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Hogyan alkalmazható 
a szövegnyelvészet idegen nyelvű 

fogalmazások értékelésében?

Mit tehet a nyelvtanár, hogy a tanuló idegen nyelvű írásbeli fogalmazási készsége fejlődjön és 
minél jobban megközelítse anyanyelvi készségét? Felsőfokú nyelvtudás esetén már nem első
sorban a nyelvtani és szóhasználatbeli hibák jelentik a problémát. Sokkal jellemzőbb, hogy bár 
a tanulók nyelvileg helyesen fogalmaznak, mégsem „olvasódik jól” a szöveg, nem koherens, a 
gondolatok nem kapcsolódnak láncszerűen egymáshoz, nem alkotnak logikus egységet, és nincs 
a szövegnek „se füle se farka”. Az ilyen „hibák” javítása korántsem mechanikus feladat a tanár 
számára. Nemcsak azért, mert az ilyen szövegszintű hibák megítélésében sok a szubjektív elem, 
hanem azért is, mert ha fejleszteni kívánjuk tanulóink fogalmazási készségét, nem elegendő 
csupán megjegyezni, hogy ez a szöveg bizony „inkoherens” vagy „nincs jól megírva”, hanem 
ki kell derítenünk, hogy ennek mi az oka, és segítséget kell nyújtanunk ahhoz, hogy hogyan 
lehet az ilyet elkerülni.

Nagyon fontos tehát, hogyan értékeljük az idegen nyelvű fogalmazások szövegszintű hibáit. 
A szövegnyelvészeti kutatások eredményeire támaszkodva olyan értékelési kritériumrendszert 
szeretnék adni, amelynek figyelembevételével megvilágíthatóak a fogalmazások, írott szövegek 
különböző dimenziói, vagyis a szövegkohézió és a szövegkoherencia elemei. Ez segítheti a tanárt, 
hogy olyan értékelést tudjon adni, amely követi a szöveg komplexitását és segít a tanulónak 
meglátni a szöveg különböző szintjein előforduló hibákat. Tudatosan figyelve rájuk a tanuló 
maga is képes lesz a későbbiekben elkerülni őket.

1. Kohézió és koherencia
A szöveg különböző szintjeinek vizsgálata előtt fontos definiálni a szövegkohézió és a szöveg
koherencia fogalmát, mert kulcsfontosságúak lesznek az elemzés során. Enkvist (1990) értel
mezése szerint a kohézió fogalma a szöveg felszínén megjelenő nyelvi kapcsolóelemekre utal. 
A kohézió tehát objektív fogalom, adott nyelvi eszközök, úgynevezett kohéziós eszközök 
(például kötőszavak, referenciaelemek) hozzák létre. Ezzel szemben a koherencia az a minőség, 
amelynek köszönhetően „a szöveg egy adott világképnek megfelel és ezáltal összefoglalható és 
értelmezhető” (Enkvist, 1990:14). A koherencia szubjektív jellemző és csak részben értékelhető a 
szöveg felszínén. Ha egy szöveget koherensnek érzünk, az számos összetevő jelenlétét feltételezi: 
kohéziós eszközöket, belső logikát, a műfaj adta jellemzőket, a gondolatok logikus kapcsolódását, 
a mikro- és makro-propozíciók szisztematikus hierarchiáját, valamint, mivel minden szöveg egy 
adott kulturális és társadalmi környezetbe ágyazott, azok jellegzetes vonásait is.

Érdekes azonban, hogy nem mindig figyelhető meg egyenes arányosság ezen összetevők és 
a koherencia mértéke között. Vegyük például a kohéziós eszközöket. Azt gondolhatnánk, hogy 
minél több kohéziós eszköz található egy szövegben, az annál koherensebb. A kutatások 
eredményei azonban nem ezt mutatják. Valóban, van olyan szöveg, ahol sok a kohéziós elem és
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koherens is, de olyan szöveg is létezik, amelyben egyáltalán nincs ilyen és mégis koherens, 
illetve amely teli van ilyen eszközökkel és mégsem mutat koherenciát. A következőkben olyan 
kutatási eredményeket mutatok be, amelyek rávilágítanak arra, hogy a szöveg különböző 
szintjeinek jellemzői hogyan járulnak hozzá a globális koherenciához.

2. A szövegnyelvészeti kutatások relevanciája

2. 1. A szöveg többdimenziójú megközelítésének szükségessége
Mivel egyszerre számos funkciót tölt be, a szöveg rendkívül bonyolult nyelvi rendszer, és ezért 
nem elegendő csupán mondatszinten elemezni azt. De Beaugrande (1996) szerint a szöveg 
természetének megértéséhez funkcionális megközelítésre van szükség, mely a szöveget nem 
elszigetelt egységként, hanem az emberi kommunikáció részeként elemzi, adott környezetbe és 
szituációba ágyazva. Ezért egyszerre kell vizsgálni magát a szöveget (szövegkohéziót és 
-koherenciát), valamint annak pszichológiai/kognitív, illetve társadalmi vonatkozásait (de 
Beaugrande, 1980). A angol szövegnyelvészeti kutatások is ezt a többirányú megközelítést 
tükrözik. Az a hat irányzat, amelyet a továbbiakban bemutatunk, kiemelkedő hatással volt 
évtizedünk kutatásaira. Legszemléletesebben egy egyenesen lehet ábrázolni őket, Halliday és 
Hasan (1976) teljes egészében nyelvcentrikus megközelítésétől Kintsch és van Dijk (1978) 
pszichológiai/kognitív megközelítéséig.
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2. 2. A szövegnyelvészeti kutatások eredményei
2. 2. 1. Halliday és Hasan (1976): Kohézióelemzés
Ahogy azt az ábra is mutatja, a leginkább nyelvcentrikus megközelítés Halliday és Hasan (1976) 
kohézióelemzési modellje, melynek célja az angol nyelv „szövegképzési” módszereinek vizs
gálata. Értelmezésük szerint a szövegkohézió szemantikai reláció, melyet a nyelv lexiko-gram- 
matikai rendszere hoz létre, a szöveg két eleme között fennálló kohézív viszonyon keresztül. 
Ezt kohézív kapcsolatnak (»cohesive tie’) nevezik. A szövegen belüli kohézív kapcsolatok 
kvalitatív és kvantitatív elemzése rámutat a beszélt és írott nyelv közötti különbségekre, 
bizonyos műfaji sajátosságokra, valamint egyéni és kulturális eltérésekre az adott nyelvben.

Halliday és Hasan (1976) a kohézív kapcsolatok öt különböző fajtáját különbözteti meg: a 
referenciát, ellipszist, szubsztitúciót és kötőszavakat, melyek a nyelvtani kohézió eszközei, valamint 
a lexikai kohéziót. Az angolban referencia elemek a személyes névmások (pl. Hercule Poirot -he
he), mutató névmások (pl. there), a határozott névelő (the), és az összehasonlító szavak (pl. similar, 
different, the same). A szubsztitúció (behelyettesítés) és az ellipszis (kihagyás) nagyon hasonló 
folyamatok, valójában egymás ellentétei, ezért az ellipszist zéró szubsztitúcióként (a helyettesítés 
elhagyásaként) is szokták emlegetni. Az angolban a szubsztitúció lehet igei (pl. do), főnévi (pl. one, 
ones, same), vagy történhet mellékmondat esetében is (pl. so, not). A kötőszavak (pl. and, however, 
then, hence) kohéziós ereje jelentésükből fakad, vagyis abból, hogy milyen kapcsolatot hoznak létre 
a nyelvi elemek között (pl. kapcsolatos, ellentétes, következtető).

A lexikai kohézió, a szókincsbeli választás segítségével elért kohéziós erő. Halliday és Hasan 
(1976) két fő csoportra osztja: az ismétlésre (»reiteration’) és a kollokációra. Ismétlésnek számít 
a szinonimák, fölérendelt fogalmak és az általános fogalmak alkalmazása, a kollokáció pedig a 
gyakran együtt előforduló szavak használata (pl. ellentétek: jönni-menni, sorozatok: január-feb
ruár, rész-egész: autó-fék).

Halliday és Hasan tanulmányának előnye nemcsak az, hogy egy átfogó kohéziós modellt 
állítanak fel az angol nyelvre, hanem kidolgozzák az elemzés módszertanát is, melynek segít
ségével a kohéziós eszközök használata tanítható is. Taxonómiájuk gyengéje, hogy a kategóriák 
határeseteivel nem foglalkoznak és az egyes kategóriák definíciói viszont nem mindig elég 
precízek ahhoz, hogy egyértelműen besorolható legyen minden nyelvi eszköz.

2. 2. 2. Hasan (1984): Kohézív harmónia
Okulva Halliday-vel való közös kutatásaik tanulságaiból, Hasan (1984) átdolgozta a kohé
ziós modellt és a koherenciát a kohézív harmónia fogalmával kötötte össze. Véleménye szerint 
a szövegben a koherencia mértéke az egyes részek összekapcsolódásától, egységétől függ. 
Rájött arra, hogy kezdeti hipotézisei - miszerint 1) minél több kohézív kapcsolat van egy 
szövegben, az annál koherensebb, illetve 2) minél hosszabbak ezek a kapcsolatok, annál 
nagyobb a koherencia mértéke - hamisak. Ugyancsak át kellett gondolnia a lexikai kohézióról 
tett megállapításaikat, mivel bizonyos szemantikai kapcsolatok egyik kategóriába sem tartoz
tak, és a lexikai és grammatikai kohézív láncok ily mértékű szétválasztása megzavarta a 
szövegek szemantikai szerveződését. Átdolgozta tehát a lexikai kohézió kategóriáit és megal
kotta a kohézív harmónia fogalmát.

Hasan (1984) a lexikai kohéziót két fő csoportra osztotta: általános lexikai kapcsolatokra 
(,general lexical relations’), melyek a szövegtől függetlenül is létező szemantikai kötelékek 
(ismétlés, szinonima, antoníma, hiponímia és meronímia), valamint helyi kapcsolatokra 
(,instantial lexical relations’), amelyek viszont szövegfüggőek (pl. azonosság: a hajós-az apám, 
elnevezés: kutya-Toto, hasonlítás: fedélzet-uszoda).
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A kohézív harmónia értelmében a kohéziós eszközök nemcsak hogy láncokat alkotnak, 
hanem a különböző láncok egyes elemei is kapcsolódhatnak egymáshoz. így interakció jön létre 
a kohézív láncok között, ami a koherencia mértékének növekedését idézi elő.

2. 2. 3. Swales (1990): Műfajelemzés
Swales munkássága több tudományágat ötvöz: az alkalmazott nyelvészetet, pedagógiát, szöveg
elemzést, szociolingvisztikát, szociológiát és a kulturális antropológiát. Szintetizáló könyvével, 
a Genre Analysis-szei (Műfajelemzés) két fő célja volt: egyrészt átfogó képet kívánt nyújtani a 
már meglévő műfaji tanulmányokról, másrészt pedig meg akarta alapozni az angol tudományos 
nyelv elemzésének és tanításának elméletét.

Swales (1990) definíciója szerint egy műfaj olyan kommunikatív események összessége, 
melyeknek kommunikatív célja megegyezik. A kommunikatív célok az adott nyelvi közösségtől 
függnek, és meghatározzák a választható közléstartalmat és stílust. Az azonos műfaji kategórián 
belül íródott szövegek nemcsak ugyanazt az olvasóközönséget célozzák, hanem strukturális, 
stiláris és tartalmi hasonlóságot is mutatnak.

Swales elsősorban a tudományos kutatásokat összegző dolgozatok/cikkek műfaji sajátossá
gaival foglalkozott. Ezek makró-struktúráját öt fő egységre osztotta: bevezető, módszer, ered
mények, értékelés és összegzés. A műfaj makró-struktúráján kívül, az egyes egységek struktu
rális és nyelvi felépítését is részletesen kidolgozta (például, hogy mely részekből álljon a 
bevezető, a módszer leírása stb.), valamint pedagógiai célzattal a retorikai szerkezet minden 
lehetséges lépésére számos nyelvi megoldást javasolt. A tudományos cikkek retorikai makró
struktúráján kívül más tudományos műfaj leírásával is foglalkozott, mint például a kivonatok, 
kutatási beszámolók, szakdolgozatok, disszertációk stb.

2. 2. 4. Mann és Thompson (1986, 1988): Viszony-propozíciók
Ha balra haladunk az ábra egyenesén, két olyan megközelítést találunk, Mannét és Thompsonét, 
illetve Kintschét és van Dijkét, melyek jelentősen eltérnek az eddig ismertetett szöveg
nyelvészeti kutatásoktól. Ezek az elemzések nem konkrét nyelvi elemekre támaszkodva magya
rázzák a koherencia jellemzőit, hanem a szöveget csupán kiinduló pontként kezelik és a benne 
rejlőprepozíciókkal dolgoznak. Mann és Thompson a propozíciók közötti viszonyokat vizsgál
ják, míg Kintsch és van Dijk magukat a prepozíciókat, illetve azok szemantikai szerkezetét, 
hierarchiáját elemzik, hogy felfedjék azokat a mentális folyamatokat, amelyek fogalmazás és 
szövegértés közben az agyban lejátszódnak.

Mann és Thompson (1986) szerint akkor koherens egy szöveg, ha a különböző részei Jól 
mennek együtt”. Ez pedig nem véletlenszerű folyamatok, hanem az ember azon képességének 
eredménye, hogy képes kapcsolatot teremteni egy vizuális kép két különálló része között. A 
következő két példa ezt mutatja:

1) Nagyon szeretek klasszikus automobilokat gyűjteni. A kedvenc autóm az 1899-es 
Duryeám.

2) Nagyon szeretek klasszikus automobilokat gyűjteni. A kedvenc autóm az 1977-es 
Toyotám.

Mann és Thompson elemzése szerint a második példa inkoherens, mert míg az első esetében 
az első mondat általánosítására a második mondat szolgál konkrét példaként (vagyis a Duryea 
valóban egy klasszikus automobil), a második példában szereplő Toyotáról már ugyanez nem 
mondható el. Az első példa két mondata közötti viszonyt Mann és Thompson kidolgozásnak 
nevezi.
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Összefoglalva tehát, viszony-propozíció a szöveg két része között jöhet létre, de nem 
következik függetlenül egyik részből sem. Ezért nevezik kombinatorikus jelenségnek. Az pedig, 
hogy egy szöveget koherensnek érzünk vagy sem, abból fakad, hogy érzékelni tudjuk-e ezeket 
a relációkat. Mann és Thompson egy átfogó, de nem véges viszony-propozíció listát állított fel, 
melynek segítségével azonosíthatók, majd pedig grafikusan is ábrázolhatok a szöveg mondatai 
között fennálló viszonyok. Ilyen például a „megoldás” (Éhes vagyok. Menjünk el a Fuji 
Kertekbe.)', a „bizonyíték” (Buli van a szomszédban. Nem találtam parkolóhelyet.)', a „motivá
ció” (Gyere el velem kocogni ma délután. Tele leszel energiával.)', az „ok-okozati viszony” 
(Földcsuszamlás volt Malibuban a múlt héten. Négy körzetben ment el a villany.)', a „tézis-an- 
titézis” (Ez a könyv állítólag Indiana összes fatípusát tartalmazza. Annyira felületes, hogy még 
a tölgyfa sincs benne.) stb.

A viszony -prepozíciókra alapozva Mann és Thompson (1988) létrehozta a retorikai struktúra 
elméletét (»Rhetorical Structure Theory’), mely funkcionális szempontból értékeli a szöveg 
különböző részei között fennálló viszonyokat, valamint a köztük levő hierarchiát. Ezen 
viszonyok felismerése elengedhetetlen a szöveg megértéséhez.

2. 2. 5. Kintsch és van Dijk (1987): Propozícióelemzés
Kintsch és van Dijk a megértés oldaláról közelítik meg a szöveget, hogy megmagyarázhassák 
az azt kísérő mentális folyamatokat. Vizsgálataik szerint a szöveg felszíni szerkezetét prepozí
ciók összességeként értelmezzük, melyeket különböző szemantikai viszonyok rendsze
reznek. Ezek egy része konkréten kifejezésre jut a szöveg felszínén, más részét viszont a 
megértési folyamat során következtetjük ki a szövegkörnyezet vagy megszerzett tudásunk 
segítségével.

A szövegek szemantikai szerkezetét Kintsch és van Dijk két szinten jellemzi: mikro-struk- 
turális, illetve makró-strukturális szinten. A mikro-struktúra a szöveg lokális szintje, vagyis az 
egyes prepozíciók és azok viszonyainak szerkezete. A makró-struktúra pedig a szöveg globális 
szintjét képezi, és mint teljes egészet jellemzi. A két különböző szintet úgynevezett szemantikai 
rendező szabályok (»semantic mapping rules’), vagy más néven makró-szabály ok kötik össze. 
Egy szöveg csak akkor lehet koherens, ha a benne levő mondatok és prepozíciók logikus 
kapcsolatokat alkotnak, valamint ha ezek a prepozíciók makró-strukturális szinten globálisan 
szerveződnek.

A prepozíciók koherens szöveggé szerveződésének folyamatát Kintsch és van Dijk (1978) 
folyamat modellje (,Process Model’) érzékletesen szemlélteti. A szövegből először mondatról 
mondatra kiszűrik a mikro-propozíciókat, majd követve azok újabb előfordulásait a cikluson
ként többször visszatérő prepozíciókat kiemelik. Ezek alkotják a szöveg makre-propozícióit, 
vagy köznapi nyelven, a szöveg „velejét”, lényegét. Amennyiben a szövegnek ez a globális 
szintje logikusan követhető egységet alkot, a szöveg koherensnek tekinthető.

Kísérleteik alapján Kintsch és van Dijk a következőképpen jellemzi a szövegkoherenciát: az 
egyes mondatok jelentésüket nem csupán a bennük szereplő részelemek jelentéséből, illetve 
azok referenciáiból nyerik, hanem egyéb, főként korábban előforduló mondatok értelmezésén 
keresztül is. Ily módon, minden mondat és mellékmondat értelmezése nagy mértékben függ a 
szövegkörnyezettől. Ennek kognitív vetülete, hogy a beérkező információt a nyelv használója a 
már birtokában levő információ-anyaghoz köti, mely vagy magából a szövegből, a szövegkör
nyezetből, vagy az élete során eddig megszerzett tudásból származik. Ez a folyamat egy koherens 
prepozíció-hálóként ábrázolható, melyben a fogalmak referenciális azonossága szolgál a szö
vegben szereplő prepozíciók közötti koherencia-viszonyok alapjául.
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2. 2. 6. Kaplan (1966): Összehasonlító retorika
Az elmúlt három évtized talán legtöbb vitát és fejtörést okozó tanulmánya Kaplan 1966-os cikke 
a gondolkodásbeli kulturális különbségekről, melyeket, lévén, hogy az írás a gondolkodásunk 
vizuális tükröződése, írásaink is mutatnak. Kaplan kutatásait egy pedagógiai probléma ösztönözte, 
mégpedig azon megfigyelése, mely szerint ha egy tanuló jól ír az anyanyelvén, még nem biztos, hogy 
megfelelően ír idegen nyelven is. Úgy tartja, az olyan megjegyzések, mint például, hogy a dolgozat 
inkoherens, nem kohézív, vagy nincs logikusan felépítve, egyértelműen annak a következménye, 
hogy a tanár és a diák elvárásai eltérnek a gondolatvezetést, retorikát illetően. Kaplan megfigye
lése szerint ugyanis az angol retorika alapvetően lineáris vezetésű. A bekezdések egy témamon
dattal (,topic sentence’) kezdődnek, melyet illusztrációk, példák követnek, és minden bekezdés 
a dolgozat fő gondolatához kapcsolódik, azt támasztja alá vagy fejti ki.

A probléma megoldása érdekében Kaplan széleskörű kutatásba kezdett, hogy leírja külön
böző nyelvek jellegzetes írásos retorikai szerkezetét. Megfigyelései szerint az arab szövegekre 
a párhuzamos szerkesztés jellemző. A keleti nyelvekben (például a kínai, koreai) pedig a 
közvetett megközelítés a domináns: több szempontból körüljárják a témát, de soha nem 
közvetlen módon beszélnek róla. Az újlatin nyelvekre (például a francia vagy a spanyol) a sok 
kitérő a jellemző, kedvelik az illusztrációkat, anekdotákat, még ha azok nem is kapcsolódnak 
szorosan a fő gondolathoz. Végül pedig az orosz nyelvről azt írja, hogy az angollal ellentétben 
szereti a többszörösen összetett, komplex mondatokat és szívesen ír le olyan részleteket is, 
melyek nem tartoznak szorosan a témához. Kaplan kutatásainak fő megfigyelése az, hogy a 
nyelvtanításnak nemcsak mondatszinten kell számolnia kulturális különbségekkel, hanem szö
vegszinten is, és ezért az összehasonlító retorikai kutatások eredményeit is a nyelvtanulási 
folyamat részévé kell tenni.

3. A kutatások gyakorlati implikációi az idegen nyelv 
tanításában
Mit tegyen tehát a tanár, ha a nyelvet felsőfokon beszélő tanulónak a fogalmazások értékelésekor 
szeretne többet adni a nyelvtani hibák kijavításánál? A feladat nem könnyű, de mindenképp 
ígéretes. A szövegkohézió és koherencia vizsgálatával a tanár egyúttal felhívja a diák figyelmét 
a szövegépítés és szöveg szerkesztés különböző aspektusaira, és ez a későbbiekben segíti a 
tanulót abban, hogy az ilyen jellegű hibákat tudatosan elkerülje.

Mint ahogy azt a kutatások is mutatják, a szöveget, és így a benne rejlő koherencia mértékét 
több szempontból kell vizsgálni. A következő lista foglalja össze azokat az összetevőket, melyek 
megfelelő jelenléte elengedhetetlen egy jól megírt, koherens szövegben, és melyek hiányára 
érdemes felhívni a tanulók figyelmét:

Nyelvi szinten: A szövegkohézió egyértelmű feltétele a koherenciának. Ezért a nyelvi 
kohéziós eszközök (melyeket Halliday és Hasan részletesen jellemzett az angol nyelvben) 
megfelelő használata igen fontos, mert ezek segítik az olvasót verbálisán „végigvezetni” az írói 
gondolatmeneten (kapcsolóelemek, utalások, gondolati átvezetések stb.)

Gondolati szinten: Koherens szövegben a gondolatok (propozíciók) logikusan követik 
egymást. Lényeges a világos gondolatmenet, vagyis az egyértelműen megfogalmazott fő gon
dolat (tézis mondat) a bevezetésben, majd annak szisztematikus alátámasztása az író céljának 
és a műfajnak megfelelő mennyiségű és minőségű tartalommal.

Műfaji szinten: Az adott műfaj meghatározza a szöveg alapvető nyelvi, stiláris, és tartalmi 
jegyeit. Az ezektől való eltérés inkoherenciát okozhat, hiszen a szöveg nem tud megfelelni az
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olvasó által támasztott elvárásoknak. Ezért lényeges, hogy a tanuló tisztában legyen a műfaj 
sajátosságaival mind nyelvi, mind pedig tartalmi szempontból (például regiszter, makró-struk
túra, kötelező tartalmi elemek).

Kulturális szinten: Fontos, hogy az író tudja, ki lesz az olvasója, és ez tükröződjön az írásában 
is. Csak így tud ugyanis a várható olvasóközönség által támasztott szociális és kulturális 
elvárásoknak megfelelni.

Összefoglalva tehát, a haladó szintű nyelvtudással rendelkező nyelvtanulók fogalmazásai
nak értékelésekor érdemes a nyelvtani hibák javításán kívül a szöveg kohéziós, gondolati, műfaji 
és kulturális dimenzióit is megvizsgálni, mert tudatosításuk jelentős mértékben hozzájárul a 
tanuló idegen nyelvű fogalmazási készségének fejlődéséhez.
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