegyzett szaktárgyak tematikája igen sok átfedést tartalmaz, és a 

szóba kerülő szerzők felfogása is több ponton érintkezik egymással, célszerűnek látszott, hogy az alábbiakban 

tematikus csoportosításban vizsgáljuk a szövegtipológiai és a kapcsolódó szerkesztéstani problémákat. Így 

kitapinthatóvá válik a szemléletváltás folyamata is. 

 

7.1. A szerkesztéstan felépítése mint szemléleti forma 
 

Mint közismert, a klasszikus retorika a szövegkidolgozást három egymást követő szakaszra (illetve eljárásra) 

osztotta; ezek: a feltalálás (inventio), az elrendezés (dispositio) és a kifejezés vagy kidolgozás (elocutio). A 

részrendszerek önállósodása során a stilisztika és a szerkesztéstan osztozott a fenti tárgykörökön, az utóbbihoz 

kerültek a szorosabban vett szerkezetalakító eljárások: a feltalálás és az elrendezés. Mivel általában az 

elkülönült rendszerek is megőrizték az antik minták didaktikailag kipróbált felépítését, így például a 

szövegalkotás fázisainak sorrendjét is, elméleti jelentőséget kell tulajdonítanunk azoknak az újabb 

megoldásoknak, amelyek eltértek a klasszikus rendszertől. 

 



7.1.1. Névy László Szerkezettana (1891) még hagyományosan lineáris rendszerű: a feltalálás és elrendezés 

tárgyalási sorrendje a retorika szokásos felépítése szerint a szövegalkotás folyamatát követi. Induktív 

módszerű a szövegszerkezet(ek) bemutatása is: az egyedi szöveg felépítésétől halad az „általános formákig”: a 

prózai írásművek alapformáinak bemutatásáig. 

 

7.1.2. Négyesy László Szerkesztéstana (1895b) azonban már megváltoztatja a retorikából örökölt (és a Névy 

által is alkalmazott) sorrendet: előbb tárgyalja az elrendezést és csak ezt követően a feltalálást; valamint az 

elrendezésen belül is előbb az előadások nemeit (a szövegfajtákat), majd a szövegszerkezet „belső rendjét”, itt 

már felhasználva a szövegtipológiai szempontokat is. A szövegalkotás retorikai szakaszait műveletként 

értelmezi és megfelelteti a kész mű összetevőinek: a feltalálást a tartalomnak, az elrendezést a szerkezetnek, a 

kidolgozást a stílusnak, tehát elvileg és fogalmilag megkülönbözteti a szövegprodukció folyamatát és 

eredményét. A szerkezetből kiinduló koncepció lehetőséget ad arra, hogy a tárgyalás sorrendjében is elsőséget 

kapjanak a szövegszerveződés egészét meghatározó átfogó szövegminőségek: a tipológiai sajátosságok; az 

egyedi szöveg belső felépítését majd az adott szövegfajta („előadási nem”) strukturális jegyei alapján jellemzi 

a szerző. Mindebből az következik, hogy Négyesy az „előadás nemét” (a szövegfajtát) a szövegvizsgálat 

alapjának és kiindulási pontjának tekintette. 

 

7.1.3. Négyesy könyvével megegyező sorrendben tárgyalja a szerkesztést és a feltalálást Zlinszky Aladár 

Rhetorikája is (1900), azzal a különbséggel, hogy előbb általános szinten beszél a szerkezetről (a tagolás 

formáiról) és a tartalom rétegeiről (a vonatkozó fogalmak értelmezésével), majd tipológiai megközelítésben 

elemzi a szerkezet és a feltalálás „különös formáit”. A zárófejezet a jellemzett típusokhoz tartozó műfajokat 

mutatja be. Ebben a koncepcióban a szövegtípus (-fajta) és a műfaj logikai szintje elkülönül egymástól. 

 

7.2. Szövegtipológiai kísérletek 
 

7.2.1. Négyesy szerkesztéstanában (1895b) Az előadás nemei és formái című műfajelméleti fejezet újdonsága, 

hogy különféle kritériumok alapján valamiféle szövegtipológiát ad. (A „műfaj” fogalma helyett az „előadás 

neme” megjelölést használja, amit ma esetleg a „szövegfajta” kategóriával azonosíthatnánk.) Az előadás nemei 

Négyesy szerint két tényezőtől: a tartalom minőségétől és az előadás céljától függnek (183). Más elméleti 

háttérrel és más fogalmakkal ugyan, de hasonlóan vélekedik a mai nyelvész: a szövegek és a szövegtípusok 

létrejöttében két meghatározó feltétel vesz részt: a kogníció és a kommunikáció (Kocsány 2002: 53). – A 

három fő előadási nem Négyesy egyik osztályozási szempontja szerint 

a) a kész tényekről tudósító közlő (az érzéki tárgyat, tüneményt bemutató leírás, a történetet előadó 

elbeszélés és a lelki tulajdonságot ábrázoló jellemzés); 

b) az értekező (tudományos); 

c) a rábeszélő (szónoki) előadás. 

 

A szerző lábjegyzetben megjegyzi, hogy itt nem műfaji osztályozásról van szó, hanem szerkesztéstani és 

stilisztikai aspektusú megkülönböztetésről. A besorolás kritériuma több összetevős: feltehetően ez a tárgy, a 

hozzá való beszélői viszonyulás, a kommunikációs cél valamint mindezek eredőjeként a tárgykezelés módja 

lehet. Egy másik szempontú osztályozás a monologikus–dialogikus dichotómiát veszi alapul: e szerint az 

előadás lehet 

a) folytonos, benne idézetek; 

b) dialógus, illetve beszéltetés (a szereplők megszólaltatása); 

c) levél. 

 

Majd egy harmadik kritérium a mediális aspektus, tehát a közlés formája: az élőszó vagy az írás. Végezetül 

Négyesy a következő módon foglalja össze rendszerét: 

 

Az előadás nemei:  elbeszélő, megbeszélő, rábeszélő; 

Az előadás formái:  folytonos előadás, beszéltetés; 

A közlés formái:  élőszó,  írás. 

 

Az előadás nemeit ezúttal beszédaktusként határozza meg, ahol az „elbeszélő” aktus magában foglal minden 

tényközlő eljárást, tehát a leírást, elbeszélést, jellemzést, vagyis tágabb értelmű, mint az elbeszélő műfaj (183–



187). A beszéltetés Cornificius szerint (2001: 4, 43, 55) egy adott tárgy előadása során a szóban forgó személy 

belső beszédének első személyű megjelenítése, más tehát mint a dialógus: a beszélgetés. Négyesy tipológiai 

kritériumait nem pontosan lehet mai fogalmainkra átváltani, de szemléletében van valami rokonság azokkal 

szövegnyelvészeti tipológiákkal, amelyek dichotómiák alapján rendszereznek (vö. Vater 1992: 16, 164–167). 

Rhetorika tankönyve (1901) rövidítve megismétli szerkesztéstanának az általános elvekre vonatkozó 

kitételeit. A retorika hatáskörébe utalt prózai műveket céljuk szerint két csoportba osztja: ismeretközlők a 

leírás, elbeszélés, értekezés; rábeszélők a szónoklat, hírlapi cikk, kiáltvány, felhívás. A szorosan vett prózai 

művek köréből kizárja a levelet, valamit a szépprózát: a regényt, novellát, tárcát. Megkísérel bizonyos műfaji 

rendszerezést is (254), de táblázata csupán a felsoroltak megismétlésének látszik. 

 

7.2.2. A retorika új irányának megfelelően Zlinszky munkája is (1900) a „tényleges valóság előadását” 

célzó prózai írásművek vizsgálatára szorítkozik, vagyis kizárja a retorika köréből a fikcionális prózai 

műfajokat (192). Ebben a szűkített értelemben a szerző szerint minden írásmű vagy elbeszél, vagy leír, vagy 

egy tételt kifejt (195). A három eljárás (beszédaktus) a szöveg belső szerkezetének alakítója, ennek alapján 

jönnek létre a „szerkezet különös alakjai” (értsd: speciális és elvont formái): az elbeszélő (elbeszélés, leírás, 

jellemzés), az értekező, a szónoki, a párbeszédes és a levélalak. Ezt formai keretet töltik ki a tartalmi 

vonatkozások, a „feltalálás különös alakjai”: az elbeszélés, az okoskodás (érvelés) és a megindítás (209–233). 

A fentiek értelmében a prototipikus prózai műfajok: a történetírás, a szónoklat és az értekezés. Zlinszky új 

fogalmat alkotott az elvont formális típustulajdonságok megnevezésére. 

 

7.3. „A belső rend”: a szövegszerkezet hierarchiája 
 

7.3.1. Névy szerkezettana (1891) szövegszerkezeti modellként (Aphthoniosz nyomán) a chreia felépítését 

elemzi azzal a megjegyzéssel, hogy ez a gyakorlat hajdan bevezetésül szolgált az ékesszólás tudományába. A 

chreiát, amely vagy valamilyen ismert szállóige, vagy egy tanulságos történeti esemény csattanós 

megfogalmazása, mint kidolgozandó témát adták feladatul a tanulóknak. (52–54). Névy választásának 

didaktikai értékét szövegtani szempontból nem lehet eléggé méltányolnunk. A chreia példája elvezetett annak 

belátásához, 

a) hogy a téma a szövegszerveződés meghatározó tényezője; 

b) hogy a téma kibontása, igazolása a kommunikációs funkció függvényében meghatározott stratégiai 

lépéseket kíván, ezekből épül fel a szöveg értelmi és logikai szerkezete, hatása; továbbá 

c) a megadott téma kifejtése és indoklása megkívánja egy adekvát kontextus felépítését, ennek érdekében a 

szükséges tudásrendszerek aktivizálását vagy megszerzését. 

 

Az „előadás általános formái” közti különbségeket is „a tárgyak sajátszerűsége” alapján magyarázza a 

szerző (59–69). A speciális kategóriába sorolt szónoklat mellett ezúttal a leírásról, az elbeszélésről és az 

értekezésről esik szó. 

 

7.3.2. Négyesy (1895b) könyve a mondatok kapcsolatából kiindulva az egység, a haladás, a folytonosság, a 

teljesség és a tagoltság fogalmak köré rendezi a szövegszerkezeti eljárások elemzését; Acsay nyomán 

figyelmet szentel a szakasz (bekezdés) szerkezetének is. Mivel a kezdet és a zárlat kiemelt fontosságú, 

részletesen ismerteti a bevezetés és a befejezés szerkesztési szabályait. Az írásmű kölcsönviszonyokon alapuló 

hierarchikus szerkezeti rendjét az „épület” és a „szövedék” kognitív metaforákkal jellemzi (191–192). 

Tanulságos megoldása, hogy a szövegszerkezetet tárgyaló „belső rend” című fejezeten belül számba veszi az 

egyes szövegfajták és a hozzájuk tartozó műfajok szerkezeti sajátosságait is. (199–211). Négyesy módszere azt 

sugallja. hogy az egyes szövegek szerkezetét csak műfaji struktúrájuk keretein belül lehet jellemezni, vagyis a 

szerkezet hierarchikus rendszerében a felső szint az adott műfajé. 

 

7.3.3. Zlinszky munkája (1900), mint fentebb szó volt róla, két megközelítésben tárgyalja a szerkezeti 

kérdéseket. Általános szinten megkülönbözteti a külső és a belső tagolást. Az előbbi a nyelvi szerveződést, 

vagyis a mondatok és a szakasz kacsolódását jelenti az egység, a teljesség, a folytonosság és a haladás elve 

szerint; az utóbbi az írásmű típusának megfelelő hármas tagolást. A speciális szinten az egyes típusoknak 

megfelelő általános szerkesztési elveket és módszereket veszi számba. Így pl. az „elbeszélő alakhoz” tartozó 

eljárások esetében a történetmondás szervezőelve az időrend, a leírásé a térbeli sorrend (tünemény esetében az 

időrend), a jellemzésé a külső, belső leírás, az összehasonlítás stb. Ebben az értelmezésben egy adott 



(szöveg)típus a tartalmi elem nélkül csupán formális váz. A szövegszerkezetet Zlinszky az „épület”, a „gép”, a 

„szervezet” metaforákkal jellemzi (Zlinszky 1900: 195). 

 

7.4. A szövegtéma mint alapeszme 

 

A szöveg tartalmi kérdéseivel az új retorikák feltalálásról szóló fejezete foglalkozik. Mind Négyesy, mind 

Zlinszky több elemből álló struktúraként értelmezi azt, amit a tartalom vagy mondanivaló fogalma alá szokás 

sorolni. Négyesy szerint (1895b: 212) a mű eszméje („alapgondolata” vagy tétele, témája) a tárgy, a szempont, 

a cél együtteséből tevődik össze, amelyhez hozzájárul az egyes „előadási nemek” sajátos kifejtési módszere is, 

pl. a „megbeszélő előadásban” a következtetés logikai lépései (Négyesy 1895b: 218). Zlinszky (1900: 199) 

fogalmai árnyaltabbak: „A mű tárgya: a miről szól az írásmű; tartalma: a mit mond a tárgyról; alapeszméje, 

vagy főgondolata: a tartalom veleje, lényege […] A főgondolat a mű alapeszméje, más szóval tétele, themája.” 

Az alapeszme fogalma mind a szövegalkotói, mind az értelmezői aspektust implikálja. Ha a szövegmondatok 

kapcsolatában a folytonosság és a haladás kompozíciós elv érvényesülését kell látnunk, az egység és a 

teljesség elv megvalósulása az alapeszme (vö. 193). Ez a gondolat rokon a szövegnyelvészet mai felfogásával, 

mely szerint a szöveg meghatározó tényezője egy fogalmi szinten megragadható értelemegész: 

„Gesamtvorstellung” (forrása: Klein von Stutterheim 1991, idézi Vater 1992: 24). Míg ez utóbbit a szövegtéma 

fogalmi reprezentációjának tartjuk, addig az „alapeszme” fogalma ehhez képest többletet is tartalmaz: irodalmi 

szövegek esetében beleértendő a téma által kifejezett esztétikai tartalom is (vö. Zlinszky 1935: 15. és kk.). 

A feltalálás szubjektív aspektusa Zlinszky szerint mentális, attitudinális és kommunikatív feltételeket is 

tartalmaz. Az új gondolatok megfogalmazására képes „termékeny elme” kell, hogy rendelkezzék rendszerezett 

tudással; tárgya iránti elkötelezettséggel: „lelkességgel”; műve előadása során mások iránti nyitottsággal: 

„érzékenységgel” (Zlinszky 1900: 199–207). 

 

7.5. Az új retorikák szövegtani hozadéka 

 

Az új szemléletű retorikák (illetve a belőlük kiszakadt szerkesztéstanok) jelentős lépést tettek a mai nyelvészeti 

szövegkutatás irányába. Némi szűkítéssel és módosítással továbbvitték a retorikai hagyományából örökölt 

műfaji rendszert: mindvégig figyelmet fordítottak a (megváltozott funkciójú) szónoklatra, de a tárgyalás 

súlypontja az egykori beszédrészekből önállósult és kanonizálódott szövegformákra esett. A vizsgált 

írásművek körét két kritérium alapján határolták be: (a) tárgya a valóságos életre vonatkozzék; (b) 

megformáltsága feleljen meg a retorikában megfogalmazott nyelvi erényeknek. Ez a korlátozás kizárta (a) a 

spontán beszédeseményeket; (b) a fikcionális és esztétikai célú, valamint (c) a gyakorlati életben alkalmazott 

írott kommunikációs formákat. 

A fentiek következményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: (a) Átláthatóbbá vált az írásművek rendszere 

és a szövegek nyelvi szerkezete; (b) Kialakult egyfajta szövegtipológiai szemlélet, ami megnyilvánult egyfelől 

a típusalkotási kísérletekben, másfelől abban, hogy a szövegszerkezetet műfaji (tipológiai) sajátosság felől 

közelítették meg; (c) Nagyobb figyelem fordult a szöveg nyelvi szerveződésére, az alakzatok helyett a 

mondatok láncszerű kapcsolatára, illetve a tematikus, logikai egységet alkotó szakasz (bekezdés) szerkezetére; 

(d) Felismerték a szövegértelem összetettségét, hierarchiáját, valamint a téma meghatározó szerepét a szöveg 

szerveződésében beleértve a tipológiai karaktert is. Mindazonáltal a szövegtipológiai kísérletekben a fogalmak 

és a kategóriák nem tiszták: példa erre az „elbeszélés” fogalma, amely tipológiai szinten átfogóbban: 

’tényállásról tudósítás’-ként értelmezendő, amelybe beletartozik a leírás és a jellemzés mellett a szorosabban 

vett elbeszélés mint történetmondás. 

Az elemzett szövegformák jelentős része állandó: így a szónoklat mellett a leírás, a jellemzés, az elbeszélés, 

az értekezés; más részük gyakori: a dialógus vagy beszéltetés és a levél; (a századfordulón) alkalmilag említett 

új műfajok: a hírlapi cikk, a kiáltvány és a felhívás. 

 

8. Összegzés 
 

Mivel tárgyam kifejtése során folyamatosan törekedtem arra, hogy a bevezetésben megfogalmazott kérdésekre, 

ha részlegesen is, választ találjak, ezúttal csupán néhány általános következtetést kívánok levonni. 

1) A retorika művelődéstörténeti hatását feltáró legújabb vállalkozás bevezetője (Ueding Hrsg. 1992) 

megállapítja, hogy „a retorika a filozófia mellett az európai kultúrtörténet legfontosabb, legdifferenciáltabb és 

legnagyobb hatású képzési rendszerének tekinthető” (vö. Imre szerk. 2000: 9). Joggal feltételezhetjük tehát, 



hogy az oktatásnak köszönhetően van szemléleti folytonosság az antik eredetű tudomány és a modern 

szövegnyelvészet között, amely elsősorban a nyelv működésmódjára, a nyelvi kommunikáció feltételeire, 

szabályaira vonatkozó felfogásuk rokonságában ragadható meg. Vannak olyan nézetek, amelyek bizonyos 

mértékű „leszármazási” kapcsolatot tételeznek a klasszikus retorika és a modern pragmatika elméletei között 

(Péter 1996: 375). Egy adott nyelvi esemény lefolyásában a körülmények más tényezői mellett retorika is 

kiemelt fontosságot tulajdonított a nyelvhasználók mentális diszpozícióinak: a beszélői szándéknak a szöveg 

létrehozásában és a következtető műveleteknek a megértésben; ez meghatározza a szövegek, illetve a szöveg 

szerkezetében valamilyen funkciót betöltő részszövegek tipológiai karakterét. A retorikai célként számon 

tartott beszélői szándékok, illetve lélektani megközelítésből nézve: az emberre általánosan jellemző lelki 

képességek, mint láttuk, szövegek osztályozásának is alapja lehetett (Bitnitz 1827, Névy 1870, Acsay 1889). 

2) Feltehető, hogy az a képzet, amelyet az igényesen formált, írott, illetve tervezett szövegekkel foglalkozó 

retorika a ’szöveg’-ről kialakított, hatással volt a mondatból kiinduló korai szövegnyelvészet 

szövegmodelljére. A nyelvészeti szövegkutatás kezdetén ugyanis a ’szöveg’ fogalmán elsősorban 

többmondatos nyelvi szerveződést értettek. A mindennapi élet gyakorlati célú, egyszerű gondolatközlésre 

szolgáló nyelvi megnyilvánulásai, kimaradtak a retorikából; velük kapcsolatban tehát nem rendelkezünk 

retorikai eredetű tipológiai mintákkal. 

3) A retorika tárgyát képező szövegosztályok az idők folyamán változtak. A szónoklat mellett a XIX. 

században megjelentek olyan műfajok, amelyek formaelveit az antik rendszerek még a beszédrészek 

eljárásaiként tartottak számon. A retorika által tanulmányozott szövegek általános kritériumait ugyanakkor a 

különböző korokban a különböző szerzők hasonlóan értelmezték; ezek a következők: (a) valamilyen 

értelemben vett valóságvonatkozás mint a szövegegész szintjén megjelenő kommunikációs cél, (pl. 

ismeretközlés); (b) az adott retorikai célnak megfelelő gondolati és szerkezeti komplexitás; (c) prózai forma; 

(d) nyelvileg igényes kidolgozás. A poétika műfajait ezzel szemben (a) az antik felfogás szerint a valóság 

utánzása; (b) későbbi értelmezés szerint a közvetlen érzelemkifejezés jellemzi. A retorikai szemlélet sem 

érzékelt a művészi és a nem művészi szövegosztályok között olyan fajta tipológiai különbséget, ahogy ma a 

szövegtípust értelmezzük. Ebből következik, hogy a szövegtipológiai tulajdonságok átmetszik az esztétikai – 

nem esztétikai kategóriákat. Ez a két szövegcsoport ugyanakkor nem írható le a fikcionális – nem fikcionális 

dichotómiával sem, mivel beszédrészként a retorika tipológiailag homogén részszövegei között is van fiktív 

fabuláris műfaj: a mese, vagy a kitalált történet. Feltételezhető, hogy a nyelvi értelemben vett tipológiai 

kritériumok a valósághoz való viszonynál és a művésziségnél alapvetőbb szövegtulajdonságok. 

4) A szónoki beszéd szerkezetét kitevő beszédrészek nem mindegyike rendelkezik szövegtipológiai 

tulajdonsággal. A tárgykezelés módjai (pl. a felosztás, részletezés) csupán szerkezetalakító eljárások, de nem 

alkothatnak önállóan szöveget úgy, mint az elbeszélés vagy a leírás. 

5) A retorikák tipológiai rendszerének állandó szövegfajtái: a leírás, az elbeszélés, az érvelés (illetve az 

utóbbiakat képviselő műfajok: a történetírás és az értekezés), valamint (az előzőeknél ritkábban) a levél, 

amelyet, mint láttuk, hol a jellemrajzzal, hol a reflexióval azonosítanak. A folytonosság arra utal, hogy a 

felsorolt szövegformáknak kitüntetett szerepük van a társadalmi kommunikációban, valamint az emberi 

gondolkodásban is. Erre utal Howard Gardner amerikai pszichológus közelmúltban megjelent könyve is 

(ismerteti Matolcsy 2004), amely az emberi gondolkodás négy szintjét elemzi. A gondolkodás elemi szintjén 

egy jelenség (tárgy, személy, fogalom) elhatárolása történik; a második szint a különböző eseményeket 

szervezi egységbe, itt születnek meg a mesék, történetek. Megítélése szerint az ember akkor ért meg valamit, 

illetve fogad el egy magyarázatot, ha az a mese szerkezeti logikája szerint kapcsolódik össze. A harmadik 

gondolkodási szint az elméleti tudásé, a negyedik a gyakorlati ismereté. A műfaji és a szövegtipológiai 

alapformák létére tehát elvileg van pszichológiai magyarázat. 

A további kérdés az, hogy a korábbiakban szóba került négy feltételezett szövegfajta: a leírás, az elbeszélés, 

az érvelés és az értékelés esetében a kogníció és a kommunikáció szempontjai összekapcsolhatók-e az ember 

világhoz való viszonyának ontológiai alapjaival. Úgy vélem, a filozófiai megközelítés további segítséget adna 

ahhoz, hogy a szövegnyelvészet megtalálja szövegtípusok rendszerezésének egységes szemléleti alapjait. 
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1. Bevezetés 
 

A tanulmány a szövegtípus (és ezzel szoros összefüggésben a szöveg) kognitív nyelvészeti megközelítésének 

lehetőségét foglalja össze első megfogalmazásban. A tanulmány elméleti kerete alapvetően a holista vagy 

funkcionális kognitív nyelvészet, elsősorban R. Langacker kidolgozásában. E felfogás szerint a nyelvi 

kifejezések a világ elemi vagy összetett jeleneteinek fogalmi és jelentéstani megkonstruálásai, a szintaktikai 

szerkezetek e konstruálások sematizált formái. A szöveg olyan értelmi egység, amely valamely összetett 

világfragmentumot képez le fogalmilag, többé-kevésbé konvencionált nyelvi kifejezésekkel. 

A kognitív szövegtipológia másik fontos összetevője a kategorizációban érvényesülő prototípuselv. A 

kategóriák emergens jellege jól illeszkedik a szövegtípusok történetéről való általános ismeretekhez, amelyek 

szerint a szövegtípusok nem felülről szerveződnek, nyitott rendszert alkotnak, és szorosan összefüggnek a 

kommunikációs és megismerő tevékenységgel, azok mindenkori feltételeivel. A harmadik fő összetevő a 

szöveg mibenléte. A szöveggel mind alkotója, mind befogadója három lényeges formában találkozik: a) a 

szöveg fizikai megvalósulása; b) a szöveg műveleti feldolgozása; c) a szöveg összetett konceptuális 

szerkezetének a feldolgozása, amely a szöveg lényegi tartalmát reprezentálja. 

Mindennek alapján lehet elkülöníteni a szövegtipológiai alapjellemzőket, majd a három megnyilvánulási 

formának megfelelően mikro- mezo- és makroszinten meghatározni az egy-egy szövegtípus elkülönítésében 

szerepet játszó fő változókat, amelyek szerepet játszhatnak egy-egy szövegtípus elkülönítésében mind a nyelvi 



gyakorlatban, mind a tudományos leírásban. Ilyen többek között a szövegvilág felépítése, a nézőpontszerkezet 

változatai, a koreferencia kifejtettségének, a referenciális távolságnak és a szemantikai kompatibilitásnak a 

mértéke, a szövegtopik-állandóság (és annak paraméterei), a profilált cselekvések egymásra következésének 

jellemzői, a sémák egymásra következése és integrációja, vagy az összegző szerkezetben (értelemszerkezetben) 

uralkodó viszonytípus (elbeszélés, leírás, érvelés). A tanulmány e változók nyalábokba rendeződését és tipikus, 

gyakori együttállását tekinti a szövegtípus alapjának, így leírhatósága kiindulópontjának. 

 

2. A kérdéskör felvázolása 
 

Elsőként a szövegtípusokról szóló jelen diszkurzust szükséges vázolni, azt a metatudományos közeget, 

amelyben a szövegtípusok kognitív nyelvészeti jellemzése elvégezhető. A szövegtípusok nyelvészeti vizsgálata 

jelentős eredményeket mutat föl. Leírásuk funkcionális nyelvészeti keretben még a kezdeténél tart. E leírás 

elméletének és módszertanának kidolgozásához szükséges a szöveg mibenlétének funkcionális vázolása, 

valamint a kognitív nyelvészet és a prototípuselvű kategorizáció előzetes összefoglalása. 

 

2.1. A korábbi kutatásokról 

 

A szövegtipológiai kutatások történetét itt nem szükséges részletesen összefoglalni. Kötetünk első 

tanulmányában Kocsány Piroska ezt hivatottan megteszi, l. továbbá Heinemann (2000a, b). A magyar 

szövegtipológiai kutatások kiemelkedő munkája Kocsány (1989, 2002), Békési (1986), Tátrai (2002), 

tudománytörténeti szempontból Fehér (2000). 

A szövegtipológiáról korábban a következőket tartottam fontosnak, egy alapvetően funkcionális 

nyelvmagyarázat keretében. 

A szövegtipológiai kutatások az elmúlt két-három évtizedben két fő irányra oszthatók. Az egyik irány 

nyelvészeti és nyelvészeti pragmatikai elvek alapján szövegtípus-kritériumokat állít föl, s ezekkel kívánja 

jellemezni az egyes szövegtípusokat. Vater (1992) a következő módon foglalja össze a szövegfajta-osztályozás 

kritériumainak típusait: Vannak kritériumok: 

• a tárgy és a cél szerint (pl. Oomen 1972); 

• a szövegben előforduló részszövegek típusa szerint (pl. Gülich – Raible 1977); 

• kommunikációorientált szempontok szerint (pl. Sandig 1972, Helbig 1975, Ermert 1979). 

 

Mindegyik rendszerezési kísérletnek az a közös lényege, hogy kritériumrendszerükkel leírhatónak és 

elkülöníthetőnek vélik az egyes szövegtípusokat. E szemléletmód megjelenik a meghatározásokban is. Ermert 

szerint „Egy szövegfajta […] formálisan virtuális szövegek osztályaként vagy halmazaként határozható meg, e 

virtuális szövegeknek egy vagy több közös tulajdonságuk van” (Ermert 1979: 50). Hasonlóan fogalmaz Lux 

(1981) is: „A szövegfajta formálisan jegyek kombinációjaként írható le (melyeknek száma szövegfajtánként 

állapítható meg)” (Lux 1981: 273). 

A másik irányt Elisabeth Gülich fogalmazta meg erőteljesen. Az elgondolás lényege, hogy a szövegfajta 

fogalmára, ill. az egyes szövegfajtákra „objektív”, az első látásra akcidentálisnak tűnő pragmatikai, 

pontosabban a szövegvilágbeli tényezőktől független definíció aligha adható. Gülich először azt indokolja meg, 

miért alkalmazza a szövegfajta terminust a szövegtípus helyett. 

 

„A szövegfajtával való foglalkozás motivációja számomra nem – vagy: többé nem – elsősorban a nyelvészeti 

elméletalkotást eredményezi, vagyis nem szükségből akarom tisztázni, hogy vajon a szövegekből nyerhető szabályok az 

összes szövegre vagy csak meghatározott szövegfajtákra érvényesek, vagy hogy az intuitív módon megkülönböztethető, 

várható szövegfajták vagy műfajok szisztematikus nyelvészeti kritériumok segítségével megkülönböztethetők. Sokkal 

inkább azért foglalkozom a szövegfajtákkal, mert úgy vélem, hogy a szövegfajták közötti különbségtevés a 

kommunikációban részt vevők számára fontos, és mert a különböző szövegtípusok jellemzőiről való tudás e résztvevők 

mindennapi tudásához tartozik” (Gülich1986: 18). 

 

Gülich ezek után több olyan szövegtani kutatásra hivatkozik, amelyek a szövegfajta-felismerést, az erre 
vonatkozó tudást annak folyamatjellegében, a cselekvések sorában kívánja láttatni, például az etnometodológia 

keretében. Ekképp a beszélő, a hallgató a kommunikációban való részvétele során gyakorlati tudása (például 



analógiás képessége és memóriája) által képes arra, hogy az általa megismert szövegeket nyitott típusokba 

sorolja, e besorolást aktuálisan az adott beszédhelyzetben mindig elvégezze a prototipikus példányhoz való 

hasonlítással vagy a hálózatban való elhelyezéssel, s ezáltal mások, ill. saját verbális cselekvését folyamatosan 

értékelje, ill. alakítsa. 

Kocsány Piroska jelen kötetben olvasható tanulmányában más nézőpontból ad képet a szövegtipológiai 

kutatásokról, s három fő irányt különböztet meg a szövegtipológia elméleti megközelítéseiben: 

• A szövegtípus mint intertextualitás (ez elsősorban Beaugrande – Dressler 2000-ben olvasható, amely a 

történeti és egyedi tapasztalati alapú szövegtípus-ismeretet tartja számon, nem zárt, nem szinkrón 

rendszerben). 

• A szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória (itt főképp mentális-szerkezeti struktúrákról, 

kognitív mintákról van szó, ill. a szöveg egészének funkciójáról, amely a szöveggel végrehajtott 

cselekvéssel jellemezhető). 

• A szövegtípus mint empirikus adatokból visszakövetkeztethető és általánosítható formáció, illetve tudás (a 

szövegtípus itt „a szövegek megjelenési formáiból visszakövetkeztetett és általánosított tudás”, amely 

szövegen belül jegyekből és kontextuális tényezőkből áll, nyitott, heterogén rendszert létrehozva). 

 

2.2. A kognitív szövegtipológia megalapozása 

 

A szövegtípusok kutatása, a szövegtipológia megalapozása összetett feladat, mert maga a szöveg és a 

szövegtípus, valamint a szövegek és szövegtípusok egymáshoz való viszonya igen összetett jelenség. Számos 

tényezőt szükséges figyelembe venni annak érdekében, hogy a szövegtípusokkal kapcsolatban a 

nyelvtudomány és a kapcsolódó társtudományok mai elméleti, módszertani és empirikus ismereteit összegezve 

föl lehessen használni. Az itteni tanulmányban a következő lényeges szempontok játszanak szerepet. 

• A szöveg mibenléte, funkcionális kognitív megközelítésben, a szöveget alapvetően értelmi egységnek 

tekintve. 

• A szöveg különböző létezésmódjai (a szövegtest, a szöveg műveleti feldolgozása és a szöveg összevont 

értelemszerkezete), melyek egymással párhuzamosan járulnak hozzá a szövegtípus ismérveihez. 

• A funkcionális (holista) kognitív nyelvészet elméleti kerete, módszertana, amely meghatározza a 

szövegtípus megközelítési keretének egyik összetevőjét. 

• A kategória fogalma, a prototípuselv empirikus és elméleti eredményei alapján, amely meghatározza a 

szövegtípus metanyelvi, sőt metatudományos megközelítési keretének egyik összetevőjét. 

 

A felsorolt szempontok együttesen adják meg azt az elméleti és módszertani keretet, amelynek összefogása 

metatudományos szinten történik meg, a tapasztalati realizmus elvével összefogva. Ennek lényege abban 

ragadható meg, hogy a nyelv nem puszta eszközként tükrözi s az ember nem objektívan megismeri a világot, 

hanem tapasztalatait elmebeli képességeivel feldolgozza (absztrahálja, sematizálja és kategorizálja), a 

feldolgozott ismereteket elméje rugalmasan kezeli, gyakoriságtól függően begyakorolja, közösségben 

konvencionálja. A nyelvi kifejezésekben a világ valamely részletét fogalmilag és szemantikailag 

megkonstruálja a beszélő. A szöveg egy összetett világrészlet összetett fogalmi és nyelvi megalkotása, a 

szövegtípus egy összetett világrészlet tipikus, sematikus fogalmi és nyelvi megalkotása. A szövegtípus nem 

kész szerkezet, melyet csupán kitölteni kell, hanem olyan séma, amely a mindenkori beszélő számára többé-

kevésbé körülhatároltan rendelkezésre áll, alkalmazása több-kevesebb mentális erőfeszítést kíván. A 

szövegtípusok rendszere tehát függ az egyéni tudástól, a közösség konvencióitól, valamint általánosabban a 

világ valamely részének a fogalmi és nyelvi megkonstruálási lehetőségeitől. 

 

2.3. A szöveg mibenléte 

 

A szöveg általános funkciói egybeesnek a nyelv általános funkcióival. A szöveg olyan viszonylag önálló, 

uralkodóan nyelvi produktum, amely valamely értelmet tesz hozzáférhetővé műveleti feldolgozásban valamely 

nyelvi interakció résztvevői számára. A szöveg ekképp nem tárgyszerű dolog, kézzel fogható, a beszélőtől, a 

hallgatótól független objektum, hanem általuk, a nyelvi interakcióban műveletek sorával létrehozott nyelvi 

produktum. 



Ha az előző bekezdésben jelzett szövegtulajdonságok elfogadhatók, akkor a következő kérdés az, vajon 

mennyire érvényesíthetők a szövegre a kognitív alapelvek. A kognitív nyelvészet elméleti alapelveiből 

következik, hogy a nyelvi kifejezések (morfológiai, szintaktikai) szerkezete jelentésszerkezetek sematizációja. 

Ha ez így van, kérdés, vajon ez az összefüggés vonatkozik-e a szövegre, és ha igen, vonatkozik-e a 

szövegtípusra. 

 

2.4. A szöveg három megjelenési módja 

 

A szöveg általában viszonylag terjedelmes nyelvi produktum. Vannak igen rövid szövegek, de többségük 

esetében a feldolgozás, vagyis a szöveg műveleti (dinamikus) jellege, annak időbeli lefolyása és a műveleti 

jelleg viszonylagos tudatosulása (például igénybevevő, fárasztó volta) igen fontos. A szöveg mindig valamilyen 

nyelvi interakció középponti összetevője, amelyet a beszélő létrehoz, a hallgató megért. A beszélő és a hallgató 

a szöveget fel tudja dolgozni a beérkező információk összetett soraként (műveleti jelleggel). A feldolgozás 

során a szöveg általa legfontosabbnak vélt összetevőit megjegyzi, pontosabban valamilyen fogalmi 

szerkezetben összegzi saját maga számára. A szöveget a megalkotásban és a megértés folyamatában főképp 

elemek párhuzamos és egymásra következő elrendezéseként fogja föl (amelyeket a sorrendi helyzettől 

függetlenül is egymásra vonatkoztat e folyamatban), míg a teljes szöveg ismeretében az átfogó, lényegi 

összefüggésekre összpontosít, így tudja a szöveget megérteni. Mindennek következtében a szöveggel mind 

alkotója, mind befogadója több formában találkozik. Ezek közül nyelvészeti szövegtani szempontból a 

következő három fontos. 

• A szöveg fizikai megvalósulása (beszélt, írott, nyomtatott, képernyőn megjelenő, mindegyik különböző 

szerkezetekben). A fizikai megvalósulás lényeges jellemzője a szöveg kezdete és vége, tagoltsága 

(részekre oszlása). E jellemző nem magában érvényesül, hanem a szöveg kommunikációs jellemzőivel és 

műveleti szerkezetével szoros összhangban. 

• A szöveg műveleti feldolgozása, azaz a szöveg észlelése és befogadása közben elvégzett megértő 

műveletek sora, melyekben a nyelvi kifejezések és szerkezetek, valamint azok viszonyai feldolgozódnak. 

A szöveg műveleti feldolgozásának része például a koreferencia-szerkezetek felismerése és megértése, a 

szövegtopik-folytonosság vagy szövegtopik-váltás észlelése, a cselekvésfolytonosság jellemzőinek 

(gyakran mellérendeléssel kifejezett) feldolgozása, a fogalmi sémák aktiválása és számos egyéb. E 

műveletek részben párhuzamosan, részben egymásra következően történnek, mindig egy vagy néhány 

entitást és folyamatot a feldolgozói figyelem középpontjába állítva. E műveletsor nyomán jön létre a 

szöveg on-line (műveleti) szerkezete. Egy szöveg teljes műveleti szerkezetének partitúraszerű leírása a 

strukturalista szövegleírás eszményi, teljes kidolgozása. 

• A szöveg összetett konceptuális szerkezetének a feldolgozása, amely a szöveg lényegi tartalmát 

reprezentálja. E szerkezet, a szöveg konszolidált (összevont) szerkezete a szöveg műveleti feldolgozása 

során alakul ki (Langacker 2001, Tolcsvai Nagy 2001). Az összevont szerkezet a szöveg értelmének, 

„jelentésének” valamilyen összetett reprezentációban való elrendezése. Az összevont szerkezet, a 

szövegértelem legáltalánosabb sémája a következő: egy szövegvilágban valamilyen formában megjelölt, 

valamilyen formában kapcsolatban álló vagy kerülő entitások valamilyen formában összefüggő 

cselekvései, állapotai, történései meghatározott terjedelemben, stílusban, szövegtípusban reprezentálva. 

 

A szövegről mint összetett nyelvi produktumról és produkcióról csak e három szempont együttes 

figyelembevételével lehet leírást adni. A nyelvészeti szövegtanok korábban a szöveg műveleti szerkezetének 

kimerevített és kanonizált leírását tekintették fő feladatuknak. Ezt a struktúrát gyakran a szöveg fizikai 

megvalósulásának, a szövegtestnek a keretében helyezték el, és összefüggésrendszerét közvetlen viszonyba 

hozták a szöveg jelentésével. A feldolgozási műveletek modellálása azonban a jelek szerint nem nélkülözhető a 

szöveg, így a szövegtípusok leírásakor. 

 

2.5. A kognitív nyelvészet 

 

Amikor a kognitív nyelvészet a nyelvet a megismerés és a tudás felől közelíti meg, a nyelv legfőbb 

funkciójának jelentések megformálását, hozzáférhetővé tételét és megértését tartja (vö. Langacker 1987, 1991, 

1999). A kognitív nyelvtanhoz szorosan kapcsolódva a funkcionális nyelvészet alapmunkái is jelentősen 



hozzájárulnak egy kognitív szövegtipológia kialakításához (vö. Givón 1995, 2001, Halliday 1995, Halliday – 

Hasan 1976). A tudás mai ismereteink szerint nem zárt és merev rendszer, hanem az elme működése közben a 

megismerés része, tehát a nyelv is műveletek során, dinamikusan mutatkozik meg. A kognitív nyelvészet 

legáltalánosabb kérdései, amelyekre választ kíván adni, a következők. 

• Hogyan alakulnak ki a nyelvi szerkezetek a világról való tudás alapján? 

• Mi a tudás és a megismerés a nyelvben? 

• Milyen viszony van a tapasztalati alapú világismeret és a nyelvi szerkezetek, a nyelvi jelentések között? 

Pontosabban: van-e közös jellemző vagy hasonló módszer, amellyel a világ dolgait megismerjük és nyelvi 

egységekben kifejezzük. 

• Hogyan mutatható be ez a kapcsolat? 

• Mennyire egyetemes a nyelvi tudás, és mennyire határozza azt meg az a kultúra és nyelv, amelybe az 

egyén belenő? 

 

Az efféle kérdésekre a kognitív nyelvészet empíria és elmélet kölcsönhatásában keresi a válaszokat. A nyelv 

kutatásában a jelentést alapvető fontosságúnak tartja, mert a nyelvi kifejezéseket valamely jelentés szerkezeti 

leképezésének tekinti, vagyis eszerint a nyelvi szerkezet szemantikai eredetű, a fonológiai pólussal alkotott 

szimbolikus kapcsolat dekontextualizált, sematizált, emergens eredménye. Az így kidolgozott modellben a 

kognitív pszichológia lényeges szerepet játszik, de inkább háttérként, amely előtt a nyelvi adatokból elvont 

következtetések közvetítenek a nyelvi adatok és az elméleti megfontolások között. A kognitív nyelvészet úgy 

látja, hogy a világgal való emberi interakció az elme információs struktúráinak közvetítésével történik, és a 

nyelv ez információk megszervezésének, előhívásának és szállításának eszköze. A kognitív nyelvészet tehát 

elutasítja az objektivista ismeretelméletet, állítja viszont a nyelvi jelentés enciklopédikus és prespektivikus 

jellegét (l. Langacker 1987, Lakoff 1987). 

A kognitív nyelvészet alapelvei a következők (elsősorban Langacker 1987, 1–55 alapján; magyarul l. 

továbbá Tolcsvai Nagy 2003, 297–303): 

• a kognitív nyelvtan nyelvhasználati alapú modell, fő tétele a nyelv fogalmi megalapozottsága, ezért nem 

formális elmélet; 

• törekszik a nyelvi jelenségeknek a természetes (nagyobb szerkezeti egységeikben való) elemzésére és 

leírására; 

• a prototípuselvet érvényesíti (például a nyelvi besorolás fokozati jellegében); 

• minden nyelvi egységet összetett szerkezetnek tekint; 

• a nyelvtani szerkezetek nyíltak, nincs mögöttes vagy mélyszerkezetük; 

• a nyelvet mint tudást a párhuzamosan megosztott műveleteken alapuló probabilisztikus viselkedésként 

modellálja; 

• az általánosításokat a nyelvhasználati alapú és adatolású elméletben a konvencionáltság és a tipikalitás 

fokával állítja viszonyba; 

• a nyelvi szerkezeteket a kognitív folyamatokhoz, műveletekhez viszonyítja (l. még Langacker 1999, 95–

98). 

 

A kognitív nyelvtan nem (vagy elsősorban nem) a priori jellegű, hanem a leírást az adatok természetéhez 

igazítja, a posteriori. Az elméleti kereten belül a Langacker-féle kognitív nyelvtan legfontosabb tételei a 

következők (vö. főképp Langacker 1987): 

• a nyelvtan és a fonológia nem autonóm, a morfológia, a lexikon és a szintaxis kontinuumot alkot; 

• a nyelvtan a konceptuális tartalom szimbolizációja, mert az ide tartozó nyelvi egységek éppúgy 

szimbolikus szerkezetek, mint a morfológiába vagy a lexikonba tartozók; 

• a nyelvi egységek feldolgozása két kognitív képesség által válik lehetővé, ezek: az absztrakció/sematizáció 

és a kategorizáció (a prototípuselv alapján); 

• a szimbolikus nyelvi egység egy szemantikai és egy fonológiai szerkezet konstrukciója, amelynek 

automatizációja fokozat kérdése, konvencionális jellege a begyakorlottság mértékétől függ (az 

automatizáltság, begyakorlottság az egyén tudására jellemző a konvencionáltság közösségi); 

• a szemantikai egységek kognitív tartományok viszonyában írhatók le. 

 



Az összetett nyelvi kifejezések (szintagmák, mondatszerkezetek) szerkezete nem az építőkocka-elvre épül, 

ezért egy összetett szerkezet jelentése nem egymás mellé helyezett nyelvi kifejezések puszta összege, hanem e 

kifejezések kölcsönös konceptuális és jelentéstani viszonyban állnak egymással. Egy dolog konceptualizálása, 

részletesebb kidolgozása nyelvi szerkezetekben gyakran más dolgokkal való különböző viszonyokban történik. 

A világ dolgainak, jelenségeinek, folyamatainak fogalmi feldolgozása, konceptualizálása nem valamely 

egyetlen, tárgyias nézőpontból történik, hanem mindig valamely konceptualizáló révén. A konceptualizációnak 

vannak kognitív mintái, amelyeket egyes közösségek már rögzült, konvencionált nyelvi szerkezetekben 

tartanak számon. A gyakori, konvencionált formák általában könnyen kezelhetők, belső szerkezetüket nem kell 

külön feldolgoznia a beszélőnek vagy a hallgatónak, de ez természetesen nem zárja ki az újraelemzés 

lehetőségét spontán beszédben. 

 

2.6. A kategorizáció 

 

A megismerés elvonatkoztatások révén csoportosítja a világ dolgait (legyenek azok tárgyak, jelenségek, elvont 

gondolatok, érzések, cselekvések, folyamatok, tulajdonságok, viszonyok). Az ember életének minden 

pillanatában rengeteg kívülről jövő információt dolgoz föl, ill. hív elő hosszú távú emlékezeti tárából. Mai 

ismereteink szerint az elme nem gépiesen befogadja vagy felismeri a bejövő ingereket, hanem aktívan 

feldolgozza azokat. Miként a világ dolgait, úgy a nyelv egységeit mint példányokat is besoroljuk kategóriákba. 

A kérdés az, hogy mik a kategorizáció fő elvei. 

A klasszikus filozófia, tudományfilozófia és az ezekhez kapcsolódó nyelvtudomány szerint a kategóriák 

meghatározásának a következő feltételei vannak (Vö. Eysenck – Keane 1997: 268–276, Taylor 1991: 22–24, 

Lakoff 1987: 5–154, Kiefer 2000: 92–119, Kertész 2001): 

• a kategóriák szükséges és elégséges feltételek alapján határozódnak meg, 

• a tulajdonságok binárisak (vagy megvannak a példányban vagy nincsenek), 

• a kategóriába tartozás igen vagy nem kérdése, 

• a kategóriáknak pontos határaik vannak, 

• a kategóriák minden tagja egyenrangú, 

• az alárendelt fogalom a fölérendelt kategória minden tulajdonságával rendelkezik. 

 

A mindennapi megismerés során azonban gyakran lehet tapasztalni, hogy nem így történik a kategorizáció. 

A tapasztalati alapú mindennapi megismerés nem a priori, nem szükséges és elégséges feltételekkel dolgozik, 

legalábbis nem mindig. Erre a megismerésre a következők jellemzők (L. Rosch 1977, Eysenck – Keane 1997: 

280–287, Taylor 1991, Geeraerts 1997: 10–22, Lakoff 1987: 5–154, Kiefer 2000: 92–119): 

• felismert tulajdonságok alapján sorolódnak be példányok a kategóriába; 

• a besorolás fő elve a családi hasonlóság, az egyes tulajdonságok nyalábokba fogott és átfedő olvasatok 

sugaras készletébe rendeződnek; 

• a kategóriába sorolás fokozat kérdése, vannak középponti, „jó” példányok, és vannak kevésbé jók, 

amelyek kevesebb tulajdonságnak felelnek meg; 

• a kategóriák körvonalai nem határozottak, egymást átfedhetik. 

 

A kategóriákba addig sorol be valaki valamit, amíg annak valami okát látja, azaz olyan tulajdonságot fedez 

fel a dologban, ami a kategóriára általában jellemző. A tulajdonságok mentális feldolgozása tapasztalati alapú. 

A kategória központi példányai általában a legtöbb felismert tulajdonságnak megfelelnek, míg a szélső 

példányok kevesebb tulajdonsággal rendelkeznek. A kategória tartalmazhat prototipikus példányt (ez minden 

tulajdonságnak megfelel), vagy legjobb példányt (ebben az esetben a prototípus helye üres). A kategóriák nem 

egyetlen séma szerint jellemezhetők: egyes kategóriákban jobban érvényesül a fokozatosság (ilyen például a 

MADÁR
1
), más kategóriákban a centrum–periféria elv helyett inkább a sugaras elrendezés érvényesül (ilyen az 

APA). Kognitív pszichológiai kísérletek azt jelzik, hogy a természetes kategóriákban érvényesülő prototípuselv 

a mesterséges kategóriákban is működik. 

Nyelvi szerkezetek, szövegek vagy éppen szövegtípusok kognitív leírásakor ez utóbbi, tapasztalati alapú, 

prototípuselvű kategóriaelméletet lehet jól alkalmazni. Erősen hangsúlyozni kell, hogy a két kategorizációs 

                                                           
1
 A kiskapitális a kognitív nyelvészetben a fogalom jele. 



elmélet közötti különbségek tudományelméleti szinten is jelentősek, ugyanakkor nem végletesen szembenállók. 

Továbbá a tapasztalati alapú kategorizáció leírása megfelel a tudományos szigorúság kívánalmainak, eközben 

az empirikus adatokhoz való viszonya kevésbé feszült, mint az a priori elvé. 

A prototípuselv alapján történő kategorizáció szorosan összefügg a megnevezéssel. Ezt először a színnevek 

hierarchiájának földerítésével sikerült bemutatni, kilencvennyolc nyelv vizsgálatával (vö. Berlin – Kay 1969, 

Lakoff 1987, Taylor 1991). A kultúrák igen eltérő számban nevezik meg a színeket, egyesek sok színnevet 

használnak, mások keveset. Azoknak a fokális színeknek az esetében, amelyek megnevezése egy morfémából 

áll vagy morfológiailag egyszerű, gyakori használatú, nincsen alárendelve egy másik színnévnek, nem 

összetevője egy másik szónak és jelentésében nem korlátozódik a dolgok egy csoportjára (nincs kollokációs 

korlátozottsága), egy egyetemes színlista érvényesül, általában egyetemes fontossági sorrendben. Ez a lista 11 

színnevet tartalmaz: 

 

 
Azokban a nyelvekben, amelyekben csak két (fokális) színnév van, az a lista első két tagja (fekete és fehér, 

azaz sötét és világos, hideg és meleg); azokban, amelyekben három (fokális) színnév van, az a lista első három 

tagja, és így tovább, ill. ha egy nyelvben a lista jobb oldalán lévő egy színnév megvan, akkor a tőle balra eső 

minden színnév szintén része a lexikonnak. A SZÍN kategóriája tehát egy hierarchikus szerkezetet alkot e 

leírásban. 

Taylor felhívja a figyelmet azokra az eredményekre, amelyek a bemutatott implikációs hierarchia árnyaltabb 

kezelését teszik szükségessé (Taylor 1991: 10–15). Így például nem minden nyelv követi szigorúan az 

implikációs hierarchiát. A pszichológiai vizsgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy a nyelvi kategóriák 

kialakításában a perceptuális, kognitív tényezők szerepet játszanak (Heider 1971: 447), a színnevek nem 

önkényes elvont rendszert alkotnak, miképp a Saussure-féle felfogásból következik. 

E. Rosch kutatásai szerint a tulajdonságokat nem a kategóriák inherens részeként ismeri meg az ember, 

hanem a kategóriarendszer kialakulása után helyezi azokat a kategóriákra. Rosch a kategorizációs műveletek, 

az elmebeli feldolgozás szempontjából három tulajdonságcsoportot különített el adatai alapján (Rosch 1977: 

41–42): 

• egyes tulajdonságok megnevezése jelentés nélküli a kategória megnevezése előtt (például az „ülés” 

tulajdonság a „szék” kategória megnevezése előtt), 

• egyes tulajdonságok a megnevezett kategória fölérendelt kategóriájának viszonyában értelmezhetők 

(például a „nagy” a „zongora” kategóriájában a bútorhoz viszonyítva kap jelentést, más tárgyakhoz, 

például az épülethez képest nem, mert a zongora ehhez képest nem nagy), 

• egyes tulajdonságok kiterjedtebb (például az emberi tevékenységekkel kapcsolatos) kulturális tudással 

válnak jelentésessé (például az „asztal” kategóriához tartozó „enni lehet rajta” funkcionális tulajdonság a 

világbeli emberi tevékenységek bizonyos részének az ismeretét föltételezi). 

 

A prorotípuselv további pontosításra szorul, hiszen könnyen az a látszat keletkezhet, mintha az így leírt 

kategória egy prototípusból és a hozzá viszonyított példányokból állna. Rosch a következőképpen foglalja 

össze a kérdést (Rosch 1977: 40–41): 

• a prototipikalitás foka, az erre vonatkozó ítéletek a lényegesek, a prototípus „nyelvtani fikció”, tehát nem 

egyetlen entitás valamely nyelvben, 

• a prototípus nem hozza létre a kategória feldolgozó műveletét, 

• a prototípus nem határozza meg, csak korlátozza a kategóriák reprezentációs módjait (ez lehet 

propozicionális vagy képi), 

• a prototípusokat meg kell tanulni, de azok nem képeznek e tanuláshoz elméletet. 

 

További fontos összetevője a kategorizációnak a referenciális stabilitás. A tapasztalatok alapján létrehozott 
egy kategóriába sorolt entitások tulajdonságai közötti különbségek mértéke eltérő lehet. Másképp fogalmazva: 

egy kategória szerkezete vagy annak példányai nagyfokú állandóságot és egyformaságot mutatnak egy beszélő 



vagy egy közösség számára, ekkor nagy a referenciális stabilitás, vagy fordítva, nagyfokú változandóságot és 

változatosságot mutatnak egy beszélő vagy egy közösség számára, ekkor kismértékű a referenciális stabilitás, 

vagy hiányzik a referenciális stabilitás (Taylor 1991: 15). Ez utóbbiak inkább összetettek és változók. A szöveg 

általános kategóriájára jellemző a referenciális stabilitás viszonylagos hiánya, a szöveg kategóriája összetett és 

változó. 

A világbeli dolgokat, jelenségeket nem pusztán kategorizáljuk (mintegy egymás mellé helyezve), hanem 

egymáshoz is viszonyítjuk, egyiket a másik alá vagy fölé rendeljük. Azaz a kategorizáció, a fogalmi 

általánosítás több szinten is megtörténik: a konceptuális hierarchiának hármas szerveződése működik a 

megismerésben. A hierarchia egyik végpontján a teljesen általános, a másik végpontján az egyedítő vagy 

tudományos kategória áll (állat – kutya – cocker spániel, bútor – szék – hintaszék, mindkét sorban a középső 

elem az alapszintű). A dolgok megismerésének és kategorizációjának legfontosabb tartománya az alapszintű 

kategorizáció (Berlin – Breedlove – Raven 1974). Az alapszintű kategória az egy dologgal kapcsolatos 

hierarchia középtáján helyezkedik el. Az alapszintű kategória az a szint, 

• amit a világban való tájékozódás és a nyelvelsajátítás során a leghamarább megtanulunk (már kétéves 

korban), 

• ezen a szinten érzékeljük a legáltalánosabban a kategóriatagokat jellemző alakot (Gestaltot), 

• ehhez kötődik a legrövidebb, leggyakrabban használt és kontextuálisan leginkább semleges nyelvi 

megnevezés, 

• erre a szintre jellemző a leggyorsabb azonosítás, a legkönnyebb előhívás (emlékezés), 

• ezen a szinten jelentkezik a legtöbb elkülönítő kategóriatulajdonság, 

• a kategóriáknak ezen a szinten van nagyobb kulturális jelentőségük. 

 

Az alapszinten lehet a legjobban összefoglalni a kategóriákat. Igen lényeges a nyelv szempontjából is, hogy 

az alapszint változhat az egyéni és kulturális különbségeknek megfelelően. 

 

3. Szövegtipológiai alapjellemzők 
 

A szövegek emberi produktumok, nem természeti jelenségek, amelyek az embertől függetlenül, zárt 

rendszerben léteznének. A nyelv és a nyelvi produktumok beláthatatlan terjedelmű és tartalmú potenciál, 

jóllehet ez a potenciál inkább egy nem éles határokkal zárt világként jelenik meg a beszélő emberek többsége 

számára. 

A szövegek ennek következtében 

• egyediek (akár szövegezésükben, akár a beszédhelyzetben, melyben elhangzanak, hiszen két beszédhelyzet 

sohasem lehet teljesen azonos); 

• jellegzetesek, azaz tipikusak, tehát hasonlítanak korábbi más szövegekhez (azok egy részéhez), ill. 

különböznek más korábbi szövegektől; 

• történeti jellegűek (a népvándorláskori törzsek vagy a középkori magyar faluközösségek föltehetőleg 

részben más jellegű és kevesebb számú jellegzetes szöveget, szövegtípust ismertek, mint a reformkori 

magyar városi értelmiség, a művelt rétegek, de ők sem találkoztak annyi hivatalos szövegfélével a 

hivatalos ügyintézésben vagy a sajtóban, mint a mai beszélők); 

• alapvetően spontának, amennyiben az emberi kommunikáció leggyakoribb és legfontosabb szövegei 

(például a hétköznapi cselekvő vagy társalgási párbeszéd, a történetelbeszélő monológ) a szocializáció 

során megtanult mintákat követnek, és csak részben tudatosak vagy meghatározott, megmondott minta, 

szabály szerint készülő nyelvi termékek; 

• különböző mértékben összetettek. 

 

Amennyiben ekképp szemléljük a szövegek világát, a szövegtípusok leírásának két lehetséges nézőpontja 

jelölhető ki, a kategorizáció föntebb, a 2.6 részben jelzett két fő elméleti alapozása szerint: 

• a tapasztalati nézőpont, amely a szövegtípusokat a beszélők rekonstruált szövegismeretei alapján próbálja 

bemutatni, amely így használatközpontú; 

• a tudományos kategorizációs nézőpont, amely a szövegtípusokat előre megadott kategóriák és kritériumok 

szerint rendszerezi, amely így rendszerközpontú. 

 



A tapasztalati nézőpont alkalmazása, a használat-központúság két megismerési tartományban modellálja a 

szöveget. 

Az egyik tartomány a prototipikus szöveg, amely a szöveg legelvontabb fontos tulajdonságait tartalmazza. A 

prototipikus szöveg a szövegek általános kategóriáján belül olyan elvont szöveg (mind a három 

megnyilvánulási forma szerint), amelyről csak a legfontosabb jellemzők nevezhetők meg. Az ezredfordulós 

magyar és európai típusú kultúrában két prototipikus szöveget lehet megnevezni és jellemezni. 

• Az egyik prototipikus szöveg monologikus, írott, szerkesztett és koherens, van eleje és vége. 

• A másik prototipikus szöveg párbeszédes, beszélt, kevésbé szerkesztett és koherens, az eleje és a vége nem 

feltétlenül határozott. 

 

A két prototipikus szövegfogalom kialakulása történeti fejlemény, összefügg a kultúra és az iskolázás 

jellemzőivel. A két prototipikus szöveg általános nyelvi, szövegtani tulajdonságai nagymértékben azonosak, 

néhány alapvető jellemzőben azonban alapvetően eltérnek egymástól. Ezek a nyelvi tulajdonságok lényegében 

rejtve maradnak a spontán beszélő előtt, ezért a népi kategorizációs szövegfogalom leírásában külön ki kell 

dolgozni őket. 

A másik tartomány maga a szövegtipológia, amely részben az első tartomány rendszeréből épül föl. Ám a 

szövegtipológiát, a szövegtípusok rendszerét nem egyszerűen felülről építkező, felülről levezethető 

rendszerként kell modellálni. Az egyes elkülönülő szövegtípusok hálózatot alkotnak, hasonlósági és 

különbözőségi viszonyok révén. E hálózatban a bonyolult viszonyok jellegzetes (jól kidolgozott) és gyakori 

szövegtípusok körül sűrűsödési tartományokat alakítanak ki. 

A szövegtipológiának az előző bekezdésbeli összefoglalása elsősorban tudományelméleti alapelveket 

alkalmaz, de számos jellemzőt említetlenül hagy. Ezek közül az egyik legfontosabb a tapasztalat és a 

szövegtípusok összefüggése. 

A korábbi szakirodalom elkülönítette az „intuitív” és a „tudományos” szövegtípus-rendszert (áttekintését l. 

Eőry 1996). Ez a megkülönböztetés felfüggesztette a beszélők szövegtípusokról való tudását, és objektív, zárt, 

kritériumokkal leírható rendszert keresett. Mint Kocsány Piroska jelen kötetbeli áttekintéséből is kitűnik, ez 

megvalósíthatatlan tudományos cél. A kognitív nyelvészeti alapelvek szerint a beszélők és a beszélőközösségek 

szövegről, szövegtípusokról való tudásának a modellálása lehet a kiindulópont. E tudások természetesen 

részlegesek, ezért ezeket az empirikus adatokkal kiegészítve lehet tudományos leíró rendszerré kidolgozni, 

mindig szem előtt tartva annak nyitott, változó voltát. A nyitottság természetesen nem határtalan: a 

szövegtípusok rendszerét korlátozzák az emberi elme megismerési képességei (például az észlelési és 

memoriális korlátok), a kommunikációs szükségletek és helyzettípusok, a színterek. 

Az egyén a közösségbe való belenövése (a szocializáció) során számtalan szöveggel találkozik. Ezekről 

különböző ismereteket vonatkoztat el az elméje, kategorizálva azokat. A típusokra vonatkozó ismeretek egy 

része közvetlenül tapasztalati: a mindennapi kommunikáció során alakulnak ki. Ezek az ismeretek elsősorban a 

dialogikus, szóbeli, spontán szövegekről alakulnak ki. Az ilyen szövegek közösségbeli jellegzetes típusait az 

egyén nem tételesen, nem megmondás alapján tanulja, hanem a gyakorlatban sajátítja el. A szövegtípusokra 

vonatkozó ismeretek egy másik fele csak részben közvetlen tapasztalati (amennyiben befogadja azokat az 

egyén), inkább megmondás révén, főképp iskolában tanult ismeret. Ezek az ismeretek elsősorban a 

monologikus, írásbeli, tervezett szövegekről alakulnak ki. 

A tapasztalati nézőpont azért indokolt, mert így a szöveg fő jellegzetességei és funkciói könnyebben 

leírhatók. Ezek a jellegzetességek és funkciók a beszélők számára fontosak, így a beszélők nézőpontjából kell a 

leírást is elkészíteni. A szöveg – mint föntebb szó volt róla – komplex módon konstruálja meg a világ valamely 

jelenségének a nyelvi leképezését. Ebben a konstruálásban a szövegtipológiai jellemzők is szerepet kapnak, 

vagyis azok a jellemzők, amelyek jellegzetesen együtt járnak bizonyos konstruálási módokkal (például a 

párbeszéd a vitában, a társalgásban vagy a monológ az előadásban). 

A szövegtípusok leírásához olyan jellemzőket érdemes megadni, amelyek változókként értelmezhetők. E 

változók valamilyen módon minden szövegben érvényesülnek. A változók mátrixba rendeződnek, 

tulajdonságokként jellegzetes nyalábokat alkotnak. 

 

3.1. A szövegtest szövegtipológiai vonatkozásai, változói 

 



A szöveg fizikai megnyilvánulása több tekintetben is fontos tipológiai jellemzőket mutat. Ezek a jellemzők 

általában a szöveg makroszintjén (a teljes szövegben) értelmezhető általános szerkezetnek a változói. A 

következő változók említendők. 

 

A szöveg határoltsága 
 

A szövegek általában jelölten elkezdődnek és befejeződnek, a linearitás látszatát keltve. A határoltság nem 

minden esetben egyértelmű. Egyes szövegek többször elkezdődnek vagy befejeződnek, másoknak kétséges a 

kezdő- vagy végpontjuk, ismét mások önmagukba visszatérnek, újrakezdődnek. Az intertextualitás és a 

szövegköziség a szövegek körülhatároltságát tovább bonyolítja. 

 

A szöveg kiterjedése, mérete 

 

A szövegek egyik legkönnyebben észlelhető jellemzője a méret. A méret jellegzetes egysége az idő, az 

oldalszám, az ívszám, a karakterszám, könyv vagy nyomtatott szöveg fizikai terjedelme. A kiterjedés egyszerre 

abszolút és relativ változó, mivel igen egyszerű és minden szöveg esetében nyilvánvaló jellemző. A szöveg 

abszolút kiterjedése igen nagy határok között mozog a megadott egységek szerint, az elemi (egyszavas, 

egymondatos) szövegtől a sok száz oldalas írásművekig vagy többórás beszédekig, párbeszédekig. A kiterjedés 

további jellemzőkkel bővül az intertextualitás és a szövegköziség bevonásával. A kiterjedés mértéke 

viszonyított jellemző minden jellegzetesen elkülöníthető szövegtípus esetében. A távirat, az apróhirdetés, a 

mondás vagy az epigramma abszolút értelemben rövid, kis terjedelmű szövegtípus, az egyes szövegek egy-egy 

típuson belül lehetnek hosszabbak, rövidebbek vagy prototipikus terjedelműek. 

 

A szöveg tagoltsága 
 

A szövegek általában részekre tagolódnak. A tagolódás egyrészt „külső” eredetű, az elme képességeihez 

igazítja a szöveget, összpontosít egy-egy „témára” és pihenőt is ad a részek között. Másrészt a szövegértelem 

megkonstruálásának fogalmi és szemantikai összetevői eredményezik a tagoltságot. A tagoltság mértéke 

viszonylag arányosan összefügg a szöveg kiterjedésének mértékével. Emellett lehetnek rövid, és erősen tagolt, 

ill. hosszú és kevéssé tagolt szövegek. A tagoltság jellegzetes formája a paratónus (az élőbeszédbeli bekezdés, 

vö. Brown – Yule 1983: 256), a bekezdés és a fejezet. Kevésbé tárgyalt, de hasonló fontosságú forma például a 

szövegközi idézet, kitérés, kiszólás, anekdota, vicc, poén, másként a példa, felsorolás, táblázat, ábra, 

demonstráció. 

A szöveg fizikai megnyilvánulásának változói igen általános változók, amelyek a szöveg által konstruált 

valóságrészlet egyes jellemzőit képezik le: például a kifejtettség mértékének szükségességét (a beszédhelyzet 

szövegvilágbeli összetevőjével szoros viszonyban), a kifejezett értelem fontosságát, a szöveg által végrehajtott 

cselekvés gyorsaságát. A fizikai, mennyiségi mutatók ezért közvetlen viszonyban állnak a szöveg műveleti 

szerkezetével. 

 

3.2. A szöveg műveleti szerkezetének szövegtipológiai változói 

 

A szöveg műveleti szerkezete a szöveg befogadói feldolgozásakor jön létre, a befogadó megértési műveletei 

által. A szöveg befogadói feldolgozása kvázilineáris természetű, amennyiben jórészt időben előrehaladó 

műveletek sora történik meg, a szöveg befogadhatóságának nem tisztán lineáris keretében, az egyes 

összetevőket részben párhuzamosan, részben visszacsatoló, rekurzív módon vagy újraaktiválva. 

A megértéskor (olvasáskor vagy hallgatáskor) feldolgozott szöveget háromdimenziós partitúramodellel lehet 

jellemezni, amelyben az egyes összetevők párhuzamosan haladnak előre (valamely aktiváltság révén, nem 

föltétlenül a teljes szövegben), egymással keresztirányú kapcsolatokat is létesítve. A párhuzamos összetevők, 

miközben a szövegben előrehaladnak, visszautalnak korábbi pontokra (például koreferens, topik-, vagy 

sémaviszonyokban), a szövegbeli megnyilvánulásuk csomópontjaiban más összetevőkkel is kapcsolatot 

létesítenek. Ennek az előrehaladó dinamikus modellnek a következő fontos összetevői vannak (a kimerítő 

feltárás monográfia méretet igényel; az itt tárgyalt kategóriák általános szövegtani értelmezését l. Tolcsvai 

Nagy 2001). 



A szövegvilág és a nézőpont. A szubjektivizáció. 

A szöveg mikroszintjén a deixis és a koreferens viszonyok. Az antecedens – anafora, ill. katafora – 

posztcedens kapcsolatoknak a magyar nyelvben három fajtája van: a zéró (Ø + INFL), az E/1 és E/2, E/3 

névmási és a fogalmi anafora/katafora. A koreferens viszonyt irányító tényezők: megvalósulások, típusok, 

reprezentációk, referenciális távolság, potenciális interferencia, topikállandóság, szövegtopik és szövegfókusz, 

nézőpont, tudáskeret és forgatókönyv, kontextus, beszédhelyzet. 

A szöveg mezoszintjén a koreferens viszonyok elrendeződése, koreferens láncok, a 

szövegtopik/szövegfókusz megoszlása, viszonya a mondatopik/komment rendszerhez, a mondatok közötti 

mellérendelés szerepe, a séma mezoszintű szerepe, a közepes méretű szövegrészre utaló anafora, a bennfoglalás 

szövegtani formái, a párbeszéd mezoszintű szövegtani jellemzői, a bekezdés és a forduló, a szomszédsági 

párok. A mezoszintű szövegegység értelemösszetevői párhuzamosan rendeződnek el, közöttük az előtér/háttér 

rendszerében konnekcionista struktúra modellálható. 

A párhuzamos feldolgozás a szöveg méretétől is függően részben rekurzív jellegű, tehát egy sorrendben 

korábbi műveletsorozat eredménye a további műveletek kiindulópontjaként visszatér (például új mezoszintű 

egységek kezdeténél), de a matematikai algoritmusoktól eltérően az összegző visszatérés csak részleges: 

általában a szövegben vagy a továbblépés szempontjából legfontosabb szövegtopik és a vele kapcsolatos 

esemény/cselekvés/jellemző része a rekurzív összefoglalásnak, vagy téma jellegű az összefoglalás (tehát a 

részszöveg értelemszerkezete mint reprezentáció): ez a rész „erről és erről szól”. Ugyanakkor bizonyos elemek 

állandók maradhatnak. 

A szöveg makroszintjén az általános szerkezet és az összegző szerkezet. 

 

3.2.1. A szövegvilág és a nézőpont. A szubjektivizáció 

 

A szövegvilág a beszédhelyzet tér- és időrendszeréből, a beszédhelyzetben részt vevők viszonyrendszeréből és 

cselekedeteiből és a szövegben megnevezett vagy bennfoglalt dolgokból, cselekvésekből, körülményekből áll 

össze a résztvevők észlelései és egyéb kognitív műveletei által. Olyan mentális modell, amely a szövegbeli és 

külső (helyzeti és szociális) információk alapján jön létre, és amely legalább részlegesen azonos a beszélő és a 

hallgató számára, és közeget ad a szövegértelemnek. A szövegvilág a következő tényezőkkel jellemezhető: tér- 

és időkijelölések, episztemikus lehorgonyzások, referenciaviszonyok, deixis a nyelvi interakcióban 

résztvevőkkel kapcsolatos szociális ismeretek, a beszédhelyzet fő jellemzői, a nem nyelvi és nyelvi cselekvések 

(beszéd és megértés), a szöveg mint önmagára utaló rendszer. A szövegvilág fontos változói a következők: 

• a résztvevők egy térben és időben vannak vagy sem, és ha nem, milyen jellegű a kommunikációs kapcsolat 

közöttük (valós vagy nem valós idejű, szóbeli vagy írásbeli); 

• a résztvevők mennyire egyeznek vagy nem egyeznek világismereteikben; 

• a résztvevők mennyire természetes személyek vagy valamilyen közösségek vagy azok képviselői, 

kapcsolatuk mennyire hierarchikus? 

 

A valós idejű, nagyjából azonos világismeretű, természetes személyek közötti egyenrangú kommunikáció 

főképp a hétköznapi spontán, beszélt nyelvi, bizalmas társalgásformákra jellemző, míg a nem valós idejű, 

különböző világismeretű, nem feltétlenül egyenrangú kommunikáció a hivatalos szövegtípusokra vagy a 

szépirodalomra. 

A szövegvilág fontos összetevője az az egocentrikus középpont, ahonnan a mindenkori beszélő, ill. a 

szövegbeli szereplő a szövegbeli eseményeket, szereplőket és dolgokat látja. A nézőpont nem egyszerűen 

valamely beszélői középpont, nem egy statikusan kijelölt egyszerű pont, hanem két összetevőből áll, ezek: 1) a 

kiindulópont, ahonnan valami reprezentálódik, 2) a dolgok specifikus reprezentációja, amely a kiindulópontból 

való szemlélet eredménye (l. Langacker 1987). A szövegvilág összetevői ennek megfelelően számos nyelvi 

formában reprezentálódnak a kiindulóponthoz képest: ezt jelölik a határozószók és igekötők (fel – le), egyes 

igepárok (jön – megy, ad – vesz), a deiktikus viszonyok (te – én) stb. A viszony alapja térbeli, amely gyakran 

metaforikussá válik. A kiindulópontnak több fajtáját lehet megkülönböztetni, amelyek egyszerre 

érvényesül(het)nek egy szövegrészben, különböző kombinációkban különböző nézőpontokat létrehozva (vö. 

Sanders – Spooren 1997). A legfontosabbak: 

• A kiindulópont azonos a semleges kiindulóponttal, egy a beszélőtől független „Én” különböző 

megvalósulási lehetőségei közül valamelyik, ebben az értelemben semleges, nincs köze a szöveg aktuális 



külső tér–idő-rendszeréhez. Egy szövegben vagy szövegrészletben (akár mondatban) több semleges 

kiindulópont is lehetséges, például egy 2. és egy 3. személyű. Vagyis végső soron minden olyan entitás, 

amely résztvevő, szereplő lehet a mondatban, a szövegben. 

• A kiindulópont a referenciális központ. Ez az éppen beszélő kiindulópontja, kifejtő jelölője az első 

személy és a jelen idő, továbbá lehet kifejtetlen, amikor az aktuális beszélő jelölői nem kapnak nyelvi 

formát a szövegben. Az éppen beszélő tudatos entitás, aki önmagára tud utalni az E/1 formával. 

• A kiindulópont a „tudatosság szubjektuma”: az a beszélő, vagy a szöveg szereplője, aki felelős az 

információért. 

 

A nézőpontszerkezet szerint egyes szövegtípusokat a referenciális központ határoz meg, vagyis a mindenkori 

beszélő kiindulópontja, amelyet maga a beszélő gyakran jelez is (főképp E/1 igealakokkal). Ilyen szövegek a 

spontán társalgásokban elhangzó fordulók, a személyes felszólalások, nyilatkozatok (amelyek gyakran a 

szöveg, sőt több szövegbeli mondat elején jelzik e viszonyt, pl. „Én azt hiszem”, „Azt gondolom” 

formulákkal). Ennek a változatnak sajátos esete a T/1 referenciális központú szöveg, amely egy közösség 

nevében megszólaló egyén, vagy a közösség nevében írt szöveg meghatározó tényezője. 

Más esetekben egy vagy több semleges kiindulópont határozza meg a szöveget (pl. lexikonszócikkben, 

tudományos tanulmányban, hivatalos okiratban, jegyzőkönyvben). Ez a semleges kiindulópont lehet cselekvő 

emberi személy, valamely dolog, elvont jelenség egyaránt. Irodalmi szövegekben, így regényekben elsősorban 

a szereplők határozzák meg a mindenkori kiindulópontot, különböző típusú kapcsolatban a narrátorral. 

A nyelvi egységek, így a mondatok fogalmi megkonstruálása és feldolgozása lehetséges objektív módon. 

Ekkor az entitások, atemporális és temporális viszonyok egymáshoz képest szerveződnek meg fogalmilag, 

ebben a konceptualizálónak nincsen közetlen szerepe. Máskor ellenben a konceptualizálónak (a beszélőnek és a 

hallgatónak is) van szerepe az elemi vagy összetett jelenet fogalmi megkonstruálásában, ebben az értelemben 

például a beszélő része lesz a leképezett jelenetnek. Ez utóbbi a szubjektivizáció (Langacker 1999: 296kk). A 

kettő közötti különbség szorosan összefügg a nézőpontszerkezet változataival. Példaként említhető a 

tudományos tanulmány, amelyben a tárgyalt entitások és viszonyok határozzák meg a konceptualizációt, a 

beszélő csak impliciten, a háttérben része a folyamatnak és eredményének. Ezzel szemben az esszé – 

ugyanarról a tudományos témáról – olyan konceptualizációt hajt végre, amelyben a beszélő nyíltan részesévé 

válik a nyelvileg kifejezett elemi és összetett jeleneteknek, de nem cselekvő, hanem konceptualizáló részesévé. 

 

3.2.2. A figyelem irányítása 

 

A kognitív nyelvtan egyik alapelve, hogy ugyanazt az elemi vagy összetett jelenetet többféleképpen is lehet 

konceptualizálni, majd nyelvileg kifejezni szimbolikus szerkezetekben. Ennek a lehetőségnek az egyik 

megvalósulási módja a figyelem irányítása (the windowing of attention; l. Langacker 2001). A figyelem 

irányítása egyrészt megtörténik az egyes nyelvi egységek, szövegben legfőképpen a tagmondatok keretében: a 

figyelem középpontjában az áll, amit a kifejezés profilál, vagyis jelöl. Ez mindig valamilyen figyelmi keretben 

(egy fogalmi tartományban) történik, az alaphoz (a beszélő és a hallgató, valamint a beszédesemény alapjához) 

viszonyítva, tágabban a kontextusban és a szövegvilágban (current discourse space). Szövegtani és 

szövegtipológiai tekintetben a következők a fontos változók: 

• mennyire egyszerű vagy összetett a pillanatnyi figyelmi keret, amelyben valami előtérbe kerül, 

profilálódik; 

• mennyire egyszerű fogalmakra irányul a figyelem, azok mennyire egyszerű, lényegében egymásra 

következő, lépegető módon kapcsolódnak egymáshoz (például a hétköznapi spontán társalgási típusokban, 

azok viszonylag rövid tagmondataiban, amelyek között sok a hogy kötőszós vagy vonatkozó alárendelő 

tagmondat); 

• mennyire összetett fogalmakra irányul a figyelem, azok mennyire bonyolult módon kapcsolódnak 

egymáshoz, az on-line feldolgozásban nemcsak egymásra következően, hanem egymással fogalmilag 

párhuzamosan, például ellentétes, választó vagy oksági viszonyokban (egy összetett fogalom többszörös, 

párhuzamos megkonstruálásában), ill. milyen mértékben érvényesül a fogalmi struktúrák prototipikusan 

SVO szerkezetű egymás mellé helyezése mellett azok integrációja (a blending, vö. Fauconnier 1994, 

Fauconnier – Turner 1998) (például tervezett előadásban, vitában, tudományos tanulmányban); 

• mennyire metaforikusak vagy tapasztalatiak a figyelem középpontjába állított fogalmak; 



• milyen kiterjedésű a figyelem középpontjába állított fogalmak a hatóköre. 

 

3.2.3. A mikroszintű változók 
 

A deixis 
 

A rámutatás két tekintetben mindenképpen lehet szövegtipológiai változó. 

• mennyire sűrűn fordulnak elő általában deiktikus elemek a szövegben (például munkafolyamatok, 

hétköznapi tevékenységek vagy térbeli mozgás közben végzett társalgásban, általában valós idejű és egy 

térben zajló párbeszédben, magyarázó szövegben tanításkor, valamely struktúra élő szóbeli elemzésekor 

gyakori a deixis); 

• mennyire névmási és zéró (Ř + INFL) a deixis, vagy mennyire kifejtő (például teljes rámutatás + teljes 

főnév) (ez elsősorban a bizalmas hétköznapi, valós idejű és egy térben zajló társalgásokra jellemző, a 

mindennapi tevékenységek részeként). 

 

A koreferencia 
 

A szerkezetet magában tekintve: 

• a kifejtettség mértéke: zéró (Ø) + inflexiótól a névmásin át a teljes főnévig; 

• a két szerkezeti elem (antecedens – anafora, katafora – posztcedens) közötti referenciális távolság mértéke 

(tagmondatokban mérve) 

• a közöttük levő szemantikai interferencia mértéke. 

 

A spontán társalgás különböző típusaiban a kifejtettség közelít a zéró + inflexióhoz vagy a névmáshoz, a 

referenciális távolság általában kismértékű, a szemantikai interferencia (a koreferencia két szerkezeti tagja 

jelentésszerkezetének az átfedése) nagy. Ezzel szemben a tervezett írott szövegek különböző típusaiban a 

kifejtettség közelít a teljes főnévhez, a referenciális távolság változó és nagy is lehet, a szemantikai 

interferencia (a koreferencia két szerkezeti tagja jelentésszerkezetének az átfedése) pedig szintén változó, és 

lehet kismértékű is (nagyobb szemantikai távolságot átfogva). 

 

3.2.4. A mezoszintű változók 

 

A koreferencia mezoszinten (bekezdésben vagy fordulóban, több bekezdésen át, az egész szövegben): 

• a topikállandóság mértéke (a topikot funkcionálisan tekintve, a figyelem középpontjában álló, aktivált, 

könnyen hozzáférhető entitásként vagy entitásokként), azaz milyen hosszan, hány (tag)mondaton keresztül 

azonos a topik koreferencialáncban, ill. milyen gyorsan változik meg; 

• hány topik aktiválódik párhuzamosan, azaz hány koreferencialánc érvényesül egyszerre. 

 

A szövegtopik és szövegfókusz megoszlása 
 

A szövegtopik a szövegnek a szövegvilágban már aktivált eleme (például egy entitásmegnevezésben), azaz 

többnyire már említett vagy ismert információt tartalmaz, és ezért gyakran jelöletlen és könnyen hozzáférhető. 

A szövegtopikra a viszonylagos állandóság jellemző (ez a topikfolytonosság), tehát egy szövegrészben 

hosszabb ideig is jelen lehet. Ennek következtében jellegzetesen koreferenciális említése, aktívan tartottsága 

nem kíván mindig teljes megnevezést, gyakran elég a névmási vagy zéró + inflexió jelölés. A szövegtopik így 

látszólag háttérbe kerülhet, de mindig csak helyileg, amíg egy lokálisan fontos új elem bekerül a szövegbe. A 

szövegtopik a szöveg vagy szövegrészlet legfontosabb összetevője, a beszélő ezt konceptualizálja a 

szövegrészletben, tehát a többi szövegösszetevő ennek az összetevőnek a kidolgozásában vesz részt. A 

szövegfókusz a szöveg (szövegrészlet) adott pillanatban legkiemelkedőbb összetevője, és egyben általában új (a 

szövegben nem említett) információt tartalmaz, ezért jelölt és kevésbé hozzáférhető, de csak helyi hatókörrel. 

Ez a szövegösszetevő megmaradhat a helyi hatókör szintjén, egy szövegtopik kidolgozásához hozzájárulva, 

vagy megszakíthatja a topikfolytonosságot, és egy új topikot vezethet be. Fontos szövegtipológiai változók: 

• milyen kiterjedésű a topikfolytonosság (milyen hosszan tart); 



• milyen sűrűn vagy ritkán változik a topik; 

• mennyi entitás áll párhuzamosan a figyelem előtérében; 

• milyen sűrűn csatlakozik lokális szövegfókusz a topik(ok) kifejtéséhez. 

 

A mondatok közötti mellérendelés szerepe 
 

A szöveg mezoszintjén a mondatok közötti kapcsolatok egy része jól jellemezhető a mellérendelő 

kapcsolatokkal. Ezekben a viszonyokban a két (vagy több) mondat mint egész vesz részt, tehát szerkezetük és 

jelentésük egésze viszonyul egymáshoz. Mivel a (tag)mondatok jelentését az ige határozza meg, vagyis az ige 

profilja a mondat profilja, e kapcsolatok elsősorban az igék jelentésszerkezetei, az azok által megnyitott 

jelentéstartományok között alakulnak ki (például egy összetett esemény eseményrészeit kifejezve). Fontos 

szövegtipológiai változók: 

• a kapcsolatok bináris vagy n-áris (nyitott) volta; 

• a kapcsolatok szemantikai jellege, például: cselekvéssor, állapotsor, a temporalitás jellege, ok-okozatiság; 

• konstrukció (Békési-féle szerkezet) megléte vagy meg nem léte; 

• a kapcsolt (tag)mondatok száma, a szerkezet kiterjedtsége és megszakítottsága. 

 

E változóban föltehetőleg a kapcsolatok szemantikai jellege, annak sokfélesége és típusai tekinthetők a 

legfontosabbnak. Ezek a kapcsolatok adják az összetett jelenetek, eseménysorok fogalmi és nyelvi 

leképezésének műveleti vázát eseményszerkezetek formájában, a világ eseményeinek sokaságában. A nagyfokú 

variabilitás csak további kiterjedt empirikus vizsgálatokkal deríthető fel. Valószínűsíthető, hogy az egymásra 

következő igék szemantikai kapcsolatait forgatókönyv formájú sémákhoz köti a beszélő és a hallgató, amikor 

tudja. Ezekben a forgatókönyvekben gyakori összetett események eseményszerkezeteinek és a temporalitásnak 

különböző mintái működnek, főképp a múlt-jelen-jövő lineáris időértelmezés. Az egyedi igei szekvenciákat is 

legalább részben e forgatókönyvekhez hasonlítja a beszélő és a hallgató, a szokatlanság és a megértéshez 

szükséges mentális erőfeszítés arányában. 

 

A fogalmi sémák szerepe 

 

A séma (például tudáskeret, forgatókönyv) mentális modell, a tudás elmebeli összetett elrendezése, amely a 

szöveg mezoszintjének koherenciájához hozzájárulhat a puszta említéssel, a séma részleges kifejtésével 

(összetevőinek szövegbeli sorba vételével), és a séma megnevezésével és egyidejű részleges kifejtésével. A 

séma részleges kifejtése a szövegben történhet áttételesen, következtetés, bennfoglalás vagy előfeltevés révén 

is. A kérdéskör kissé más szempontú, de rokon megközelítése a mentális terek elmélete, azok integrációjának 

leírása, a blend jelensége (bár ezek szövegtani értelmezhetősége még nem mondható egyértelműnek). Fontos 

változók a fogalmi sémákkal kapcsolatban: 

• a fogalmi sémák száma (egymásra következve és párhuzamosan érvényesülve); 

• a fogalmi sémák begyakorlottságának, konvencionáltságának mértéke; 

• a fogalmi sémák integrációjának jellege, mértéke; 

• a fogalmi sémák explicit vagy implicit jellege, annak mértéke; 

• a fogalmi sémák megnevezésének, említésének, kifejtésének jellege. 

 

A tagmondatok szemantikai telítettségének mértéke 

 

A tagmondatok szemantikai szerkezete különböző módokon képez le egy-egy elemi vagy összetett jelenetet. A 

különbség elsősorban a kifejtettség mértékében és a fogalmi pontosságban ragadható meg. Fontos változók: 

• a (tag)mondatban lévő szereplők száma; 

• a (tag)mondatban lévő nézőpontváltások száma; 

• a (tag)mondatok hosszúsága (rövid – átlagos – hosszú); 

• a mondatok szintaktikai összetettségének mértéke; 

• a (tag)mondatok bonyolultsága (egyszerű – átlagos – összetett); 

• a (tag)mondatok szerkesztettségének, kifejtettségének mértéke; 



• a (tag)mondatban lévő módosítók mértéke (például jobbra építkező szerkezetben kevés módosító van, 

balra építkező szerkezetben sok módosító, így főnévi jelző, igei határozó). 

 

3.2.5. A bekezdésnyi szöveg 

 

A bekezdésnek a következő fontos tulajdonságait kell fölsorolni: 

• a bekezdés szemantikai és funkcionális egység; 

• a bekezdést valamilyen kiemelkedő, előtérben álló téma vagy értelemszerkezet fogja össze; 

• a bekezdésnek belső szerkezete van, amelyben (gyakran) a csúcspont a központi egység, és ez a csúcspont 

nevezi meg a bekezdés témáját; 

• a bekezdés témáját megnevező csúcspont a bekezdés elején vagy végén található; 

• a bekezdések elkülönülnek, de közöttük szoros kapcsolat is van, továbbá a két bekezdés közötti átmenet is 

fontos. 

 

A bekezdésnyi szöveg fontos változói: 

• mennyire uralja a mezoszintű egységet (a bekezdést, a fordulót) az igével jelölt profilált folyamatok, azaz 

temporális relációk eseményszerkezete (eseményrészek valamilyen módú egymásra következése), amelyet 

jellegzetesen a (tag)mondatok mellérendelése fejez ki (főképp a történetelbeszélés különböző 

változataiban); 

• mennyire uralja a mezoszintű egységet (a bekezdést, a fordulót) a főnévvel jelölt, profilált egy entitás vagy 

entitások összefüggő vagy nem összefüggő sora, melyet a topikfolytonosság vagy annak megszakítása 

fejez ki (például lexikonszócikkben, leírást tartalmazó tudományos tanulmányban, riportban, valakit v. 

valamit jellemző spontán monologikus szövegben); 

• mennyire uralja a mezoszintű szövegegységet (a bekezdést, a fordulót) valamilyen okság, ellentét (ilyen 

például a vita, tudományos tanulmány érvelő része, bírósági ítélet indoklása); 

• mennyire jellemző az előző három mezoszintű szerveződéstípus vegyülése, milyen arányban; 

• mennyire összetetten és részletesen fejti ki a topik(ok)at a mezoszintű szövegrész. 

 

3.2.6. A párbeszéd 
 

A párbeszédről a következő fontos jellemzők állapíthatók meg. A párbeszéd elemi egysége a forduló. A forduló 

az a szövegegység, amelyet a párbeszédben egy beszélő elmond. A forduló nem áll egymagában, hasonló 

fordulók előzik meg vagy követik. A párbeszédben a két fordulóból álló változat a legkisebb lehetséges egység. 

A két fordulóból álló párbeszédben az első forduló kezdeményező szerepű, a második válasz szerepű. A két 

szerep nem cserélhető fel. Vannak olyan kétfordulós párbeszédek (vagy párbeszédek részei, belső egységei), 

amelyek állandósult formában szomszédsági párokat alkotnak. Ilyen a kérdés – felelet, a kérés – válasz, az 

üdvözlés – üdvözlés. 

A több fordulóból álló párbeszédek nem feltétlenül egyenes vonalúak, tehát nem mindig szomszédsági párok 

egymásra következése, hanem 

a) a kezdeményező forduló válasz nélkül maradhat, később kaphat választ, 

b) kitérő, történetelbeszélés, érvelés, leírás épülhet be egy-egy fordulóba, kisebb-nagyobb mértékben 

megszakítva a fordulók között legfeltűnőbben kapcsolatot teremtő beszédaktusok közötti és a koreferencia-, 

séma-, mellérendelés- és tematikus viszonyokat, majd a forduló egy pontján visszatérhet a párbeszéd eredeti 

menetéhez, 

c) a bekezdéshez hasonló mezoszintű egységek jöhetnek létre, amelyeknek a kezdetét egy kezdeményező 

első forduló jelöli, a végét pedig a következő hasonló egység kezdeményező szerepű első fordulója, amelyek 

azonban csak részlegesen különítik el a teljes párbeszéd értelemszerkezetében az egységet, bizonyos mikro- és 

mezoszintű kapcsolatok érvényesek maradnak, mint a bekezdések között. 

A teljes párbeszédben az egyes fordulók összeadódnak, mindegyik forduló hozzájárul a rész értelméhez úgy, 

hogy azt két (vagy több) különböző beszélő mondja el sorban, és két vagy több résztvevő értelmezi 

műveletekben, majd a párbeszéd végén összegezve értelemszerkezetben, egyező vagy eltérő értelmet 

tulajdonítva párbeszédüknek. A monologikus mezoszintű egységekhez hasonlóan a szövegalkotás vagy -

megértés műveleti lényege a folyamatos feldolgozás (a másik beszélő fordulójának megértése, a saját 



következő forduló előkészítése), szerkezeti lényege pedig az egyes nagyobb, mezoszintű egységek 

értelemszerkezetének mint elmebeli reprezentációnak a létrehozása. 

A párbeszéd fontos változói (a mezoszintű szövegegység említett műveleti jellemzőin túl): 

• a fordulók száma, hossza; 

• a szomszédsági párok mértéke (mennyire meghatározó a szerepük a teljes párbeszédben); 

• a fordulókba beépülő monologikus szövegrészek mennyisége és szerepe; 

• a fordulók közötti topikállandóság vagy topikváltás. 

A párbeszéd tipológiailag elkülöníthető változatait irányítja a beszélő célja és hatásszándéka: alkalmi 

párbeszédben, társalgásban gyakoribb a topikváltás, az egymásra következő fordulók közötti mezoszintű 

kapcsolatok erősebb megszakadása, míg például a meggyőző, vitázó párbeszédekben a mezoszintű kapcsolatok 

(topikfolytonosság, sémák integrációja, mellérendelés) erőteljesebb. 

 

3.2.7. Mezoszintű tipikus együttállások 
 

A szöveg mezoszintjén – akár monologikus, akár dialogikus – több olyan koherenciatényezőt lehet 

elkülöníteni, amelyek külön-külön is jól jellemezhetnek egy-egy szövegrészletet, valójában azonban általában 

együtt jelentkeznek, tipikus együttállásokban. Két protováltozat különíthető el. 

1) A topikállandóság vagy topikváltás és a mellérendelés valamely formája uralkodó, amelyben ez a forma a 

mezoszintű szövegtani egység legkiemelkedőbb formai összetevője, és amely formai összetevő hozzájárul a 

szövegrész értelemszerkezetéhez (például egy történeti vagy oksági lánc meghatározott mondattopik-

azonossággal vagy -váltással vagy egyidejű vagy egymásra következő kapcsolatos viszonyú mondatsor 

mondattopik-azonossággal). Ebben a kombinációban az egymás után következés, főképp a mondatok 

szövegtani összekapcsolódása az uralkodó jellegzetesség, a kifejtésnek egy szekvenciális rendje. 

2) Egy vagy több fogalmi séma vagy egyéb jelentéstani alapú mezoszintű kapcsolat valamely formája 

uralkodó, amelyben ez a forma a mezoszintű szövegtani egység legkiemelkedőbb értelmi összetevője. Ebben a 

kombinációban az egy központ köré szerveződés jellemző. 

A két elkülönülő típusban természetesen érvényesülnek a másik típus jellemzői is, továbbá mindkét típusnak 

föltehetően elkülöníthetők altípusai. 

Lényegében hasonló szempontok alapján különíti el de Beaugrande – Dressler (2000) az elbeszélő, leíró és 

érvelő szövegfajtákat. Ezek a funkcionális típusok elsősorban mezoszintű szövegegységekben érvényesülnek, 

egy teljes szövegben ritkán uralkodnak tisztán, legföljebb rövid szövegtípusban (hír, anekdota), a többiben 

keverednek, a szöveg mezoszintjén viszont fontos a szerepük (egy-egy bekezdésben vagy fordulóban). A 

három típus a következőképpen jellemezhető: 

• történetelbeszélő (narratív): időben egymás után érvényes részek (kijelentések), főképp kapcsolatos 

(részben ellentétes, oksági, választó) viszonyban, E/1/3, ágens-orientált, néhány központi (emberi) 

szereplővel; 

• leíró: egyidejűleg érvényes részek (kijelentések), főképp kapcsolatos (részben ellentétes, oksági, választó) 

viszonyban, E/3, nem ágens-orientált, egy központi szereplővel (ez lehet bármely entitás); 

• érvelő: a részek (kijelentések) valamilyen ok-okozati viszonyban kapcsolódnak egymáshoz. 

 

Az itt jellemzett mezoszintű sémák igen általánosak, egy részletezőbb szinten jóval több változat különíthető 

el. Igen fontos továbbá, hogy ezek a típusok elsősorban egy vagy több bekezdésnyi szövegrészt határoznak 

meg, teljes szöveget tisztán ritkán, uralkodóan gyakrabban. Ugyanakkor igen nagy elvontsági szinten nagy a 

szerepük a szövegtipológiában. 

 

4. A szöveg általános szerkezete 
 

A szöveg makroszintű jellemzője az általános szövegszerkezet. A szövegszerkezet a szövegbeli összetevők és a 

külső tényezők általános elrendeződési formája, a szöveg teljes műveleti szerkezetének, pontosabban e 

műveleti szerkezet fontos elemeinek kivetített, statikus rendszere. Ebben a szerkezetben megjelennek a szöveg 

nagyobb egységei (bekezdések, fejezetek, párbeszédbeli monológok), azok összekapcsolódásai és teljes formai 

elrendeződésük A szövegszerkezetben érvényesülő szempontok a következők. 



A szöveg belső szerkezete szerint: a) elemi strukturális szempontok: rövidség – hosszúság, egyszerűség – 

bonyolultság, linearitás – hierarchia; b) nagyobb egységek a szövegben (bekezdés, fejezet), c) retorikai 

szempontok. 

A szöveg szerkezetét külső, szituációs tekintetben alakító szempontok: monológ, dialógus, polilógus. 

Retorikai szempontból a szövegszerkezet legismertebb, bár erősen leegyszerűsített elrendeződése a 

bevezetés – kifejtés (tárgyalás) – befejezés hármas egysége. Ez a szerkezet főképp a monologikus és inkább a 

tervezett szövegekben érvényesül, ott is ritkán ilyen sematikusan, inkább jóval tagoltabban (miképp például a 

szónoki beszédben). Dialogikus és spontán szövegekben a kezdő és befejező egységeket gyakran képviselik a 

fatikus elemek, metakommunikációs kifejezések, összegző beszédrészek. A hasonlóság szövegtanilag azonban 

nem szoros, e tagolásnak főképp kommunikációs szerepe van. Például a kapcsolatfelvétel a szövegvilág 

megalapozását segíti, de a szövegbeli topikfolytonosságokhoz nem (feltétlenül) járul hozzá. 

E tényezőkhöz hozzáadódik a nyelvi interakcióban résztvevők térbeli és időbeli egymáshoz való viszonya 

(például egyterű, valós egyidejű párbeszédben vagy időben és térben elkülönülő írott monologikus szöveg 

esetében). 

Az általános szerkezet a szövegtípusok legfeltűnőbb jellemzője, mert az itt megragadható jellemzők 

függenek össze a legszorosabban a szöveg fizikai megnyilvánulási módjaival. Azaz a szöveg általános 

szerkezete a teljes szöveg legkönnyebben tapasztalható tényezője. A párbeszéd vagy a monológ, más szinten a 

levél, a regény, a vita vagy az orvosi kikérdezés szerkezeti felépítése éppen külső megnyilvánulásaiban 

különbözik a leginkább a beszélő vagy a hallgató számára. E jelenséget azonban egy szövegtipológiában nem 

szabad túlhangsúlyozni. 

 

5. A szöveg összegző szerkezete 
 

A szöveg összegző (konszolidált) szerkezete (Tolcsvai Nagy 2001-ben a szöveg értelemszerkezete) a szöveg 

összetett konceptuális szerkezetének a feldolgozása, amely a szöveg lényegi tartalmát reprezentálja. E 

szerkezet, a szöveg konszolidált (összevont) szerkezete a szöveg műveleti feldolgozása során alakul ki a 

szövegfeldolgozó elméjében. Az összevont szerkezet a szöveg értelmének, „jelentésének” valamilyen összetett 

reprezentációban való elrendezése. Ez az elrendezés a szövegek legnagyobb részénél a hallgató/olvasó 

elméjében történik meg, kisebb részénél kifejtett értelmezést kap, általában nyelvi formában, például 

mindennapi, tudományos (szövegtani, irodalomtörténeti, teológiai, hermeneutikai), jogi feldolgozó keretekben. 

A szöveg összevont szerkezete, értelme tehát a szöveg belső összefüggésrendszerének, műveleti sorainak a 

viszonylag állandó szerkezetté alakított formája. A szöveg összevont szerkezete a szövegbeli kifejtett nyelvi és 

kifejtetlen egységek lineáris észleléséből és a tudással kapcsolatba hozva hierarchikus feldolgozásából áll 

össze. Mindennek következtében a szöveg összegző szerkezetében jelen vannak azok az összetevők, amelyek 

valamely, a fentebb felsorolt változók megvalósulásaként hozzájárulnak a szöveg tipológiai 

jellegzetességeihez. 

A szövegértelem legáltalánosabb sémáját talán az alábbi jellemzőkkel lehet összefoglalni (vö. Tolcsvai Nagy 

2001: 320–321): 

 

egy szövegvilágban 

 

• valamilyen formában megjelölt (a szövegben jelentéssel bíró, megnevezett, deixissel, névmással, Ø-val 

jelölt), valamilyen formában (fogalmi és enciklopédikus, okozati, képzettársításos) kapcsolatban álló vagy 

kerülő entitások 

• valamilyen formában összefüggő cselekvései, állapotai, történései 

• meghatározott terjedelemben, stílusban, szövegtípusban 

 

Néhány jellegzetes értelemszerkezeti típusban ezek a tulajdonságok, ill. az értelemszerkezet mint 

reprezentáció további összetevőkkel jellemezhető. 

 

Az uralkodóan történetelbeszélő szöveg értelemszerkezetének összetevői egyszerű modellben: 

• beszélő: E/1 (jelölt vagy jelöletlen); 



• valaki cselekvő: először szövegfókusz, azután állandó szövegtopik, alanyváltás után újra szövegfókusz, 

prototipikusan [+élő], [+humán], alany, mondattopik, AG, EXP vagy tárgy és PAT, E/1 vagy E/3; 

• új entitások: szövegtanilag először szövegfókuszok, azután vagy eltűnnek további említés nélkül, vagy 

szövegtopikká válnak, [+élő], [+humán] esetén újabb szereplő vezetődik be, és minél többen vannak, annál 

bonyolultabb a szövegfókuszok és szövegtopikok rendszere, [–élő] esetén újabb dolog, körülmény; 

• cselekvések, események, történések, állapotok: prototipikusan időrendi sorrendben, múlt időben, a történet 

szerkezetében (kezdet, kifejlet, végpont, azaz egy kezdő állapottól, helyzettől változásokon keresztül egy 

befejező állapotig), időben egymásra következő oksági viszonyokban, amely a cselekvő(k) által megy 

végbe. 

 

Az uralkodóan leíró szöveg értelemszerkezetének összetevői egyszerű modellben: 

• beszélő: E/1 (jelöletlen vagy jelölt); 

• valami nem cselekvő dolog vagy elvont vagy valaki cselekvő/nem cselekvő: először szövegfókusz, azután 

állandó szövegtopik, [+/–élő], [+/–humán], prototipikusan alany, tárgy, PAT, jellemzett, beneficiens, 

konkrét/elvont, specifikus/generikus; 

• új entitások: szövegtanilag először szövegfókuszok, azután vagy eltűnnek további említés nélkül, vagy 

szövegtopikká válnak, minél többen vannak, annál bonyolultabb a szövegfókuszok és szövegtopikok 

rendszere, [–élő] esetén újabb dolog, körülmény; 

• jellemzők, állapotok, cselekvések, események, történések: prototipikusan nem időrendi sorrendben, 

jelen/múlt időben, ill. idővonatokozás nélkül (általános érvénnyel), egyidejű érvényességben, oksági 

viszonyokban, a beszélő vagy más szemlélő észlelésének és feldolgozásának rendjében. 

 

6. A szöveg stílusszerkezete műveleti értelemben 
 

A stílus csak bizonyos határok között köthető szövegtípushoz, azaz a szövegtípusok és a stílustípusok között 

nem merev a kapcsolat. Ugyanazt a szövegtípust különböző stílusokban meg lehet valósítani, és viszont. 

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy számos szövegtípus erősen összekapcsolódik stílustípusokkal (vö. Sandig 

2006). 

A stílusstruktúrát az alábbi kategóriapárokkal jelölt változókkal lehet jellemezni (l. Tolcsvai Nagy 1996: 

107, 245): 

 

feltűnőség – semlegesség 

dominancia – kiegyensúlyozottság  –  hiány 

azonosság – ellentét 

egyszerűség – összetettség 

linearitás – hierarchizáltság 

 

A szöveg stílusstruktúrája nem egyszerűen bizonyos nyelvi elemek egymás mellé helyezéséből ered, de nem 

is pusztán ezen elemek egymáshoz való (nyelvi) viszonyulásában, hanem a nyelvi alapú stíluspotenciál, a 

szociokulturális tényezők és a szöveg általános szerkezete és értelemszerkezete összjátékából, ill. a szövegbeli 

stíluselemek stílusstruktúra-jellemzőiből. 

Két modell állítható föl a szöveg stílusstruktúrájának általános jellemzésére. Az első modell szerint minden 

szövegnek van valamilyen stilisztikailag közömbös alapszintje (ez stilisztikailag közömbös, de nem stílus 

nélküli nyelvi elemek sorából áll), amelyből kiemelkednek a stilisztikailag feltűnő elemek. Ennek a modellnek 

a hátránya a közömbös elemek meghatározhatóságának bizonytalanságában van: nem biztos, hogy a közömbös 

kategória minden befogadó számára azonos. A másik modell szerint a szöveg nyelvi elemei mintegy önmaguk 

hozzák létre a szöveg stílusát saját összjátékuk révén, természetesen valamely megértői műveletsorban, 

amelyben a korábbi tipizált ismeretek mind a stíluspotenciált, mind a szociokulturális tényezőket illetően 

működésbe lépnek, ill. az adott szöveg típusának megfelelő tipikus stílusstruktúra mint elvárás jelenik meg, de 

e tudás nem zárt normaként, hanem nyitott, prototípus jellegű tudásként érvényesül. A második modell 

bonyolultabb, de pontosabban közelíti meg a szöveg emergens lényegét. 

A szöveg stílusstruktúrája emergens jellegű. A szövegbeli nyelvi egységeknek a befogadó által tulajdonított 

stílusa nem feltétlenül homogén, lehet akár igen vegyes is, ill. az esetek többségében tendenciaszerű: a nyelvi 



potenciál aktualizálódásának, az érvényesülő szociokulturális összetevőknek és a jellegzetes 

stílusszerkezeteknek valamely jellegzetes, gyakran tapasztalható tipikus együttállásaként. A stílusszerkezet 

emergenciaként az egyes egyedi stílustulajdonításokból új, gyakran egyedi minőséget hoz létre, kivált az 

irodalmi szövegek esetében. 

 

7. Szöveg és típus viszonyának fő jellemzői (Összefoglalás) 
 

A szöveg tipikus megnyilvánulási formái, azaz típusai több irányból is létrejöhetnek. Egyrészt elkülönít egyes 

szövegeket egymástól a tipikus beszédhelyzet (a kommunikációs színtér) és a hozzá tartozó jellegzetes 

cselekvések összessége, továbbá a résztvevők tér-idő viszonyai, általában a szövegvilág. Másrészt elkülönít 

egyes szövegeket egymástól a szövegekben leképezendő eseménysor, világrészlet jellege, az a mód (vagy több 

lehetséges mód), ahogy az eseménysort, világrészletet egyáltalán fogalmilag meg lehet konstruálni, és 

nyelvileg kifejezni. Harmadrészt elkülönít egyes szövegeket egymástól a mindenkori közösség hagyománya, 

hagyományozott szövegformái, a maguk saját történetiségével. 

A szöveg három különböző megnyilvánulási formája eltérő változókat tartalmaz. A szöveg fizikai 

megnyilvánulási formái és az általános szerkezet a közvetlenül érzékelhető mérettel és általános tagoltsággal 

bővíti a változókat. A szöveg műveleti szerkezetének egyes részei, összetevői fokozatosan építik föl azt az on-

line szerkezetet, amely valamely szövegtípus egy megvalósulása. Az összegző szerkezet pedig az előző kettő 

legfontosabb változóinak valamely megvalósulását tartalmazza elrendezve, ismét tipikus módokon. 

Az ekképp kialakuló tipológia kategóriáira elsőként a prototípuselv tényezői jellemzőek, a fokozati és 

tulajdonságok szerinti besorolás, a kategóriák nem éles határa, a családi hasonlóság. A szövegtípusok mint 

kategóriák alkotott kategóriák, amelyek a kulturális tudás részeként működőképesek, továbbá a prototípusok 

nem föltétlen kiindulópontok vagy levezetési támpontok a kategóriában. 

Másrészt a szövegek típusok szerinti elrendeződése mutat szinteződést. Ez nem puszta kategoriális alá-

fölérendeltség, hanem az alapszintű kategorizáció szerinti elrendeződés. Az alapszinthez azok a 

szövegkategóriák tartoznak, amelyek legközvetlenebbül tapasztalhatók a mindennapi kommunikációban (pl. 

társalgás, vita, telefonbeszélgetés, sms, magánlevél, hivatalos feljegyzés, előadás, hír). Ezen a szinten a 

legnagyobb a kategóriák stabilitása, ezeket a sémákat (mintákat) ismeri a beszélők legtöbbje a legbiztosabban. 

Az alapszint fölötti, elvontabb kategóriák közé tartozik az összegző szerkezet fentebbi két példája (a 

történetelbeszélő és a leíró) vagy a beszélt, spontán, dialogikus és az írott, tervezett, monologikus protoszöveg, 

a beszélők számára kevésbé nyilvánvaló módon. Az alapszint alatti kategóriák specifikus típusok, amelyek egy 

alapszintű kategória még elkülöníthető, gyakran megvalósuló változatai (ilyen például az önéletrajznak a 

szöveges és kifejtő, illetve az „amerikai”, felsoroló változata). 
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1. Bevezető 
 

A tipologizáló törekvés a nyelvészeti vizsgálatokban a (legszűkebb értelemben vett) leíró grammatikák 

megjelenése óta bizonyította létjogosultságát. Igaz, a Noam Chomsky által definiált adekvátsági rendszerben az 

ún. kategorizáló, besoroló nyelvtanok (így pl. a Magyar grammatika is) az észlelés szintjét érik el, azaz a 

tudományos igényű leírásnak a legalacsonyabb szinten felelnek meg, a nyelvészeti leírás eredményeként 

kivételek sorát generálva. A fonémák, a morfémák, a szintagmák, a mondatok (sőt még a szövegek különböző 

szempontú rendszerezései is) mégis azt igazolják, hogy az absztrakció – a vizsgálat tárgyának bizonyos fokú 

komplexitásáig – a tipologizálás eszközeként jól működik, amennyiben motivált rendszerét tudja definiálni 

azoknak a sajátosságoknak, amelyeken kategóriák közötti differenciálás alapulhat. 

Az alábbiakban a formális nyelvi elemzés lehetőségeit – és egyben korlátait – vizsgálom arra törekedve, 

hogy láthatóvá váljon, milyen mértékben és főleg milyen módon állhat a formális nyelvi elemzés a 

szövegvizsgálat és lehetőség szerint a szövegtipológia szolgálatában. A téma diszciplináris és a kutatás tárgyára 

vonatkozó kérdéseket is érint, azaz a nyelvészeti leíró apparátus elemzésbeli kompetenciájának körvonalazását, 

valamint annak a legkomplexebb nyelvi egységnek a meghatározását, amelynek lehetőség szerinti explicit 

elemzésére formális keretben lehetőség van. 

Ennek megfelelően a tanulmány két – a szövegtipológiai kutatás számára is lényeges – kérdéssel 

foglalkozik: 

– Egyfelől a nyelvi megformáltság síkján kívánunk közelebb kerülni ahhoz a lehető legbonyolultabb nyelvi 

alakulathoz, amely nyelvészeti eszközökkel reprezentálható. Ennek a szerkezetnek a meghatározása a 

szövegtipológia számára a szöveg fogalmának definiálása szempontjából lehet lényeges. A kérdést kissé 

leegyszerűsítve két választás képzelhető el: 1) Ha a szövegfogalom definiálásakor a szöveg használatbeli, azaz 

működő voltából indulunk ki, akkor a fentebb említett nyelvi egység meghatározása azt szolgálja, hogy 

megnevezhessük azt a határt, amelyen túli (azaz amelynél komplexebb) nyelvi alakulat szövegnek tekintendő. 

2) Ha a szövegeket nem mindenekelőtt használati egységekként kezeljük, hanem olyan nyelvi jelenségekként, 

amelyek a nyelvi rendszer leírását szolgáló apparátussal reprezentálhatók, akkor pedig a szöveg bizonyos 
szerkezeti formáit rendszeregységnek kell tartanunk. 

Mindkét elgondolás befolyásolhatja – mindegyik másképpen – a szövegtipológiai vizsgálat tárgyának és 

szempontrendszerének meghatározását is. 



– Másfelől – voltaképpen az előző kérdéssel is kapcsolatban – azt kívánjuk feltárni, hogy a szemantikai 

összefüggések síkján a legszigorúbban rendszernyelvészetinek tekintett formális elemzés milyen eredményeket 

hozhat. 

Ezt a kérdést azoknak az ismereteinknek a feldolgozása motiválja, amelyek a szövegre mint komplex nyelvi 

jelre, azaz (ezzel szoros összefüggésben) mint – többé-kevésbé ismert (valamennyire azonban ismeretlen) 

szabályok szerint szerveződő – jelentéskomplexumra tekintenek. A megközelítés tehát formális alapon áll, 

tudván, hogy a formalizáló megközelítés több elégtelenséget rejthet. 

 

2. A szövegkutatás elméleti keretéről 
 

Köztudott, és általánosan elfogadhatónak tartható, hogy a szöveg nem tisztán (döntő mértékben nem) nyelvileg 

meghatározott, de dominánsan nyelvi képződmény. Ennek következményeképpen tisztán nyelvészeti keretben 

– adekvát módon – nem vizsgálható. A szövegek vizsgálata, így a szövegtipológiai kutatás is megkívánja a 

szövegvizsgálat interdiszciplináris keretének körvonalazását a nyelvészet társtudományainak feltérképezésével. 

Petőfi S. János – aki a szövegeket egy általános jeltudomány talajáról szemlélve szemiotikai textológiának 

nevezi a szövegvizsgálat számára megfelelőnek tartható szövegtant – kutatásai során az alábbi tudományágak 

rendszerét határozza meg mint a szövegkutatás ideálisnak mondható interdiszciplináris elméleti keretét. (Lásd 

az 1. ábrát. Vö. Petőfi S. 1997: 10.) 

Mivel a szövegelemző modellek keretében a szövegek kommunikációs befolyásoltsága mint nyelvi 

megformáltságot is befolyásoló tényező központi mozzanat, a legtöbb komplex elméleti megközelítés 

különösképpen nem foglalkozik a nyelvészeti szövegvizsgálat helyével, helyzetével a diszciplínák 

rendszerében. Ahhoz, hogy ez – legalább részben – tisztázható legyen, mindenekelőtt fel kell térképezni azt, 

hogy meddig terjedhet a szöveg (vagy pontosabban fogalmazva: a valamely szempontok szerint szövegnek 

tartható nyelvi képződmény) nyelvészeti (tisztán rendszerszerű) vizsgálata. A kérdést kicsit leegyszerűsítve (és 

ugyanakkor a saját törekvésemhez igazítva): hogy hol a formalizáló szövegelemzés határa? 

A Petőfi S.-féle interdiszciplináris keret sem kínál megoldást erre a kérdésre. Bár figyelembe veszi, hogy a 

rendszer- és szövegnyelvészeti vizsgálat tárgyának felső határa túlnyúlhat a mondat keretén, át a 

mondattömbök keretébe, nem tisztázza sem azt, hogy a rendszer- és szövegnyelvészeti vizsgálat tárgya mely 

legkomplexebb verbális objektum, sem azt, hogy a szövegtani diszciplína számára a kutatás tárgyaiként 

megadott verbális objektumok milyen feladatokat, kérdéseket vázolnak, sem azt, hogy ezeknek a feladatoknak 

megfelelően a verbális nyelvek szövegtanának (mint központi tudományágnak) milyen alkomponenseket kell 

magában foglalnia. (Persze Petőfi S. szándékát, azaz az interdiszciplinaritás jellemzését tekintve ez a felvetés 

nem róható fel az ismertetett keret hiányosságaként.) 

 



 
1. ábra 

 

Anélkül, hogy a szövegtipológia diszciplináris sajátságaiban elmélyednénk, látható, hogy a Petőfi S. által 

vázolt interdiszciplináris keretben a szövegtipológia olyan – talán bizonyos szempontokból önálló – 

tudományként tüntethető fel, amely érintkezik mind az általános poétikával, narrativikával, retorikával, 

stilisztikával, mind a szövegtannal, mind pedig a rendszer- és a szövegnyelvészettel. 

Ahhoz, hogy motiváltnak fogadhassa el az olvasó a formális megközelítés mint egy lehetséges módszer 

felvetődését a szövegek reprezentációjában, mindenekelőtt szükséges a szövegtipológiai felfogások értékelése 

azzal a szándékkal, hogy kiválaszthassuk azt/azokat a szövegtipológiai szemléletet/szemléleteket, 

amely/amelyek számára egy valamilyen mértékű formális szövegelemzés adalékokat nyújthat. Ezek 

áttekintésében nem törekszem teljességre, Kocsány Piroska értékelésére támaszkodva emelek ki néhány – az 

imént említett szándék szempontjából – meghatározó sajátosságot az egyes szövegtipológiai szemléletekkel 

kapcsolatban. 

Kocsány Piroskának a szövegtipológia-értékeléséből indulok ki, amely szerint „a kritériumok megválasztása 

(vagyis maga a tipológia) tehát végső soron óhatatlanul a kutató (nyelvész, pszichológus, szociológus) célja és 

érdeke szerint fog alakulni. Abszolút megoldás nincs” (Kocsány kötetünkben, 21. old.). 

Való igaz, hogy az egyes szövegtipológiai törekvéseket inkább szemléletbeli alapállásuk, mintsem szilárd 

elemző módszereik szerint lehet csoportosítani. 

Szemléletük, azaz szövegtípus-értelmezésük alapján Kocsány Piroska három jól elkülönülő megközelítést 

emel ki: 

A SZÖVEGTAN, A SZÖVEGTAN TÁRSTUDOMÁNYAI, 
VALAMINT A NYELVÉSZET KUTATÁSI EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 

a különféle típusú, azaz köznapi, tudományos, jogi, vallási, ideológiai, 

irodalmi stb. funkciójú szövegek tartományai 
AZ L NYELVŰ 
VERBÁLIS 
SZÖVEGEK 

SZÖVEGTANÁNAK 
TÁRSTUDOMÁNYAI 

 

POÉTIKA, 

NARRATIVIKA, 

RETORIKA, 

STILISZTIKA 

AZ L NYELVŰ 

VERBÁLIS SZÖVEGEK 

SZÖVEGTANA 

AZ L VERBÁLIS NYELV NYELVÉSZETE 
 

Az L verbális nyelv (lexikai és prozódiai-ritmikai) rend-

szerének, valamint e rendszere(ek) elemei használatának 

nyelvészete: 

a mondattömbök tana (?); 

az összetett mondatok tana; 

az egyszerű mondatok tana; 

szintagmatan; 

szótan/morfématan; 

fonématan. 

 

Az L verbális nyelv szövegnyelvészete: 

az önálló jelentésű szavak és szintagmák; 

a névelők; 

a névmások; 

a kötőszavak; 

a toldalékok; 

az igeidők és igemódok; 

az egyeztetés; 

a szórend; 

a prozódia stb. szövegnyelvészete. 

ÁLTALÁNOS 

POÉTIKA, NARRATIVIKA, 

RETORIKA, 

STILISZTIKA 

ÁLTALÁNOS 

SZÖVEGTAN 

A VERBÁLIS NYELVEK ÁLTALÁNOS 

RENDSZER- ÉS  SZÖVEGNYELVÉSZETE 

AZ INTERDISZCIPLINÁRIS ALAPOZÁS TUDOMÁNYÁGAI 
filozófia, pszichológia, szociológia/antropológia, szemiotika, kommunikációelmélet, 

a formális metodológiák diszciplínái, az empirikus metodológiák diszciplínái 

X 

 



1) De Beaugrande és Dressler a szövegtípusra mint az intertextualitás megnyilvánulási formájára tekint. 

Ebben a keretben a szövegtípus történeti fogalom, az emberi tanulási folyamat során elraktározott minta, 

amelyet aktuális beszédhelyzetben elő tudunk hívni. 

2) Egy másik meghatározó szövegtipológiai megközelítés a szövegtípust funkcionális, illetve kognitív 

alapon határozza meg. Ez a megközelítés két pólus felé halad: a) Az egyik – a szövegek strukturális-mentális 

tulajdonságaira építő – a szöveggé szerveződés kognitív mintái alapján állapít meg szövegtípusokat. b) A másik 

a szövegekben megnyilvánuló kommunikációs funkcióra épít. 

3) Végül egy harmadik figyelemre méltó szövegtipológiai megközelítés a szövegtípusra úgy tekint mint 

empirikusan megtapasztalható adatokból elvonatkoztatható formációra, ahol az adatok nem pusztán mint a 

nyelvi manifesztáció síkján tapasztalható jegyek értendők, hanem mint beszédhelyzetekre, kommunikációs 

funkciókra jellemző sajátosságok is. Kocsány Piroska szerint a szövegtípusok reprezentációja „holisztikus 

összefüggésrendszerben vizsgálva bizonyos jegykombinációk révén lenne lehetséges, bár nem képeznek 

egységes rendszert, hanem nyitott sort, megfelelvén a társadalmi kommunikáció folyamatosan változó 

igényeinek” (Kocsány kötetünkben, 21. old.). 

Ez utóbbihoz, azaz az empirikus adatokhoz nyúló megközelítéshez csatlakozva lehet „keresnivalója” olyan 

formális elemző eljárásoknak, amelyek révén a nyelvi manifesztáció síkján empirikusan megragadható szöveg-

sajátosságokra (s ezek tipizálható kombinációira) mutathatunk rá (elsősorban a szöveg formai, illetve 

jelentésszerkezetének elemzésében). Mert bármilyen elméleti keretben történik is kísérlet a szövegtípusok 

meghatározására, mindenekelőtt az vizsgálandó, hogy az egyes szövegtípusok milyen jegyeket mutatnak a 

nyelvi megformáltság síkján. 

Első lépésben tehát a szövegtipológiai vizsgálatoknak a szövegnyelvészet keretén belül – a nyelvi 

manifesztációra összpontosítva – kellene a jelenségek rendszerezésének lehetőségeit feltárni, s csak eztán 

terjeszteni ki a rendszerező törekvést a nyelvi síkon megragadható jegyek nem tisztán nyelvi, sőt dominánsan 

pragmatikai motivációinak reprezentációjára. 

Anélkül, hogy teljességre törekvő összegzését kívánnám adni a témával kapcsolatos elméleteknek, érdemes 

felidézni néhány – a kérdésfelvetés szempontjából – lényeges nézetet, és célszerű tisztázni néhány 

kulcsfontosságú fogalom adott keretbeli értelmezését és relevanciáját. 

 

2.1. Mélyszerkezet vs felszíni szerkezet 
 

Kocsány Piroska 1996-ban megjelent Szövegnyelvészet és szövegtan című tanulmányában (Kocsány 1996) – a 

mondatok közötti névmási utalások vizsgálatának tanulságaként – abból a kérdésből indul ki, hogy egyáltalán 

„nyelvészet-e a szövegnyelvészet, avagy más, független, önálló tudomány?”. Nyilvánvalóvá válik számára, 

hogy „a szöveggé szerveződés nem nyelvészeti, nem a nyelvtudományban kezelhető kérdés” (Kocsány 1996: 

152–153). 

Kocsány – megtartva a „szövegnyelvészet” terminust – két alapvetően eltérő szövegfelfogáshoz igazodva, a 

szövegnyelvészetnek is két típusát különíti el. 

A szövegnyelvészet egyik típusa a „nyelvi rendszerre irányuló szövegnyelvészet”, amely „a szöveget egy 

adott nyelv szabályrendszerének megfelelően létrejövő (nyelvi) egységként tételezi”, ennek megfelelően a 

nyelvi rendszer egységeinek sorába illeszti (Kocsány 1996: 159). Ebben a keretben a nyelv (langue) és a beszéd 

(parole) viszonya a szöveg szintjén – a generatív mondattan „mélystruktúra – felszíni struktúra” felfogását 

alapul véve – a „szöveg terve” és a „szöveg” (Van Dijk), a „textéma” és a „szöveg”, az „emischer Text” és az 

„etischer Text” (Dressler 1973: 12) viszonyában mutatkozik meg. 

A szövegnyelvészet másik típusa, amely „a szöveget a kommunikáció manifesztációjának tekinti”, „a 

kommunikációra irányuló szövegnyelvészet”-nek nevezhető. Ennek a szerző szerint két fő buktatója lehet: „Az 

egyik a szöveg fogalmának kiterjesztése a kommunikáció vagy a beszédaktus egészére. Ez azonnal együtt jár a 

szöveggel foglalkozó tudomány átalakulásával kommunikációelméletté vagy beszédaktus-kutatássá” (Kocsány 

1996: 159). A másik „szorosan összefügg a kommunikáció mibenlétével. A kommunikáció: folyamat. Ha a 

szövegben a kommunikáció manifesztálódik, akkor a szöveget is folyamatként, vagyis nem mint »művet«, 

hanem mint »működőt« kell szemlélnünk” (i. h.). 

Ezeket tekintve mindkét típus magában rejti elégtelenségének lehetőségét. A „nyelvi rendszerre irányuló 

szövegnyelvészet” figyelmen kívül hagy olyan jelenségeket, amelyek a kommunikációnak nem grammatikai 

vetületeként ragadhatók meg a szövegben (pl. előfeltevések, a szöveg funkciója stb.). A „kommunikációra irá-



nyuló szövegnyelvészet” – szövegmeghatározásából eredően – nem képes elkerülni azt, hogy kilépjen a 

nyelvészet keretein, ezáltal megszűnjön szövegnyelvészet lenni (a klasszikus értelemben). 

Tolcsvai Nagy Kocsányéval megegyező következtetésre jut: ő a „mű” és a „működő” oppozícióját a 

„szerkezet – folyamat” fogalompárral érzékelteti (Tolcsvai Nagy 2001: 37). Ennek az álláspontnak alapvetése a 

kognitív elméletben keresendő, amely „azt hangsúlyozza, hogy a nyelv nem csupán szerkezet (és szabályok 

vagy elvek sora), hanem mindig folyamat, művelet is, tehát a nyelvi tudás nemcsak a nyelvi egységek 

szerkezetére és e szerkezetek betöltésére terjed ki, hanem azokra a műveletekre és folyamatokra is, amelyek a 

nyelvi egységek létrehozását és megértését lehetővé teszik…” (Tolcsvai Nagy 2001: 43). Ennek megfelelően 

Tolcsvai Nagy a szöveget mint szerkezetet, illetve mint műveletet a következőképpen jellemzi: „a szerkezet 

olyan mentális modell, amely a beszédhelyzetben elhelyezett szöveg nyelvi és nem nyelvi összetevőit statikus, 

pontszerű entitások struktúrájaként írja le […] a művelet az a mentális folyamat, amely ezeket a struktúrákat 

létrehozza a szövegalkotásban vagy a szövegmegértésben, folyamatszerű, dinamikus jellegükben is felismeri” 

(i. h.). 

Az itt idézett szövegfogalom-értelmezésekkel nem is lehet vitába szállni. Az empirikus kiindulópontú 

reprezentáció igényével fellépő megközelítés számára azonban a szöveg elsősorban mint mű vizsgálandó, és 

csak másodsorban terjedhet ki az elemzés a szövegnek mint működőnek a vizsgálatára. A reprezentáció e 

törekvése szempontjából lényeges, hogy a szöveg-megközelítések nagy részében a kutatás tárgyának 

valamilyen mértékű nyelvi volta és ezáltal a nyelvi rendszerhez való kötődése felfedezhető. (Az, hogy ez a 

szövegsajátság a szövegkutatás elméleti hátterét befolyásolja-e, illetve mennyiben befolyásolja, mindenekelőtt 

attól függ, hogy a szöveget mint elsősorban nyelvi művet, vagy mint a kommunikációban működőt vesszük-e 

szemügyre.) 

 

2.2. Egy lényeges fogalompár: szövegtípus vs szövegfajta 

 

A szövegtani, szövegtipológiai szakirodalomban egyesek kizárólag szövegfajtákról, mások kizárólag 

szövegtípusokról beszélnek, és vannak olyanok, akik e két fogalmat szinonimákként használják (lásd pl. 

Tolcsvai Nagy 2001: 31–38). 

Petőfi S. különbséget tesz a szövegfajta és a szövegtípus között. Ez a felfogás azért tűnik célravezetőnek, 

mert közelebb visz a szövegtipológia feladatainak, eszközeinek meghatározásához. A szövegek 

osztályozásának alapja ebben a keretben az inherens és a nem inherens tulajdonságok tipológiája. Petőfi S. a 

szövegfajta terminussal olyan szövegosztályt jelöl, amelybe azonos inherens sajátságú szövegek tartoznak, azaz 

olyan szövegek, amelyeket belső tulajdonságuk (hagyományos megformáltságuk, szerkezetük) „önmagában 

véve” meghatároz. A szövegtípus fogalma ezzel szemben azon szövegek osztályára alkalmazható, amelyek nem 

inherens tulajdonságaik révén különíthetők el, azaz ebbe a szövegosztályba olyan szövegek tartoznak, ame-

lyeket hagyományos megformáltságuk, szerkezetük önmagában véve nem határoz meg, hanem meghatáro-

zásukhoz figyelembe kell venni lehetséges kommunikációs helyzeteikhez való viszonyukat is. (Ebben az 

értelmezésben szövegfajta pl. a levél, illetve a szónoki beszéd, szövegtípus pedig a magánlevél, hivatalos levél 

stb., illetve a bíróságon elhangzó szónoki beszéd és a templomi prédikáció. További differenciálás 

eredményeképpen akár szövegalfajták és szövegaltípusok is elkülöníthetők.) 

Az, hogy milyen szövegsajátságokat tekintünk egy szövegtípusra jellemző „alapelem”-nek, az osztályozásra 

választott szövegtipológia szemléletétől, szempontrendszerétől függ. Szikszainé Nagy Irma például különböző 

szövegtipológia-fajtákat különít el aszerint, hogy milyen szempontok szerint történik a szövegtípusok 

elhatárolása: beszél a csak a belső szövegsajátságokat figyelembe vevő; a csak a szövegen kívüli tényezőket 

figyelembe vevő; valamint a szöveg belső és külső tényezőit is figyelembe vevő szövegosztályozásról 

(Szikszainé Nagy 2004: 284–286). Szikszainé Nagy Szilágyi N. Sándor rendszerét tartva megfelelően 

teljesnek, az általa összeállított hat szempontra hívja fel a figyelmet: 1) a szövegek nyelve, nyelvük kora, a 

nyelvhasználat szabályozottsága; 2) a közlemény közege; 3) a közlemény célja és szerepe; 4) a közlemény 

jellege; 5) a közlemény tárgya; 6) a beszélő és a hallgató társadalmi hovatartozásának kifejeződése (i. m. 288). 

Itt az idézett fogalmak pontos meghatározását nem tartom lényegesnek, sokkal inkább annak hangsúlyozását, 

hogy az itt említett szempontok együttes érvényesítése is pusztán egyfajta szemléletet példáz (vagy inkább több 

szemlélet egyfajtaképpen való érvényesítését). 

Egy általános érvényű szövegtipológia létrehozásának Petőfi S. szerint csupán szükséges, de nem elégséges 

feltétele az egyes szövegtípusokat jellemző alapelemek ismerete. Ahhoz meg kellene tudni határozni 



valamennyi elemet és ezeknek az elemeknek valamennyi lehetséges kombinációját is. A tapasztalat azonban azt 

mutatja, hogy ez nem lehetséges. Állandóan új (átmeneti) típusok jönnek létre, amelyek hatályon kívül 

helyeznek minden előre gyártott tipológiát. 

Ha a tanulmány bevezetőjében feltett kérdéseket Petőfi S.-nek ezzel a megállapításával állítjuk párhuzamba, 

akkor a rendszerszerűen leírható legkomplexebb nyelvi szerkezet úgy értendő, mint a „lehető legkomplexebb” 

olyan egység, amelyeket jellemző alapelemek lehetséges sorrendjeinek (kombinációinak) véges – átmeneteket 

nem produkáló – halmaza határozható meg. A következő pontban jórészt arra keresünk választ, hogy vajon 

miképpen határozható meg ez a „lehető legkomplexebb” nyelvi alakulat. 

 

3. A szövegfogalomról 
 

Hogy a fent megfogalmazott kérdésre választ kaphassunk, mindenekelőtt célszerű címszavakban ismételten 

átgondolni a szövegfogalom értelmezését, a szöveg olyan (elsősorban nyelvileg is manifesztálódó) 

jellegzetességeit, amelyek meghatározzák, milyen elvárások támaszthatók a szövegreprezentációs eljárással 

szemben. 

 

3.1. Rendszer vagy használat? 

 

Petőfi S. Jánossal és sok más kutatóval egyetértve úgy gondolom, hogy a szövegnek mint kommunikációs 

egységnek semmilyen formája nem sorolható a nyelvi rendszer egységei közé. Ha valamilyen – a használatból 

elvonatkoztatható – nyelvi egység létét feltételeznénk, ezzel együtt bármilyen szöveg leírására alkalmas 

nyelvészeti apparátust és lehetőség szerint formalizált leíró modellt kellene feltételeznünk. Petőfi S. azzal 

indokolja ennek képtelenségét, hogy nem létezhet olyan leíró grammatika, amelynek van szöveg komplexitású 

nyelvi egység leírására alkalmas morfológiai és szintaktikai komponense; valamint olyan prozódiai 

komponense is van – egy voltaképpen interpretációs komponens „szolgálatában” –, amely minden lehetséges 

értelmezéshez megfelelő leíró apparátussal szolgál (Petőfi S.–Benkes 1998: 21). (A komplexitásról szólva itt a 

kommunikáció komplexitására gondolunk, nem pedig arra, hogy a szövegek nagy többsége több szöveg-

mondatból álló képződmény.) 

Ha el is fogadjuk ezt a gondolatmenetet és a hozzá fűzött érvelést, elgondolkodtató felvetésnek tűnnek a 

fentebb idézett Van Dijk- és Dressler-gondolatok, melyek a szövegek rendszerszerűségéről szólnak. 

Bár a rendszeregység és a használategység viszonyát sem Van Dijk, sem Dressler nem jellemzi kimerítően, a 

formalizálás kompetenciájának meghatározását célzó kutatás számára figyelembe veendő a szöveg ilyen fomán 

való értelmezésének lehetősége, amely a vizsgálódást a nyelvi rendszer határának feltérképezése felé tereli. 

 

3.2. Vizsgálódás a „mondat” és a „szöveg” határán 

 

Elképzelhető, hogy léteznek olyan – a mondat és a szöveg komplexitása között feltételezhető komplexitású – 

struktúrák, amelyek rendszeregységként elemezhetők. A 2. pontban ismertetett Petőfi S.-féle interdiszciplináris 

keretben ennek a strukturáltsági szintnek a tudománya „a mondattömbök tana”-ként szerepel. (Ennek a 

strukturáltsági foknak a meghatározatlanságára a diszciplináris keretben Petőfi S. is utal a „?” jellel.) 

Ennek kapcsán arra a kérdésre kell választ találnunk, hogy pontosan meddig terjed ezeknek a szerkezeteknek 

a komplexitása, milyen komplexitású szerkezetek vizsgálatakor nem kielégítő már a rendszernyelvészeti 

apparátus? (Ebben az értelemben a komplexitás a strukturáltság jellemzője). Ebben a keretben hasznosnak 

látszik a Deme által használt és világosan definiált mondategész – mondategység fogalompár, amelyek 

értelmezésében együtt van jelen a kommunikációközpontú funkcionális és a nyelvi központú strukturális szem-

pont. A mondategész pragmatikai fogalom, a kommunikáció legkisebb – szerkezetileg is megragadható – 

egysége (az egyszerű mondat egésze, illetve az összetett mondat egésze). A mondategység strukturálisan egész, 

de pragmatikai szempontból nem biztos, hogy teljes (az egyszerű mondat egésze, a mellérendelő összetett 

mondat tagmondatai külön-külön, valamint az alárendelő összetett mondat egésze). A strukturális komplexitás 

azzal jellemezhető, hogy egy vizsgált szerkezeti egység hány mondategységet foglal magában. 

Kiefer Ferenc már a 70-es években máig figyelemre méltó következtetésre jutott a szövegelmélet tárgyának 

meghatározása kapcsán. Ezek szerint a már említett határ nem a mondat és a szöveg között húzódik, hanem a 

mondat (mint egyszerű vagy alárendelő összetett mondat) és a mellérendelő összetett mondat között. Az 



emellett szóló legkézenfekvőbb érv az, hogy a mellérendelés olyan szemantikai művelet, amely a mondat-

grammatika keretében nem végezhető el. Ezt támasztja alá az is, hogy a generatív nyelvtan szemantikai 

komponense a mondatösszetevők (szintagma és lexéma nagyságrendű elemek) kapcsolódását képes generálni, 

de arra nem határoz meg módszert, hogyan írható le két egymásnak mellérendelt tagmondat vagy mondat 

viszonya. Konkrétabban fogalmazva: egy mellérendelt tagmondatnak vagy mondatnak nincs olyan összetevője, 

amely meghatározná („kiválasztaná”) az őt követő vagy éppen megelőző, vele mellérendelő viszonyban lévő 

tagmondatot, mondatot. Ez a gondolatmenet ahhoz a feltételezéshez vezet, hogy a mellérendelés szövegelméleti 

probléma, amiből logikusan az következik, hogy „mindaz, ami megkülönbözteti a mellérendelő szerkezeteket a 

mellérendelő operátort nem tartalmazó mondatoktól, egyben szövegelméleti kritériumként is felhasználható” 

(Kiefer 1976: 219–221). 

Létezik azonban néhány olyan mellérendelő (tehát alapvetően jelentéstani, tartalmai-logikai) kapcsolat, 

amely szerkezeti síkon is megnyilvánul. Legszembetűnőbb talán ezek között a kontrasztív topikot tartalmazó 

mondatokkal szembeállító ellentétben álló mellérendelő tagmondat vagy egyszerű mondat. A kontrasztív topik 

– vagy ahogyan néhányan nevezik – a balra kihelyezett pozícióban álló elem olyanfajta szembenállást hív elő, 

amely meghatározott prozódiai jegyekben (meredeken emelkedő, inkább szökő dallamvonalban akár egyetlen 

szótagon belül) és általában meghatározott struktúrában nyilvánul meg. 

 

Íme néhány példa: 

 

(1) a. Le János szaladt a lépcsőn, fel pedig Péter (szaladt a lépcsőn). 

 b. Le János szaladt a lépcsőn. Fel pedig Péter (szaladt a lépcsőn). 

 

(2) Délelőtt Péter megérkezett. Délután azonban semmi nem történt. 

 

Látható, hogy az első mondategység balra kihelyezett összetevője a mondathoz kapcsolódó következő 

mondategységben is az őt követőhöz hasonló szerkezetet generál. Ha a második mondategység más természetű 

összetevőkből áll, mint az első, akkor mindenképpen semleges szórendű, és természetesem ellentétes tartalmú 

az elsőhöz képest: ezek a kívánalmak elégségesek ahhoz, hogy szórendet határozzanak meg. 

Valamennyire generálható mondatkapcsolat még a tényállástagadást kifejező mondatok által kívánt 

„folytatás”, amely kivétel nélkül szembenállást fejez ki (két tényállás szembenállását), ez azonban gyakran az 

összetett mondat határán belül marad. (Ennek a mondatkapcsolatnak a szerkezeti összefüggései azonban 

kevésbé általánosíthatók, mint az előző viszonyéi.) Például: 

 

(3) [Valami zaj hallatszott.] Nem János szaladt fel a lépcsőn, hanem Péter jött fel a pincéből. 

 

Vagy: 

 

(4) Nem János szaladt fel a lépcsőn. Péter jött fel a pincéből. 

 

(5) [Úgy tudom, Éváék valami miatt nem érnek rá holnap.] Nem színházba men- 

 nek holnap Éváék, hanem barátok jönnek hozzájuk. 

 

Vagy: 

 

(6) Nem színházba mennek holnap Éváék. Barátok jönnek hozzájuk. 

 

Ebben az esetben a kapcsolódó mondategység egyik alaptípusának szerkezetére az jellemző, hogy 

diskurzuspozíciós szerkezete megegyezik, vagy nagyon hasonló az első mondatéhoz. Mivel azonban ebben az 

esetben teljes tényállások között létesül mellérendelő viszony, a tényállások szerkezeti önállósága sokkal 

inkább megmarad, mint a kontrasztív topikot tartalmazó mondatok implikálta mellérendelő szerkezetekben. 

(Így az első példa szintén jól formált lenne másképpen strukturálva is: Nem János szalad fel a lépcsőn. A 

szomszéd kergette el hangosan a fájáról a verebeket. Ilyen esetekben is megfigyelhető viszont, hogy az ige 

előtti diskurzuspozíciós tartomány összetevői nagymértékben meghatározhatók, a szabad szórendű semleges 



tartományé azonban természetesen nem, vagy csak intuitív alapon. A diskurzuspozíciók meghatározottsága ezt 

a mondatkapcsolódást tekintve általában azt jelenti, hogy az ige előtti diskurzuspozícióknak legalább a száma, 

de leggyakrabban a diskurzuspozíciók minősége és ezzel együtt ezek sorrendje is meghatározható.) 

Ez a kis kitérő pusztán annak érzékeltetésére szolgál, hogy jogosnak tartható az a felvetés, hogy a 

rendszerszerű nyelvészeti elemzésnek talán a mondat keretén túl is van létjogosultsága. 

 

4. A formalizálás lehetőségeiről 
 

Mindenekelőtt meghatározandó, hogyan értelmezzük adott keretben a vizsgálat tárgyát (a szöveget) és a 

vizsgálat módszerét (a formalizáló elemzést). 

A vizsgálat tárgya jelen esetben a szöveg mint aktuális beszédhelyzetben aktuális körülményektől 

befolyásoltan létrejövő (működő), nyelvi megformáltságában megragadható objektum. 

Az így értelmezett szöveg vizsgálatának módszerét két eltérő alapról tekinthetjük motiváltnak: 1) Az egyik 

módszer nem szakad el a szöveget működtető közegtől, a szöveghasználat résztvevőitől. Ennek a 

megközelítésnek lényeges motívuma az interpretáció. 2) A másik módszer törekvése a szöveget működtető 

közegnek az elemzésből való kizárása avégett, hogy az elemzés tárgyának azon sajátságait ragadhassuk meg, 

amelyek objektív tipológia kiindulópontjai lehetnek. 

A formális elemzési módszer olyan műveletsorként értendő, amelynek alávetve a vizsgálat egyes tárgyait 

(jelen esetben a szövegeket), kategóriák állapíthatók meg, amelyekbe (megfelelő számú tárgy elemzése 

következtében) bármely további vizsgált tárgy besorolható. Az algoritmus (egy adott probléma megoldására 

kidolgozott műveletsor) eredménye lehet egyetlen szám, vagy lehet valamilyen kategória. A műveletsor lehet 

végtelenül egyszerű: például egyszerű számlálás; de lehet bonyolultabb is: például valamely számítógépes 

program alkalmazása. 

Köztudott, hogy bármilyen formalizáló vizsgálat lehetőleg kivételek nélküli, átmeneti jelenségeket kizáró 

kategorizáláson alapul. Azoknak a kategóriáknak, amelyek nyelvi szerkezetek (szintaktikai és szemantikai) 

reprezentációját szolgálják, olyanoknak kell lenniük, hogy velük, illetve véges számú kombinációikkal 

bármilyen – vizsgálni szándékozott – nyelvi alakulat jellemezhető legyen. 

Az alábbiakban először röviden áttekintjük azt a lehetőség szerint explicit formális elemzési módszert és 

elméleti keretet, amely a szövegmondatok reprezentációjában célszerűnek tekinthető. Mivel ez a modell 

elsősorban a szövegmondatok szintaktikai szerveződésének reprezentációjára szolgál, kísérletet kell tennünk a 

szemantikai sík leírására alkalmas módszer kidolgozására is. A szövegmondatok reprezentációs modellje után a 

formális jelentésreprezentáció egy lehetséges módszerét körvonalazom. 

 

4.1. A mondatok (szemi)-formális reprezentációjáról 
 

A szövegbeli mondatok szintaktikai (s csak minimális részben szemantikai) jellemzésére egy félig 

(valamennyire) formális reprezentáció tűnik lehetségesnek. Ennek a reprezentációnak elképzelhető modelljét 

2002-ben részleteiben ismertettem (lásd Dobi 2002), ezúttal csupán néhány – a formalizálás szempontjából lé-

nyeges – mozzanatot elevenítek fel. 

A reprezentációs modell két részből áll: egy globális szemi-formális és egy kanonikus megközelítésből. 

Mindkettő tágabb kerete a Petőfi S. János által definiált szemiotikai textológia, ugyanis a reprezentáció a 

szövegmondatokat a szöveg kompozíciós makroegységeiként kezeli, amelyek felépítésüket tekintve ugyan 

komplexek, szövegbeli szerepüket nézve elemi egységek. 

A reprezentáció első része globális, mert keretében valamely elemzett szövegmondatnak és a neki 

megfeleltethető rendszermondatnak funkcionális-grammatikai, szintaktikai, korreferenciális leírása történik; 

szemi-formális (azaz félig formális), mert ez a megközelítés ugyan formalizált reprezentáció létrehozására 

törekszik, kénytelen figyelembe venni, hogy a szövegből kiinduló szövegnyelvészeti leírás keretében teljes 

formalizálást nem végezhetünk. 

A reprezentáció második része kanonikus, aminek két oka van: az egyik az, hogy szövegmondatokat aktuális 

struktúrájuknak, megformáltságuknak megfeleltethető rendszermondatok pragmatikai paraméterekkel 

rendelkező megnyilvánulásainak (a kommunikációban megjelenő formáinak) tekintjük; a másik ok pedig az, 

hogy a reprezentáció lépései egy kanonikus szabályrendszert követnek. 



A modell a reprezentáció szemantikai aspektusaiból csak a minimumot (a lexiko-szemantikai természetű 

korreferencialitás megállapításához elengedhetetlenül szükségeseket) veszi figyelembe. 

A vizsgálat szűkebb elméleti hátterét és a megközelítés jellegzetességeit tömören az alábbiak szerint 

foglalhatjuk össze: 

A 3. ábrában látható ágrajz a szövegmondatok tisztán nyelvészeti reprezentációjában résztvevő diszcip-

línáknak és azok összetevőinek, funkcióinak összefüggéseit ábrázolja. Az itt bemutatott apparátus egyetlen – 

szövegben aktualizálódó – mondat vagy (absztrahálható) mondatkapcsolat rendszerszerű elemzéséhez 

szolgáltat eszközöket. (Lásd a 2. ábrát. Vö. Dobi 2002: 119–179.) 

 

 
 

2. ábra 

 

Az említett szövegmondat-reprezentációs modell a nyelvészet keretein belül vizsgálja a szövegmondat 

megszerkesztettségének, illetve a szövegbe mint komplex jelbe való beszerkesztettségének jegyeit. Azaz 

egyrészt a szövegmondatot mint komplex jelet, másrészt a szövegmondatot mint szövegkompozíciós összetevőt 

elemzi összhangban a strukturális értelmező interpretációval, amely a szöveg valamennyi jelösszetevőjéhez 

rendel formai és szemiotikai architektonikát. (A formalizálás lehetőségeinek kutatásában feltehetőleg az visz 

közelebb az eredményhez, hogy gyaníthatóan egy mondat aktuális (kontextusfüggő) megformáltságát 

leginkább a hozzá közvetlenül kapcsolódó mondat szintaktikai és jelentésstruktúrája befolyásolja.) 

Jelen tanulmány keretében nem áll módomban (és talán nem is különösképpen szükséges) a fenti 

reprezentációs modell komponenseinek működését részleteiben ismertetnem. A Dobi (2002) elemzésekkel 

illusztrálva mutatja be a modell kompetenciáját a szövegmondatok reprezentációjában. 

A kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció a szövegtipológia keretében annyiban játszhat szerepet, 

amennyiben képes számot adni a szöveg nyelvi megformáltságának és a szövegalkotásnak és -befogadásnak, a 

kommunikációs folyamatnak (mint pragmatikai körülmények összességének) azon összefüggéseiről, amelyek a 

nyelvi megformáltságban is tetten érhetők (pl. verbális kiegészítések). (A formális elemzés azoknak a 

szerkezeteknek az esetében látszik lehetségesnek, amelyek számára a modell rendszernyelvészeti 



komponensének pragmatikai összetevője egyetlen – de ha nem is egyetlen, mindenképpen viszonylag kevés 

véges számú – használati feltételt (azaz feltételezhető kontextust) reprezentál.) 

A modell szemantikai kompetenciája – amennyiben az elemzési modellt szövegtipológiai vizsgálódás 

szolgálatába kívánjuk állítani – kiegészítésre szorul. Ahhoz, hogy az explikációs komponens két összetevőjét, a 

tezaurisztikus szótárt és az explikációs szabályokat magában foglaló összetevőt egy szövegek kategorizáló 

jellemzését, osztályozását célzó kutatás elvárásaival összehangolhassuk, lehetővé kell tenni, hogy a szöveg 

lexikális összetevőinek jelentésexplikációi ne csupán egy reprezentálni kívánt szövegmondat grammatikai és 

szemantikai jólformáltsága szempontjából legyenek lényegesek, hanem feltárhatóvá, pontosabban 

reprezentálhatóvá kell tenni az egyes jelentésexplikációk közötti összefüggéseket is. 

 

4.2. A jelentés (szemi)-formális megközelítése 
 

Bármely szöveg jelentés-összefüggését általában egy vagy több fogalmi séma (tudáskeret, illetve forgatókönyv) 

elemei hozzák létre, amely elemek között valamiféle jelentéskapcsolat fedezhető fel. Az, hogy ezek a 

jelentéskapcsolatok milyen módon differenciálhatók, érdekes kérdés a formalizáló elemző megközelítés 

számára, főleg akkor, ha a cél az, hogy a szövegek tipológiája számára szolgáltassunk adalékot. 

A jelentésleírás módszerének kutatásában lényeges mozzanat, hogy a nyelvi alakulatok szintaktikai 

szerveződésének reprezentációjával szemben a jelentésstruktúra reprezentációja nem kívánja meg a vizsgált 

„tárgy” komplexitásának meghatározását (esetleges korlátozását). Ennek oka az, hogy az alább vázolni kívánt 

modell a jelentést mint lexikális sajátosságot kezeli függetlenül attól, hogy a szavak közötti jelentéskapcsolatok 

reprezentációjával egy- vagy többmondatnyi nyelvi alakulat jelentés-összefüggése tárható-e fel. 

A tudáskeret-elemek közötti jelentéskapcsolatok formális reprezentációjának lehetőségét támasztja alá az a 

számítógépes elemzés, amely a tudáskeret elemei közötti távolság mérésével igazolja a szavak teljes vagy 

részleges szemantikai azonosságát, szorosabb vagy lazább jelentésbeli kapcsolatát. A távolság az egyes tudás-

keret-elemek definícióiban kimutatható azonos jelentéskomponensek előfordulása alapján adható meg. 

Ahhoz, hogy a kutatás szótár-alapja talán nem tűnik kielégítően adekvátnak, szükséges néhány gondolatot 

fűznöm: A kategoriális jelentésfelbontás köztudottan „előre gyártott” kategóriákkal, illetve ezek 

kombinációival operál, aminek eredményeképpen a jelentésleírások könnyen összevethetők, esetleg további, 

még elemibb kategóriákra bonthatók. A számítógépes formális jelentésvizsgálat számára tehát olyan adatbázis 

szolgálhat alapul, amely a jelentésexplikációkban meghatározott és állandó kategóriákat keres. (Olyan szótár 

azonban, amely a lexémák jelentését ilyen kategóriák formájában adja meg, máig nem készült; ha ugyan 

elméletileg elkészíthető). A „szótárírás” jelen állapotában – bár magyar nyelvű adatbázis még ilyen sem készült 

– legcélravezetőbbnek az tűnik, hogy a jelentésexplikációk állandó kategóriái a magyar nyelv fogalmi jelentésű 

lexémái legyenek, amelyek előfordulásainak kombinációiból szerveződnek az értelmező szótárak 

definíciószerű értelmezései. 

Azt a látszatot azonban mindenképpen el szeretném kerülni, hogy az alább vázolandó jelentéselemzés 

valamely szótár elemei közötti jelentéskapcsolatok leírását célozza. A szótár annyiban központi tényező az 

elemzésben, amennyiben szavak előre gyártott (ezért bizonyos értelemben elvonatkoztatottnak, azaz 

objektívnek tekinthető), lehetségesnek gondolt kontextusoknak megfeleltetett jelentésdefinícióit adja. Ezek 

közül a jelentésdefiníciók közül választandók ki az elemzett szövegben releváns jelentések. 

Mivel a kutatás jelenlegi feladata a (formális vagy félig-formális) szemantikai elemzés módszertani és 

elméleti hátterének megalapozása, az imént vázolt megoldás megfelelőnek tűnik. A szövegek jelentés-

összefüggésének jellemzésére összpontosító elemzésekhez szövegspecifikus szótárak (adatbázisok) készí-

tendők. A formális elemzés alapjaként használt szótár részletes bemutatása olvasható A tudáskeretek elemzése 

szaknyelvi szövegben. (A formalizálás lehetőségei) című tanulmányban (vö. Dobi–Kuki 2004), alább a 

közérthetőség kedvéért csupán néhány lényeges mozzanatot idézek, majd ezeket példákkal is illusztrálom. 

(Néhány túlságosan szótárspecifikus észrevétel részletezésétől nem tudok eltekinteni, mivel ezek annak az 

elemző módszernek az alapjául szolgálnak, amellyel analóg módon aktuálisan elemzett szövegek szóanyaga is 

vizsgálható.) 

„A számítógéppel végzett formális elemzés számára a szótár sajátos adatbázissá alakítandó, amelyben 

– a számítógépes program korpuszaként álló szótár nem tartalmazza az egyes szócikkek összes szavát, csak a 

fogalmi referenciájúakat, következésképpen a definíciók szóanyagából töröltük a névelőket, a névutókat, a 

kötőszókat, a tagadószókat, az esetleges módosítószókat vagy partikulákat, a névmásokat (névmási utalásokat), 



valamint a példákat is (mivel ezek egyrészt „~” jel formájában tartalmazzák a címszót, másrészt a példa többi 

szavának viszonya az elemzett szöveg kontextusához, valamint a többi szócikk szóanyagához teljesen 

véletlenszerű). A felsoroltakon kívül töröltük a létigéket, a funkcióigéket, a féltartalmas igéket és ezek képzett 

formáit szintén jelentéstanilag részben motiválatlan használatuk miatt: pl.: magában foglaló (= rejtő), ezer 

évből álló (= ~et magában foglaló, felölelő stb.); 

– az egyes szócikkek belső szerkezete eltér a Magyar értelmező szótár szócikkeiétől, miszerint bennük a 

címszó után egymást követik fölülről lefelé haladva a definícióban szereplő tartalmas szavak a definícióbeli 

sorrendjüknek megfelelően; 

– a definícióban szereplő szóalakokat – ha ezek nem az adott szavak alapalakjai – úgy adom meg, hogy nem 

természetes nyelvi eszközökkel jelölöm 

– az összetett szavakban az összetétel határát, többszörösen összetett szavakban az összetételek határait, 

– toldalékolt szavakban az abszolút, illetve a relatív szótő és a toldalék határát, minden toldalék esetében, 

mert bár köztudott, hogy a képző új szófajú, új jelentésű szót hozhat létre, az alapszó és a származékszó jelenté-

se között szoros kapcsolat maradhat, amely a szövegösszefüggés szempontjából figyelembe veendő, 

– az összetett szóbeli előtag és utótag határának jelölésére a „+”, a szótő és a toldalék határának jelölésére a 

„/” jel szolgál; például: beszédhangok → beszéd+hang/ok; jelentésű → jelent/és/ű; ahol a toldalékolt forma 

töve eltér az alapalaktól, a tövet az alapalakra változtatom: neve → név/e” (Dobi–Kuki 2004: 129–130). 

 

Ennek megfelelően a formális leírás egy explikációja például az alábbi módon képzelendő el. Az évezred 

lexéma adott szövegbeli jelentésének meghatározásából az alább látható „szócikk” jön létre: „évezred: Ezer 

évből álló időszak. | Ez mint az időszámításunk kezdetétől számított időegység. A 2. ~.” (Juhász József–Szőke 

István–O. Nagy Gábor–Kovalovszky Miklós (szerk.) 1975: 344). 

S íme a szó kategoriális jelentésexplikációja: év+ezred 

      ezer 

      év/ből 

      idő+szak 

      idő+számít/ás/unk 

      kezdet/e/től 

      idő+egység 

 

A számítógépes elemzés tehát arra összpontosít, hogy az adott címszó jelentésexplikációjában előforduló 

autonóm jelentésű elemek bármelyike mely másik szóalak (ilyen formán elkészített) jelentésexplikációjában 

fordul elő. 

Egy szöveg jelentés-összefüggését megteremtő elemek közötti jelentéskapcsolat különböző mértékű és 

eltérő típusú lehet. 

A mérték a teljes jelentésazonosságtól az egészen távoli asszociáción alapuló jelentéskapcsolatig terjedhet. 

A típus voltaképpen a mérték megjelenítése a jelentés-összefüggés – valódi korreferencialitástól a 

mezőösszefüggés lazább jelentéskapcsolatáig terjedő – palettáján. Ez a „skála” több – a szövegtani elemzés 

apparátusát rendszerező – antológiában felfedezhető, így (pusztán egyik példaként kiragadva) összehangolható 

a Szikszainé Nagy Irma által összegzett szemantikai összetartó eszközökkel: a korreferencialitás eszközeivel 

(teljes vagy variált ismétlés, szinonímia stb.), a mezőösszefüggés eszközeivel (felosztás, jelentésmező stb.), 

illetve az asszociatív jelentéskapcsolatokkal (pl. felsorolás). 

A kettő tehát összefügg: a mérték formális adatokkal, jelen vizsgálatban számszerű távolsági mutatókkal 

jellemezhető, a formális adatok ugyanakkor a jelentés-összefüggést teremtő eszközök típusaihoz rendelhetők 

hozzá. 

Mivel a formális modell működését terjedelmes tanulmány mutatja be az Officina Textologica 10. kötetében, 

ennek részletezésétől itt el kell tekintenem. Ahhoz azonban, hogy a jelentésreprezentáció gyakorlati 

alkalmazhatóságáról nagy vonalakban képet nyújthassak, a modell néhány alapelemének működését be kell 

mutatnom. 

A formális reprezentáció a jelentés-összefüggés erősségét azzal jellemzi, hogy megadja az azonos 

tudáskeretbe tartozó szavak jelentésének a kapcsolatát: „A kapcsolat ebben az esetben azt jelenti, hogy a 

forrásnak a definíciójában, vagy a definícióban szereplő szavak definíciójában stb. a célként megjelölhető 

szavak fordulnak elő. A forrás és a cél távolságát a program lépésekben adja meg: a cél 1 lépésre van a 



forrástól, ha a forrás definíciójában szerepel; 2 lépésre, ha a forrás definíciójában előforduló valamely szó vagy 

szavak definíciójában szerepel stb.” (Dobi–Kuki 2004: 132). 

Jól illusztrálja ezt annak a szaknyelvi szövegrésznek az elemzése, „amelynek szótárából” az „évezred” példa 

is való. 

Íme az elemzett szövegrészlet: 

 

(7) 

A nevek világa 

Előszó 

Minden tulajdonnév végső soron köznévből származik. Így minden személynévnek és helynévnek volt 

eredetileg jelentése is. Mivel azonban a személynevek és helynevek rendszerint több évszázados vagy 

évezredes múltra tekintenek vissza, egy-egy helynév vagy személynév gyakran csak értelmetlen, puszta 

hangsor a mai magyar ember számára. Vezetékneveink csupán néhány száz évesek, ezért sok érthető 

közülük, mint Kovács, Nagy, Fazekas, Veres, Arany. Sokat viszont csak a szakember tud megfejteni, mint 

Bartók, Balla, Dékány, Gerencsér, Molnos, mert ma már elavult szavakból vagy tájszavakból keletkeztek. 

Számos, nálunk is használatos név idegen nyelvből való, mint Novák, Hirt, Valentini. Keresztneveink nagy 

része héber, görög vagy latin eredetű, kisebb részük germán, szláv vagy török. Az eredeti magyar nevek 

száma elég csekély. A legtöbb ember nem maga választja meg a nevét. Vezetéknevét apjától örökli, 

keresztnevét rendszerint szülei határozzák meg. Esetleges ragadványnevét az a közösség ruházza rá, 

amelyben él. Nevét azonban hivatalosan is megváltoztathatja, egyesek (főleg művészek) pedig álnevet 

(művészi nevet) választanak maguknak. 

A helyneveket rendszerint egy közösség adja, hogy a természetben könnyebben tájékozódhassék. Mivel a 

nagyobb vizeket, hegyeket már az ősi időkben elnevezte valamilyen emberi közösség, ezek a nevek pedig az 

évezredek folyamán egyik néptől a másikig öröklődtek, nem mindegyiknek a nevét tudjuk megfejteni, sőt 

gyakran azt sem tudjuk eldönteni, milyen nyelvű népcsoport nevezte el (pl. Duna, Tisza, Alpok). 

 

Kálmán Béla A nevek világa című munkájának bevezető bekezdéseiben fellelhető név-tudáskeret szavainak 

a jelentés-összefüggését elemezve (a fent említett módszerrel) azt az eredményt kapjuk, hogy „az átlagos 

távolságmutató 10 tudáskeretelem-pár vizsgálata alapján 1,7” (Dobi–Kuki 2004: 134). A vizsgált szópárok: név 

– személynév, név – keresztnév, név – tulajdonnév, ragadványnév – keresztnév, ragadványnév – tulajdonnév, 

ragadványnév – személynév, vezetéknév – keresztnév, vezetéknév – személynév, vezetéknév – tulajdonnév, álnév 

– név.) Ez az adat azt jelenti tehát, hogy az elemzett tudáskereten belüli tartalmas szavak közötti 

jelentéskapcsolat igen erős: „a szavak átlagosan 1,7 lépés távolságra vannak egymástól, azaz leginkább egymás 

definíciójában vagy egy definíció elemeinek definícióiban fordulnak elő” (i. h.). 

A távolságmutató mértéke összhangban áll azzal, hogy az elemzett szövegrész jelentés-összefüggését az igen 

szoros mezőösszefüggés, a felosztásviszony jellemzi. Az ennél szorosabb jelentésösszefüggés-típushoz 

(például az ismétlések vagy a szinonimák használatához) még alacsonyabb távolságmutató-érték tartozna. A 

távolabbi jelentéskapcsolat alapján működő asszociációs mező esetében a távolságmutató mértéke igen magas 

lenne (az asszociatív jelentéskapcsolatok esetleges véletlenszerűségét is érzékeltetve). 

A formális jelentéselemzést itt ismertetett módon feltételezve két lényeges kérdésre választ kell találnunk: az 

egyik az, hogy a fenti jelentésfelbontásos elemzés milyen adalékul szolgál a szövegek jelentésszerkezetének a 

leírásához; a másik pedig az, hogy ezzel a módszerrel milyen szempontokból vizsgálható a szövegek 

jelentésszerkezete. 

 

4.2.1. Hogyan járulhat hozzá a jelentésfelbontásos formális elemzés a szövegek jelentésszerkezetének 

leírásához? 

 

A fentebb levezetett elemzés tanulságainak összegzéseképpen tehát valamely elemezni kívánt szöveg jelentés-

összefüggését megteremtő szavak kiválasztása után ezeknek a komponenses elemzése végzendő el. Azaz: 

szövegspecifikus tezaurusz állítandó össze, amelyben ezek a szavak szerepelnek explikációikkal együtt, ahol 

egy szó explikációja az adott szó jelentéskomponenseinek halmazaként értendő. 

A formális elemzés ebben a fázisban azt vizsgálja, hogy mely szavak explikációjában vannak azonos 

jelentéskomponensek: hány közös jelentéskomponens, illetve milyen közös jelentéskomponensek. Sejthető, 



hogy azoknak a szavaknak erősebb a jelentés-összefüggése, amelyek jelentésfelbontásában több az azonos 

jelentéskomponens. (Például a szóismétlés és a szinonimitás szükségszerűen azonos jelentéskomponensek 

jelenlétét feltételezi az explikációkban. Egy felosztás tagjai között például bizonyára szintén több azonos 

jelentéskomponenssel számolhatunk, de a teljes jelentésazonosságra jellemző megfeleltetés ezek esetében nem 

teljesülhet. Stb.) Ennek értelmében valamely elemzett szöveg jelentésbeli összefüggése a szöveg fogalmi 

sémáján belül az egyes elemek jelentéskapcsolata szorosságának, lazaságának mutatója révén 

jellemezhető. 
 

4.2.2. Milyen szempontból vizsgálható a szövegek jelentésszerkezete a jelentésfelbontás módszerével? 

 

1. Az egyes vizsgált szövegek jelentés-összefüggésének erőssége jellemezhető azzal, hogy milyen arányban 

fordul elő n, n-1 … 1, 0 közös jelentéskomponensű elem a szövegben. 

2. A szöveg jelentésszerkezetének jellemzésében szolgálhat adalékul az, ha megvizsgáljuk az egymással 

szorosabb, illetve egymással kevésbé szoros jelentéskapcsolatban lévő elemek elhelyezkedését a szövegben. 

Ezekkel megmutathatóvá válik egy szövegen belül a témaazonosság, a teljes vagy a részleges témaváltás 

(azaz résztémák bevezetése), vagy akár valamely korábbi téma visszatérése is. 

Gyanítható, hogy a témaazonosság explicit fenntartására törekvő szöveg az egyes mikroszerkezeti 

egységekben vagy egy-egy makroszerkezeti egységben vagy akár a teljes szövegben visszatérő módon 

tartalmaz olyan elemeket, amelyek több jelentéskomponensükben megegyeznek, azaz jelentéskapcsolatuk 

távolsági mutatója alacsony. Ez jellemző például a fentebb idézett A nevek világa szövegből választott 

szövegrészletre. A szövegrészen végigvonulnak azok a – kövérrel kiemelt – tudáskeret-elemek, amelyek 

jelentésexplikációiban a név elem szinte kivétel nélkül előfordul, ami tehát azt jelenti, hogy a név és a kiemelt 

elemek távolsági mutatója igen alacsony (szoros jelentéskapcsolatra utal). Megtartva ezáltal a folyamatos 

témaazonosságot. 

A teljes témaváltás jelenségével az függhet össze, ha egy szöveg újabb szerkezeti egységében nem 

fordulnak elő azonos jelentéskomponensekkel leírható elemek, illetőleg ezek előfordulása véletlenszerű. 

Az újabb résztéma bevezetése (a jelentéskomponensek előfordulása szempontjából) a témaazonosság és a 

témaváltás közötti átmenetként képzelhető el. 

 

Itt pusztán néhány példát mutattam arra nézve, miképpen járulhat hozzá a komponenses jelentésfelbontás 

bizonyos szövegjelenségek tipológiai vizsgálatához. Elméleti síkon tehát az gyanítható, hogy a 

szövegtipológiában is lehet létjogosultsága a formális – vagy bizonyos mértékben formalizált – jelentés-

reprezentációnak. Ezen felbátorodva érdekesnek ígérkezik kicsit árfogóbban megvizsgálni, milyen típusok 

körvonalazására ad lehetőséget a formális megközelítés a szöveg szerveződésének egyes strukturális síkjain. 

 

4.3. A szöveg struktúrasíkjairól 

 

A szöveg strukturáltsága kétségtelenül több síkon valósul meg. Helyénvalónak tartható Petőfi S. véleménye, 

amely szerint ez a szerkesztettség nem, vagy csak bizonyos értelemben tekinthető a szöveg inherens 

tulajdonságának. Az viszont továbbra is kérdéses, hogy a strukturáltságnak mely síkja tartható valamely 

szövegtípus velejárójának, és mely síkja nem (vagy csak lényeges korlátok között). Petőfi S. a 

következőképpen differenciál: „…valamiféle feltételezett ’strukturáltság’ minden bizonnyal inherens (belső) 

tulajdonsága egy „vehikulum”-nak („fizikai (szöveg)manifesztáció”-nak) nevezett interpretálandó szemiotikai 

objektumnak” (Petőfi S. 2000: 18), de a szöveg több síkján különböző organizációtípusok együttes kölcsön-

hatásában megvalósuló architektonika olyan „létrehozott” szövegstrukturáltság, amelyet a befogadó a struk-

turális értelmező interpretáció során képzel el saját élményvilága, elvárásrendszere alapján (i. h.). 

A szöveg architektonikája egyrészt a szövegben fizikailag megjelenő nyelvi síkon, másrészt a verbálisan 

kiegészített szövegváltozat síkján érhető tetten. Az, hogy a szövegmondatokban mely összetevők jelennek meg 

explicit formában, melyek nincsenek nyelvi formába öntve, egyaránt függ a nyelven belüli tényezőktől (pl. 

nyelvspecifikus névmáshasználat, egyéb grammatikai utalások) és nyelven kívüliektől (pl. beszédhelyzet, a 

szövegalkotó és -befogadó tudáskerete, elvárásrendszere). A szövegmondat struktúrája elsősorban pragmatikai 

tényezőktől függően rejthet implicit információkat. 



Az architektonikát alkotó organizációtípusok rendszerét Petőfi S. az alábbi módon képzeli el. (Lásd a 3. 

ábrát. Vö. Petőfi S. 2004: 97.) 

 

 
3. ábra: Az organizáció megjelenési formái az architektonikákban 

 

A hagyományos szövegtani felfogástól kissé eltérő modell foglamainak értelmezése röviden a következő: 

A textuális vehikulum valamely szöveg „eredeti vehikuluma (azaz a vehikulumban ténylegesen jelen lévő 

nyelvi elemek alkotják)” (Petőfi S. 2004: 97). 

„Az inferenciális vehikulum annyiban különbözik a textuálistól, hogy abban valamennyi tartalmilag releváns 

összetevő a maga teljességében közvetlen módon jelen van” (i. m. 97). 

„A referenciális/korreferenciális nominális […] és referenciális/korreferenciális predikatív […] organizáció 

szakkifejezések közül: az első azokra a személyekre, tárgyakra, tényállásokra utaló nominális nyelvi elemeknek 

az organizációját jelzi, amelyekről a szöveg feltehetően beszél; a második pedig azoknak az egyszerű vagy 

összetett igei szókapcsolatoknak/szintagmáknak az organizációját, amelyek az adott szöveg közléstartalmát 

hordozzák” (i. m. 98). 

„A vertikális kompozíciós organizáció […] és horizontális kompozíciós organizáció […] szakkifejezések 

közül az első a vehikulum ’hierarchikus felépítésére’ utal, arra a felépítésre, amelyik a vehikulum azonosítható 

minimális egységeiből kiindulva ér el a szövegvehikulumhoz mint maximális organikus egységhez” (i. m. 98). 

„A második szakkifejezés ezzel szemben egyrészt a vehikulumot alkotó elemek (szövegmondat-összetevők, 

illetőleg szövegmondatok) ’lineáris, szekvenciális egymáshoz kapcsoltságára’, másrészt a vertikális 

kompozíció különböző hierarchiaszintjein fellelhető ismétlődő formai és szemantikai konfigurációkra” utal (i. 

m. 102). 

E modell ismeretében a formalizálás lehetőségeinek latolgatásakor a fenti organizációsíkokkal kapcsolatban 

az alábbi feladatok végzendők el: 

– A nominális és a predikatív korreferenciális organizációval (azaz a korreferencia-hálóval) kapcsolatban 

meghatározandó, hogy a korreferencialitás formális eszközökkel való elemzéséből kivitelezhető kor-

referencialitás-tipológia miként járulhat hozzá a szövegek jelentésszerkezetének tipológiájához; összehangol-

ható-e, esetleg eredendően (inherens szövegsajátságként) összekapcsolódik-e egy-egy korreferencia-típus más 

szövegsajátságokkal, esetleg valamilyen szerkezeti típussal. 

– A vertikális és horizontális kompozíciós organizációval kapcsolatban pedig – ahogy erről fentebb már szó 

esett – meghatározandó az a legkomplexebb szerkezet, amelynek szintaktikai és jelentésstruktúrája formális 

eszközökkel leírható. 

A lehetőség szerinti formalizáló megközelítés eredményeképpen a szövegorganizáció mindegyik síkján 

meghatározandók azok a típusok, amelyekbe bármely elemzett szöveg (az éppen elemzett organizációsíkját 

tekintve) besorolható. 

4.4. Típusok az architektonika különböző organizációsíkjain 

 

A szöveg architektonikájának (szerveződésének, felépítésének) Petőfi S.-féle organizációsíkjait tekintve 

alapnak egyfajta – a formális megközelítést használva elképzelhető – szövegtipológia számára az alábbi 

kategóriák körvonalazhatók. (A textuális és az inferenciális szövegvehikulum között érdemes különbséget 

tennünk, s a jelentésvizsgálaton alapuló kategóriákat az inferenciális – azaz a jelentésviszonyokat verbális 

elemekkel explicitté tett – szövegvehikulumra vonatkoztatni.) 



– A horizontális kompozíciós organizáció síkján (amely tehát a szövegegységek lineáris irányú 

szerveződésének a síkja) a szövegmondat formálisan megragadható paraméterei alapján egyszerűen az adható 

meg, hogy valamely szöveg hány szövegmondatból áll. Ennek megfelelően ún. (2-3 mondatnyi) „rövidszöveg” 

és „hosszabb terjedelmű szöveg” kategóriája különíthető el. 

– A vertikális kompozíciós organizáció síkjának (amely tehát a szövegegységek hierarchikus 

szerveződésének a síkja) a reprezentációja a horizontálishoz képest sokkal inkább interpretáción alapul, mivel a 

szöveg egységeinek jelentéskapcsolataik által irányított tömbösödését kell leírnunk (Petőfi S. 

fogalomrendszerében elsőtől n-ed fokúig terjedő kompozíciós egységeket nevezve meg, ahol a legkomplexebb 

kompozíciós egység a szöveg egésze). 

A szövegmondatok, illetve a komplexebb szövegegységek jelentésviszonyának leírását próbálni formalizálni 

– úgy gondolom – téves törekvés lenne. Legföljebb egy-két kísérletet ér meg valamely elemzett szöveg olyan 

változatának vizsgálata, amelyben minden egyes kompozicionális egység közötti jelentésviszonyt kötőszó tesz 

explicitté. Ha a kötőszók formális paramétereiből indulhatnánk ki – pl.: a „de” kivétel nélkül mindig ellentétet 

jelöl, az „és” kivétel nélkül mindig egyszerű kapcsolatot stb. –, talán módot lelhetnénk a szövegmondat-

kapcsolódások formális kategorizálására is. A buktató ebben a vizsgálatban azonban az, hogy a kötőszók egy 

része sokféle jelentéskapcsolatot kifejezhet, nem foglalható le egyetlen jelentésviszony számára. (Ennek a 

használatukra vonatkozó sajátosságnak a megváltoztatása egy formális elemzésre előkészített szövegben a 

vizsgálat tárgyának manipulálását jelentené.) 

– Mind a nominális, mind a predikatív korreferenciális organizáció jellemzéséhez a 4.2. pontban 

ismertetett elemző modellt vehetjük alapul. A tipológia alapja ebben az esetben adott elemzett szövegben feltárt 

szólista (szövegspecifikus szótár) az egyes elemek jelentésdefinícióival a formális reprezentáció számára 

átdolgozott formában. A nominális organizáció reprezentációjában a szólista az ún. tematikus háló (más 

fogalommal: tudáskeret) elemeit; a predikatív organizáció reprezentációjában pedig a cselekvéseket, 

történéseket kifejező szavakat (más fogalommal: a forgatókönyv elemeit) tartalmazza. A vizsgált szövegek e 

műveletsor eredményeként az alapján sorolhatók típusokba, hogy bennük a szövegösszefüggést teremtő elemek 

(akár nominális, akár predikatív jelentésűek) milyen mértékű, illetve típusú jelentéskapcsolódása jellemző. A 

jelentéskapcsolatok mértékének és típusának jellemzése a formális elemzés során az egyes elempárok 

jelentéskapcsolatának jellemzését jelenti. Szövegre jellemző mutatót átlagérték számításával nyerhetünk. 

(Ahogy ezt a 4.2. pontban bemutatott szaknyelvi szöveg elemzése is példázza.) 

Ez alapján (azaz az adott szövegre jellemző jelentéskapcsolatok dominanciája alapján) helyezhetjük el a 

szövegeket egy olyan skálán, amely a szövegekben lévő jelentés-összefüggés „erősségét” reprezentálja. 

 

5. Összefoglalás 
 

Következtetésképpen arra a kérdésre próbálunk meg válaszolni, hogy valódi vagy látszólagos-e az 

ellentmondás a szöveg jelensége és a formalizáló szöveg-megközelítés között. 

Ha a szövegfogalom pragmatikai alapú értelmezéséből indulunk ki, nyilvánvalóan valódi. A szöveg 

használói (az alkotó és a befogadó), valamint a szöveghasználat közege által teremtett egyedi (és vélhetően 

egyszeri) sajátosságok egyszerűen kizárják a formálisan értelmezett kategorizálás lehetőségét. 

Ha azonban a szöveghez úgy közelítünk mint valamely a használók által aktuális használati feltételek között 

működtetett objektumhoz, amely eltérő szerkezeti síkokon „előre gyártott elemekből” építkezik, akkor ezeknek 

az előre gyártott elemeknek a kategóriáit és ezeknek a kategóriáknak a tipizálható megjelenési formáit véve 

alapul, feltételezhetően a szövegre vonatkoztatva is körvonalazhatók bizonyos tipikus megjelenési formák, 

amelyek formális elemző apparátussal is megközelíthetők. 
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„Az élet narratív értelemben befejezetlen, 

amennyiben nem tudom elejét és végét én magam elbeszélni.” 

Ancsel Éva 
 

1. Bevezetés 
 

Dolgozatomban a beszélt nyelvi narráció elemzését három fő szempont mentén kísérlem meg. Az első részben 

bemutatom, hogyan válik alapvető kognitív sémává a történet, azaz milyen mentális folyamatok játszanak 
szerepet e szövegtípus létrehozásában. Itt jutok el olyan elemi kognitív mintázatok jellemzéséhez, mint amilyen 

maga a séma fogalom is, a forgatókönyv vagy a terv. A második részben a beszélt nyelvi történetet a 



kommunikatív interakció folyamatában betöltött feladat, funkció felől közelítem meg. A tanulmány 

harmadik része a szorosan vett tipológiai feltárás: a társalgási narráció nyelvi jellemzőivel, kontextusával, 

eredendően dialogikus jellegével foglalkozik. 

A beszélt nyelvi történetmondás jelen tanulmányban – Tátrai (2003) narratív diskurzusokra vonatkozó 

tipológiája alapján – a társalgási narratívum kategóriájába tartozó szövegtípus, ahol „a résztvevők viszonyát a 

közvetlen interakció határozza meg: a történetmondás és -befogadás folyamata szerves időbeli egységet alkot” 

(Tátrai 2003: 390). 

A szociálisan beágyazott narráció folyamatát a kommunikáció körülményei határozzák meg, azok a változó 

feltételek, amelyek adott szituációban meggyőzővé, helyénvalóvá és jólformálttá teszik a történetmondást. A 

kommunikatív szempontnak ezért kiindulópontként kell érvényesülnie a vizsgálatban. 

A történetmondás összetett értelmezéséhez konkrét nyelvi anyag feldolgozásával jutottam el. A korpusz két 

fő forrása a következő. Saját gyűjtésem nyolcórányi (interjúk során felvett) történetmesélés. Ezek egy része 

informálisabb társalgási helyzetben hangzott el, másik részében kérdésekre érkező hosszabb választörténetek 

találhatók. A vizsgálat másik forrása a hetvenes évek végén felvett Beszélt nyelvi gyűjtemény, (a továbbiakban 

BNyGy.) amelynek hanganyagát (I. és VI. kötet) az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke bocsátotta a 

rendelkezésemre. A felvételek hangzó formája (összesen 8 hangkazettán) több mint 10 órányi beszélt nyelvi 

anyag. (Ezúton is köszönetet mondok Keszler Borbálának, a Mai Magyar Nyelvi Tanszék egyetemi tanárának, 

aki lehetővé tette a korpusz feldolgozását.) Az átírt formában hat kötetből álló korpuszból az I. kötet 

monologikus szövegeket tartalmaz, a VI. kötet spontán, többszereplős beszélgetésekből áll. Ezt a részt dolgozta 

fel szófaji és mondatgrammatikai szempontból Keszler Borbála (1983). 

 

2. A beszélt nyelvi történetmondások kognitív vonatkozásai 

 

2.1. A történet mint kiemelt szerepű kognitív kategória 
 

A viselkedés helyett a mentális folyamatokat a vizsgálat tárgyává tevő kognitív tudomány első vonulata passzív 

személyt feltételezett, aki a nyílt és rejtett mentális folyamatok lefutásának csupán szemlélője. Az ezt megújító 

új paradigma szerint „az emberek a jelrendszerek […] aktív használói” (Harré 1997: 143). A fordulat 

képviselői nagyra tartják az analitikus filozófia azon felismerését, miszerint „az ember önértelmező és 

önmotiváló állatfajta, egy történetmesélő faj tagja” (Bhaskar 1986: 160), akinek a nyelve, hiedelmei és 

történetei saját élete szempontjából szükségszerűek és produktívak. 

Ulrich Neisser már 1976-ban figyelmeztetett arra, hogy a kultúrával szemben mutatott közömbösség, a 

köznapi életben megjelenő észlelet és az emlékezet bizonyos vonásainak figyelmen kívül hagyása könnyen 

érdektelen, szűk szakterületté teheti a pszichológiát (Neisser 1984: 18). Érvelésének központi megállapítása, 

hogy „ökológiai érvényességű”, azaz a való élethez közelítő, a hétköznapi emlékezet működésére vonatkozó 

vizsgálatokkal lehetne realisztikusabb eredményeket kapni. Amikor a kognitív pszichológia hagyományos 

mentális főáramán a „kifulladás bizonyos jelei” mutatkoztak (Bodor 1997: 136), a megújítás/megújulás két fő 

útjának a biológiai és a társas megközelítési mód tűnt. A társas szemléletre építő két legfontosabb törekvés a 

lélek működését narratívumként megragadó elgondolások (Jerome Bruner), illetve a diszkurzív pszichológia 

iránya (Rom Harré). Ezen elméletek kibontakozása már a közelmúlt, a jelen eseményei – viták folynak ezért 

arról is, beszélhetünk-e egyáltalán „forradalmi” paradigmaváltásról a sokféle hagyományból kiinduló elméletek 

esetén (vö. Orthmayr 1997: 153–162). A különféle megközelítési módok közös vonása, hogy a klasszikus 

kognitív tudomány túlzott formalizmusának kritikájából kiindulva a cselekvő egyént jellemző mentális 

folyamatok társas meghatározottságát hirdetik. 

Rom Harré diszkurzív pszichológiájának egyik legfőbb forrása Wittgenstein filozófiája, mely egyaránt 

bírálja a viselkedéselvű és a mentális irányzatokat. A mentalizmussal szemben felhozott két legfontosabb érve, 

hogy 1) egyrészt nem létezik kettős információfeldolgozás, 2) másrészt pedig félrevezető a pszichológusok 

által a pszichológiai fogalmak megértésére vonatkozó grammatikai modell használata. Az első megállapítás 

szerint tehát Wittgenstein elméletében csak egyszeri folyamatok vannak: társas konvenciók alapján cselekszünk 

(Wittgenstein 1992). 

A második érve a kognitív fordulat képviselőit bírálja, akik empirista elveket követtek azáltal, hogy azt 

feltételezték: a „gondolkodás” és a „megértés” egyazon mentális folyamatra vonatkozik. Wittgenstein 



megkérdőjelezi, hogy az olyan „tárgyak” mint az elme, a tapasztalat, a kognitív folyamatok az egyén fejében 

lennének, szerinte a szavak jelentése a használatukban rejlik. 

Wittgenstein szerint tehát akkor értjük egy egyén viselkedését, „ha megragadjuk azokat a jelentéseket, 

amelyek cselekvését áthatják” (Harré – Gillett 1994, idézi: Orthmayr 1997: 154). 

A második kognitív „forradalom” Wittgenstein nyelvfilozófiáján kívül még számos szellemi irányzat és 

elmélet örököse. Csak felsorolásszerűen a legfontosabbak: 

• a német nyelvlélektani hagyomány (Wundt, Sprachpsychologie); 

• Piaget genetikus episztemológiája; 

• Bartlett emlékezetfelfogása; 

• Vigotszkij és Mead nyelvfejlődési elméletei; 

• amerikai (Boas, Sapir, Whorf) és európai (Meillet, Bahtyin) szociálpszichológai irányultságú nyelvészek 

munkássága. 

 

Rom Harré elméletében kitüntetett szerepet játszik a mindennapi nyelvhasználat; az elmélet elnevezésében is 

megjelenő diskurzus fogalom pedig átfogó jelentésű. A diszkurzív folyamat nem más, mint „valamely 

jelrendszert – például a mindennapi nyelvet – felhasználó intencionális aktusok strukturált sora, melyet elvben 

közösen hozunk létre” (Harré 1997: 143). A diszkurzív fordulat hatására átalakult/átalakuló kutatási területek 

közül témám szempontjából az emlékezés és az elbeszélés összefüggésének vizsgálata a leglényegesebb. 

Az emlékezés diszkurzív értelmezésének lényege Harré szavaival a következőképpen foglalható össze: 

„Amikor emlékezünk, a múltban velünk megtörtént s számunkra akkor tudatos dolog reprezentációjának 

[representation] vagy leírásának tekintett dolgot mutatunk be [presenting] önmagunknak vagy másoknak. A 

diszkurzív nézőpont szerint az emlékezés során a múlt reprezentációjának és leírásának megalapozásához 

bizonyos eszközöket használunk, így agyunk emlékezési mechanizmusait, naplóírást, fába vésett jeleket, 

zsebkendőre kötött csomókat stb. Egy naplóbejegyzés éppúgy nem emlék, mint ahogy nem emlék az agy 

valamely molekuláris mintázata sem. Az emlék reprezentáció.” (Harré 1997: 149) A történetmondások 

elemzésekor mindig észben kell tartanunk Harrénak azt a fontos tételét, miszerint „az emlékeket diszkurzívan 

alkotjuk meg.” 

 

2.2. A legfontosabb kognitív kritérium: az emlékezés történetei 
 

A kognitív nyelvészet eredményeinek alkalmazhatóságát, hozadékait a szövegtan szempontjából bemutató 

munkájában Tolcsvai Nagy (2000) a kognitív paradigma jellemzőit a következőképpen foglalja össze: 

1. A kognitív nyelvészet a kognitív tudomány része vagy azzal szoros kapcsolatban áll. 

2. A kognitív nyelvészet a nyelvet mint az elme egy képességét és működési módját vizsgálja. 

3. Elfogadja a reprezentáció elvét, tehát azt, hogy a nyelvi formák és jelentéseik is reprezentációk. 

4. Egyszerre tekinti a nyelv szerkezet- és műveletjellegét. 

5. Elfogadja, hogy a nyelv és a fogalmi tudás között szoros kapcsolat van. 

 

Az alábbiakban a beszélt nyelvi narratívum elemzésével mutatjuk be, hogy a 2., 3. és 4. pontban felsorolt 

tényezők valóban kiemelt szerepű, komplex kognitív sémává tesznek egy szövegtípust. 

 

2.2.1. A személyes emlékezet 

 

Az emlékezet működésének alapvető narratív tulajdonságait Sir Frederick Bartlett munkája alapján célszerű 

áttekinteni (Bartlett 1985). A pszichológiai emlékezetkutatás legfontosabb eredménye ugyanis, hogy az 

emlékek rögzülése sémák alapján történik. A többször elmesélt személyes emlékek vizsgálatában jól 

alkalmazhatók például Bartlett azon következtetései, amelyre az ismételt felidézés módszerével jut. A 

szövegtípusok kialakulásának szempontjából igen fontos az a megállapítása, hogy a „gyakori felidézés révén a 

forma és a visszaadott részletek nagyon gyorsan sztereotipizálódnak” (Bartlett 1985: 146). 

Bartlettet az utókor leginkább az emlékezés séma fogalmának kidolgozójaként említi. Érdekes, hogy maga 

Bartlett könyvében kijelenti: tart a séma kifejezés használatától, mert „egyszerre túl határozott és túl vázlatos” 

(Bartlett 1985: 292). Mégis ezzel a fogalommal dolgozik, bár szándéka, hogy használatát szűkebb körre 

korlátozza. A kifejezést Bartlett Henry Head neurológustól vette át, aki eredetileg testhelyzetek 



reprezentációjára alkalmazta azt. Az emlékezés folyamatában elsőrendű szerepet betöltő séma „múltbeli 

reakciók, múltbeli tapasztalatok aktív szerveződését jelöli” (Bartlett 1985: 293). E sémák állandóan fejlődnek, 

befolyást gyakorol rájuk minden beérkező érzéki benyomás. 

A következőkben azokat a legfontosabb kijelentéseket emelem ki Bartlett okfejtéséből, amelyek a mai 

narratív pszichológiai elméleteket előlegezik. Ide tartozik elsősorban a lélek működését narratívumként 

megragadó bruneri elmélet, illetve a diszkurzív pszichológia, elsősorban Rom Harré munkássága. 

• Emlékezet – emlékezés 

• Bartlett rendszerében az emlékezés folyamat, amely számos egymáshoz kapcsolódó funkcióra bomlik, 

mivel „senki sem tud kört húzni az „emlékezet” köré s azt önmagából megmagyarázni. […] Az emlékezés 

nem teljesen független működés, mely tökéletesen elkülönül az észleléstől, a képzelettől vagy akár a 

konstruktív gondolkodástól, hanem szoros kapcsolatban van mindezekkel” (Bartlett 1985: 50–51). 

• Reprodukció – konstrukció – „képzeletteli rekonstrukció” 

Az egyéni emlékezetbe beépülő új eseménysorok nem passzív foltrendszer elszigetelt elemei. Bartlett szerint 

„az első elképzelés, melytől meg kell szabadulnunk az az, hogy a memória elsősorban vagy a szó szoros 

értelmében megismétlő, vagy reproduktív jellegű” (Bartlett 1985: 296). Fontos megállapítás ez, hiszen egyes 

elemzések az emlékezetet egyszerű reprodukciónak tekintik. A személyes elbeszélések feldolgozása ilyen 

kiinduló hipotézissel lehetetlen volna, mert az élettörténetek egyik lényegi ismérve, hogy az emlékező elme 

időrendbe rendezi az eseménysort, és jelentést tulajdonít a történéseknek; „az emlékezés sokkal inkább 

konstrukciós kérdés, semmint puszta reprodukció” (Bartlett 1985: 297). Az olyan eljárások, mint a sűrítés, a 

kidolgozás vagy a kitalálás a hétköznapi emlékezésnek, a mindennapi történetmesélésnek is szokásos jellemzői. 

A Tolcsvai Nagy Gábor (2000) által meghatározott kognitív jellemzők fogalmának felhasználásával azt is 

mondhatjuk, a történetszerkesztés az elme egy képessége, a nyelv műveletjellegű tevékenységet végez. 

• Az emlékezés attitűdszerű 

Az emlékezés Bartlett elméletében tehát „képzeletteli rekonstrukció”, amely a múltbeli élményekkel 

kapcsolatos attitűdünkből épül fel. Bartlett kísérletei alapján jelenti ki, hogy „amikor egy személyt emlékezésre 

kérünk, a leggyakrabban felmerülő dolog attitűdszerű. A felidézés ezután olyan konstrukció, mely javarészt 

ezen az attitűdön alapul, és általános hatása ennek az attitűdnek az igazolása” (Bartlett 1985: 300). Megfigyelte, 

hogy még a kisgyermekek esetében is először egy attitűd merül fel, a felidézés célja pedig, hogy ezt az attitűdöt 

kielégítse vagy megerősítse. Az egyes szám első személyű történetek vizsgálatának központi kérdése a beszélő 

beállítottsága, érzelmi viszonyulása az elmondott eseménysorhoz: a nézőpont. 

A kognitív alapozottságú szövegtan központi, globális fogalma a szövegvilág. „A szövegvilág a 

beszédhelyzet tér- és időrendszeréből, a beszédhelyzetben részt vevők viszonyrendszeréből és cselekedeteiből 

és a szövegben megnevezett vagy bennfoglalt dolgokból, cselekvésekből, körülményekből áll össze a 

résztvevők észlelései és egyéb kognitív műveletei által” (Tolcsvai 2000: 496). A szövegvilág egyik 

legjellegzetesebb összetevője a nézőpont (a perspektíva), az a helyzet, ahonnan az aktuális beszélő a 

szövegvilág dolgait szemléli és reprezentációjukat végrehajtja. 

A következő beszélt nyelvi történet (1) részleteinek segítségével (BNyGY. I, 25–26) a fentieket illusztrálom. 

Az adatközlő férfi élete legérdekesebb élményeként idézi fel azt a repülőutat, amelyen az odautazás teljesen 

akadálytalan volt, visszafelé azonban gépet kellett cserélni, majd légörvénybe kerültek. Az attitűd – azaz a 

félelem a repüléstől – válik az elbeszélés fő szervező erejévé. Az események ismeretében utólag az emlékező a 

kellemetlen élmény előjelének vél minden történést (sőt nem-történést is). A rekonstruktív emlékezés során az 

elme jelentést vetít az anyagba. 

 

(1) 

„Örök életemben féltem repülőre ülni.”
1
 „Hát nagyon izgultam.” „…de azért nagyon komolyan féltem.” 

„Persze valamikor gyerekkoromba mindig azt mondta a nagyanyám, hogy az előérzet nagyon fontos. Hát én 

úgy éreztem, hogy ezen az úton valami fog történni.” „Na mondom Jóska, itt megtörténik az, amire mindig 

gondoltál.” „Hát ilyen előjelek után beültünk a gépbe.”
2
 „…kiderült, hogy a gép elromlott. Na a rossz 

előjeleket ez még fokozta.” „Én mondom a társaimnak, gyerekek, itt valami probléma van.” „… nagyon 

nyomott hangulat volt […] keserű volt a bor íze, itt rövidesen valami probléma lesz.” „Aztán egyszer csak 

                                                           
1
 Az egyértelmű attitűd tehát a félelem. 

2
 Az elmondottakból kiderül: mindeddig még semmi gond nem volt, pedig az odautazás már megtörtént. Az „előjel” tehát 

nem valamely külső történés. 



rettenetes érzés, esünk lefelé. Jaj, mondom, itt a vég. Persze nem ez történt, hanem egy légzsákba kerültünk, 

aztán utána ködbe, szóval jól megrázott bennünket a gép, és hát ilyen élmények után […] megérkeztünk 

Budapestre teljesen simán.” (BNyGy. I: 25–26.) 

 

Az emlékezés működésének vizsgálata megkerülhetetlen az elbeszélés mint szövegtípus elemzéséhez. A 

tipizálódás és az áttételesség már a szöveg generálása előtt működésbe lép; jól illusztrálja ezt az ún. vakuemlék 

fogalma. A jelenséget a Brown – Kulik szerzőpáros nevezte meg. 1977-es tanulmányukban azt állították, hogy 

az erőteljes, meglepő és következménnyel járó publikus eseményekből lenyomatszerű emlékek maradnak 

vissza (Brown – Kulik 1977, idézi Kónya 1999). Ezeknek az emlékeknek a szerveződése sok közös vonást 

mutat. A vizsgálatok a személyes emlékekre irányultak, olyan múltbeli helyzetekre, amelyekben a mindennapi 

tevékenységet félbeszakítja az érzelmet kiváltó hír, és ennek hatására kiemelkedően eleven emlék képződik. 

Ulrich Neisser (1993) szerint a vakuemlékeket nem valami „fotografikus mechanizmus” hozza létre, hanem 

utólag válnak fontossá, éppen jelentőségük révén (Neisser 1993: 451). A vakuemlék is a rekonstruáló 

emlékezet műve tehát. E felidézések közös jellemzői pedig leginkább a narratív konvencióból származnak. 

Vagyis, amikor kiemelkedő történelmi eseményekre emlékszünk vissza a hely, az éppen folytatott tevékenység, 

az informátor stb. azért jelenik meg mindig, mert létezik egy sematikus történetsor, amely a fontos hírek 

érkezésekor rendszerint lezajlik. 

Jelen tanulmány eredményeinek szempontjából igen fontos Neisser megállapítása arról, hogy a narratív 

szerkezet a vakuemlékek létét is magyarázza. „A vakuemlék olyan alkalmat idéz fel, amikor rendesen 

egymástól külön kezelt két narratívum – a történelem folyása és saját életünk folyása – egy pillanatra egymás 

mellett sorakozik fel” (Neisser 1993: 453). A szépirodalom, a filmművészet kedvelt témája, annak bemutatása, 

miként válik a személyes sors a történelem részévé, hogyan metszi egymást a kétfajta párhuzamos narratívum: 

a személyes lét és a nemzet, az emberiség története. A vakuemlékek azért töltenek be kiemelt szerepet az 

emlékezetben, mert ezek a percek kötik össze saját élettörténetünket a Történelemmel. Neisser szerint a 

pillanatfelvétel kifejezés helyett helyesebb lenne a magaslati pontot használni. „Ezek azok a helyek, ahol 

fölsorakoztatjuk életünket a történelem menete mellé, és azt mondjuk, ott voltam” (Neisser 1993: 454). 

A Beszélt nyelvi gyűjteményből való következő példák (2a–d) olyan történésre utalnak (a II. világháború 

vége Kisvárdán), amelyekben a történelmi jelentőségű esemény metszi a személyes sorsot. 

 

(2a) 

– Hányban volt? 

– Ez negyvennégyben. 

– Akkor már Jóska bácsit itthon érte a felszabadulás. 

– Én már akkor… 

– Hogy tetszik erre visszaemlékezni? 

– Hát én arra úgy emlékszem vissza, hogy az ungvári kórházban voltam mint sebesült. (BNyGy. I: 37.) 

 

(2b) 

„Akkor itthon vótam, egy vasárnap reggel történt ez, otthon vagyok, borotválkozni akarok, hát olyan kis 

alacsony lakásban laktunk, kinézek az ablakon, látok lovast. Kinézek jobban, hát szovjet lovasok vótak, 

beszaladtak egy vasárnap reggel.” (BNyGy. I: 40.) 

 

(2c) 

„Az anyám is felkelt, még fel tudott kelni az ágybul, oszt velük koccintott, olyan kis pohárból. Hát ezt 

borzasztó humorosnak tekintették, aztán ugye katonailag is ki voltak képezve, hát mondták, hogy először én 

igyak. Talán a mérgezéstől vagy nem tudom mitől féltek…” (BNyGy. I: 40.) 

 

(2d) 

„Aztán összejött az Ideiglenes Kormány, lejött ide Kisvárdára, és a kisvárdai gim… Bessenyei 

gimnáziumnak a … no … a kultúrtermébe, ott tartottunk beszédet.” (BNyGy. I: 42.) 

 



A történelmi léptékkel mért események mellett harminc-negyven év távolából a személyes történések apró 

részletei, az események díszletét jelentő lényegtelen körülmények törnek elő, így a vasárnap reggeli 

borotválkozás, az alacsony lakás, a koccintás kis pohárból. 

A személyes emlékek két fontos csoportja a megfigyelő és a beleélő típusú felidézés (Nigro – Neisser 1993). 

A két típus a visszaidézés szándékától függ. Amikor a beszélő megpróbál függetlenedni a múltbeli eseménytől, 

akkor rendszerint megfigyelői stratégiát választ, vagyis külső nézőpontból „figyeli” a történteket, amikor 

azonban az eredeti érzelmek átélése a cél, beleélő a megközelítés. A szerzőpáros kísérletei (Nigro – Neisser 

1993: 500) azt bizonyítják, hogy a kétfajta felidézés különbsége függ 

• az eredeti esemény sajátos vonásaitól, 

• az egyén szándékától és érzelmi viszonyulásától, 

• az esemény és a felidézés közötti időintervallumtól (a frissebb emlékek gyakrabban beleélő típusúak). 

 

A megfigyelői emlékek emlékezeti rekonstrukciós folyamat eredményeként értelmezhetők. Megint 

elérkeztünk tehát a múltba való tudatos visszatekintés, a történések utólagos narratív elrendezésének 

fontosságához, a nézőpont kiemelt szerepéhez. 

A Beszélt nyelvi gyűjteményből való következő példában (3) az adatközlő már képes kívülről, 

megfigyelőként tekinteni egy kellemetlen életeseményre. 

 

(3) 

„… nagyon súlyos idegösszeroppanást kaptam és hosszú ideig kórházi kezelésre szorultam. Most már 

viccelődök vele, hogy a sárga ház, meg a bolondok háza, meg hogy diliflepnim volt, de nagyon kellemetlen 

élmény volt és nem mosolyogni való.” (BNyGy. I: 22.) 

 

A most már viccelődök vele megállapítás éppen az emlék átalakuló természetére utal, arra a folyamatra, 

ahogyan az időben távolodó eseményről egyre inkább képes megfigyelői pozícióból szólni. 

 

2.2.2. Az emlékezet társas vonatkozásai 

 

Maurice Halbwachs kollektív emlékezet fogalma (1925, idézi Bartlett 1985: 408) az emlékezés alapvető 

szociális jellegére utal, arra, hogy az emlékezés társas alapú értelmezés. Azaz rekonstruktív folyamat, s ezzel 

ismét Bartletthez jutunk el, aki épített Halbwachs elméletére. 

Az egyes társadalmi egységek keretében vizsgálható kollektív emlékezet időhöz és környezethez kötött. A 

kisebb csoportosulások életében – így a családokban – is jelen vannak a közös történetek, „minden családnak 

megvan a maga jellegzetes szellemi élete; a pusztán általa dédelgetett emlékei; s olyan titkai, melyeket csak 

saját tagjai ismernek” (Halbwachs 1925, idézi Bartlett 1985: 408). 

A Beszélt nyelvi gyűjtemény egyik családi történetéről (4) az elbeszélő maga mondja el, hogy az óvodáskori 

emlék a család miatt fontos számára, azaz, mert – mint minden csoportnarratívum – összeköti a múltat a 

jövővel, azaz funkciója szerint hagyomány. 

 

(4a) 

„…azért mesélem el, mert még ma is, édesanyám meg édesapám még akkorákat tudnak rajt nevetni, mint 

hogyha most történt volna, és visszahozza azt a kedves, régi időt, amikor még mindnyájan kicsik voltunk.”
3
 

 

(4b) 

„Tulajdonképpen ez a csattanója, elég sovány kis csattanója ennek a történetnek, de nekünk kedves, és 

annyira, hogy a kisfiam talán szórul-szóra tudja.”
4
 (BNyGy. I: 21–22.) 

 

A családi emlékezet – a család múltjából megőrzött hasonló elemek – olyan keretet alkot, amely mint valami 

„hagyományos családi fegyverzet” a csoport összetartozását fejezi ki (Halbwachs 1925: 286–287). 

                                                           
3
 A társalgási történet kezdő mondatai, a motiváció kifejtése. 

4
 A hosszú, terjengős történet lezárása, a szubjektív szempont megismétlése. 



Ugyanúgy ahogyan az egyén személyes történetei, én-elbeszélései nem csupán az élettörténet részévé 

válnak, hanem az élet maga is narratív esemény, a közösségek narratívumaiban is a csoport általános attitűdje 

fejeződik ki, s így nem csak reprodukálják a csoport történelmét, de meghatározzák annak természetét – 

erényeit és gyengeségeit – is. 

 

2.2.3. A társalgó, közös felidézés 

 

A következőkben az interaktív kommunikáció egy olyan formájáról lesz szó, amelynek lényege valamely közös 

emlék együttes megalkotása. A közös visszaemlékezés fogalmát a felidézés társadalmi és kulturális 

beágyazottságát hangsúlyozó Middleton és Edwards (1990) használta. A társalgás célja ugyanis bizonyos 

esetekben a múlt közös rekonstrukciója. A társalgó felidézések aktusaiban rendszerint szerepek alakulnak ki, az 

egyes résztvevők különbözőképpen járulnak hozzá az emlék rekonstrukciójához, „figyelik, megerősítik vagy 

megingatják a narrátort kérdéseikkel” (Kónya 1999: 545). 

Az alábbiakban kötetlen, spontán beszélgetésrészleteken (5 és 6a,b) keresztül mutatom be ennek a sajátos 

együttes eseményrekonstrukciónak a működését. 

Az első példában (5) egy tanári szobában egy jelen nem lévő munkatársnőről beszélget két tanárnő (A és B), 

egy adminisztrátor (C) és egy egyetemi hallgató (D). C jelű adatközlő nem ismeri jól a szóban forgó 

kolléganőt, akiről az előzmények alapján is egyértelműen kiderült, hogy A és B nem kedveli. A közös 

élményfelidézésekhez hasonlóan A és B olyan eseményről (és szereplőről) számol be, amiről (és akiről) a 

beszélgetés másik két résztvevője nem rendelkezik információval. 

 

(5) 

 



 
BNyGy. VI: 27–28. 

 

A közös történetszerkesztés e típusában a két elbeszélő (majdnem) egyenrangú szerepe a részlet második 

felében – a 8. sortól – egyértelművé válik. A C által ismeretlen vőlegény közösen konstruált bemutatása a 

jellemzés többféle formájának szimultán felsorakoztatásával történik (13: olyan, olyan minden évben van egy 

kicsit valahol; 14: van egy Volkswagenja; 15: szereti a nőket). A narratív elem elmesélése is együttesen 

történik, B a tényekkel indít (7), majd A átveszi a szót (8), és – több értékelő elemmel, függő idézettel – 
befejezi a felidézett történetet. 



A következő beszélgetésrészlet (6a,b) a narrátor megerősítésére példa. A kötetlen társalgás B jelű 

résztvevője egyedi játékokról beszél. A D jelű szereplő már a részlet elején – a közös tudás deklarálásával – 

csatlakozik hozzá. 

 

(6a) 

 

 
BNyGy. VI: 56–57. 

 

Hat megszólalás után, még mindig a játékokról: 

 

(6b) 

 

 
BNyGy. VI: 57–58. 

 

A közös eseményrekonstrukció e társalgásrészletben a körülmények együttes feltárása során megy végbe. B 
és D – ahogyan a beszélgetés első felében is – narrátori kettőst alkot. A részletek szimultán elmondásán túl 



azonban itt a helyeslés (2, 17), alátámasztás (8, 12, 18) és a megerősítés (14, 19) formái is megjelennek. Erősítő 

funkciójú az ismétlés (6, 12, 17) és a közös mondatszerkesztés (23). 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az emlékezés társas meghatározottsága két alapelvre épül: 1) egyrészt 

az emlékek maguk is a társas viszonyok hálózatába ágyazottan idéződnek fel; 2) másrészt az emlékezés 

folyamata is társas (interaktív) aktus. Az események előhívása rendszerint valaki más kérdésére / kérésére 

történik. Gyakori forma a bemutatott közös szerkesztés, az együttes felidézés is. 

 

2.3. A történet mint séma 
 

2.3.1. A kétfajta gondolkodási forma 

 

Ahogyan William James megfogalmazza, minden emberi gondolkodás kétfajta, egyfelől érvelő, másfelől pedig 

„narratív, leíró, szemlélődő” (idézi Bruner 1986). A paradigmatikus, logikus, vitázó-érvelő, analitikus 

gondolkodással párhuzamosan létezik tehát a történetmesélő, sémákra épülő, holisztikus gondolkodás. E 

narratív feldolgozás és megközelítés időrendi, pragmatikus, diskurzusra épülő és társas meghatározottságú. 

Kontextusba ágyazott forma, amelyben dominál az egyediség és a történeti epizódok oksági láncolatának 

feltárása. 

Bruner (1986: 11–12) jól szemlélteti a különbséget a kétfajta gondolkodásmód között, amikor leírja, 

mennyire mást jelent az akkor szó a „ha x, akkor y” logikai-tudományos formulában, mint a „Meghalt a király, 
majd [azután] meghalt a királyné”, kezdettel és véggel rendelkező, ok-okozati összefüggést, kronologikus 

rendet feltáró narratív kijelentésben. Az elbeszélő forma és gondolkodásmód célja a koherencia megteremtése. 

A kontextusmentességre törekvő, személytelen és időtlen nem narratív gondolkodás formális és empirikus 

bizonyítási eljárás révén képes a meggyőzésre. A történetek nem az igazságot, hanem a valószerűséget, az 

életszerűséget alapozzák meg. 

 

2.3.2. A történetséma 
 

A történetséma mint az emberi gondolkodás uralkodó sémája kognitív szempontból lényegi jelentőségű. A 

séma fogalma a narratív elméletekben kettős szerepű: egyrészt a történetek rögzítésére vonatkozik, másrészt 

pedig az individuum tudatában létező, a világlátással összefüggő elrendező mintázat. Ez a narratív modell a 

gyermekkor korai szakaszában már a kulturális tanulás kerete. 

E témakör kapcsán merül fel leginkább a szövegnyelvészeti vizsgálatok és az emlékezetkutatás egymást 

feltételező, összefüggő rendszere. Szűkebb értelemben – a szövegek felépítésével és visszaidézésével 

összefüggésben – a sémák olyan globális ismeretminták, amelyek az események és állapotok időbelileg vagy 

oksági kapcsolatok alapján rendezett egymásutániságát tartalmazzák (vö. Rumelhart 1975, Kintsch – van Dijk 

1978, Beaugrande – Colby 1979). A kognitív tudomány azzal árnyalja a szövegtanilag is érvényes 

sémafogalmat, hogy a sémákban mindig vannak kitöltetlen helyek, amelyeket az új, konkrét információ tölthet 

ki. A séma lényegi tulajdonsága, hogy soha nem befejezett, lezárt egység. 

A beszélt nyelvi narráció esetében úgy vélem, az áttételesség fogalma feltétlenül összefügg a sémák, tervek, 

forgatókönyvek kérdéskörével (az egyes modellek részletes leírását ld. Pléh 1986, 1996). Kocsány Piroska 

jelen kötetbeli tanulmányában az intertextualitással kapcsolatban Beaugrande és Dressler áttételfogalmát idézi. 

Az áttételesség „általában attól függ, hogy az ember milyen mértékben táplálja bele saját hiedelmeit és céljait a 

fennálló kommunikációs helyzetről kialakított modelljébe. […] A legnagyobb áttételt a SZÖVEGTÍPUSOK 

kialakulásával és használatával szemléltethetjük, ezek olyan szövegek osztályai, amelyek bizonyos célokra 

szolgálnak és bizonyos közös tulajdonságaik vannak” (vö. 17. old.). 

Az emlékezet narrativitását vizsgálva a séma fogalmával kapcsolatban már utaltam Bartlett definíciójára. E 

szerint a séma múltbeli reakciók, múltbeli tapasztalatok aktív szerveződését jelöli. A sémák állandóan 

fejlődnek, befolyást gyakorol rájuk minden érzéki benyomás. 

A narratív sémával szemben támasztott általános követelmény Bruner (1990: 78–80) alapján 1) a lineáris, 

cselekvésközpontú szerveződés, 2) a szokatlan iránti érdeklődés és 3) az egyértelmű perspektíva. Mindezekre a 

jól formált történet 1) a cselekvéssor oksági láncolatával, 2) a váratlan, érdekes epizód kiemelésével, valamint 

3) a narrátor, a főhős és a hallgató világos szétválasztásával felel. 



A hétköznapi élet helyzeteinek és jelentéseinek összességét az emberek elsajátított tudása, tapasztalata és az 

érdeklődések bonyolult kombinációja és integrációja hozza létre. E tény keresztezi az egyszerű idői 

szerveződés elvét. „A jó mesélő úgy kezdi történetét, hogy a maga számára kifejez, hallgatóiban pedig előhív 

valamilyen érdeklődéscsoportot. Ezután rövid szünet következik, fenntartja az érdeklődést, megváratja őket, s 

azután jön az „odaillő” anyaggal, s az érdeklődés kielégül” (Bartlett 1985: 334). 

A történetséma fogalmának értelmezéséhez tehát e kettős jelenlétre kell építenünk: a beszélő tudatában 

vázként létező modell mellett a hallgató előzetes elvárásai is e keret alapján formálódnak. 

A sémát az észlelés központi kognitív struktúrájaként általános értelemben Neisser (1984: 60) definiálta. A 

séma az észlelőhöz képest belső, a tapasztalat által módosítható, az észlelt dologra nézve pedig specifikus. 

Irányítja a megismerő folyamatokat, információkat vesz fel, majd ezek az új adatok tovább módosítják. A 

sémák tehát a tapasztalattal fejlődnek. A sémák közötti viszonyok lehetnek egyszerűbbek és összetettek (ilyen 

például a kauzális reláció). 

A bartletti emlékezéselméletre is sok szempontból építő kognitív tudomány a mesterséges intelligencia 

kutatásának egyik központi fogalmává tette a sémát. A korai modellek (vö. Marwin Minsky 1975) is arra az 

elvre építenek, hogy a számítógépben minden egyes új helyzet számára készenlétben kell állnia egy keretnek 

vagy keretek hierarchiájának, amelyek anticipálják a bekövetkező események jelentős részét. Egy ilyen 

rendszer – az információ esetleges elmaradása esetén – behelyettesíti a hiányzó értéket. E törekvés a sémák 

létezésének egy igen fontos céljára hívja fel a figyelmet: az előzetesen adott séma lehetővé teszi, hogy egy 

konkrét információ értelmezése a meglévő háttértudás mozgósításával a leggyorsabban megtörténjen. 

A mesterséges intelligencia kutatásához hasonlóan a keret megnevezéssel találkozunk egy – az interakciók 

értelmezése szempontjából lényeges – elméletben: Goffman szociálpszichológiai munkájában (1974), és az erre 

építő tanulmányokban. 

A köznapi társas élet eseményei konvencionálisan kialakult keretek között jönnek létre, amelyek gyakran 

megváltoztatják vagy átalakítják az események jelentését. Goffman a visszatérő epizódok értelmezésében a 

kontextusnak és a jelentésnek tulajdonít fontos szerepet. Az interakciós tapasztalat sémáinak, az értelmezési 

kereteknek a szerveződését tanulmányozva arra jut, hogy a résztvevők a helyzet elemzésével értenek meg egy 

adott szituációt. A helyzet fogalma az adott társas esemény szerveződési szabályaiban ragadható meg. 

A keret tehát olyan globális minta, amely egy fogalommal/helyzettel összefüggő hétköznapi tudást rögzíti, a 

sémával ellentétben azonban sem idői, sem oksági elrendezés nem jellemző rá (vö. Metzing 1979). 

 

2.3.2.1. A makrostruktúra 

 

Teun A. van Dijk (1980) diszkurzív (szöveg-) és narratív struktúrát különböztet meg, a cselekvés 

szempontjából pedig szöveget és történetet. Történetnek csak az olyan cselekvéses szöveget tekinti, amelyik 

rendelkezik specifikus narratív struktúrával, azaz az elbeszéltségre jellemző szövegformálással. 

Az elbeszélő szöveg mikro- és makrostruktúrájának feltárása a nyelvi elemzésen keresztül lehetséges. A 

mikroszerkezetet predikátumból és argumentumok sorából álló kijelentések alkotják (Kintsch – van Dijk 

1975). Az elemi kijelentésekből a nagyobb egységek felé haladva juthatunk el a makroszerkezetekig. E 

szövegelméletében (van Dijk 1977) a makrostruktúra fogalma azért központi jelentőségű, mert a 

kommunikáció mindkét oldaláról lényegi szerepe van egy olyan alapvető eszme létezésének, amely a 

szöveggenerálás folyamatában a kiinduló pont, a befogadás szempontjából pedig a leképezési szabályok 

alkalmazásával megvalósítandó végcél. 

Az egyes szövegtípusokra jellemző makroszabályok specifikusak. Az elbeszélés esetében ilyen 

makrostruktúra a történet (van Dijk 1977, 1980). E makroszerkezet segítségével azonosíthatók a szövegben a 

történetek invariáns elemeinek megfeleltethető elemek, például az epizód, a bonyodalom vagy a megoldás. 

Kintsch és van Dijk a makrostruktúra feltárásához történetek összefoglalásának sajátosságait elemezte (van 

Dijk – Kintsch 1978). Minden szöveg sűrítő összefoglalása a makrostruktúrán alapszik. A vizsgálat azt mutatta, 

hogy a már meglévő, a beszélő tudatában tárolt ismeretminták – a sémák – is kiemelt szerepet játszanak e 

feladatban. E megállapítás Petőfi S. Jánost igazolja, aki szerint egy szöveg jelentésének logikai státusa a 

szöveghasználó korábbi ismereteivel kölcsönhatásba lép, ezek nélkül a szöveg nem értelmezhető megfelelően 

(vö. Petőfi 1974). 

 

2.3.2.2. Forgatókönyvek – tervek 



 

Schank és Abelson modellje a kijelentést teszi meg alapegységnek (Schank és Abelson 1977), ezeket azonban 

néhány jól definiálható elemi aktusra vezeti vissza. A történetek értelmezése elemi egységek oksági 

láncolatának azonosítása, amely egységek – ha idői szekvencialitást alkotnak – forgatókönyvekké állhatnak 

össze. A konvencionalizált történések (tervek) kezelése konvencionalizált forgatókönyvek segítségével 

történik. Schank és Abelson leghíresebb példája az étterem forgatókönyve. Az étteremben az egyes 

szerepekhez kapcsolt elemi cselekvések meghatározott rendben követik egymást. 

Schank és Abelson rendszerében a forgatókönyv olyan cselekvéssorokat tartalmaz, amelyeket egy 

sztereotipikus esemény során egymás után végrehajtunk. Egy filmforgatókönyvhöz hasonlóan tartalmazza a 

kontextusban várhatóan előforduló kellékeket és személyeket (szereplőket). 

A szerzőpáros elméletének egyik fő eredménye, hogy rámutattak: alapvető társas sémáink narratív 

formájúak. Az idézett éttermi helyzet mellett egy sor olyan hétköznapi aktust sorolhatnánk, amelyek előre 

meghatározott rend szerint, forgatókönyvszerűen zajlanak. 

Természetesen a társas szituációk nagy részére nem rendelkezünk forgatókönyvekkel. Ezekben az esetekben 

a tervezési képesség segítségével (Wilensky 1980) tud az egyén a tevékenységekből következtetni a partner 

terveire, s ezáltal képes a legtöbb helyzetben cselekedni. A sémák generikus tudást kódolnak, ezért 

alkalmazhatók sok konkrét helyzetben. 

További probléma, hogy a forgatókönyvek egyéni változatokban sokféle formát ölthetnek, az ember társas 

tudása révén azonban képes arra, hogy a többféle formában előálló helyzeteket visszavezesse az alapsémára, s 

ezáltal kezelni tudja a tipikustól eltérő helyzeteket. Schank későbbi vizsgálataiban (1982) azzal szembesült, 

hogy bizonyos forgatókönyveket összekeverünk, mivel ezek nem határolódnak el élesen. Dinamikus 

memóriaelmélete arra mutat rá, hogy az egyének akkor is tudnak célirányosan viselkedni, ha nincsen 

forgatókönyvük. Léteznek tehát a forgatókönyveknél elvontabb szerkezetek: ezek a tervek. A tervek a célok és 

cselekvések közötti kapcsolatot teremtik meg; tematikus szerveződési pontok, amelyek nem annyira a konkrét 

helyzetekhez, hanem tematikus alapon egész eseménysorokhoz kötődnek. 

Schank és Abelson forgatókönyv-elméletét számos pszichológiai kísérlet követte (ld. részletesen Pléh 1986), 

amelyek bizonyították a forgatókönyvek aktív jelenlétét nemcsak a felidézésben (pl. sztereotip helyzetek 

elmondása), hanem a felismerésben is (pl. szokatlan, érdekes epizódok visszaidézése). 

 

2.3.2.3. Történetnyelvtanok 

 

A történetek szerkezetét vizsgáló strukturalista modellek és az emlékezet szerveződését elemző kutatások 

összekapcsolása Colby (1973) nevéhez fűződik. Ő alakította először – eszkimó mesék tanulmányozásával – 

Propp rendszerét a mese morfológiájáról általános generatív elvvé. 

Colby történetnyelvtanának alapegységei az eidonok, amelyek sorrendi megkötéssel eseményvázzá állnak 

össze. Az eidonok különféle változatai alakítják ki az elbeszélés láncolatát. A narratív eseményeket elrendező 

legfontosabb kategóriák: a motiváció, a tevékenység és a megoldás. Fontos eleme Colby rendszerének, hogy az 

eidonok éppen a nem szokásos epizódok, vagy a szokásos események elmaradását jelző egységek. A társalgási 

narratívumok szempontjából mindez azért lényeges, mert a jól formált történetek kettős sajátosságát jelzi: 

miközben ugyanis a narrációban gyakoriak az ismétlődő formák, másfelől elmondásra csak a furcsa, a 

szokatlan érdemes. 

Míg Colby egy konkrét korpusz elemzéséből kiindulva keresi a történetszervezés elveit, Rumelhart (1975) 

olyan történetnyelvtant próbál alkotni, amely – a generatív grammatika elvéhez hasonlóan – bármely történetet 

létrehozó szabálysor leképezésére képes. A történetek mélyszerkezete a történetséma, újraíró szabályok 

segítségével pedig feltárhatók a történetmegértés és -felidézés sematizációs mechanizmusai. Rumelhart 11 

részletes szintaktikai szabállyal generálja a történeteket (a rendszer magyar nyelvű ismertetését ld. Síklaki 

1980, Pléh 1986). 

Rumelhart elmélete prototípusként további történetnyelvtanok alapjává vált (vö. Stein – Glenn 1978, 

Mandler – Johnson 1977, 1980, Thorndyke 1977). Ezek az elméletek egyrészt a szintaktikai és szemantikai 

kettősségek megszüntetésére törekednek. A szigorúan szintaktikai rendszerek mögött ugyanis cselekvésalapú 

szemantikai és pragmatikai viszonyok húzódnak. Másrészt finomítják az események és epizódok kapcsolódási 

lehetőségeit. Mandler és Johnson (1977) modellje például Rumelhart szabályait a tanulság bevezetésével 

egészíti ki, illetve lehetővé teszi az epizódok, események és állapotok kombinációit. 



Thorndyke (1977) az egyszerű narratívumokat keret, téma, cselekmény és eredmény részekre bontja. A 

keretet tovább bonthatjuk szereplőkre, helyre és időre. A téma összetevői a cél és az esemény, amely különféle 

célokkal rendelkező epizódokat tartalmaz. Egyszerű történetek valóban analizálhatók e modell alapján, 

összetettebb narratívumok esetében azonban merevnek bizonyul az általánosításokon alapuló rendszer. 

A kognitív történetmodellek azon követelményét, mely szerint a cél a mélyszerkezetet általánosan leíró 

szabályok megfogalmazása, legkövetkezetesebben Gerald Prince (1973) alkalmazta. Irodalomelméleti 

irányultsággal azt próbálta kimutatni, hogy a történeteknek nevezett szövegek szerkezete véges számú explicit 

szabály formájában megfogalmazható. Alapfogalmai – a minimális történet, a narratív esemény – a későbbi 

történetnyelvtanokban is fontos szerepet töltenek be (Síklaki 1985). A minimális történetben három (egymást 

időben megelőző) esemény kapcsolódik össze: a második esemény a harmadik okozója. A minimális 

történeteket alkotó események a narratív események. 

 

2.3.3. William Labov narratívummodellje 
 

A narratívum a szociolingvisztikai szövegvizsgálatok szempontjából tudománytörténetileg is lényeges, mert 

általa kísérelte meg Labov a szociolingvisztikai elemzést a mondatnál nagyobb egységekre kiterjeszteni. Amíg 

tehát a kezdetben főként írott szövegek értelmezését végző – a szövegek struktúráját, speciális szervező 

elemeit, tipológiai sajátságait leíró – szövegtan számára nem jelentett kiemelt műfajt a narráció, addig az 

interaktív kommunikáció társas természetét megragadó szociolingvisztika szempontjából a történetmondás 

aktusának tanulmányozása vezetett el a mondat feletti szint feltárásához. 

William Labov a perszonális narráció általános definícióját a következőképpen fogalmazza meg (Labov 

1997): valamely személyes élmény elbeszélése jelentés egy olyan eseménysorozatról, amely a beszélő 

élettörténetének részét képezi. A narratívum alapsémája tehát nem egy kulturálisan hagyományozódott 

irodalmi szöveg (vö. visszaidézést vizsgáló szövegek, Propp vagy Colby meseanalízise), hanem egyéni 

élményből kiinduló, tervezetlenül elhangzó beszédprodukció. 

A mai narratív kutatásoknak az az ága, amely a történeteket a hétköznapi kommunikáció részeként, a 

társalgás aktusába ágyazva vizsgálja, elsősorban a Labov és Waletzky (Labov – Waletzky 1967; Labov 1972) 

nevéhez fűződő szociolingvisztikai hagyományból építkezik. A Labov – Waletzky analízis a narratívum 

definícióját a múlt eseményeit interpretáló technikaként vezeti be az időtényező segítségével. Teoretikus alapot 

dolgoz ki az elbeszélések temporális szerveződésének és értékelésének megértéséhez. A szerzőpáros kiinduló 

célja, hogy olyan nyelvészeti alaptechnikát hozzon létre, amellyel a változatos felszíni szerkezeti formákban 

testet öltő invariáns strukturális egységek elkülöníthetők (Labov – Waletzky 1967: 12). 

Labov későbbi munkáiban (Labov 1972, Labov és Fanshel 1977, Labov 1981) alakult ki a narratívumok 

szerkezetét feltáró labovi kiértékelő modell. Az ismétlődő elemek alapján Labov formális elemzési módszert 

dolgozott ki, amely az invariáns szerkezeti egységeket vizsgálja. Analízisének alapja a narráció két szociális 

szerepe: a referenciális és az értékelő funkció. 

Az elbeszélés referenciális feladata, hogy a narrátor összefoglalása alapján a hallgató információkat 

szerezzen be a történetről. Az eredeti esemény temporálisan rendezett megismétlésével a beszélő a történteket 

érthető formában mutatja be. Az értékelő funkció azt jelenti, hogy a narrátor személyes megjegyzésekkel, saját 

nézőpontjából közvetíti a narratívum jelentését a hallgatónak. Az értékelő funkció azért fontos, mert az ideális 

kommunikáció aktusát helyezi középpontba, amelyben a feladó valamiért mesél el egy történetet (például 

személyesen érintett), s a címzett számára e történet üzenetértékű, vagyis érdekes lehet. 

Labov és Waletzky számára nem a Propp által feltárt „kiterjedt szemantikai egységek” (Labov – Waletzky 

1967: 13), hanem a narratívum funkcióit meghatározó legkisebb nyelvi kifejező egységek leírása a cél. E 

legkisebb elemek a mellékmondatok, amelyek a narratív esemény szekvenciáinak feleltethetők meg. Az 

elbeszélések vázát adó időbelileg rendezett független mellékmondatok a narratívum meghatározott pontján 

fordulnak elő. A rögzített mondatok mellett szabad és részben korlátozott felcserélhetőségű egységek alkotják 

az elbeszélését. A mellékmondatok áthelyezhetőségének lehetőségéről elemzéssel kell dönteni. Egy elem 

rögzítettsége a narratívum alapszerkezetét adja meg. A nem áthelyezhető mozzanatok, a narratív egységek 

egymást feltételező viszonyban állnak egymással. A tartalmi elemzés mellett gyakran explicit grammatikai 

kifejezőeszközei vannak e viszonynak: ilyenek a kauzális kapcsolatokat kifejező mellékmondatok vagy a 

temporális szerveződésre utaló időhatározók használata. 



Labov rendszerében egy egészében megformált személyes tapasztalatról szóló szóbeli narratívum szerkezete 

hat részre osztható. Az adott egységek leírása mellett példaként a Melléklet 1. számú – kötetlen beszélgetésbe 

ágyazott – narratív szövegének egyes elemei szerepelnek. 

 

1. Tartalmi összefoglalás (fakultatív egység) 

A történet a téma rövid összefoglalásával indít, illetve olyan általános megnyilatkozással kezd, amit később a 

történet igazolni, szemléltetni, példázni fog. (Elmentem meglátogatni.) 

2. Orientáció 
Részleteket tartalmaz az időre, a személyekre, a helyre és a szituációra vonatkozóan. A mesélő szerint e 

háttértudás birtoklása nélkül az események nem érthetők meg. Az orientáció adja az ún. narratív kontextust. 

(Elmentem […] nagy betegsége után; háromtól négyig.) 

3. Bonyodalom 

Az eseménysorozatot elbeszélő narratív mondatok sora. Ez a rész tartalmazza a konfliktust vagy a krízist, a 

fordulópontokat. Tulajdonképpen ez az elbeszélés tartalma. (Négykor mondtam neki, hogy mennem kell a 

fiamér az oviba. […] Ili ezt is hozott, azt is hozott, nekiállt feketekávét tenni.) 

4. Értékelés 
Az értékelés a beszélő álláspontját hangsúlyozza, innen tudjuk meg, miért mesélte a narrátor a történetet, 

feltárja a mesélőnek az eseményekhez fűződő viszonyát. Ez a rész adja az elbeszélés jelentését. (Elmentem 

[…] olyan rendes voltam. … nem tudtam már, mit kérdezzek.) 

5. Eredmény 

Az eredmény mutatja be a krízishelyzet, illetve a konfliktus megoldását. (Hát ő valóban beteg volt, […] ez 
tény.) 

6. Kóda (fakultatív egység) 

Az elbeszélés idejéhez visszatérve befejezi a történetet. 

 

Labov strukturalista megközelítésében ez tehát a narratív analízis modellje. A leírásból úgy tűnhet, hogy egy 

rendkívül szigorúan szerkesztett modellel van dolgunk. Természetesen, amikor elmesélünk egy személyesen 

átélt történetet, a fenti kategóriákon belül számtalan funkció és jelentés formálja az elbeszélést. Labov modellje 

vázlatos és általános keretet ad az elemzéshez. 

E tartalmi egységeket ábrázolja Labov a szóbeli történetmondások felépítését mutató „gyémánt-modellben”. 

 
1. ábra. Labov gyémánt-modellje 

 

A modell legfontosabb eleme jelen tanulmány szempontjából az, miként hatja át – hullámszerűen terjedve – 

az értékelés mozzanata a teljes struktúrát, hogyan ivódik be minden egyes szerkezeti elembe a beszélő 

hozzáállása, sajátos nézőpontja. Ebben az ábrázolásban előtérbe kerülnek a korábban feltárt összefüggések az 
egyéni emlékezés rekonstruktív természetéről, a nézőpont szerepéről, a narratív világlátás sajátosságairól. A 



hétköznapi kommunikáció részeként elhangzó társalgási elbeszélés minden elemét átitatja a beszélő attitűdje. 

Az értékelés adja a történet jelentőségét, teremti meg elmondhatóságát – az értékelés a narratívum értelme. 

Labov az értékelés altípusait elsősorban annak alapján különítette el, hogy azok a rögzített narratív 

egységekben vagy azokon kívül találhatók-e, így külső és belső értékelést különböztet meg. A beszélt nyelvi 

történetmondásokban az értékelés leggyakoribb formái a következők. 

1. A narrátor explicit értékelő kifejezéssel egyértelműen a hallgatóhoz szól. 

2. Az értékelés a történetbe ágyazva hangzik el, a beszélő résztvevőként szólal meg. 

3. Az értékelés a párbeszédbe ágyazódik, az egyik szereplő szólal meg. 

4. Az értékelés implicit formában személyes véleményre utaló, szubjektív (pozitív vagy negatív) 

jelentéstartalmú szerkezetekben fogalmazódik meg. (E kategóriát részben fedi a labovi belső értékelés 

fogalma.) (A leggyakoribb forma.) 

5. Az értékelés nem verbális formában, hanem cselekedetként jelenik meg. 

 

Az értékelő mozzanat az esetek többségében (az első három típusban mindenképpen) a történet temporális 

előrehaladásának megtorpanását jelenti. Az explicit értékelő kijelentésekkel a beszélő „kiszól” az elbeszélésből. 

Azáltal, hogy a történetet jellemzi („mulatságos történet”) azt bizonyítja: tudatában van a narratívum kreatúra 

jellegének, s az eseményt a maga teljességében képes láttatni és elbeszélni. 

Labov szerkezeti modelljének érvényessége, a diskurzuselemzés strukturális tanulmányozásának 

szükségessége ma sem vitatott, fontos a társas szempont szélesebb körű bevonása. A tisztán strukturalista 

elemzésre korlátozott vizsgálat nélkülözi a diskurzusokat létrehozó legfontosabb szociális jellegzetességeket 

(Linde 1997: 3). 

 

2.3.4. A történetmondás mint „előadás” 

 

Azt a feltételezést, mely szerint a történetmesélés előadásként is felfogható – bár Hymes és Goffman 

munkáiban is felmerül – Wolfson (1982) dolgozta ki részletesen. Szituáció, életkor, nem és státusz alapján 

változatos beszélt nyelvi korpuszon bizonyította, hogy a beszélő, amikor elmesél egy történetet, lehetőséget ad 

a hallgatóságnak, hogy átélje, megtapasztalja az eseményeket: tulajdonképpen előadást tart (Wolfson1982: 24). 

A történet átadáshoz a narrátor felhasznál bizonyos eszközöket, ezeket Wolfson performansztényezőknek 

hívja. E jegyek a következők (a példák a Melléklet 1. és 2. szövegéből valók): 

1. egyenes idézetek („Mese nincs Jolika, ne haragudj, tovább nem tudok); 

2. ki-beszélések (hasonlóan a drámák félre instrukciójához) („tudniillik olvastam a Nők Lapjában egy, Lia 
majd holnap neked elhozom”); 

3. ismétlések („Mert hát elsírta ától cettig, tudtam má hogy mit csináltak vele.”); 

4. expresszív hangzás; 

5. hangeffektusok; 

6. mozgások és gesztusok; 

7. történeti jelen idő (az elbeszélő múlttal felváltva) („De má tegnap, má délbe, képzeld megeszem jóízűen 

az ebédet”; „a föltett szándékom vót, hogy nem fogok ma veszekedni”). 

 

A történeti jelen időre vonatkozó megállapítások igen érdekesek Wolfson munkájában. A praesens 

historicum nyelvészetileg elfogadott általános funkciója, hogy a múltban végbement történéseket a jelen idejű 

igealak úgy ábrázolja, mintha az a szemünk láttára játszódna le (Péter 1991: 118). E dinamizáló, élénkítő hatás 

mellett Péter Mihály a történeti jelen hétköznapi beszédben való alkalmazásának aktualizáló szerepéről is szól. 

A jelen idő alkalmazásával a narrátor Bühler (1934) megfogalmazásában „a hegyet viszi Mohamedhez”. Az 

időben és térben távoli eseményekről szóló elbeszélésekben szereplő múlt idő és a hely távolságára utaló „ott” 

helyhatározó használatával a történetmondó a „Mohamed megy a hegyhez” stratégiát alkalmazza. 

Wolfson (1981) szerint a társalgásokban speciális jelentése van a praesens historicum alkalmazásának. A fő 

funkciók az igeidők közötti váltásból fakadnak. A jelenre való áttérés: 1) a narrátor aktív beavatkozását jelzi, 2) 

felhívja a hallgatóság figyelmét a narratívum egy adott részletére, valamint 3) elkülöníti az eseménysor egyes 

elemeit, részekre osztja a történetet. 

A bemutatott modellek a szerkesztés, valamint a megértés, a feldolgozás felől közelítik a történeteket. A 

hétköznapi, társalgási narráció szempontjából igen lényeges felismerése ezeknek az elméleteknek, hogy a 



narratív struktúrák előzetes ismerethalmazok (váz, keret, séma, forgatókönyv, struktúra) alapján szerveződnek. 

A beszélt nyelvi történetmondások elemzéséhez a történetnyelvtanok kétféleképpen járulnak hozzá. Egyrészt 

segítenek a jól formált történet definíciójának kidolgozásában, másrészt – a tisztán szintaktikai leírás 

kudarcával – alátámasztják a tanulmány alaptételét, miszerint a pragmatikai feldolgozás, a történetek 

kommunikatív aspektusának következetes alkalmazása vezethet csak eredményre a beszélt nyelvi narráció 

vizsgálatában. 

 

3. A funkcionális kritériumok 
 

Az önálló szövegtípusként vizsgált beszélt nyelvi történetmondás elemezhető a kommunikatív interakció 

folyamatában kívánatos feladata, funkciója felől is. Így a szöveg fajtáit aszerint közelíthetjük meg, hogy 

milyen alapvető funkció jelentkezik benne a legmeghatározóbb módon. 

Funkcionális szempontból a beszélt nyelvi történetmondás több szerepet tölt be egyidejűleg. A társas 

interakcióban az én felől közelítve: egyrészt alkalmas a személyiség megmutatására, az én prezentációjára. 

Másrészt: e társas viszonyok fontos szociális funkciója az én és a másik kapcsolatának feltárása, illetve a 

nagyobb közösségek, kultúraképző csoportok identitásának meghatározása, folytonosságának biztosítása. A 

személyiség társadalmi helyzetének narratív kifejeződése, az elbeszélt történetek segítségével formálódó társas 

én szerepei és kapcsolatai a mindennapok társas érintkezéseinek, az interperszonális kommunikációnak 

lényeges elemei. 

 

3.1. A személyiség és történet összefüggése 
 

3.1.1. Az én bemutatása a történetek által 
 

Az én különböző meghatározásai lényegileg meghatározzák azokat az elméleteket, amelyek az egyes 

definíciókat teszik meg központi fogalommá. Freud egy olyan esszenciális ént gondolt el, amelynek 

mélyrétegei a szabad asszociáció módszerének segítségével feltárhatóak, hiszen az elfojtott, múltbeli 

történésekről szóló közlések a legbensőbb lelki életre vonatkoznak, „mindarra, amit, mint egységes 

személyiség, önmagának sem akar bevallani” (Freud 1986: 13). 

Az esszenciális én létezését kétségbe vonó narratív elméletek (pl. Bruner 1986, 1990) élettörténeti 

reprezentációként tekintenek a személyiségre. A személyes narratívum egyrészt a személyes tapasztalatból 

születik, másrészt formát ad a tapasztalatnak, az eseménynek. Ebben az értelemben narratívum és én 

elválaszthatatlanok. Az identitás a narráció felől megközelítve nem más, mint folyamatosan újraírt élettörténet, 

annak az elbeszélésnek tehát, amit az egyén önmagáról megfogalmaz, rendkívüli jelentősége van énjének 

kontinuitása és egysége szempontjából (László 1999: 112). 

Az élettörténeti elbeszélés az identitás és az önértelmezés alapja, gyakorlatilag a „ki vagyok én?” kérdésre 

adott válasz, amely így nem csupán fiziológiai, pszichológiai és szociális elemet tartalmaz, hanem 

szükségképpen történeti lesz. Itt említem meg azt az emlékezet kapcsán is felmerülő problémát, hogy miként 

függ össze a múltbeli esemény a felidézett történettel. Vitathatatlan tény, hogy nem minden énelbeszélés igaz. 

Ennek oka részben az epizodikus emlékezet összetettségében keresendő, amelyben (Neisser 1994 alapján) a 

következő elemek különíthetők el: 

• a tényleges esemény, 

• az esemény – ahogyan azt az adott egyén tapasztalta, 

• a későbbi visszaemlékezés aktusa, 

• a visszaemlékezéssel felidézett esemény. 

 

Analóg kategóriákat kell megkülönböztetnünk ennek alapján az önéletrajzi emlékezetben tárolt énnel 

kapcsolatban is: 

• a múlt tényleges eseményei és az ezekben részt vevő történeti én, 

• az átélt események az akkoriban érzékelt ént tartalmazzák, 

• az emlékező én idézi fel a későbbiekben a múlt történését, 

• az emlékezés által a felidézett én megszerkesztése. 

 



A történetmondások során a visszaemlékezéssel felidézett én nem feltétlenül azonos tehát a történeti énnel, 

hanem annak egy rekonstrukcióval megteremtett, újraalkotott változata. Ezeken a már kialakult szerkezetű, 

megcsontosodott emlékeken igen nehéz változtatni. Rögzült sémák, amelyek a többszöri elmondással merev 

struktúrákká alakulnak. A felidézett személyiség vonásai és cselekedetei e történet részévé válva, akkor is 

változatlanok maradnak, ha nem az objektív történeti ént fedik fel. Az újra és újra elmondott, sokat ismételt 

személyes történeteknek fontos identitásmeghatározó szerepük van. 

A beszélt nyelvi szövegek vizsgálatának egyik lényeges tanulsága, hogy a társas kapcsolatokban megjelenő 

szociális kategorizáció, a stigmatizáció egyes esetei az én-prezentáció során is megjelennek. Más szóval: a 

társadalmi meghatározottság kiemelése magától az éntől eredhet, s így az identitás kialakulásában megerősítő 

szerepet játszhat. A következő részletben (7) a beszélő maga nevezi meg szociális helyzetét, s a későbbiekben a 

történet egészét is ennek igazolására strukturálja. 

 

(7) 

„Kezdem azzal, hogy paraszt szülők gyermeke vagyok, ketten voltunk testvérek, elég nehéz anyagi 

körülmények között nőttünk fel.” (BNyGy. VI: 28.) 

 

Kicsivel később e kategorizáció bizonyítására használja fel a következő történetet (8): 

 

(8) 

„… talán arról még, néhány szóval, hogy a Balatonra nagyon-nagyon szerettünk volna kimenni, de az akkori 

anyagi, hát eszközök, anyagi lehetőség erre bizony, nem adott módot. Első esetben én is úgy tudtam kimenni 

a Balatonra, hogy mint cserkész, […] aztán kijutottunk a Balatonra, 1940-ben először. Az egy feledhetetlen 

élmény volt számomra, amikor először megláttam a Balatont, de azt hiszem mindannyiunk számára, sajnos a 

lehetőség nagyon szűk volt. […] Iskoláim elvégzése után, hát azonnal, persze munkába kellett állnom, hogy 

a családot anyagilag segítsem. […] Ezzel aztán meg is kezdődött a felnőttkor.” (BNyGy. VI: 29.) 

 

Ebben a példában (8) egy jól meghatározott tétel alátámasztására, bizonyítására szolgál az elbeszélt történet, 

s valójában nem a „feledhetetlen élmény”, a Balaton megpillantása áll a középpontban. 

Az alábbi részletben (9) is hasonló a helyzet, egy Somogy megyéből származó labdarúgóbíró beszél 

nemzetközi sikereiről. 

 

(9) 

„… és igen felemelő, érdekes érzés, hogy az, amikor egy ilyen nemzetközi mérkőzésen, ha abba a stadionba, 

ahol a mérkőzést játsszák, felhúzzák két oldalra a két nemzet lobogóját, középre pedig a magyar színeket. 

Mindig olyan meghatódva gondolok ezekre a pillanatokra, mert én, mint somogyi gyerek, soha nem 

gondoltam, hogy ilyen messze eljutok ezen a pályán, és hát én voltam az első aki nemzetközi mérkőzésen is 

szerepelt. Labdarúgó-játékvezető, Somogyból.” (BNyGy. VI: 27.) 

 

Az utolsó mondat emblematikus megfogalmazásával a beszélő kívülről láttatja önmagát. Akárcsak egy 

újságcikkben, a történet egésze a „szalagcímben” megjelölt téma (Labdarúgó-játékvezető, Somogyból) 

szempontjából rendeződik. 

Amint azt már hangsúlyoztam, az én bemutatása igen gyakran narratív jellegű, elmesélt forma. Amikor 

valakit arra kérünk, mondja el, milyen is ő valójában, rendszerint történeteket kapunk válaszképpen, amelyek a 

hagyományos narratív összetevőket tartalmazzák. Meghatározott körülmények között egy adott cél elérése 

érdekében cselekvő ágenssel, legtöbbször bonyodalommal és megoldással. E történetek nem egyszer 

meghatározott – az irodalomból is jól ismert – műfaji sajátosságokkal bírnak, lehetnek szerelmi történetek, 

hőstörténetek stb. 

Az énkép felépítését is tartalmazó döntő fontosságú kognitív tevékenységek sokkal inkább 

„gondolkodásnak” tűnnek, mint puszta „emléknek”. A „mégis mit gondolsz, ki vagy te?” és hasonló mondatok 

a személyiség helyzetére utalnak, nem pedig a statikus énre, s alátámasztják az emlékezés rekonstruktív 

természetéről korábban mondottakat. 

Fontos itt megjegyezni, hogy – természetesen – bármennyire kiemelkedő is a narratív forma szerepe az 

énkép alakulása és prezentálása szempontjából, mégsem tekinthetjük kizárólagosnak. Az életeseményekből 



magasabb szintű általánosítások, fogalmi, kategoriális meghatározások is létrejönnek és válnak az önreflexív 

gondolkodás részéve. Az általam vizsgált beszélt nyelvi korpuszban mindenhol felbukkannak a most példaként 

idézettekhez hasonló megfogalmazások. 

 

(10) 

„Mert ilyenkor nem válogatom meg, hogy, szóval teljesen őszintén, spontán, ami a szívemen, a számon.” 

(BNyGy. VI: 31.) 

 

A saját gyűjtésemből származó alábbi részletben (11a–c) az adatközlő 29 éves nő gyakran fogalmaz meg 

explicit fogalmi/kategoriális kijelentéseket személyiségére vonatkozóan. 

 

(11a) 

„És megbeszéltük, hogy erre [a vizsgára] együtt készülünk. Na most én nem tudok együtt tanulni. Tehát nem 

vagyok képes rá. […] És utólag kiderült, hogy ez sem igaz, tehát semmi, amit gondolok nem igaz, mert csak 

úgy tudok tanulni, hogy ott ül, mert beletöltöttek a fejembe információkat, akaratom ellenére.” 

 

(11b) 

Egy temetésről: „Egész normálisan viselkedtem, […] tehát én rettegtem, hogy nem fogok tudni normálisan 

viselkedni, hát tudtam, hogy idegrohamot fogok kapni.” 

 

(11c) 

„És az embernek mindenkit szeretnie kell. Na most én ehhez képest egyáltalán senkit nem szeretek, de ezt 

nem is tagadom. Hanem öt embert szeretek, azokat szeretem, lehet, hogy nem jól, az nekik nagyon rossz, de 

én azt az ötöt szeretem…” 

 

Az önmeghatározás ilyen általános definíciói egyéniségfüggő sajátosságnak is tűnnek. Bizonyos 

személyiségtípusok – egy történetben szereplőkként „megbújva” – könnyebben alkalmaznak narratív formát, 

mások azonban vélt vagy valós tulajdonságaikat többször tárják fel explicit fogalmakkal. Gondoljunk csak az 

„én lelkizős / nyugis / hiszem-ha-látom / távolságtartó / tervezgető / nyomuló / nosztalgiázós stb. típus 

vagyok”-hoz hasonló kijelentésekre (a példákat újságokban megjelent interjúkból gyűjtöttem). 

Miközben tehát az élettörténetek identitásképző szerepét hangsúlyozzuk, szem előtt kell tartanunk, hogy az 

énkép összetett fogalom, amelynek csak az egyik eleme a rekonstruktív jellegű autobiografikus emlékezés által 

megőrzött, és az újramesélések által megszilárdult életesemény. 

Bruner a történetmondás és az egyéni életesemény érdekes vonatkozására világít rá, amikor Henry Jamest 

idézi: kalandok legtöbbször azokkal történnek, akik tudják, hogyan meséljék el őket. A múltból felidézett 

események epizódjai mind ahhoz szükségesek, hogy e történetek „jól formáltak” maradjanak. Lehetségesek 

azonban olyan élettörténések, amelyek nem illenek a kialakított/visszaidézett narratív rendbe. Amikor a 

körülmények nehezítik a jólformáltság fenntartását, fordulópontok egyértelműsítik a narratívum jelentését 

(Bruner 1994: 53). 

A Beszélt nyelvi gyűjteményből származó következő részletben (12) az adatközlő fontos élettörténeti 

fordulópontként értelmezi, amikor betegsége miatt abba kellett hagynia az Iparművészeti Főiskolát. Önmagát 

egyfelől „szerény színházidíszlet-festőnek” tartja, másfelől hivatásaként a „festőművészetet” jelöli meg. E 

kettősség oka a történetből egyértelműen kiderül: a betegség. 

 

(12) 

„… ez csak egy szerény színházidíszlet-festő [megjegyzése] […] Nyaranta könnyebb, ilyenkor élek a 

kedvtelésemnek, vagy legyek nagyképű, a hivatásomnak, ugyanis festőművész vagyok. […] Talán ott 

kezdeném el a történetet, amit el kell, hogy mondjak, ennek megértéséhez, hogy a gimnázium után az 

Iparművészeti Főiskolára vettek föl. Kétszáztizenöt jelentkező volt, és csak húszat vettek föl, úgyhogy 

szerencsém volt, hogy bekerülhettem oda, sajnos nem sokáig járhattam, mert nagyon súlyos 

idegösszeroppanást kaptam és hosszú ideig kórházi kezelésre szorultam. Most már viccelődök vele, hogy a 

sárga ház, meg a bolondok háza, meg hogy diliflepnim volt, de nagyon kellemetlen élmény volt és nem 



mosolyogni való. Kórház után fényképész lettem. Ipari tanuló, aztán segédlevelet szereztem…” (BNyGy. I: 

22.) 

 

Természetesen az ötvenéves adatközlő csak az eltelt évek fényében képes az eseményt élettörténeti 

fordulópontként, oksági láncolatot elindító történésként értelmezni. Kiemelt jelentőségű, hogy túljelentkezés 

mellett kerül a főiskolára, így a betegség szerepe az életpálya kettétörésében még egyértelműbb. 

Az élettörténetek fordulópontjai gyakran válhatnak vezérmotívumokká is. Bruner következő példája (13) 

(Brunner 1994: 50–51) igen jól szemlélteti, hogyan lesz az élet későbbi szakaszában meghatározó szerepe egy 

születéskori eseménynek. Egy spontán önéletrajzi elbeszélésben a harmincas éveiben járó költő életének 

történetét annak elmesélésével kezdte, hogyan törte össze a születését levezető orvos a bordáját, akkor, amikor 

csupán a hátára akarta fektetni. 

 

(13) 

„Tudja, csontritkulásban szenvedtem. El kell azonban mondanom, hogy ez ugyanolyan, mint az egész életem 

története: az emberek merő jó szándékból széttörik a csontjaimat.” 

 

Természetesen nem az esemény pillanatában vált szervező elvvé, vezérmotívummá e szimbolikus történet. 

Jóval később, a személyiség kibomlása után kaphatott csak ilyen értelmet. Hasonlóképpen árulkodnak az 

eseményekhez később tulajdonított jelentésről az olyan kijelentések és minősítések, mint a saját 

anyaggyűjtésemben előforduló „életem egyik legfelháborítóbb és egyben legszomorúbb eseménye” vagy a 

Beszélt nyelvi gyűjteményből származó „az egyik legérdekesebb élményem az volt” meghatározás. 

A tudás narratív természete mellett érvelő kutatók közül jó néhányan egyetértenek Schank és Abelson 

megfogalmazásával, miszerint „lényegében minden emberi tudás a múlt tapasztalatainak ismeretében 

szerkesztett történeteken alapul” (Schank – Abelson 1995: 1, idézi: László 1998: 143). Amennyiben mindezt 

elfogadjuk, miért ne feltételezhetnénk, hogy magunkról való tudásunk is a rekonstruáló természetű emlékezés 

által felépített történeteken alapszik? Az önismeretre, az elfogadott énképre tehát visszahatnak az én 

prezentálása céljából elmesélt narratívumok. Annak belső (és természetesen a külvilág számára történő) 

megerősítése, hogy „rendes ember vagyok”, azáltal is működik, hogy sokszor elmesélem azt a történetet, 

amikor „rendes emberként viselkedtem”. A következő beszélgetésrészlet (14) éppen ezt illusztrálja. 

 

(14) 

„Elmentem ugyan, te, nagy betegsége után olyan rendes voltam, vettem neki egy fél kiló kávét és elmentem 

meglátogatni.” (BNyGy. VI: 29.) 

 

Hasonlóképpen az alábbi beszédrészletben (15) sem hangzik el, hogy „szorgalmas, munkáját szerető ember 

vagyok”, mégis egyértelmű a szándék a pozitív töltetű énkép felmutatására. Az általános, nem az énre utaló 

megfogalmazások hitelessé teszik a máskülönben nagyképűnek tűnő önjellemzéseket. 

 

(15) 

„Így kerültem a népműveléshez, de elég, elég nehéz feladat és tényleg szeretem ezt a területet, annak 

ellenére, hogy nehéz, és nem egy embert kívánna sokszor. Nagyon, nagyon meg kell dolgozni […] A 

népművelés már maga az nehéz, mert ha csak ott kezdjük, hogy a népművelők nincsenek megbecsülve sem 

anyagilag, sem erkölcsileg, már ez egy olyan visszahúzó erő a népművelő számára […], azt nem lehet 

fizetésre csinálni, azt csak szeretetből lehet csinálni.” (BNyGy. I: 57.) 

 

3.1.2. A személyes történetek és a társas világ 

 

A személyiség kialakulását a társas kapcsolatokból magyarázó elmélet, a társas konstrukcionizmus 

hagyományos felfogása szerint az én a másikból keletkezik. George Herbert Mead klasszikus módon az 

interakcióból vezeti le „az egyik Ént”, hogy azután a kezdeményező, az aktív ember értelmezésére fel kelljen 

vennie egy másikat is (Mead 1973). E koncepció változatai különböző felfogások kiindulópontjaivá váltak. „E 

szerint belső világunk integratív fogalmai a másokkal való interakcióból származnak. Az interiorizáció, az 

azonosulás s efféle mechanizmusok teszik genetikailag levezethetővé saját magunkat” (Pléh 1999: 8). 



Mead szerint az objektum mindig tartalmazza a szubjektumot. Más szavakkal az „engem” elképzelhetetlen 

az „én” nélkül (Mead 1973: 374). A másokkal objektumként szembenálló én saját maga számára is a másik 

lesz, azáltal, hogy például hallja magát beszélni, kérdezni, válaszolni. Az önmegfigyelés mechanizmusa ilyen 

módon a társas viselkedés révén adott (Mead 1973: 377). Az introspektív én alakít társas kapcsolatot másokkal. 

Az introspektív „engem” pedig azzal a tárgyas „engem”-mel azonos, aki a társas helyzetek objektuma. Más 

szavakkal: az én szubjektumként és objektumként felfogott formája is a társas interakciók révén sajátítható el. 

A narráció szociális beágyazottsága mellett szóló érvek meggyőzően bizonyítják, hogy már a 

történetmesélés aktusa is társas természetű. Azzal, hogy a beszélő egy múltbeli eseményről beszámol, 

közösségi eseményt teremt. Az elbeszélések inherens tulajdonsága a kollektív jelleg, s ezért – bár a narratív 

kutatások a humán tudományok szinte minden területén előtérbe kerültek – szem előtt kell tartanunk azt a 

tényt, hogy alapvetően a társas tevékenységek elidegeníthetetlen jellemzőjéről van szó. A diszciplináris 

sokszínűség ellenére a narratív megközelítések közös kiindulópontja, hogy az elbeszélések döntő szerepet 

játszanak a szocializáció, a csoportszerveződés és a kognitív fejlődés szempontjából. 

A narráció funkcionális vizsgálatát megalapozó társas vonatkozású tények a következők: 

1. A szocializált egyének mind történetmesélő lények, ezért társas érintkezéseik potenciális „elbeszélő” 

szituációk. 

2. A beszédaktusok döntő többsége tartalmaz valamilyen narratív elemet. 

3. A szituáció, a közönség, az alkalmazott egyéni nézőpont és a különböző szerepek változatossága az 

elbeszélt esemény sokféle változatban való elmesélését teszi lehetővé. 

4. A narratív kommunikációs formák konfliktusos és/vagy együttműködő helyzetet hozhatnak létre. 

 

A történetmondások társas beágyazottsága természetesen a különböző (mellék)szereplők jelenlétével is 

igazolható. Amikor az én önmagáról beszél narratív formában, akkor is a másokkal alkotott viszonyrendszer 

részeként mutatja be személyiségét. Schapp (1976) lényeges meglátása, hogy mindnyájan kölcsönösen „be 

vagyunk hálózva” mások történeteivel, s ők is a mi elbeszélésszerkezeteinkkel. 

A beszédaktusok és a történetmondás kapcsolatáról a későbbiekben részletesen lesz szó, hangsúlyozva azt a 

fontos tudománytörténeti tényt, hogy a narratív paradigma térhódítása és a nyelvészet pragmatikai fordulata 

összefügg. Nehezen választhatjuk el tehát a dialógusokba ágyazott narratívumok elemzését az interaktív 

kommunikációs aktusok átfogó jellemzésétől. 

 

3.1.2.1. A nyelvi pozicionálás 

 

A csoportszerveződés és a csoportokon belüli szerepek vizsgálata a szociológia tárgykörébe vonható, 

nyelvészeti szempontból azonban lényeges kiemelnünk azt a társas viszonyok elemzéséből eredő megállapítást, 

miszerint nem tekinthetjük a szubjektumot a nyelven és a környezetét képező interakciókon kívüli entitásként. 

A kortárs filozófia és szociológia több áramlata is megkérdőjelezi az önmagában álló és önmagát teremtő én 

létezését. Az ún. lacani pszichoanalízis és az általa befolyásolt társadalmi elmélet például az ént a nyelvi 

pozicionálás eredményeként fogja fel, amely mindig a más emberekkel vett konkrét kapcsolatok és azok kevert 

identitásainak kontextusához kötődik (Coward és Ellis 1977). „Az én a társadalmi folyamatok terméke és nem 

azok eredete” (Young 2001: 16). Lacan az ént a másik mint jelölő által meghatározott létezővé teszi. 

A pozicionálás fogalma mind a beszéd szociális beágyazottságát kiemelő nyelvészeti, mind pedig a 

nyelvhasználatot gyújtópontba helyező szociológiai elméletekben központi szerephez jutott. A beszédaktus-

elméletre építő, a kontextusból kiinduló magyarázatok a diszkurzív folyamatok erejét hangsúlyozzák, amelyek 

által az egyének „elhelyezik” személyiségüket, kijelölik szerepüket, elsajátítják szociális pozíciójukat. Az új 

diszkurzív irányzatok – a különféle látásmódokat egyesítő szemlélet miatt – nem egyszer a pszichoszocio-

lingvisztika önmegnevezést is használják (vö. Davies 1989, Henriques et al. 1984, Potter – Wetherall 1988, 

Weedon 1987). 

A diszkurzív pszichológia megteremtésével kapcsolatban már volt szó Rom Harré munkásságáról. A nyelvi 

pozicionálás folyamatáról Bronwyn Daviesszel közösen írt tanulmányában kifejti, hogy az én azoknak a 

változatos diszkurzív folyamatoknak a terméke, amelyekben a személyiség részt vesz és különböző szerepeket 

játszik (Davies – Harré 1990: 27). Az én sokfélesége társas kapcsolatokon keresztül a következő 

személyiségépítő, „pozicionáló” szociális folyamatokban bontakozik ki: 



1. A személyiséget befogadó/kizáró különböző társas kategóriák elsajátítása, pl. nő/férfi, vkinek a lánya, 

fia stb. 

2. Részvétel a kategóriák jelentését megadó diszkurzív folyamatokban, ide tartoznak az egyes szerepekre 

jellemző történetek is. 

3. Az én pozicionálása a kategóriák és a történetek mentén. 

4. A kategóriák és diszkurzív folyamatok által meghatározott személyiségjegyek alapján a csoportok szerinti 

hovatartozás, a csoporttagság felismerése. 

5. Az előző négy folyamat szorosan összefügg egy olyan személyiségelmélettel, amelyben az én „magát a 

névmásnyelvtanba beágyazottan történetileg folyamatosnak és egységesnek tartja” (Davies – Harré 1990: 

28). 

 

A személyiség folytonosságának kérdése tehát nemcsak az énkép fejlődése szempontjából fontos, hanem a 

társas viszonyok kapcsán is felmerül, hogy a változatos nyelvi szituációkban, sokfajta szerepben megjelenő én 

is egységes, azaz önazonos. 

A Davies és Harré által nyelvi szempontból is használt pozicionálás fogalmát később történetmondások 

vizsgálatára alkalmazta – többek között – Michael Bamberg (l. Bamberg 1997, Talbot – Bibace – Bokhour – 

Bamberg 1996). A múltbeli események elbeszélésével kapcsolatban a pozicionálás három szinten merül fel: 

1. Milyen pozíciókban jelennek meg a szereplők az elbeszélt történetekben? (A szereplők egymáshoz fűződő 

viszonyának elemzése.) 

2. Milyen pozíciót foglal el a beszélő a közönséggel szemben? (Az interperszonális kommunikatív aktusra 

folyamatos rendeződés és újrarendeződés jellemző, mely az alkalmazott diszkurzív forma nyelvi 

jellemzőinek vizsgálata által lehetséges.) 

3. Hogyan viszonyul az elbeszélő saját magához? (A történet rekonstrukciója során az én önmagát is 

elhelyezi a szereplők és események rendjében; szituatív, kulturálisan meghatározott válaszok születnek a 

„ki vagyok én?” kérdésre.) 

 

A nyelvi pozicionálás tehát azt fejezi ki, ahogyan a diszkurzív folyamatokban a beszélő és hallgató szerepe 

kialakul és – a bemutatott három szinten – formálódik a kommunikációs aktusban. A pozíció természetesen 

csak lehetőség, amelyet az az ember képes valóra váltani, aki bekerül az adott helyzetbe (Csepeli 2001: 61). Ez 

az összetett pozíciófogalom tökéletesen megfelel a verbális interakciókban kibontakozó változó én szerepének 

és helyzetének kijelölésére. 

Más nézőpontból – a kommunikatív cselekvés elméletéből kiindulva –, de Habermas is hasonló 

következtetésre jut, amikor kijelenti, hogy az egyéni identitás a nyelvi és gyakorlati interakciók terméke 

(Habermas 1987: 3–40). Az önképbe beépülnek az énről mások által alkotott nézetek is, az identitás tehát a 

társas viszonyok állandó dinamikus kölcsönhatásából alakul ki. Dinamikus kölcsönhatás alatt itt azt értem, 

hogy egyrészt hat a személyiségre az, ahogyan a külvilág az ént szemléli, másrészt a külvilágot befolyásolja az 

én által – elsősorban a nyelvi megnyilatkozásokon keresztül – sugallt személyiségkép. 

 

3.1.2.2. A szerep 
 

A történetmondások társas meghatározottságáról szólva megkerülhetetlen a szerep fogalma. Természetesen 

nem célja a tanulmánynak e szerteágazó téma teljes bemutatása, csupán a szociológiában központi terminus 

technikusnak a narráció elmélete szempontjából lényeges vonatkozásainak feltárása. 

A modern szociálpszichológia szerint a szerep olyan „közvetítő kapocs, mely az egyén személyes szféráját a 

személytelen szférával, a társadalommal összeköti” (Csepeli 2001: 60). Ha a fentiekben kifejtett pozíció 

fogalmának viszonylatában gondolkodunk, a szerep az a viselkedés, „mely a pozíció által meghatározott 

tevékenység végrehajtásával kapcsolatos” (Csepeli 2001: 61). A szerepelvárás mindazt jelenti, amit az adott 

szereppel kapcsolatban a társadalom elvár. Ide tartozik a nyelvhasználat is. A különféle társas viszonyokban 

felmerülő szerepeknek meghatározott nyelvhasználati formák felelnek meg. 

A társas interakciók vizsgálata szempontjából igen jelentős – úttörő munkássága miatt – a magyar nyelvű 

szakirodalomban is sokat idézett Erving Goffman megállapítása, mely szerint, amikor az egyén megvalósítja 

szerepét „rendszerint szemtől szembe jellegű társadalmi helyzetbe kerül másvalaki-szerepekkel, vagyis számára 

lényeges közönséggel” (Goffman 1981: 10). Goffman szereppel kapcsolatos megállapításai azért is 



nélkülözhetetlenek az interakcióelemzésekben, mert a szerepet elsősorban a szocializáció alapegységének 

tekinti. „A feladatokat szerepeken keresztül osztja ki a társadalom, s szerepeken keresztül gondoskodik arról is, 

hogy teljesüljenek e feladatok” (Goffmann 1981: 12). 

Azon túl, hogy az ember verbális viselkedését mindig összhangba próbálja hozni az eljátszott szereppel, 

történetmondó lényként az általa elbeszélt eseményeken keresztül arról is gondoskodik, hogy az adott elmesélt 

helyzetben a róla kialakítható benyomás összeegyeztethető legyen a szerepéhez illő tulajdonságokkal. A szerep 

nyilvános megjelenítésének, a külvilág számára látható formába öntésének fontos terepe tehát a kommunikáció. 

Természetesen a szerep – a társadalmilag meghatározott szerepháló kölcsönös viszonyai alapján – a másik 

kommunikáló fél szempontjából is támaszt követelményeket. A tiszteletadás formáinak vizsgálata, a nyelv 

társadalmi rétegzettségének elemzései sok példával szolgálnak annak bizonyítására, hogy a kommunikatív 

kompetencia része a különböző szerepeknek „kijáró” nyelvi formák ismerete. 

A hierarchiába való rendeződés és újrarendeződés is nagyrészt a kommunikáció útján történik. „Nap mint 

nap, szinte percről percre folyamatosan kommunikáljuk a hierarchiákban elfoglalt helyzetünket” (Reményi 

2000: 42). A jelzések egy része definitív (pl. szobák elosztása) vagy öndefinitív (öltözködés); a verbális 

eszközök pedig interaktív természetűek, a két kommunikáló fél együtt dönti el, hogy státuszuk egymáshoz 

képest hogyan rendeződik. 

Visszatérve Goffman szerepmagyarázataihoz, témám szempontjából lényeges összefüggésekre világít rá a 

kórházi műtő mint tevékenységrendszer bemutatása. A történetsémák és a szerepek szoros kapcsolatban állnak 

egymással. A történések (műtétek) narratív rendezettsége és a különböző szerepeket eljátszó résztvevők 

cselekedetei sematikus természetűek, hiszen – akár saját tapasztalatok alapján, akár könyv-, film- vagy 

színdarabélmények által – létezik egy nagyjából közös forgatókönyv arról, ami a műtőben történik/történhet. 

Az orvos, az asszisztens, az altatóorvos vagy a beteg viselkedését és tetteit akkor is e séma szerint, Goffman 

szóhasználatával „hollywoodi eszménykép” alapján képzeljük el, ha még a lábunkat sem tettük be kórházba 

soha. 

Goffman lépésről lépésre feltárja a műtőben történeteket, részletesen elemezve a különféle szerepeket, 

különös tekintettel a sebész szerepjellemzőire (Goffman 1981: 52–75). Jóllehet számára nem a történet maga a 

lényeges, hanem a szerepek, mégis szembetűnő a szituáció bemutatásának egyértelműen narratív jellege. A 

szerepfogalom és a kronologikusan szerveződő elbeszélő forma szoros kapcsolatának bizonyítására a 

következő példa (16) azt illusztrálja, hogy csupán az igei szerkezeteket (Goffman leírásából) kiemelve is igen 

dinamikus, forgatókönyvszerű eseményleírást látunk: 

 

(16) 

A sebész belép – a beteget az asszisztensek érzéstelenítették, felnyitották – a sebész néhány szót mormog – 

hangtalanul munkához lát – a team átvészeli a műtét kritikus szakaszát – a sebész leveszi kesztyűjét – 
kivonul. 

 

Az orvos nemcsak azzal éli át szerepét, hogy az elvárások szerint tevékenykedik és beszél, hanem azáltal is, 

hogy a meghatározott narratív séma keretében cselekszik. A történetben persze kiemelkedő jelentőségű, hogy ő 

az orvos, és lehet, hogy „otthon apa, férj, baseball-szurkoló szerepeket játszik, de itt egyedül és kizárólag 

egyvalaki, sebész, s mint ilyen teljesen egységes benyomást tesz” (Goffmann 1981: 53, kiemelés tőlem). Ez az 

egységes, koherens benyomás a tettek és a (verbális és nem-verbális) viselkedés összhangjának köszönhető. 

A szerep és az elképzelt/átélt történet összefüggésére sok más példát is hozhatnánk. Kialakult narratív rend 

szerint zajlik egy bírósági tárgyalás, ahol az ügyvéd, a bíró, a vádlott stb. szerepalakítása szintén társadalmilag 

és az adott kommunikációs aktus szerveződése szempontjából meghatározott. A Beszélt nyelvi gyűjtemény I. 

kötetében megszólaló adatközlő óvónő. Az általa elbeszélt történettel (17) a szerephelyzetből fakadó 

elvárásokat, illetve sematikus narratív összetevőket mutatom be. 

 

(17) 

„A mai foglalkozáson babákkal számlálgattunk, sorba ültettem a babákat, hat kis babát, és megjelöltem, én 

határoztam meg, hogy melyik az első és onnan melyik a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik. 

Mikor ezt tudatosítottam a gyermekekbe, akkor ilyen játékos formában babauzsonnát rendeztünk, kis 

tányérral, pohárkával jöttek kínálni a babákat, én határoztam meg először, hogy hányadik babát kínálják meg 

vagy pedig a kiszólított gyermeknek kellett megmondani, hogy ő melyik, hányadikat kínálja.” (BNyGy. I: 2.) 



 

A tanári szerep jellemző igei kellékeinek (meghatároz, megjelöl, tudatosít, kiszólít) egyes szám első 

személyű formáinak hangsúlyos ismétlésével teremti meg az elbeszélő a hagyományos tantermi szituáció én 

(az oktató) és ti (a diákok) kettéosztottságát. 

A tantermi kommunikáció esetében a szerep dönt arról, milyen szövegtípust használ a tanár, illetve a diák 

(vö. Murvai 1999). A leírás én-rejtő szövegtípusként tanárra és diákra egyaránt jellemző. A narratív 

szövegtípus – mivel események objektív visszaadását teszi lehetővé – szintén én-rejtő jellegű (tanár és diák 

részéről is). Murvai Olga (1999: 190) szerint a diák „minél jobban tudja a leckét, annál tökéletesebb én-rejtő 

szöveget alkot”. Az oktatás folyamata, a tantermi szituáció más-más kommunikációs helyzetet teremt a két 

főszereplő számára. A tanár értékelő, érvelő szövegei én-feltáróak. A gyermek mindezeket reprodukálja, 

variánsokat hoz létre, amelyekben saját énje nem jelenik meg. „A didaktikai szerepkörök tehát eleve más-más 

szövegfajtát igényelnek” (Murvai 1999: 192). 

A nyelvi pozicionálással kapcsolatban fogalmazható meg az a megállapítás, hogy az identitás a társas 

viszonyok állandó dinamikus kölcsönhatásából alakul ki. A szerep fogalmának gyújtópontba helyezésével a 

tételt – Goffman megállapításainak ismeretében – úgy is kimondhatjuk, hogy az egyént aszerint tanulmányozza 

a külvilág, hogy milyen fogalmat alkot ő saját magáról és mások őróla, e fogalmakra pedig éppen az eljátszott 

szerepek révén tesz szert. A szerepek azonban legtöbbször a narratív formában realizálódó 

tevékenységrendszerekhez, kezdettel és véggel rendelkező történetekhez kötődnek. 

 

3.2. Kommunikatív kritériumok 

 

A történetmondás esetében egyértelmű kommunikatív cél a személyes élmények narratív elrendezésű átadása. 

A beszélő (feladó) a történetmondó, a hallgatóság (a címzett) a befogadó. Ahhoz azonban, hogy az 

információcsere sikeresen megvalósuljon, több követelménynek kell egyidejűleg megfelelni. E feltételek 

egyrészt a résztvevő felekre és a kontextusra, másrészt az üzenetre vonatkoznak. 

A narratív gondolkodási mód jól képzett történetekhez, hihető (nem feltétlenül igaz) beszámolókhoz vezet. E 

gondolkodási mintázat időközpontú, szekvenciális és cselekvéses, olyan kontextusba ágyazott forma, amelyben 

dominál az egyediség és az események oksági láncolatának feltárása. A narratív világlátás nemcsak a beszélő 

oldaláról feltétele a sikeres történetmondó kommunikációnak, hanem (ahogyan a sémák befogadásbeli szerepe 

bizonyítja) a jó történet a hallgatókban mindig érdeklődést hív elő. 

A történetmondást dinamikus folyamatként értelmező kommunikatív felfogást az elbeszélések strukturalista 

elemzése nem teszi lehetővé, mivel a vizsgálat köréből kizárja a kontextust, a történetmondó aktus 

szociokulturális jellegét és az élőnyelv használati vonatkozásait. 

 

3.2.1. A történetmondás beszédaktusa 

 

Kocsány Piroska a dominánsan funkcionális kritériumok között említi a szövegeknek beszédaktusok szerinti 

csoportosítást (l. kötetünkben a 19. oldalon). A következőkben a társalgási narráció lehetséges értelmezéséről a 

beszédaktusok szempontjából lesz szó. 

A performatívumokkal végrehajtott nyelvi cselekvésen túl Austin (1990) rendszerében a kijelentésekre 

alapozott, konstatív nyelvhasználat is cselekvéssé válik. A mondás dinamikus értelmezése alapján mindenfajta 

beszédforma cselekvéses aktus lesz. A megnyilatkozások elé odaértett „én mondom”, „kérdezem” stb. kitétel a 

történetmondások szempontjából fontos következményekkel bír. 

A beszélt nyelvi narráció mint beszédaktus mélyén feltárható rejtett performatív kijelentés az „én 

elmesélem”, „én elmondom ezt a történetet” formában fogalmazható meg. A beszélő, az aktus cselekvője a 

történetmondó. Az illokúciós megnyilatkozásokat csoportosító kategóriák (ítélkezők, végrehajtók, elkötelezők, 

viselkedők, bemutatók) közül az utolsó két osztály okozza Austin számára is a legtöbb gondot (Austin 1990: 

146). Az elmesélés, történetmondás rejtett alapperformatívuma a bemutatók csoportjába tartozhat, sok azonban 

az átfedés a többi kategóriával. Sem a beszélő szándékai, sem pedig az igék jelentéstartalma nem határozható 

meg egyértelműen és ellentmondásmentesen, ezért a besorolás számos ponton vitatható és kétséges. 

A történetek értelmezése, bemutatása sok esetben ítélethozatal, jóllehet itt nem a bírói aktusokkal 

kapcsolatban felmerülő igazság – hamisság kérdése merül fel, hanem sokkal inkább a személyes hozzáállással 

összefüggő elfogultság – elfogulatlanság szerepe. Az igaz és hamis feltételek Austin rendszerében központi 



szerepet töltenek be azért is, mert a performatív beszédaktusok igazságtartalmáról nem dönthetünk, a lényegi 

kérdés azok sikeressége vagy sikertelensége (azaz a boldogulás formái). 

A beszélő megnyilatkozása (a történet) révén a legtöbb esetben hatást gyakorol hallgatójára. A beszédaktus-

elmélet perlokúció fogalmával e hatás leírható. Lehet, hogy a hallgatót szórakoztatja a történet, elképzelhető, 

hogy meggyőzi vagy elrettenti. A szándék (illokúciós erő) és a perlokúciós hatás azonban nem minden esetben 

van összhangban. 

A kommunikációs cél és az elért hatás szétválasztásának lehetőségével a kommunikáció aktusának 

többszintű, árnyalt vizsgálata felé nyílik meg az út. A beszédcselekvések formáinak és sikerességi feltételeinek 

elemzése teszi lehetővé az interperszonális nyelvi érintkezés komplex (pszichológiai, szociológiai és 

nyelvészeti) feltárását. 

Az illokúciós aktusok csoportosításával kapcsolatos problémák miatt érte Austin elméletét a legtöbb bírálat. 

Gondolatainak irodalomtudományi és pszichológiai népszerűsítésében fontos szerepet játszott John Searle. A 

kategorizációval kapcsolatos módosításai finomították Austin rendszerét (vö. Searle 1976, Searle – 

Vanderveken 1985) Searle szerint a nyelvhasználat öt fő formája – és az ezekhez kapcsolódó illokúciós aktusok 

– a következők: 

1. a reprezentatívumok a beszélő viszonyulását fejezik ki (pl. emlékeztet, megerősít, feltételez); 

2. a direktívumok ráveszik a hallgatót, hogy tegyen meg valamit (pl. kér, utasít, javasol); 

3. az expresszívumok a beszélő érzéseit és attitűdjét fejezik ki (pl. gratulál, köszönt, elnézést kér); 

4. a deklaratívumok a kimondás által változást eredményeznek (pl. kinyilvánít, megnevez, visszavon); 

5. a kommisszívumok által a beszélő elkötelezi magát valamilyen cselekvés mellett (pl. megígér, fogad, 

garantál). 

 

Searle e beszédcselekedetekhez különböző feltételeket rendel, ilyen az őszinteség kritériuma. Az ígéret 

esetében például az őszinteség azt fejezi ki, hogy a beszélő végre kívánja hajtani a szóban forgó cselekvést. Az 

őszinteségi feltétel azt is implikálja, hogy a beszélő lehetségesnek hiszi a megvalósítást (Searle 1992). 

A beszélt nyelv történetmondásait vizsgálva azonban Searle árnyaltabb kategorizációjának is 

megmutatkoznak a korlátai. A történetmondás bonyolult aktusában a legtöbb beszédcselekedet közvetett 

formájú. A beszélő célja – ahogyan erről korábban már esett szó – gyakran az én prezentációja, az egyén társas 

viszonyainak burkolt bemutatása. A hétköznapi társalgás történetmondásainak nagy része nem egyszerűen egy 

eseménysor ismétlésszerű leírása, hanem lehetőség az énkép implicit megfogalmazására és a szereplők 

szociális viszonyrendszerének ábrázolására. E komplex beszélői szándék nem ragadható meg olyan egyértelmű 

performatív elemekkel, mint amilyen az ígéret vagy a bocsánatkérés. 

A történetmondás ezen kívül a hallgató és a beszélő kapcsolatára is hatással van. A családi történetek egyik 

fontos funkciója az elmondás közösségteremtő ereje. Amikor például az idősebb generáció tagjai továbbadják 

történeteiket a család fiatalabb tagjainak, hagyományozást visznek véghez. E beszédaktus értelme az 

események leírásán túl a közös tudás megalapozása, a csoport (jelen esetben a család) összetartozásának 

deklarálása. Ez a szerep nyilvánul meg a következő – családi történetet feltáró elbeszélés végén elhangzó – 

kijelentésben (vö. 4b): „Tulajdonképpen ez a csattanója, elég sovány kis csattanója ennek a történetnek, de 

nekünk kedves, és annyira, hogy a kisfiam talán szórul-szóra tudja.” (BNyGy. I: 22.) 

A narráció vizsgálatának szempontjából fontos searle-i fogalom a közvetett beszédaktus (Searle 1992), 

amelyben egy illokúciós aktust egy másik végrehajtásának útján, közvetetten hajtunk végre. Az „Ide tudnád 

adni a sót?” megnyilatkozás esetében a beszélő elsődleges aktusa a kérés, amely a kérdés másodlagos aktusán 

keresztül valósul meg. A narratívum a közvetett kommunikáció egyik jellegzetes formája, abból a szempontból, 

hogy egy adott történés elmesélésével a beszélő rejtett szándékai valósulnak. Ilyen közvetett cél az említett én-

bemutatás, a hagyományozás vagy az érvelés. 

A társalgási narráció funkcionális elemzésével bizonyítható, hogy az érvelő, argumentatív szerep inherens 

sajátossága az elbeszélő szövegnek is. L. Aczél Petra (2003) Fisher (1987) alapján jelenti ki, hogy az érvelés 

valójában (a narratív paradigma szemszögéből) hitelesnek tűnő, vagy azzá formált narráció. (Az narratívum 

argumentatív szerepéről ld. Síklaki 1999.) 

 

4. A beszélt nyelvi történetmondás tipológiai kérdései 
 

4.1. Írás és beszélt nyelv 



 

Deborah Schiffrin átfogó diskurzusdefiníciója magában foglalja a beszélt és írott nyelvi műfajokat is. Ezek 

természetük szerint (Schiffrin 1988) monologikus és dialogikus formákra bonthatók. (A dialogikusság itt 

elsősorban formai kérdés; s nem a bahtyini – nyelvfilozófiai értelemű – eredendő dialogicitásról szól, vö. 4.4.) 

A két legalapvetőbb csoport (írott és beszélt nyelvi forma) a kontextus alapján tovább osztható. A szituáció 

kötöttsége válik az alműfajok meghatározójává Chafe (1982) és Ochs (1979) besorolási rendszerében. Chafe 

(1982: 36) a következő négy diskurzuscsoportot különbözteti meg: 

1. informális beszélt nyelv (pl. családi beszélgetések vacsora közben); 

2. formális beszélt nyelv (pl. egyetemi előadások); 

3. informális írott nyelv (pl. személyes levelek); 

4. formális írott nyelv (pl. tudományos dolgozatok). 

 

Ochs (1979) az informális/formális kategóriák helyett – a szöveg létrejöttének módját helyezve előtérbe – a 

tervezett/tervezetlen fogalmakkal határozza meg a diskurzusok eltérő csoportjait. Tervezetlen beszélt nyelvi 

diskurzus eszerint az informális spontán beszéd, például a kötetlen beszélgetés. Mind a diskurzus kontextusát 

leíró – a formalitás jegyével jellemző – klasszifikáció, mind Ochsnak a beszédprodukció mechanizmusára 

épülő felosztása a nyelvhasználatból kiinduló vizsgálat alapvető elemét ragadja meg. A társalgási narráció 

elemzésénél a szöveg formálódásának módja is, és a szituáció formája is lényegi jellemző. 

A tervezettség és a megjelenési forma alapján Ochs (1979) által felállított kategóriákat mutatja be az 1. 

táblázat. 

 
Tervezetlen beszélt nyelvi diskurzus Tervezett írott diskurzus 

A gyermekkor korábbi szakaszában 

elsajátított morfoszintaktikai szerkezetek 

használata. 

A gyermekkor későbbi szakaszában 

elsajátított komplex morfoszintaktikai 

szerkezetek használata. 

A kijelentések közötti kapcsolat megértése az 

adott kontextus függvénye. 

A kijelentések közötti kapcsolat megteremtése 

lexikalizált, formális, kohéziót biztosító 

eszközökkel. 

A deiktikus elemek túlsúlya. Határozott és határozatlan névelős formák túl-

súlya. 

Alárendelő mondatok kerülése. Alárendelő mondatok használata. 

A javító mechanizmusok túlsúlya. Javító mechanizmusok hiánya. 

Párhuzamosság, ismétlések (lexikai elemek, 

hasonló szintaktikai szerkezetek). 

Kevesebb ismétlő, párhuzamos forma. 

A narratív formákban az indító múlt idő után 

váltás jelenre. 

Narratív diskurzus esetén múlt idejű 

elbeszélés. 

 

1. táblázat. A diskurzusok csoportosítása 

 

A spontán, tervezetlen, beszélt nyelvi diskurzus egységét a szintaktikai jólképzettség és a lexikai 

változatosság helyett a szöveg szerkezetének egysége, az elbeszélt események időbeli és kauzális rendje adja. 

Az írott nyelv komplex struktúráit a hangzó szövegben a szupraszegmentális és más nem verbális eszközök (pl. 

gesztusok, arckifejezés) pótolják. 

Chafe (1982) az írott diskurzus komplexitását több – konkrét nyelvi adaton megfigyelt – jelenséggel 

magyarázza. Halliday (1987) eltérő véleményt fogalmaz meg, amikor azt mondja, hogy a beszélt nyelv 

szintaktikailag igenis bonyolult. Szerinte Chafe és mások leírásával az a probléma, hogy az írott nyelvre 

alkalmazott nyelvtani szabályokkal mérik a hangzó formát is. Az eltérő szerveződés miatt a két forma 

komplexitása nem összevethető. 

 

4.2. A jól formált történetmondás 

 

A jólformáltság fogalma a kommunikatív kompetencia kérdéskörével is összefügg. Chomsky szűkebb nyelvi 

kompetencia fogalma a történetmondás vizsgálatára nem elégséges, a Hymes által megfogalmazott (1977) 

kommunikatív kompetencia kerete azonban használható. A kommunikatív kompetencia az anyanyelvi 



beszélőnek azt a tudását írja le, amellyel képes grammatikailag jól formált mondatok szituáció szerinti 

megalkotására és értelmezésére. Ezt a meghatározást tágítja és árnyalja tovább Bańczerowski (1994), amikor 

dinamikus értelmezésével polidimenzionális modelljében a nyilatkozat valamennyi nyelvi és nem nyelvi elemét 

ábrázolja, így a metakommunikációs eszközöket és a kulturális ismereteket is. A verbális interakció 

szerepeinek megfelelő ismeretek alkalmazása az elbeszélés aktusában is fontos szerepet játszik. 

A jó mesélő – aki ahogyan Bartlett (1985: 334) mondta – úgy kezdi történetét, hogy a maga számára kifejez, 

hallgatóiban pedig előhív valamilyen érdeklődéscsoportot. Ezután szünettel fenntartja az érdeklődést, majd az 

„odaillő” anyaggal az érdeklődés kielégül. Röviden ilyen egyszerű volna a sikeres narráció receptje. Ehhez 

azonban több feltétel együttes teljesülésére van szükség. 

Jerome Bruner (1990) szerint a következő négy fő jellemvonás határozza meg a jól formált történetet: 1) a 

történetek szekvenciálisak, vagyis időben lezajlott eseményeket beszélnek el; 2) a meghatározottság 

(partikularitás) azt jelenti, hogy a történetek középpontjában sajátos események és meghatározott egyének 

állnak; 3) a szereplők szándékok és célok szerint cselekednek, a történeteket intencionalitás jellemzi; valamint 

4) a kánonszerűség és a kánontól való elhajlás. Bruner meghatározásai – bár alapvetőek – a jólformáltságnak 

csak egy szegmensét, a történetet fedik le, fontos kommunikatív elemek azonban kimaradnak a felsorolásból. 

A grice-i maximákat az irodalomelméletre kiterjesztő Pratt (1977) vezette be az elmesélhetőség fogalmát. A 

hétköznapi társalgó szituációban a hallgatónak azt kell éreznie, volt miért meghallgatnia a beszélőt, valami újat, 

váratlant, szokatlant tudott meg. A történetnek tehát elmesélhetőnek kell lennie. Labov alapján (1997) 

megfogalmazható, hogy a leginkább közölhető, elmesélhető cselekmény az a szemantikai és strukturális 

sarokpont, amely köré az elbeszélés szerveződik. Egy „mesélj érdekes történetet!” maxima tehát azáltal 

teljesíthető, ha szokatlan, váratlan epizód válik központi eseménnyé. 

A kontextusfüggő és személyes narratívumok nem igazságtartalmuk révén válnak érdekessé, hanem akkor, 

ha valószerűek, életszerűek. A „légy hihető!” elv összefügg a történetek szubjektivitásával. A beszélő a 

hihetőséget az események objektív közlésével fokozhatja. A relevancia szempontjából azonban, akkor válik 

érdekessé a történet a hallgató számára, ha a beszélő feltárja véleményét a történetről, implicit értékelő 

formákban láthatóvá teszi, mit jelent számára a narratívum. Azokban az esetekben tehát, ahol a hallgató 

számára az objektív tények részletezése teszi hihetővé a történetet, fordított viszonyt tételezhetünk fel a 

szubjektivitás és valószerűség között. 

A jó történet legtöbbször személyes hangvételű. A személyesség leggyakoribb nyelvi kifejezésformáit a 2. 

táblázat mutatja (Bal 1985: 138 alapján). 

 

 Személyes Személytelen 

személyes névmások én/te ő 

igeidő múlt idő + jelen idő 

(praesens historicum) 

múlt idő 

deixis: 

névmások 

helyhatározók 

időhatározók 

 

ez/ezek 

itt 

ma/holnap 

 

az/azok 

ott 

akkor/azon a napon 

emotív tartalom jellemző nem jellemző 

modalitás bizonytalanság kifejeződése állító megnyilatkozások 

 

2. táblázat. A személyesség/személytelenség nyelvi kifejezői 

 

A vizsgált történetmondások személyes történetek. Az egyes szám első személyű narrátor a beszélői 

szerepek váltogatásával (elbeszélő, a történet szereplője) befolyásolja a személyesség szintjét. 

A modor kategóriájának grice-i maximája a történetmondásra úgy alkalmazható, ha feltételezzük, hogy a 

kommunikáció egy adott közösség szabályrendszerének megfelelően zajlik. A nyelv társadalmisága, kultúrába 

ágyazott létformája bizonyított. A személyes történetek a közösség által elfogadott normák alapján 

szerveződnek. E normák nemcsak a választható témák szempontjából meghatározóak, de jelentős szerepük van 

a kommunikációs műfajok azonosításában és az elbeszélés módjának kiválasztásában is. A műfaj 

meghatározása csak a műfajt használó közösség vonatkozásában lehetséges. A műfajok kultúránként változó 

természetének legjobb példája a vicc. A mulatságosnak szánt történetek a beszélő és hallgató kulturális 

hátterétől függően lehetnek a kommunikációban eredményesek vagy eredménytelenek. A feladó és a címzett 



kompetenciájának különbözősége ahhoz vezethet, hogy – bár a történet érdekes, hihető, kellőképpen 

összefogott –, az implikált jelentés (amely egy vicces történet esetében a humor forrása volna) nem tárható fel. 

A kommunikatív kompetencia révén a jó történethallgató résztvevője az aktusnak: helyesel vagy kérdez, 

kifejezi, hogy érti az elbeszélés jelentését. A mindennapi társalgó történetmesélésekben azonban a hallgató 

gyakran nagyobb – interaktív – szerepet kap. A hallgatóság e funkcióját a konverzációelemzés keretein belül 

vizsgálhatjuk meg. 

A jól formált történetmondásokra vonatkozó ismereteink aktivizálása révén válik ironikussá a rosszul 

formált elbeszélő szituáció Ionesco Kopasz énekesnő című „ellenszínművében” (Ionesco 1990). Az 

„ellennarráció” (l. Melléklet 3. szöveg) a következő tényezők miatt lesz rosszul formálttá: 

 

1. A beszélt nyelvi elbeszélés (szemben az irodalmi narratívummal) nem kap címet. A műfajokra vonatkozó 

kommunikatív ismeretek keverednek itt össze. 

2. A mennyiség és a minőség maximája is folyamatosan sérül. A történet már az elején követhetetlen, 

terjengős. A családi viszonyok szövedékessége valószínűtlenné teszi az elbeszélést. 

3. Nem különíthetők el a jól formált történetekre jellemző strukturális egységek. 

4. A viszony elvét is sérti a történet, hiszen nem érdekes. A télen éppúgy náthát kapott, mint mindenki 
epizód nem szokatlan, hanem érdektelen. 

5. A beszélt nyelvi történetmondás szabályszerűségeit a hallgatóság azonban megfelelően alkalmazza. Mr. 

Martin – egyébként irreleváns – kérdésére (Bekapta a horgot?) a narrátor nem válaszol, hanem folytatja a 

megkezdett egységet. Mrs. Smith is kifejezően reagál a történet végén: Furcsa história. Szinte hihetetlen. 

 

4.3. Történetek társalgások részeként 

 

A narráció konverzációelemzési tanulmányozására az teremt alapot, hogy a beszélt nyelvi történetmondások – 

a kommunikatív értelmezés alapján – az interperszonális interakció részét képezik. A konverzációelemzés 

alapelveiből kiindulva Sacks (1974, 1978) nem az izolált, kontextusától megfosztott, hanem a társas 

érintkezésbe ágyazott történetet vizsgálta. A társalgások történetei a beszélgetés komplex struktúrájába 

illeszkednek. A Harvey Sacks által kimondott „rend minden ponton” alapelv szerint a narratívum (egyértelmű 

belső sajátosságai mellett) a szekvenciális rendezettség szabályrendszerébe is illeszkedik. A labovi 

narrációanalízis alapján összefoglalás címkével meghatározott strukturális egység a társalgás folyamatát 

vizsgálva a beszélőváltás kifejeződésének explicit módja. 

A társalgásokban elhangzó történetmondások tanulmányozása arra a következtetésre vezet, hogy a 

konverzáció szabályosságainak figyelmen kívül hagyásával csonka lesz a narráció elemzése. 

A történetmondások elemzését támogatják a konverzációelemzésnek a beszélt nyelvi anyag gyűjtésének 

módszereivel és problémáival összefüggő eredményei is. A beszélt nyelvi párbeszédek és monologikusabb 

szövegek elemzésének modern technológiáit (számítógépes feldolgozás) alkalmazva széles körű 

összehasonlításokra nyílik lehetőség. 

A szociolingvisztikai adatgyűjtés szempontjából sem hanyagolható el a társalgás rendszerszerűsége. Az 

adatgyűjtő szituáció (jóllehet nem hétköznapi interakció), a konverzáció egy típusa, ahol az adatgyűjtő a 

kérdező. A „meséld el!” kezdetű kérdésekre érkező választörténetek is csak az adott interaktív kontextus 

részeként vizsgálhatók. 

A társalgások részeként megjelenő történetek egyik legfontosabb sajátossága, hogy hosszabb monologikus 

egységek, többelemű fordulók jönnek létre. A szó tehát hosszabb időre a narrátorhoz kerül. Ennek a típusú 

beszélőváltásnak gyakori formája, amikor egy bevezető egységgel a beszélő (B) tulajdonképpen bejelenti 

szándékát a történetmesélésre, a másik fél (A) pedig kifejezi, hogy átadja a szót, vagyis szívesen hallgatja a 

történetet. Ezt példázza a következő részlet (18). 

 

(18) 

B: Dolgozni megy a Keleti pályaudvarra. 

A: Ott mit csinál? 

BNyGy. VI, 42. 

 



A konverzációelemzés alapkifejezését felhasználva, olyan szomszédsági párokról van szó, amelyek szoros 

kapcsolatban állnak egymással. A klasszikus kérdés/válasz dichotómiával szemben itt kijelentés/rákérdezés 

egységgel van dolgunk. A kijelentéssel az első megszólaló hiányos tartalmú megnyilatkozása felkelti az 

érdeklődést, a másik fél pedig jelzi: kíváncsi a folytatásra, „indulhat” a történet. 

Explicit formában is kifejezheti a beszélő történetmondó szándékát. Ilyen például a talán ott kezdeném el a 
történetet kijelentés (BNyGy. I: 22), vagy a saját gyűjtésű az történt ugyanis megjegyzés. Ezek a szándékot 

előrejelző bevezető megnyilatkozások – a konverzációelemzés terminus techincusával – előaktivitásokként 

vagy előszekvenciákként értelmezhetők. 

A múlt idejű eseményre utaló de már tegnap kezdet (BNyGy. VI: 25) azt jelzi a hallgatóság számára, hogy 

új információként a közelmúlt történésének leírása következik. 

A kötetlen, hétköznapi társalgásokban a történetet bevezető egység gyakran szónoki kérdés formájában 

realizálódik: „Tudod, mi történt?” Erre azonban sokszor nem érkezik válasz, hanem a beszélő belefog 

mondandójába. 

A konverzációelemzés beszélőváltás (lépésváltás) fogalmával összefüggésben merül fel a beszélők 

társalgásbeli egyenrangúságának kérdése. Schegloff (1999: 562–563) ezzel kapcsolatban kijelenti, hogy 

különbséget kell tenni a beszélőváltások szerveződése és egy konkrét interakcionális epizód beszélőváltásai 

között. A beszélőváltások szerveződése a forduló strukturálásának szabálykészletéből származik, míg egy adott 

társalgás beszélőváltása alatt Schegloff a közös szerkesztés, a beszélők közötti szóátvétel formáit érti. A 

különbség hasonló egy játék szabályrendszere és a játék egy meghatározott menetének a formája közötti 

eltéréshez. A konverzációelemzés nem mondja ki, hogy a beszélőváltások általánosan az egyenlőség elvén 

alapulnának, sőt a szabálykészlet mindenfajta fordulóelrendeződésre lehetőséget ad (Sacks – Schegloff – 

Jefferson 1974: 711), a teljesen egyenrangú megszólalásoktól egészen az egyenlőtlen, aszimmetrikus 

elrendeződésig. Az ilyen aszimmetrikus elrendeződés válhat további konkrét vizsgálatok tárgyává. Az okok 

között a társadalmi különbségektől a nemek közötti eltéréseken át a szerepekig számos összetevő közrejátszhat. 

(A szimmetria fogalmának fontos szerep jut Habermas (2001) kommunikatívkompetencia-elméletében. Az 

ideális beszédhelyzetben Habermas szerint minden lehetséges résztvevő számára adott a beszédaktusok 

kiválasztási és gyakorlási esélyének szimmetrikus elosztása. „Ekkor ugyanis nemcsak a dialógusban betöltött 

szerepek elvi felcserélhetősége áll fenn, hanem e szerepek alkalmazása, azaz a beszédaktusok megválasztása és 

végrehajtása esélyeinek tényleges egyenlősége is” /Habermas 2001: 77/.) 

Speciális, célirányos társas interakciók is lehetnek „féloldalasak”, ilyen például a rendőrségi kihallgatás, a 

bírósági tanúmeghallgatás, az iskolai felelés, az orvos – beteg társalgás. A szociolingvisztikai adatgyűjtés 

szituációja is egyenlőtlen szerveződéshez vezet, azáltal, hogy a kérdező elsődleges célja a másik fél 

„beszéltetése”. 

A családi vagy baráti beszélgetések alkalmával igen gyakran megszólalásonként változik a beszélői vagy 

hallgatói szerepkör. A közös elbeszélés jellemzőit vizsgálva Ochs, Taylor, Rudolph és Smith (1992) arra a 

következtetésre jutott, hogy a narrátorok gyakran felülírják egymás történeteit, más-más nézőpontból láttatják 

az eseményeket. Mindez igazolja azt a korábban már bizonyított megállapítást, hogy a történetmondás minden 

esetben értelmezés, elméletépítő tevékenység, hű felidézés helyett aktív rekonstrukció. 

Az elbeszélő aktust a konverzációelemzés keretein belül vizsgáló korai munkákban (pl. Jefferson 1978), a 

történetmesélés szigorúan körülírt szerepeivel találkozunk (a történetmondó és a befogadó). A kötetlen 

beszélgetésekben azonban bonyolultabb a helyzet. Mandelbaum (1987) éppen ezért megkülönböztet beszélő 

által irányított és befogadó által irányított történeteket. Az első esetben a történetmondó hosszabb 

megszólalásait a hallgató a figyelem és az egyetértés kifejezésére szolgáló rövid visszacsatolásai szakítják meg 

(ühm, igen, tényleg). A második változatban a befogadó és a beszélő közösen dolgozzák ki a történetet, a 

befogadó aktív részvétellel, kérdésekkel, értelmezésekkel befolyásolja a történetmondás menetét. A 

történetmondást közös tevékenységként értelmezi Polanyi (1979) is, amikor kimondja, hogy a történet értelmét 

nem határozhatjuk meg az elmondott történet fix formális szempontjai alapján, mert az minden esetben a 

beszélő és hallgató közös „megállapodásának” az eredménye (Polanyi 1979: 207). 

Az interakcionális környezet jelentősége azokban az esetekben is megmutatkozik, amikor mesterséges 

adatgyűjtő helyzetben hangzik el a történet. A Beszélt nyelvi gyűjtemény első kötetének felvételei ilyen 

monologikusabb szövegek. A társalgási szituációból következik azonban az alábbi – korábban már idézett – 

példában (19) (BNyGy. I: 20, 22) a kötetlen beszélgetésre jellemző, a hallgató jelenlétére utaló elemek, a 



megszólalás eredendő dialogikussága. (Az adatgyűjtő a „mesélj valamit a gyermekkorodról” bevezetéssel 

indít.) Az adatközlő értékelése explicit: azért meséli el a történetet, mert mulatságos. 

 

(19) 

„Azért mesélem el, mert még ma is, édesanyám meg édesapám még akkorákat tudnak rajt nevetni.” 

 

A hosszú történet végén a kérdező nem nevet, sőt nem is érzékeli az anekdota végét. Szavakba öntött 

befejezésre van szükség: 

 

(20) 

„Tulajdonképpen ez a csattanója, elég sovány kis csattanója ennek a történetnek, de nekünk kedves ((a 

kérdező halkan nevet)), és annyira, hogy a kisfiam talán szórul-szóra tudja.” 

 

A történet nem felelt meg a jólformáltság kritériumainak: unalmas és terjengős volt. Az eredeti 

kommunikációs szándék (szórakoztatás) sikertelensége arra készteti a történetmondót, hogy metanyelvi eszközt 

használva a történetre vonatkozó értékelését módosítsa. „Csak nekünk kedves” családi történetté válik az 

eredetileg mulatságosnak ígért történet. A partner adott interakcióbeli reakciói miatt szükséges az eredeti cél 

átfogalmazása. Amikor a kedves szó elhangzik, a hallgató nevetése hallatszik. Udvarias, visszafogott nevetés 

ez, a kívülállóé, s nem a történetnek, hanem a családi hagyományra utaló megjegyzésnek szól. 

E példa is bizonyítja: a történetmondás kommunikatív értelmezése azt jelenti, hogy nem a végterméket, a 

produktumot, hanem a küldő és a befogadó közötti kölcsönviszonyokból felépülő folyamatot tekintjük a 

vizsgálat alapjának. A beszélő szándékai a feltételezett hallgatói szempontok interiorizációjával formálódnak a 

közlésfolyamat során. 

 

4.4. Monologikusság, dialogikusság 

 

A monologikus és párbeszédbe ágyazott történetmesélések kapcsán fontos felidézni a bahtyini eredendő 

dialogicitás kérdését. 

Bahtyin a sokszólamú regény meghatározása révén jut el az általa metalingvisztikainak nevezett szint 

tárgyához: a dialogikussághoz. Elmélete nyelvfilozófiai megalapozottsága miatt megkerülhetetlen a beszélt 

nyelvi elbeszélések vizsgálatakor is. Bahtyin szerint a dialógus a nyelv életének igazi szférája, használatának 

minden területét áthatják a dialogikus viszonyok (Bahtyin 2001: 226). Mivel a lingvisztika a nyelvet a maga 

logikai általánosságában vizsgálja, a dialogikus érintkezéssel nem foglalkozik. Ezért mondja Bahtyin, hogy 

ezek tanulmányozását a lingvisztika határain túllépő metalingvisztika végezheti el. (Lingvisztikán Bahtyin itt 

elsősorban az egyes nyelvi szintek strukturális elemzését érti. A verbális érintkezés pragmatikus 

(interdiszciplináris) vizsgálata rokon a bahtyini metalingvisztikával.) 

A nyelvfilozófia, a nyelvészet és stilisztika centralizációs törekvései miatt vált Bahtyin szerint a nyelv 

változatlan, szilárd elemeinek vizsgálata elsőrendűvé. Az egységre való törekvés miatt szorult háttérbe olyan 

nyelvi műfajok (pl. a beszélt nyelv) tanulmányozása, „amelyek a nyelvben működő decentralizációs tendenciák 

hordozói voltak” (Bahtyin 1976: 187). S ezért szorult ki a vizsgálatból egy fontos jelenség: a szó eredendő 

dialogikussága. „Minden szó válaszra vár” – mondja Bahtyin, és szükségképpen minden megszólalás 

befolyásolja az általa előlegezett válasz-szó lehetőségének a körét. Bár a mindennapi dialógusok nyelvészeti 

vizsgálatában felmerült a hallgatóság szerepe, de Bahtyin szerint ekkor is csak a kompozicionális formákra 

figyeltek, a hallgatót nem mint aktívan válaszoló lényt vették számításba. A formális nyelvészeti elemzés 

alapján monologikusnak tűnő szövegekről is kiderült: a beszélő megnyilatkozásaiban mindig jelen van a másik 

fél vélt elvárása, a lehetséges válaszok köre. 

A narráció nyelvi vizsgálatában kiindulópontot jelent a bahtyini nyelvértelmezés: a megértés mindig aktív és 

elkerülhetetlenül egybeforr a válasszal, sőt épp a válasz játssza a főszerepet. „A megértés csupán a válaszban 

érik be” (Bahtyin 1976: 195). A szó önmagában való, kontextustól elszakított tanulmányozása értelmetlen: 

„minden szó és műfaj intencióktól hemzseg” (Bahtyin 1976: 207). 

 

5. Összefoglalás 
 



Összegzésként megállapítható, hogy a beszélt nyelvi narráció is a Kocsány által (kötetünkben a 19., 21. 

oldalon) idézett „multifunkcionális kommunikációs formák (Ermert és Brinker kifejezése)” közé tartozik. A 

komplex (kognitív, funkcionális, kommunikatív és strukturális) leírás alátámaszthatja Kocsány megállapítását, 

miszerint: „e típusokat nemcsak formai, strukturális jegyek határozzák meg, hanem bizonyos, igen széles 

értelemben felfogott kontextusok és helyzetek is, és ezekhez tapadva típusaink egyes kommunikatív funkciók 

prototipikus reprezentációiként is rögzültek. Leírásuk holisztikus összefüggésrendszerben vizsgálva bizonyos 

jegykombinációk révén lenne lehetséges, bár nem képeznek egységes rendszert, hanem nyitott sort, 

megfelelvén a társadalmi kommunikáció folyamatosan változó igényeinek.” 

A hagyományos kommunikációs modell különálló tényezőit közelítve egymáshoz a történetmondás 

szituációjának vizsgálatán keresztül bizonyítható, hogy a feladó és a küldő nézőpontja hat egymásra, hogy a 

kontextus a verbális aktus formálódásának egészét érinti, hogy a beszélő értékelő aspektusa meghatározó a 

keletkező szöveg szempontjából. 

A szóbeliség alaptényezőit középpontba helyező megközelítéssel a cselekvésorientált, konkrét és társadalmi 

(vagyis minden esetben kontextusok hálózatába ágyazott) nyelvhasználat természetéhez jutunk közelebb. 

Az egyes diszciplínákhoz kapcsolódó meghatározások szintézisével megállapítható, hogy a narratívumként 

értelmezett beszélt nyelvi formának minimálisan három fontos jeggyel kell rendelkeznie. A narráció 1) 

(legtöbbször) múltbeli események szelektív bemutatásának egy formája, melyben 2) az események 

temporálisan rendezettek, és 3) ahol az események, valamint a szereplők egymáshoz és egy felettes 

struktúrához kapcsolódnak. A temporális és strukturális rendezettség biztosítja a narratívum lezártságát és 

kauzális rendjét. 

A beszélt nyelvi történetmondások elemzése azt is bizonyítja, hogy a megértés soha nem passzív folyamat. 

A szigorúan nyelvészeti megközelítés alapján monologikusnak gondolt szövegekről is kiderült, hogy a beszélő 

megnyilatkozásai mindig tartalmazzák a másik fél elvárásait, az adott közösségben lehetséges válaszok körét. 

A narráció megfelelő közvetett beszédaktus, hiszen nem csak az történik, hogy egy eseményről beszámolunk 

valakinek, hanem – és ebben rejlik a történetmondás legfontosabb kommunikatív funkciója – önmagunkat 

mutatjuk be, meggyőzzük a másikat, kapcsolatot építünk vele. Lehetőségünk van arra, hogy az ént rejtetten, 

tetteken keresztül tegyük láthatóvá. E rejtett tartalmak kifejezésének, a személyes értékelés és vélemény 

közvetett megfogalmazása több szinten történik (pl. az események elrendezésének módja, grammatikai 

kifejezőeszközök, szóválasztás, nem-verbális eszközök /különösen a szupraszegmentális hangeszközök/). 

A beszélt nyelvi történetmondás kommunikatív megközelítésével bizonyítható, hogy 

• a narratívum kognitív séma, amely fontos szerepet tölt be az emlékezet működésében, a nyelvfejlődésben, 

az egyéniség formálódásában; 

• a narratívum szociális tevékenység; a történetmondás verbális aktusa az interaktív kommunikáció 

sajátosságainak megfelelően épül fel; 

• a narratívum önálló, kiemelt szerepű diszkurzív műfaj, mely saját belső szerkezettel rendelkezik. 

 

 

Melléklet 

 

1. szöveg (BNyGy. VI., saját átírás) 

 

Elmentem hogy ezt a nagy betegsége után, olyan rendes voltam, vettem neki egy fél kiló kávét, és elmentem 

meglátogatni, de hogy én azt hányszor elmondtam ((nevet)) magamba, hogy Ili most hogyan jobb, hogyha mibe 

tudsz belekapaszkodni, hogy menned kell. És aztán egyszer úgy voltam, hogy háromtól négyig, négykor mondtam 

neki, hogy mennem kell a fiamér az oviba. Mese nincs Jolika, ne haragudj, tovább nem tudok. De de hát Ili ezt is 

hozott, azt is hozott, nekiállt feketekávét tenni, és hát nem tudtam má mit kérdezzek. Mert hát elsírta ától cettig, 

tudtam má, hogy mit csináltak vele, meg meg hogy ő milyen beteg. Hát ő valóba beteg volt, na ez tény. 

 

2. szöveg (BNyGy. VI., saját átírás) 

 

De má tegnap, má délbe, képzeld megeszem jóizűen az ebédet, minden, ott áll látom a Lia meg ő, hát föltett 

szándékom vót, hogy nem fogok ma veszekedni, mégis anyák napja van. Hát, ó szegénykét, hát tekintet, tudniillik 

olvastam a Nők Lapjában egy, Lia majd holnap neked elhozom, hogy hogyan illik az az ilyen magamfajtának 

viselkedni, érted? Tehát, hogy nem szabad nagyon ellenfeleinkre haragudni. Ilyen jó tanácsokat, ((nevet)) tudod, 



egyebek. És na aztán meg aztán, hogy hogy nem szabad igen túlzottan nyilvánítani unszimpátiánkat azzal szemben, 

hiszen nem szerethetnek mindenkit, és és nem szerethet mindenki minden kollégáját egyformán. Annyira magamra 

ismertem, na, mondom, Ilona, ezt úgyhogy ehhez tartsd magad, és igyekezzél azér azér egy kicsit hát öm mit tudom 

én mégis elviselhetőbbé tenni a helyzetet. Ehhez tartom magam mikor mégis nálamnál okosabbak írták ezt a cikket. 

((nevet)) Bejövök oda; látom őt szép pirosba, Jolánkát is mellette, mit is mondott? Már nem is tudom idézni 

pontosan, csak tudom egyből fölment ((nevet)) a vérnyomásom. 

 

3. szöveg 

 

Ionesco: A kopasz énekesnő. (Ellenszínmű.) Fordította: Gera György. In: Eugene Ionesco: Drámák. Európa 

Könyvkiadó, Budapest, 1990, 30–32. 

 

MRS. SMITH (a tűzoltóhoz) Még egy anekdotát, kapitány úr. 

/…/ 

A TŰZOLTÓ Hát jó. 

MR. SMITH (Mrs. Martin fülébe súgja) Beleegyezett! Újabb marhasággal fog traktálni. 

MRS. MARTIN Ajaj! 

MRS. SMITH Pechünk van. Túlságosan udvarias voltam. 

A TŰZOLTÓ „A nátha”. Sógoromnak volt egy apai oldalági unokatestvére, s ennek anyai részről egy nagybátyja, s 

ennek egy apósa, akinek apai nagyapja másodszor egy fiatal bennszülött szépséget vett el, akinek bátyja utazás 

közben megismerkedett és beleszeretett egy lányba, akitől fia született, s aki összeházasodott egy rettenthetetlen 

gyógyszerésznővel, aki unokahúga volt egy szállásmesternek, akit a Brit Flottában nem ismertek, s akinek volt egy 

mostohaapja, s ennek egy spanyolul perfektül beszélő nagynénje, aki unokája volt egy valószínüleg fiatalon meghalt 

mérnöknek, aki maga unokája volt egy nem valami híres bort termelő szőlősgazdának, akinek unokaöccse, egy 

otthon ücsörgő alhadnagy, felnevelt egy fiúgyereket, aki elvett egy rendkívül csinos, elvált asszonyt, akinek első 

férje, egy derék hazafi fia, törtető szellemben nevelte fel egyik lányát, akit feleségül vett egy vadász, aki ismerte 

Rothschildot, s akinek öccse, miután többféle foglalkozással próbálkozott, összeházasodott egy lánnyal, akinek 

beteges dédapja szemüveget hordott, melyet unokatestvérétől kapott, egy portugál ember sógorától, aki máskülönben 

törvénytelen fia volt annak a nem éppen jómodú molnárnak, akinek tejtestvére egy öreg falusi orvos lányát vette el, 

egy falusi orvosét, aki maga is tejtestvére volt egy tejesember fiának, egy ugyancsak falusi orvos törvénytelen 

gyermekének, akinek apja háromszor nősült, s akinek harmadik felesége… 

MR. MARTIN Azt hiszem, ismertem ezt a harmadik asszonyt. Darázsfészekből ette a rántott csirkét. 

A TŰZOLTÓ Nem, az egy másik. 

MRS. SMITH Pszt! 

A TŰZOLTÓ Szóval … akinek harmadik felesége a környék legjobb bábájának a lánya volt, aki maga, miután 

fiatalon özvegyen maradt… 

MR. SMITH Akárcsak az én feleségem. 

A TŰZOLTÓ … férjhez ment egy ügybuzgó ügyvédhez, akinek egy állomásfőnök leányától gyereke született, aki 

utat tört magának az életben… 

/…/ 

A TŰZOLTÓ És elvett egy angrosszista gyümölcsöskofát, akinek apai nagybátyja, egy vidéki polgármester, 

feleségül vett egy szőke tanítónőt, akinek unokaöccse, egy nagy pecás… 

MR. MARTIN Bekapta a horgot? 

A TŰZOLTÓ … feleségül vett egy másik szőke, ugyancsak Marie nevű tanítónőt, akinek bátyja szintén egy Marie 

nevű szőke tanítónőt vett el… 

MR. SMITH Hisz ha szőke, csak Marie lehet. 

A TŰZOLTÓ … s akinek apját egy öregasszony nevelte fel, Kanadában, egy plébános unokahúga, akinek – mármint 

a plébánosnak – volt egy nagyanyja, aki télen éppúgy náthát kapott, mint mindenki. 

MRS. SMITH Furcsa história. Szinte hihetetlen. 
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1. Bevezetés 
 

A beszélt, hétköznapi nyelv szövegtípusaira és műfajaira vonatkozólag – mint például a pletyka vagy a bolti 

reklamáció – viszonylag kicsi az elméleti tudásunk. Legtöbbjüket a társadalmi-nyelvi szocializáció során szinte 

észrevétlenül sajátítjuk el, és intuitív módon használjuk a mindennapi társas érintkezésben, anélkül, hogy az 

egyes műfajok mibenlétéről, felismerésük vagy alkalmazásuk szempontjairól számot tudnánk adni. Az 

alábbiakban ezekről a hétköznapi beszédműfajokról lesz szó. Tanulmányommal egyrészt szeretném bevonni a 

szövegtipologizálás körébe a beszélgetéselemzés vagy diskurzusanalízis szempontjait és idevágó felismeréseit, 

másrészt e szempontok és társalgáselemzési tanulmányok alapján bemutatni három tipikusan társalgási, de 

egymástól jócskán különböző műfaj jellegzetességeit: az utcai információkérést, a pletykát és a 

telefonbeszélgetést. 

 

2. Fogalmak 
 

2.1. A társalgáselemzés mint elméleti háttér; a társalgás 
 



A „társalgás-„ vagy „beszélgetéselemzés”, illetve a „diskurzusanalízis” (az angol discourse analysis, a német 

Gesprächsforschung, Gesprächsanalyse, Diskursforschung) fogalmak nem egyetlen nyelvészeti diszciplínát, 

hanem számos eltérő irányzatot foglalnak magukba; a legfőbbek között a beszélés néprajzát, a 

konverzációanalízist, az interakcionális szociolingvisztikát, az interkulturális szociolingvisztikát és a kritikai 

diskurzuselemzést lehet említeni, sőt néha idesorolják a pragmatikát is (bővebben van Dijk 1981, Cameron 

2001, Iványi 2001 stb.). Ezek az irányzatok több ponton is érintik a szövegtípusok és a műfajok kérdéskörét. 

A „társalgás” jelenthet tágabb értelemben mindenféle spontán, többszereplős beszédet, szűkebb értelemben 

pedig egy bizonyos (csevegéshez hasonló) kötetlen beszélgetéstípust. A társalgás- vagy diskurzuselemzés 

általában a tágabb értelmezésből indul ki (vö. Schegloff 1968: 109), és mindenféle beszélgetéssel foglalkozik, 

rendőri kihallgatásoktól kezdve baráti csevegésen át a tanórákon vagy az orvosi vizsgálatokon elhangzó 

párbeszédekig. 

E beszélgetéseken belül két nagy csoportot szokás megkülönböztetni: az informális és a formális 

beszélgetéseket. A „társalgás” elnevezés magyarul, a szó szűkebb jelentéséből kiindulva, olykor az informális 

beszélgetések jelölésére is használatos (ebben közrejátszhat a „társalgási nyelv” kifejezés stilisztikában és a 

szociolingvisztikában szokásos használata is). A beszélt nyelvi szövegeken belül tehát a „társalgás” (mint 

„ordinary conversation”, „mundane talk”) a mindennapi kötetlen beszéd szinonímája is lehet, s így az 

„intézményes beszéddel” („institutional talk”, vö. Drew–Heritage 1992) szembeállítva is használható
1
. Itt a 

legtágabb, mindenfajta beszédre vonatkozó értelemből indulok ki. 

 

2.2. Fogalmak: szövegtípus, szövegfajta, műfaj 

 

A német szakirodalomban általában a „Textsorte” (szövegfajta) és a ritkábban használt „Texttyp” (szövegtípus) 

terminus keveredik (vö. (pl. Sandig 1986, Tolcsvai 2001: 334). Angolul, bár a „text-type” és a „szövegfajta” 

(kind) fogalom is létezik, leggyakrabban a „genre”, „discourse genre” (magyarul: műfaj, beszédműfaj, zsáner 

(Bartha 1998)) kifejezések használatosak. 

Kocsány a mondás mint szövegtípus vizsgálata kapcsán (Kocsány 2002) jó áttekintést ad a szövegfajta (pl. 

narratív szöveg) és szövegtípus (pl. anekdota) fogalmakról, és használatukra világos, következetes rendszert 

javasol; ebből kiindulva itt szövegfajtákról most nem lesz szó, ezért a szövegekre vonatkozólag csak a 

szövegtípus elnevezést használom. 

A típus azért is alkalmas fogalom, mert kapcsolódik a kognitív kategorizációs felismerésekhez, amelyek a 

szövegtípusokkal kapcsolatban teljesen helytállóak. A szövegtípus nyitott kategória, amelynek vannak 

„legjobb”, ideális és kevésbé jó példányai; az egyes szövegek besorolása nem igen/nem, hanem fokozati alapon 

történik, a különféle jellegzetességek alapján (vö. Tolcsvai 1998, 2001). A beszélt nyelvi műfajoknál rendkívül 

fontos ez a nyitottság és a fokozati besorolás, ami kiegészül azzal, hogy a beszédpartnerek folyamatosan 

egyeztetnek egymással arról, hogy milyen műfajt ill. szövegtípust valósítanak éppen meg; ez az egyeztetés 

általában a jellegzetességek kiemelésével történik, ritkán pedig explicit módon. 

A harmadik fogalom a műfaj: ez a fenti kategóriák közül a szövegtípushoz áll közel, de az ahhoz való 

viszonya tisztázatlan. Sokan a szövegtípust és a műfajt külön kategóriának tartják, és a „műfaj” elnevezést az 

irodalmi szövegekhez kapcsolják (vö. Kocsány 2002: 58). De van olyan felfogás is, mely szerint a két kategória 

lényegét tekintve megegyezik (vö. Kocsány 2002: 58). A műfaji kategorizálást mindenesetre számos nyelvész 

és kutató kiterjeszti a hétköznapi szövegekre is; ez jellemzi a társalgáselemzési kutatásokat is. 

A társalgáselemzők – ellentétben a szövegtani és szövegtipológiai kutatásokkal – a műfaj definíciójának 

kérdésével szinte egyáltalán nem foglalkoznak, ezt a gyakorlatból ismertnek veszik. Az elemzések többnyire 

egy-egy műfaj jellegzetességeit kutatják, vagy annak keretein belül mozognak – pl. terápiás beszélgetés, tanórai 

felelet –, az elméleti kategorizálás helyett annak a gyakorlati elemzésére koncentrálva (többnyire a 

                                                           
1
 Ez a felosztás hasonlít egyébként a funkcionális stilisztika hagyományos osztályozását követő szövegtani felosztásra, 

mely megkülönböztet írott és beszélt szövegeket, utóbbin belül poétikai jellegű és köznapi, ezen belül pedig közéleti és 

társalgási szövegfajtákat (Szikszainé 1999). Eszerint a beszélt, (hét)köznapi, nem-közéleti szövegek tartoznak a 

társalgáshoz. Nem elég világos azonban, hogy ennek alapján pl. egy interjú, a bírósági kihallgatás, politikusok kötetlen 

beszélgetése egy televíziós vitaműsorban társalgási vagy közéleti szövegnek számít-e. Drew és Heritage meghatározása 

szerint az informális és az intézményes beszélgetés között az a különbség, hogy utóbbiban legalább egy személy 

valamilyen intézmény képviselőjeként lép fel, illetve az ilyen interakciónak sajátos céljai és korlátai vannak (Drew–

Heritage 1992: 21).  



társalgáselemzés kedvelt területeiről választva, mint pl. a bírósági/rendőrségi, kórházi, iskolai, házastársi, 

baráti, telefonos beszélgetések). „A beszédműfajra könnyebb példát hozni, mint meghatározni, mi az”, írja 

találóan Allison (1999: 144). Ilyen példákat szoktak említeni: „csevegés és szolgálati érintkezés, idegorvosi 

kezelés és az idő iránti érdeklődés, sajtókonferencia és az »édes semmiségekről« való sugdolózás” (Schegloff 

1968: 109) vagy „csevegés az időjárásról, politikai kérdések megvitatása vagy nyelvészeti előadás” (Gumperz 

1982: 166). Beszédmodelljében a „genre” (műfaj, beszédműfaj) mibenlétének meghatározásához Hymes (1974: 

489) is példákat sorol fel definíció helyett, úgymint „költemény, mítosz, mese, közmondás, rejtvény, átok, 

imádság, szónoklat, előadás, áruhirdetés” stb., s később is csak egy laza meghatározást ad
2
. 

Érződik, hogy ezek a műfajok a szövegtan szövegtípus kategóriájának feleltethetők meg. Kérdés, hogy csak 

megfeleltethetők, vagy azonosak is? 

A fentiek fényében nem áll meg az kijelentés, hogy a műfaj irodalmi, a szövegtípus ellenben nyelvészeti 

kategória lenne. De mondhatjuk például, hogy a szövegtípusok kommunikatív vagy kognitív alapon 

meghatározható struktúrák, a műfajoknál ellenben a történetiség a meghatározó (vö. Kocsány 2002: 58)? Vagy 

azt, hogy a műfajt elsősorban szövegen kívüli kritériumok (például a kontextus vagy a beszélők szándéka) 

határozzák meg, míg a szövegtípust szövegen belüli, statisztikailag kimutatható, lexiko-grammatikai jegyek 

(vö. Adolphs 2002: 48)? Az első kérdésre egyértelműen nem a válasz: a szövegtípusoknak is lényeges eleme a 

történetiség, és a műfajokhoz is hozzátartozik történetiségük mellett tipikus struktúrájuk is (Kocsány 2002: 58). 

A szövegen belüli és kívüli kritériumok megkülönböztetése közelebb jár a valósághoz: a szövegszinten 

megfigyelhető lexikális és grammatikai jellemzők (amelyek a szövegtípust alkotják) a cselekvés szintjén 

általánosan megfigyelhető típusokhoz kapcsolódnak (vö. Adolphs 2002: 48, Sandig 1972, 1986, Tolcsvai 

2001). 

A társalgáselemzési példák alapján úgy tűnik, hogy a beszédműfaj az egyes társadalmi szituációkban 

lehetséges cselekvéstípus, illetve annak a lefolytatási módjára vonatkozó tudáselemek, általános szabályok és 

normák összessége, s mint ilyen, a „forgatókönyv” (vö. Tolcsvai 2001) kognitív kategóriájával rokon; a 

műfajok pedig jellegzetes szövegekkel kapcsolódnak össze vagy realizálódnak, és ezek a szövegek a 

szövegtípusok (vö. Sandig 1986). A szövegtípus tehát a beszédműfaj egy része, nyelvi vetülete. Szövege 

mellett a beszédműfajnak egyéb nyelvi és nem nyelvi jellegzetességei is lehetnek, így pl. interakciós normák 

(pl. közbevágások, minimális válaszok), hangerő, gesztusok, elhelyezkedés stb. 

 

3. Társalgáselemzési megközelítések 
 

3.1. Beszédszituáció, beszédesemény, beszédcselekvés; a beszélés néprajza 

 

A társalgáselemzők a műfajokat és a szövegeket funkciójuk, az interakcióban elfoglalt helyük és a 

nyelvhasználat („language in use”) alapján közelítik meg. A beszédműfajokkal kapcsolatos legfontosabb 

fogalmak a „beszélés néprajzának” nevezett irányzat fő alakjához, Dell Hymes-hoz fűződnek. Hymes a 

beszédet a „használat és az előfordulás” alapján vizsgálja, hangsúlyozva, hogy „a beszéd szempontjából 

lényeges viselkedésmódokat és helyzeteket, valamint az ezekben megjelenő verbális elemcsoportokat 

együttesen, kölcsönös összefüggésükben kell feltárnunk” (Hymes 1975: 100, kiemelés tőlem). 

A műfaj szempontjából egyrészt fontos az a hármas felosztás, amelyet Hymes ehhez javasol: a 

beszédhelyzet, beszédesemény és beszédaktus-modellt. Beszédhelyzetnek nevezi azokat a társas szituációkat, 

„amelyek a beszéddel kapcsolatosak” (Hymes 1974: 479): vagyis az olyan kommunikációs eseményeket, 

amelyekhez jellegzetes szövegek kapcsolódnak (pl. lakoma, temetés). A beszédhelyzetek egyaránt 

tartalmazhatnak verbális és nonverbális eseményeket, és a verbális események többféle típusúak is lehetnek. A 

beszédhelyzetekben megtörténő „verbális esemény” a beszédesemény, amely „a beszédhasználat 

szempontjából közvetlenül szabályok vagy normák irányítása alá vonhatók” (i. m. 480). A beszédesemények 

több elemből épülnek fel, tehát tovább tagolhatók, mégpedig beszédcselekvésekre vagy más szóval 

beszédaktusokra (ez Hymes-nál nem teljesen azonos az austini és searle-i beszédaktus-fogalommal): „A 

                                                           
2
 „A műfaj fogalma arra utal, hogy a tradicionálisan szentesített jellemzők sikeresen felismerhetők formálisan” Hymes 

(1974: 489). A műfaj fogalomnak két fő összetevőjét említi tehát: a hagyományozódást és a formális jellemzőket. Ez a 

meghatározás, bár lényegi vonásokat (történetiség, forma) nevez meg és sok esetet lefed, nem mond semmit azokról a 

műfajokról, amelyeket nem vagy nemcsak formális jegyeik határoznak meg, hanem pl. tartalmi-pragmatikai tényezők. 

különböztetnek meg a hasonló műfajoktól. 



beszédaktus az előbbiekben tárgyalt sorozat minimális alapegysége”. Egy beszédesemény „egyetlen 

beszédaktusból is állhat, de többnyire számos beszédaktust foglal magában” (i. m. 480). Bár az elméletnek 

vannak tisztázatlan pontjai (vö. Szabó 2002: 91), ezt modellt, amely azóta széles körben elterjedt, jól lehet 

hasznosítani a beszédműfajok vizsgálatánál; a beszédműfajok leírása gyakorlatilag tipikus beszédesemények 

leírását jelenti. 

Ugyanilyen lényeges Hymes nagy hatású ún. „SPEAKING”-modellje, amelyben sematikusan összegyűjti a 

társalgás alapvető összetevőit – vagyis a beszédesemények meghatározó tényezőit –, s amely azóta is számos 

társalgáselemzés kiindulási pontjának számít (vö. Cameron 2001: 59–67). Ezek a fő összetevők: az elrendezés 

(egy beszédesemény fizikai és pszichés körülményei); a résztvevők (a beszélő, a címzett, a hallgató); 

szándékok, célok és kimenetek; a beszédesemény formája, szerkezete, a benne levő beszédaktusok; a beszéd 

értelmezésére szolgáló kulcsok és jelzések (pl. hangnem, hangsúlyozás); a csatornák és beszédformák (nyelv, 

dialektus, regiszter, stílus); a beszélésre vonatkozó normák; és a műfajok (Hymes 1974: 481–494). A műfaj 

tehát e modellben külön pontként szerepel; Hymes azt is hangsúlyozza, hogy a műfajok szorosan kapcsolódnak 

a többi összetevőhöz is (pl. különösképpen a helyszínhez és a pszichológiai elrendezéshez vagy jelenethez, a 

szereplőkhöz, a stílushoz vagy a kulturális és interakciós normákhoz). 

Hymes hívja fel a kommunikációs kompetecia meglétére is a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a beszédre 

általános kulturális, interakcionális szabályok is vonatkoznak, és ezeket is ismernünk kell a helyes 

nyelvhasználathoz; a műfaj is ennek a tudásnak a része. Lényeges, hogy Hymes kiemeli a beszédmódok és a 

nyelvhasználat társadalmi kapcsolódását, kultúrafüggő voltát, a beszélőközösség jelentőségét; továbbmutat a 

számunkra fontos irány, a közös jellemzőkkel rendelkező szövegcsoportok felé is, és egyben felhívja a 

figyelmet ezek szociokulturális beágyazottságára: „Tudnunk kell, hogy milyen kontextusban milyen minták 

használhatók, s hogyan, hol és mikor lépnek ezek fel” (Hymes 1975: 102). 

 

3.2. A beszélgetés szerveződése: a konverzációanalízis 
 

A társalgáselemzés egy másik legfontosabb irányzata, az ún. konverzációanalízis a műfajok kulturális 

beágyazódása helyett elsősorban a társalgás szerveződésére és szerkezetére koncentrál; a társalgás elemi 

egységeit, a beszélőváltást és annak szabályait vizsgálja, illetve az ezekből létrejövő szekvenciákat, és a 

szekvenciák alapjául szolgáló mögöttes értelmi szerkezetet, a társalgást építő beszédaktusokat. 

A beszélgetés szerkezetében meg szokás különböztetni a lokális vagy mikrostruktúrát (ez elsősorban a 

fordulók szerveződését jelenti) és globális struktúrát (ez általában a nagyobb egységekre, a bevezetésre és a 

lezárásra vonatkozik) (Bartha 1988: 29). Mind a lokális, mind a globális struktúra jellemző lehet egy 

szövegtípusra. Globálisan jellemzőek legtöbbször a kezdési és lezárási formák. Lokálisan jellemző lehet 

bizonyos tipikus szomszédsági párok vagy szekvenciák megléte, a fordulók szerkezete vagy a fordulóelosztási 

szabályszerűségek (pl. milyen gyakori a beszélőváltás, sok és rövid forduló van-e inkább, vagy hosszabbak 

stb., vö. Hymes: interakciós normák 1975: 488). A lokális és globális struktúra mellett vizsgálható a 

beszélgetés középszintű (mezoszintű) szerkezete is: a lokális kapcsolatoknál nagyobb, de a globális részeknél 

kisebb egységek. 

A társalgás lokális szerkezetének legfontosabb elemei így foglalhatók össze: a társalgás elemi egysége a 

forduló (turn) (Sacks – Schegloff 1973: 292, Sacks et al. 1974: 696); a forduló (leegyszerűsítve) az egyes 

beszélők megszólalásait jelenti, ezeknek a hosszát, sorrendjét, a beszélők közti váltást (turn-taking) stb. 

társalgási szabályok irányítják. 

Egyes fordulók gyakran egy másikat vonzanak magukkal és ún. „szoros” vagy „szomszédsági párokká” 

(adjecency pairs) kapcsolódhatnak: ezek olyan egységek, amelyeknek az első tagja kötelező jelleggel 

megkívánja a második tagot. Ilyen jellegzetes pár például a kezdeményezés-válasz, kérdés-válasz, üdvözlés-

viszontüdvözlés stb. (Schegloff 1984: 440). A szomszédsági párok egymással is összekapcsolódhatnak, vagy 

egymásba is ágyazódhatnak, s ezáltal hosszabb szekvenciákat hoznak létre (Clarke – Argyle 1997: 580). Más 

kutatók (pl. Stubbs, Sinclair és Coulthard) szerint az üzenetváltás alapegysége nem két-, hanem háromrészes, 

„az alapegység három részből áll: »kezdeményezésből«, »válaszból« és »visszacsatolásból«”. E szerint a nézet 

szerint ha nincs valamilyen visszacsatolás, hiányos a teljes üzenetváltás (lásd Stubb 1983). Tsui (1989: 561) 

szintén a háromrészes üzenetváltás mellett érvel” (Wardhaugh 2002: 270, Drew – Heritage 1992: 13, Cameron 

2001: 49). 



Akár a két-, akár a háromfordulós szekvenciákat tekintjük a forduló fölötti egységnek, ki kell emelni, hogy a 

konverzációanalízis nemcsak a beszélgetés szerkezetére, hanem a szociális tevékenységre is figyel, amely a 

beszélgetésben realizálódik. Labov és Fanshel, Drew és Heritage hangsúlyozzák, hogy „a beszélgetés 

koherenciája elsősorban sem nem a felszíni struktúrából, sem nem a megnyilatkozások tartalmából fakad – 

hanem azon akciók közötti kapcsolatból keletkezik, amelyeket az egyes nyelvi kifejezések megjelenítenek” 

(Drew – Heritage 1992: 11). Ennek megfelelően a konverzációelemzésben is kiemelt szerepet kapnak a 

beszédaktusok (a hymes-i és az austini/searle-i kiinduláshoz egyaránt kapcsolódva): a társalgás során eszerint a 

beszélők folyamatosan figyelemmel követik és elemzik, hogy a felszínen elhangzottak milyen beszédaktusnak, 

milyen akciónak felelnek meg, illetve hogy ezek hogyan kapcsolódnak a többi aktushoz (Drew – Heritage 

1992: 11), lényegében ez szervezi a beszélgetés menetét. 

 

3.3. Beszédaktusok és pragmatika 

 

A pragmatikai kutatások (Grice, Austin, Searle, Leech), elsősorban a „meaning in interaction”, a pragmatikai 

jelentés gondolata, a társalgási maximák és különösen a beszédaktus-elmélet, szorosan összefonódtak a 

társalgáselemzéssel, többnyire kiindulási alapot kínálva a gyakorlati elemzésekhez (pl. Brown – Levinson 

1981, Diamond 1996, Schegloff 1968). A beszédaktusok és a műfaj között is szoros összefüggés van, egyes 

beszédaktusok és műfajok kötelező jelleggel összetartozhatnak. 

Schegloff a szekvenciák kapcsán pl. felhívja a figyelmet arra, hogy a) bizonyos beszélgetésekhez jellegzetes 

szekvenciák tartoznak (pl. a telefonálás megkezdéséhez és lezárásához); b) nem elég a beszélgetés egyes 

részleteit önmagukban vizsgálni: egyes részletek vagy szekvenciák a szöveg egyik pontján mást jelenthetnek, 

mint a szöveg másik pontján (Schegloff 1984:438, Sacks – Schegloff 1973: 299). Így az egyes részszövegek 

értelmezéséhez – a szavak jelentésének ismeretén túl – szükségünk van azok mögöttes funkciójának 

felismerésére is. Schegloff példája (Schegloff 1984: 438) így hangzik: 

(1) „B: Igen. Hát akkor öltözködj, aztán menj, gyűjts be abból az ingyen kajából, 

 mi meg majd máskor megyünk el, Jutka. 

 C: Hát akkor jól van, János. 

 B: Szia. 

 C: Szia.” 

 

Miközben B kezdő megnyilatkozása grammatikai értelemben véve parancs vagy felszólítás, a valóságban 

egyik sem, hanem „a beszélgetés lezárásának kezdeményezése”. C megnyilatkozása sem a felhívásnak való 

engedelmeskedés, hanem beleegyezés a beszélgetés lezárásába (Schegloff 1984: 438). Mindez az elhelyezésből 

derül ki: a telefonbeszélgetések záró szakasza egy legalább négyfordulós szekvenciából szokott állni, ahol az 

utolsó szoros párt, a búcsúzást megelőzi egy előkészítő szakasz, és a vizsgált beszélgetésrészlet éppen itt 

helyezkedett el. 

 

3.4. Epizódok és szerkezet 

 

Clarke és Argyle a beszélgetések szerkezetén belül a „mezoszintet”, a szekvenciális szerveződést vizsgálták. A 

beszélgetéseket ők is a társas cselekvés keretében közelítették meg, és abból indultak ki, hogy a beszélgetés 

szerkezetének elemzéséhez nem elegendő az egyes beszédaktusok – pl. üdvözlés, óhaj, állítás, 

engedelmeskedés – megnevezése és az ezekből összeálló láncok leírása, ennél nagyobb egységeket – „a 

beszélgetés közép-méretű építőkockáit” (Clarke – Argyle 1997: 602) – kell kutatni. Ehhez a tervek és célok 

hierarchiájából indultak ki: „minden interaktor valamilyen cél elérésére törekszik, akár tudatában van ennek, 

akár nem. E célok különfélék lehetnek: szeressen meg a másik, információt kapjak vagy adjak át, változtassam 

meg a másik érzelmi állapotát stb. (…) A célok alcélokkal rendelkeznek” (motoros készség-modell, Clarke – 

Argyle 1997: 586). Ezt kiegészítették a szociális készségek modelljével, amelyben már a szabályok, a másik 

szerepébe való beleélési készség és a többi interaktor saját céljai és visszajelzései is szerepet kapnak. 

A célok és alcélok szerint a beszélgetések epizódokra tagolódnak. „Egy felvételi interjú például négy fő 

epizódból áll: a) üdvözlés, kötetlen csevej; b) az interjúkészítő kérdez; c) a jelölt kérdez; d) befejezés. Minden 

ilyen epizódnak további alcéljai vannak, amelyek mindegyikének további alcéljai vannak” vagy lehetnek 

(Clarke – Argyle 1997: 590); így az epizódok maguk is sokszor további kisebb egységekből állnak. Az egyes 



szituációkhoz tartozó verbális és egyéb elemeket, stílust, a megnyilatkozások sorrendjét szabályok alakítják; 

ezeket a szabályokat, illetve a szituációra vonatkozó egyéb szervezett ismereteket egyfajta „forgatókönyv” 

tartalmazza; e forgatókönyvek alapján ismerünk fel tipikus szituációkat és viselkedünk bennük a 

közmegegyezésnek megfelelő módon. 

Clarke és Argyle is hangsúlyozza, hogy mindezek – vagyis a jellegzetes interakció-szekvenciák, a 

beszélgetések epizódszerkezete, illetve az egyes epizódok felépítése vagy a szituációkhoz tartozó interakciós 

szabályok – kultúrafüggőek. 

E modell jelentősége, hogy bevonja az elemzésbe a beszélők, vagyis az interaktorok céljait és feladatait 

(melyeket a hymes-i modell is említett, de csak felsorolásszinten): Clarke és Argyle így, a célok és feladatok 

alapján rajzolja meg a beszélgetés hierarchikus belső szerkezetét (epizódok, azokon belül al-epizódok vagy 

ciklusok). Ez a modell bemutatja, hogy az egyes beszédaktusok vagy részszövegek hogyan és főleg miért 

kapcsolódhatnak egymáshoz, és hogyan tagolódhatnak aztán további kisebb részszövegekre. Hymes és Sandig 

(l. alább) modellje viszont azzal egészíti ki Clarke-ékét, hogy rámutatnak: a szövegtípusok mint verbális 

megoldások a beszélői céloktól függetlenül is léteznek. A szövegtípusok megszabják, hogy milyen beszélői 

célok miféle szövegekkel érhetők hagyományosan el; nemcsak a célok és szándékok irányítják tehát a szöveg 

felépülését, hanem a szövegtípus és a műfaj lehetőségei és szabályai is. 

 

3.5. Az interkulturális pragmatika 

 

A szövegtípusok és műfajok kulturális és történeti meghatározottságából fakad, hogy ezeknek a 

jellegzetességei szociológiai, kulturális antropológiai, kultúrtörténeti, néprajzi stb. szempontból is lényegesek 

lehetnek (vö. Hymes 1974, 1975, Réger 1990, Luke – Pavlidou 2002 stb.). A beszélésre vonatkozó szabályok 

országonként vagy népcsoportonként eltérő módjait a pragmatika egyik ága is kutatja: „A beszélőközösségek a 

beszédükben sajátos, rájuk jellemző, általuk kimunkált mintákat követnek. […] A pragmatikának a kultúrák 

közti különbségekre összpontosító, leginkább az egyes beszédaktusok mikéntjét összevető kutatási irányzata az 

interkulturális pragmatika (cross-cultural pragmatics)” (Szili 2004: 101). A beszédhelyzetekre is vonatkozó 

kulturális normák és eltérések leírásával e tudományterületek, elsősorban a kulturális antropológia és az 

interkulturális pragmatika is értékes segítséget nyújthat az egyes műfajok elemzéséhez (pl. Szili 2002a, 2002b). 

 

3.6. Kontextus és szerepek 

 

A műfajokkal kapcsolatban meg kell említeni Gumperz és Goffman nagyhatású elméleteit is. Gumperz a 

„kontextualizációs utasítások” („contextualization cues”) kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy a beszélők 

jelzéseket adnak egymásnak a kontextus értelmeztetésére vonatkozólag, tehát jelzik, hogy a lehetséges 

értelmezési keretek, kontextusok közül éppen melyikre gondolnak (Gumperz 1982). Ezek a kontextualizációs 

utasítások egyben abban is segítik a beszédpartnereket, hogy a társalgás adott szakaszát milyen műfajként vagy 

milyen beszédaktusként értelmezzék. Goffman (1999) a „szerep”- és „keret”-elméletben fogalmaz meg 

hasonlókat: egy interakció szereplői kölcsönösen meghatározzák, hogy éppen mi történik köztük, folyamatosan 

alakítják a szituációt, abban különféle szerepeket vesznek fel, és megnyilatkozásaikkal elfogadják vagy 

visszautasítják a másik választását. A „szerep” pedig (ami egy beszélgetés során szövegekben realizálódik) az 

adott szituációtípusra vonatkozó viselkedésegyüttes (vö. a forgatókönyv) része, egyben a műfaj része is. 

A műfaj vagy az egyes beszédaktusok értelmezése tehát a társalgáselemzési szemléletben nem fix és statikus 

a társalgás során, hanem ezt a beszédpartnerek konszenzusos módon, egymással együttműködve folyamatosan 

egyeztetik és dinamikusan alakítják (Drew – Heritage 1992: 19), hasonlóképpen a társalgás több más 

összetevőjéhez (pl. téma Brown – Yule 1983: 89–90, vagy a beszélők között levő viszonyok Goffman 1999, 

Diamond 1996). 

 

3.7. Cselekvésminta és szövegminta, részcselekvések és részszövegek 

 

Zárásképpen szeretném felidézni Barbara Sandig kognitív stilisztikai modelljét (Sandig 1972, 1986); ő nem 

társalgáselemzési, hanem stilisztikai oldalról közelít ugyan, de összekapcsolja a cselekvéselméleti 



megközelítéseket és a kognitív nyelvészet felismeréseit, és olyan átfogó modellt kínál, amelyben a fenti 

társalgáselemzési meglátások is jól elhelyezhetők
3
. 

E modell szerint a cselekvés egy cselekvéskontextusban keletkezik; a beszélők előzetes tudásuk segítségével 

bemérik, értékelik a helyzetet és kontextust; motiváció és célkitűzés jön létre; a szereplők döntést hoznak a 

megfelelő eszközökről s egyfajta „tervet képeznek”; a cselekvést valamilyen (az adott kultúrára jellemző) 

módon végrehajtják (a nyelvi cselekvés egy mondat vagy egy szöveg kimondásával történik; a nyelvi cselekvés 

végrehajtási módja pedig maga a stílus); a cselekvés eredményt hoz, az eredménynek pedig következménye van 

vagy lehet (Sandig 1986: 40–41). 

A cselekvéseket egy társadalmilag meghatározott cselekvésminta alapján végezzük. Vannak olyan összetett 

cselekvésminták, amelyeket jellegzetesen és hagyományosan szövegekkel hajtunk végre: ezek a jellegzetes 

cselekvésmintákhoz tartozó, tipikus szövegek a szövegtípusok (Sandig ezeket – a németben általánosan 

Textsorte helyett – szövegmintának (Textmuster) nevezi, én Kocsány nyomán „szövegtípusnak”). A 

cselekvésminták jellegzetes részcselekvés-típusokat tartalmazhatnak; a részcselekvés-típusok pedig 

részszövegekként realizálódnak. Egy szövegmintához tartozhatnak kötelező és fakultatív részszövegek, 

amelyek sorrendje lehet kötött vagy kötetlen (Sandig 1986: 172–173). 

Ezek alapján tárgyalja a társalgási szövegfajtákat is. A beszélgetések lefolyására is vannak a 

„szövegmintákhoz” hasonló minták, ezeket ő „társalgásmintáknak” hívja. A jellegzetes „társalgásmintákról” 

vagy társalgástípusokról elmondható, hogy tipikus szituációkhoz kapcsolódnak; tipikus részcselekvésekből 

állnak; a beszélgetés szerkezete fázisokra osztható, és jellegzetes kritériumok és jelzések szabályozzák, hogy 

mikor lehet áttérni a következő fázisra; tipikus módjai vannak a témakifejtésnek; s a beszédpartnerek 

dinamikusan egyfajta „összcselekvés” részeit dolgozzák ki és valósítják meg együttesen (Sandig 1986: 193). 

Látjuk tehát, hogy a Sandig-féle társalgásminták a szövegen magán kívül egyéb (pragmatikai és interakcionális, 

a társalgási normákhoz kapcsolódó) jellemzőket is tartalmaznak, és összhangban vannak a bemutatott 

diskurzuselemzési felismerésekkel. 

 

3.8. Összegzés 
 

Sematikusan összegezve tehát az alábbiak lényegesek egy adott műfaj jellemzéséhez: 

 

I. Szituáció és szereplők 
Szituáció: van-e speciális szituáció, amelyhez e műfaj kizárólagosan kapcsolódik? Van-e szerepe a fizikai 

helyszínnek? A résztvevők személye, helyzete mennyiben kötött? Járnak-e jellegzetes szerepek és 

hierarchikus viszonyok az adott műfajjal, vagy ez szabadon alakítható? 

II. Célok és beszédaktusok: van-e sajátos, speciális célja az adott beszélgetésnek? Egyetlen cselekvéshez 

(akcióhoz) tartozik-e, vagy többhöz? Ennek megfelelően: egyetlen vagy több beszédaktus található benne? 

Mik ezek és milyen alapon szerveződnek? 

III. Formai jellemzők: 
1. Stílus, regiszter (szókincs, nyelvtani szerkesztettség foka stb.): van-e kötelező stílusa? 

2. Jellegzetes kifejezések: vannak-e benne? (pl. kondoleáció) (Összefügg a stílussal) 

3. Szerkezet: mennyire kötött a szerkezete? Milyen kötelező és fakultatív részei, részszövegei vannak? 

(Összefügg a beszédaktusokkal) Milyen szomszédsági párok vagy szekvenciák jellemzők? (Összefügg az 

interakciós viselkedéssel) 

4. Terjedelmi korlát, hosszbéli kötöttség: van-e? 

5. Társalgási viselkedés: van-e jellegzetes interakciós szerkezet, jellegzetes interakciós jelenségek? 

IV. Tartalmi sík: van-e jellegzetes témája? Tartalmi behatároltság van-e (pl. új elem, információ)? 

V. Különleges pragmatikai összetevő: van-e benne ilyen elem, és szervesen hozzátartozik-e az adott 

műfajhoz? (Pl. a mondás, pletyka esetében van)
4
 

 

                                                           
3
 Megközelítése persze nem teljesen idegen a fentiektől, hiszen olyan stilisztika felrajzolására törekszik, amely a funkciók, 

a nyelvhasználók és a nyelvhasználat felől indul ki, s amelynek a „nyelvi cselekvés elmélete” az alapja („Die Grundlage 

einer solchen Stilistik ist eine Theorie sprachlichen Handelns”; Sandig 1986: 13). 
4
 Ezek a tényezők szorosan összefüggnek egymással. A beszélgetéseknek lényeges paralingvisztikai jelenségei is vannak, 

ezekre itt terjedelmi okokból nincs mód kitérni. 



A beszélgetés alakításában és így a műfaj kiválasztásában az egyik elsődleges szempont a célok és 

motivációk rendszere. Másik elsődleges pont a szituáció: intézményes vagy informális-e, milyenek a 

résztvevők, a szerepek és a viszonyok? Ezek figyelembevételével történik a választás a lehetséges cselekvések, 

műfajok és beszédaktusok, majd az ehhez tartozó szöveglehetőségek közül, tudatos célkövető stratégia vagy 

öntudatlanul követett cselekvés- és szövegminták alapján. 

Az egyes műfajok és maguk az egy-egy műfajhoz tartozó szövegek (pl. telefonbeszélgetések) is erősen 

eltérőek lehetnek
5
. Alapvető kérdés, hogy alkothatunk-e ezekből valamiféle átfogó tipológiát (vö. Kocsány 

2002: 54)? A beszéd műfajai véleményem szerint nem foglalhatók teljes, deduktívan levezethető rendszerbe, de 

ilyenre nincs is szükség, mivel a valóságban sem így sajátítjuk el és nem is így működtetjük őket. A 

szövegtípusok és a kommunikációs műfajok elsajátítása és később felismerése a mindennapi nyelvhasználatban 

nyitott kognitív kategóriák működtetéseként történik, amelyek a gyakorlatban megismert szövegpéldányok és 

jellegzetes cselekvések, ismétlődő szituációk összevetéséből szűrődnek le. 

 

4. Három társalgási műfaj bemutatása 
 

Az alábbiakban megkísérlem bemutatni három társalgási műfaj főbb jellegzetességeit: az utcai útbaigazítás-

kérést, a pletykát és a telefonbeszélgetést. E három műfaj rendkívül különbözik egymástól; annyi közös 

bennük, hogy mindhárom nem-intézményes, hétköznapi stílusnak számít. 

 

4.1. Utcai útbaigazítás-kérés 

 

(2)  Szituáció, helyszín: a vezető kiszól az autóból a lehúzott ablakon át az utcán a 

 ház előtti kertet söprögető néninek. 

 A: Elnézést, merre van az Ungvár utca? 

 B: Itt tovább a kereszteződésig, utána pedig két utcát balra. 

 A: Tehát ezzel párhuzamos arra? 

 B: Igen. 

 A: Köszönöm. Viszontlátásra. 

 B: Viszontlátásra
6
. 

 

Az utcai útbaigazítás-kérés jellegzetes beszélt nyelvi műfaj: szabályait implicit módon, a nyelvi-kulturális 

szocializáció során sajátítjuk el, intézményes keretek között nem tanuljuk, nincsenek közismert, explicit 

szabályai. Mégis mindenki ismeri és felismeri ezt a műfajt, és szükség esetén maga is alkalmazni képes. Itt az 

alábbi fő vonások tűnnek meghatározónak: 

 

I. Szituáció, fizikai helyszín, résztvevők személye, helyzete, szerepviszonyai 
Meghatározó a szituáció és a fizikai helyszín. Az „utcai információ-kérés” csak meghatározott helyen 

(közterületen) jöhet létre, jellegzetes szituációban, bizonyos szereplők között; feltételezhetőnek kell lenni, 

hogy az érdeklődő igényli a kért információt, a megszólított pedig képes megadni azt (a ház előtt söprögető 

néni például nem kezdeményezhet ilyen műfajt a járókelőkkel). 

II. Célok és beszédaktusok 
E műfajhoz meghatározott kommunikációs cél tartozik: konkrét információ megszerzése. A műfaj egyetlen 

beszédaktus köré szerveződik: ez a kérdés. 

III. Forma 

1. Stílus, regiszter 

Van stílusbeli kötöttség, kötelező jelleggel: semleges/udvarias stílus. 

2. Jellegzetes kifejezések 
Nincsenek kötelező/meghatározó elemek, de vannak jellegzetes fordulatok (az udvarias kérdés vagy ennek 

különféle pragmatikai alakzatai; részletesen l. Szili 2002, 2004) 

                                                           
5
 Egyes műfajoknak pl. rendkívül kötött a szerkezete (pl. mise), míg mások szinte teljesen kötetlenek (pl. pletyka), 

némelyek egyetlen beszédaktusból állnak, mások pedig bármennyi beszédaktust tartalmazhatnak (pl. csevegés). 
6
  Az idézett példák valós beszélgetésekből származnak. 



3. Szerkezet 
E szövegtípusnak kötött szerkezete van. Ez az alábbi sémával írható le: 

A: köszönés, bocsánatkérés vagy figyelemfelhívás 

A: kérdés 

B: válasz 

A: megköszönés, elköszönés 

B: elköszönés 

Ezek kötelező elemek. E szerkezet az alábbi „fakultatív” elemekkel bővíthető (a fakultatív elemek kurzívval 

szedve): 

A: köszönés, bocsánatkérés vagy figyelemfelhívás 

B: rövid visszaköszönés 
A: kérdés 

indoklás 

B: válasz 

A: visszakérdezés, pontosítás 

B: magyarázás, pontosítás 
A: megköszönés, elköszönés 

B: elköszönés 

A minimális szerkezet bizonyos mértékig bővíthető, például (kevés) személyes jellegű megjegyzésekkel. Ha 

ezek mértéke meghaladja az 1–2 fordulót, akkor műfajváltás történik, és a beszélők áttérnek a „kötetlen 

beszélgetés” műfajára. Ez az alapszerkezet hasonlít a kérés beszédaktusához tartozó szerkezethez. Szili 

(2002: 16) a kérés pragmatikájáról szóló tanulmányában ezt írja: „Így a létező mintákat követve elemeztem a 

kérések szerkezetét, vagyis azt, hogyan építették fel őket a beszélők. A Ne haragudjon, de tudna adni egy 

tollat, az enyémet otthon felejtettem tipikusnak tekinthető megnyilatkozássorban érezhetően nem minden 

tagmondat bír egyforma jelentőséggel, s tölt be azonos funkciót, tehát az alábbi kisebb egységekre osztható: 

1. Megszólító avagy figyelemfelkeltő kifejezés (address term): ne haragudjon. 2. Fő cselekmény (head act), 

a tulajdonképpeni kérés kifejezője: tudna adni egy tollat? 3. Kötőelemek (adjuncts) vagy más 

terminológiával támogató lépések (az utolsó mondat), melyeknek szerepe az, hogy alátámasszák, indokolják 

a kérést”. 

4. Terjedelmi korlát, hosszbéli kötöttség 

Van, a célhoz kapcsolódva. Ha az alapértelmezett terjedelmet (l. a szerkezetnél is) átlépi a beszélgetés, akkor 

műfajváltás történik (pl. a „csevegés” műfajba). 

5. Jellegzetes interakciós szerkezet vagy normák 

Van: a műfajhoz jellegzetes interakciós szerkezet tartozik: rövid fordulók, gyakori váltás, csupa kérdés-

felelet pár. A műfaj lényegi alapsémája egy szoros vagy szomszédsági pár: kérdés – válasz. Ez bővül ki a 

szociális funkciójú elemekkel (figyelemfelhívás, üdvözlés, elköszönés). 

IV. Tartalmi-tematikai kötöttség: 

Erős tematikai kötöttség jellemző, a célhoz kapcsolódva. Ha az alapértelmezett témát (l. a szerkezetnél is) 

átlépi a beszélgetés, akkor műfajváltás történik. 

V. Különleges pragmatikai összetevő (pl. értékítélet) 

Jellemzően nincsen. 

Összegezve: ez egy viszonylag egyszerűen jellemezhető műfaj. Elmondható, hogy csak bizonyos 

helyszíneken, bizonyos feltételeknek megfelelő személyek között játszódhat le, a helyszín, a szituáció és a 

szereplők személye és viszonya tehát meghatározó. A beszédeseménynek konkrét célja van (meghatározott 

információ megszerzése), és egy központi beszédaktus köré szerveződik; a szöveg terjedelme, szerkezete, 

témája ennek megfelelően erősen kötött, stílusa behatárolt (udvariassági normáknak megfelelően). 

Ezekkel a jegyekkel és szerkezettel sok más rokon műfaj is leírható: így pl. az idő (óra) utáni érdeklődés, 

vagy bármilyen más, rövid információ megszerzésére irányuló kérdés (pl. „Elnézést, merre találom a női 

mosdót?”; „Meg tudná mondani, honnan indul a miskolci gyors?” „Nem tudjátok, van az áruházban ruhatár?”); 

illetve közelálló műfaj az udvarias kérés is. E műfajokban közös, hogy ugyanaz az egy beszédaktus (kérdés) 

vagy a kérdéshez hasonló (kérés) (gyakran a kérdésbe beágyazottan, közvetett beszédaktusként, Szili 2002, 

2004, Ervin-Tripp 1976) tartozik hozzájuk; ezekre ugyanúgy jellemző a fent vázolt szerkezeti séma, a 



terjedelmi, tematikai és stílusbeli kötöttség. E séma tehát valamiféle nálunk jellemző kulturális „alapsémának” 

tekinthető, amely megadja, hogy ilyen helyzetben kinek mit és hogyan kell mondani. 

 

4.2. A pletyka 

 

(3) a. Szituáció: társasházi gyűlés után két szomszéd (A, B) a ház előtt vár egy 

 harmadikra, beszélgetnek. A harmadik szomszéd (C) megérkezik. 

 C: Elnézést, csak eddig tartott… 

 A: Semmi baj, mi addig elpletykálgattunk itt Ili nénivel… 

 C: Igen? 

 A: Igen, arról, hogy László hogy elkésett, és annyit sem mondott hogy bikkmakk.  

 Pedig hárman vártunk rá… 

 C: Hát igen… 

 A: Ilyenkor látszik, ha valakinek nem volt gyerekszobája. 

 C: Bizony! 

 

(3) b. Szituáció (két barátnő beszélget): 

 A: Ennek a bejárónőnek az a nagy hibája, hogy nagyon pletyós. 

 B: Igen? 

 A: Ja… Rengeteget dumál… Engem is zavar, és nem is halad a takarítással… 

 

Míg az utcai útbaigazítás-kérés viszonylag rövid és egyszerű műfajnak tekinthető, a pletyka kifejezetten 

összetett és jóval nehezebben meghatározható szövegtípus. A pletyka megjelenhet egy teljes beszélgetésként, 

mint önálló beszédesemény, de ugyanígy lehet csupán egy beszélgetés része is. A pletyka műfaja explicit 

megnevezésre is kerülhet (mint például a példaszövegekben), gyakrabban azonban rejtett módon valósul meg: 

nemcsak nem neveződik meg, de még az azonosítása sem egyértelmű. 

Ries és társai (2000) elemzései szerint a pletyka (gossip) a „hétköznapi társalgás” (csevej, csevegés), azon 

belül is a történetmondás vagy -elmesélés („story telling”) egyik alfaja; egy harmadik személyről szól, és 

negatív értékelést tartalmaz („a story-telling segment with a negative evaluation about a third person”, Ries et 

al. 2000: 2). Ries és társai problémaként említik, hogy az általuk elemzett rokoni beszélgetésekben találtak 

olyan részeket, amelyek pletykának tűnnek, de nem harmadik, hanem első személyre (a beszélőre) vonatkoztak, 

számos esetben pedig nem találtak explicit értékelést (Ries et al. 2002: 2). Sajnos nem említenek példákat, így 

az első esettel nem lehet érdemben foglalkozni. A második probléma nem feltétlenül probléma, ha figyelembe 

vesszük, hogy az értékelés vagy értékítélet nemcsak explicit módon történhet. Ugyanakkor meg kell jegyezni, 

hogy a pletyka nemcsak a történetelmondás egyik alfaja lehet, hanem egyetlen kijelentés, egy egymondatos 

információ is. 

Más módon közelíti és határozza meg a pletykát Szvetelszky (2002), aki egész monográfiát szentel e 

műfajnak és különféle altípusainak (pl. véletlen-pletyka, gyógypletyka, sznob pletyka, polgári pletyka, 

ágypletyka, tudományos pletyka stb.). A pletyka szerinte is „kommunikációs műfaj”, és elkülöníthető a 

fecsegéstől vagy az információ egyszerű terjedésétől. A pletykát társadalmi jelenségként, általánosságban 

határozza meg: „A pletyka ismerhető szereplőkről szóló, lokális összefüggésekben értelmezett, nem publikus 

információ, melynek legfőbb attribútuma a terjedés” (Szvetelszky 2002: 35). A pletyka és a történetelmondás 

kapcsolatára is utal: „A pletyka, szűken és tágan értelmezve is: történet. Néha ugyan szerkezet nélkül, hol eleje 

nincs, hol vége (ez a rosszabbik eset), van azonban folytonossága…” (Szvetelszky 2002: 40). Emellett kiemeli: 

„A témaválasztás, a stílus, az előadásmód, az összes választható körümény együtt ad árnyalt képet a 

pletykálásról…” (41). Hangsúlyozza: a pletyka nemcsak szövegtípus, nemcsak szöveg, hanem összetett 

kommunikációs műfaj: „a pletyka kapcsán nem szabad csak szövegekben gondolkodni” (43). A pletykánál igen 

fontosak a nem verbális jegyek: „Egyfelől a nem verbális megfelelőnek gyakran nagyobb az ereje, másfelől, és 

ez a pletyka vizsgálatakor elsődleges szempont: a nem verbális üzenetnek a finom többértelműséggel könnyen 

adhatunk alternatív olvasatot” (uo. 43) – Ez a megfigyelés magyarázatot adhat arra, hogy Riesék sok 

pletykában miért nem találtak explicit értékítéletet: az egyértelműség elkerülése egyenesen kívánatos lehet. 

Szvetelszky kitér a pletykálás működésére és okaira is. A pletyka mechanizmusához tartozónak tekinti a 

terjedést és az információk ehhez szervesen kapcsolódó változását és torzulását. A pletykálás okaiként a 



beszédpartnerek hasznát nevezi meg: „a pletykát leginkább a jutalom tartja fenn, a belső és a külső jutalmak” 

(uo. 46); „a tudás: hatalom. A pletyka: tudás és hatalom; […] kommunikációs fölény, […] a jólértesültség 

fitogtatása” (uo. 44, 45), „a pletyka […] elhelyez az adott közösség hatalmi viszonyaiban is” (uo. 45). A 

pletyka egyben közösségi aktus is: „A pletykálás aktusában ott van a hízelgés (megtisztellek a bizalmammal) és 

a leereszkedés. […] A csoportra vonatkozó hálózatalakító jellegéből következően […] alapvető szerepe van a 

társadalmi kötődések és kötések kialakításában” (uo. 53). A negatív értékítélet meglétére is rámutat: „Amikor 

pletykálni kezdünk, már az első szóval eldől, hogy mi vagyunk a jók, akik mondjuk és hallgatjuk, és az a rossz, 

akiről beszélünk: a távollevő. […] A pletykával – az adott pillanatban – határt húzunk közte és közöttünk” (uo. 

55). Ugyanakkor kiemeli a hallgató/befogadó szerepét a pletyka létrejöttében (a jelentéstulajdonítás és 

értelmezés által): „Egy közlés attól pletyka, ha annak fogadom el és nem egyébnek: nem hírnek vagy 

tereferének – ha eszerint viszonyulok hozzá” (uo. 37, vö. még 92). 

Bár e leírásnak nem minden pontja világos (pl. hogy az interakción belül vagy társadalmi terjedésében 

vizsgálja-e a pletykát), de sok fontos jellemzőre rámutat: nem publikus, magánjellegű információ terjesztése; a 

kontextualizációs utasítások (pl. stílus, előadásmód) fontossága; a pletykálás célja és hasznai; a negatív 

értékítélet léte; a befogadó szerepe a műfaj azonosításában és a jelentéstulajdonításban. A terjedés szerintem 

nem legfőbb „attribútuma” a pletykának, sőt, nem is igazán lényeges: egy szöveg pletyka lehet akkor is, ha 

csak egyszer hangzik el. 

Keim (2001) egy nyelvhasználó csoport jellegzetes beszélgetési szokásait kutatva, konkrét társalgásokban 

vizsgálja a pletykát. A fentiekkel összhangban van az ő definíciója is: „bei Klatsch eine Person mit einer 

anderen Person über private Angelegenheiten einer nicht-anwesenden dritten Person, die beiden gut gekannt 

ist, in negativer Weise redet” (Keim 2001: 132), vagyis a pletyka egy távollevő, a beszélők számára jól ismert 

harmadik személy magánjellegű ügyeiről szóló, negatív felhangú beszélgetés (általában „nyílt kritika, 

felháborodás és erkölcsi ítélkezés” van a pletykában). Keim rámutat, hogy a pletyka a társadalmi kontroll és 

normakidolgozás/-egyeztetés egyik eszköze. A pletyka megítélése ambivalens és társadalmanként, 

csoportonként eltérő: egyes csoportokban szégyellnivaló, kerülendő dolog, máshol a mindennapi 

kommunikáció elfogadott formája. Ő is kiemeli a pletyka közösségteremtő hatását: a pletykálás erősíti a 

csoport identitásérzését, a tájékozódást és az összetartozást (Keim 2001: 135). Keim ezt konkrét vizsgálatokkal 

is alátámasztja: külön hangsúlyozza a konszenzust mint a pletyka egyik feltételét és alapelemét, és elemzésében 

vizsgálja ennek megvalósulási formáit. Bemutatja, hogy a kifejlett, jól kidolgozott pletyka-példányokat a 

beszélgetés résztvevői együttesen hozzák létre („gemeinsame Produktion”). 

Elemzésében vizsgálja az interakciós viselkedést is. Két alapvető, jellegzetes interakcionális struktúrát 

figyelt meg az elemzett szövegekben: a „körbejárós pletykálást” („Klatsch in Runden”) és a „kórusban-

pletykálást” („Sprechen im Chor”). Mindkét esetben a szereplők kooperációja jellemző
7
. Elemzésében nem 

merül fel a történetelmondás műfaja, ehelyett a kooperatív társalgás kerül előtérbe. Érdekes a „bizalmas, nem-

publikus, magánjellegű információ” eleme: bár a kiindulási definícióban szerepel, a konkrétan vizsgált 

szövegekben ez nem jellemző (pl. a kipletykált személy vendéglőbe járási szokásairól, előnytelen testi 

adottságairól beszélgetnek). Mindhárom leírásban egyezik azonban a negatív értékítélet és az ismert, távollévő 

harmadik személy mint a pletykálás tárgya. 

A pletyka jellemzőit e leírások alapján így foglalhatjuk össze: 

 

I. Szituáció, fizikai helyszín, résztvevők személye, helyzete, szerepviszonyai: 
A szituációnak és helyszínnek nincs meghatározó jelentősége. A résztvevők személye nem kötött, de 

behatárolt (általában ismerősök között, és a pletyka tárgya is ismert személy). Szerepviszonyok: a beszélők 

viszonyára jellemző, hogy a pletyka bizonyos fokú bizalmasságot, alkalmi érzelmi közösséget teremt. 

II. Célok és beszédaktusok: 
Nincs közvetlenül megfogalmazható cél. A pletyka kommunikációs céljai egyrészt egybeesnek a 

történetelmondás vagy információközlés céljaival; áttételesen szociális funkciója lehet, úgymint 

konszenzusélmény, közösségteremtő hatás vagy a beszélői és hallgatói hasznok (jólértesültség jelzése stb.). 

                                                           
7
 A „körbejárós pletyka” esetében ugyanazt a tényállást járják körbe alaposan a beszélők, egy kijelentés körül köröznek, 

hasonló tartalmú, egymást erősítő megnyilatkozások hangzanak el. A „kórusban mondott” pletyka interakcionálisan is 

közvetlenül megjeleníti a beszélők közti „összhangot” és egyetértést: sokszor egyszerre, akár hosszú átfedésekkel 

(együttbeszélésekkel), vagy egészen kis időbeli elcsúszással a beszédpartnerek hasonló felépítésű és prozódiájú, újabb és 

információkat tartalmazó hozzászólásokkal egészíti ki egymást. 



A pletyka nem kapcsolódik egyetlen jellegzetes beszédaktushoz (hacsak a „valakiről-rosszat-mondás” 

mozzanatát nem tekintjük a kirekesztéshez, elhatárolódáshoz hasonlóan egyfajta absztrakt beszédaktusnak). 

III. Forma 

1. Stílus, regiszter 

Van jellegzetes stílus: csevegő, bizalmas, baráti, kooperatív stílus jellemző a pletykára, ami a 

szerepviszonyok és a téma következménye, bár nem kötelező elem. 

2. Jellegzetes kifejezések 
Nincsenek kötelező kifejezések, amelyeknek a pletykában szerepelniük kellene, szókincse szabad. Gyakran 

megjelenő kifejezés: „képzeld (el)”. 

3. Szerkezet 
Nincs saját, önállóan meghatározó szerkezete; egybeesik a kötetlen beszélgetés (csevegés), a 

történetelmondás vagy információközlés szerkezetével. 

4. Terjedelmi korlát, hosszbéli kötöttség 
Nincs terjedelmi kötöttség. A pletyka állhat egyetlen megnyilatkozásból is, de egy vagy több hosszú 

történetből is. 

5. Jellegzetes interakciós szerkezet 
Gyakori interakciós szerkezet a „körbejárós pletyka” vagy a „kórusban való pletykálás”, de ez nem kötelező. 

A kooperáció kifejezésére megengedett a közbevágás és a hosszabb együttbeszélés is. 

IV. Tartalmi-tematikai kötöttség 
Kötelező tematikai elem nincs, behatároltság van: jelen nem levő, a beszélők számára ismert vagy ismerhető, 

harmadik személyről kell szólnia. Tovább olyan (lehetőleg bizalmas) információt kell közölni, amely a 

másik fél számára nem ismert. 

V. Különleges pragmatikai összetevő 
Igen fontos. A pletyka egyik jellemző vonása: a negatív értékítélet megléte. Nem kizárólagos, de gyakori és 

jellegzetes elem. Lehet explicit vagy implicit negatív értékelés. Pragmatikai jellegzetességként említhető 

meg a pletykálás által létrehozott közösségérzés és egyfajta bizalmasság is a résztvevők között. 

Ki kell emelni, hogy Kocsány a mondás mint szövegtípus kapcsán (Kocsány 2002) is felhívja a figyelmet a 

pragmatikai szempontra mint tipológiai tényezőre: a mondás esetében szintén jellegzetes jegy a morális 

tartam, az „értékítélet” megléte. A pletyka esetében is lényeges jegy az értékítélet, mégpedig a pejoratív 

értékelés. 

 

Összegezve tehát, a prototipikus pletyka legfontosabb jellemzőiként az idézett tanulmányok ezeket említik: a 

történetelmondás, információközlés vagy csevegés egyik alfaja; nincs saját, önálló szerkezete; harmadik, jelen 

nem lévő személyről szól; új és nem publikus (magánjellegű) információkat közöl; negatív értékítélet van 

benne. 

 

Problémák 
 

A fenti leírásokból sokat megtudtunk a pletykáról, de újabb kérdéseket is felvetnek. A három tanulmány 

nagyjából azonosan határozta meg a pletykát; ugyanakkor egyes példák azt mutatták, hogy a definíció 

elemeiből nem kell mindegyiknek megvalósulnia, a beszélők mégis a pletyka-műfajt azonosítják. A Keim által 

elemzett szövegekben és a (3a) példában nem volt fontos az új információ megléte, elég volt a negatív 

értékítélet; a (3b) példában pedig a mennyiség volt elég a „pletyka” kategória előhívásához. 

Úgy tűnik, egyes tipikus jellegzetességek erőteljes megjelenése már elég lehet egy adott kategória 

aktiválásához, ennek köszönhetően a beszélők – bármit mond is a műfaj elméleti meghatározása – a saját 

nyelvhasználói gyakorlatukban a pletyka megnevezést használták. Ez összhangban áll azzal, hogy a „a kognitív 

pszichológiai kutatások alapján felállított nyitott típusfogalom megjelöli a típus jellemző jegyeit a 

prototípusban vagy a prototipikus példányban, de nem teszi kötelezővé minden példány számára azokat” 

(Tolcsvai Nagy 1996: 37). A fenti példák jól illusztrálják, hogy tipikusabb és kevésbé jellegzetes 

pletykapéldányok is léteznek, megfelelve annak az elvnek, hogy „a típusokba sorolt példányok különbözhetnek 

egymástól: a típusok jó része esetében vannak »jobb« és »kevésbé jó« odasorolható példányok” (Tolcsvai Nagy 

1996: 37). Kérdés, hogy végül tehát hol húzódnak a pletyka határai? Vajon olyan rokon műfajok, mint a 

„fecsegés” és a „kibeszélés” azonos, külön, vagy esetleg egymást részben átfedő kategóriáknak számítanak-e a 



beszélők számára? Kérdés az is, vajon ugyanarról írnak-e „gossip” kapcsán Ries és társai (2000), mint amit 

Keim (2001) „Klatsch” és mi magyarok „pletyka” alatt értünk? – A fecsegés és a pletyka között a magyarban, 

úgy tűnik, ott áll határvonalként a negatív értékítélet; a kibeszélés és a pletyka között az új információ megléte; 

Keim és Ries tanulmányaiban azonban ez nem lényeges elem, ahogy a (3b) példában sem. Érdemes lenne tehát 

egy beszédközösségen belül további vizsgálatokat végezni arról, hogy a beszélők tudásában milyen kép él a 

pletyka mint műfaj egyes jegyeiről. 

 

4.3. Telefonbeszélgetés 
 

Míg a pletykánál az kérdés, hogy hogyan azonosítjuk és ismerjük fel e műfajt, a telefonbeszélgetéseknél ez 

eleve adott; itt ehelyett az az érdekes, hogy milyen is ez a műfaj, milyen részszövegek, kötelező vagy jellemző 

struktúrák és társalgási szabályok figyelhetők meg benne? 

A telefonbeszélgetés a társalgáselemzés egyik kedvelt kutatási területe. A kutatók egységesen az általunk is 

használt szövegtípus vagy műfaj kategóriájába szokták besorolni („Textsorte Telephongespräch” Fix – 

Habscheid – Klein 2001, Fetzer 1997; „genre telephone call” Yotsukura 2003 stb.). Kérdés persze, hogy 

valóban egy önálló szövegtípusról van-e itt szó; a telefonbeszélgetéseken belül ugyanis több fő kategóriát 

figyelhetünk meg, vannak hivatalos és személyes beszélgetések, vannak célorientált és kapcsolatorientált 

szövegek stb., és ezek akár kombinálódhatnak is egymással. Ezeken belül továbbá számtalan más szövegtípus 

is felfedezhető: például csevegés, történetelbeszélés, információkérés, banki ügyintézés, tanácskérés, 

vigasztalás, kioktatás stb. Mindezekből következően a telefonbeszélgetés mint kategória jóval kötetlenebb sok 

más, hagyományos műfajnál: terjedelmileg és tematikailag szinte bármilyen határok között mozoghat. Jóval 

összetettebb is: olyan beszédesemény, amely számos és sokféle beszédaktusból épülhet fel; nem rendelhető 

hozzá egyetlen sajátos beszédaktus, mint például az „utcai információkéréshez”. 

Ugyanakkor léteznek minden telefonbeszélgetésben meglévő, kötelező jegyek, és van egyfajta tipikus – 

kultúránként változó (vö. pl. Luke – Pavlidou 2002, Yotsukura 2003) – telefonos beszélgetés- és 

szövegszerkezet és lefolytatási mód. Ennek alapján azt mondhatjuk: a telefonbeszélgetés valóban önálló műfaj; 

tág főkategória a társalgási műfajok között, és saját szabályokkal rendelkezik. E főkategórián belül más 

társalgási műfajok is megjelennek, melyek kombinálódnak a telefonbeszélgetés általános normáival, és így a 

telefonbeszélgetések jellegzetes alcsoportjai jönnek létre (például telefonos ügyfélszolgálati ügyintézés, 

információkérés, telefonos csevegés stb.). 

A továbbiakban a telefonbeszélgetés mint fő műfaj legfontosabb jellemzőit tekintem át, elsősorban a globális 

struktúrára vonatkozó, valamint a hívás céljával, témakezeléssel kapcsolatos jellegzetességeket; az egyes 

alcsoportokra vonatkozólag számos további részletet lehet még vizsgálni (például a probléma megtárgyalását a 

japán üzleti beszélgetésekben (Yotsukura 2003), a hívás céljának megnevezését magán- és hivatalos 

beszélgetésekben („reason-for-call” vö. Luke – Pavlidou 2002, Schegloff 1968 stb.)). 

 

A telefonhívások szerkezete 
 

A telefonbeszélgetések belső szerkezetét két fő szempontból szokás vizsgálni. Egyrészt vizsgálható e 

beszélgetések mikrostruktúrája, vagyis a párbeszéd és a fordulók szerveződése, a konverzációs szabályok (l. 

elsősorban Sacks – Schegloff – Jefferson 1974): a beszélőváltás, az együttbeszélés stb. Ezek a telefonálás 

esetében lényegüket tekintve nem különböznek a beszélgetés vagy párbeszéd egyéb fajtáitól. 

A legtöbb elemzés a telefonbeszélgetések makro- vagy globális struktúráját vizsgálja (pl. Schegloff 1968, 

Sacks – Schegloff 1973, Luke – Pavlidou 2002, Wright 2004), ezen a beszélgetés legfőbb szakaszai: a 

bevezetés, a középrész és a lezárás értendők. Ezekre vonatkozólag a telefonálás sajátos szabályokkal 

rendelkezik; ezek egy része általánosan, minden telefonbeszélgetésre jellemző, más részük erősen kultúrafüggő 

(maguk a telefonálási szokások kultúránként erősen különböznek egymástól). 

A makrostruktúrában vannak kötött szerkezetű, kötelező részszövegek és fakultatív szövegek. A beszélgetést 

kezdő és lezáró szekvenciák nagymértékben kötöttek; középen vannak a fakultatív részek, itt a beszélgetés 

szabadon alakulhat. A globális szerkezet három fő szakaszával („openings, closings, and topic management in 

telephone calls”, Luke – Pavlidou 2002: 9) kapcsolatban az alábbi kérdések a legfontosabbak: hogyan épül fel a 

bevezető és a lezáró szakasz, milyen jellegzetes kifejezéseket tartalmaz? A bevezető szakasz hogyan 



kapcsolódik a folytatáshoz; hogyan alakul a hívás témájára vagy céljára való rátérés („topic management”); 

majd hogyan készítik elő a beszélők a búcsúzást, milyen a lezárás jellegzetes szerkezete? 

 

A beszélgetés indítása 

 

A telefonbeszélgetés első, bevezető szakasza a szövegtípus legfontosabb kötelező részszövegének tekinthető. 

Kifejezetten műfaj- és egyben kultúrspecifikus a telefon felvételekor mondandó kifejezés, amely nyelvenként, 

országonként változik („Halló! Vej! Mosi-mosi!”) (HVG 2004/47). Ez valójában már egyfajta válasz, vagyis a 

telefonbeszélgetésre jellemző szomszédsági pár második része: az első maga a csengés (Schegloff 1984: 108), s 

erre válaszol az, aki felveszi a kagylót. Ezt a kifejezést nagyban befolyásolja a hívó ismert vagy ismeretlen 

mivolta (vö. Schegloff 1984: 108). „Európában például bemutatkozik a hívó fél, nem így Dél-Amerikában. 

Például Argentínában és Brazíliában – de az európai Portugáliában is – a kagylót felvevő ezt hallhatja: „Ki 

beszél?”. […] Külföldi hívók számára esetleg az tűnhet nyersen, hogy a németek leggyakrabban pusztán a 

családnevüket uo. – például: Schmidt” – vakkantják bele a kagylóba. Kenyában viszont különösen udvariasak 

az emberek. A hívó és a hívott azonnal bemutatkoznak egymásnak, mert rengeteg a félrekapcsolás, ezért jó 

tudni, tényleg azzal társalog-e az ember, akivel tervezte” (HVG 2004/47). „Franciaországban a telefonhívás 

tolakodás, így a hívó mintegy kötelességének érzi, hogy ellenőrizze a számot, bemutatkozzon, és elnézést 

kérjen a zavarásért. […] Észak-Amerikában nem tekintik különösebb tolakodásnak a telefonálást […], ritka, 

hogy valaki mentegetőzzön a telefonálás miatt” (Wardhaugh 2002: 271). Ugyanakkor a hívószámkijelzéses 

telefonok e téren is változást hoznak: általuk eleve ismertté válik a hívó kiléte, s ilyenkor a beszélgetés gyakran 

már a „Szia!” vagy akár a „Mondjad!” kifejezéssel kezdődik (ami szintén egy szomszédsági pár második 

része), mintha a telefonhívás ténye (a csengés) maga már a beszélgetés megkezdése – a hívó bemutatkozása és 

köszönése – lett volna. 

Tehát a telefonbeszélgetés első szabálya a következő: „a válaszoló szólal meg először” (Schegloff 1984: 

116). E válasz olyan fontos része e szekvenciának, hogy elmaradása kényszerítő erővel bír a felhívó fél 

számára, vagy az elmaradást is válasznak értelmezi, és következtetéseket von le belőle. Hogyha például 

felveszik a telefont, de nem szólnak bele, akkor a hívó fél arra kényszerül, hogy maga kezdjen el hallózni, 

ellenőrizve ezzel a kapcsolat akusztikai sértetlenségét; a hívott fél pedig majd erre a hallóra válaszol, s így 

szerepcsere történik (Schegloff 1984: 111)
8
. 

A telefonbeszélgetés kezdetének másik, nem kötelező, de általános szabálya: „a hívó adja meg az első 

témát” (Schegloff 1984: 126). Ez már átvezet a témakezelés területére. Schegloff vázlata szerint tehát a 

telefonbeszélgetés kezdetének alapvető szerkezete: 

 

Felhívás  (csöngés) 

Válasz  (halló) 

 …………………sorozat sikeresen lezárva 

Felhívás  (bemutatkozás) 

Válasz   (bemutatkozás) 

 …………………sorozat sikeresen lezárva; nem-terminális jellegű, tehát a társalgás folytatását igényli 

 

Ten Have e strukturális megközelítés helyett egy „funkcionális perspektíva” használatát javasolja (ten Have 

2002). E funkcionális nézőpontból kiemeli, hogy a telefonhívás kezdő szakaszában háromfajta feladat jelenik 

meg: 1. kapcsolatteremtés („connection work”, „establishing contact”); 2. a személyes viszonyok tisztázása 

(„establishing or re-establishing a relationship”) és 3. a téma becserkészése („working towards a topic”) (ten 

Have 2002: 245– 246). Az, hogy e három feladatot hogyan, milyen nyelvi úton-módon hajtjuk végre, az 

országonként, kulturális hagyományonként változik, de e feladatok vagy funkciók változatlanok maradnak. Ez 

a felfogás jól összekapcsolható Sandig modelljével, aki szerint a társalgás során bizonyos részcselekvésekhez 

bizonyos hagyományos formájú részszövegeket rendelünk hozzá, illetve Clarke és Argyle elképzelésével a 

célok rendszeréről. 

 

A hívás célja; témakezelés 
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 Schegloff megállapításai észak-amerikai telefonhívásokra vonatkoznak. 



 

A telefonálás mára a személyes kommunikáció mellett a legelterjedtebb kommunikációs móddá lett; nemcsak 

hivatalos és üzleti ügyek intézésére szolgál, hanem a szociális kapcsolatok fenntartására és ápolására is. Sokan 

többet beszélgetnek telefonon, mint személyesen (Luke – Pavlidou 2002: 4). A telefonálás a tranzakcionális, 

információtovábbító funkció mellett tehát egyre gyakrabban interakciós – személyes viszonyokat alakító – 

célokat szolgál. A telefonálás alfajai között az egyik döntő szempont, hogy konkrét, meghatározott céllal (pl. 

információ megszerzése, ügyintézés stb.), vagy elsősorban személyes kapcsolatok ápolására történik-e (pl. 

baráti beszélgetés, csevej): elsősorban cél-, vagy pedig kapcsolatorienált telefonbeszélgetés-e (vö. Brown –

Yule 1983: 2–3). Ez a beszélgetés egész struktúrájára, stílusára és társalgásvezetési módjára kihat. A konkrét 

céllal történő hívások esetében többnyire rövidebbek és céltudatosabbak a fordulók, kevésbé vagy egyáltalán 

nem érvényesül a szimmetria udvariassági szempontja, a beszélgetés „célközpontú” vagy „csapongó” jellegétől 

függően változik a témafelvetés stb. 

A telefonhívás célja vagy oka („reason-for-call”) egyes beszélgetésekben kötelezően elhangzik: tipikusan 

ilyenek a hivatalos ügyeket intéző vagy telefonos ügyfélszolgálatos hívások („Szeretnék átutalást indítani a 

számlámról”). A személyes jellegű beszélgetésekben a hívás oka sok esetben nem hangzik el: tipikusan ilyenek 

a „Hogy vagy?” kezdetű beszélgetések, amelyeknek nincsen konkrét tranzakciós célja, csak a másikkal való 

kapcsolattartás, csapongó csevegés. Más esetekben a „Hogy vagy?” kérdést követő beszélgetés után, később 

neveződik meg a hívás tulajdonképpeni célja. Ez esetben a bevezető csevegés csak udvariassági funkciót tölt be 

a valódi cél (például kérés vagy kérdés) felvezetése előtt. 

Az ilyen, udvariassági jellegű beszélgetések (angolul: „small talk”) számos kultúrára jellemzők. „A Legyen 

Ön is milliomos libanoni kiadásának első időszakában a játékosok képtelenek voltak élni a félperces telefonos 

segítségkérés lehetőségével. Hogy miért? Jó arab szokás szerint előbb egymásról és egymás családjának 

hollétéről érdeklődtek, s mielőtt feltették volna kérdésüket, már ki is futottak az időből” (HVG 2004/47); a 

műfajnak azonban ez kötelező és kihagyhatatlan része abban a kultúrában, és a „bemutatkozás, köszönés és a 

Hogy vagy?-szekvenciák hossza és a bennük használt kifejezések szoros kapcsolatban állnak a beszédpartnerek 

közti szociális viszonnyal” (rokonság, ismeretségi fok, korazonosság vagy korkülönbség stb.) (Taleghani-

Nikazm 2002: 107). „E szokás egyébként – a hívás tulajdonképpeni témájára való rátérés előtt udvarias 

hogyléti kérdezősködés – nem csak az arab világra jellemző. Az amerikaiak és az ausztrálok többsége is úgy 

érzi, hogy indításképp illik némi közvetlen – angolul small talknak, kis beszélgetésnek nevezett – csevejt 

folytatni. „Az ausztrálok, még ha csak időpontot kérnek is a fodrásztól, megkérdik, mi történt vele az utóbbi 

időben” (HVG, 2004/47). 

Érdemes megjegyezni, hogy sokszor a beszédpartnerek számára sem (vagy nem rögtön) egyértelmű, vajon 

cél- vagy kapcsolatorientált beszélgetésben vesznek-e részt, pedig ez befolyásolja válaszaikat is (hiszen nem 

mindegy, hogy egy csevegés egy konkrét cél felvezetéseként, vagy a hívás valódi céljaként történik). 

A telefonbeszélgetések témájára vonatkozólag nincsen általános szabály, ám az egyes alfajokban 

korlátozások állhatnak fenn. Ezek a korlátozások nemcsak a beszélgetés témáját, hanem számos egyéb 

összetevőjét érinthetik. A telefonos ügyfélszolgálati központokban („call centerekben”), telefonos banki 

ügyintézés esetében stb. az egyes cégek szigorú forgatókönyvet írnak elő a munkatársak számára, amely 

megszabja nemcsak a beszélgetés kötelező témáját, hanem a kötelezően felteendő kérdéseket, ezek sorrendjét, a 

használható szavakat és az adható válaszokat is. E forgatókönyvtől csak minimális mértékben lehet eltérni. 

Cameron rámutat, hogy „a megszabott beszédjellemzők (mosolygást jelző, kifejező intonáció, jól időzített 

minimális válaszok, kérdőszavas kérdések stb.) érdekes módon megegyeznek azokkal a jellemzőkkel, amelyek 

a laikus felfogásban a „nők nyelvével” kapcsolatban élnek. A telefonközpontok vezetői által kidolgozott, az 

operátorok betanítására és ellenőrzésére használt forgatókönyvek vagy súgólapok sokszor nyelvészetileg 

értelmezhetetlen terminusokban fogalmaznak, de közös bennük az érzelmi involváltság és a gondoskodás 

kifejezésére való buzdítás (miközben az operátoroknak gyakran egy percnél is rövidebb idő alatt kell egy-egy 

hívást lebonyolítaniuk)” (Reményi összefoglalásában 2001: 158–159). Ezek a forgatókönyvek tulajdonképpen 

e speciális műfaj kötelező jegyeit foglalják össze a beszélők számára. 

 

A telefonbeszélgetés lezárása 
 

A telefonbeszélgetés lezárása hasonlít más beszélgetések lezárásához, de szerkezet tekintetében azoknál több 

kötöttséget mutat. A telefonbeszélgetés kanonikus lezárása (Schegloff és Sacks 1973, Pavlidou 2002) legalább 



4 fordulóból áll, amelyek két szomszédsági párt alkotnak. Ezek közül az első előkészíti, a második pedig 

(legalább egy megnyilatkozáspárral, olykor hosszabban) megvalósítja a zárást. 

Nézzük még egyszer Schegloff korábban már idézett példáját: 

 

(6) B: Igen. Hát akkor öltözködj, aztán menj, gyűjts be abból az ingyen kajából, mi meg majd máskor 

megyünk el, Jutka. 

 C: Hát akkor jól van, János. 

 B: Szia. 

 C: Szia. 

 

Itt B megnyilatkozása nem valódi felszólítás, hanem a lezárás előkészítése, a befejezési szándék jelzése, C 

válasza pedig egyetértés fejez ki ezzel. (A telefonbeszélgetésekre egyébként is jellemző, hogy valamilyen – 

gyakran „összegző” – tanulsággal, valamilyen elhangzott részletre visszautaló felszólítással vagy biztatással 

kezdik el előkészíteni a zárást, pl.: „Hát, akkor vigyázz magadra…”; „Na menjél akkor a gyerekekért, és 

érezzétek jól magatokat!”. Nem ritkák a jókívánságok sem: „Akkor… nagyon jó hétvégét kívánok…”, illetve az 

egyszerű helyeslés: „Aha…Hát igen.”, vö. Schegloff–Sacks 1973: 306–312). Ezután történik meg maga a 

tulajdonképpeni elköszönés. 

A befejezést bevezető szekvencia nem állhat bárhol a beszélgetésben, hanem általában csak egy téma 

lezárása után (Schegloff – Sacks 1973: 305), noha Pavlidou rámutat, hogy, bár a szakirodalom szerint kötelező 

az utolsó téma egyértelmű lezárása és elhatárolása a „befejező szekvenciától”, ő úgy találta, hogy a „befejezés 

felé való tendálás” (moving towards closing) már hamarabb megkezdődik a beszélgetésben, és a lezárás 

előkészítése s az utolsó téma között gyakran nem húzódik világos határvonal (Pavlidou 2002: 203). Kivételt 

alkotnak a mennem kell-típusú megnyilatkozások, amelyek adott esetben témát is félbeszakíthatnak (pl. „Jaj, 

odaég az étel!”, Schegloff-Sacks 1973: 311). A befejezést előkészítő szekvencia mindenesetre legtöbbször egy 

lehetséges beszélgetés-befejezési ponton jelenik meg (mely hasonló egy „lehetséges beszélőváltási ponthoz”, 

vö. Sacks 1974: 716–720), és a beszédpartnerek szándékainak egyeztetését szolgálja: a beszélgetésben ugyanis 

„szinte semmit nem lehet úgy tenni, hogy az biztosan egyoldalú legyen. […] A történet elbeszélői egy bizonyos 

ponton javasolhatják a történet befejezését, de maguk nem garantálhatják” (Schegloff 1984: 451). Egy történet 

– vagy beszélgetés – „akkor fejeződik be, amikor, miután befejezésére a beszélő javaslatot tett, a vevő ezt 

elfogadta azáltal, hogy elismerte a befejezést” (Schegloff 1984: 451). A beszélők persze azt is megtehetik, hogy 

nem járulnak hozzá a befejezéshez, hanem új témát kezdeményeznek. 

Ugyanakkor ki kell emelnünk, hogy ezek a társalgási szabályok csak a telefonbeszélgetések egy részére 

vonatkoznak: úgy tűnik, elsősorban a kötetlen, személyes jellegű beszélgetésekre, illetve azokra, amelyek 

középrésze több beszédaktust is tartalmaznak. A hivatalos, vagy akár személyes jellegű, de (az üdvözlést és 

elköszönést leszámítva) egyetlen középső beszédaktust tartalmazó telefonbeszélgetések gyakran rövid úton, 

akár egyetlen felhívás-válasz szekvenciákkal is lezárhatók: 

 

(7) a. A: Szia, én vagyok! Még otthon vagytok? 

 B: Aha, de mindjárt indulunk. 

 A: Oké, szia! 

 B: Szia. 

 

(7) b. A: Különleges tudakozó, jó napot kívánok, miben segíthetek? 

 B: Jó napot kívánok, a budapesti Árkád üzletház központi számát szeretném 

 megkérdezni. 

 A: _ _ _ _ (csönd, válasz helyett kapcsolja az automata által bemondott számot) 

 

A (7b) esetében a búcsúzás el is marad, a szoros pár (felhívás-szekvencia) második felének megfelelő 

válaszcselekvés (kapcsolás, illetve az automata válasza) helyettesíti. De ezekben a beszélgetésekben is lehet 

hosszabb formát, lezárást előkészítő sorozatokat alkalmazni. Itt is érvényesnek tűnik az a megfigyelés, hogy a.) 

a hosszabb forma udvariasabb, mint a rövidebb, és b) a kevésbé direkt forma udvariasabb, mint a direkt (vö. 

„enyhítők” Schegloff 1984: 439, Clarke – Argyle 1982: 599, Szili 2002, 2004). 

 



Összefoglalóan tehát a telefonbeszélgetés műfaja így jellemezhető: 

 

I. Szituáció, fizikai helyszín, résztvevők személye, helyzete, szerepviszonyai 
Meghatározó a szituáció és a kommunikációs csatorna (telefon). Viszonylag szabadon változhat a helyszín 

(pl. busz, fürdőkád, lift; bár egyes beszélgetések bizonyos helyszíneken nem folytathatók le). Szabadon 

változhatnak a résztvevők, helyzetük és szerepviszonyaik. 

II. Célok és beszédaktusok 
A telefonbeszélgetéshez mint fő beszédműfajhoz nem tartozik egyetlen jellemző kommunikációs cél. Két 

alapvető típus a „célorientált hívás” és a „kötetlen beszélgetés”. A telefonbeszélgetés nem szerveződik 

egyetlen központi beszédaktus köré, vannak azonban kötelező beszédaktusai, s ennek megfelelően kötelező 

részszövegei – kezdés és lezárás – is: itt jellemző a köszönés, a bemutatkozás, illetve záráskor a búcsúzás 

beszédaktusa. A telefonbeszélgetés középrészében sok és sokféle beszédaktus előfordulhat (pl. kérés, kérdés, 

felszólítás, bocsánatkérés, vigasztalás stb.). 

III. Forma 

1. Stílus, regiszter 

A telefonbeszélgetésnek mint fő kategóriának nincsen jellegzetes saját stílusa. 

2. Jellegzetes kifejezések 
Egy jellegzetes – bár nem kötelező – kifejezés van, mely a bejelentkezéshez kötődik módja (Halló! Tessék! 

stb.). Ez nyelvenként, kultúránként, helyzetenként (telefontípustól és szereplőktől függően) változik. 

3. Szerkezet 
Van sajátos globális szerkezet: jellegzetes a bevezető rész (köszönés és bemutatkozás), illetve a záró szakasz 

(búcsúzás, elköszönés) szerkezete. A telefonbeszélgetés többi részére a párbeszédre vonatkozó általános 

szabályok és szerkezet jellemző. 

4. Terjedelmi korlát, hosszbéli kötöttség 
Ilyen jellegű megkötés nincs ebben a szövegtípusban. A telefonbeszélgetés hossza szabadon változhat, 

egyetlen mondattól akár több óráig is terjedhet. (Sőt, ennek kapcsán az az elemi kérdés is felvetődik, hogy 

megszakítás esetén honnantól számítsuk az adott beszélgetések kezdetét és lezáródását. Az egyszerűség 

kedvéért alapértelmezésben a megszakítás nélküli beszélgetést tekintettem egy szövegnek.) 

5. Jellegzetes interakciós szerkezet vagy normák 
A telefonbeszélgetésnek nincsen önálló, jellegzetes interakciós szerkezete, a személyes beszélgetés egy 

módosított változata, a párbeszéd-struktúra jellemzi. 

IV. Tartalmi-tematikai kötöttség 
Nincsen, a telefonbeszélgetés bármiről szólhat (bár a beszédszituációból fakadóan az elbeszélő, megvitató 

vagy informáló szövegek gyakoribbak; felszólítások és egyéb direktívumok jóval ritkábban hangzanak el 

telefonon.) 

V. Különleges pragmatikai összetevő 
Nem jellemző. 

 

Összegezve: A telefonbeszélgetés tehát önálló szövegtípus és műfaj, mégpedig egy tág főkategória, 
amelynek megvannak a saját szabályai és sajátos globális szerkezete. E főkategórián belül a kommunikációs cél 

függvényében más, kisebb társalgási műfajok is megjelennek, pl. telefonos ügyfélszolgálati ügyintézés, 

információkérés, telefonos csevegés stb.; ezekben a telefonálás általános szabályai az adott szituáció 

jellegzetességeivel kombinálódnak, így jönnek létre a telefonbeszélgetések jellegzetes altípusai. 

 

5. Összefoglalás 
 

Az egyes társalgáselemzési irányzatok a társadalmi cselekvés és az interakció keretében tárgyalják a beszéd 

műfajait, tekintetbe véve e kategória történeti hagyományait, szociokulturális beágyazottságát és a műfajokhoz 

tartozó jellegzetes felépítésű szövegeket, vagyis a szövegtípusokat. A beszélt nyelvi szövegtípusok leírásában 

megkerülhetetlenek az olyan társalgáselemzési fogalmak, mint beszédműfaj, a társalgás lokális és globális 

szerkezete, a fordulók és a szekvenciák, a beszédaktusok, a szerepek, a kontextus és a kontextualizációs 

utasítások, a beszédesemény vagy Hymes társalgási modellje. Az egyes műfajok és a hozzájuk tartozó 

szövegtípusok egymástól rendkívül eltérőek lehetnek; vizsgálatuk történhet a beszélők műfajra vonatkozó 



ismereteinek felmérésével, vagy pedig konkrét szövegelemzések és az elemzők tudása alapján, amellyel az 

általánosnak tartott tudást igyekeznek összefoglalni. Itt az utóbbi módon próbáltam meg három különböző 

beszédműfaj jellegzetességeit bemutatni, a társalgáselemzési irányzatokban elkerülő szempontok sematikus 

rendszeréből kiindulva. 

Ebből a bemutatásból kiderül egyrészt, hogy e szempontok alapján elég jól meg lehet ragadni az egyes, 

egymástól erősen eltérő műfajok jellegzetességeit; másrészt az is, hogy a műfajok nyitott kognitív 

kategóriaként működnek, amelyekbe jobb és kevésbé jó megvalósult példányok tartoznak, és a besorolás illetve 

megvalósítás fokozati alapon, egyes fő jellegzetességek alapján, nem pedig kizárólagos választással történik, az 

interakció folyamán lépésenként és folyamatos egyeztetések révén. Érdemes lenne további kutatásokat végezni 

arra vonatkozólag, hogy a beszélők számára hogyan rajzolódnak ki egy-egy beszélgetésen belül az egyes 

műfajok, és a kölcsönös megvalósítás és egyeztetés a konkrét szövegekben hogyan érhető tetten. 

 

 

Irodalom 
 

Adolphs, Svenja 2002. Genre and Spoken Discourse: Probabilities and Predictions. Nottingham Linguistic Circular 17. 

http://www.nottingham.ac.uk/english/nlc/nlc17.htm 

Allison, Desmond 1999. Genre. Oxford: ELT Journal 53:144. In: http://eltj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/53/2/144 

Austin, John L. 1990 [1962]. Tetten ért szavak. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Bartha Csilla 1998. A szociolingvisztika alapjai. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszék. 

Brown, Gillian – Yule, George 1983. Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 

Brown, Penelope – Levonsin, Stephen C. 1987. Politeness. Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Cameron, Deborah 2001. Working with spoken discourses. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications. 

Clarke, David D. – Argyle, Michael 2001 [1982]. Beszélgetési szekvenciák. In: Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni 

Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Budapest: Osiris. 565–602. 

Diamond, Julie (1996). Status and Power in Verbal Interaction. A study of discourse in a close-knit social network. 

Amsterdam, New York: John Benjamins. 

van Dijk, T. A. (ed.) 1981. Handbook of Discourse Analysis. Vol. 1. London: Academic Press. 

van Dijk, Teun A. 1988. News as discourse. New Jersey: Lawrence Erlbaum Assc. 

Drew, Paul – Heritage, John 1992. Talk at Work: Interaction in Institutional Settings.New York: Cambridge University 

Press. 

Ervin-Tripp, Susan 2001 [1976]. Ott van Szibill? A direktívumok szerkezete az amerikai angolban. In: Pléh Csaba – 

Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Budapest: Osiris. 82–123. 

Fehér Erzsébet 2000. A magyar stilisztika a ’90-es években. Magyar Nyelvőr 443–451. 

Fetzer, Anita (1997). Konversationsanalyse und Konversationsunterricht: Zur Theorie und Praxis im universitären Kontext. 

Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online], 2(1), 29 pp. 

„Halló! Vej! Mosi-mosi!” (2004). HVG 2004/47 

Fix, Ulla – Habscheid, Stephan – Klein, Josef 2001. Zur Kulturspezifik von Textsorten. Tübingen: Stauffenburg. 

Goffman, Ervin 1999. Az én bemutatása a mindennapi életben. Budapest: Thalassa Alapítvány – Pólya Kiadó. 

Gumperz, John J. 1982. Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press. 

Hymes, Dell 2001 [1974]. A nyelv és a társadalmi élet kölcsönhatásának vizsgálata. In: Pléh Csaba – Síklaki István – 

Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Budapest: Osiris. 458–496. 

Hymes, Dell 1975. A beszélés néprajza. In: Pap Mária – Szépe György (szerk.): Társadalom és nyelv. Budapest: Gondolat. 

91–146. 

Iványi Zsuzsanna 2001. A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar Nyelvőr 74–93. 

Iványi, Zsuzsanna – Kertész, András (Hrsg.) (2001). Gesprächsforschung: Tendenzen und Perspektiven. Frankfurt a. Main: 

Verlag Peter Lang. 

Keim, Inken 2001. Klatsch und Tratsch als lustvolles Gruppenerlebnis. Eine ethnographisch-soziolinguistische Studie. In: 

Zsuzsanna Ivanyi (Hrsg.): Gesprächsforschung: Tendenzen und Perspektiven. Franfurt a. M.: Verlag Peter Lang. 131–

153. 

Kocsány Piroska 2002. Szöveg, szövegtípus, jelentés. A mondás mint szövegtípus. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Luke, K. K. – Pavlidou, Th. (eds.) 2002. Telephone calls. Amsterdam: John Benjamins. 

Leech, Geoffrey (1991). Priciples of Pragmatics. London/New York: Longman. 

Pavlidou, Theodossia-Soula 2002. Moving towards closing: Greek telephone calls between familiars. In: Luke, K. K. – 

Pavlidou, Th. (eds.): Telephone calls. Amsterdam: Benjamin. 201–225. 

Reményi Andrea Ágnes 2001. Nyelv és társadalmi nem. Replika 45-46. 



Réger Zita 1990. Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Ries, Klaus – Levi, Lorin – Valle, Liza – Lavie, Alon – Waibel, Alex 2000. Shallow discourse genre annotation in Call 

Home Spanish. In: www.cs.cmu.edu/~alavie/papers/LREC-2000-Clarity.pdf 

Sandig, Barbara 1972. Zur Differenzierung gebrauchssprachlicher Textsorten im Deutschen. In: Gülich, Elisabeth – Raible, 

Wolfgang (Hg.): Textsorten. Differenzierungskriterien aus linguistischer Sicht. Frankfurt. 113–124. 

Sandig, Barbara 1986. Stilistik der deutschen Sprache. Berlin, New York: de Gruyter. 

Sacks, Harvey – Schegloff, Emmanual 1973. Opening Up Closings. Semiotica 7: 289–327. 

Sacks, Harvey – Schegloff, Emmanuel – Jefferson, Gail 1974. A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking 

for Conversation. Language 696–735. 

Schegloff, Emmanuel A. 1968. Sequencing in conversational openings. American Anthropologist 1075–1095. Magyarul: A 

társalgás kezdetén. In: Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció II. Budapest: General Press 2003. 108–132. 

Schegloff, Emmanuel A. 2001 [1984]. A beszélgetés néhány kérdéséről és kétértelműségéről. In: Pléh Csaba – Síklaki 

István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Budapest: Osiris. 436–458. 

Szabó Márton 2002. A szövegközpontú társadalomtudomány. Szociológiai Figyelő II. 77–105. 

Szikszainé Nagy Irma 1999. Leíró magyar szövegtan. Budapest: Osiris. 

Szili Katalin 2002a. A kérés pragmatikája magyar nyelven. Magyar Nyelvőr 12–29. 

Szili Katalin 2002b. Hogyan mondunk nemet magyarul? Magyar Nyelvőr 204–219. 

Szili Katalin 2004. Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Budapest: Tinta Kiadó. 

Szvetelszky Zsuzsanna 2002. A pletyka. Budapest: Gondolat Kiadó. 

Taleghani-Nikazm, Carmen 2002. Telephone conversation openings in Persian. In: Luke, K. K. –  Pavlidou, Th. (eds): 

Telephone calls. Amsterdam: John Benjamins. 87–109. 

ten Have, Paul (2002). Comparing telephone call opening: Theoretical and metodological reflections. In: Luke, K. K. – 

Pavlidou, Th. (eds): Telephone calls. Amsterdam: John Benjamins. 234–248. 

Tolcsvai Nagy Gábor 1996. A magyar nyelv stilisztikája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Tolcsvai Nagy Gábor 2000. A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan számára. Magyar Nyelvőr 494–500. 

Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 

Vass László: Adalékok a társas érintkezés és a diskurzusok vizsgálatához. http://www.jgytf.u-

szeged.hu/~vass/vportrez.htm 

Wright, Melissa 2004. The Phonetic Properties of Multi-Unit First Closing Turns in British-English Telephone Call 

Closing Sequences. http://www.tropic.org.uk/~crispin/melissa/BAAPhandout2004.doc 

Wardhaugh, Ronald 2002 [1992]. Szociolingvisztika. Budapest: Osiris. 

Yotsukura, Lindsay A. 2003. Negotiating Moves. Problem Presentation and Resolution in Japanese Business Discourse. 

Elsevier. 

 

 



TAKÁCS SZILVIA 
 

 

FOLKLORISZTIKAI SZÖVEGTIPOLÓGIA – AZ EPIKUS RÁOLVASÓ IMÁDSÁGOK 
 

 

 

 

Tartalom 

1. Bevezetés 

2. A probléma környezete 

3. A mágikus kommunikációs funkció 

3.1. A mágikus funkciójú szöveg kommunikációs modellje 

3.2. Az epikus ráolvasó imádságok funkciója 

3.3. Szövegtípus és funkció 

4. Az epikus ráolvasó imádságok szövegvilága 

4.1. Térszerkezet 

4.2. Időszerkezet 

4.3. Résztvevők 

4.4. Szövegtípus és szövegvilág 

5. Az epikus ráolvasó imádságok struktúrája 

5.1. A szövegtagolás módszere 

5.2. Szövegkapcsolódás 

5.3. Szövegtípus és szerkezet 

6. Összefoglalás 

Irodalom 

 

 

1. Bevezetés 
 

A szövegbefogadás során az ember az egyes beszéd- és írásműveket előzetes ismeretei, a szövegről való tudása 

alapján típusokba sorolja. De hány és miféle szövegjellemzőnek kell megegyeznie ahhoz, hogy két szöveget 

azonos kategóriába soroljon, és mennyire kell két szövegnek eltérnie, hogy különböző típusúként definiálja 

őket? A tipologizálási problémák különösen élesen jelentkeznek azokon a területeken, ahol tradicionális 

műfaji-szövegtipológiai kategóriákkal dolgoznak: például az irodalomban és a folklórban. Dolgozatomban a 

folklorisztikában ráolvasásoknak nevezett, de a szöveg használóinak intuitív tudása alapján imaként definiált 

szövegek problematikáját vizsgálom 277 szövegpéldány alapján, amelyek felerészt ráolvasás-, felerészt 

imagyűjteményekben találhatók. Arra keresem a választ, hogy szövegtani és szemiotikai módszerekkel 

feloldhatók-e a tipologizálás fent említett ellentmondásai. A szövegeket három aspektusból vizsgálom: előbb a 

kommunikációs funkciót Hymes modellje alapján, majd a tér, idő és szereplők által meghatározott 

szövegvilágot, végül pedig a szövegek szegmentumait a szemiotika módszerével. A szöveganalízis eredményei 

Geeraerts prototípus-elméletének alkalmazásával egy lehetséges modellt kínálnak a folklorisztikai 

szövegtipológia számára. 

 

2. A probléma környezete  
 

A folklorisztikai szövegtipológia az irodalomból ismert líra–dráma–epika hagyományos rendszerében helyezi 

el a folklórműfajokat nem cáfolva, hogy vannak átmeneti műfajok, valamint „tartalom, szerep és forma szerint” 

alműfajokat különböztet meg. Ez a műfaji rendszerezés azonban a folklór „egyik legvitatottabb jelensége” 

(Voigt 1998: 29), és általában nem találkozik a modern szövegtan tipologizálási szempontjaival. 

Erdélyi Zsuzsanna egyik adatközlője „essőtül való imáccság”-ot mond el (1976: 124), egy másik megönti a 

beteget „csak így, evve’ az imáccságga’…” (1976: 96), a gyűjtő mégis a „Ráolvasás” fejezetben közli a 

szöveget. Az adatközlő intuitív tudása alapján imaként definiálja a szövegeket, a gyűjtő pedig a „Bevezetés”-



ében felállított kritériumok alapján ráolvasásként. Még inkább jelzi a kételyt, hogy az ilyen típusú – tehát a 

folklorisztikai szempontok alapján ráolvasásnak minősülő, de az adatközlők által imaként mondott – 

szövegeket a folklorisztikai szakirodalomban nevezik még ráimádkozásnak, epikus maggal bíró ráolvasásnak, 

bájoló imádságnak, bájoló-ráolvasó imádságnak, ráolvasás funkcióban élő imádságnak (Takács 1994: 106–

108). Az alábbi három szöveg – számos különbsége ellenére – folklorisztikai szempontból azonos 

szövegtípusnak, ráolvasásnak minősül: 

 

 
Azzal a problémával kerülünk tehát szembe, hogy a (nem nyelvészeti alapon definiált) tudományos 

kategória, a ráolvasás egyrészt igen heterogén, másrészt nem felel meg a szöveghasználó szövegtipológiai 

tudásának. Pócs Éva ráolvasásnak tekint minden olyan szöveget, amely ráolvasás-funkcióban működik (1988: 

633), vagyis a típus körülhatárolásának, más szövegfajtáktól való elválaszthatóságának egyetlen kritériumaként 

a kommunikációs funkciót jelöli meg. E feltétel alapján a három szöveg azonosként jelenik meg, noha több 

szövegtani szempontú csoportosítás alapján különbözők lennének. Két szöveg monologikus, a harmadik az 

aktuális kommunikációs beszédhelyzetben monologikus, de dialógust mutat be. Az első szöveg írott, a másik 

kettő beszélt, nem említve a grammatikai és szemantikai eltéréseket. 

A folklorisztikában hivatalosan számon tartott két műfaj – amelyek a legtöbb szövegtipológiai 

kritériumrendszer alapján is külön szövegtípusnak minősülnének –, az archaikus népi imádság és a ráolvasás. 

Az archaikus népi imádságokat és ráolvasásokat tartalmazó gyűjteményes kötetekben számos olyan szöveg 

található, amely mintegy átmenetet képez a kettő között (ezt a fent jelzett megnevezési bizonytalanság is 

alátámasztja). Az archaikus népi imádságok, a ráolvasások, és köztes, illetve periferiális példányaik szóbeliség, 

hagyományozódás, hordozó réteg, motívumok és a stílus kritériumai alapján összetartoznak, a narráció, 

funkció, tematika, szerkezet, terjedelem és a kifejtettség-bennfoglalás szempontjai alapján pedig különböznek. 

Ha a harmadik szöveget ráolvasásnak nevezzük – mint tette ezt a gyűjtő, noha a szöveget archaikus népi 

imádság-gyűjteményben szerepelteti –, csekély jelentőséget tulajdonítunk az adatközlők szövegtípusra 

vonatkozó megjegyzéseinek. „Vajon nem az-e a szövegtan feladata, hogy az anyanyelvi beszélő 

szövegtipológiai tudását modellálja?” (Tolcsvai 2001: 333) –, s bármilyen tudományos műfaji 

kritériumrendszer legalábbis kérdésessé válik, ha a szűk értelemben vett „anyanyelvi beszélő” (a ráolvasó imát 

a gyakorlatban is naponta használó) szövegről való tudásával nem egyezik meg. 

Az archaikus népi imádság- és ráolvasás-gyűjteményekben szereplő számos szöveg nem sorolható 

egyértelműen a klasszikus archaikus népi imádságok közé, és a hagyományos ráolvasásoktól erősen eltérő 

vonásokat is mutat. A szövegek egyaránt betöltenek mágikus és imafunkciót. Terjedelmük, nyelvi fordulataik, 

bonyolult tér- és időrendszerük, valamint motívumaik az archaikus népi imádságokkal való rokonságukat 

erősítik, míg a nyelvi mágia eszközeinek sokasága (amelyeket külön-külön az egyes ráolvasás-típusokban 
találunk meg, mint pl. a parancs, fenyegetés, elküldés, félrevezetés, analógia) a ráolvasásokhoz kötik őket. 

Mindezeket a jellemzőket figyelembe véve a vizsgált szövegeket a továbbiakban epikus ráolvasó imádságnak 



nevezem, jelezve egyrészt a váltakozó funkciót, másrészt a szövegeket meghatározó (és a közeli típusoktól 

megkülönböztető) narratív jelleget, s végül azt a prekoncepciót, hogy ha a folklorisztika nem is tekinti önálló 

műfajnak, szövegnyelvészeti szempontból külön szövegtípusként értelmezhetők. 

Vajon a szövegtan adhat-e érvényes választ a folklorisztika kérdéseire, jelen esetben a műfaji besorolás 

problémáira? Áthidalhatja-e azt az ellentmondást, ami a kétfajta – vagyis a tudományos és az alkalmazott – 

szövegtipológiai tudás között van? Alátámaszthatja-e a szövegtani vizsgálat azt a feltételezést, hogy a két 

folklórműfaj meglehetősen gazdag köztes területén önálló szövegtípust lehet elkülöníteni? 

Epikus ráolvasó imádságokat szép számmal találunk a XVI–XVIII. századi nemesi levéltárak ráolvasásai 

között, a kéziratos receptkönyvekben és a boszorkányperek dokumentációjában. A Magyar Nyelvőrben 1873-

tól, az Ethnographiában 1890-től számos, a nem epikus rövidebb ráolvasásokkal azonos műfajúnak tekintett 

epikus ráolvasó imádság jelent meg. Erdélyi (1976) az archaikus népi imádságok rokon műfajának tartotta a 

ráolvasó imádságot. Az epikus ráolvasások első, minden típusra kiterjedő áttekintése és önálló kategóriába 

sorolása alkalmával már mintegy félezer dokumentált epikus ráolvasás állt Pócs Éva rendelkezésére (1985/86). 

A későbbi gyűjtések a szövegpéldányok számát növelték ugyan, de a tematika nem bővült: Salamon (1987), 

Tánczos (1995), Harangozó (1998, 2001), Polner (2000), Takács (2001), P. Daczó (2003) epikus szövegei 

egyértelműen besorolhatók a Pócs Éva által megállapított tematikus csoportok valamelyikébe. A vizsgált 277 

szövegpéldány (Takács 2004) kiválasztásának két fő szempontja az epikum megléte és a funkció volt 

(folklorisztikai szempontból ráolvasásnak minősített, de az adatközlők által imának, ráimádkozásnak nevezett 

szövegek). Az alábbi szöveg egy archaikus népi imádság-gyűjteményben szerepel „Ráolvasás + archaikus 

imamotívum” fejezetcím alatt: 

 

(4) 

Hasznos ima hideglelés ellen 
 

Kősziklák repednek, 

Halottak feltámadnak. 

Krisztus Urunkat megfogták, és Judás elébe állították. 

Azt kérdik tőle: Mit félsz? Mit reszketsz? Talán a hideg lel? 

Nem lel engem, nem is kívánom. 

Azt se lelje soha, aki az én keserves kínszenvedésemről, halálomról megemlékezik. 

Óh, hajnal, hajnal, 

Piros szép hajnal, 

Engem vendégségbe hívnak, 

De én nem megyek, 

Elküldöm az én hideglelésemet. 

Aki ezt elmondja háromszor napfölkelte előtt, 

És három-három Miatyánkot, annyi üdvözletet és egy Hiszekegyet, 

És fölajánlja Jézus utolsó rázásáért, és tiszta szívből mondja, Amen. 

 

   Kistelek (Csongrád m.) 

   Erdélyi (1976), 14. szöveg 

 

Az epikus ráolvasó imádságoknak az archaikus népi imádságokhoz és ráolvasásokhoz való viszonya a 

folklorisztika „típus-altípus” megkülönböztetésével nem tisztázható. Geeraerts prototípus-elmélete (1997) 

azonban kínál egy alkalmazható modellt az epikus ráolvasó imádságok kategóriájának definiálásához. 

Geeraerts lexikológiai kísérletei alapján megállapítja, hogy amikor az ember a világ dolgait osztályokba sorolja, 

a kategória bizonyos elemeit tipikusabbaknak (centrum), másokat kevésbé tipikusnak (periféria) tart (1997: 22). 

A kategóriának nem minden eleme valósítja meg az ideális példány kritériumait: „központi példányai általában 

a legtöbb felismert tulajdonságnak megfelelnek, míg a szélső példányok kevesebb tulajdonsággal 

rendelkeznek” (Tolcsvai Nagy 2003: 13). Az ember végső soron így jár el akkor is, amikor – kognitív 

műveletek során – szövegeket azonosít. Ha az epikus ráolvasó imádságok jól felismerhető jegye a váltakozó, 

vagyis az ima- és mágikus funkció, az epikum, és – ahogy az alábbiakban látni fogjuk – a sajátos szövegvilág 

és az egyedi struktúra, akkor a folklórtipológiai megközelítés, amely szerint a vizsgált példányok ugyanabba a 



szövegtípusba tartoznak, mint az 1. számú amulettszöveg; és a szövegtani szempontok, amelyek alapján a 

vizsgált szövegek a ráolvasások összes többi típusától markánsan eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek; 

rámutatnak a műfaj-szövegtípus, illetve a folklorisztika és a szövegnyelvészet paradigmáinak különbségeire 

(vö. Kocsány 2002: 57–59). 

Geeraerts megállapításaiból kiindulva a következő modellel szemléltethető a három szövegtípus, 

nevezetesen az archaikus népi imádság, a ráolvasás és az epikus ráolvasó imádság elméleti elkülönítésének 

módszere: ha a folklorisztikai besorolásokat figyelembe véve két kategória (A = archaikus népi imádságok és B 

= ráolvasások) perifériáján szereplő példányok történetesen egybeesnek, vagyis a két kategóriának van egymást 

átfedő területe, és a közös területre eső példányok száma jelentős, akkor ebből létrejöhet egy újabb, C-nek 

nevezett kategória, az epikus ráolvasó imádságok, amelyben éppen az A és B perifériájára eső elemek 

nevezhetők tipikusnak (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. Geeraerts centrum-periféria elvének alkalmazása 

rokon szövegtípusok elkülönítéséhez 

 

Az epikus ráolvasó imádságok jellemzőinek megállapításához egyrészt az adatközlők szövegekhez fűzött 

megjegyzéseire lehet támaszkodni, amelyek főképp a funkció, a hagyományozódás, a szövegmondás helye és 

ideje, valamint a hordozó réteg szempontjait vetik fel; másrészt a szöveganyagból empirikusan elvonható 

jellemzőkre, így a struktúra, tér- és időszerkezet, szereplők, és a motívumok rendszerére. 

Ha az epikus ráolvasó imádságok funkciója, szövegvilága és struktúrája különbözik azokétól a rokon 

szövegtípusokétól, amelyekbe rendesen besorolják, vagy amelyek szomszédságában szerepeltetik őket, akkor 

ez a szövegtipológiai modell kínál egy alternatív modellt a folklórtipológiai ellentmondások feloldására. 

 

3. A mágikus kommunikációs funkció 
 

A kizárólag a funkcióból kiinduló szövegtípus-elhatárolás – a ráolvasásokat tekintve – sok esetben indokolt. 

Gyakran ugyanis a szövegtest önmagában nem mutat rá a kommunikáció céljára, a szöveg csak az adott 

beszédhelyzetben kapja meg konkrét jelentését, például a jégeső elűzésére elmondott Miatyánk esetében. A 

ráolvasás-funkció (mágikus funkció) azonban a többi nyelvi funkcióhoz képest nem kidolgozott, s ha van is 

elmélete, az nem a nyelvészeti, hanem a kulturális antropológiai diskurzusban gyökerezik. A mágikus 

funkcióval Malinowski foglalkozott (1935/1965), a meghatározás problémáira azonban érzékenyen mutat az a 

tény, hogy ő sem teljesen önálló kategóriaként, hanem a pragmatikus funkcióval való összefüggésében 

értelmezi. Jakobson egyenest beépíti a konatív funkcióba: „a mágikus varázsfunkció egy távollévő vagy 



élettelen harmadik személy átalakítása egy konatív közlemény címzettjévé” (Jakobson 1960/1972: 237). A 

mágikus nyelvi funkció legfőbb célja valóban a címzett befolyásolása a beszélő céljainak megfelelően, így nem 

alap nélkül való a mágikus funkció konatívba való integrálása. Közös jellemző tehát a manipulatív cél, 

valamint a gyakori imperativus-forma. „Egy üzenet szerkezete elsődlegesen az uralkodó funkciótól függ” – írja 

Jakobson (1972: 235). Leírható-e a mágikus funkciót betöltő szövegek jellemző nyelvi szerkezete? Ha 

bármilyen nyelvi szerkezetet mutató szöveg mágikussá minősülhet a rituális használat révén (pl. a Biblia 

szövegrészei), akkor nem formája és tartalma, hanem speciális használati módja teszi mágikussá a szövegeket. 

Malinowski műve (1965) a mágikus funkció meghatározására tett legátfogóbb kísérlet. Kiindulópontja az, 

hogy a szavak helyes használata, a név ismerete, a fejlettebb beszédformák használatának képessége hatalmat 

ad az embernek személyes cselekedetei limitált területén felül (1965: 235). Többek között ezzel magyarázza a 

mágikus nyelv kétarcúságát: egyrészt a nyelv meglévő elemeiből építkezik, szabályos nyelvtani struktúrát 

mutat, érthetőségre törekszik és ebben rejlik pragmatikai manipulatív hatása; másrészt nonszensz (érthetetlen) 

szavakat használ, természetes zajok onomatopoetikus reprodukciójából épül fel, titokzatos és sejtelmes 

képzeteket közvetít – ez pedig a mágikus manipulatív hatás záloga. A mágikus és pragmatikus funkció 

összefüggése konkrétan megragadható abban a tényben, hogy a szavak helyes használata ugyanúgy feltétele a 

mágikus hatásnak, mint (empirikus értelemben) a kommunikáció sikerességének. 

 

3.1. A mágikus funkciójú szöveg kommunikációs modellje 

 

A jakobsoni kommunikációs alapmodell nemcsak a nyelv, hanem a kultúra más területein is alkalmazható. 

Éppen egyszerűsége és széleskörű alkalmazhatósága miatt a verbális kommunikáció kérdéseire nem ad 

kielégítő választ. Ezért célszerűbb egy olyan – ugyan kevésbé univerzális – séma alkalmazása, amely többnyire 

a verbális közlésfolyamat eseteit fedi le, de ezek strukturáltabb elemzését teszi lehetővé. A Hymes által ajánlott 

tényezők markánsabban kötődnek a szociokulturális tényezőkhöz, így a tényezők megnövekedett száma és 

differenciált körülhatárolása révén alaposabb megfigyelésekre van mód. 

Hymes szerint ha a nyelvtan elméletének egyetemes kifejezései vannak, a nyelvhasználat elméletének is 

egyetemes kifejezésekkel kell dolgoznia. A beszéd egyetemesen jellemző dimenzióinak feldolgozásához, a 

beszélés néprajzának (the etnography of communication, 1964) leírásához készítette nyolc évvel később a 

beszédesemény összetevőit tartalmazó alapmodellt (Hymes 1972). Hymes beszédmodellje (speaking-model) 

nyolc alaptényezőből áll, amelyek még tovább differenciálhatók: beszédhelyzet, résztvevők, célok, 

aktusszekvenciák, kulcs, eszközök, normák és műfaj (Hymes 1972: 35–71). Hymes modellje Jakobson kritikája 

és kiegészítése is egyben, amellyel a mágikus funkciót betöltő szövegek leírhatók. 

Beszédhelyzet. A szituáció Hymes értelmezésében tartalmazza a beszédesemény megvalósulásának konkrét 

helyét, idejét és körülményeit (scene), és a szövegkontextuson belül értelmezhető, a szöveg világának 

megfelelő „belső” időt és teret (psychological setting, Hymes 1972: 60). Ez a megkülönböztetés az epikus 

keretet tartalmazó mágikus imaszövegek esetében különösen fontossá válik. 

A rítus bármely definíciója magában foglalja a pontos idő és hely kijelölésének fontosságát: „a rítus 

végrehajtásának pillanata gondosan meg van szabva” (Mauss 2000: 86); „a mágikus szertartást nem akárhol, 

hanem az erre alkalmas helyeken végzik” (Mauss 2000: 87). 

A ráolvasásnak azonban nincs mindig kötött helye és ideje: többnyire a szükségszerűség hívja életre. A 

mágikus idő és tér sokkal inkább a szövegek belső világában érvényesül (4.1. pont). A mágikus szöveg 

ritualizáltsága – az általunk vizsgált korpuszt tekintve – tehát általában nem az elmondás körülményeinek 

meghatározottságában, sokkal inkább a magatartásformákban és a szöveg kötöttségében nyilatkozik meg. 

A belső, azaz a szövegkontextuson belüli idő és tér (setting) teljes képet mutat. A mágikus aktus a profán 

világból való kilépéssel kezdődik, ahol más szabályok működnek. Legösszetettebb mágikus szövegeinkben az 

esemény szent, kozmikus időben zajlik. Az idő megjelölése a szöveg elején van, ez biztosítja az átlépést a 

szakrális térbe és időbe: „Mikor az Úrjézus a földön járt…” (Erdélyi 1976: 279; Nógrádmegyer). A 

ráolvasások epikus kerete a gyógyítás prototípusát írja le: ez az esemény a szent időben zajlik (setting), a 

szövegek másik fele a konkrét helyre és időre utal: a jelenlevő betegre, akire az imát ráolvassák (scene). Ezek 

az imádságok tehát nemcsak egymásra rétegződve, hanem egymásutániságban is tartalmazzák a setting és 

scene elemeit (1. táblázat). 

 



 
1. táblázat. A setting-scene megkülönböztetése az epikus ráolvasó imádságokban 

 

Résztvevők. A mágikus szövegtípusok esetében kiemelt jelentősége van annak, hogy Hymes a Jakobson 

által megjelölt vevőt címzettre és felvevőre, az adót pedig címzőre és beszélőre (feladóra) bontotta. A címzett 

és felvevő sajátos viszonya és különbsége leginkább a gyógyító eljárásokban érhető tetten. A ráolvasások 

címzettje és felvevője egyaránt a betegség. A beteg ebben a szituációban passzív szerepet játszik. Az a feladó, 

aki hisz a szó gyógyító erejében, feltételezi, hogy az üzenet valódi címzettje és felvevője a betegség. Itt 

mindegy, hogy a beteg hallja vagy érti-e a szöveget, az ő esetében értelmetlen a betegről mint címzettről és 

felvevőről beszélni. A mágikus szövegvilágon belül megegyezik a címzett és a felvevő: mindkettő a szöveg 

által megszólított szellemi lény. 

A címző és a feladó személye elkülönülhet bizonyos mágikus szövegtípusoknál (2. táblázat). Az archaikus 

népi imádságok esetenként visszatérő „ezt bizonnyal az Úr Jézus maga mondta”, vagy „ez a Jézus imádsága” 
vagy „maga Jézus hagyta” formulái címzőként Jézust jelölik meg, tehát a feladó (beszélő) egy felsőbb 

hatalomra hivatkozva mondja szavait. A gyógyító Jézus szavai párhuzamosan, a történet elmondásával 

egyidőben már a betegre is hatnak: 

  

 
2. táblázat. Az epikus ráolvasó imádságok résztvevői Hymes rendszere alapján 

 

Célok, szándékok. A mágikus beszéd célja az, hogy pusztán a szó erejével változást idézzen elő a fennálló 

helyzetben. A mágikus beszéd így alapvető funkcionális és formai hasonlóságokat mutat a manipuláció más 

nyelvi eszközeivel (pl. politikai beszéd, udvarlás, szülő és gyermek közötti párbeszéd). A mágikus nyelv 

közvetlenül és kizárólag a szó erejével hat. A szó idegen és érthetetlen nyelven is működőképes, ereje nem – 

vagy nem elsősorban – a szemantikában keresendő. A mágikus szöveg elmondása mindig valamilyen konkrét 

cél érdekében történik, nem pszichológiai szükséglet, mint az ima. A cél általában egyéni (pl. gyógyítás, 

szerelmi varázslás, termés biztosítása). A mágia másrészt társadalmi szabályozórendszer is, különösen olyan 

közösségekben, ahol máig is élő gyakorlat. 

Aktusszekvenciák. Az üzenet tartalma és formája. Hymes szerint a beszéddel foglalkozó kutatók mindig 

nagyobb érdeklődést mutattak az üzenet tartalma iránt, többnyire a forma rovására. Szkeptikusan viszonyul 

ahhoz a nyelvészeti közhelyhez, hogy „az elmondás mikéntje része annak, amit mondanak általa”. Szerinte „a 

kifejezési eszközök meghatározzák, néha szabályozzák a tartalmat” (Hymes 1997: 482). Az utóbbi kijelentés a 

mágikus nyelv esetében még inkább igaz. A formára nem tekinthetünk úgy, mint a tartalom által 
meghatározott, önműködő törvények szerint szerveződő jelenségre. Egyrészt azért, mert a szövegek egy 

részében a tartalom megfoghatatlan (értelmetlen szövegek), miközben a forma szigorú szabályosságot mutat. 



Máskor a mágikus tartalom nem elsősorban a szemantika által fejeződik ki, hanem rituális szövegekre jellemző 

formai jegyek jelzik (pl. az ismétlések különböző fajtái, párhuzamosság, ellentétesség, fokozás, csökkentés, 

kihagyás stb). 

Kulcs. A kulcs jelenti azt a légkört, tónust, módot, amelyben az interakció létrejön. Hymes szerint ez 

nagyjából a grammatikai modalitásnak felel meg. Minden beszédszituációhoz tartozik valamilyen kulcs, vagy 

azok egy csoportja, amely(ek) a társadalmi elvárásoknak megfelel(nek). A mágikus szövegek esetében ezt 

rituális komolyságnak nevezhetjük (ritual seriousness, Hymes 1972: 67). A kulcs szorosan összefügg a 

kommunikáció más tényezőivel: az ünnepélyesség megmutatkozhat például a résztvevők viselkedésében, az 

üzenet továbbítására kiválasztott kódban és a szituatív tényezőkben. Emellett mindig megvan az a lehetőség, 

hogy a résztvevők az elvárttól eltérő kulcsot válasszanak. Konkrét beszédszituációkban a csoport tagjai 

biztonsággal el tudják dönteni, hogy a választott kulcs kötelező, illendő, elfogadható vagy tiltott. 

A mágikus interakciókban a kulcs tekintetében jóval kevesebb számú alternatíva áll rendelkezésre, mint más 

esetekben. A nem előírt kulcs alkalmazása a mágikus interakcióban az egész aktus sikerét veszélyeztetheti, 

ezért ezekben az esetekben leginkább csak kötelező és tiltott kulcsokról beszélhetünk. 

Eszközök: csatorna, kód, regiszter. A csatornát kétféleképpen kell értelmeznünk, hiszen a mágikus 

eljárások során a fizikain kívül egy „misztikus” csatorna is működésbe lép. Frazer szerint az impulzus az adó és 

vevő között „olyan úton-módon vivődik át, amelyet a láthatatlan éter egy fajtájának gondolhatunk el” (Frazer 

1998: 22). Ez a csatorna a kívülálló szemében abszurditás, a mágikus világképen belül értelmezve kétségbe 

vonhatatlan valóság. A kétféle csatornafogalom párhuzamos Hymes setting és scene megkülönböztetésével. 

Ahogy a scene a látható, meghatározható, konkrét és valós időt és helyet jelenti a mágikus tevékenység 

kozmikus szent idejével és helyével szemben, úgy a mechanikus úton működő auditív, vizuális vagy érintéses 

csatorna mellett a mágikus tevékenység résztvevője feltételez egy láthatatlan, nem fizikai csatornát, amely a 

mágikus hatóerőt továbbítja. Ha a fizikai csatornák nem is működnek (pl. a felvevő vak, süket, vagy alszik) a 

mágikus csatorna akkor is működésbe lép a helyesen végzett rítus esetében. 

A kód vizsgálatának arra kell választ adnia, hogy van-e a verbális mágikus kommunikációnak speciális 

nyelve. A mágikus nyelvi kóddal kapcsolatban a legfontosabb kérdések a következők: 

• Azonosak-e a mágikus nyelvi kód alapelemei a köznyelv kódjával? 

• Ha igen, mutatkoznak-e különbségek a felhasznált elemek arányait, elrendezését tekintve? 

• Ha nem, milyen más kód használatos a mágikus szövegben, és miért van szükség eltérő nyelvi kód 

alkalmazására? 

• Vannak-e speciális kódhasználati jellemzők (pl. a nyelv zenei eszközei)? 

 

A mágikus szövegek sok kultúrában a köznyelvitől teljesen eltérő nyelvi jelrendszerbe illeszkednek. Ha a 

mágikus eljárásban használatos nyelvi kód eltér a köznyelvitől, akkor az egy másik természetes nyelv (az ókori 

görögök számára a mágia nyelve az egyiptomi), vagy a saját anyanyelv egy archaikusabb, már érthetetlenné 

vált változata (az ókori akkád varázsszövegek értelme a nyelv változása folytán elhomályosult, s ettől még 

hatásosabbnak tartották őket), vagy egy mesterséges, különleges szabályok alapján felépített jelrendszer 

(halandzsaszövegek, értelmetlen szövegamulettek, számsorok). 

A fenti esetekben a mágia nyelve különbözik a profán nyelvtől. Az esetek nagyobb részében azonban a 

varázsszöveg szókincse, nyelvi szerkezete nem tér el más megnyilatkozásokétól, egyértelműen és direkt módon 

kimondja saját célját („menj el a föld mélységes fenekére”). A mágikus szövegek túlnyomó része szoros 

összefüggésben van a realitással, a mindennapi élettel. A ráolvasások az emberek mindennapjairól hiteles képet 

nyújtanak: a legegyszerűbb használati tárgyak, a házak formája, berendezése, az udvar, a munkavégzés, az 

öltözködés motívumai lelhetők fel a szövegekben. Ilyen módon a mágikus szöveg sajátosan kétarcúnak 

mutatkozik: miközben egy valóságon túli szférával (betegségszellemekkel, „rossz szél hozó asszonyok”-kal, 

démonokkal, szentekkel) veszi fel a kapcsolatot, a rendelkezésére álló, legegyszerűbb eszközökkel, a 

környezetében meglévő tárgyakkal és helyszínekkel (víz, szén, kasza, kapa, madzag, faág, bokor, kemence, 

sarok, házfal) végzi mágikus tevékenységét. 

Ilyen módon értelmezhető a szó is, mint a mágikus eljárás könnyen hozzáférhető eszköze. A mágikus 

eljárásban a szót is ugyanolyan magától értetődően használják, mint a fent említett tárgyakat. A személyközi 

kapcsolatok és megnyilatkozási formák egyenes áttétele a mágikus tevékenységekre a mindennapi 

tapasztalatokon alapul. A felszólítás, a fenyegetés, a ráijesztés hatásosnak bizonyul az emberek közötti 



kommunikációban is, így ugyanezek az eszközök alkalmasak a megszemélyesített rontások elküldésére, 

megszüntetésére is. 

Az interakció és az interpretáció normái. „Az interakció normái csak a társadalmi struktúra elemzésével 

magyarázhatók meg” – írja Hymes (1997: 488). Olyan társadalmilag elfogadott szabályokról, irányító 

mintákról van itt szó, mint például hogy milyen sorrendben szólalhatnak meg a résztvevők, milyen módokon 

szakítható meg és indítható újra a kommunikáció, hol van ideje a hallgatásnak stb. A hétköznapi 

beszédesemények normáinak ismerete a kommunikatív kompetencia függvénye. 

A mágikus interakció normái nem írhatók le általánosságban: minden közösségben, sőt műfajonként is más-

más szabályok irányítják. Az interpretáció kérdései jóval összetettebbek. Vajon a mágikus eljárásokat élő 

gyakorlatként használó csoport tagjai felismerik-e a mágikus szöveg teljes szemantikáját? A mágikus szövegek 

interpretációit antropológusok és nyelvészek hozzák létre. Ha el is tekintünk azoktól a helyzetektől, amikor a 

mágikus eljárás a csoport tagjai számára ismeretlen nyelven folyik, akkor is arra a megállapításra kell jutnunk, 

hogy az üzenet értelmezése a használók számára mellékes az üzenet funkciójához képest. A felismert 

szemantikájú szövegben lévő ismeretlen szavak nem kérdőjelezik meg a szöveg mágikus erejébe vetett hitet. 

Malinowski azt állítja, hogy a ráolvasások esetében a jelentés azonos a funkcióval („…since to us meaning is 

equal to the function of words within the context of situation”; Malinowski 1965: 223). A mágikus szövegek 

etimológiai, grammatikai, stilisztikai jelentésrétegei csak a kutató számára érdekesek, a használó számára 

sokkal inkább a cél és az emocionális töltet teszi jelentéstelítetté a szöveget. 

Műfaj. Hymes a beszédetnográfiai alapvetés utolsó komponenseként a műfajt (genre) jelöli meg. A verbális 

mágia különböző szövegtípusai nem alkotnak élesen körülhatárolható, lezárt csoportokat, sokkal inkább 

Geeraerts (1997) centrum-periféria elve alapján rendszerezhetjük őket. A ráolvasás a centrumhoz közelebb 

helyezkedik el, mint a váltakozó funkciójú archaikus népi imádságok és epikus ráolvasó imák. A szitkozódás, 

átkozódás és káromkodás, bár eredetében sok szállal kapcsolódik a mágiához, ma már csak ritka esetben tölt be 

elsődlegesen mágikus funkciót. A mágikus funkciójú szövegtípusok sokfélesége lehetetlenné teszi, hogy egy 

egyszerűsített beszédmodellben foglaljuk össze jellegzetességeiket, de az egyes szövegtípusok leírásánál 

Hymes szempontjai sikerrel alkalmazhatók. 

 

3.2. Az epikus ráolvasó imádságok funkciója 

 

Az archaikus népi imádságokat, az epikus ráolvasó imádságokat és a ráolvasásokat az ima- és a mágikus 

funkció két végpontja között helyezhetjük el, esetenként ugyanazt a szöveget hol az egyik, hol a másik 

végponthoz közelítve. Az ima- és mágikus funkció megjelölése gyakran csak az adatközlők hozzáfűzött 

megjegyzései alapján lehetséges, így különösen értékessé válnak azok a gyűjtemények, amelyek a puszta 

szövegközlésen felül a gyűjtés szituációjában elhangzott teljes beszélgetést, vagy legalább annak részleteit is 

rögzítik (pl. Erdélyi 1976 és 1999, Tánczos 1995, Takács 2001). 

Az archaikus népi imádságok az imavégzés helye, ideje és gyakorisága alapján többnyire imafunkciót 

töltenek be. Ezeket a szövegeket ugyanaz a belső, lelki igény működteti, mint az egyház által jóváhagyott 

imádságokat: „…hát én este, minden este” (Erdélyi 1976: 271); „s ez az ima megnyugtat, úgy megnyugszom, 

nincs mit csinájjak” (Erdélyi 1976: 64); „amikor csak teccik, akkor, amikor csak jó’ esik” (Erdélyi 1976: 550). 

A ráolvasások közül a rövidebb, epikus keretet nem tartalmazók kizárólag ráolvasás-funkcióban működnek, 

még akkor is, ha közbenjáró segítségét kérik. Ezeket a szövegeket nem a lelki igény élteti, hanem speciális, 

konkrét céllal, szükséghelyzetben kelnek életre (aszály, „nagy idő”, betegség esetén). A ráolvasásokra nem 

jellemző az emocionális túlfűtöttség; kifejtettség, képiség tekintetében jóval szegényebbek az imádságoknál, 

kizárólag praktikus cél működteti őket. 

Az epikus ráolvasó imádságok az adatközlők által megjelölt speciális cél alapján („Hályogra”, 
„Betegségben”, „Nagy idő elintése”, „Hasfájásra”) ráolvasásnak minősülnek. Azonban emocionális töltetük 

és gazdag képi világuk az imákkal való rokonságot hangsúlyozzák. A beteg kis Jézus vagy a szomorkodó Szűz 

Mária olyan erős empátiát vált ki a közlőkből, hogy a szövegeket mély átéléssel, gyakran „sepegve” mondják, 

ugyanúgy, mint a szenvedéstörténet állomásait felidéző archaikus népi imádságokat. Erdélyi 13. számú szövege 

(1976: 133) öntőimádság: amikor „ugy öntöttek a betegökre”, kétségkívül ráolvasásként használták. A 

ráolvasás-funkciónak azonban minden tekintetben ellentmond az adatközlő vallomása: „…és mikor mögha’t, 

azután úgy sokat a fejembe matizott az az imádság, minthogyha mindig köllött vóna azt énneköm éjjel-nappal, 
mindig azt az imádságot mondanyi (…). Az én agyamba mindig az forog” (Erdélyi 1976: 137–138). 



A ráolvasás automatikusan működik, hatása nem függ a szövegmondó lelki-érzelmi állapotától. Ereje és 

hatása magában a szóban összpontosul – legalábbis a tudományos elméletek a mágikus nyelvet ezen a ponton 

ragadják meg. Erdélyi 9. számú szövege azonban érzelmi viszonyt feltételez: „csak az a fontos, hogy szívből 
imádkozonak” (Erdélyi 1976: 123). 

A „kevert tudatformájú-funkciójú” megjelölés (Erdélyi 1976 és 1999) az epikus ráolvasó imádságokra 

vonatkoztatva pontos: a váltakozó funkciójú szövegtípus a ráolvasás és az archaikus népi imádság különböző 

(mágikus és ima-) funkcióit egyesítő-ötvöző szövegtípusként definiálható. Ez a kettősség a szövegek egyéb 

aspektusaiban (tér- és időszerkezetben, fogalmi sémákban, képi egységekben, nyelvtani formákban) is 

érvényesül. 

 

3.3. Szövegtípus és funkció 
 

„A kognitív nyelvészet – írja Tolcsvai Nagy – tehát alátámasztja (…), hogy a szövegfajták esetében 

voltaképpen kommunikációtipológiáról van szó” (2001: 336). Az epikus ráolvasó imádságot – ha az alkalom 

úgy hozta – gyógyításra használták, máskor ugyanazt a szöveget az esti imarepertoár részként imádkozták el. 

Erre utal Takács György, amikor „pillanatnyi funkciók”-ról, Tánczos Vilmos, amikor „ráolvasás funkcióban 

élő imádságok”-ról ír. A folklorisztikában egyértelműen ráolvasásnak nevezett szövegek végén a záradék – 

tudniillik, hogy a szöveget naponta el kell mondani – azt támasztja alá, hogy a szöveg használója ezt komolyan 

vette, és valóban mindennap elimádkozta (Erdélyi 1976; 14. 15. és 17. szöveg). Az epikus ráolvasó imádságot 

más típusú szövegekkel való viszonylatában, intertextuálisan lehet értelmezni (vö. Beaugrande – Dressler 2000: 

235), ahogy a szöveg használói is más szövegekkel való összehasonlítás révén értelmezik azt. Az imákról való 

előismereteik (pl. a célok, a szövegek belső világában megjelenő szakrális helyek és személyek) ürügyén 

imádkozásnak mondják, krízishelyzetben pedig (a ráolvasásokból eljárásaira, a parancsra, fenyegetésre, 

félrevezetésre ráismerve) „reája mondják”, „reá olvassák” a betegre. A gyógyítás érdekében elmondott 

Miatyánk, a vallásos fohász vagy a ráolvasás egyaránt „hasznos”, a mágikus és vallásos hit összefonódik; „a 

nép nem teologizált, egyszerűen létfeltétel-értékkel imádkozott (…). Fogalma sem volt, hogy „bai”-ol, mikor 

megönti a beteget” (Erdélyi 1999: 809). 

Az archaikus népi imádság és a ráolvasás stabil funkciójú (ima- és mágikus funkció), az epikus ráolvasó 

imádság jellegzetesen váltakozó (dinamikus). Sok esetben (imahelyzetekben) tehát nem lehet az epikus 

ráolvasást (Pócs 1985/86) a ráolvasás alműfajaként kezelni, ahogy a folklorisztika gyakorlata mutatja, mert 

nem valósítja meg azokat a feltételeket, amelyeket a ráolvasás műfaji meghatározása rendesen tartalmaz. 

„Valamely szövegnek a típusba sorolása nyilvánvalóan a kommunikációban betöltött funkciójától függ” 

(Beaugrande – Dressler 2000: 238), ebben az esetben azonban a kommunikációs funkció felől való 

megközelítés megkérdőjelezi a folklór hagyományos felosztását, de önmagában még nem ad választ az epikus 

ráolvasások szövegtipológiai problémáira. 

 

4. Az epikus ráolvasó imádságok szövegvilága 
 

A szövegvilág vizsgálata arra keresi választ, hogy milyen világkép reprezentálódik az epikus ráolvasó 

imádságokban, milyen módon modellálják a szövegek a külvilágot, és hogyan válnak értelmezhetővé a szöveg 

egyes elemei a teljes kontextusban. A tér- és időrendszer, a szereplők viszonyai és cselekedetei a szöveg 

makrostruktúrájának összetevői (Tolcsvai Nagy 2001: 121), azaz a teljes szövegre kiterjednek, és meghatározó 

szerepet töltenek be a komplex jelentésszerkezet kialakításában. 

Az összetevők közül fontos szerep jut a tér, az idő és a szereplők rendszerének. Ezek speciális szövegvilágot 

építenek fel, amelynek végpontjai a kezdet és a vég, Isten és a démon, ég és a föld, szent és a profán, test és a 

lélek. A vizsgált szövegcsoport egyes darabjainak tér- és időviszonyai, valamint a szereplők relációi nagyfokú 

egyezéseket mutatnak; tér, idő és a résztvevők viszonylatában szabályos összefüggések állapíthatók meg (vö. 

Tolcsvai Nagy 2001: 162). Az archaikus népi imádságokat és ráolvasásokat tartalmazó gyűjtemények nagy 

részében az egyes szövegek sorszámot kaptak, ezekre a mű címének rövidítésével és a sorszámmal hivatkozom 

az alábbi módon: 

 



 
4.1. Térszerkezet 

 

Az archaikus népi imádságok és az epikus ráolvasó imádságok vizsgálata nyomán sajátos mentális térkép 

rajzolódik ki, melynek szimbolikus tájékozódási pontjai horizontálisan az ablak, küszöb, ajtó, a ház négy sarka, 

a templom; a távolabbi havasok, kősziklák, tengerek; vertikálisan pedig az ég és a föld. Az epikus ráolvasó 

imádságok hármas osztatú térben működnek: a szakrális, a profán és az elátkozott szférában, ami megfelel a 

középkori gondolkodás menny-föld-pokol szimbolikus térszemléletének (2. ábra). 

 

 
 

2. ábra. Az epikus ráolvasó imádságok térszerkezete 

 

A távoli, ismeretlen, lakatlan, ártó szellemekkel benépesített világ a betegségek és az emberre leselkedő 

egyéb perszonifikált veszélyek lakhelye. A rontó démon innen jön, és ide küldetik vissza: „menjen oda vissza, 

ahonnan jött” (MR.XV-2.6.1). Az Istentől elhagyott birodalomba, a sötétség lakhelyére, havasokra, 

tengerekre, kősziklákba parancsolja vissza a szöveg elmondója a rontást: „Menj el vadasszonyoknak vermibe!” 

(AA-162), vagy „S menny el /kegjetelen/ kietlen keo szal rontany, fürteos fenyeo teordelni” (MR.XV-2.12.1). 

A kultúra, a civilizáció, és főképp az Isten hiányára utaló helyhatározói mellékmondatok világosan kifejezik, 

hogy ezek az alvilág, a pokol megfelelői: „hol a kutyák nem ugatnak, / s a kakasok nem szólnak, / s a lovak nem 

nyerítnek” (AA-136). 

Az elátkozott terület ellenpontja a szakrális tér, a szentek lakhelye, a földi helyszínek ideális mása: a 

paradicsomi vagy a bibliai helyszín: „el indula Paradiczomba” (Bornemisza 4. bájoló imádsága), „Mikor 
Jézus Krisztus a Jordán vize mellett járt” (MR.XV-7.9.2). Az epikus ráolvasó imádságok ezen kezdőképe az 

Isten által uralt világba, a szakrális térbe (és időbe) emel, ahol a rontásnak nincs hatalma. A szent tér a lakott, 

védett, rendezett, ismert szférába tartozik, a földi világ megfelelője azzal a különbséggel, hogy ott az utakon, 

templomokban és kertekben szentek járnak-kelnek, a templomok és kápolnák aranyból vannak, a természet 

paradicsomi állapotot őriz: „Elindult Szűz leány Szent Margit aranymisét hallgatni az arany templomba” 

(GYCS-179), „Lefeküdvén elaludván gyönyörüséges pálmafánok árnyékába” (HH-11). 



A térszerkezet harmadik egysége, az emberi (állati) test a profán világ része. Az origóhoz (Tolcsvai Nagy 

2001: 125) való közelséget a szöveg deiktikus elemekkel fejezi ki: ez ember, ennek a betegnek, ezen ember, 

ebből a Julcsából stb. A betegségek rendszerint csak a testet támadják meg, a középkori hitben gyökerező 

felfogás szerint a lélek az ember isteni, megszentelt része, fölötte a rontásnak nincs hatalma. A gyógyító a 

kimerítő felsorolás mágikus eszközével él, kiparancsoláskor szó szerint megismételve a már említett 

testrészeket: 

„hetuen het fele keleuen testeth, tetemeth ki megh erneje ne emezthesse megh” (MR.XV-29). 

 

4.2. Időszerkezet 

 

A gyógyítás epikus ráolvasó imádságokban alkalmazott eszköze a szent időben egyszer már megtörtént 

esemény felidézése. A szakrális időben történt gyógyítás felidézésével a szöveg mondója „kilép a történeti idő 

szorongató korlátai közül, úrrá lesz az idő folyamának látszólagos visszafordíthatatlanságán, és a világ 

kezdetéig, a bajok gyökeréig hatolva megszünteti azokat” (Takács 2001: 386). 

A mítosz és rítus efféle kapcsolatára más területekről is számos példa hozható. Frazer (1998: 14), Lévi-

Strauss (2000: 149–153) és Eliade (1994: 69) olyan rituális szertartásokat sorolnak fel, amelyek mítoszi 

történetet jelenítenek meg. A rítus során a szakrális múlt eggyé válik a jelennel, ezt nevezi Tánczos a kozmikus 

idő egységének (2001: 111). A mitikus/szakrális/kozmikus és profán/ciklikus idő szembeállítása Eliade 

vallásontológiai műveinek legfontosabb kiindulópontja. Az epikus ráolvasó imádságokban a szakrális és profán 

idő (Meletyinszkij 1985: 225–26, Eliade 1978/1996, Pócs 1983: 177–205, Tánczos 2001: 109–111, Takács 

2001: 386) látszólag élesen elválik egymástól (3. ábra), a szétválasztás azonban inkább csak formális. 

 

(7) 

 

 
3. ábra. A szakrális és profán idő az epikus ráolvasó imádságokban 

 

A szakrális múlt eggyé válik a jelennel, a szent által elmondott ige a jelenvaló helyzet gyógyító varázsigéje 

is. A szent és a ráolvasást végző személye itt nem válik el élesen. „A ráolvasó (…) olvasásával szinkronicitást 
hoz létre a betegséget okozó gonosz erők, a gyógyításban segítségül hívott mennyei hatalmak és a saját 

mindenkori jelenideje között” (Takács 2001: 386). 



Az időszerkezet tovább bonyolódik, ha a párbeszédet kiemeljük a szövegből, és önálló egységként kezeljük. 

Ily módon az alábbi ábra szerint balról jobbra haladva a szövegegységek egy folyamatosan táguló 

időkontextusban értelmezhetők, hisz a nyelvtanilag jelen idejű párbeszéd a szakrális múlt része, s mindez az 

aktuális gyógyító helyzetben jelen beszédidejű keretet kap (4. ábra). 

 

 
4. ábra. Az epikus ráolvasó imádságok időszerkezete 

 

A prototípus tehát nem puszta felidézés, hanem a szakrális múlt jelenvalóvá tétele. Az időszerkezet 

formailag-nyelvtanilag tagolt, misztikus-mágikus értelemben azonban oszthatatlan: a gyógyítás a 

megbonthatatlan kozmikus időben zajlik. „…Ezek a tisztán mitikus ősesemények sokszorosan újjáélednek a 

rítusokban, olyan mintákként szerepelnek, amelyekhez viszonyítva nyernek értelmezést a jelen valóságos 

empirikus eseményei” (Meletyinszkij 1985: 226). 

Az epikus ráolvasó imádságok kezdőképe egyúttal a szakrális időbe (és térbe) való átlépés. A „Vronck xrc 
felden ha Jar uala” (1. Bagonyai Ráolvasás) időhatározói mellékmondata a szakrális időbe emel. A profán 

időbe való át- és visszalépést a résztvevők változása jelzi (legtöbbször mellékmondattal visszautalva a 

gyógyítás prototípusára): „Én es vizet vetek (ha ember, akkor mondom a nevit)” (AA-152), „valamint az 

Urjézus szeme megtisztult, most ezen szem is úgy megtisztuljon” (HH-11). A szent és a ráolvasást végző 

személye eggyé válik, a szent tér és idő a profánnal érintkezésbe lép, s a gyógyító szent szájából elhangzó ige a 

jelen gyógyító helyzetre válik érvényessé. 

 

4.3. Résztvevők 
 

Az epikus ráolvasó imádságokban meghatározott szerepkörök fordulnak elő, s az egyes szövegekben csak a 

szereplők változnak. Az epikus ráolvasó imádságokban megjelenő szerepkörök a következők: 

 

• gyógyító (jótevő) szent, pl.: Urunk Uristen (Bornemisza 8. bájoló imádsága), boldogságos Szűz Mária 
(HH-3), Szent Ilona asszony (HH-7); 

• beteg szent, pl.: [Krisztus] szent szömit mögcsapta egy szőlővenyige (H-17); [Mária]…az ö áldot szent 
feiet meg ese fenye füst ozuz (Bornemisza 2. bájoló imádsága), 

• ártó szellem, pl. elindula a záporeső (HH-10), megtalálkozott a gonosz igizetekkel (AA-153); 

• a ráolvasást végző ember személye (origo), pl. én keresztet vetek ellenetek (HH-8), én szintén kérem Urunk 
Jézus Krisztust (MR.XV-2.24); 



• a beteg (vagy veszélynek kitett) ember, pl. hogy ők ennek az embernek megkönyebitsék kinjait (MR.XV-

2.24). 

 

A gyógyító-jótevő szent, a beteg szent, valamint az ártó szellem az imákban felidézett múltbeli esemény 

résztvevői. A bájoló személy és a jelen helyzet betege a profán tér és idő aspektusához tartozik, s az ártó 

szellem ugyanitt szintén jelen van. A bájoló a gyógyító szent szavaival végzi a ráolvasást, vagyis a szerepkörök 

azonosak; ugyanígy a beteg szent és a jelenbéli beteg ember egymás megfelelői. Voltaképpen tehát csak három 

fő szerepkörről beszélhetünk, a gyógyító (jótevő), az ártó és beteg (ill. veszélynek kitett) szerepéről. A 

szereplők, a tér és az idő között szabályos összefüggések mutatkoznak (3. táblázat). 

 

Szerepkörök Szakrális tér és idő Profán tér és idő 

GYÓGYÍTÓ (jótevő)  gyógyító szent gyógyító ember (origo) 

ÁRTÓ  ártó szellem ártó szellem 

BETEG (veszélynek kitett)  beteg szent (v. a szent beteg állata) beteg ember (v. állat) 

 

3. táblázat. Az epikus ráolvasó imádságok résztvevői 

 

A teljes apparátus nem jelenik meg minden szövegben. A szereplők rendszere az egyes imádságokra 

lebontva külön-külön leírható (4. táblázat). 

 

(8) 

„Elindula a záporeső a szegén ember 

eledele e’rontására 

Kérdezi a bódugságos szép Szűz Mária 

Hová mensz te záporesső? 

Elindultam a szegén ember 

eledele elrontására, 

Kérlek térj meg 

Menj a kősziklákra, 

Hol kenyervel nem élnek, 

És az ótáriszencséget nem használják.” 

(Lészped, Moldva. Közli: Erdélyi 1976: 124) 

 

GYÓGYÍTÓ szent Szűz Mária 

ember  Ø 

ÁRTÓ szellem  záporeső 

BETEG 

(veszélynek kitett) 

szent Ø 

ember szegény ember 

 

4. táblázat. Az aktuális epikus ráolvasó imádság szereplői apparátusa 

 

Néhány ráolvasó imádságban az origora utaló önreflexív elemek jelennek meg: „Én, bünös szájamból 

szólok…” (HH-8), „…enis meg szoritottam ez embernec feiet…” (Bornemisza 2. bájoló imádsága). Ezek a 

kijelentések kétségkívül az ÉN/ITT/MOST perspektívájában értelmezhetők (origo), a ráolvasást végző ember 

egyes szám első személyét jelentik, amely egyértelműen különválik a gyógyító szent személyétől. A ráolvasás 

szavait a gyógyító azonban a szent szájába adja, ám a kiparancsolás, elküldés, fenyegetés nem egyszerűen a 

szent szavainak idézése, mert a szöveg elmondója azonosul ezzel a szereppel: 

 

(9) 

„Az szot monda Urunk Jesus Christus, 

Poronczolok az en mennyey Szent Attyamnak 

Szajabul szarmazott szent ighjjivel…” (MR.XV-2.12.1) 

 



A gyógyító látszólag Krisztus szavait idézi, de a valóságos kiparancsoló ő maga egyes szám első 

személyben. Ez az a pont, ahol módosul a perspektíva: a kozmikus tér és idő „gyógyítója-bájosa” (Jézus) és a 

szövegmondó személye és cselekvése eggyé válik. Mindezt megerősíti, hogy a szent szavai soha nem függő 

beszéd formájában hangoznak el. A beteg szent (vagy a szent beteg állata) és a beteg ember (vagy állat) között 

ugyanez a kapcsolat: a szent gyógyító „szájából származott szent ige” a jelen helyzet gyógyító igéje is. Az 5. 

ábra konkrét szövegrészekkel illusztrálja a szereplők aktuális megjelenési formáit. 

 

 
 

5. ábra. Az epikus ráolvasó imádságok résztvevőinek rendszere 

 

4.4. Szövegtípus és szövegvilág 
 

Az epikus ráolvasó imádságok belső univerzumának szigorú rendezettsége a szövegek tipikus tulajdonságaként 

különül el a legközelebbi szövegtípusok jellemzőitől. A szereplők mozgástere erősen korlátozott, párbeszédük 

sztereotip, viszonyrendszerük statikus. A szakrális és a profán tér és idő élesen elválik egymástól. Ahogy a 6. 

ábra mutatja, a szövegben pontosan kijelölhető a különböző világok határa, a tér, az idő és a szereplők 

változásának választóvonalai pontosan egybeesnek. 

 

 
 

6. ábra. Az epikus ráolvasó imádságok szövegvilága 



 

Ha az ártó démon kilép hatásköréből, felborítja a természet rendjét. A rend megzavarása aktivizálja az égi 

hatalmakat, s a mágikus eljárás során így az élesen elváló szférák között időleges kapcsolat alakul ki. Az eljárás 

a rend visszaállítására irányul, melynek nyomán a démon visszatér lakhelyére. A mágikus eljárás tehát a 

természet egyensúlyának folytonos visszaállítására irányuló törekvés. 

Ez a fajta tagolt, jól kifejtett szövegvilág a pusztán mágikus funkciójú ráolvasásokban nem jelenik meg. 

Azonos sztereotip fordulatokkal találkozunk a rokon szövegcsoportokban, például a profán és az elátkozott tér 

kettőssége érhető tetten az alábbi ráolvasásban: 

 

(10) 

Jaj, zápor, fenye üdő, távojzál el határainkról, 

kőszikláról kősziklára! (MR-I.2.93) 

 

A résztvevők közül azonban csak az ártó szellem és implicit módon a szöveg mondója van jelen, de a 

szakrális aspektus teljességgel hiányzik. Ha a kifejtettség/bennfoglalás mértéke a szövegtípusok 

meghatározásában fontos szerepet játszhat (vö. Tolcsvai Nagy 2001: 336), akkor a (8) és a (10) szöveg 

tematikus megfelelése ellenére más szövegvilágot épít fel. 

 

5. Az epikus ráolvasó imádságok struktúrája 
 

A néprajzban és a nyelvészetben a szövegegységek elhatárolásának különböző módszerei alakultak ki. Propp a 

varázsmesék struktúráját vázolja fel a mese funkcióinak elkülönítésével, ahol a szereplők tipizált cselekvései 

alkotják a szövegegységeket (Propp 1975). Lévi-Strauss óriási etnográfiai anyag bevonásával a mítoszok 

strukturális elemzére vállalkozik, végső célja a szimbolikus gondolkodás struktúrájának megragadása. A 

tagolás módszere látszólag egyszerű: az események egymásutánját a lehető legrövidebb mondatokban fejezi ki, 

így minden eseményt egy alanyi-állítmányi hozzárendelésre redukál (Lévi-Strauss 2000: 167–168). 

Voigt a folklorisztikai-szemiotikai szövegelemzés alapvető módszerének a szegmentálást tekinti, s az így 

elkülönített szövegegységeket szegmentumoknak nevezi. Új szegmentumról beszélünk akkor, ha a cselekmény, 

a cselekvés maga, a cselekvés színhelye vagy a cselekvés ideje megváltozik (Voigt 1975: 23). 

A szövegtagolásnak e fent említett deskriptív módszerei ilyen formában főképp az epikus szövegek 

elemzésére alkalmasak. Az epikus ráolvasó imádságok és a rokon szövegtípusok: archaikus népi imák, 

ráolvasások, a középkori egyházi irodalommal kapcsolatot tartó félhivatalos imaszövegek motívumanyaga, 

képi világa sokféle módon ötvöződik, így ezek szövegegységeinek megállapítása nem feltétlenül vezet olyan 

látványos eredményre, mint a varázsmesék esetében. 

A népi imaszövegek – írja Tánczos – „ismétlődő, némiképpen változó sztereotípiákból, állandó 

szövegformulákból építkeznek (…)”. Egy nagyobb anyagon belül már „ritkán bukkanunk olyan új képekre, 

szövegegységekre, amelyeket még nem ismerünk” (2001: 134). Tánczosnál ezek az ismétlődő, szakrális 

üzenettel bíró képek alkotják a szöveg egységeit (képi-szintaktikai egységek). „A többé-kevésbé variálódó 

szövegegységek nemcsak formális-szintaktikai szerkezetek, hanem tartalmi egységek is, azaz minden 

állandósult szerkezet egy jól körülírható képi-szimbolikus jelentést hordoz” (Tánczos 2001: 135). Az epikus 

ráolvasó imádságok tagolásának eredményei is azt mutatják, hogy az egyes mágikus eljárás – egyben 

beszédaktus – relevánsan kötődik egy jellegzetes képi egységhez, és ez meghatározott nyelvtani szerkezetben 

ölt formát. Konkrét példával élve: a ráolvasó imádságok túlnyomó része tartalmaz egy történetet, amely egy 

korábbi sikeres gyógyítást beszél el (prototípus). A mágikus eljárás működési elve az analógia: ahogy az 

elbeszélt történetben sikeres volt az eljárás, úgy a jelen esetben is sikerülnie kell. A prototípus tartalmilag egy 

jószándékú lény találkozása a bajhozó démonnal, nyelvtanilag-formailag – elhanyagolható kivétellel – 

párbeszédes formájú (a párbeszéd is erősen ritualizált: állandó részei a kérdés–válasz–elküldés). 

A Propp által megnevezett funkció, a néprajzi szakirodalomban használatos szegmens vagy szegmentum, a 

motívum és Tánczos képi-szintaktikai egységei nem egymás megfelelői, mindössze annyi közös bennük, hogy 

különböző szempontok alapján elhatárolt értelmi egységeket neveznek meg, és a szövegtan terminológiájára 

lefordítva mezoszintű egységeknek tekinthetők (Tolcsvai Nagy 2001: 118). 

 

5.1. A szövegtagolás módszere 



 

Az epikus ráolvasó imádságok szerkezeti elemzésének az a célja, hogy a szövegeket úgy tagoljuk jól 

azonosítható egységekre, hogy az egyes mágikus eljárások (beszédaktusok) egymástól elválaszthatók legyenek. 

Az epikus ráolvasó imádság úgy is felfogható, mint mágikus nyelvi eljárások, azaz beszédaktusok 

meghatározott sorozata, így a szövegegységek a bennük foglalt mágikus nyelvi eljárás szerint is elkülöníthetők 

(egyébiránt az így megállapított egységek határai nagy százalékban egybeesnek azokkal a választóvonalakkal, 

amelyekhez az imént említett szegmentálási módszerrel, vagy a képi-szintaktikai egységek elkülönítésével 

jutottunk volna). A vizsgált 277 szöveg tagolása során jól elkülöníthető értelmi egységeket kapunk, amelyek 

mágikus nyelvi eljárások, beszédaktusok is egyben (5. táblázat). 

 

 

 
5. táblázat. Kulcs az epikus ráolvasó imádságok szövegegységeinek meghatározásához 

 
x. Invokáció, keresztvetés, „dicsőség”. A ráolvasó imádságot több esetben egy szent segítségül hívása, 

keresztvetés, vagy a Dicsőség az Atyának…” kezdetű szöveg vezeti be. A szó szoros értelmében nem 

nevezhető mágikus funkciójúnak, célja az imahelyzet megteremtése. 

Epikus keret. Az epikus keret több – alább felsorolandó – mágikus célú szövegegység tartalmi összefogója (A, 

B, C, D, E, F, G). 

A. Eredet, körülhatárolás. A baj eredetének megnevezése mögött az a mágikus meggondolás rejlik, hogy 

akit/amit ismerünk, afölött annál inkább hatalmat tudunk gyakorolni, minél több jellemzőjét és 

attribútumát tudjuk felsorolni. Éppen ezért a megnevezések előtt gyakran szerepelnek a baj szélesebb 

kategóriájára utaló jelzők: „hetvenhét fiával, hetvenhét lányával, / hetvenhét unokájával” (MR.XV-

2.18.1); „Térj meg, akármiféle eredet vagy” (HH-6). A behatárolás gyakran (â) kimerítő felsorolás 

formájában történik: „Kalap alu gyüttié / kalap alá mönny, Párta alu gyüttié / párta alá mönny.” 

(MR.XV-2.6.2). 

a
1
.„Elindula”-tag: főszereplője a jószándékú lény, Szűz Mária, Szent Magdolna; ritkább esetben a rontó erő. A 

jószándékú erő gyakran bizonyos (ä) attribútumokkal együtt szerepel, amelyek defenzív funkciót 

töltenek be: „Indul szüzleán Szent Margit, az aranymelence a hónya alatt, Krisztus Urunknak 
harminchárom csepp vérivel” (KHA-161). 

a
2
. Találkozás a rontó erővel vagy egy másik szenttel: „talála gonosz igizetet” (AA-157); „arra ment Szent 

Margit” (HH-5). 

a
3
. Kérdés, faggatózás a gonosz szándékairól vagy a szomorúság okáról: „Mit sírsz, mit sírsz Boldogságos Szűz 

Mária?” (KHA-141). 

a
4
.Válasz: a rosszindulatú erő elmondja célját: „Szüvit máját meghírvasszuk, piros vérit megalíssuk” (HH-3); 

vagy (ha nincs gonosz erő) az első tag főszereplője szomorúságának okát: „Az en aldot szent feiemet meg 

 
Értelmi egységek 

Nem alkot új értelmi egységet, 
de önálló mágikus nyelvi eszköz 

 

A  Eredet, körülhatárolás   
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 a1 „Elindula”-tag ã A bajokozás elbeszélő leírása 

 a2 Találkozás ā A cél megjelölése 

 a3 Kérdés ä Attribútumok 

 a4 Válasz â Kimerítő felsorolás 

B  A varázsló eljárás leírása   

C  Vocativus c Vocativushoz társuló kimerítő felsorolás 

D1  Imperativus / parancs d Máshova küldés 

D2  Imperativus / tiltás đ  ~ a hely részletezésével 

E  Félrevezetés   

F1  Fenyegetés   

F2  Defenzív jegyek   

G  Eredmény   

H  Analógia    

I  Záradék    

J  Tulajdonítás    

K  Kívánság     

 



essé fenye füst czuz, fenye füst keleueny” (Bornemisza 2. bájoló imádsága). A nem párbeszédes formájú 

epikus ráolvasásokban a (â) cél megjelölése egyenértékű ezzel a (a
4
) rész-egységgel: „elindula a záporeső 

szegény ember eledele e’rontására” (HH-10). A (ă) bajokozás elbeszélő leírása is helyettesítheti az a
1
, 

a
2
, a

3
, a

4
 dramatizált sorozatát: „Elütaláto három zsidu csapat, tizënüt ekerütö, tizënüt megigézte…” (MR. 

XV. 3.6.1). 

B. A varázsló eljárás leírása a vocativust és imperativust helyettesítheti: „onnaj hozzuk szuótalan vizet N-

nek” (MR.XV-3.6.1). 

C. Vocativus (megszólítás). A név ismeretével hatalmat lehet szerezni az illető személy, természeti erő vagy 

tárgy fölött. Logikailag az eredet, körülhatárolás része, mégis külön tárgyalom, mert más funkciókkal, sőt 

önállóan is gyakran szerepel. 

c. Vocativushoz tartozó kimerítő felsorolás. A megnevezés erejét növelni lehet a lehetséges nevek 

felsorolásával: „folyó csúz, veres csúz, kék csúz, fejér csúz, szöderjes csúz, köszvény, fájdalom, kelevény” 

(Bornemisza 1977: 33). 

D. Imperativus (D
1
: parancs / D

2
: tiltás). A szöveg elmondójának direkt módon kifejezett kívánsága: 

„Térjetek, menjetek erős kősziklába” (HH-252). 

d. Elküldés, máshova küldés 

đ (~ a hely részletezésével) A parancs szerves része a cél pontos megnevezésével együtt. Az elküldés kijelölt 

helyre, kijelölt személyre történik. A kijelölt hely kietlen, ember által nem lakott, elátkozott terület: 

„Meny el az köszálakat hasogasd” (MR.XV-2.12.2), „…hol kovászos kenyérrel nem élnek…” (HH-7). 

E. Félrevezetés. A félrevezetés az epikus ráolvasó imádságokban egy másik helyre történő elcsábítás, 

valamiféle elégtétel kilátásba helyezése: „Menjetek el a tengereknek fenekikre, / Ott van nektek terített 

asztalotok, vecserátok” (HH-3). 

F
1
. Fenyegetés. A fenyegetés az imperativust követi. Funkciója, hogy nyomatékot adjon a parancsnak, és 

büntetést helyezzen kilátásba az ártó szellemnek, ha megszegi azt: „Mert ha megtaláltotlak, / Elvágom a 

késvel a nyakadon, / Agyonütlek a Krisztus feszülettyive’ ámen” (HH-7). 

F
2
. Defenzív jegyek felsorolása. A fenyegetés indirekt módon valósul meg annak kinyilvánításával, hogy az 

ember szent erők védelme alatt áll: „Ennek az anyja meg van keresztelvel,/ meg van hitelődvel, / keresztet 
vetnek, imádkoznak” (GYGY-68). 

G. Eredmény kinyilvánítása. A gyógyító szent hatalmának verbális megerősítése, vagyis a kimondással 

történő valóra váltás elvén működik a konkrét, aktuális gyógyító helyzetben is: „Azt meghallák, 
elsietének, hetvenhét erőtelen Hasfájás” (Bornemisza 3. bájoló imádsága). 

H. Analógia. Az analógia kapcsolódik az epikus kerethez, az epikus keret voltaképpen az analógia egyik tagja. 

Amikor az epikus keret után a hasonlóság elve is kimondatik, teljes az analógia: „Mel syp thystan megh 

marada az fegyir syp thysta keskene az the szenth fyadthwul olyan syp thystan meg maragyon ez sere lw 

ez gonosz fekylthywl” (Bolgár 1934: 18). 

I. Záradék. A záradék inkább az archaikus népi imádságok eleme, ráolvasó imákban való előfordulása igen 

ritka (HH-14, 17, 263). Olybá vehetjük, mint a szövegekhez adott „használati utasítást”: „Aki eztet este 

lefektibe, / röggel fölkeltibe elmongya, / Elnyeri az örök boldogságot. Amen” (HH-17). 

K. Kívánság: a ráolvasás szándéka a parancson kívül kívánság formájában is kifejeződhet: „Kérgyük a 

boldogságos Szűz Máriját, hogy oszlassa e bajodat, iés viselle gondodat” (MR.XV-3.6.1). 

Nem minden epikus ráolvasó imádság tartalmazza az összes szövegegységet, az egyes imák szerkezete a 6. 

táblázatban bemutatott példa szerint egyenként leírható. 

 

(11) 

 

 

 



 
6. táblázat. Az aktuális ima szövegegységeinek meghatározása 

 

5.2. Szövegkapcsolódás 

 

Az epikus ráolvasó imádságok általában 2–10 szövegegységet (egymásra meghatározott sorrendben következő 

beszédaktust) tartalmaznak. Minél magasabb ezek száma, annál több a variációs lehetőség az egységek 

elrendeződésére. A szövegpéldányok egyike sem tartalmazza az összes (A, B, C, D, E, F, G, H, I, K) elemet 

ilyen sorrendben, tehát az epikus ráolvasó imádság „ideális” struktúráját mutató példány nincs. Geeraerts 

sémája szerint tehát egyetlen szöveg sem valósítja meg a szövegtípus ideális vonásait, azaz a centrum üres (vö. 

Tolcsvai Nagy 2003: 13). 

Jellemző azonban, hogy az egyes elemek hiánya többnyire nem változtatja meg a sorrendet. Az epikus 

ráolvasó imádságokba beépülhetnek vallásos funkciót betöltő elemek: például fohászok, bibliai motívumok, de 

ezek sem érintik az egységek sorrendjét. Különösen a nagyszámú értelmi egységet tartalmazó szövegek 

esetében meglepő ez a szigorúan kötött sorrend, pl.: 

 

x A a
1
 â a

2
 a

3
 a

4
 # C c D

2 
d đ G H (MR.XV.2.1); 

A a
1
 ä a

2
 a

3
 a

4
 # D

1
 D

2 
d đ E F

1
 G K (MR.XV. 2.4); 

Aa
1
â a

2 
ä a

3 
a

4 
D

1 
D

2 
d E F

1 
H (HH-3); 

A a
1
 a

3
 a

4
 ă B C D

2 
H (Polner 2000: 92). 

 

Az ideális típust megközelítő szövegpéldányok jellegzetes szerkezettípusokba rendeződnek. Különösen nagy 

számban fordulnak elő az ACD, AD, ABH és ABCD szerkezeti fajták és ezek variánsai (7. táblázat). 

 

A a1, Ül a Boldogságos Szépszüzmária 
az ő áldott Szent Fiával. 
Bemene szent templomába. 

B  Ereszd ki, ereszd ki szent pókámból 
szent kezemet, nyúljak fel szent 
ótárodra, vegyek le három szál 
gyertyát, olvassak – mondja a nevit 
hogy kinek – hetvenhétféle szent 
Antal tüzitől, hetvenhétféle 
pokoleredettől. 

(A) a3 

 

â 

Te hetvenhétféle tüzes orbánc! 
Merre mész, merre mész te 
hetvenhétféle tüzes orbánc, te 
hetvenhétféle pokoleredet, te 
hetvenhétféle Szent Antal tüz? 

 a4 Én elmenyek Emrének szépsége 
látogatására, csontja, husa 
hasogatására, piros vére italára. 

C 
D1 

 Térj meg, térj meg te Szent Antal 
tüze, te hetvenhétféle pokoleredet,  

 d Menj el a kőszikláknak a hátára, 
F1  Hónap harangszókor meg ne 

találtassalak, me a késvel vágom el 
a nyakadot! GYGY-8 

 



 
7. táblázat. Az epikus ráolvasó imádságok jellemző szerkezettípusai 

 

A vizsgált 277 szövegpéldány közül a beszédaktusok sorrendjét tekintve 195 szabályosnak tekinthető, tehát 

az értelmi egységek sorrendje szigorúan kötött (igaz, ezek közül 55 csak két beszédaktust tartalmaz). A 

vocativus jellegzetesen ismétlődő elem, gyakran előfordul az A, d, E, F, G, H egységek szerves alkotórészeként 

is. A vizsgált korpuszban 39 szöveg található, amelyben az A, B, E, F, G, H, I, K elemek sorrendje szabályos, 

csak a C és D elemek helyeződnek át más helyre, vagy ismétlődnek. Ezeket a szövegeket szintén szabályosnak 

tekintettem, pl. az A a
1
 B H C c D

1
 szerkezetet (GYGY-67). Kilenc szöveg csak egyetlen szövegegységből áll, 

további öt pedig a szövegegységek sorrendjét tekintve teljesen szabályos, csak bizonyos 

szövegegységcsoportok ismétlődnek, pl. A a
1
a

2
a

3
a

4 
D

1 
x / Aa

1
a

2
a

3
a

4
D

1
x / Aa

1
a

2
a

3
a

4
D

1
x (MR.XV-8.2). 

Mindezeket összesítve 29 szöveg marad (a szöveganyag mindössze 10 %-a), ami vagy nagyon csekély, vagy 

semmiféle szabályosságot nem mutat a szövegegységek sorrendjét tekintve. 

Az epikus ráolvasó imádságok vizsgált korpuszában az egyes értelmi egységek előfordulási arányai nagy 

eltéréseket mutatnak (7. ábra). A 277 szövegben értelemszerűen az epikus körülhatárolás előfordulási aránya a 

legnagyobb (97%), hiszen az epikumot mint a rokon szövegtípusoktól való elhatárolás egyik legjellemzőbb 

jegyét vettem figyelembe, és a szövegtípus elnevezése is részben erre a jellemzőre épül. Feltűnően magas 

számú még az imperativus (D) és vocativus (C), a varázscselekményre utaló kijelentés (B), valamint a 

gyógyítás prototípusa és a jelen helyzet gyógyító eljárása közti analogikus kapcsolat kimondása (H). 

 

 
 

7. ábra. Az epikus ráolvasó imádságok szövegegységeinek statisztikája 

 

Az epikus ráolvasó imádságokat felfoghatjuk úgy, mint mágikus funkciót betöltő értelmi egységek 

(beszédaktusok) sorozatát. A szövegtípus legjellemzőbb értelmi egysége az epikus keret, amelynek célja a baj, 

a rontás, az emberre leselkedő egyéb veszély megnevezése, bekerítése, keletkezésének pontos leírása. 



Összegezve az eredményeket megállapítható, hogy az epikus ráolvasó imádságok komponenseinek száma 

korlátozott, az elemek sorrendje túlnyomórészt változatlan, és ezt a szövegegységek ismétlődése vagy hiánya, 

illetve más jellegű, különösen archaikus népi imádságokra jellemző, főképp imafunkciót betöltő elemek 

beépülése sem befolyásolja. A szövegkapcsolódás ilyen fokú szabályossága sem az archaikus népi imádságok, 

sem a ráolvasások esetében nem tapasztalható. A szövegkapcsolódás sajátosságai rámutatnak arra a tényre, 

hogy az epikus ráolvasó imádságok nemcsak funkciójukban és szövegvilágukban különböznek a rokon 

szövegtípusoktól, hanem szigorú szövegépítkezési logikájuknak köszönhetően is markánsan elkülönülő 

csoportot alkotnak. 

 

5.3. Szövegtípus és szerkezet 

 

Az önmagukkal azonosítható szövegrészek körülhatárolása, egymáshoz való viszonyuknak, sorrendiségük 

szabályszerűségeinek, azaz a szöveg általános szerkezetének leírása a szövegtípusok elhatárolásának egyik 

tényezője (vö. Tolcsvai Nagy 2001: 338), másrészt azonos szövegtípuson belül a további rendezés, osztályozás 

alapja lehet. A struktúra ürügyén elkülönített műfaji elhatárolásra a folklorisztikában is van példa: Propp  

(1975) a varázsmese állandó funkcióit és ezek sorrendjét a műfajt meghatározó tényezőként értékeli. Az értelmi 

egységek előfordulási arányai és szigorú sorrendje a vizsgált korpuszban a szövegtípus jellemzőjeként fogható 

fel. Indirekt módon megközelítve: ugyanezen elemek külön-külön ugyan előfordulnak mind a ráolvasásokban, 

mind az archaikus népi imádságokban, de az elemek ezen kombinációja és ilyetén egymásra épülése csak az 

epikus ráolvasó imádságokra érvényes, és csak a fent megjelölt szövegvilággal és funkcionális kettősséggel 

összekapcsolódva. 

Az elemek sorrendjének vizsgálata elsősorban azért szükséges, mert az általános szerkezet (ha van ilyen) a 

szövegtípus jellemzője lehet (Tolcsvai Nagy 2001: 338). A struktúra irodalmi műfajok (pl. himnusz), 

folklórműfajok (pl. archaikus népi imádság, Erdélyi 1976: 35) és más szövegtípusok (pl. szónoki beszéd, 

kérvény, önéletrajz) meghatározó és elhatároló tényezője. 

 

6. Összefoglalás 
 

A magyar folklór mágikus funkciójú szövegeinek egy csoportja a szövegtípus-kompetencia vizsgálatához igen 

termékeny talajnak mutatkozott. Egyrészt a kutatók törekvése, hogy megfelelő elnevezést találjanak a szövegek 

egy speciális csoportjára, másrészt a folkloristák és a szövegeket a mindennapi gyakorlatban használók 

kognitív megközelítésének eltérései jelentették a kutatás kiindulópontját. A szövegtípust az analógiák alapján 

epikus ráolvasó imádságnak neveztem el. A kutatás érintette a szövegek jellegzetesen váltakozó funkcióját, tér- 

és időszerkezetét, szereplőinek rendszerét, a szövegek motívumait, struktúráját, a szövegeket felépítő mágikus 

funkciójú beszédaktusokat és a rokon szövegtípusokkal való kapcsolatokat is. Az eredmények rámutattak arra, 

hogy az epikus ráolvasó imádságok funkciója sajátosan kettős: szakrális és mágikus elemek kontaminációja 

jellemző rájuk, s hol ima-, hol mágikus funkcióban élnek. Motívumaik, értelmi egységeik jól körülhatárolhatók, 

és elválnak a két rokon szövegtípusétól. 

A szövegtípus vizsgálata során a leglátványosabb eredmény a makrostruktúra (a tér, az idő és a szereplők 

rendszere) és a mezoszintű egységek sorrendje tekintetében mutatkozott. Az epikus ráolvasó imádságok tér- és 

időrendszere, valamint a szerepkörök szabályos összefüggéseket mutatnak: a szent tér – szent idő – gyógyító 

szent hármassága alkotja az egyik, a profán tér – profán idő – beteg, vagy fenyegetett ember a másik, és az 

elátkozott tér – időn kívüliség – ártó erő a harmadik összetevőt. Ez a felosztás a mágikus eljárás spirituálisan 

értelmezett lényegéhez is elvezet, miszerint a mágia végső célja ennek a statikus rendnek a visszaállítása, a 

természet harmóniájának, rendjének megőrzése. 

Az epikus ráolvasó imádságok felépítése, értelmi egységeinek sorrendje szintén szabályos eredményt 

mutatott. Az egymástól elválasztott értelmi egységek austini értelemben vett beszédaktusok, amelyek mágikus 

funkciója jól leírható. Ilyen értelemben az epikus ráolvasó imádságok tulajdonképpen beszédaktus-sorozatok, 

amelyek felépítésében sajátos logika érvényesül: a kozmikus időbe vetített történettől, amely a baj körülírását, a 

szimptóma meghatározását tartalmazza, több lépésben eljutunk a baj megszüntetéséig, az ártó szellem 

eltakarodásáig, a jelen helyzetre értelmezett gyógyulási folyamatig. Az egymástól elkülönített értelmi egységek 

nem kötelező elemei az epikus ráolvasó imádságoknak, bármelyik egység kimaradhat, de ez nem változtatja 



meg a többi szövegegység sorrendjét (Takács 2003: 92-97). A fent jelzett, egymásra következő beszédaktusok 

tulajdonképpen mágikus nyelvi eljárások, amelyek a jelkapcsolat minősége alapján egyenként is értelmezhetők. 

Az epikus ráolvasó imádságok szövegtípusának többfajta eszközzel történő körülhatárolása (illetve 

elválasztása a rokon szövegtípusoktól) kísérlet arra, hogyan alkalmazhatók a szövegtani kutatások eredményei 

a folklorisztikában. 

 

 

Irodalom 
 

de Beaugrande, Robert – Dressler, Wolfgang 2000 [1981]. Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Budapest: Corvina Kiadó. 

Bolgár Ágnes 1934. Magyar bájoló imádságok a XV-XVI. századból. Budapest. 

Bornemisza Péter 1977 [1578]. Ördögi kísírtetekről, avagy röttenetes utálatosságáról e megfertéztetett világnak. Budapest: 

Helikon Kiadó. 

Crystal, David 1998 [1997]. A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó. 

Eliade, Mircea 1994 [1978]. A vallási hiedelmek és eszmék története I. Budapest: Osiris – Századvég Kiadó. 

Erdélyi Zsuzsanna 1976. Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Budapest: Magvető Könyvkiadó. 

Erdélyi Zsuzsanna 1999. Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Pozsony: Kalligram. 

Eynseck, Michael W. – Keane, Mark T. 1997 [1990]. Kognitív pszichológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Frazer, James George 1998 [1890]. Az aranyág. Budapest: Osiris Kiadó. 

Geeraerts, Dirk 1997. Diacronic Prototype Semantics a Contribution to Historical Lexicology. Oxford: Clarendon Press. 

Harangozó Imre 1998. Krisztusz háze arangyosz. Archaikus imák, ráolvasások, kántálók a gyimesi és a moldvai magyarok 

hagyományából. Újkígyós. Ipolyi Arnold Népfőiskola. 

Harangozó Imre 2001. Elmentem Szent Están templomába. Kalandozások népi hitvilágunk forrásainál. Budapest: Masszi 

Kiadó. 

Hymes, Dell 1972. Models of Interaction of Language and Social Life. In: Gumperz, J. – Hymes, D. (eds.): Directions in 

Sociolinguistics. Holt. Rinehart and Winston Inc. 35–71. 

Hymes, Dell 1975 [1964]. A beszélés néprajza. In: Pap M. – Szépe Gy. (szerk.): Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai 

írások. Budapest: Gondolat Könyvkiadó. 91–146. 

Hymes, Dell 1997 [1974]. A nyelv és a társadalmi élet kölcsönhatásának vizsgálata. In: Pléh Cs. – Síklaki I. – Terestyéni 

T. (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Budapest: Osiris Kiadó. 458–495. 

Jakobson, Roman 1972 [1960]. Nyelvészet és poétika. In: Hang, jel, vers. Budapest: Gondolat Könyvkiadó. 229–276. 

Kocsány Piroska 2002. Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Nyelvtudományi Értekezések 151. 

Lévi-Strauss, Claude 2001 [1963]. Strukturális antroplógia I–II. Budapest: Osiris Kiadó. 

Lotman, Jurij 1994 [1973]. A kommunikáció kétféle modellje a kultúra rendszerében. In: Kovács Á. – Gilbert E. (szerk.): 

Kultúra, szöveg, narráció. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. 16–43. 

Malinowski, Bronislaw 1965 [1935]. Coral Gardens and Their Magic.  Vol. II. London: George Allen & Unwin Ltd. 

Mauss, Marcel 2000 [1903]. A mágia általános elméletének vázlata. In: Szociológia és antropológia. Budapest: Osiris 

Kiadó. 51–191. 

Meletyinszkij, Jeleazar 1985 [1976]. A mítosz poétikája. Budapest: Gondolat Könyvkiadó. 

Pócs Éva 1968. A magyar ráolvasások műfaji és rendszerezési problémái. In: Ortutay Gy. (szerk.): Népi kultúra – népi 

társadalom I. Budapest: Akadémiai Kiadó. 253–278. 

Pócs Éva 1983. Tér és idő a néphitben. Ethnographia 177–205. 

Pócs Éva 1985/86. Magyar ráolvasások I-II. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 

Pócs Éva 1986. Szem meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások. Budapest: Helikon Kiadó. 

Pócs Éva 1988. Ráolvasás. In: Vargyas L. (szerk.): Magyar Néprajz V. Magyar népköltészet. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

633–691. 

Polner Zoltán 2000. Isten zsámolyánál. Szeged: Bába és Társai Kiadó. 

Propp, Vlagyimir Jakovlevics 1975 [1928]. A mese morfológiája. Budapest: Gondolat Könyvkiadó. 

Robinson, W. P. 1977 [1972]. A nyelv funkciói. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. Budapest: Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó. 215–229. 

Salamon Anikó 1987. Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák. Budapest: Helikon Kiadó. 

Silling István 1995. Kínján esék esete. Vajdasági archaikus népi imádságok. Újvidék: Forum Könyvkiadó. 

Szikszainé Nagy Irma 1999. Leíró magyar szövegtan. Budapest: Osiris Kiadó. 

Takács György 2001. Aranykertbe aranyfa. Gyimesi, hárompataki, úz-völgyi csángó imák és ráolvasások. Budapest: Szent 

István Társulat. 

Takács Szilvia 2003. Szövegépítkezés a ráolvasó imádságokban. Magyar Nyelvőr 92–97. 

Takács Szilvia 2004. A nyelvi mágia eszközei az epikus ráolvasó imádságokban. Doktori disszertáció. Kézirat. 



Tánczos Vilmos 1995. Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda: Pro Print Kiadó. 

Tánczos Vilmos 2001. Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. 

Budapest: Püski Kiadó. 

Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Tolcsvai Nagy Gábor 2003. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Kézirat. 

Voigt Vilmos 1975. A folklorisztikai-szemiotikai szövegelemzés eszközei. In: Voigt V. – Szépe Gy. – Szerdahelyi I. 

(szerk.): Jel és közösség. Budapest: Akadémiai Kiadó. 23–35. 

Voigt Vilmos (szerk.) 1998. Magyar folklór. Budapest: Osiris Kiadó. 

 

 

  



 

 

 

 

 

NYELVI JELLEMZŐK SZÖVEGTIPOLÓGIAI VONATKOZÁSAI 

 

  



TÁTRAI SZILÁRD 
 

 

A NARRATÍV DISKURZUSOKRÓL – PRAGMATIKAI NÉZŐPONTBÓL* 
 

 

 

 

 

Tartalom 

1. Bevezetés 

2. A pragmatika nézőpontja 

2.1. A nyelvhasználat mint társas megismerő tevékenység 

2.2. Szövegtípusok, műfajok és szövegfajták 

3. A narratív diskurzusok világa 

3.1. A narratív megértés 

3.2. A narratív kontextus 

4. A narratív diskurzusok résztvevői 

4.1. A narratív résztvevői szerepek 

4.2. A narratív résztvevői stratégiák 

5. Összefoglalás 

Irodalom 

 

 

1. Bevezetés 
 

Nyelvi tevékenységünk során számos narratívnak nevezhető diskurzust folytatunk. E diskurzusok – legyenek 

azok dialogikus társalgások vagy monologikus (azaz virtuálisan dialogikus) szövegek – meghatározó 

jellegzetessége, hogy bennük, illetve általuk a világról való tapasztalataink temporális eseménysorokká, azaz 

történetekké szerveződnek. Nem mondható véletlennek tehát, hogy a szövegtipológiai kutatások már a 

kezdetektől megkülönböztetett figyelemmel fordultak a narratív (elbeszélő) szövegek problémái felé (l. például 

van Dijk 1988, Gülich – Quasthof 1985).
1
 

Mivel e dolgozatban a narratív diskurzusok pragmatikai kiindulópontú megközelítésére teszek kísérletet, a 2. 

pontban a megközelítés pragmatikaelméleti hátterét vázolom fel. A pragmatika különböző irányzatai közül 

elsősorban ahhoz a felfogáshoz csatlakozom, amely a pragmatikát szemléletmódként (pragmatic perspective) 

értelmezi (l. Verschueren 1995, 1999). E pragmatikaértelmezés fontos jellemzője, hogy a nyelvi 

tevékenységhez kapcsolódó dinamikus jelentésképzést átfogóan, társadalmi, kulturális és kognitív 

szempontokat együttesen alkalmazva közelíti meg (erre l. még Tomasello 2002). Mindez lehetővé teszi, hogy a 

történetek elmesélését és befogadását mint társas megismerő tevékenységet közelítsem meg (2.1.). Ezzel 

összefüggésben azt is nyilvánvalóvá kell tennem, hogy a narratív diskurzusok pragmatikai kiindulópontú, de 

szövegtipológiai érdekeltségű vizsgálatát az úgynevezett normatív felfogásokhoz kapcsolódva kísérlem meg 

(2.2.). E szövegtipológiai keretben, amely a beszélők által számon tartott, elvárások rendszereként értelmezhető 

szövegtípusok, illetőleg műfajok problémáját helyezi a középpontba, az általában szövegfajtaként 

meghatározott elbeszélés tipikus megértési módként, azaz a világ interszubjektív megismerésének tipikus 

lehetőségeként nyer értelmezést. A narratív megértési mód alkalmazása ugyanis alapvető elvárásként jelenik 

meg egyes szövegtípusok, illetve műfajok esetében, amelyeket éppen ezért szokás narratívnak nevezni. 

A 3. pontban arra keresek választ, hogy bizonyos diskurzusok narratív jellege mennyiben és hogyan 

befolyásolja a mentális modellként értett szövegvilág (diskurzusvilág) létrejöttét, és ebben milyen szerepet 

játszanak a kontextuális ismeretek. Amellett érvelek, hogy a diskurzusok egy részének narratív jellege annak 

                                                           
*
 A dolgozatot a Bolyai János kutatói ösztöndíj is támogatta. 

1
  A dolgozatban a szövegnyelvészetnek, és ezen belül a szövegtipológiának azt az elterjedt értelmezését követem, 

amelyben a szöveg fogalma tágabban, diskurzusként (discourse) értelmeződik, és ennélfogva nemcsak az ún. monologikus 

szövegek (texts), hanem a dialogikus társalgások (conversations) is a vizsgálat tárgyává válnak. 



köszönhető, hogy a résztvevők az interakció során olyan mentális modellt hoznak létre a nyelvileg kifejtett és 

bennfoglalt információk kontextuális értelmezésével, amelyben az elemi jelenetek (események) közötti időbeli 

viszonyok megértése kerül előtérbe. Ennek kifejtése során a narratív megértést az egyéb megértési módok (l. 

Brown 1994) viszonyrendszerébe elhelyezve értelmezem (3.1.), majd a narratív kontextus létrehozásának 

sajátszerűségeit tárgyalom (3.2.). A 4. pontban a prototipikusnak mondható társalgási narratívák (mindennapi 

elbeszélések) és irodalmi narratívák (szépirodalmi elbeszélések) pragmatikai jellemzésének lehetőségeit 

kutatom. Mindezt a narratív diskurzusok résztvevői szerepeinek vizsgálatából kiindulok kísérlem meg (4.1.), 

ezt követően pedig a narratív résztvevői stratégiák kérdéskörére összpontosítok (4.2.). Ez utóbbi kapcsán 

érintem a fikcionalitás problémáját, annál is inkább, mert ez nemcsak az irodalmi, hanem a társalgási 

narratívákkal kapcsolatban is felvethető. 

A dolgozatnak második felében igyekszem kihasználni az elmélet és az empíria kölcsönviszonyából adódó 

lehetőségeket. Mégpedig olyan módon, hogy a narratív résztvevői szerepek és stratégiák tárgyalása során 

felhasználom azokat a tapasztalatokat, amelyek egy konkrét szövegnek, Kosztolányi Dezső Esti Kornél című 

művének, azon belül is elsősorban hatodik fejezetének szövegtipológiai érdekeltségű elemzéséből származnak 

(l. Tátrai 2003, továbbá 2002, 2004a). E szépirodalmi elbeszélés vizsgálatára azért esett a választás, mert célom 

olyan értelmezői keret felvázolása, amely a nagyfokú szervezettséget és összetettséget mutató szövegek, illetve 

szövegtípusok (műfajok) narratív jellegének a megközelítésére is alkalmas lehet (vö. Short 1994: 172–175). Az 

Esti Kornél kiválasztását másfelől az tette indokolttá, hogy vizsgálata – legalábbis azon az absztrakciós szinten, 

amelyet e dolgozat képvisel – egyaránt alkalmat ad a narratív diskurzusok két alapvető típusának, a társalgási 

és az irodalmi narrativák jellemzésére, a hasonlóságok és különbözőségek bemutatására. Az Esti Kornél 

fejezeteinek egy jelentékeny részét ugyanis az jellemzi, hogy a fiktív irodalmi narratív diskurzusba társalgási 

narratíva ágyazódik be egyenes idézet formájában. 

 

2. A pragmatika nézőpontja 
 

Ahogy a nyelvészeti szövegkutatásról általában, úgy az ennek keretében folyó szövegtipológiai kutatásokról is 

elmondható, hogy elméleti keretük kialakításában nagy szerepet kaptak és kapnak ma is azok a szempontok, 

amelyeket a nyelvészeti pragmatika, illetőleg annak különböző irányzatai kínálnak (vö. Kocsány 1989, Fehér 

2000: 39–43, valamint l. példaként Schiffrin 1994: 190–231). Mint ahogy arra a bevezetőben már utaltam, a 

narratív diskurzusok itt vázolt megközelítése során a pragmatika különböző irányzatai közül azokra 

támaszkodom, amelyek a pragmatikát nem az egyéb részdiszciplínáktól jól elkülöníthető, önálló, jól 

behatárolható tárggyal rendelkező nyelvészeti ágként határozzák meg. Ezen értelmezői keretben a pragmatika 

sokkal inkább szemléletmódként (pragmatic perspective), mégpedig a nyelvi tevékenységre átfogóan 

alkalmazható szemléletmódként jelenik meg, amely lehetőséget kíván nyújtani a különböző nyelvészeti 

részdiszciplínák közötti párbeszéd kialakításra (l. Veschueren 1995, 1999: 1–16, valamint vö. Mey 2001: 6–

11). Ennélfogva a szövegnyelvészet szempontjából a pragmatikai szemlélet alkalmazása kettős előnnyel járhat. 

Egyfelől könnyebben hozzáférhetővé válnak számára a különböző nyelvészeti diszciplínákban, például a 

szemantikát is magában foglaló grammatikában vagy a nyelvészeti határtudományokban 

(pszicholingvisztikában, szociolingvisztikában és nyelvészeti antropológiában) felhalmozódó tudományos 

tapasztalatok. Másfelől az említett tudományágak is hatékonyan tudják hasznosítani a nyelvészeti 

szövegkutatás – beleértve a szövegtipológia – eredményeit. Az alábbiakban tehát a pragmatikai szemléletmódot 

érvényesítve teszek kísérletet a narratív diskurzusok szövegtipológiai megközelítésére, szűkebben véve: a 

narrativitás szövegtipológiai értelmezésére. 

 

2.1. A nyelvhasználat mint társas megismerő tevékenység 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a pragmatikai szemlélet alkalmazása azok számára a különböző nyelvészeti 

részdiszciplínák számára termékeny igazán, amelyek osztoznak bizonyos, a nyelv lényegét érintő 

előfeltevésekben. Ezzel összefüggésben kiemelt jelentősége van egyfelől annak, hogy az önmagát 

szemléletmódként értelmező pragmatika a nyelvhasználatot nem formális keretben, az autonóm rendszernek 

tételezett szintaxishoz képest értelmezi, hanem tevékenységként, funkcionálásként közelíti meg (l. még Givón 

1990, Mey 2001, valamint Tomasello 2002). Másfelől e pragmatikafelfogás további fontos ismérve az is, hogy 

a nyelvi tevékenység társadalmi, kulturális és kognitív feltételeivel egyaránt foglalkozik: a nyelvi 



tevékenységgel együtt járó dinamikus jelentésképzést a szociokulturális és kognitív szempontok együttes, 

egymást feltételező alkalmazásával közelíti meg. Azzal, hogy a szemléletmódként értett pragmatika olyan 

átfogó nézőpontot alkalmaz, amely a nyelvi tevékenység szociokulturális és kognitív feltételeinek vizsgálatát 

egyaránt lehetővé teszi, a társadalmi kommunikáció és a nyelvi megismerés szigorú szembeállítását és 

elválasztását is elutasítja. Ugyanis nemcsak azt hangsúlyozza, hogy az emberek nyelvi tevékenysége 

társadalmi-kulturális és mentális tevékenység is egyben, hanem azt is, hogy a nyelvi tevékenység e kettős 

természete kölcsönösen feltételezi egymást (l. Verschueren 1999: 173–175, valamint vö. még Duranti 1997: 

282–283). Az egyfelől szociokulturális teljesítményként, másfelől az elme működési módjaként értelmezhető 

nyelv ugyanis voltaképpen nem más, mint emberi elmék közötti társas interakciók sorozata, illetőleg annak 

eredménye. E megközelítés szerint tehát a nyelvi tevékenység nem egyszerűen egyénileg vezérelt kognitív 

műveletek összessége, hiszen az egyének nyelvi képességeinek kialakulása és kamatoztatása – ahogy ezt a 

nyelvelsajátítás folyamata is mutatja – a társadalmi interakcióhoz kötődik, amely egyszerre rendelkezik 

univerzálisnak tekinthető és kultúraspecifikus jellemzőkkel. Következésképpen e keretben a nyelv társas 

mentális tevékenységként nyer értelmezést: „a nyelvi szimbólumok interszubjektivitásuk és az ennek 

következtében kialakuló perspektivikus természetük miatt a perceptuális és szenzomotoros reprezentációkkal 

ellentétben nem közvetlenül képezik le a világot, hanem arra szolgálnak inkább, hogy az emberek másokat arra 

ösztönözzenek, hogy egy perceptuális vagy konceptuális helyzetet egy bizonyos módon és ne másképpen 

értelmezzenek vagy figyeljenek meg” (Tomasello 2002: 137, továbbá l. még Langacker 1991). 

A pragmatikai szemlélet az emberi nyelvre lényegében úgy tekint, mint a kommunikáció céljaira kialakított 

gondolkodásra. A nyelv mint társas mentális tevékenység ennélfogva együttesen és egymást feltételezve tölti 

be két alapvető funkcióját: egyrészről a világ interszubjektív megismerését, hiszen a nyelv mások számára 

hozzáférhető világreprezentációk létrehozását teszi lehetővé, másrészről az emberek közötti (interperszonális) 

kapcsolatok kialakítását, fenntartását, hiszen a nyelvnek alapvető szerepe van abban, hogy az emberek egy 

személyközi viszonyrendszer keretében értelmezzék önmaguk és mások cselekvéseit.
2
 A személyközi 

kommunikáció és a nyelvi megismerés tehát nem válik el élesen egymástól. Annyi mondható csupán, hogy 

bizonyos esetekben az egyik vagy másik funkció tematizáltabbá, központibbá válik (l. Habermas 1997: 248, 

Brown–Yule 1983: 1–4). Vannak ugyanis olyan diskurzusok, amelyekben a perspektivikus természetű 

világreprezentációk készítésének folyamata kerül előtérbe, a személyközi kapcsolatok bonyolítása pedig 

háttérbe szorul, azaz alárendelődik a világ valamilyen szempontú és szándékú megismerésének, illetve 

megismertetésének. Vannak azonban olyan diskurzusok is, amelyekben a világreprezentációk készítése 

másodlagossá válik, azaz elsődlegesen a személyközi viszonyok kialakítására vagy fenntartására szolgálnak. A 

narratív diskurzusokra vonatkoztatva mindez azt jelenti, hogy e diskurzusok narratív jellege elsősorban a nyelv 

megismerő funkciója felől közelíthető meg: e diskurzusok résztvevői a világ értelmezésének, strukturálásának 

azt az alapvető lehetőségét használják ki, amely révén a világról szerzett tapasztalataikat történetként 

reprezentálják. A nyelv megismerő funkciója ugyanis nem merül ki abban, hogy a megnevezve a rajtunk kívül 

eső valóság (valós világ) dolgait már adottnak tételezett tárgyakra és tényekre utalásokat tegyünk általa. 

Johannes Anderegg úgy fogalmaz, hogy „amit világunknak szoktunk nevezni, az inkább folytonos 

interpretálása annak a valóságkontinuumnak, amely különböző interpretációkat és strukturálásokat enged meg” 

(Anderegg 1998: 47–48). E megközelítés azonban korántsem zárja ki, hogy a narratív diskurzusok ne 

játszhatnának – akár meghatározó – szerepet (például a pletykák, anekdoták, viccek stb. esetében) a 

személyközi viszonyok alakításában is (l. Tátrai 2002: 20–34). Csupán annyit állít, hogy bizonyos 

diskurzusokat azért nevezhetünk narratívnak, mert a világmegértés egy sajátos, az emberi megismerésben 

meghatározó szerepet játszó módja ismerhető fel bennük. 

2.2. Szövegtípusok, műfajok és szövegfajták 

 

A nyelvből mint tevékenységből kiinduló, pragmatikai szemléletet érvényesítő nyelvészeti érdekeltségű 

szövegkutatásnak szembe kell néznie azzal, hogy a nyelvi tevékenységet folytató emberek a különböző 

diskurzusokat – a monologikus szövegeket éppúgy, mint a dialogikus társalgásokat – a köztük lévő szembetűnő 

hasonlóságok és különbözőségek alapján maguk is típusokba (kategóriákba) sorolják.
3
 Ennek belátásához az is 

hozzájárul, hogy a kritériumrendszerben, formális keretben gondolkodó szövegtipológiák, amelyek nem 

                                                           
2
 A nyelv két fő funkciójának megkülönböztetésére Halliday (1970, 1973) az ideatív – interperszonális, Habermas (1997) a 

kognitív – interaktív, Brown – Yule (1983) pedig a tranzaktív – interaktív fogalompárokat használja. 
3
 E probléma kognitív értelmezésére l. Pléh 1998: 101–102. 



kezelték (kiemelt) problémaként a beszélők által számon tartott tipikus diskurzusok kérdését, nem hoztak átütő 

eredményeket. És ezzel összefüggésben egyre inkább azok a szövegtípust normaként értelmező felfogások 

kerültek, kerülnek előtérbe, amelyeknek viszont szükségképpen számolniuk kell az olyan szövegtípusokkal, 

mint például a vicc, a levél, az újsághír, a használati utasítás, a mindennapi elbeszélés stb. (Tolcsvai Nagy 

2001: 331–338, vö. még Kocsány 1989, 2002: 52–56). Másképpen, kissé sarkítva fogalmazva: a szövegtípust 

normaként, elvárások rendszereként értelmező kutatók a hogyan rendezzük típusokba a szövegeket? kérdésével 

szemben a hogyan rendeződnek típusokba a szövegek? kérdését teszik fel. A beszélők által számon tartott 

szövegtípusokkal kapcsolatos kérdések azért is megkerülhetetlenek, mert a hozzájuk kapcsolódó elvárások 

kihatással vannak mind a megnyilatkozás, mind a befogadás folyamatára. 

Ezen a ponton szükséges hangsúlyozni, hogy a szövegtípusokat elvárások rendszereként értelmező 

szövegtipológiai megközelítésnek nem célja a szövegtípusba, műfajba tartozás szükséges és elégséges 

feltételeinek rendszerét megadni. E megközelítés ugyanis a szövegtípusokat, műfajokat nem zárt 

kategóriákként értelmezi, hanem sokkal inkább nyitott, prototípuselvű elvárási rendszerként: „a beszélő, a 

hallgató a kommunikációban való részvétele során gyakorlati tudása (például analógiás képessége és 

memóriája) révén képes arra, hogy az általa megismert szövegeket nyitott típusokba sorolja, e besorolást 

aktuálisan az adott beszédhelyzetben elvégezze a prototípushoz való hasonlítással vagy a hálózatba való 

elhelyezéssel, s ezáltal mások, ill. saját verbális cselekvését értékelje, ill. alakítsa” (Tolcsvai Nagy 2001: 335–

336, vö. még 1996: 124). A szövegtípusba sorolás tehát a tágan értett intertextualitás fogalomkörébe tartozik, 

amelynek értelmében egy szöveg megalkotása és befogadása feltételezi más szöveg vagy szövegek létét (l. 

Beaugrande – Dressler 2000: 235–267, továbbá vö. Genette 1996). A nyelvi praxisunkban ugyanis korábban 

már találkoztunk az adott szövegtípusba sorolható szövegekkel, vagyis rendelkezünk több-kevesebb tudással 

arról, hogy az adott tipikus szituációban, cselekvésben, témában, milyen szöveg várható el a szintén tipikusnak 

mondható kommunikációs igények, szükségletek kielégítése érdekében, és ezeket az akkor szerzett 

tapasztalatainkat felhasználjuk az éppen aktuális jelentésképzés folyamatában. 

Fontos azonban mindehhez hozzátenni, hogy a pragmatikai szemléletet érvényesítő szövegtipológiának 

nemcsak a mindennapi kommunikáció szövegtípusaival kell foglalkoznia, hanem a szépirodalmi 

kommunikáció műfajaival is. A szépirodalmi műfajok ugyanis szintén normaként, elvárásrendszerként 

ragadhatók meg: „Az új szöveg az olvasóban (hallgatóban) felidézi a korábbi szövegekből ismert elvárás- és 

játékszabály-horizontot, amelyeket változtat, javít vagy csupán megismétel. A variáció és a javítás határozza 

meg egy műfajstruktúra játékterét, a változtatás és a reprodukció pedig határait” (Jauss 1980: 19, valamint l. 

még Hajdu 2003: 165). Ennélfogva a szövegtípus és a műfaj fogalmát – elfogadva Kocsány (2002) okfejtését – 

lényegében azonos minőségű fogalmakként értelmezzük, ugyanis „a mindennapi nyelvhasználat szövegtípusai 

és az irodalmi műfajok egyformán kétarcú jelenségek, amennyiben egyfelől megragadhatók jelenvaló 

voltukban, struktúrájukban, sajátosságaikban, másfelől egyúttal mind létrejöttükben, mind a folyamatos 

használatban, elválaszthatatlanul történeti kategóriák is. […] a szövegtípusok (Textsorte) besorolhatók az 

irodalmi műfajok mellé” (Kocsány 2002: 59). Mindebből az is következik, hogy a nyelvészeti érdekeltségű 

szövegtipológiának olyan értelmezői keretet kell kidolgoznia, amely adekvát választ tud adni a mindennapi 

szövegtípusokkal kapcsolatos kérdésekre ugyanúgy, mint szépirodalmi műfajisággal kapcsolatos kérdésekre. 

Mindazonáltal nem zárható ki az sem, hogy a két fogalom elkülönítése haszonnal is járna. A műfaj megjelölést 

használhatnánk például azokban az esetekben – legyen szó akár a mindennapi, akár a szépirodalmi 

kommunikációról –, amikor a normák, elvárások rögzítettek (intézményesítettek, kanonizáltak). A szövegtípus 

terminust pedig meghagyhatnánk átfogó kategóriaként, vagy korlátozhatnánk azoknak az eseteknek a 

jelölésére, amikor az elvárások nem rögzítettek, csak hagyományozódnak, éppen ezért a játéktér határai 

bizonytalanabbak. Nem feledve természetesen azt sem, hogy a normák rögzítettsége, illetve rögzítetlensége 

voltaképpen fokozatiság kérdése. 

A fentebb mondottakból az következik, hogy egyes diskurzusok narratív jellegének vizsgálata csak közvetett 

módon járul hozzá az elvárások rendszereként értett szövegtípusokra összpontosító szövegtipológiai 

kutatásokhoz. A szövegtipológiai szakirodalomban ugyanakkor nagy hagyománya van annak a 

csoportosításnak, amely szekvenciális és/vagy tartalmi, illetőleg funkcionális és/vagy strukturális szempontokat 

alkalmazva sorolja típusokba a szövegek, továbbá közvetett módon az elvárások rendszereként értett, a 

beszélők által számon tartott szövegtípusok (műfajok) egy jelentős részét. A leginkább szövegfajtáknak 

nevezett típusok között – egyébiránt retorikai alapokra támaszkodva – általában az elbeszélést, a leírást és az 

érvelést szokták megemlíteni (l. például Beaugrande – Dressler 2000: 237–238, vö. még Balázs 1985). E 



dolgozat azonban nem vállalkozhat a szövegfajtákra vonatkozó koncepciók rendszeres tudománytörténeti 

áttekintésére (erre l. Heinemann 2000). Céljának csupán azt tekinti, hogy felvázolja a narrativitás egy 

lehetséges szövegtipológiai értelmezésének kereteit. Az alábbiakban tehát kérdéseim arra irányulnak, hogy a 

pragmatikai szemléletet érvényesítő szövegtipológia keretében milyen relevanciája van az elbeszélő (narratív), 

leíró (deskriptív) és érvelő (argumentatív) szövegek megkülönböztetésének. Ennek során azokhoz az 

értelmezésekhez csatlakozom, amelyek szerint a szövegfajták létét „bizonyos kognitív, illetve konceptuális 

tényezők relevanciája támasztja alá és magyarázza” (Kocsány 2002: 59). Ennélfogva az elbeszélést, a hozzá 

szorosan kapcsolódó leírást, valamint az érvelést a megismerő gondolkodáshoz kötött megértési módként 

tárgyalom (vö. Brown 1994).
4
 E megértési módok ugyanis a világreprezentációk készítésének sajátos és tipikus 

lehetőségeiként nyernek értelmezést. 

 

3. A narratív diskurzusok világa 
 

A narratív megértés problémáját célszerű a szövegértelemnek közeget adó, a megnyilatkozó és a befogadó által 

egyaránt létrehozott mentális modell, a szövegvilág (diskurzusvilág) fogalmából kiindulva megközelíteni. A 

szövegvilág fogalmát Beaugrande és Dressler a koherencia fogalmával összefüggésben említik meg: a szerzők 

a szövegvilágot a szöveg mögött meghúzódó, az értelmi folyamatosságot biztosító konfigurációként értelmezik, 

amely a szövegből származó ismeretek mellett bizonyos – a szöveg megértéséhez szükséges – szövegen kívüli 

ismereteket is magában foglal (Beaugrande – Dressler 2000: 121–122). A szöveg jelenségét kognitív keretben 

értelmező Tolcsvai Nagy Gábornál a szövegvilág viszont már központi kategóriaként szerepel: „A beszélők a 

szövegben reprezentálják valamilyen formában a világnak azt a részét, amely nyelvi cselekvésüknek teret és 

időt ad. A szöveg ezáltal nem »tükrözi« a világot, nem leképezi, hanem reprezentációk összetett rendszerében 

modellálja, a nyelvi interakcióban részt vevők számára többé-kevésbé hasonló módon” (Tolcsvai Nagy 2001: 

121). Ebben az értelmezésben tehát a szövegvilág a megismerő emberi gondolkodáshoz kötött fogalom. Olyan 

mentális modell, amely egyfelől a kifejtett, illetőleg a konvencionálisan bennfoglalt, másfelől a szituációra, 

cselekvésre, témára vonatkozó kontextuális ismeretek rendszeréből jön létre annak érdekében, hogy a diskurzus 

egésze, illetve annak egyes részei foldolgozhatóvá váljanak a résztvevők számára. Mindazonáltal Tolcsvai 

Nagy Gábor arra is utal, hogy a szövegvilág – bár lényegét megőrzi – különböző típusú szövegek esetében 

különböző módon valósul meg (Tolcsvai Nagy 2001: 124). A szövegvilágok létrejötte közötti különbségeknek 

– egyéb tényezők mellett – magyarázata lehet az, hogy a résztvevők a világ reprezentálásának (értelmezésének, 

strukturálásának) különböző tipikus lehetőségeire támaszkodnak a diskurzusban, illetve e megértési módok 

egyike előtérbe kerül a többi rovására. A megértési módok szövegtipológiai vizsgálatát tehát az teszi 

indokolttá, hogy eredményei felhasználhatók azoknak a diskurzusoknak a jellemzésekor, amelyekben az 

alábbiakban vázolt megértési módok egyike – történetesen a narratív – alapvetően befolyásolja a diskurzusvilág 

létrehozását. Ezzel összefüggésben vetődik fel az a kérdés, hogy a narratív diskurzusok esetén milyen jellemzői 

vannak a kontextus létrehozásának 

 

3.1. A narratív megértés 

 

A megértési folyamat tipikus módjainak vázlatos ismertetése során első lépésként célszerű különbséget tenni a 

megértés két alapvető módja, a ’hogyan (kell)’ tudásán alapuló procedurális és a ’mi (van/volt/lesz)’ tudásán 

alapuló propozicionális (deklaratív)
5
 megértés között. A procedurális megértés, amelynek alkalmazása olyan 

szövegtípusokra jellemző, mint például az útbaigazítás, használati utasítás, alapvetően annak tudásán alapszik, 

hogy miképpen cselekedjünk bizonyos körülmények között bizonyos kommunikációs igények kielégítése 

érdekében. E megértési mód az értelmezés minimumát követeli meg, mert a diskurzus során közvetlenül 

érzékelt, azaz a fizikai világból származó információk segítségével könnyen megalkothatjuk azt a mentális 

modellt, amelynek relevanciáját könnyen lemérhetjük. Annyit kell tennünk csupán, hogy a szövegvilágot 

összevetjük a minket fizikailag körülvevő külső világgal (Brown 1994: 11–12). Ha például a főpostára való 

eljutás lehetőségeiről érdeklődtünk valakitől, a megértetés–megértés folyamata akkor nevezhető sikeresnek, ha 
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 Az egyértelmű terminushasználat érdekében a továbbiakban kerülöm a félreértésekre okot adó szövegfajta elnevezést, és 

a vizsgált jelenségkörre csak a megértési mód terminust alkalmazom. 
5
 A propozicionális tudás terminust Gillian Brown modelljéből (1994: 11–12) származik, Karmiloff-Smith modellje (idézi 

Tomasello 2002: 205–207) alkalmazza a deklaratív tudás terminust. 



eljutunk a kívánt célig, mégpedig úgy, hogy előtte a viszonyítási pontként megadott helyeket észleltük. A 

fizikai világ ismeretére támaszkodó procedurális megértés tehát a megértés egyszerű módja, amit egyfelől az 

bizonyít, hogy a gyerekek legkorábban e megértési módot sajátítják, másfelől az, hogy egy nem anyanyelvi 

beszélőnek e megértési mód alkalmazásakor van szüksége a legkevesebb idegennyelvtudásra (l. Brown 1994: 

12–13, valamint Tomasello 2002: 205). A propozicionális megértés viszont, amely a „procedurális tudás 

reprezentációs újraírásának eredményeként alakul ki” (Tomasello 2002: 205), és egy hatékonyabb és elvontabb 

kognitív rendszer létét feltételezi, alapvetően nyelvileg hozzáférhető tudáson alapul. Ennek köszönhetően az 

emberek képesek olyan összetett – elemi jeleneteket és a köztük lévő viszonyokat magában foglaló – 

világreprezentációk létrehozására, amelyek nem függnek közvetlenül a diskurzus éppen aktuális fizikai 

világának az ismeretétől. Ebben az esetben ugyanis olyan diskurzusvilág jön létre, amelyben a nyelvileg 

kifejtett és konvencionálisan bennfoglalt információk értelmezését nem a résztvevők fizikai környezetében 

észlelt reprezentációk, hanem az elmében korábban elraktározott és onnét előhívható reprezentációk teszik 

lehetővé. Mindehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a megértési módok alkalmazása – a procedurálisé éppúgy, 

mint a propozicionálisé – egészen eltérő mértékű mentális erőfeszítést követelhet meg a résztvevőktől, attól 

függően, hogy a) mekkora a referensek száma és milyen a megkülönböztethetőségük, b) a térbeli, időbeli és 

oksági viszonyok mennyire egyszerűek vagy összetettek, c) az új információk milyen mértékben hasonlóak a 

már elért információkhoz, illetve mennyire térnek el tőlük (l. Brown 1994: 14). 

A propozicionális megértés két alapvető módja, a narratív és az argumentatív megértés között tehetünk 

különbséget, amelyek a nyelvi gondolkodás jellegadó formáiként is értelmezhetők (vö. Bruner 2001). A nyelvi 

gondolkodás e két formája közötti különbség az alábbiakkal magyarázható. Az elbeszélések (és tegyük hozzá: a 

leírások) megértésekor a tér és az idő fizikai tapasztalásán alapuló „élményszerű” tudás játszik meghatározó 

szerepet, hiszen az elemi jelenetek (események) közötti konkrét kapcsolatok, elsősorban a tér-idő viszonyok 

kerülnek a figyelem középpontjába. Az érvelések megértéséről azonban ez már kevésbé mondható el, itt 

ugyanis olyan világreprezántáció jön létre, amelyben az elemi jelenetek, események között nem konkrét 

kapcsolatot, hanem magasabb absztrakciós szinten lévő, azaz elvont (logikai) kapcsolatot, „egyetemes 

igazságfeltételeket” kell keresnünk (l. Bruner 2001: 11–13). E megértési módot tehát az jellemzi, hogy az 

érvelés alkotórészeiként megjelenő elemi események közötti – tágan értett – oksági viszonyoknak az 

értelmezése kerül előtérbe, nem pedig az időbeli és az ezekhez szorosan kapcsolódó térbeli viszonyoké, 

amelyek ennélfogva csak a reprezentált világ hátterének kialakításában kapnak szerepet. Az így értett 

argumentatív megértés tehát, amely nemcsak a meggyőző érveléseket, hanem a véleménynyilvánító reflexiókat 

is jellemzi (vö. Balázs 1985: 340–344), a narratív megértésnél is nagyobb kognitív megterhelést jelent. 

A tér és az idő megtapasztalásához szorosabban kapcsolódó narratív megértés azért követel meg sajátos 

értelmezői viszonyulást a befogadótól (hallgatótól, olvasótól), mert a nyelvi szimbólumokból kiindulva olyan 

világreprezentációt kell megalkotnia, amely lehetővé teszi számára, hogy a történet szereplőit térben és időben 

nyomon követhesse, valamint hogy a cselekvések és történések között időbeli és oksági összefüggéseket 

találhasson (Brown 1994: 15–18). A narratív megértés tehát a világ olyan reprezentálásával jár együtt, 

amelyben az elemi események közötti időbeli viszonyok értelmezése kerül előtérbe. Másképpen fogalmazva: a 

narratív megértés – azáltal, hogy a világot temporálisan szerveződő eseménysorként reprezentálja – az idő 

megtapasztalásának (értelmezésének, strukturálásának) lehetőségeként fogható fel (vö. Carr 1999: 75). Ennek 

következtében az elemi események közötti oksági viszonyok konkrétebban, az időbeli viszonyok 

szerveződésének szempontjából nyernek értelmet és értelmezést. Ezen a ponton érinteni kell azonban a leírások 

megértésének problémáját, amelyről Gillian Brown (1994) nem tesz külön említést. A leíró szövegek 

(útleírások, képleírások, jellemzések stb.) megértését azért lehet a narratív szövegek megértésétől részlegesen 

elválasztva tárgyalni, mert az elsősorban nem az idő, hanem a tér értelmezése és strukturálása felől közelíthető 

meg (vö. Bal 1998: 135–141). A leírások megértése tehát, amelyet az elbeszélések és az érvelések 

megértéséhez hasonlóan a propozicionális tudás határoz meg, annyiban mégis rokonítható a procedurális 

megértéssel, hogy a térnek ott szintén döntő szerepe van. Azonban lényeges a különbség is: míg a procedurális 

megértést a közvetlen fizikai környezetből észlelt térbeli információk segítik, addig a leírások megértése során 

a szövegbeli ismeretek mellett az elmében korábban elraktározott tér-, illetve térszerűen felépülő 

reprezentációk kapnak szerepet a szövegvilág létrehozásában. Mindehhez hozzátehetjük még, hogy azok az 

ismeretek, amelyeket a környezetünkkel való interakciók során a térbeli viszonyokról szerzünk, nem olyan 



áttételesek, mint az időbeli viszonyokkal kapcsolatos ismereteink.
6
 Mindamellett hangsúlyozni kell, hogy a 

leírások és az elbeszélések megértése nem választható el élesen egymástól. Ennek az a magyarázata, hogy a tér 

és az idő szoros összefüggésben reprezentálódik a szövegben: az észlelés képességein alapuló térbeli és az 

időbeli tájékozódás kölcsönösen feltételezi egymást (l. Tolcsvai 2001: 132–162). A leírásokat tehát indokolt a 

tágan értett narrativitás keretén belül tárgyalni, mégpedig mint a narratív szövegek nem prototipikus példányait, 

amelyekben az elemi jelenetek nem dinamikus eseménysorokká szerveződnek, hanem állapotszerűen jelennek 

meg. 

A megismerési módok felvázolása során – a megközelítés jellegéből, elméleti hátteréből adódóan – nem 

szigorú kritériumrendszert felállító osztályozásra törekedtem, hanem bizonyos dominanciaviszonyokra 

igyekeztem rámutatni (vö. Beaugrande – Dressler 2000: 237). A dominancia fogalmának hasznosíthatóságára 

azonban még egy aspektusból fel kell hívni a figyelmet. Az egyes szövegek értelmezésében az egyes megértési 

módok ugyanis általában nem kizárólagos, hanem domináns szerepet játszanak. Továbbá ugyanez mondható el 

arról a funkcióról, amelyet a megértési módok a szövegtípusok/műfajok karakterének kialakításában 

betöltenek. Mindezt jól szemlélteti az Esti Kornél példája is. Habár a mű egészében, és az egyes fejezeteibe 

ágyazott társalgási diskurzusokban is a narratív jelleg dominál – hiszen a középpontban történetetek elmondása 

és befogadása áll –, egyéb megértési módok alkalmazására is találunk példákat. Példaként nézzünk egy 

hosszabb, két bekezdésnyi részletet a tizedik fejezetből: 

 

(1) a. Sokáig nem is ment férjhez. Pedig annyi kérője akadt, hogy alig győzte kikosarazni őket. 

Voltaképpen nem tudta, hova tartozik. A parasztlegényeket lenézte, azok nem mertek közeledni 

hozzá, az úgynevezett úrfiakban meg hozományvadászokat látott, akik csak pénzre pályáznak, s 

jelenlétükben zavar fogta el – áhítat és megvetés egyszerre –, valami különös lámpaláz. Tudod, mi 

volt ez? Történelmi lámpaláza volt az ő feltörekvő társadalmi osztályának, mely még nem játszott 

főszerepet a történelem színpadán, nevét még nem írták ki a történelem színlapjára, mert mindig 

csak háttérben helyeselt vagy morgott, de mindig csak névtelenül. 

(885)
7
 

 

(1) b. Vasárnap délelőtt el szokott járni a féltizenkettős „szagos misé”-re, a ferencrendi barátok ódon 

templomába. Többször láttam ilyenkor. Jaj, de gyönyörű teremtés volt. Nyáron fehér mosóruhát 

viselt, piros bőrövet és selyem napernyőt, mely az izzó alföldi verőfényt megszűrte és pirosan 

szitálta rá halvány arcocskájára. Mint liliom a görögtűzben. Mint egy mezei virágcsokor, fehér és 

piros, csomorika és pipacs, fehér és piros együtt. Mint egy félreismert úrikisasszonyka, vagy mint 

egy paraszt hercegnőcske, álruhában. No nézd, én is szerelmes voltam beléje? 

(885–886) 

 

Ha az argumentatív megértési mód megjelenésének lehetőségeit nézzük dominánsan narratív 

diskurzusokban, akkor itt is elmondható, hogy az oksági viszonyok nemcsak konkrétan, vagyis az elemi 

események szerveződésének alárendelve, attól lényegében elválaszthatatlanul nyernek értelmezést. Az elvont 

oksági viszonyok külön, viszonylag jól elkülöníthető betétek (kommentárok, reflexiók) formájában időlegesen 

dominánssá válhatnak. Az (1a) példa jól reprezentálja Esti Kornél történetmondásának azon jellegzetességét, 

hogy azt több esetben érvelésen alapuló kommentárok, reflexiók vezetik be, szakítják meg, illetve esetenként le 

is zárják (vö. Szegedy-Maszák 1998: 168, valamint l. még Tátrai 1997: 335–337 és 2003: 400–401). A narráció 

szünetének értelmezhető ugyanis az a több mondategységből (clause) álló, a Voltaképpen nem tudta, hova 

tartozik. mondattal kezdődő rész, amelyben Esti kifejti (értelmezi), véleménye szerint mi volt az oka annak, 

hogy Zsuzsika oly sokáig pártában maradt. Ugyancsak a narráció szüneteként értelmezhető az (1b) idézet azon 

része is, amelyben Zsuzsika külsejének jellemzését olvashatjuk. Azonban itt nem érvelés, hanem a narratív 

megértéshez szorosabban kötődő leírás „állítja meg” néhány mondat erejéig az események elbeszélését. 

 

3.2. A narratív kontextus 

                                                           
6
 Ennek egyik leglátványosabb bizonyítéka, hogy az időt gyakran metaforikusan, a tér fogalmi rendszerén belül 

értelmezzük. 
7
  Az oldalszámok az alábbi kiadásra vonatkoznak: Kosztolányi Dezső összes novellája. Sajtó alá rendezte: Réz Pál. 

Budapest: Helikon. 1994. 



 

A pragmatikai szemlélet fontos jellemzője, hogy a kontextuális körülmények közötti dinamikus 

jelentésképzésre összpontosít. Ennélfogva ahhoz nyújthat alapvető segítséget, hogy értelmezhetővé tegye a 

kontextuális tényezőknek a jelentésképzésben betöltött szerepét. A kontextus fogalma azt a fizikai, társadalmi 

és mentális világot foglalja magában, amely a résztvevőket körülveszi akkor, amikor diskurzusba kerülnek 

egymással. A kontextus tehát értelmezhető olyan viszonyrendszerként is, amely a résztvevői (megnyilatkozói 

és befogadói) szerepekből, illetve a résztvevők fizikai, szociális és mentális világából tevődik össze. A fizikai 

világ a résztvevők által észlelt tér-idő viszonyrendszerből épül fel. A szociális világ a résztvevők társadalmi 

viszonyrendszerét öleli fel. A mentális világ pedig a résztvevők (egymásnak tulajdonított) mentális állapotait 

tartalmazza. A megnyilatkozások kontextusa azonban nem előre adott, a diskurzus folyamatától függetlenül 

létező ismeretek rendszere. A kontextus sokkal inkább létrejön: a kontextust megnyilatkozásról 

megnyilatkozásra kell felépíteni, vagyis a nyelvi tevékenység folyamatában kell létrehozni. Mindez azt jelenti, 

hogy a résztvevők a feldolgozás során kisebb-nagyobb erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a fizikai, 

szociális és mentális világból származó ismeretek mozgósításával biztosítsák a megnyilatkozás relevanciáját, 

azaz a kommunikációs igényeknek megfelelő, adekvát, sikeres értelmezését (l. Verschueren 1999: 75–114, 

Tátrai 2004b, valamint vö. Mey 2001: 39–45). Következésképpen a narratív megértés jellemzésekor sem 

hagyható figyelmen kívül annak vizsgálata, hogy a kontextuális tényezők miképpen vesznek részt a narratívnak 

nevezhető világreprezentációk létrejöttében. 

Mint ahogy arról korábban szó esett, a narratív szövegvilág létrehozása azért kíván meg külön erőfeszítést a 

befogadótól, mert a történet világa, vagyis az elbeszélt események személy-, illetve tér-idő viszonyrendszere 

általában nem tart fenn egyszerű kapcsolatot a külső körülményekkel, azaz a narratív diskurzus közvetlen 

fizikai környezetével. Egy történet értelmezésekor a kontextus összetevői közül tehát nem annyira a résztvevők 

fizikai, hanem sokkal inkább azok szociális és mentális világához kapcsolódó ismeretek játszanak meghatározó 

szerepet. A szociális világ elsősorban a narratív interakció kialakítása-fenntartása, a mentális világ pedig főleg 

a narratív megismerés, a történetként való reprezentálás szempontjából érdemel kitüntetett figyelmet. Mindez 

meghatározza a narratív kontextus létrehozásának lehetőségeit, vagyis azt, hogy a kontextuális ismeretek 

mozgósítása hogyan járul hozzá a narratív megnyilatkozások relevanciájának biztosításához, illetve 

kialakításához. A kontextus összetevőit tehát olyan viszonyrendszerként közelítem meg, amely azt a fizikai, 

társadalmi és mentális világot öleli fel, amelyben a résztvevőik diskurzusba kerülnek egymással (l. 

Verschueren 1999: 75–102, valamint Tátrai 2004b: 480–489). Hangsúlyozni kell azonban azt is, hogy e 

pragmatikaelméleti keretben, amely a nyelvet társas mentális tevékenységnek tartja, a résztvevők fizikai, 

szociális és mentális világa kontinuumot alkot. Másképpen fogalmazva: kölcsönösen feltételezik egymást, mert 

egyfelől a diskurzus során a minket körülvevő fizikai és szociális világ az elménkben reprezentálódik, másfelől 

az elménk működéséről csak a fizikai és szociális környezet figyelembe vételével beszélhetünk. 

A narratív diskurzusok résztvevőinek fizikai világa, amely a résztvevők által maguk körül észlelt, érzékelt 

tér-idő viszonyrendszerből áll össze, – mint arra már utaltam – általában nem játszik meghatározó szerepet a 

történet megértésében. Ennek oka, hogy a történet fizikai világa, vagyis az elbeszélt események tere és ideje 

csak nagyon ritkán esik egybe a résztvevők fizikai világával, vagyis a beszédesemény terével és idejével. 

 

(2) a. Itt és most elmesélem, hogy mi történt ott és akkor. 

 b. Itt és most elmesélem, hogy mi történt tegnap este a szomszéd utcában. 

 

A résztvevők fizikai világának ismerete tehát viszonyítási pontként kap szerepet a narratív megértés 

folyamatában. Ahogy ugyanis azt a (2a) szemlélteti, az elbeszélt események idejét és terét a narratív diskurzus 

idejéhez képest, általában attól eltávolítva értelmezzük. Mindez természetesen akkor is így van, ha – ellentétben 

a (2a)-val – nyelvileg nincs explicitté téve a narratív megnyilatkozás helye és ideje. A fizikai világ ismerete 

pedig azokban az esetekben válik különösen fontossá, amikor – ahogy ezt a (2b) szemlélteti – a történetmondó 

referenciális kapcsolatot tételez a beszédesemény és az elbeszélt események tere és ideje között (Tátrai 2005: 

219–220). Ekkor ugyanis nem egyszerűen egy közelebbről meghatározatlan távlatból szemléli az események 

terét és idejét, hanem saját megnyilatkozásának rögzített helyéhez és idejéhez kötve értelmezi azt. 

A megnyilatkozások sikeressége attól is függ, hogy megfelelnek-e annak a társadalmi elvárásrendszernek, 

amely a nyelvi tevékenységnek keretet ad. A fizikai világ mellett ennélfogva a kontextus fontos összetevője az 

a szociális világ, amely a résztvevők társadalmi viszonyait, egymáshoz és más harmadik személyű utaltakhoz 



képest elfoglalt társadalmi helyzetüket foglalja magában. Általában elmondható, hogy a megnyilatkozó 

választásait a rendelkezésére álló különböző nyelvi lehetőségek közül alapvetően meghatározza az a társadalmi 

viszonyrendszer, amelynek megnyilatkozásával maga is részesévé válik. A megfelelő nyelvi megoldás 

kiválasztása nagyban függ ugyanis attól, hogy alárendelt, fölérendelt, vagy éppen egyenrangú viszonyban, 

formális vagy informális, távoli vagy közeli kapcsolatban vagyunk-e azzal, akihez, illetve akiről beszélünk. A 

narratív diskurzusok résztvevőinek szociális világához kapcsolódó ismeretek tehát a narratív megértés során is 

szerepet kaphatnak. Annak ellenére ugyanis, hogy a narratív megértés elsődlegesen a nyelv megismerő 

funkciója felől közelíthető, nem hagyható figyelmen kívül, hogy a történetmondás nemcsak tranzakció, azaz 

ismeretek közvetítése, hanem interakció is egyben. Mindez pedig hangsúlyossá is válhat abban az esetben, ha a 

résztvevői szerepekre történő utalásokkal a narráció perszonálissá válik (l. részletesen Tátrai 2002: 20–33, 51–

69). 

A kontextus összetevői között az eddig említetteken kívül számításba kell még venni a mentális világot, 

vagyis a résztvevők mentális állapotait. A résztvevők mentális világának figyelembe vétele azért 

elengedhetetlenül szükséges, mert a nyelvi tevékenység végeredményben két emberi elme közötti 

interakcióként fogható fel. A nyelvi tevékenység értelmezése szempontjából ugyanis központi jelentőségű, 

hogy az emberek képesek egymásnak mentális állapotokat tulajdonítani (Verschueren 1999: 173–175, l. még 

Tomasello 2002). Ez a képesség egyaránt fontos szerepet játszik a megnyilatkozások létrehozásának és 

értelmezésének folyamatában. Egyfelől a megnyilatkozó is azt figyelembe véve fogalmazza meg a maga 

mondandóját, hogy milyen mentális állapotokat vélelmez a befogadónál. Másfelől a befogadó is különböző 

mentális állapotokat tulajdonít a beszélőnek akkor, amikor értelmezi a megnyilatkozást. A narratívák 

megértésében és ezzel összefüggésben a narratív kontextus létrehozásában a különböző mentális állapotok 

közül kiemelt jelentőséggel bírnak a hiedelmek, amelyek – tágan értve – a résztvevők pragmatikai 

háttérinformációit, vagyis a világról való, az elmében elraktározott és onnét előhívható ismereteit jelentik. A 

történet megértésekor a történetbefogadónak ugyanis rendelkeznie kell bizonyos tematikus háttértudással 

ahhoz, hogy sikeresen értelmezze az elmondottakat. A narratív kontextus létrehozásáról szólva elsősorban erre 

irányítjuk a figyelmünket. 

Már szóba került, hogy a kontextust nem úgy kell felfognunk, mint előre adott, a megnyilatkozástól 

függetlenül létező ismeretek rendszerét. A kontextust megnyilatkozásról megnyilatkozásra kell felépíteni, 

vagyis a nyelvi tevékenység folyamatában kell létrehozni. Ekkor viszont választ kell adnunk arra a kérdésre, 

hogy melyek azok a kontextuális ismeretek, amelyekre az éppen aktuális megnyilatkozás megalkotásakor 

számítunk, illetőleg amelyek az éppen aktuális megnyilatkozás sikeres értelmezését lehetővé teszik a 

számunkra. Továbbá hogy ezen ismeretek hogyan vétetnek alkalmazásba. Annak ellenére ugyanis, hogy elvileg 

az összes összetevővel kapcsolatos ismeretanyag szerepet kaphat, a kontextus létrehozásakor ezen 

ismereteknek csak egy részét mozgósítjuk. Mégpedig azon részét, amelynek viszonylatában az adott 

megnyilatkozás relevánsnak tekinthető. Mindez azzal magyarázható, hogy mindegyik megnyilatkozás saját 

relevanciájának elvárását váltja ki a befogadóból.
8
 A kontextus létrehozásakor tehát olyan ismereteket kell 

mozgósítanunk, amelyek biztosítják a megnyilatkozás megfelelő, sikeres értelmezését az éppen aktuális 

kommunikációs feltételek és igények mellett. Nézzünk egy rövid narratívát, amellyel szemléltetni lehet, hogy 

az értelmezést lehetővé tevő kontextus létrehozása nem a résztvevők fizikai, hanem szociális és mentális 

világához, azon belül is elsődlegesen a hiedelmeikhez kötődik. 

 

(3) Miután a szívtelen apa elutasította a reményteljes kérőt, szegény Zsuzsika beleugrott a kútba. 

 

A (3) példában található elemi történet megértése vélhetően nem okoz különösebb nehézséget egy magyar 

anyanyelvű befogadó számára, még akkor sem, ha netán nem olvasta az Esti Kornél tizedik fejezetét. Ez annak 

köszönhető, hogy könnyen létrehozható olyan kontextus, amelyben e kétmondatnyi narratív megnyilatkozás 

sikeresen értelmezhető. A kontextus létrehozásának folyamatát megközelíthetjük egyrészt a lokális, másrészt az 

analógiás értelmezés alapelve felől (l. Brown – Yule 1983: 58–67). A lokalitás alapelve azt jelenti, a 

történetben szereplő személyek, helyek, idők és okok között megpróbálunk olyan szoros kapcsolatot teremteni, 

amilyet csak megengednek a megnyilatkozás nyelvileg kifejtett részei. A (3) narratíva értelmezésekor például 
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 A relevanciaelvet, amely a megnyilatkozások értelmezésének alapjául szolgál, a Grice elméletéből kiinduló Sperber és 

Wilson (1986) dolgozta ki moduláris kognitív keretben, amelyről magyarul l. Reboul–Moeschler 2000: 85–98. 



olyan következtetési folyamatok zajlanak bennünk, amelyek eredményeképpen – a birtokos személyjelek 

hiánya ellenére – az apát Zsuzsika apjának, a kérőt Zsuzsika kérőjének tekintjük. Ezzel összefüggésben 

természetszerűleg azt is feltételezzük, hogy életük tere és ideje ugyanahhoz a világhoz kötődik. Továbbá: olyan 

mentális modellt hozunk létre, amelyben a kérő elutasítása és a kútba ugrás között kevés (leginkább órákban, 

de semmiképpen sem években, évtizedekben mérhető) idő telt el, habár nyelvileg csak az kifejtett, hogy a két 

esemény időben követte egymást. Azonfelül: a két esemény között szoros oksági (motivációs) összefüggést 

tételezünk, holott ezt sem teszi semmi nyelvileg explicitté. A lokális értelmezés alapelve mellett a kontextus 

létrehozásában szerepet kap még az analógia. Az analógiás értelmezés alapelve szerint egy megnyilatkozás 

értelmezésekor mozgósítjuk azt a tudásunkat, amelyhez az adott szöveghez valamilyen szempontból hasonló 

más szövegek értelmezésével jutottunk. Mindez a (3) példa esetében azt jelenti, hogy bizton támaszkodhatunk a 

narratív szövegekkel, azon belül is elsősorban a szerelmi történetek értelmezésével kapcsolatos korábbi 

tapasztalatainkra. Az eddig elmondottakból az is következik, hogy a kontextus létrehozása érdekében a 

befogadónak konstruktív módon hozzá kell járulnia a kontextus megalkotásához, vagyis mentális 

erőfeszítéseket kell tennie. A befogadó erőfeszítéseinek, konstruktív hozzájárulásának mértéke azonban 

egészen eltérő lehet a különböző megnyilatkozások esetében. Amíg egyes megnyilatkozások kontextusának 

megalkotása – mint azt a (3) példánál láthattuk – egészen minimális erőfeszítést követel meg, addig más 

esetben – mondjuk egy összetett történettudományi vagy szépirodalmi narratíva esetében – egészen nagy 

mentális erőfeszítésre is szükség lehet. Ekkor ugyanis általában nagyobb a referensek száma, nehezebb a 

megkülönböztethetőségük, a térbeli, időbeli és oksági viszonyok összetettebbek, valamint nehezebb az új 

információk feldolgozhatósága (l. Brown 1994). 

 

4. A narratív diskurzus résztvevői 
 

A narratív megértéshez kapcsolódó résztvevői szerepek viszonyrendszerét feltérképező, pragmatikai 

kiindulópontú vizsgálat első lépéseként szükségesnek tartom a narratív diskurzusok két alapvető típusának, a 

társalgási és az irodalmi narratívának a normatív szövegtipológia szempontjait érvényesítő vázlatos jellemzését. 

Ezt követően – az Esti Kornél hatodik fejezetének elemzéséből (Tátrai 2003) származó tapasztalatokra 

támaszkodva – a társalgási és az irodalmi narratív diskurzusok és a hozzájuk kapcsolódó résztvevői szerepek (a 

történetmondói és történetbefogadói szerepek) sajátosságairól, valamint a narratív résztvevői stratégiákról esik 

szó. 

A narratív diskurzusok egymástól jelentős mértékben különböző nyelvi kommunikációs színtereken is 

egyaránt fontos szerepet játszanak. Ha a természetes nyelvek közegében megvalósuló narratív diskurzusokat 

tipizálni akarjuk, a szakirodalmi hagyományt követve legáltalánosabb szinten társalgási narratívák és irodalmi 

narratívák között tehetünk különbséget. A dolgozat elméleti alapvetéseinek megfelelően e két átfogó kategória 

elkülönítése nem a kategóriába tartozás szükséges és elégséges feltételeinek megadásával, hanem a prototipikus 

esetek (szövegtípusok/műfajok) megnevezésével tűnik célravezetőbbnek. A prototipikus társalgási narratívának 

tartható mindennapi elbeszélés és a prototipikus irodalmi narratívának tartható szépirodalmi elbeszélés 

vizsgálata ennélfogva kiindulópontul szolgálhat a narratívák lehetséges szövegtipológiai megközelítéséhez (a 

prototípuselmélet pragmatikai hasznosíthatóságáról l. Robinson 1997: 262–264, szövegtipológiai 

hasznosíthatóságáról pedig l. Tolcsvai Nagy 2001: 331–338). A mindennapi elbeszélések, amelyekben a velünk 

és/vagy ismerőseinkkel kapcsolatos eseményekről számolunk be beszédpartnerünknek vagy 

beszédpartnereinknek, azért nevezhetők a társalgási narratívák prototipikus példányainak, mert e szövegtípust 

(diskurzustípust) mint társalgást az alábbiak jellemzik: a) az interakció közvetlensége, b) az interakció 

szóbelisége, c) a beszélői szerepek váltakozása, d) a szövegformálás spontaneitása, és végül, de nem utolsó 

sorban e) a hozzá kapcsolódó elvárások rögzítetlensége. E szempontok tehát, amelyeket a krtitérimrendszerben 

gondolkodó szövegtipológiák alkalmaztak (vö. például Sandig 1972), nem annyira az elvárások rendszereként 

értett szövegtípusok (műfajok), hanem sokkal inkább a diskurzusok – pragmatikai szempontból alapvető 

fontosságú – két típusának, a prototipikus társalgásnak (conversation) és a prototipikus szövegnek (text) a 

jellemzésékor bizonyulnak termékenynek. A vicc vagy anekdota szövegtípusába tartozó narratívák ennélfogva 

már nem nevezhetők prototipikus társalgási narratíváknak, mert az említett tulajdonságok – főleg a beszélői 

szerepek váltakozása, a szövegformálás spontaneitása és a normák rögzítetlensége – kevéssé, illetve kevésbé 

jellemzik őket. Mindez még hatványozottabban érvényesül a közösségi emlékezet megteremtésében 

meghatározó szerepet betöltő olyan – szintén orális – műfajokban, mint a mese, a monda, a legenda stb., 



amelyek a szóbeliségük ellenére sok tekintetben inkább az irodalmi narratívákkal rokoníthatók. Az irodalmi 

narratívák prototipikus példányaiként a szépirodalmi elbeszélések (eposzok, regények, novellák stb.) 

nevezhetők, továbbá ide sorolhatók azok a tudományos szövegek is, amelyekben a narratív jelleg dominál 

(példaként megemlíthető számos történettudományi munka (l. Carr 1999, Ricoeur 1999), valamint több 

antropológiai szöveg (l. Atkinson 1999) is). Ezen írott szövegtípusokra az jellemző, hogy már eleve számolnak 

az interakció közvetettségével, amely így csak virtuálisan dialogikus. Emellett jellemzi még őket a 

szövegformálás tervezettsége, valamint a hozzájuk kapcsolódó normák nagyfokú rögzítettsége 

(kanonizáltsága). A publicisztikai narratívák (hírek, tudósítások stb.) azonban már kevésbé mondhatók 

prototipikusnak, hiszen esetükben csökken az interakció közvetettségének jelentősége: értelmezésük során 

jelentősen megnő a szövegalkotói szituáció ismeretének szerepe (vö. van Dijk 1988). Írott voltuk ellenére 

egyértelműen nem sorolhatók a prototipikus irodalmi narratívák közé a narratív jellegű levelek, amelyek „az 

eleven beszéd helyettesítője”-ként értelmezhetők (vö. Gadamer 1994: 176), és ennélfogva sok hasonlóságot 

mutatnak a társalgási narratívákkal. 

 

4.1. A narratív résztvevői szerepek 

 

A nyelvi tevékenység interszubjektív (dialogikus) jellegéből adódóan egy diskurzusnak szükségképpen két 

résztvevője van, a feladó, aki a megnyilatkozást teszi, és vevő, aki befogadja a mondottakat. A narratív 

diskurzusokban – legyenek azok akár társalgási, akár irodalmi narrativák – alapvetően két résztvevői szerep 

különíthető el: az eseményekről beszámoló történetmondó és az elbeszélteket értelmező történetbefogadó 

szerepe. Meg kell azonban jegyezni, hogy a narratív diskurzusokkal kapcsolatban is számolnunk kell a 

résztvevői szerepek egymásba ágyazódásának lehetőségével. Az irodalmi (művészi, tudományos, 

publicisztikai) narratívákra jellemző elsősorban, hogy történetmondójuk a saját elbeszélésébe különféle, köztük 

természetesen narratív diskurzusokat is beemel (Tátrai 2002: 39, továbbá l. még Bahtyin 1988: 247–248, 

Verschueren 1999: 81–82, Short 1994: 172–175, Gergen – Gergen 2001: 95). Az ilyen narratív diskurzusok 

résztvevőit beágyazott történetmondóknak és beágyazott történetbefogadóknak nevezhetjük. A szépirodalmi 

narratívákba gyakran ágyazódnak mindennapi elbeszélések, anekdoták, tanúvallomások, levelek, naplók stb. 

Az Esti Kornél szövege
9
 olyan – a szépirodalmi kommunikáció sajátszerűsége által meghatározott – narratív 

diskurzus keretében válik értelmezhetővé, amelynek feladója Kosztolányi Dezső, befogadója pedig a 

mindenkori olvasó. E valós szépirodalmi narratív diskurzusba azonban beágyazódik egy fiktív szépirodalmi 

narratív diskurzus, amelynek feladója az író, aki egyes szám első személyű nyelvi formákkal utal önmagára, de 

aki az Esti Kornél fikcionális jellegéből következően nem azonosítható a valóságos szerzővel. (A fikció 

problémájára a későbbiekben még visszatérek.) Mindehhez hozzá kell még tenni, hogy az író a fikció keretén 

belül csak az elsődleges történetmondó szerepét tölti be, ugyanis az ő szövegébe beágyazódnak Esti Kornélnak, 

a másodlagos történetmondónak a narratívái. A fejezetek egy részében (a II., III., V., VIII., XIII., XV., XVI., 

XVII. fejezetekben) az elsődleges történetmondó közvetett módon, a saját szavaival adja vissza az Esti Kornél 

által elmondott történeteket, illetve a IV.-ben a vele és Estivel történteket mondja el. A fejezetek másik 

részében viszont (a VI., VII., IX., X., XI., XII., XIV., XVIII. fejezetekben), amelyek közé tehát az e 

dolgozatban részletesebben vizsgált Hatodik fejezet is tartozik, közvetlenül idézi a másodlagos elbeszélő 

szavait (l. bővebben Tátrai 1997, valamint 2002: 44–50, továbbá vö. még Bengi 1998: 198). Mindazonáltal 

azokban a fejezetekben is szembesülhetünk az elsődleges elbeszélő jelenlétével, amelyekben a másodlagos 

elbeszélő önálló szólamként különíthető el. E jelenlét néha csak jelzésszerű: a mesélte Esti Kornél (VII. 

fejezet), a szólt Esti Kornél (IX. és XVIII. fejezet) és a fordult felénk Esti Kornél (XI. fejezet) beékelődött idéző 

mondatok figyelmeztetnek a másodlagos elbeszélő szólam beágyazottságára. Máskor (a VI., X., XII. és a XIV. 

fejezetekben) viszont hangsúlyosabbá válik az elsődleges történetmondó szerepe: ezekben az esetekben 

kerettörténetekbe ágyazódik be a másodlagos elbeszélő szólama. E kerettörténeteknek az a funkciója, hogy a 

körülmények, pontosabban a narratív szituáció ismertetésével előkészítsék (X., XII. XIV. fejezet), s hogy egy 

esetben – éppen a Hatodik fejezetben – le is zárják Esti történetmondását. A Hatodik fejezet fiktív elbeszélő 

helyzete és narrációjának szerveződése röviden a következőképpen foglalható össze: az író elmeséli olvasóinak, 

hogy milyen körülmények között és mit mesélt neki Esti Kornél, mégpedig mindezt úgy valósítja meg, hogy 
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szó szerint idézi Esti szavait. Másképpen szólva: a másodlagos történetmondó, Esti Kornél és 

történetbefogadója, az író között zajló társalgási narratív diskurzus beágyazódik abba a fiktív irodalmi narratív 

diskurzusba, amelynek feladója az író, aki itt az elsődleges történetmondó szerepét tölti be, történetbefogadója 

pedig az a reménybeli olvasó, aki a fikció világában kezébe veszi az író Esti Kornélról írott könyvét (l. 

bővebben Tátrai 2003: 392–396). 

A Hatodik fejezetben található társalgási narratív diskurzus jellemzéséhez felhasználhatók azok a 

szempontok, amelyek általában teszik lehetővé a társalgási narratívák tipikus résztvevői szerepviszonyainak 

értelmezését. Mint korábban említettem, a társalgási narratívák alapvető jellemzője az a szerves időbeli egység 

a történetmondás és -befogadás folyamata között, amely lehetővé teszi a diskurzus résztvevői számára, hogy 

felcseréljék a beszélői-hallgatói szerepeket. Mindez azonban nem jár együtt szükségszerűen a történetmondói 

és történetbefogadói szerepek felcserélődésével is. Nem beszélhetünk ilyen felcserélődésről az egyszemélyes 

történetmondás esetében, amikor a történetmondói tevékenység csak a beszédpartnerek egyikéhez kötődik. Ha 

beszédpartnere(i) közbeszólásokkal, kérdésekkel át is veszi(k) a beszélő szerepét, akkor is a 

történetbefogadó(k) szerepében marad(nak). Emellett azonban lehetőség van az együttes történetmondásra is, 

amikor több résztvevő válik történetmondóvá, azaz amikor több olyan beszélő kér részt a történet 

elmondásából, akik egyaránt megfelelőnek vélt ismeretekkel rendelkeznek a szóba kerülő eseményekről (l. 

Duranti 1997: 315–316, vö. még Gülich – Quasthoff 1985: 176–192, valamint Tátrai 2002: 28–29.). Ekkor a 

narratív társalgásban résztvevők egyik része a történetmondó és -befogadó szerepét is betölti, másik részük 

viszont csak történetbefogadóként vesz részt a társalgásban. Továbbá arra is akad példa – például egy 

osztálytalálkozó alkalmával –, amikor két vagy több beszélő közösen, egymás számára idézi fel a mindannyiuk 

által ismert eseményeket. A társalgási narratív diskurzusok résztvevői szerepeinek értelmezésekor tehát 

hangsúlyozni kell, hogy a beszélői és az elbeszélői (történetmondói) szerep nem feltétlenül fedi le egymást. 

Különbséget kell tenni a ki beszél? és a ki mondja a történetet? kérdése között, mert nem mindig az mondja a 

történetet, aki éppen beszél. Mivel a Hatodik fejezetbe beágyazott társalgási narratíva történetmondója, Esti 

Kornél úgy meséli el óriási örökségétől való megszabadulásának történetét, hogy párbeszédet folytat a 

diskurzusban történetbefogadóként részt vevő íróval, ez azt jelenti, hogy – habár a beszélői-hallgatói szerepek 

folyamatosan váltakoznak – a történetmondói-történetbefogadói pozíció rögzített marad. Ez esetben tehát 

egyszemélyes történetmondásról beszélhetünk. Az Esti Kornél szövegében egyébiránt ez az egyetlen olyan 

beágyazott társalgási narratíva, amelyre a párbeszédes forma a jellemző. A többi olyan fejezetben, amelyben 

Esti szintén közvetlenül jelenik meg másodlagos történetmondóként, a történetbefogadók nem lépnek be 

verbálisan az ott kibontakozó társalgási narratív diskurzusba, legalábbis az elsődleges történetmondó nem idézi 

a fordulóikat. 

 

4.2. A narratív résztvevői stratégiák 
 

Azokban a társalgási narratív diskurzusokban, amelyekre az egyszemélyes történetmondás jellemző, a 

résztvevők viszonyrendszerének két tipikus lehetőségét különböztethetjük meg aszerint, hogy a 

történetbefogadó mennyire játszik aktív szerepet a társalgásban (l. Duranti 1997: 315). A történetmondó által 

irányított társalgási narratívákra az jellemző, hogy a befogadók – főleg különböző paralingvisztikai jelzések 

alkalmazásával – tulajdonképpen csak azt jelzik, hogy figyelmük továbbra is éber. A történetbefogadó által 

irányított társalgási narratívákban viszont a történet hallgatói kérdéseikkel, közbevetéseikkel aktív szerepet 

játszanak a történetből kibontakozó világ megteremtésében. Az Esti Kornél azon fejezetei tehát, amelyek 

másodlagos történetmondót is felvonultatnak, a Hatodik fejezet kivételével úgy értelmezhetők, mint amelyek a 

történetmondó által irányított társalgási narratívák sajátosságainak szépirodalmi alkalmazására szolgáltatnak 

példát (még azzal együtt is, hogy a befogadók feltételezett fordulói vagy paralingvisztikai jelzései nem jelöltek 

verbálisan). A Hatodik fejezetben viszont, amelyben a másodlagos történetbefogadó a diskurzus verbálisan is 

aktív résztvevője, egy szépirodalmi fikcióba ágyazott, a történetbefogadó által (is) irányított társalgási 

narratívával találkozhatunk. Esti Kornél történetbefogadója tehát a narratív diskurzus aktív résztvevője: élve a 

közvetlen interakció adta lehetőségekkel és ismerve a mindennapi elbeszéléshez kapcsolódó pragmatikai 

lehetőségeket, kérdéseivel és közbeszólásaival tevékeny segítséget nyújt a történetmondónak a történetből 

kibontakozó világ megkonstruálásához. Mindeközben egyszer arra kényszerül, hogy gyökeresen 

megváltoztassa történetbefogadói stratégiáját, amely természetszerűleg nem hagyja érintetlenül a 

szövegértelemnek közeget adó szövegvilág működését sem. 



A Hatodik fejezet olyan történetet idéz Esti Kornéltól, amelyben maga is megjelenik szereplőként, sőt – mint 

az több más esetben is megesik – főszereplőként. Az én szereplése a történetben pedig olyan nyelvi jelzésként 

értelmezhető, amely arról árulkodik, hogy a történetmondónak szándékában áll reális kapcsolatot teremteni a 

beszédesemény és az elbeszélt esemény személy-, és ezzel összefüggésben tér-idő viszonyai között (l. 

bővebben Tátrai 2002: 69–92). Mindez azt vonja maga után, hogy az én-ről szóló narratívákban elhangzó 

tényállásokat alávetjük a befogadói világtapasztalatainkra épülő igazságítéleteknek (vö. Anderegg 1998: 46). 

Másképpen megközelítve: az én-elbeszélések, mint a múltat megkonstruáló narratívák általában, referenciális 

minőségükből kifolyólag ki vannak téve az interszubjektív ellenőrizhetőség lehetőségének (vö. Lorenz 2000: 

137–142, Gergen – Gergen 2001: 92–93). A narratív diskurzus elején Esti történetbefogadójának kérdései 

(Kitől örököltél te? 842), közbevetései (Érdekes. Erről még nem is beszéltél. 843) is azt firtatják, mennyire 

felelnek meg az Esti által közöltek a valóságnak, pontosabban mennyire egyeztethetők össze a valós világgal 

kapcsolatos releváns ismeretekkel. Azonban – alighogy Esti belefog története elmesélésébe – a befogadói 

magatartás jelentős módosulásának lehetünk tanúi. 

 

(4) – Kétmillió márkát? Ne viccelj. 

 – Helyes. Akkor beszéljünk komolyabb dolgokról. Mekkora a vérnyomásod? 

 – Bocsáss meg. Inkább folytasd. 

(843) 

 

A (4)-ben idézett részlet mutatja a fordulópontot. Annak kritikus kérdésére és véleményére reagálva a 

történetmondó válaszút elé állítja a történetbefogadót: vagy elfogadja az általa felkínált fikciós egyezményt, 

vagy nem folytatja a történetet. A kulcsszó az idézetből kiemelt komolyabb melléknév. Egy történet fikcióként 

való sikeres értelmezése ugyanis azon a tudáson alapul, amely megkülönbözteti a játékot a komolyan vevéstől 

(vö. Anderegg 1998: 56). A fikciós egyezmény következményeként, amely szerint „a szöveget nem beszédként 

[discourse], hanem »eljátszott beszédként« [enacted discourse] fogjuk föl” (Iser 2000: 33), a befogadónak – az 

egyes szám első személyű deiktikus kifejezések értelmezése tekintetében is – fel kell függesztenie a közvetlen 

referenciálást. Másképpen fogalmazva: nem kell közvetlen kapcsolatot létesítenie a szöveg értelmezését 

lehetővé tevő mentális modell (a szövegvilág) és a beszélőn és a hallgatón kívül eső entitásokat tartalmazó 

valóság (a valós világ) között (vö. Tolcsvai Nagy 2001: 122–123). Egyébiránt nekünk – mint az Esti Kornél 

olvasóinak – is hasonlóképpen kell eljárnunk akkor, amikor a fiktív elsődleges történetmondóra, az 

inszcenírozott diskurzus résztvevőjére utaló egyes szám első személyű deiktikus kifejezéseket nem 

vonatkoztatjuk közvetlenül a valóságos szerzőre. Mindamellett érdemes megjegyezni, hogy a másodlagos 

történetbefogadót is viszonylag sokáig fogságában tartja az én-elbeszélések referenciális természetébe vetett 

hit. 

 

(5) – […] Volt nekem valaha rengeteg pénzem is. Hajdanában – […] –, hajdanában, danában. 

 – Dániában? 

 – Nem, itt Budapesten. Amikor örököltem. 

(842) 

 

Az (5)-ben láthatjuk, hogy Esti már a legelején kísérletet tesz a fikciós egyezmény megkötésére. A történet 

idejét a diskurzus idejéhez képest meghatározatlan és meghatározhatatlan távolságba helyező hajdanában, 

danában ugyanis hasonlóképpen értelmezhető, mint a mesekezdetek szokásos fikciószignálja, az egyszer volt, 

hol nem volt. A történetbefogadó azonban ekkor még nem hajlandó a fikciós egyezmény feltételeinek 

elfogadására. Félreértése árulkodó: a képzeletbeli idő helyett egy valóságos helyre kérdez rá. A történetmondó 

pedig a továbbiakban olyan személydeixiseket (örököltem) és helydeixiseket (itt) alkalmaz, amelyek a saját és a 

történet világa közötti reális kapcsolatra utalnak. Ennélfogva a (4)-ben jelzett fordulópontig a történetbefogadó 

kérdéseivel azt igyekszik kideríteni, vajon Esti igazat mond-e, vagy egyszerűen hazudik. A (4)-ben idézett 

felszólítása (Ne viccelj.) viszont arról tanúskodik, hogy az író udvariasabb annál, minthogy hazugsággal vádolja 

Estit: a viccelj igealak tiltó formájával, amely magában fogalja a tipikus mindennapi fikciós műfajra utaló vicc 

főnevet, a fikcionális kommunikáció lehetőségét utasítja el, így figyelmezteti Estit arra, hogy igazat mondjon. 

A fikciós egyezmény megkötése után (Bocsáss meg. Inkább folytasd.) azonban kérdéseinek iránya alapvetően 

megváltozik. Ekkor már az a funkciójuk, hogy segítséget nyújtsanak a történetmondónak a történet fiktív 



világának lehetőleg minél koherensebb megteremtésében, amely a diskurzus narratív jellegénél fogva fontos, 

konstitutív szerepet játszik a szövegvilág létrejöttében. Továbbá jelzik a történetbefogadó ironikus azonosulását 

a történet szereplőivel (Hallatlan. 849, Szegény barátom. 850). 

Fontos tehát hangsúlyozni, hogy a fikció nem kötődik kizárólagosan a szépirodalmi kommunikációhoz: a 

vicc műfajába tartozó szövegek és a triviális irodalom termékei mellett bizonyos mindennapi elbeszélések, 

amelyek kitalált, elképzelt történetet adnak elő, is megmutathatják, hogy „a játék, a »minthá«-ba való 

belefeledkezés” a mindennapi kommunikációban is jelen van (Anderegg 1998: 56, l. még Tátrai 2002: 40–44). 

Amennyiben tehát elfogadható a fenti érvelés, nem érthetünk egyet Beaugrande és Dressler azon kijelentésével, 

amely szerint az egyszerű hazugságok mindennapi fikciós szövegek (Beaugrande – Dressler 2000: 238, 5. 

lábjegyzet). Az egyénileg kitalált mindennapi történeteket éppen akkor nem kell hazugságnak tekintenünk, ha 

értelmezésüket a fikcionális kommunikáció normái határozzák meg, amelynek értelmében „a valóság 

meghatározottsága túllép önmagán, s ezzel együtt az eleddig zavaros imaginárius formát kap és ellenőrzés alá 

kerül” (Iser 2001: 24, l. még Tolcsvai Nagy 2004). A narratív megértés tehát nemcsak a valóságosnak, hanem a 

képzeletinek a megismerésére is lehetőséget nyújt: a világ mindkét esetben történetként nyer értelmezést, azaz 

ilyen módon reprezentálódik, legyen szó akár a mindennapi, akár a szépirodalmi kommunikációról. 

 

5. Összefoglalás 
 

A dolgozatban alkalmazott pragmatikai kiindulópontú megközelítése arra az eredményre vezetett, hogy a 

szövegtipológiai hagyományban szövegfajtaként számon tartott elbeszélést indokolt az emberi megismerő 

gondolkodáshoz kötődő, propozicionális tudáson alapuló megértési módként értelmezni. A narratív megértés 

ugyanis olyan összetett világreprezentációk létrehozását teszi lehetővé, amelyekben az elemi események 

közötti időbeli viszonyok értelmezése kerül előtérbe. Ennélfogva egyes szövegek narratív jellege annak 

tulajdonítható, hogy esetükben a narratív megértési mód alkalmazása meghatározó szerepet játszik a 

szövegértelem kialakításában. A narratívnak nevezett szövegtípusokban, illetve műfajokban pedig az a közös 

vonás, hogy a hozzájuk kapcsolódó elvárások között jellegadó szerepet tölt be a narratív megértési mód 

alkalmazása. A narratív megértés alkalmazása természetesen kihat a kontextus létrehozására is. A narratív 

kontextus létrehozása azért kíván meg külön erőfeszítést a befogadótól, mert a történet világa, vagyis az 

elbeszélt események személy-, illetve tér-idő viszonyrendszere általában nem tart fenn egyszerű kapcsolatot a 

külső körülményekkel, azaz a narratív diskurzus közvetlen fizikai környezetével. Egy történet értelmezésekor a 

kontextus összetevői közül tehát nem annyira a résztvevők fizikai, hanem sokkal inkább azok szociális és 

mentális világához kapcsolódó ismeretek játszanak meghatározó szerepet. A szociális világ elsősorban a 

narratív interakció kialakítása-fenntartása, a mentális világ pedig főleg a narratív megismerés, a történetként 

való reprezentálás szempontjából érdemel kitüntetett figyelmet. A narratív megértés alkalmazásának 

vizsgálatára a dolgozat második felében a résztvevői szerepekből kiindulva tettem kísérletet. Ennek keretében a 

narratív diskurzusok és a hozzájuk kapcsolódó résztvevői szerepek egymásba ágyazódására helyeztem a 

hangsúlyt, amely mind a szépirodalmi, mind a mindennapi elbeszélés jellemző szerepviszonyainak 

bemutatására lehetőséget adott. A beágyazott társalgási narratíva értelmezése során továbbá különbséget tettem 

az egyszemélyes és az együttes történetmondás között. A narratív résztvevői stratégiák vizsgálatának 

lehetőségeit egyfelől a történetmondó és a történetbefogadó által irányított történetmondás közötti 

különbségtétellel, másfelől a történet fikcionális értelmezései feltételeinek bemutatásával szemléltettem. 

Mindazonáltal a narratív diskurzusok átfogó pragmatikai vizsgálata további szempontok bevonását teszi 

szükségessé: ilyen termékeny szempont lehet például a nézőpontszerveződés vizsgálata (l. Tátrai 2005). A 

narratív diskurzusban alkalmazott különböző kiindulópontok ugyanis meghatározó szerepet játszanak egyfelől 

a megnyilatkozásokat felépítő mondat(ok) jelentésviszonyainak szerveződésében, másfelől a megnyilatkozások 

értelmi egységként való értelmezésében. 
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1. Bevezetés 
 

A tanulmány szövegtípusok időviszonyait vizsgálja azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a típusokra jellemző 

időszerkezetek feltárásához. A magyar szakirodalom ezzel csaknem teljességgel adós, bár a mondatok 

időszerkezetére vonatkozóan az utóbbi évtizedben jelentek meg olyan munkák, amelyek jó alapul szolgálhatnak 

a szövegbeli időviszonyok vizsgálatához (Sebestyén 1974, Lotz 1976, majd Pete 1993, Kiefer 1994, Hegedűs 

2004, Szili 2005), és kiemelt jelentőségű e tekintetben az aspektuskutatás szakirodalma is (Wacha 1976, 1989, 

ill. Kiefer, 1992a). A szöveg időviszonyaival azonban eddig csupán Kiefer Ferenc (1992b) egy tanulmányában, 

valamint Tolcsvai Nagy Gábor szövegtanának egy részében (2001: 148–162) foglalkozott, e munkák alapozzák 

meg a magyar „szövegidő-grammatikát”. A „mondatidő-grammatikáról” sem jelent meg ugyan eddig 

összefoglaló tanulmány, de a Magyar nyelv időgrammatikája című áttekintés (Eőry 2005), illetve az annak 

alapul szolgáló, a korábban felsorolt és itt fel nem sorolt részkutatások az igeidőkről, az igeaspektusokról, az 

igék akcióminőségéről, továbbá az egy-, elő- és utóidejűségről, a beszéd-, az esemény- és a referenciaidőről 

stb., sőt átfogó jelleggel az időviszonyok szemantikai rendszeréről (Pete 1993), a mondat időbeli szerkezetéről 

(Kiefer 1994) jó alapot adnak a szöveg időszerkezetének kutatásához. Ezen eredményeknek a szövegtanba való 

átértékelésével, ill. szükséges kiegészítésével tehát várhatóan nemcsak a kiválasztott szövegtípusok 

időszerkezetének vizsgálatához kapunk módszertani, ill. empirikusan megalapozott eredményeket, hanem 

hozzájárulhatunk a magyar szövegidő-grammatika további alakulásához is. 

A téma tárgyalásának keretét egy olyan szövegtani felfogás határozza meg, amelynek lényege a 

funkcionális-pragmatikai szemlélet, amely ma már nem függetleníthető a kognitív szemlélettől sem. Ez 

utóbbinak inkább a holisztikus szövegmegközelítését (Langacker 1987) veszi kiindulópontnak, ebből 

következően a szöveg értelme, tehát a koherencia áll a szövegvizsgálat középpontjában, jelen esetben az 

összetevők közül az időviszonyok (vö. pl. Kiefer 1992). A tárgyalás szövegtipológia-felfogása összefügg e 



szemlélettel, de nem következik logikusan belőle. Ennek kiindulása az a Kocsány (1989) által felvetett 

összefüggés szöveg és a szövegtípus között, amely szerint ez a viszony hierarchikus – sajátosan nem úgy, hogy 

a szövegtipológia a szövegtan része lenne, hanem éppen fordítva: a szövegtípusok jellemzőiből vonhatók el az 

általános szövegjellemzők –, illetve még inkább az, hogy a hierarchia mellett vagy inkább helyett a kettő között 

valódi oda-vissza viszony, tehát kölcsönösség van. 

Az empirikus szövegtípus-vizsgálatokhoz azonban szükséges meghatározni egy szövegtipológiai irányt és 

módszert. Két, egymástól viszonylag jól elkülöníthető felfogásnak az egymásra vetítése látszik elméletileg és 

módszertanilag is szükségesnek, ill. célravezetőnek, hogy megállapíthassunk szövegtípus-jellemzőket, de a 

típusokat dinamikus változóként mutassuk be. Az egyik felfogás statikus, formális szempontrendszer alapján 

tipizál (pl. Vater 1992, Gühlich–Raible 1977, és pl. Sandig 1972, Ermert 1979, sőt részben Lux 1981 is), a 

második dinamikusabb, az ún. interakciós elvet követi, és a szövegfajta-felismerést, az erre vonatkozó tudást 

annak folyamatjellegében, a cselekvések sorában kívánja láttatni (Gühlich 1986: 18–19), a leírást a műfajok, 

korok, beszédhelyzetek szövegei közötti összehasonlításban, az összehasonlítások hálózatában látja 

lehetségesnek (Enkvist 1978: 175). 

Az inkább az első felfogásra jellemző „preteoretikus”, „intuitív” szövegtípusok feltételezése mint kutatási 

kiindulópont nem látszik mellőzhetőnek akkor sem, ha a szövegtípust történetileg létrejött, illetve tanulási 

folyamatok során létrejövő és így folyamatosan keletkező és megújuló formációnak tekintjük, sőt elfogadásuk 

egyenesen összeegyeztethető a „dinamikus”, a funkcionális és kognitív kategóriaként felfogott szövegtípussal. 

Márpedig ez utóbbi szemlélet felel meg inkább a szövegtípus-kategória összetettségének, bonyolultságának. Az 

e keretben folyó szövegtípus-elemzések a szövegpéldánynak mint az adott intuitív szövegtípus képviselőjének 

értelemszerkezetét vizsgálják, de szövegtípus-releváns szempontokból. Ez a relevancia sokszor csak akkor 

válik egyértelművé, ha az azonos típusba sorolt szövegek közös jellemzőjének bizonyul, így válik nem 

önkényes kritériummá. 

A 2. fejezetben a tanulmány áttekinti a szöveg időszerkezetének meglévő, ill. lehetséges értelmezéseit, külön 

kitér a szövegszintek és az időviszonyok szövegtanilag releváns összefüggéseire, a referenciális és 

koreferenciális időviszonyokra, valamint összefoglalja a szövegtanilag releváns időgrammatikai elemek 

rendszerét. 

A 3. fejezetben öt, egy-egy intuitív szövegtípust képviselő szövegpéldány időszerkezetének, időviszonyainak 

elemzése következik azonos szempontok szerint. A szövegek egy nagyobb, mintegy 200.000 n-nyi korpusz 

részét alkotják (8000 n), forrásuk az internet. A korpuszon végzett elemzések eredménye azonban még nincs 

olyan stádiumban, hogy közölhető lenne. A kiválasztott szövegtípusok egy-egy példányának itt következő 

elemzése egyrészt a működni látszó módszer bemutatása, másrészt a „mintaelemzések” eredményei – a 

műhelyelemzések tanulságait is figyelembe véve – lehetőséget adnak az egyes típusok időszerkezetének 

jellemzésére is. A kutatás maga a szövegtípus formáció természetének egy kevéssé vizsgált aspektusát, az 

időszerkezetet, ennek különböző viszonyait kívánja minél jobban feltárni, jelen elemzésben ehhez teszi meg az 

első lépéseket. 

 

2. A szöveg időszerkezete 
 

2.1. Felfogások, módszerek, modellek 

 

A magyar nyelvű szöveg időszerkezetéről eddig kevés tanulmány készült. Kiefer Ferenc (1992b) és Tolcsvai 

Nagy Gábor (2001) azonban megvetették az alapját ezeknek a kutatásoknak. Kiefer elsősorban az igék 

jelentésének és alakjának a szerepét vizsgálta a szövegek időszerkezetében: elsősorban az események egy-, elő- 

és utóidejűsége, a előre vagy visszafelé haladása szempontjából. Tolcsvai azonban kognitív keretben kísérelte 

meg integrálni azokat az eredményeket, amelyeket a szövegidő-szerkezet kutatásának nemzetközi irodalmából 

fontosnak tartott. 

Nézzük meg azért, mit mondanak a szövegtanok a szöveg időszerkezetéről. 

Beaugrande és Dressler (2000) szerint elsősorban az igeidő és az aspektus a lényeges eleme a 

szövegkohéziónak (a szavak közti kölcsönös összefüggésnek). A szövegvilágon belül döntőnek tartja a 

helyzetek és események közti kölcsönös időviszonyokat. Ha a szövegszerűség alapja a folyamatosság, a szöveg 

alkotója és értelmezője természetesen egymással kapcsolatban levőnek látja a szövegvilág eseményeit és 

helyzeteit. A folyamatosság hézagait az „időszerűsítés” hidalja át, amikor is tudásunkkal, ill. a szövegbeli 



egyéb tényekből való következtetéssel kitöltjük a hiányokat (ilyen értelemben tehát az időjelölés is lehet 

elliptikus). A szöveg időbeli szerveződéséről megállapítja továbbá (Leonard Talmy 1978 nyomán), hogy a 

következő elveket valósítja meg: 

• összetettség: a cselekvésnek/eseménynek az a tulajdonsága, hogy több részből áll, 

• határoltság: a cselekvésnek/eseménynek határai vannak, 

• megosztottság: a belső folyamatosság hiánya, 

• eloszlás: a cselekvések/események elrendeződése egy időegységen belül. 

S bár ezek nyelvi fogalmak, s mint ilyenek a kohézió eszközei, világosan visszavezethetők az emberi 

tudásra, tehát: „a szövegfelszín kohéziója itt is a szövegvilág feltételezett koherenciáján alapul (Beaugrande–

Dressler 2000: 105–106). 

Wehrlich (1979) szövegtipológiájában vázolja a szöveg időviszonyaira vonatkozó felfogását is. Szerinte a 

szövegek nyitó mondata tartalmazza azon elemek nagy részét, amelyek meghatározzák, hogy a beszélő milyen 

kiindulópontból szemléli az eseményeket. Azok a szövegelemek, amelyek ezt a funkciót betöltik, tematizálják a 

beszélő nézőpontjának (Sprecherperspektive, point of view) különböző szempontjait. Ezek: 

1) a személy, 

2) a prezentáció (a beszélő által választott nyelvi ábrázolási mód, pl.: szubjektív – objektív; összefogott – 

jelenetekre osztott, szcenikus; direkt idézés – indirekt idézés), 

3) a fókusz: ezzel a fogalommal összefoglalja a szövegeknek minden, a nézőpontból érzékelhető, a változó 

teret és időt nyelvileg reprezentáló szempontjait. Ha nyílik a látószög, nyitódó fókuszról beszélünk, ha 

záródik, záródó fókuszról 

4) négy további részaspektus, amelyek a szövegben elsősorban az igék alakjában realizálódnak: 

• az (ige)idő (tempus) 

Az ige idejének megválasztása jelzi, hogyan szemléli a beszélő az eseményeket ahhoz az orientációs 

tengelyhez képest, amelyet a pillanatnyi, a számára mindenkor jelenbeli beszédeseménynek az 

időfolyamatba helyezése hoz létre. Az események a jelen, a múlt vagy a jövő tengelyén helyezhetők el, 

vagy egyiken sem. 

 

A jelen 

tengelye 

                              A múlt tengelye                                           A jövő tengelye 

‹––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––› 

most 

I  d  ő  f  o  l  y  a  m  a  t 

 

• az aspektus, amely általában a szöveg igeformáiban manifesztálódik, azt jelzi, hogy a beszélő az 

eseményeket hogyan szemléli az időfolyamathoz képest. A változások, állapotok folyamatos aspektusa 

időszegmentumokra vonatkozik, amelyeknek kezdetük és végük is van . 

• aktív–passzív: azt fejezi ki, hogy a beszélő az eseményeket a cselekvőből vagy az eredményből kiindulva 

szemléli. 

• mód: arról tájékoztatja a befogadót, hogy a beszélő milyen létezésmódban utal az eseményben leírt 

személyekre, tárgyakra, helyzetekre. 

 

Vater (1991) a szöveg idővonatkozásaival kapcsolatban a következőket mondja: az időrelációk összessége 

tulajdonképpen az események (állapot, folyamat, cselekvés) elrendezése grammatikai és lexikai elemek 

segítségével, s el is végzi egy szöveg esemény- és időviszonyainak elemzését. Elméleti következtetésként az 

vonható le elemzéséből, hogy minden egyes szövegeseménynek időbeli kapcsolatban kell lennie mindegyik 

más eseménnyel. A szövegkoherenciára nézve azonban nem minden időreláció releváns (de úgy tűnik, a 

relevancia szövegtípusfüggő). Általános jellemző viszont, hogy minden esemény rendelkezik referenciaidővel, 

amely vagy egybeesik a beszédidővel, vagy különbözik tőle. Elemzéséhez ugyanazt a hálózatos ábrázolást 

alkalmazza, mint Beaugrande–Dressler (2000) a szövegek koherenciaviszonyainak ábrázolásához. A hálózatos 

ábrázolás tehát nemcsak az események és cselekvők viszonyait, hanem az események és az idő viszonyát is jól 

vissza tudják adni (Vater 1991: 70–72). 



Feltétlenül meg kell említeni még, hogy Schade (1991) a szövegalkotás és -megértés műveleti jellegét 

hangsúlyozva a szövegkoherencia fontos összetevőjének tartja az időt, mivel a szövegkoherencia rendszer, a 

rendszer pedig állapot, s ennek változásai időben zajlanak le. Dinamikus rendszerleírás csak az idő 

figyelembevételével lehetséges, enélkül a leírás tektonikus lesz. 

Amint láttuk, komplex elméleti szövegidőszerkezet-leírást nemigen találunk külföldi szövegtani munkákban, 

talán Vater elképzelései közelítik meg leginkább az időviszony-ábrázolás komplexitását. Térjünk hát vissza 

Tolcsvai Nagy Gábor szövegtanának a szöveg időszerkezetével foglalkozó fejezetére. Ő elsősorban Bull, ill. 

Vater nyomán alakítja ki saját szövegidőviszonyokra vonatkozó elképzelését. Bull és Vater a mondatnak 

leginkább az igeidő által kifejezett időszerkezetével foglalkozik, ennek az ábrázolására dolgoz ki egy 

különböző orientációs tengelyeken alapuló, s a köztük levő viszonyt bemutató sémát. A séma elsősorban a 

linearitásra, ill. az időpont és időtartam jelölésére összpontosít. Kiindulópontja a jelenpont (JP – point present), 

ez egy időtengelyen helyezkedik el, a viszonyítás elsődleges tengelyén. Az időben különböző események 

viszonyai ugyanezen a tengelyen vektorokkal ábrázolhatók (E = esemény, V = vektor, 0V = jelen, –V = múlt, 

+V = jövő.) A JP-hez viszonyítva a következő egyszerű képletek írhatók fel: 

   E (JP –V) 

   E (JP 0V) 

   E (JP +V), 

amelyekben a „–” azt jelenti, hogy a viszonyítási ponttól (a beszédidőtől) hátra, a „+” azt, hogy a viszonyítási 

ponttól előre tartunk, s a „0” azt, hogy a viszonyítási pontban vagyunk. 

A szövegek létrehozásában és megértésében azonban az elsődlegesen kívül több időtengely is felismerhető. 

A JP mindig az elsődleges orientációs tengelyen helyezkedik el, de az elmúlt eseményekre a felidézett (F) 

események időtengelye vonatkozik, ennek középpontja a FP (felidézett pont – recalled point), ehhez képest 

ábrázolható itt is a három (jelen, múlt, jövő) lineáris idővonatkozás. A harmadik tengely az anticipált (sejtetett) 

események időtengelye, középpontja az AP (anticipált pont –anticipated point), s ezen az előzőkhöz hasonlóan 

szintén lineárisan ábrázolható az idő. A negyedik tengely a második és harmadik kombinációja. Az 

emlékezetben felidézett anticipált események tengelye az FAP (felidézett anticipált pont – recalled anticipated 

point). 

 

A hipotetikus időrendszernek a Bull (1968: 25.) által megalkotott ábrája a föntebb leírt jelek 

felhasználásával: 

 

 
 

Bull szerint az időorientáció változatainak elméletileg végtelen a mennyisége, mégis feltételezi, hogy nagy 

valószínűséggel az említett négy tengely az, amely már meghatározza az időrendszert. 

Ez a hipotetikus időrendszer általában vonatkozik a nyelvekre, és tartalmaz vitatható pontokat is: elsősorban 

azt, hogy minden nyelv minden időjelölője nem tud megjelenni benne, ill. vannak benne önismétlések. De talán 

az a legnagyobb hiányossága, hogy a különböző időtengelyek felvétele inkább csak az elbeszélő szövegekben 

használható ki, miközben a múlt-jelen-jövő, az egy- az elő- és utóidejűség, az időpont és időtartam viszonyain 



kívül egyéb idővonatkozás (aspektus, akcióminőség stb., tehát inkább a belső idő) nem fejezhető ki rajta. 

Tolcsvai mégis erre építve elemez szövegeket időviszonyaik szempontjából úgy, hogy kitágítja a sémán látható 

keretet. 

A beszélő vagy a hallgató az objektív (mérhető) időn belül helyezkedik el, a saját belső idejében, amely 

számára a kiindulópont. Tolcsvai a beszélő szerinti belső időt szemlélve jellemzi példának vett szövegét, tehát 

megállapítja az ige alakját, idejét, azt, hogy időtartamot vagy időpontot reprezentál-e, s hogy megszakítható-e 

vagy nem, folyamatos vagy befejezett-e. Leírja az eseményidő és beszédidő viszonyát, de nemcsak szerkezeti, 

hanem műveleti (kognitív) szempontból is. Megállapítja, hogy a műveleti leírás sokszor pontosabb képet ad a 

szöveg időszerkezetéről, mint a szerkezeti: hiszen ilyenkor figyelembe vehető, hogy a beszélő-hallgató milyen 

ismeretekkel rendelkezik, s mely viszonyok kifejtésére nincs szükség, hiszen az számukra természetes (vö. 

Tolcsvai 2001: 154–157). 

 

2.2. A nyelvi idő és a szövegszintek 
 

A szövegjelentés tagolására a makro-, mezo- és mikroszint hármasa meglehetősen közkeletű, értelmezésükben 

azonban jelentős különbségek vannak. Mi itt – mivel egyelőre csak a szöveg időszerkezete szempontjából 

vesszük szemügyre a kérdést – a számunkra leginkább elfogadható felfogást foglaljuk össze. Ez egy inkább 

kommunikációs, mint szemiotikai modell, amely megjelenik már van Dijknál (1980a, 1980b) és Beaugrande–

Dresslernél (2000), s Tolcsvai fejti ki (2001: 116–120). A szövegbeli kapcsolatok kiterjedése, hatóköre között 

különbség van, eszerint különböztethető meg a mikro-, a mezo- és a makroszint. S bár ezek a szintek egyenként 

jól definiálhatók, van átjárás köztük, hiszen egy folyamatnak a részei, amelyek éles határral nem választhatók 

el egymástól, hanem egymásba épülnek, nem hierarchikusan, sem nem lineárisan, hanem különböző viszonyok 

rendszerével. 

A mikroszinten nagyon kicsi a szövegegységek hatóköre: elemi jellegű, tehát két egység egyszeri viszonya, a 

szövegben nem terjed tovább. 

A mezzoszintű szövegelemek hatóköre néhány mondatra, egy bekezdésre terjed ki. A viszony is összetettebb 

azonban, nem pusztán két szövegelem egyszeri viszonyáról van szó, hanem a hatókörbe tarozó szövegrész 

értelemhálózatának egy-egy kiépült részét képezik. 

A makroszinten a szövegelem hatóköre a szöveg igen nagy részére vagy egészére is kiterjed. Olyan 

viszonyok tartoznak ide, amelyek a szövegen belül kiterjedt hálózatot alkotnak, mint pl. a szöveg 

értelemhálózata. 

E szintek egymásba épülnek tehát bonyolult viszonyrendszerben, s a szövegalkotásban és -megértésben 

pedig egy tér- és időszerkezetben megvalósuló folyamatként képzelhetők el. A teljes szövegre kiterjedő 

összetevők többek között a beszélő nézőpontjával kapcsolatos összetevők, köztük a tér- és időviszonyok. (vö. 

Tolcsvai 2001: 117–20). Mármost ennek értelmében a szöveg időszerkezete makroszinten érvényesülő 

szövegösszetevő, grammatikalizálódott és egyéb nyelvi kifejezésformái azonban először mikro-, ill. 

mezoszinten jelentkeznek, s ritkábban a mikro-, gyakrabban a mezoszintű elemek a szöveg makroszintjén is 

érvényesek. A szöveg időjelölése elsősorban a szöveg mikroszintjén érvényesül: morfémák és lexémák által 

valósul meg. Az időjelölés azonban nagyobb szövegegységekre is vonatkozhat (pl. a bekezdések), mezoszintű 

kapcsoló szerepe is van tehát. Az időszerkezet vizsgálatánál ezért figyelembe veendő az egymásba épülés, nem 

lehetséges a kifejezésformák és a hatókör (szintek) közötti megfelelés, legföljebb dominancia állapítható meg. 

 

2.2.1. A szövegben releváns időgrammatikai elemek 

 

A legtöbb időgrammatikai elem lehet nem csupán mikrostrukturális érvényű: az igeidők, az időhatározók, az 

időhatározó-szók, az idővonatkozást jelentő igék, esetenként az akcióminőséget vagy aspektust meghatározó 

igék is, de ezek ritkábban. Az összetett mondatok időviszonyítása azonban kétarcú: az időhatározói összetett 

mondatok általában csak két elemre (két mondategységre) korlátozódnak, a mellérendelés azonban válhat a 

makrostruktúra időszerkezeti formájává is, de csak áttételesen, bár meghatározó módon: a mikro- és 

mezostrukturális hatókörön keresztül. Jól mutatja ezt az összetett mondatok kapcsolóelemeinek előfordulása 

mondategészek, bekezdések között. Speciális a szerepük tehát a különféle kötőszóknak mint 

kapcsolóelemeknek. 



A mondatok kapcsolóelemei megjelenhetnek önálló, lezárt mondategészek között is, nemcsak tagmondatok 

közti kapcsolatot explikálhatnak tehát, hanem mondatok, sőt nagyobb szövegegységek, pl. bekezdések közöttit 

is. Az időviszonyt önállóan is kifejező mellé- és alárendelő kötőszók azonban nem egyformán alkalmasak 

mikro-, mezo- vagy makrostruktúrák közti grammatikai vagy grammatikalizálódott logikai viszony jelölésére. 

Az alárendelő kötőszók jelölte időviszony hatóköre általában nem lépi túl a mikrostrúktura határát. A 

mellérendelő kötőszók szövegkapcsoló szerepe a szöveg időviszonyinak explikálásában azonban nemcsak 

lehetséges, de a legtöbb szövegtípusban realizálódik is mind mezo-, mind makroszinten. 

 

2.2.2. A nyelvi idő és a deixis, a koreferencia, ill. a referencia 

 

Mikroszintű elemi kapcsolat reprezentációja a deixis és a koreferencia is. 

A deixis (a rámutatás) a többi között lehet időbeli: 

• időpontra utaló: most, akkor 
• időtartam kezdetére vagy végére utaló: akkortól, addig. 

Egy ilyen deiktikus elem akkor kap mezo- vagy makroszintű jelentőséget, ha a szöveg időszerkezetében 

meghatározó szerepet tölt be, ha pl. mint a most nemcsak látensen, hanem explicit módon is az időszerkezet 

origóját, tehát a beszédidőt reprezentálja. 

A koreferencia azonos referálás, vonatkozás a szöveg világán belül. Koreferencia áll fönn akkor, ha a 

szövegben két nyelvi egység (morféma, lexéma vagy szintagma) ugyanarra a szövegvilágbeli dologra referál. A 

koreferencia ilyenkor a két nyelvi egység mindegyike és a referens (amire a nyelvi elem vonatkozik) között áll 

fenn, s ez lehet pl. időpont, időtartam stb. is. A koreferencia alapja a referencia: a referenciával (vonatkozással) 

egy meghatározott entitást jelölünk ki a szövegvilágban. A referencáknak a referensek szerint több fajtájuk van, 

köztük van az időreferencia is. Nyelvi reprezentációja lehet: 

fogalmi jelentésű szó (eszem, futkostam, maradt) 
időjelölő formaszó (ezelőtt, utána, akkor) 

morféma (igerag + egyeztetés) 

 

3. Szövegtípusok és időstruktúrák 
 

3.1. A szövegtípusokról 

 

A szövegtipológiák – dominánsan a 70-es, és még a 80-as években követett módszer szerint – a szövegek 

különféle osztályba sorolásához különféle kritériumrendszereket állítottak föl, amelyek részben 

kommunikációtipológiai, részben szerkezeti-formai alapokon nyugodtak. De már 1981-ben Lux a következőket 

mondta a szövegtípusokról: „A beszélő ember abban a helyzetben van, hogy különböző szövegfajtákat tud 

azonosítani, szövegtipológiai szabályokat tud felfedni és alkalmazni. A szövegnyelvészetnek az a feladata, 

hogy ezt a tudomány előtti szövegfajta-megértést explikálja” (Lux 1981: 14, idézi Tolcsvai 2001: 333). A 80-as 

években a pragmatikai szempontokat is bevonó, de mégis statikus szövegtipológiai szempontrendszer helyett – 

amely éppen azt nem teszi lehetővé, különösen, ha a szempontrendszer differenciált, hogy rá építve a 

preteoretikus, intuitív szövegtípusok hiánytalanul rendszerezhetők legyenek – megjelentek a dinamikusabb, a 

szövegek összehasonlításán alapuló, s a nyelvhasználó szövegtípus-fogalmát rekonstruáló szövegtipológiák 

(már Beaugrande–Dressler 2000, majd pl. Gülich 1986). Ebben a modellben a szövegtípus normafogalomként 

jelenik meg, s a szövegtulajdonságoknak olyan rendszerét tartalmazza, amely a szövegtípust megkülönbözteti 

más szövegtípusoktól. A nyelvhasználónak a szövegtípusra vonatkozó tudása, amelynek alapján szövegeket 

típusokba sorol, értékel és alakít, egyszerre holisztikus és moduláris, de a besorolásnál és az értékelésnél a 

holisztikus szemlélet az erősebb. Ez a fajta szövegtípus-felfogás tulajdonképpen egybeesik a kognitív 

tudománynak a közösség és egyén hagyományosan kialakult beszédformáira vonatkozó magyarázataival 

(Langacker 1987: 57–59, vö. Tolcsvai 2001: 331–336). 

Így azonban, kritériumrendszer hiányában, mind elméletileg, mind módszertanilag nehéz egységes mederben 

tartani a típusleírást célzó szövegelemzéseket. Tolcsvai azonban, bár az újabb, kognitív felfogást vallja, mégis 

ad a szövegtípusokat képviselő szövegpéldányok elemzéséhez szempontokat: 

• A kifejtettség/bennfoglalás mértéke: egyes szövegek explicitebbek (monologikus, hír, lexikonszócikk), 

mások kevésbé (beszélgetés, riport), míg mások teljesen implicitek (posztmodern irodalmi alkotások). 



• A nézőpont jelöltsége: a beszélő lehet jelölt vagy jelöletlen. Jelöltek a mindennapi párbeszédek, az 

interjúk, a szónoki beszéd, a glossza, az esszé, a magánlevél stb. Jelöletlen a hír, a hivatalos szövegek, a 

tudományos szövegek). 

• A kommunikációs színterek jellemzői: a tipikus helyzetekhez tipikus szövegek tartoznak: a mindennapi 

szövegek, a média szövegei, a tudományos szövegek, a hivatalos szövegek, a szónoki beszéd és az 

irodalmi szövegek. 

• A szöveg értelemszerkezetének tipikus jellemzői: az általános értelemszerkezet, ill. annak sajátságaik 

alapján elkülönülő fő típusai, pl. a tematikus progresszió szerinti, a leíró–elbeszélő–érvelő szövegformák 

szövegtípus-jellemzők lehetnek. 

• A szöveg általános szerkezetének szövegtípusra jellemző tulajdonságai: pl. bevezető és záróformulák 

levelekben, köszöntés és elbúcsúzás interjúban, stb. 

• A stílus: a közlés módja (választékos, közömbös, bizalmas) jellemző lehet az egyes szövegtípusokra. 

(Vö. Tolcsvai 2001: 336–338.) 

 

E tanulmányban a következő, természetesen nem véglegesnek, de átmenetileg érvényesnek tekintett 

szövegtipológiai felfogást tekintem alapnak. 

Szövegtípusnak nevezem – elsősorban a kialakulóban levő magyar szakirodalmi gyakorlatnak megfelelően – 

a nyelvhasználók által, preteoretikusan elkülönülő szövegcsoportot mint alapkategóriát, amelynek működését 

és explikálódását elsősorban kommunikációtipológiai (korábban: nyelven kívüli, később: pragmatikai), 

másodsorban a bennük szereplő tipikus nyelvi kifejezési formák (korábban: nyelvi tényezők) alapján lehet 

tudományosan vizsgálni. 

Mivel a szövegtípusoknak csupán az időszerkezetét vizsgáljuk, egy, csak az időviszonyok bemutatására 

alkalmas modellt kell az itt meghatározott keretben felállítanunk. 

 

3.2. Egyes szövegtípusok és időviszonyaik (szövegelemzések) 

 

Az intuitív szövegtípusok közül választottam ki ötöt elemzésre: egy hírt, egy glosszát, egy tudományos 

szöveget, egy hivatalos szöveget és egy magánlevelet. Mindegyik írott szöveg, tehát valamilyen (különböző) 

fokon tervezettek, mindegyik monologikus (virtuálisan dialogikus), a hír és a glossza a sajtó szövegeihez 

tartozik, a tudományos értekezés a tudományos szöveg legtipikusabb formája, a magánlevél pedig az írásos 

személyes közlésben a legtipikusabb szöveg. 

A szövegek időviszonyainak elemzéséhez két, már ismertetett modell közül választhatunk. Az egyik a Vater 

(1991) és Tolcsvai (2001) által alkalmazott Bull-féle modell, amely alkalmas arra, hogy különböző 

tengelyeken, az elsődleges, a felidézett és az anticipált események tengelyén ábrázolja az események idejét az 

origóhoz (a jelenponthoz, tkp. a beszédidőhöz) képest múlt, jelen  vagy jövő idejűként, ezzel bemutatható az 

események egy-, elő- és utóidejűsége is. A másik a Vater által a szöveg időszerkezetének bemutatására 

alkalmazott, a Beaugrande–Dressler (2000) által a szövegek koherenciaviszonyainak ábrázolásához felállított 

hálózatos modell (Vater 1991: 72). Ez a hálózatos ábrázolás nemcsak az események idejét képes viszonyítani a 

beszédidőhöz, hanem a referenciaidőt is, ennyivel komplexebb a Bull-féle modellnél. Ezenkívül, különösen 

hosszabb szövegek esetében inkább tud helyet biztosítani az idő kifejezésmódjainak, például az igeidőknek, 

határozószóknak stb., mint a Bull-féle modell, amely azonban kétségtelenül áttekinthetőbben ábrázolja az 

időviszonyokat. Mivel a komplexitás egyfajta ábrázolással úgysem érhető el, az elemzéshez a Bull-féle modellt 

alkalmazzuk, hiszen plasztikusabb, és azok a szempontok megjelentethetők benne, amelyek mostani 

vizsgálódásunk középpontjában állnak: a) a beszédidő, az eseményidő, a referenciaidő, valamint b) a jelen, 

múlt, jövő, ill. az idő nélküliség, sőt nagy vonalakban c) az egy-, az elő- és az utóidejűség is. (Itt mellőzzük d) 

az időpont, időtartam, alkalom, e) a ciklikusság, szekvencialitás és f) a folyamatosság, befejezettség 

szempontjait). 

 

3.2.1 A hír 

 

Százötvenezer is lehet a szökőár áldozatainak száma 

 



A százötvenezret is elérheti az indiai-óceáni szökőár halálos áldozatainak száma – közölte Jan Egeland, az 

ENSZ emberbaráti segítségnyújtással összefüggő ügyekért felelős koordinátorának bejelentése alapján az 

MTV Teletext szolgálata. A legtöbb áldozat az indonéziai Szumátra sziget északnyugati csücskén lévő Aceh 

tartományban van, ahol a pusztítás rendkívüli mértéke, a közlekedési, kapcsolattartási gondok miatt nehéz 

felmérni a károkat. 

Egeland hozzátette: az áldozatok pontos számát sosem lehet megállapítani, mivel sok, a tengeren tartózkodó 

halász halt meg, és a katasztrófa egész falvakat is elmosott, amelyekben nem tudni, hányan éltek. 

Még csaknem 14 ezer embert tartanak nyilván eltűntként Srí Lankán, és csekély remény maradt arra, hogy 

élve megtalálják őket. Az állam elnökségének közleménye szerint lehetséges, hogy a mostani 28 és fél 

ezerről rövidesen 42 és fél ezerre kell módosítani a halálos áldozatok hivatalos számát. 

Hasonlóan nyilatkozott Thakszin Sinavatra thaiföldi kormányfő is. Rádióbeszédében közölte: az eltűntként 

nyilván tartott személyek valószínűleg halottak. Az elemi csapás halálos áldozatainak végleges száma 

Thaiföldön elérheti a hét-nyolc ezret is. 

Magyar Nemzet, 2005. január 1.) 

 

 
 

E1 = elérheti (a halottak száma a százötvenezret) 

E2 = közölte 

E3 = van (a legtöbb áldozat) 

E4 = nehéz (felmérni a károkat) 

E5 = hozzátette 

E6 = (sosem) lehet (megállapítani az áldozatok pontos számát) 

E7 = (sok halász) halt meg 

E8 = elmosott (a katasztrófa egész falvakat) 

E9 = nem tudni 

E10 = (hányan) éltek (a falvakban) 

E11 = (még 14.000 eltűnt embert) tartanak (nyilván) 

E12 = (csekély remény) maradt (arra) (= van, mára már csekély a remény) 

E13 = (hogy élve) megtalálják (őket) 

E14 = lehetséges 

E15 = (hogy rövidesen) kell ( módosítani az áldozatok számát) 

E16 = nyilatkozott (a kormányfő) 

E17 = közölte 

E18 = (hogy az eltűntként nyilvántartott személyek) halottak 

E19 = (az áldozatok száma) eléri (a hét-nyolc ezret) 
 



A beszédidő (JP 0V), így az elbeszélő origója az elbeszélő szövegben nincs explikálva, ezt az olvasó a lap 

megjelenési dátumával, illetve az előző nappal, estével, éjszakával azonosítja, így az elbeszélő nézőpontja is 

jelöletlen, de tudható. Az elbeszélt események ideje részben explikált, részben implicit. Az E2 adja meg az első 

esemény idejét (közölte (az MTV Teletext szolgálata)): E2 (JP –V), az MTV Teletext közleménye tehát korábbi 

múltból származik, mint a hír. A közleményhez képest előidejű Egeland nyilatkozata: E5 (JP –V), s a 

grammatikai jelen idővel explikált események (E3, E4, E9, E11, E12, E14) a nyilatkozat origójához: E5 (JP –

V)-hez képest vonatkoznak a nyilatkozatban elmondott jelen eseményre, helyzetre (JP 0V). E5 (JP –V)-hez 

képest anticipált jövőjű az E2, E6, E13, E15, és felidézett múltú az E7, E8, E10. Van a szövegben még egy 

origóváltás: E 16 és E 17 Sinavatra nyilatkozatát explikálja, ennek idejéről azonban csak azt tudjuk, hogy múlt, 

előidejű az MTV Teletext közleményéhez képest, hasonlóan, mint Egeland nyilatkozata. De hogy a kettő 

között milyen időviszony áll fenn, kifejtetlen. E16 és E17 idejéhez képest vonatkozik anticipált jelen 

eseményre E18 és az anticipált jövőre E19. 

A beszédidő és eseményidő, a jelen, a múlt és a jövő idő, valamint az idő nélküliség, az egy-, elő- és 

utóidejűség nyelvileg explikált formái a grammatikai igeidők: a múlt és a jelen. A jövő időt jelen idejű 

igealakok fejezik ki, a jövőre vonatkozás csak ritkán explikálódik időhatározóval (sosem, rövidesen). A múlt 

különböző síkjai grammatikailag jelöletlenek, ez az igeidők terén természetes, hiszen a magyarban csak egy 

múlt idő van, de nincsenek időhatározói elemek vagy kötőszók sem. A jelen idejű formák inkább (az ismert) 

állapotra utalnak: létigék, modális, ill. nominális, kopula nélküli állítmányok (van, lehetséges, nehéz, halottak). 

A szöveg időszerkezetének kifejtettsége tehát visszafogott, maga az időszerkezet kevéssé explikált. 

 

3.2.2. A glossza 
 

Szepesi Attila: Diófák a hegyen 

Épp ma egy esztendeje Ábrahámhegyre kellett utaznom, hogy hegyoldalon álló kertünkben elültessek három 

diófát és víztelenítsek az öreg faházban. Utóbbi feladattal viszonylag könnyen sikerült megbirkóznom, ám a 

facsemetéknek megásni a gödröt embert próbáló munka volt. A talajt itt kisebb-nagyobb kövek lepik el, 

részben a közeli vulkánok, a Badacsony, a Csobánc meg a Szent György-hegy hajdani kitöréseit idézők, 

részben meg a permi homokkő földtörténeti emlékeztetői, amelyektől a Balaton-felvidéken többfelé veresre 

színeződik a hegyoldal. A rozsdás, öreg ásó gyakran megcsikordult a köveken, és alkonyodott már, mire a 

fák a helyükre kerültek. 

A jól végzett munka örömével elsétáltam a Szent Iván-kápolna felé, ahonnan átlátni a nádas lepte badacsonyi 

öbölre, amelyre a koporsó alakú vulkán rásúlyosul. Nem láttam a magasban szálló vadludakat, csak rekedt 

trombitahangjuk hallatszott a szürkületben. Amikor pedig a kápolna kapujából átpillantottam az elfeketült 

Badacsonyra, földbe gyökerezett a lábam. Tomaj felett, mintha a hajdani lávafolyam megelevenült volna, 

gyertyák és mécsek százai világították meg a temetőt. 

Pironkodva vallottam be magamnak: bokros teendőim közepette elfeledkeztem arról, hogy halottak napja 

van. Ilyenkor pedig képzeletben be szoktam utazni csaknem az egész Kárpát-medencét, ahol az évszázadok 

során igencsak szerteszóródott „boldogult eleim sírjai domborulnak”. (…) Csapongok ide-oda. Ízlelgetem 

hajdani falvak és kisvárosok nevét. Akad köztük, ahol turistaként megfordultam, de olyan is, ahol nem 

jártam soha. Königgrätz, Zsolna, Krumau, Alsózsember, Abaújszántó, Munkács, Hernádcsány, Bát, Ungvár, 

Botfalu, Brassó. Végül gyerekkorom városa: Beregszász. Szokásom szerint így barangoltam összevissza a 

képzeletbeli családtérképen. Szemközt már kormosra feketült a Badacsony tömbje. A tomaji temető 

gyertyafényei ezüstből parázsveresre váltottak. A vadludakat már nem lehetett hallani, csak a Tapolca felől 

közeledő vonat stílustalan, az emlékező tájhoz sehogy sem illő kattogását. 

(Magyar Nemzet, 2004. október 30.) 

 



 
 

E1 = (ma egy esztendeje) kellett (utaznom) 

E2 = (hogy) elültessek (fákat), 

E3 = (hogy) víztelenítsek 

E4 = sikerült (megbirkóznom) 

E5 = (embert próbáló) munka volt 

E6= (kövek) lepik el (a talajt) 

E7 = (a kövektől veresre) színeződik (a hegyoldal) 

E8 = (az ásó) megcsikordult 

E9 = alkonyodott 

E10 = (mire a fák a helyükre) kerültek 

E11 = elsétáltam 

E12 = (ahonnan) átlátni (az öbölre) 

E13 = (az öbölre a vulkán) rásúlyosul 

E14 = nem láttam (a vadludakat) 

E15 = (hangjuk) hallatszott 

E16 = (amikor) átpillantottam (a Badacsonyra) 

E17 = (földbe) gyökerezett (a lábam) 

E18 = (mintha a lávafolyam) megelevenült volna 

E19 = (gyertyák) világították meg (a temetőt) 

E20 = vallottam be (magamnak) 

E21 = elfeledkeztem (arról) 

E22 = (halottak napja) van 

E23 = (ilyenkor képzeletben be) szoktam (utazni a Kárpát-medencét) 

E24 = (ahol eleim sírjai) domborulnak 

E25 = csapongok (ide-oda) 

E26 = ízlelgetem (falvak, városok nevét) 



E27 = akad (köztük) 

E28 = (ahol) megfordultam 

E29 = (ahol) nem jártam (soha) 

E30 = (szokásom szerint) barangoltam (összevissza a családtérképen) 

E31 = (kormosra) feketült (a Badacsony) 

E32 = (a gyertyafények parázsveresre) váltottak 

E33 = (a vadludakat már) nem lehetett (hallani) 

 

A beszédidő nincs explikálva, meghatározhatatlan, a beszélő origója nem világos. Az újság megjelenése előtt 

rövidebb-hosszabb idővel keletkezhetett az írás, annak a jelene, sőt a napisajtó jellegéből következően 

áttételesen a megjelenés jelene az időszerkezet referenciális középpontja. Az elbeszélt események ideje a múlt, 

E1 (JP –V)-vel van megadva (kellett utaznom). Ebben az idősíkban az oszlopban látható események nagyjából 

lineárisan követik egymást. Ehhez képest van anticipált múltban E18, felidézett múltban E23, E28, E29. A 

jelen oszlopában találhatók egyrészt az (állandó) állapotok (a Badacsony környéke), másrészt a felidézés 

tengelyén az ismétlődő szokások (képzeletbeli utazás halottak napján a Kárpát-medencében). Elő- és 

utóidejűség a nem explikált elbeszélői jelen és az elbeszélés domináns, első tengelyen ábrázolt jelene között 

van, valamint ez és a felidézett múlt között. 

Az időviszonyok grammatikailag explikált formája az igeidő: a múlt idő az elbeszélt múlt kifejezésére, 

időhatározóval (ma egy esztendeje) kellett utaznom), ugyanez a felidézett események bevezetésére (E23 = 

ilyenkor képzeletben be szoktam utazni a Kárpát-medencét), a jelen az állandó állapot leírására (E6 = kövek 

lepik el a talajt, E7 = a kövektől veresre színeződik a hegyoldal, E12 = átlátni az öbölre, E13 = az öbölre a 

vulkán rásúlyosul, E24 = eleim sírjai domborulnak), illetve a múlt eseményei közben jelen idejűvé vált, 

intenzíven átélt beszéd (E22 = halottak napja van, E25 = csapongok ide-oda, E26 = ízlelgetem falvak, városok 

nevét, E27 = akad köztük). 

Az elbeszélés mellett van benne érvelés is, kevesebb tehát az események idővonatkozásaira utaló elem, s 

megjelenik az érvelés, a reflexió általában jelen időben. 

 

3.2.3. A tudományos szöveg 

 

A város vízháztartása 

 

A települések területén a természetes vízháztartás kisebb-nagyobb mértékben megbomlik. A város 

terjeszkedése, a beépítési intenzitás növekedése miatt változik, romlik a természeteshez képest a település 

vízrendszere. A beépített, burkolt területekre jutó csapadékvíz a csatornarendszeren át a befogadóba kerül, 

így a település ökológiai rendszerébe nem jut be, nem hasznosul sem klímatényezőként (energia 

transzformátor, hőmérséklet-csökkentés és páratartalom növelés), sem a növényzet számára felvehető víz 

formájában. A különböző burkolt felületek csapadékvíz-elnyelése a rétegszerkezettől és vastagságtól függ. 

Minden szempontból a legrosszabb a levegőt és vizet át nem eresztő aszfalt és beton burkolat. (Az aszfalt 

sétányon, járdán való alkalmazása különösen kedvezőtlen, mert az erős besugárzás hatására a burkolat akár 

50 fokra is felmelegedhet, és ezen a hőmérsékleten az egészségre káros kátránygőzök kipárolgása már 

jelentős.) A szárazon rakott burkolatok a felszínre jutó csapadék 40-50%-át engedik át. 

A legrosszabb városi biotópban, az utak mentén, zöldsávokban élő növényzet számára a téli félév 

csapadékának egy része szintén elvész. Az őszi, téli hónapok kiadós eső és hó csapadéka a talaj egész éves 

vízkészletének felhalmozása szempontjából nagy jelentőségű, mert 1,5-2 méter mélységig nedvesíti át a 

talajt. A közterületekről összegyűjtött, elszállított vagy a csatornába lassan elszivárgó hó a vízkészlet 

utánpótlás szempontjából elvész a rendszer számára. A téli síkosság-mentesítésre használt kemikáliák a talaj 

számára kedvezőtlen sófelhalmozódást eredményeznek. 

(Környezetünk magazin, főszerkesztő: Réder Krisztián) 

 



 
 

E1 = (a vízháztartás) megbomlik 

E2 = változik, romlik (a település vízrendszere) 

E3 = (a csapadékvíz a befogadóba) kerül 

E4 = (az ökológiai rendszerbe) nem jut be 

E5 = nem hasznosul 

E6 = (a csapadékvíz-elnyelés a rétegszerkezettől) függ 

E7 = a legrosszabb (az aszfaltburkolat) 

E8 = (az aszfalt alkalmazása) kedvezőtlen 

E9 = (a burkolat) felmelegedhet 
E10 = (a kipárolgás) jelentős 

E11 = (a burkolatok a csapadék 40-60 %-át) engedik át 

E12 = (a csapadék egy része) elvész 

E13 = (az őszi, téli hónapok csapadéka) nagy jelentőségű 

E14 = (csapadék) nedvesíti át (a talajt) 

E15 = (a hó) elvész 

E16 = (a kemikáliák sófelhalmozódást) eredményeznek 

 

A beszélő a háttérben marad, origója nincs explikálva – itt még a szerző neve is hiányzik. A leírás, ill. 

érvelés időstruktúrája egyszerű: jelen idejű, mint az általánosan (vagy tudományosan) érvényes tények közlése 

általában. A jelen idejű közlések linearitását sem az időbeli egymás után következés adja meg, hanem az ok-

okozati összefüggés. A szöveg időstruktúrája tehát „egysíkú”, értelemszerkezetében az időösszetevőnek nincs 

szerepe, akár időtlen szövegnek is nevezhetnénk. 

 

3.2.4. A hivatalos szöveg 

 

Ha Önnek olyan jövedelme is volt, amely külföldön adóköteles, de a nemzetközi egyezmény szabályai 

szerint vagy viszonosság alapján e jövedelmet össze kell vonnia a belföldön adóköteles jövedelmeivel, akkor 

a külföldön megfizetett adót a kettős adózást kizáró egyezmény rendelkezéseinek, illetőleg a viszonosságnak 

megfelelően beszámíthatja. A nemzetközi szerződések jellemzően ilyen esetekben úgy rendelkeznek, hogy a 

külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét (a 104. sor „b” oszlopában feltüntetett adó), 

legfeljebb a 31. sorban lévő összeget kell beírnia. 

Nem vehető figyelembe külföldön igazoltan megfizetett adóként az az összeg, amely Önnek a külföldön 

fizetett adóból a nemzetközi szerződés vagy a külföldi állam joga alapján visszajár. 
(Útmutató a 2004. évről szóló adóbevalláshoz. 24.) 

 



 
 

E1 = (ha önnek olyan jövedelme) volt 
E2 = (amely) adóköteles 

E3 = (de össze) kell (vonnia) 

E4 = (akkor… az adót…) beszámíthatja 

E5 = (a szerződések úgy) rendelkeznek 

E6 = (hogy az összeget) kell (beírnia) 

E7 = nem vehető (figyelembe az az összeg) 

E8 = (amely) visszajár 
 

Időszerkezet szempontjából alig különbözik a tudományos szövegtől: a beszélő a háttérben marad, ezért 

origója nincs explikálva. A szöveg leíró és érvelő, ill. reflektáló, időstruktúrája tehát általában „egysíkú”, bár a 

jelen-múlt-jövő kiegyensúlyozottan szerepel. A nem explikált beszélői origóhoz képest a szöveg múlt idejű 

közléssel kezdődik: E1 = ha önnek olyan jövedelme volt. Ezután az összes közlés grammatikai jelen időben 

van. Ezeknek egy része általánosan érvényes, idő nélküli közlés (E2 = amely adóköteles, E5 = a szerződések 

úgy rendelkeznek, E7 = nem vehető figyelembe az összeg), más részük emellett a jövőre is utalhat (E8 = 

visszajár), harmadik részük a jövőre utalás és általános érvényűség mellett némileg személyesebb is (E3 = 

össze kell vonnia, E4 = az adót beszámíthatja, E6 = az összeget kell beírnia). A leíró-érvelő szöveg 

időstruktúrájában dominál a jelenidejűség az általános érvényűség kifejezésére, a linearitást nem az idő-, hanem 

az ok-okozati faktorok adják. 

 

3.2.5. A személyes szöveg: levél 
 

Kedves Rózsi! 

 

Régóta nem adtam hírt magunkról, és ennek az volt az oka, hogy súlyos betegségen estem át az utóbbi 

hónapokban. Csaknem fél éve kínoztak már a heves görcsök, ezek mind gyakoribbá váltak, az étvágyam is 

elment. Az orvosunk kórházba utalt, ott kivizsgáltak, és gyomorfekélyt állapítottak meg. Végül 

megoperáltak, az operáció sikerült. Most már itthon fekszem, és a gyógyulás útján vagyok, de még nehéz 

munkát nem végezhetek. Talán bírnám ugyan a munkát, de az orvosok szerint egyelőre pihenésre van 

szükségem. Remélem, egy-két hét múlva fölépülök annyira, hogy ismét munkába állhassak. 

Képzelheted, milyen nehéz helyzetben voltunk és vagyunk még mindig. Betegségem idején a jövedelmem 

csökkent: csak táppénzt kaptam. A gyerekek is magukra voltak utalva, s bizony, még most is rájuk kell 

hagyatkoznom. Jolánka vezeti a háztartást, pedig neki tanulnia is kell. 

Kérlek ezért, ha van rá mód és lehetőség, látogassál meg, mert nagyon rászorulok a Te szerető 

gondoskodásodra. Kérem megértésedet, és azt, hogy néhány napig maradj itt, segíts rendbe hozni 

elhanyagolt háztartásunkat. Remélem, megértően fogadod kérésemet, és hacsak lehet, teljesíted is. 

Sokszor csókollak és üdvözöllek:    Kati 

 



 
 

E1 = (régóta nem) adtam (hírt) 

E2 = (az) volt (az oka) 

E3 = (az utóbbi hónapokban betegségen) estem át 
E4 = (már csaknem fél éve folyamatos görcsök) kínoztak 

E5 = (mind gyakoribbá) váltak 

E6 = elment (az étvágyam) 

E7 = (kórházba) utalt 

E8 = kivizsgáltak 

E9 = (gyomorfekélyt) állapítottak meg 

E10 = (végül) megoperáltak 

E11 = sikerült (az operáció) 

E12 = (most már itthon) fekszem 

E13 = (a gyógyulás útján) vagyok 

E14 = (nehéz munkát még) nem végezhetek 

E15 = bírnám (a munkát) 

E16 = (egyelőre pihenésre) van (szükségem) 

E17 = remélem 

E18 = (egy-két hét múlva) fölépülök 

E19 = (ismét munkába) állhassak 

E20 = képzelheted 

E21 = (nehéz helyzetben) voltunk 

E22 = (nehéz helyzetben) vagyunk (még mindig) 



E23 = (betegségem idején a jövedelmem) csökkent 

E24 = (táppénzt) kaptam 

E25 = (magukra) voltak (utalva) 

E26 = (még most is rájuk) kell (hagyatkoznom) 

E27 = vezeti (a háztartást) 

E28 = (tanulnia) kell 

E29 = kérlek 

E30 = (ha) van (rá mód) 

E31 = látogassál meg 

E32 = rászorulok (gondoskodásodra) 

E33 = kérem (megértésedet) 

E34 = maradj (itt néhány napig) 

E35 = segíts (rendbe hozni háztartásunkat) 

E36 = remélem 

E37 = (megértően) fogadod (kérésemet) 

E38 = (ha) lehet 
E39 = teljesíted (kérésemet) 

 

A személyes közlésből adódóan a beszélő viszonyítási pontja explicit. A szövegen belül található origó: E12 

= most már itthon fekszem, a most deiktikus időhatározóval hangsúlyozva. Ehhez képest történt a múltban az 

E1, E2, E3, a felidézett múltban az E4–E11, E21 és az E23–E25 esemény. A jelenponthoz mint referenciális 

középponthoz tartoznak az (JP 0V) jelű oszlop eseményei, amelyek inkább jelenbeli állapotot jelölnek, illetve a 

kapcsolatteremtésre, segítésre való felhívást tartalmaznak, valamint egy anticipált eseményt, helyesebben 

állapotot (E15 = bírnám). A (JP OV)-hez képest utal jövőbeli eseményekre (a kért segítség részletezése) az 

elsődleges tengelyen a (JP +V) oszlop, valamint anticipált (sejtett, itt inkább remélt) eseményekre az E18 és 

E19. 

A múltbeli események igeideje kivétel nélkül az igék grammatikai múlt ideje, mindegyik tengelyen. A 

jelenbeli események, állapotok ideje a grammatikai jelen, az anticipált események tengelyén is. A jövőbeli 

események ideje a grammatikai jelen az elsődleges tengely JP +V oszlopában, grammatikai jelen jövőre utaló 

időhatározóval pedig az anticipált tengelyen (E18 = egy-két hét múlva fölépülök, E19 = ismét munkába 

állhassak). 

Elbeszélés, érvelés és felhívás egyaránt van a szövegben. Értelemszerkezete e keveredés miatt nem lineáris 

témaszerkezetű, így időszerkezete sem az. Az egyes egységeken belül azonban érvényesül a linearitás, az 

elbeszélésben (dominánsan a JP –V és az FP –V oszlopban) az időbeli linearitás. Mivel azonban a levél olyan 

szövegtípus, amelynek értelemszerkezete egyéniségfüggő, ez a levél nem nevezhető tipikusnak, sőt, 

értelemszerkezete alapján semelyik levél sem nevezhető annak, csupán a formai-szerkezeti típusjellemzők: a 

bevezető- és a záróformula alapján. Mivel ez a levél a magánlevél szemléltetésére jött létre (tankönyvi 

szemléltető anyag), feltételezhetjük, hogy van benne némi intuitív általánosítás. 

 

3.3. Összehasonlítás – összefüggések 

 

Az ötféle szövegtípust képviselő szövegpéldányok az időstruktúra szempontjából két nagyobb csoportra 

oszthatók: a differenciált (hír, glossza, levél) és az egysíkú időszerkezetűekre (tudományos és hivatalos 

szöveg). Az első csoport szövegeinek domináns szövegformája az elbeszélés, a másodikéinak pedig a leírás és 

az érvelés. Mivel az elbeszélő (narratív) szöveg értelemszerkezetét formálja az elbeszélői perspektíva, ill. 

ennek esetleges váltásai, a leíró és érvelő szövegben pedig ez indifferens, logikus, hogy az időszerkezet 

„bonyolultsága”, illetve „egysíkúsága” a narrativitással, ill. annak hiányával függ össze. A narrativikában már 

közhelyszerűnek számít, hogy az elbeszélő személye, az elbeszélés helye és ideje együttesen határozzák meg a 

nézőpontot. Nem véletlen tehát, hogy az időszerkezet éppen a narratív szövegek értelemszerkezetében kap 

jelentős szerepet. 

A narratív szövegek közül a legkevésbé várt módon éppen a hír szövege mutatja a legdifferenciáltabb 

időszerkezetet, origóváltásokkal. E tény annak ellenére jellemzője a hírszövegnek, hogy személytelen, a 

beszélő a háttérben marad. Oka abban keresendő, hogy a személytelen beszélő forrásokra, sokszor több forrásra 



hivatkozik. Maga az origóváltás, illetve az események elő- és utóidejűsége kifejtetlen vagy nem egyértelmű, 

időszerkezete tehát inkább implicit, s nem az időjelölők, inkább az említett személyek segítségével 

differenciálható. A glosszaszöveg névvel jelölt elbeszélő kiindulópontjából mondja el az eseményeket, a 

reflexiókat, szinte művészi „rendben”, nem túlzott explicitással, bár követhetően (időhatározó-szók, 

idővonatkozású kötőszók). A levél szövegének nézőpontja, időorigója világos, ehhez képest vannak benne 

múltbeli, sokszor felidézett események, valamint jövőbeli, ill. anticipált történések. A szöveg időszerkezetének 

explicitását fokozza a nagy számú időhatározó. 

A két nem narratív szövegben, a tudományos és a hivatalos szövegben közös, hogy a beszélő teljesen a 

háttérben marad, semleges, vagy valamely hatalmi ágat képviseli személytelenül. Egyetlen perspektívából 

beszél tehát, s általában jelenben, az általános érvényesség idejében. Ehhez képest elhanyagolható, hogy csak 

jelen idejű-e a szöveg, vagy esetleg az elsődleges időtengelyen lehet múlt vagy jövő idejű is. Ezekben a 

szövegekben nincs szerepe az anticipációnak és a felidézésnek, ezek e szövegtípusoktól idegennek látszanak. 

 

3.4. Narratív szövegek időszerkezete 

 

A beszédidő és az eseményidő rendszere abban fejeződik ki, hogy az origóhoz képest hogyan helyezkednek el 

az egyes időtengelyeken az események
1
. Ehhez az origóhoz képest ábrázolódik a jelen, a múlt vagy a jövő idő, 

valamint az időtlenség, illetve az egy-, elő- és utóidejűség ugyancsak különböző tengelyeken. 

Mivel azonban az origó nemcsak a felsorolt időleírás-kategóriák referenciális központja, hanem a narratív 

szerkezeté is, érdemesnek látszik az elemzett narratív szövegek (a hír-, a glossza- és a személyes szöveg) 

vizsgálatát egy újabb szemponttal bővíteni: hogyan alakul a struktúrájuk, ha nemcsak az ismert időjelölő 

elemeket vesszük figyelembe, hanem a nézőpontot, illetve a nézőpontváltásokat is? 

 

  

                                                           
1
 A mondatgrammatikában használt referenciaidő itt mellőzendő, a különböző időtengelyek helyettesítik. Szükséges 

azonban a referencia fogalma narrativikai értelemben, amely szerint „a nézőpontok szemléleti (referenciális) központokhoz 

viszonyítva válnak értelmezhetővé,amelyet a megnyilatkozó személye, valamint térbeli és időbeli elhelyezkedése jelöl ki” 

(Tátrai 2005: 3). 
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Glosszaszöveg 

 

 
 

  



Személyes szöveg 

 

 
 

 

A három narratív szöveg közül a glossza és a személyes szöveg narratív szerkezete egyszerű: nincs bennük 

nézőpontváltás, mindkettőben végig az elbeszélő perspektívája szervezi a szöveget, a glosszában „művészi” 

rendben, a személyes szövegben az ide-oda kapcsolódások csaknem áttekinthetetlen hálózatával. E két 

szövegben egyetlen referenciális központból kiindulva konstruálódik a narratíva tér- és időszerkezete is. A 

hírszöveg azonban, amelyben az elbeszélő a háttérben marad, először az MTV Teletext, aztán Engeland, majd 



Sinavatra szemszögéből mondja el az eseményeket. A nézőpontváltást is feltüntető ábrán már az elsődleges 

orientációs tengelyen differenciálódik az időbeli sorrend: a nézőpontváltások lineárisan követik egymást (a 

nyilatkozatok elő- és utóidejűségét, sajnos, ez az ábra nem mutatja), ezenkívül látszik, hogy az anticipált és a 

felidézett események melyik időponthoz kapcsolódnak, illetve melyikhez viszonyulnak. 

Ez a nézőpontok által differenciált időszerkezet nyelvileg is explikálva van: az idézés különböző formáival. 

A szöveg az MTV Teletext szolgálatának egyenes idézésével kezdődik: 

E1: A százötvenezret is elérheti az indiai-óceáni szökőár halálos áldozatainak száma 

Az idéző mondat az E2: 

E2: közölte Jan Egeland, az ENSZ emberbaráti segítségnyújtással összefüggő ügyekért felelős 

koordinátorának bejelentése alapján az MTV Teletext szolgálata. 

Az idézet folytatása: 

E3, E4: A legtöbb áldozat az indonéziai Szumátra sziget északnyugati csücskén lévő Aceh tartományban 

van, ahol a pusztítás rendkívüli mértéke, a közlekedési, kapcsolattartási gondok miatt nehéz felmérni a 
károkat. 

Az E1 idézet egyenes idézet, az E3 és E4 egyenes és függő is lehet grammatikai szerkezetét tekintve, mivel 

nincs külön idéző mondatuk. 

Az első nézőpontváltás azzal az idéző mondattal van bevezetve, amely Egeland úr nyilatkozatát idézi: 

E5: Egeland hozzátette: 

Az E6–E15 események mind az ő szavait idézik: 

E6–E15: az áldozatok pontos számát sosem lehet megállapítani, mivel sok, a tengeren tartózkodó halász 

halt meg, és a katasztrófa egész falvakat is elmosott, amelyekben nem tudni, hányan éltek. 
Még csaknem 14 ezer embert tartanak nyilván eltűntként Srí Lankán, és csekély remény maradt arra, hogy 

élve megtalálják őket. Az állam elnökségének közleménye szerint lehetséges, hogy a mostani 28 és fél 

ezerről rövidesen 42 és fél ezerre kell módosítani a halálos áldozatok hivatalos számát. 
 

Hogy egyenes vagy függő idézetek-e, nem dönthető el egyértelműen, hiszen az idézetek egyike sem 

tartalmaz olyan elemet, amelynek formája ezt eldönthetné. A kettőspont az idéző mondat végén, valamint a 

hogy kötőszó hiánya azonban inkább az egyenes idézet mellett szól. 

Az idézeten belül van egy, a Srí Lanka-i államelnökség közleményét tartalmilag idéző mondat is, amely 

tovább differenciálja a szöveg narratív szerkezetét. 

E14: Az állam elnökségének közleménye szerint lehetséges, hogy a mostani 28 és fél ezerről rövidesen 42 

és fél ezerre kell módosítani a halálos áldozatok hivatalos számát. 
A mondat formája függő idézet, de ugyanúgy vonatkozhat Egeland szavaira, mint esetleg a Srí Lanka-i 

államelnökség közleményére. 
A másik nézőpontváltás Sinavatra úr nyilatkozatával kezdődik. E16 a nyilatkozás tényét tartalmazza még az 

elbeszélő perspektívájából: 

E16: Hasonlóan nyilatkozott Thakszin Sinavatra thaiföldi kormányfő is. 

Az E17 idéző mondat, ugyancsak az elbeszélő szemszögéből: 

E17: Rádióbeszédében közölte: 
E18 és E19 azonban idézet: 

E18: az eltűntként nyilván tartott személyek valószínűleg halottak. 

E19: Az elemi csapás halálos áldozatainak végleges száma Thaiföldön elérheti a hét-nyolc ezret is. 

Az idézetek jellege hasonló, mint az előzőnél, a szöveg idézetei végig a szabad és a függő idézet határán 

mozognak, s többségük bármelyikként felfogható. 

 

A narratív szövegekben a nézőponteltolódás időviszonyításipont-eltolódással is jár, általában idősíkváltást 

eredményez. A narratív szövegek nézőpontja nyelvileg explikálható módon: idézéssel esik egybe az 

időszerkezet origójával. 

 

3. Összefoglalás 
 

A dolgozat a szövegek, valamint a szövegtípusok időstruktúra-kutatásának áttekintése után felvázolt egy, az 

időszerkezet-szerveződés vizsgálatára alkalmas értelmezési keretet, illetve kiválasztott egy elemzési modellt. 



Ennek segítségével öt, különböző szövegtípusokat képviselő szöveg időszerkezetét vizsgálta. Az elemzések 

eredményeként világosan elkülönült az elbeszélő szövegek (hír, glossza, levél) időstruktúrája a leíró-érvelő 

(tudományos és hivatalos) szövegekétől, valamint időkifejtettség tekintetében a hír, a tudományos és a 

hivatalos szöveg a glosszától és a levéltől. A narratívák további elemzése a referenciálisközpont-váltás, 

valamint az idézés szövegidő-vonatkozásaira mutatott rá. A kutatásnak ebben a továbbiakat megalapozó 

stádiumában elért, a szövegtípusok időszerkezetére vonatkozó eredmények is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 

egyrészt a szövegtípusokról való, empirikusan megalapozott tudásunkat, másrészt a narratívákkal kapcsolatos 

eredményeket az időgrammatikából kiindulva is tovább árnyalhassuk. 
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