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1. ' Szemiotikai '-n a szokásos megközelítést értem. Eszerint egy nyelvi 
megnyilatkozás folyamatosságát-összefüggését a benne érvényesülő prag-
matikai, szemantikai és grammatikai szabályok (az ezekre vonatkozó tudá-
sok) adják (Petőfi S. J. 1994. 41-62.). Hogy aztán ezen az együttesen belül 
miféle szerepben és arányban vesznek részt a folyamatosság létesítésében-
fenntartásában, az különféle egyéb (konvencionális és aktuális, műfaji és 
egyéni stb.) tényezőktől függ. A szabatos, tárgyi leírásban - a mindenben 
résztvevő grammatikai szabályok mellett - nyilván a lexikai-szemantikai 
szabályok uralkodnak; a költői szövegekben - a ritmikai-retorikai stb. sza-
bályokkal együtt - a pragmatikaiak. Előadásomban egy Ady-versszak szö-
vegfolyamatosságának és -tagoltságának elemzésével ezt a kérdéskört sze-
retném szemléltetni; különösen a pragmatikait, vagyis a versszakban 
ábrázolt valóságrészre vonatkozó implicit tudás hozzárendelési műveletso-
rát. 

2. Egy versszak (mint relatív jelentésegész) 
„Ez itt a falu, az én falum. 
Innen jöttem és ide térek. 
Mindszentnek hívják hasztalan. 
Mert minden gonosz rajta-van, 
S itt, jaj, átkos, fojtó az élet. " 

[Ady: Séta a bölcső-helyem körül] 
A versszak értelmezésének irányát a Mert kötőszó jelöli ki (azaz nyelv-

re vonatkozó ismeret): tudjuk, hogy a mert megokolást jelöl. 
Ha - ezek szerint - a minden gonosz rajta-van egy kauzális viszony meg-

okoló tagja, akkor a Mert előtti rész az (előre vetett) okozat. Ez kézenfekvő 
következtetés. Nem ily egyértelmű azonban az, hogy mekkora terjedelmű 
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az okozat. Az egész sor okozat-e {Mindszentnek hívják hasztalan), vagy en-
nek csak egy részlete (hasztalan)? Az első lehetőség mellett szólna a vesz-
szőnek (mint tagmondathatárt jelölő írásjelnek) a hiánya (vagyis nyelvre 
vonatkozó tudás). Az utóbbi lehetőség mellett azonban erősebb érv szól: a 
verssort szemantikailag különnemű (heterogén) lexémák alkotják. A Mind-
szentnek hívják szegmentum 'tényállásleírás', a hasztalan lexikai elemben 
viszont a tényállásleíráshoz való viszony (vélemény, minősítés, értékelés) 
fejeződik ki, vagyis a hasztalan - Petőfi S. János terminus technikusával -
egy 'szubvilágalkotó propozíció'-hoz kapcsolódó elem. 

Két kijelentésre (prepozícióra) tagolódik tehát a verssor, s ha ez a meg-
állapításunk helytálló, akkor rekonstruálnunk kell azt az ÁLTALÁNOS 
TUDÁSt (hiedelmet, meggyőződést stb.), amely indokolja a hasztalan kije-
lentés viszonyát ahhoz, ami egyrészt a Mindszentnek hívják kijelentésben 
nyelvi tudásként van jelen, továbbá amiből (valamint a tényálláshoz rendel-
hető ÁLTALÁNOS TUDÁSból) elvárható, következtethető. 

Nem kell pontos, település- és névadástörténeti szaktudás, vagyis annak 
ismerete, hogy Mindszent nevüket a „minden szentnek tiszteletére épült 
templomukról" nyerték a Mindszent nevü települések (Kiss 1988, 2. k., 
146.). A szent önmagában olyan pozitív érték (s ez a mind még növeli is), 
amely természetesen idézi fel konvencionális, mindennapi, általános 
TUDÁSt: 

*Ha egy településnek értéksugalló neve van (pl. Mindszentnek hívják), 
akkor e névben kifejeződő érték jótékonyan hat a település életére, vagyis 
ott boldog, áldott az élet). 

A Mindszentnek hívják tényállásleíráshoz kb. ez (vagy ilyesféle) általá-
nos TUDÁS rendelhető, s belőlük - ugyancsak megközelítő céllal - az aláb-
bi konklúzió vonható le. (1 ábra) 

(1) 
tehát* 

ET 
_J 

ÁLT. TUDÁS/ 
HIEDELEM 

Ha egy falut 
Mindszentnek 
hívnak 

l 
akkor ott 
ott az élet 
is szent, 
boldog, 
áldott. 

EGYEDI 
TÉNY 

I 
„Mindszentnek 

hívják " 

FELTETELEZHETO 
ELVÁRHATÓ 

Itt az élet is szent, 
boldog, áldott. 

(Jelmagyarázat. A tehát* kötőszón lévő csillag a kötőszó implicit, 'nyel-
vi eszközzel nem jelölt' voltát jelöli.) 
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A versszak megokoló (Mert utáni) részében olyan lexikai elemek van-
nak, amelyek a szent (boldog, áldott) jelentéskörrel nyilvánvaló ellentétben 
állnak: a gonosz, a jaj, az átkos, a fojtó az előzőek antonimái. Ezeket 'tény-
állásleírás'-ként építi be a költő, s ezek fölé (mögé) ugyancsak rekonstruál-
ható az az általános TUDÁS/MEGGYŐZŐDÉS, amely a (tényállásleírással 
együtt) következtetés levonására ad lehetőséget. Ez ebben az esetben expli-
cit: hasztalan (hívják Mindszentnek). (2. ábra) 

(2) 

Mert 

I 
EGYEDI 

MEGGYŐZŐDÉS 

„ hasztalan " 
hívják 
Mindszentnek 

ET 

EGYEDI 
TÉNY 

„ minden 
gonosz 
rajta-
van... " 

I 
ÁLTALÁNOS 

TUDÁS 
1 

Ha egy falun 
minden gonosz 
rajta van, 

akkor ott hiába építenek 
templomot a minden szentek 
tiszteletére, s hiába nevezik 
el róla falujukat. 

Az (1) és a (2) ábra összehasonlításából kiderül, hogy a jelentésegész két 
oldalának azonos szintű komponensei hol töltenek be azonos és hol ellenté-
tes szerepet. 

A két tényállásleírás egyaránt EGYEDI TÉNY, közöttük egyszerű kon-
jukció van: (TÉNY, hogy) „Mindszentnek hívják", és (TÉNY, hogy) „min-
den gonosz rajta-van, (...) átkos, fojtó itt az élet". 

Ellentétben itt a valóságra vonatkozó ÁLTALÁNOS TUDÁS más-más 
vonatkozása áll egymással. E kétféle nézőpont ellentétessége általánosítja 
és felerősíti a két tényállásleírásban lévő, egymással ellentétes lexikai-sze-
mantikai komponenseket (szent, mégis gonosz), ezekből vonható le mind az 
előtag következtetése: (ELVARHATÓ, hogy) itt az élet is szent, boldog ál-
dott legyen; mind pedig ezen elvárás explicit törlése: (MEGGYŐZŐDÉS), 
hogy „hasztalan" hívják Mindszentnek. 

Kötőszó nem jelöli ugyan az elvárás törlését, implicit módon azonban 
szerepel a de*; jelenléte az utótag sorrendi cseréjével markánsan megmutat-
kozik. (3. ábra) 
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(3) 

de* 

tehát tehát 

ELVÁRHATÓ ET MEGGYŐZŐDÉS 

EGYEDI 
TÉNY 

Itt az élet is szent, „minden gonosz 
boldog, áldott* rajta van " 

„hasztalan" hívják 
Mindszentnek 

3. Előadásomból, de főként a három ábrából talán kitűnik, hogy egy élő 
szöveg vagy szövegrész (esetünkben egy versszak) jelentésegészének nem 
explikált komponenseit leginkább csak egy elvi jelentésegész ismeretében 
lehet feltételezni. Esetünkben az elvi jelentésegész sémája az alábbi. (4. áb-

Jelmagyarázat 
/AJ de /B/: az ellentétes viszony elő- és utótagja. 
Csillag ( *): a szillogisztikus érvelésnek csillaggal megjelölt tétele 

(konklúziója) tipikusan rejtett ('implicit'). A rejtett tartalom a megnyilatko-
zás nyelvileg kifejezett ('explicit') komponenseinek hatására - a szillo-
gisztikus érvelés mechanizmusával - a partner tudatából idéződik fel ('ren-
delődik hozzá') a nyílt komponensek jelentéséhez. 

/ pr*/, azaz /Apr*/, /Bpr*/: a szillogisztikus érvelés felső tétele ('nagy 
premisszája'). 

Két fő összetevője van: 
Tartalmazza egyrészt azt a TUDÁS-t (az adott kultúrában általánosnak, 

konvencionálisan elfogadottnak tekinthető) tapasztalatot, vélekedést, meg-
győződést, hitet stb., amely a megnyilatkozásban szereplő valóságdarabra 

ra) 
(4) 

/ Apr* / 
/ A p / 
/ A q / 

/ Bpr* / 
de / Bp / 

/ B q / 
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vonatkoztatható, brrc a közös 1 UDAS-ra epíilöen hozza létre a partner azt 
a két PRAGMATIKAI ELŐFELTEVÉS-t, amelyet az elvi jelentésszerke-
zetben ha..., aMor-viszonyként fogalmazunk meg. 

A két PRAGMATIKAI ELŐFELTEVÉS, azaz az /Apr*/ és a /Bpr*/ egy-
mással részlegesen azonos: 'az általános és a különös', az 'egész és a rész', 
a 'standard és az aktuális' viszonyában állnak egymással. 
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