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1. Már szinte két évtizede van fellendülőben a szövegnyelvészet 
(szövegelmélet, szövegtan és még sorolhatnánk a különböző szerzők 
terminusait), amely hallgatólagosan a klasszikus strukturalista nyel-
vészet néhány olyan elméletét fedezte fel újra , amelyek szerint a 
mondattani és egyáltalán a nyelvi vizsgálatoknak nem kellene a 
mondat szintjén befejeződniük. A mondat szintjén túli vizsgálatok 
nagy érdeklődést váltottak ki korunk legkülönbözőbb irányzatokhoz 
tartozó nyelvészeinek körében. Ez a szövegnyelvészeti érdeklődés 
azonban az 1960-as évektől máig nem túl sok konkrét eredményt 
hozott, hiszen főleg a kutatási programok és tervezetek1 kidolgo-
zására szorítkozott, viszont keveset tett a szöveg szerkezeti hierar-
chiája kérdéseinek tisztázásáért és a konkrét szöveg komplex elem-
zési módszereinek kidolgozása terén. A maguk módján jelentős 
részmunkálatok, projektumok, ígéretes tanulmányok egész sora 
mellett is (soroljunk fel a szerzők közül néhányat csak találomra: 
M. Bense, F. Denes, T.A. van Dijk, W. Drensler, E. Gülick, W. Har-
weg, K. Hausenblas, H. Inseberg, Petőfi S. János, stb.), egyesek túl 
korán léptek a nyelvészeti nyilvánosság elé összefoglaló tanulmá-
nyokkal, szintézisekkel.2 Tanulmányaikban a szövegnyelvészet prob-
lematikájának alaposságra törekvő letisztázása mellett is sok ellent-
mondásos megfogalmazást, elméletet találunk. így például T.A. van 
Dijk a „szöveggrammatikának" a mélyszerkezet felőli kialakítása 
szükségességéből indul ki, és miután konstatálja, hogy maguk 
a „mondatszintű grammatikák" sok kérdést fel sem ölelnek, ad lite-
ram módon egyszer csak a mondattani kérdéseket kezdi tárgyalni, 
leszögezve, hogy „a szöveg mélyszerkezete analóg vonásokat muta t 
a mondat mélyszerkezetével". (T.A. van Dijk, 1972. 142. 1.). 

1 Például P. Sgall: K programú lingvistiky textu, Slovo a slovesnost, 34, 
1973, 39—43. 

2 Elég néhány címet említenünk, így R Harweg: Pronomie und Textkon-
stitution, München 1968.; Petőfi S. J.: Transformationsgrammatiken und 
eine ko-textuelle Textteorie, Frankfurt, 1971, T. A. van Dijk: Somé As-
pecte of Tedt Grammare, Hága, 1972, stb. 
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A szövegnyelvészet a szöveget nem a mondatok puszta halma-
zának, hanem egész szerkezeti egységnek tekinti. A nyelvi közlés 
szövegben valósul meg a kommunikációs partnerek között; a közlés, 
ismeretszerzés, a kívánság, az interakció sajátságos szövegtípusként 
manifesztálódik, és éppilyen konkrét módon leképezhető a párbe-
széd is. A szövegalkotás és -befogadás (megértés) mindig társadalmi 
alaphelyzetekhez kötött (1. Viehweger, 1977.), így a szövegszervező-
dés alapkérdéssé vált, mint ahogy ez korábban már a sztilisztikában, 
irodalomelméletben és az egyéb tudományágak egész sorában — 
mint például az informatikában, dokumentációelméletben, gépi adat-
feldolgozásban és az alkalmazott tudományok egész sorában — le-
játszódott. 

Valószínűleg épp a tudományközi megközelíthetőségnek, a sok-
felé alapállásnak tudható be, hogy magát a szöveget is nagyon 
sokféleképpen interpretálják. Már a szöveg meghatározásait is egész 
tagolt skálává, haladvánnyá rendezhetjük, és maga a szövegnyelvé-
szet is több szempontot vesz fel kritériumként, ezek pedig eltérő 
fölfogásokat is tükröznek. Egyesek a szöveget a mondat leírásának 
eszközeivel és módszereivel kísérlik meg leírni, mások olyan elveket 
hangoztatnak, hogy a szöveg kommunikatív szerveződésű, a közlés 
törvényszerűségeit követi, amelyekhez a nyelvi megformáláskor a 
közlőnek is tartania kell magát. Isenberg szerint ezeket a koncep-
ciókat alternatív lehetőségekként kell kezelni (ő maga a második 
mellett áll ki, a szöveg dinamikus közlési-befogadási folyamata mel-
lett). A közlési orientációjú szövegelméletek között igen eredetinek 
mondható S. J. Schmidtnek (1973.) az ún. kommunikatív játéktér-
ről3 vallott nézete, illetve W. Kummer (1971.) szövegelmélete, és 
sorolhatnánk még többet is. 

Mi ez esetben a szöveget nem legmagasabb szintű, zárt nyelvi 
struktúraként, az emlékezetben tárolt egységes jelként fogjuk vizs-
gálni, tehát nem olyan egységként, amely a közlés folyamán egy-
szerűen csak reprodukálódik, hanem szintaktikailag és szemantikai-
lag koherens egységként, amely magában a közlésben szerveződik 
meg, egyszerű eszközökkel, de bonyolult elveket, szabályszerűsége-
ket követve. A szöveg fogalma mellett a kommunikátum, a zárt 
kommunikációs műfa j terminust is fel kell vennünk, olyan közlési 
egységként, amelynek van kezdete, közepe és vége (pl. levél, érte-
sítés, dal, vers, elbeszélés stb.) 

2. A szöveg ilyen értelmezésében, a mikroszerkezetekre figyelő 
elemzésben a szövegkapcsolódás adja az egyik támpontot. Lényegé-
ben a szövegtémák szukcesszív kapcsolódását jelenti, és a legele-
mibb szövegkörnyezeti, szövegeződési eljárásként fogható fel. A 
szövegkapcsolódás (nevezhetnénk szövegtapadásnak, vagy nemzet-
közi terminussal glutinációnak is) a szövegnyelvészetben az ana-

3 Schmindt eredeti terminusa a kommunikatives Handluragspiel, amit kom-
mukikációs játéktérként fordítottak magyarra. 
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fórikus, a konektikus és a rekurrens összefüggésekhez hasonló szö-
vegszerveződési mód. 

A szöveg keletkezését, strukturálódását elemezve megfigyel-
hetjük, hogy nem minden szövegtéma kapcsolódik a szövegbe azo-
nos kohézióval és intenzitással. Néha két szövegtéma összetartozó-
sága gyengén észlelhető, és távol is esnek egymástól. Az ilyen 
„gyengén tapadó" szövegtémák esetében a kapcsolat első elemét 
a tágabb értelemben vett kontextusból származó tényező képezi. 
Az ú j szövegtéma csak tartalmilag, tematikusan kötődik az előzőhöz, 
és az ily módon összekapcsolt szövegtémák határa általában egy-
beesik az ú j bekezdés, szakasz határával. A narratív szövegekben 
nagyon gyakori jelenség, hogy a szövegtémák fokozatokon keresz-
tül, egymáshoz kapcsolódva kötődnek a kontextushoz. Ilyen ese-
tekben a szövegtémák kapcsolódása magasabb fokozatú, szorosabb, 
mint az előbbieké, szegmentumaik határa pedig jóval elmosódottabb. 
Legkisebb szakadás és legenyhébb átmenet akkor tapasztalható a 
témák között, amikor ún. konektor van szövegkezdő pozícióban. 
Természetesen ezek az említett kapcsolódási módok csak határese-
teit képezik a kapcsolódás megvalósulásának. 

A szövegkapcsolódás (glutináció) mellett gyakran használatos 
a szövegnyelvészetben a szövegkoherencia terminus is. A szöveg-
koherenciának azonban tágabb a jelentése, mint a szövegkapcsoló-
dásnak — ugyanis bármilyen szövegjelentés-beli kapcsolat, viszonyt 
jelenthet, amely megvalósulhat szövegtémák között, de a szöveg 
nagyobb felületén, fesztávolságain is. M. A. K. Halliday, illetve R. 
Hasan (1976.) részletes felosztása szerint a koherenciának öt típusa 
lehetséges: 1. referencia, 2. szubsztitúció, 3. ellipszis (azaz a szup-
sztitúció hiánya, nulla foka), 4. konjunkció (kötőszavas kapcsolódás) 
és 5. lexikai koherencia. A szövegkapcsolódás (amelyet szűkebben 
értelmezünk a megszokottnál, a formális elemekkel való kötődés 
jelentésében) legfontosabb kérdése az ú jabb szövegtéma kapcsoló-
dási foka, amely a bevezető, kezdő pozíciójú elemek révén valósul 
meg a két téma között. 

A szövegkapcsolódás a két szövegtéma érintkezési pontján rea-
lizálódik a szöveg kialakulása közben, tehát az elhatárolódás, össze-
tartozóság érintkezési (tangenciális) tényezője. Világosabban szólva, 
a glutináció nem terjed túl a szövegtémák érintkezési zónáin. A 
szövegszerveződés más pozícióiban más szövegeződési módok veszik 
át a helyét, a konekció, az aktuális tagolás stb. Természetesen a 
szövegszerveződés leírásához nem elegendő a szövegtémának csak 
ezt a módját alapul venni, mert ez az egyedüli és legfontosabb a 
szövegegység kialakulásában,4 mi azonban mégis csak ennek a be-
mutatására szorítkozunk, mégpedig a következő okokból: 

4 Foglalkozott a kérdéssel A. A. Leontev is Priznaki svjaznoszti i celoszti 
tekszta c. művében, in. Lingvisztika tekszta I., Moszkva 1974, 168—172. 1. 
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a) a szövegtémák érintkezési zónáinak vizsgálata szövegtipo-
lógiai tanulságokkal is járhat, 

b) a szövegkapcsolódás a szövegkoherencia egyik legegyszerűbb 
kategóriája, amely épp egyszerűségénél fogva jól illusztrálja egy 
adott szöveg elemzése révén is a szöveg egységét, összetartozóságát, 

c) ez a kapcsolódási mód jól alkalmazható az egzakt vizsgálatok 
módszereként, a többi között az oktatási gyakorlatban is. 

3. Az ú j szövegtémáknak öt alapvető kapcsolódási fokozata 
(módja) lehetséges.5 

Az első, legalacsonyabb fokozatot a témaszóval (tematizátorral) 
kezdődő szövegtéma-egységek képezik. Mivel a szövegtéma ilyen 
módon és helyzetben manifesztálódik, és a témaszó ú j motívumot, 
résztémát tartalmaz, a két szövegtéma között hirtelen az átmenet, 
jól érzékelhető elhatároltságuk. 

Ha a téma valamilyen okból és módon hangulyossá válik (pl. 
a témaszó sokszor ismétlődik, vagy a közlés szubjektív tagolódása 
emeli ki), a szövegkapcsolódás foka nagyobb az előzőnél, gyakor-
latilag általában egy értéknyi egységgel. 

A harmadik kapcsolódási fokozatba olyan szövegtémák tartoz-
nak, amelyek bizonyos szegmentumai, elemei szorosan a beszéd-
helyzethez kötődnek. Ezek a szituatív, vagy nevezzük így, kontex-
tuális elemek az ú j témát szorosan a szövegkörnyezethez kapcsol-
ják. Itt a témák közti átmenet alig érzékelhető, kapcsolatuk szoro-
sabb az előzőeknél. Az ilyen szituatív elemű szövegtémák kör-
nyezetében a résztéma formálisan gyakran el is marad. Ha az ige 
megfelelő alakban szerepel, a kontextushoz kapcsolódás igen dina-
mikus, mivel ú j elemeket vonhat be vonzatkörébe, azaz két témát 
kapcsolhat össze. Itt a szövegkapcsolódás igen kifejezett. 

A legszorosabb szövegkapcsolódás akkor jön létre, ha konexió 
(koordináló vagy parataktikus) szövegkapcsoló elemek hangsúlyoz-
zák az összetartozóságot. 

Ha a szövegkapcsolódást pontos értékekkel akar juk kimutatni, 
az elmondottak alapján a következő rangsort kapjuk: témaszó — 0, 
érzelmileg kiemelt témaszó — 1, szituatív elem — 2, vonzatlétesítő 
elem — 3, konexió — 4. 

4. Természetesen a szövegtémák összetartozóságát más kategó-
riák is kifejezhetik, például a jelzők, atributumok, felkiáltószók, 
azonban az első ilyen pozícióban irreleváns, mivel a közvetlenül 
fölé rendelt mondatrészt egészíti ki, a felkiáltószók viszont teljesen 
önálló szövegtémákat képeznek, elemzésükkel tehát nem foglalko-
zunk. 

5 J. Mistrik: Otkázky glutiiaácie textu a jej meraaia, Jazykovedny őasopis, 
19. 1968, 96—101. 1. 
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5. A szövegkapcsolódási értékek pontos meghatározása után a 
szövegtémák kapcsolódási foka matematikai úton is kiszámítható, 
a következő képlet segítségével: 

n 
amelyben az xk a szövegkapcsolódás általános szintjét, az 2 x a mon-
dat közi szövegkapcsolódás minden fokozatának összegét, az n pe-
dig a vizsgált szöveg mondatainak számát jelöli. 

A szövegtéma kezdete a szövegtagolás következtében első hely-
re került elem. A szövegkapcsolódásban észlelhető legélesebb ha-
tárok általában a szakasz, bekezdés határaival esnek egybe. A szö-
vegkapcsoló elemek nemcsak a szövegszerveződés módját fedik fel, 
hanem az egy nyelven belüli szövegtípusok számbavételében is se-
gítséget nyújtanak, de ugyanakkor a nyelvi összevetésben, a fordí-
tások elemzésében is. 

Elemezzük Lj. Ondrejevnek egy rövid szövegrészletét példa-
ként,7 eredetiben, szerbhorvát, majd pedig magyar fordításban: 

1. Szlovák szöveg: 
V prednej izbe otvoril Jergus oblok do dvora. A do obioka podstavil 
misku s mákom. Na hácik obioka uviazal dlhy spagát, co siahal az 
k jeho postali. Zastrel oba obloky na cestu, aby vra j vtácatá na ne 
nenaleteli a sa nepoudierali. Lahli si vsetci t raja do postele, ako 
to Jergus vopred premyslel, a stiahli vel'kú perinu az na hlavy, 
Jergus si odchylil skáru, ktorou pozoroval misku s mákom. Spagát, 
vedúciod obioka, drzal v hrsti. (Ondrejov, 129) 

2. Szerbhorvát szöveg: 

Jergus otvori dvorisni prozor prednje sobe i na prozorsku dasku 
stavi serpu sa mákom. Poduzi kanap, koji je dosezao cak do kre-
veta, priveza za kukicu prozora. Oba ulicna prozora je zamracio — 
da se senice, kad jednom udu, ne bi uzalud zaletale na okna. Posle 
se svi uvukose u krevet, bas onako, kako je Jergus unapred smislio, 
a perinu navukose preko glave. Jedino je Jergus malo zadigao pe-
rinu da bi motrio na serpu sa mákom. Kanap, privezan za prozor, 
stezao je u ruci. 

3. Magyar szöveg: 

Jergus kinyitotta az előszoba udvarra nyíló ablakát, majd az ab-
lakdeszkára egy lábast tett, amibe mákot szórt. Elővett egy hosszú 
madzagot, amely egészen az ágyig elért, és rákötötte az ablak kam-
pójára. Besötétítette mind a két utcai ablakot, hogy a cinkék — 

6 J. Mistík i. m. 
7 Ezek a tételek a szakirodalomban szerepelnek. 
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ha már berepültek — nehogy véletlenül az ablaküvegnek repül-
jenek. Aztán mindannyian az ágyba bújtak, éppen úgy, ahogyan 
Jergus előre elképzelte, a dunnát pedig fejükre húzták. Egyedül 
Jergus emelte fel egy kicsit a dunnát, hogy rálásson a mákos lá-
bosra. Az ablakvasra kötött madzagot kezében szorongatta. 

A fenti három szöveget elemezve megállapíthatjuk, hogy a 
szlovák eredetiben 2,66, a szerbhorvát szövegben 1,5, a magyarban 
pedig 2,62 a szövegkapcsolódási érték. A szerbhorvát szöveg 1,l-nyi 
különbsége nemcsak a szövegtémák kapcsolódásának eltéréseit tük-
rözi igen tanulságosan, hanem a fordítás stilisztikai jellemzőit is. 
Természetesen ez az érték a szöveg egészében is érvényesül. Ilyen 
mérvű szövegkapcsolódási eltérés már kétségessé teszi a szöveghű-
séget a fordításban. Ennyi szövegtéma alapján természetesen nem 
vonhatunk le semmilyen kontrasztív nyelvészeti, szövegtipológiai, 
sem pedig fordításkritikai következtetést. 

6. A szlovák nyelvben a narratív szövegekben tapasztalható 
legnagyobb szövegkapcsolódási érték, ezt követik csökkenő rendben 
a didaktikus, illetve a magyarázatokat tartalmazó, majd a leíró köz-
lemények, és végül az informatív szövegek zárják a sort.8 Hasonló 
lehet a rangsor más nyelvekben is. Ezek a szövegtípusok azonban 
nagyon ritkán, mondhatni, sohasem fordulnak elő tiszta formájuk-
ban, így a kontrasztív elemzéseket párhuzamos (azonos témáról 
azonos műfajban írt) szövegeken kellene elvégezni. 

Vegyünk példaként nyelvészeti szakszövegeket. Mondjuk E. 
Paulini Fonologicky vyvin slovenicny c. szlovák nyelvű, Milka Ivic 
Pravci u lingvistici c. szerbhorvát és Telegdi Zsigmond Bevezetés 
az általános nyelvészetbe c. magyar művét.9 Habár nem mondható, 
hogy ezek a szövegek teljesen azonos területhez tartozóak és azonos 
fajsúlyúak, de az elemzés támaszkodhat a közös jellemzőre, hogy 
szakszövegekről van szó. Az első szövegkapcsolódási értéke 1,6, a 
másodiké 1,5, a harmadiké 1,6—1,7. Elvárhatnánk, hogy ilyen érte-
kező—magyarázó szövegekben magasabb fokozatú legyen a szöveg-
kapcsolódás, viszont elég sok bennük a felsorolás, amelyek esetében 
a szövegkapcsolódási hányados nagyon a nulla felé közelit, így ront-
ja az értekező részek értékét. 

Mint mondtuk, az informatív szövegek kopcsolódási értéke a 
legalacsonyabb. A TANJUG-tudósításoknak a Dnevnikben hírekké 
földolgozott anyaga kb. 1 egységnyi kapcsolódású, eredetiben ettől 
is kevesebb, általában 0,7. A szlovák nyelvben a rövid hírek értéke, 
a tájékoztató cikkeké 0,5 és 1 közötti, az átlag azonban 0,64, míg a 
kommentárt tartalmazó, szélesebb olvasóközönségnek szánt cikkeké 
1, amint a szerbhorvát nyelvben is. 

Végezetül még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez a mód-
szer hasznos lenne a kontrasztív elemzésekben, az összevető szö-

8 J. Mistrík i. m. 101. 1. 
E Telegdi művét a szerző nem említi, az összehasonlítást P. Gy. végezte el. 

(Ford.) 
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vegleírásban.10 Mivel a szövegszerveződésben a szövegkapcsolódás 
ilyen fa j tá ja csak egy szempont, az összevetésben ezenkívül sok 
más tényezőt is figyelembe kell venni, közülük olyanokat is, ame-
lyek ma még a szövegnyelvészet megoldatlan kérdései. 

Fordította: Papp György 
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R E Z I M E 

TEKSTLINGVISTIKA I GLUTINACIJA TEKSTA 

U referatu je u osnovnim crtama prikazana koncepcija glavnih pra-
vaca uglavnom u europskoj tekstlingvistici. U uvodnom delu se govori o 
raznim viđenjima i interpretacijama termina tekst, kao i o programu tekst-
lingvistike, 

U drugom delu referata analizira se mesto i uloga glutinacije teksta u 
tekstlingvistici. Glutinacija je postepeno pripajanje elementarnih tekstualnih 
jedinica na tekst. Glutinaciji u okviru tekstilingvistike pripada jedno od 
osnovnih mesta u konstituisanju teksta i ona predstavlja formalno sredstvo 
kojim se izražava kohezija teksta. O problemima glutinacije teksta se u refe-
ratu govori na osnovu materijala srpskohrvatskog i slovačkog jezika, te se 
ovom problemu pristupa i sa pozicije konfrontacione, odnosno kontrastivne 
analize. 

(Uz referat je priključena i selektivna bibliografija iz tekstilingvistike.) 

10 A konkrét szövegeken végzendő elemzéseknek még nagyon az elején va-
gyunk. Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Szlovakisztikai Intézetében 
folynak ilyen irányú munkálatok. 
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TEXTLINGUISTICS AND TEXTGLUTINATION 

This paper gives an outline of the mainstreams of primarily European 
textlinguistics. The introductory part discusses the different views and inter-
pretations of the term text as well as the programme of textlinguistics. 

The second part gives an analysis of the role of glutination in textlin-
guistics. Glutination is the gradual joining of elemental text units to a 
text. In the shpere of textlinguistics glutination is one of the basic features 
in textformation and it represents a formal means through which the cohe-
sion of a text is expressed. This paper treats the problems of glutination 
in Serbocroat and Slovak, therefore this problem is being viewed through 
confrontational, i.e. contrastive, analysis. 

(A selected bibliography from textlinguistics is attached.) 
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