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1. Amikor 1970 körül Szende Tamással kialakítottuk a "szövegfonetika" el
nevezést, s 1973-tól kezdve, világviszonylatban is elsőkként megjelentek szö
vegfonetikát célzó cikkeim (Wacha 1973, 1974; vö.: Szabó 1988, 11), azt hittem, 
szövegfonetikát művelek. Később rájöttem, hogy amit közreadtam, csak mon- 
datlánc-fonetika volt, és a főbb kommunikációs szituációkban elhangzó beszéd 
hangzásvilágának (akusztikumának) általános jellemzése, de nem "a" "szöveg", 
fonetikai jellemzőinek (fonetikai szerkezetének) leírása, rendszerezése. Mentsé
gül szolgálhat, hogy Magyarországon csak ekkoriban kezdődtek meg a szövegta
ni kutatások. Meggyőződésem: kiváló eredményeik ellenére, hosszú ideig ezek is 
csak mondatlánc-kutatások voltak.

A magyarázat az lehet, hogy valójában még ma sem sikerült megnyugtatóan 
megegyezni abban, mi az, amit a szöveg terminussal nevezünk meg. így bizony
talan az is, mi is tartozik a szövegfonetika körébe. Mindezek ellenére mind a szö
vegtani, mind a szövegfonetikai kutatások jelentős eredményeket tudnak felmu
tatni. (Hosszú ideig a mondatnak sem volt megnyugtatóan egyértelmű meghatá
rozása. Azért a mondattani és a mondatfonetikai kutatások eredményesen foly
tak.)

2. Természetesen a szövegnek több, szövegtani és szövegfonetikai szempont
ból is jó, elfogadható meghatározása van. A magyar szakirodalomban általában 
Dcme László definícióját szokás elfogadni: "A szöveg nyelvi formába öntött ob- 
jektivációja az egyéni pszichikai tartalom egy részletének, olyan terjedelemben 
és megformáltságban, amely elegendő ahhoz, hogy adott helyzetben, a kifejezés 
és/vagy tájékoztatás és/vagy befolyásolás feladatát ellátva, a teljesség és lezárt
ság érzetét is felkeltse" (Demc 1979b. 59; vö. még: Deme 1980, 11, 1983, 1988, 
1988/89. 44)1, kiegészítve a hangzó szövegre Bolla Kálmán meghatározásával: 
"a szöveg a beszédműnek a megnyilatkozásnál nagyobb tematikus egysége, 
amelynek rá jellemző szemantikai, grammatikai és fonetikai felépítése (megszer
kesztettsége) van, s a beszédhelyzet függvényében nyeri el és tölti be funkcióját" 
(Bolla 1989, 55)2.

E meghatározások azonban a szöveg szakkifejezésnek többféle értelmezését 
is lehetővé teszik.^ így nyugodtan állíthatjuk, hogy a szöveg fogalmának nincsen 
egységesen elfogadott meghatározása. Ezért a kutatók többsége azt az általa 
vizsgált korpuszt tekinti szövegnek, melyet valamiért egységnek/egésznek fogad 
el. (Pl. egy teljes irodalmi vagy írásművet vagy annak egy többé-kevésbé kerek,
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önálló egészként is elfogadható részletét, egy -  egyetlen -  gondolati egységet 
tartalmazó, általában nem túl rövid terjedelmű beszédművet, olykor csak egy- 
egy bekezdésnyi gondolatsort, de olykor néhány, sőt egyetlen mondatból álló 
közlésegészet is.) Előfordul az is, hogy vizsgált korpusz határait mechanikusan 
húzzák meg, olykor a szövegegészet is megkurtítják.

Nem véletlen, hogy a szövegtan kutatóinak jelentős része csak az írott szö
veg és főleg a jól megszerkesztett folyamatos (különböző típusú és főleg művé
szi-irodalmi) szöveg szövegtani vizsgálatával foglalkozik. A spontán szöveggel, 
főleg a párbeszéddel nem nagyon tud mit kezdeni. 4  Nem véletlenül teszi fel tehát 
a kérdést Kocsány Piroska, hogy a szövegnyelvészet valójában nem szövegtipo
lógiai nyelvészet-e (Kocsány 1989).

Az sem véletlen, hogy a hazai szövegfonetikai (sőt a fonetikai) kutatások is 
(ide értve a helyes szövegmondás kérdéseivel foglalkozó cikkeket is) -  a Kazin- 
czy-versenyek, a rádiós, televíziós és a színpadi beszéd problematikájához kap
csolódva -  az írott szöveg reprodukálásának, interpretálásának kérdéseire fi
gyeltek fel, annak akusztikus jellemzőit, megszólaltatásának törvényszerűségeit 
vizsgálták elsősorban; bizonyos értelemben éppen a nyelvi helyesség, tartalmi- 
logikai adekvátság és a kiejtési vagy beszédnorma megállapításának érdekében, 
már a múlt század közepe óta. (Vö. Wacha 1991b. Vö. még: Deme 1964, 1965, 
1973, 1975, 1976, 1979a, 1988, 1992; Bolla 1989; Elekfi 1968, 1979, 1980; Fó
nagy 1974; Fónagy -  Magdics 1967; Wacha 1973, 1991a-b, 1992a-b; Z. Szabó-  
Wacha 1978, 1991.) Fónagy Iván és Magdics Klára könyvüknek (1967) jelentős 
részében szintén a szöveginterpretálás alapján elemzik a "szövcg"-részlet intoná
ciós formáit. (Megfigyeléseik, a megállapított nyelvi törvényszerűségek a szö
vegfonetikai kutatások előzményének tekinthetők.)

Hogy a kutatások nem nagyon nyúltak a spontánul beszélt szöveghez, annak 
több oka is lehet. Pl. a) a lejegyzéskor, vizsgálatkor roppant nehéz elkülöníteni a 
szöveg meg- és beszerkesztett "alapegységeit", a mondatoknak megfelelő meg
nyilatkozásokat. (Vö. Balogh 1972, 1987; Németh T. 1988, 1989; Szabó 1983; 
Szende 1976, 158; Wacha 1988, 1991 b-c.) b) Nehéz a szövegegység, a szöveg
egész határainak megállapítása, s így a vizsgálandó korpusz határainak megvo
nása, szemben a jól megszerkesztett írott szövegekkel. (A szövegfonetikai kuta
tások is ilyenek hangosított, interpretált változatát elemzik. Vö.: Bolla 1991, 
1992; Bolla -  Földi 1992, valamint az EFF. 1-2. számának szövegelemző tanul
mányait.) c) A spontán szövegek vizsgálatakor még sok, a vizsgálatokat megne
hezítő tényezővel kell számolnunk. Pl. mikor lépünk át a mondatfonetikai vizs
gálódásokból a szövegfonetikába, mi legyen a mondattani szempontból henye 
szövegrészletekkel, nem foghatók meg a nonverbális elemek, stb.

3. Ne foglalkozzunk tovább a szöveg meghatározásának kérdéseivel! A szö
vegfonetikai kutatások szempontjából pillanatnyilag ez még közömbös kér
dés. Ugyanis mielőtt a szöveg fonetikai szerkezetének vizsgálatához kezdenénk,
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-  azt hiszem -  előbb le kell választani a hangzásformáról olyan elemeket, me
lyek talán nem is a szöveg fonetikai szerkezetének jellemzői, mert elsősorban 
arra a kommunikációs szituációra, kommunikációs típusra jellemzőek, 
amelyben a szöveg létrejön és elhangzik (noha ennek a szövegforma létrehozá- 
sában-kialakításában és a hangzásforma alakulásában is determináns szerepe 
van). (Vö. pl.: Deme 1973, 1991, 1992; Wacha 1973, 1985, 1991a, 1992a-b, d.)

A szöveg ugyanis, a következő főbb szituációkban jöhet létre és hangozhat el:
(aa) közvetlen, totális -  azaz verbális és nonverbális -  kommunikáció ered

ményeként spontán szövegalkotással (beszédműként); azután
(ab) korlátozott kódú -  azaz csak írásos -  szövegalkotás eredményeként 

(írásmű); illetőleg
(ac) írásos/írott alapról induló, de nem kötött szövegalkotású kommunikáció 

eredményeként (interpretáció).
Megjelenhet, betöltheti kommunikációs funkcióját (aba) írott formában (írás

mű) és (aaa és acb) akusztikus (hallható) formában (beszédmű).
Ez utóbbiban lehet (aaa) spontán élőszó és (acb) az írott szöveg hangosítása: 

(acba) felolvasás, (aebb) értő/értető tolmácsolás, (acbc) interpretálás.
Hagyjuk most figyelmen kívül ezt és a spontán beszéd(szöveg) szövegfoneti

kai szerkezetének vizsgálatát is. (Vö. azonban Art 1991; Szabó 1883; és a Be
szélt nyelvi tanulmányok című kötet tanulmányaival [Kontra 1988].)

A szövegfonetika gondjainak felvázolására elegendő, ha az írásos fogantatá
s t  írásos alapról induló és elhangzó beszéd hangzásának problematikájáról szó
lunk.

Tudjuk, vizsgálatok, cikkek bizonyítják, hogy (aa) a spontán élőszó, (ab) az 
olvasónak szánt írásmű és (ac) az elmondásra, interpretálásra szánt (írott) szöveg 
és nyelvi formája, következésképpen akusztikus formája is, meglehetősen külön
bözik egymástól. 5  (Vö.: Deme 1974; Wacha 1973, 1985, 1991a, 1992a-b, d.)

Tekintsünk el attól is, hogy az írott szöveg háromféleképpen szólalhat meg:
a) felolvasásként, b) értő—értető tolmácsolásként és c) interpretálásként, azaz 
művészi értékű, élőszó"szerű" tolmácsolásként. (Vö. pl.: Bolla 1989, 55; Deme 
1991, 1992; Subosits 1982, 14; Wacha 1973, 1974, 1985, 1991, 1992b, d.).

Tekintsünk el attól is, hogy a megszólaltató papírról olvassa-e a szöveget 
vagy betanulva mondja cl, attól is, hogy saját írott szövegét szólaltatja-e meg a 
beszélő.

Mindezek lényeges hangzásbeli különbségeket adhatnak azonos szöveg ese
tén is! (Nem részletezem, eléggé sokat írtam erről. Vö. mégis pl.: Wacha 1973, 
1974, 1985, 1992b, d.) Tekintsünk cl mindettől!

4. Még így is gondot jelent, hogy a létrejött akusztikus formából mi képezi a 
szövegnek a szövegségéből adódó fonetikai szerkezetét.
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4.1. A rádiót hallgatva tapasztaljuk, hogy lényeges különbség van a hírek, tu
dósítások, kommentárok, jegyietek hangzása között: mindegyik műfajnak meg
vannak a sajátos, nyelvi és akusztikus jellemzői, bárkinek a szájából hangzanak 
is fel ezek a szövegek. Lehet mondani persze, hogy ezek a szöveg műfajából 
(nyelvi formájából) adódnak és a hangzásforma ezeknek a szövegeknek az 
akusztikus szerkezetét tükrözi. Úgy tűnik, itt teljesen jogos a szöveg fonetikai 
szerkezetének vizsgálata. (Vö. erre: Deme, Wacha, idézett munkáit. ) 6

4.2. Mégis kétségeink támadhatnak, hiszen az elmondottakhoz hasonló "stí
lusjellemzőket" (?) megfigyelhettünk a külföldi: a (kelet)német, a bolgár, a 
szerb, az orosz rádiók adásait hallgatva. Hasonló jelenségeket tapasztalhatunk az 
angol, francia adásokban is. Pedig e nyelvek szerkezete más, mint a magyaré, 
így joggal következtethetünk arra is, hogy az azonos kommunikációs szituáci
óban: egyirányú rádiós, azaz kevert kommunikációs helyzetben (vö. Wacha 
1985, I, 49-66, 1992c, 23-7), értő/értető szándékú felolvasással, más-más sze
mélyek, eltérő egyéniségek szájából felhangzó szöveg hasonló akusztikus jel
lemzőit nemcsak a szövegek műfaji és stílussajátosságai alakították ki. A közlés
helyzet és a közlésszándék is formálta az "uniformizált(nak ható)" "bemondói 
stílust". (A közlésszándék formáló -  "jelentéstorzító" -  hatására 1. az Egy gondo
lat bánt engemet Petőfi-versnek Antal Imre által megszólaltatott akusztikus paró
diáját.)

4.3. Ugyancsak erősítik az imént elmondottakat azok a kísérletek, amikor iro
dalmi szövegeket "beszélgetésszerűen", az élőszó hangvételével próbáltunk 
megszólaltatni. A szövegek ellenálltak; irodalmi hangvételre "kényszerítették" a 
szövegmondót. (Annak idején a kiváló előadóművész Berek Katinak is csak egy 
verset sikerült igazán "beszélgetésszerűen" megszólaltatnia: Petőfi Anyám tyúk
ja című versét.)

Következtetésünket gyengíthetik is, erősíthetik is más megfigyelések.

4.4. A pódiumon vagy a rádióban, tévében megszólaló irodalmi szövegeknek 
is sajátosan egységes hangzásuk és stílusuk, "irodalmi hangvételük" van, függet
lenül szerzőjüktől, műfajuktól és keletkezési koruktól. S attól is, ki szólaltatja 
meg a művet. A Kazinczy-versenyek kapcsán "pódiumstílus"-nak, "generála- 
kusztikum"-nak neveztem azt a hangzást, mely eluralkodik a szöveg felett, bár
milyen is a szöveg szerkezete, nyelvezete. (Wacha 1991a, 87-8, 1992a, 66-7.)

5. Úgy tűnik tehát, hogy a szöveg "hangosításakor" fölébe nő a szövegben 
magában (mondataiban, mondatláncában) is rejlő latens zenének, a szöveg 
akusztikus szerkezetének egy olyan (a nyelvi közösségtől is elvárt) akusztikus 
forma (pl. emelt hangfekvés, kiénekelt dallamok stb.), ami a közléshelyzetre és 
a közlésmódra jellemző. "Megvalósítását" a beszélők szinte kötelezőnek érzik. 
Ez akkor is tapasztalható -  s nemcsak a magyar nyelvre jellemzően -, ha a szer
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ző, beszélő adja elő, mondja el saját művét, saját szövegét. (Vő.: Wacha 1991a, 
1992a; Z. Szabó -  Wacha 1991. passim.) Gondoljunk csak a lemezlovas- (disc- 
jockey) stílusra vagy az angliai lóversenyközvetítések stílusára!

6. Mindezt csak részben módosítja az, hogy a nagy eló'adói egyéniségeknek 
(pl. Ascher Oszkár, Berek Kati, Csemus Mariann, Gábor Miklós, Gáti József, 
Horváth Ferenc, Jancsó Adrienne, Keres Emil, Latinovits Zoltán, Mensáros 
László, Ódry Árpád, Pálos György, Somlay Artúr, Tímár József) megvolt és 
megvan a maguk sajátos stílusuk, mely beleillik a pódium megkövetelte hang
zásba, de ugyanakkor önmagukon belül is egységes stílusra mutat, tolmácsolá
sukban némileg egységes hangzásúvá teszi a különböző szerzőktől származó kü
lönböző mondanivalójú és műfajú irodalmi alkotásokat is.

7.1. De hogyan értékelhetjük szövegfonetikai szempontból, amikor ugyan
azon irodalmi műnek jelentős mértékben megváltozik a hangzásvilága, a korstí
lusoknak, a rendezői, színészi egyéniségeknek megfelelően. Tapasztalhatjuk 
még akkor is, ha ugyanazon műnek azonos korban készült színpadi, rádiójáték és 
filmbeli feldolgozásának hangzását vetjük össze. (Az ember tragédiája jó példa 
minderre, hiszen maradtak fenn felvételek különféle színrevitelekről. Vö.: Wa
cha 1989, 1990.)

7.2. Hasonlókat tapasztalhatunk akkor is, ha a versmondást figyeljük meg. A 
Varietas delectat gyűjtőnévvel megjelentetett verses lemezek felvételeinek hang
vételén is átsüt az irodalmi vagy "pódium-stílus", a korstílus, de átsüt rajtuk az 
interpretáló egyéni stílusa is. (Vö.: Molnár -  Surányi 1981.) Hol van, hogyan ta
lálható meg a szövegben latensen meglévő hangzás, a szöveg akusztikus szerke
zete?

7.3. Ilyesféle gondok merülhetnek fel (az előre megírt) közéleti, a szónoki be
szédeket hallgatva is. Ha közülük a prédikációkat vizsgáljuk, tapasztaljuk, van 
valami hangzásukban, ami csak rájuk jellemző. Ezen belül azonban olyan eltéré
seket is találhatunk, melyekkel (pl. a beszéddallam és bcszédritmus* által) felis
merhetjük, hogy mely felekezetek papjának, katolikus, református, evangélikus, 
zsidó papnak az igehirdetését halljuk. A katolikuson belül még azt is elkülönít
hetjük, hogy pl. bencés, szalézi szerzetes vagy világi pap prédikál-e. 7

8. Mégis jogos a szöveg akusztikus szerkezetét vizsgálni. Az előbb felsorolt 
eltérő hangzásformákon belül is találunk olyan akusztikus megoldásokat, me
lyek olykor azonos, vagy hasonló, vagy legalább tendenciájukban hasonló/meg

* Beszédritmuson itt nem az egyes hangok időtartambeli különbségeiből adódó ritmust -  a magam 
nem pontos kifejezésével: artikulációs ritmust -  értem, hanem elsősorban a beszédnek azt a lükteté
sét, amely részben -  a hagyományos értelemben vett -  hangsúlyozásból, részben a hangsúlyok és a 
hanglejtés által összefogott különböző hosszúságú nyelvi egységek gyorsabb-lassabb kimondásá
nak lüktetéséből adódik. Egy olyanfajta lüktetés ez, mint a magyaros ritmus a verselésben.
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felelő akusztikus formákat eredményeznek (pl. hangsúlyozásban, dallamformá
ban, tagolásban, ritmusváltásban). Ezeket a variánsokat közös alapformára lehet 
visszavezetni oly módon, mint Varga László tette a magyar beszéd prozodémái- 
nak bemutatásakor (1989). Ezek már olyan elemeket mutatnak, melyek már nem 
a szituációra, nem a megszólaltató személyiségére, hanem a műfajra, műnemre, 
sőt a megszólaltatott szövegre jellemzők.

9. Az eddigiekből arra következethetünk, hogy a szövegtani kutatásokhoz ha
sonlóan (vö.: Kocsány 1989), a szövegfonetikai kutatásokban is először egy-egy 
szöveg(típus)nak kell feltárnunk az akusztikai szerkezetét. Ezt úgy kaphatjuk 
meg, hogy először egy-egy szöveget több személlyel szólaltatunk meg, s leírjuk, 
elemezzük az így kapott különböző hangzó utánzatokat. (Módszerére: Bolla 
1991, 1992; Bolla -  Földi 1992.) Összevetésük után kiválasztjuk a közös jellem
zőket. A variánsok elemzése után megkaphatjuk a szövegtípusok közös akuszti
kus — főleg szupraszegmentális szintű -  jellemzőit. Persze közben ügyelnünk 
kell a szövegnek (megfigyeléseink alapján) kiemelt, kritikus (szövegtani) jellem
zőire (bevezető, lezáró rész, témaváltó, -ismétlő részek, logikai egységek határai 
stb.), struktúrajegyeire, és ügyelünk kell a mondat- és szövegfonetikai eszközök
nek (eddig felismert) funkcióira (kapcsolás-tagolás, lényegkiemclés, kommuni
kációszervezés stb.), funkciósajátosságaira. (Vö. pl. Bolla 1989, 56.)

A szöveg fonetikai eszközei természetesen ugyanolyan szupraszegmentális 
eszközök, mint a mondatfonetikaiak, de már nem a mondaton belülre utalnak, 
hanem a mondaton túlra, a mondatláncra, a szövegegészre. Használatukat egy
részről a mondatlánc és a szövegegész tartalmi, logikai, grammatikai stb. felépí
tése, információs súlyviszonyai, összefüggései determinálják (előbb a szöveg, a 
kontextus "nyelvi" szintjén), nem pedig az "önálló" mondat információs és szin
taktikai relációi. A mondatláncbeli beszerkesztettségre, az információs súlyvi
szonyokra a mondatláncból kiszakított szövegmondat is utal, pl. megszerkesz
tettsége, szintaktikai szerkezete, a mondatrészek sor- és szórendje, a kataforikus, 
az anaforikus és a deiktikus elemek, valamint az ezeket tükröző intonáció (vala
mennyi szupraszegmentális eszköz) által (vö. Deme 1979a, 1991, 1992; Wacha 
1992a).

A szövegfonetikai eszközök használatát megszabja az (el- és felhangzó) szö
veg intertextuális helyzete, a beszédhelyzetbe, az előzményekbe való be- vagy 
be nem épített volta, a partnerviszonyok, a partnerek előismeretei stb. (Vö.: De
me 1991, 1992; Wacha 1991a, 1992a.)

A mondatfonetikai eszközök funkciói a szövegben:
A szövegmondat síkján a mondatfonetikai eszközök szerepének ellátása:
a) a mondat aktuális tagolása, a felvezető, újságoló, mondathangsúlyos részek 

elkülönítése;
b) az információs súlyviszonyok tükrözése a szövegmondatokban;
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c) az egyes szövegmondatok szintaktikai szerkezetének érzékeltetése (a szin
tagmák összefogása, tagolása a mondategységek, mondatrészek elkülöníté- 
se-kapcsolása;

d) a mondat jelentésének (kijelentő, kérdő stb. voltának) érzékeltetése;
e) a szövegmondat bekapcsolása a mondatláncba, pl. a befejezetlenség, foly

tatás szándékának kifejezése, az elhangzó (mondat)szerkezetre következő (mon- 
datjszerkezet jellegének (előrejjelzése.

A szövegfonetikai eszközök funkciója többsíkú:
a) A szöveg (kontextus) síkján a mondatláncban szövegfonetikai funkció

ban:
aa) az információs súlyviszonyok érzékeltetése a mondatláncban;
ab) a szövegmondatoknak kapcsolása a mondatlánc előző és következő lánc

szeméhez (előre- és visszautalás), s ha kell cltagolása attól;
b) Kontextuális szerep a szövegegészben:
ba) a szövegmondatok egymáshoz viszonyított információs súlyának érzé

keltetése a szövegegészben;
bb) a tételhangsúlyos és a szöveghangsúlyos részek kiemelése;
be) a távolra szakadt részeknek (pl. tételmondatoknak stb.) akusztikus össze

kapcsolása, különösen, ha a nyelvi fonna nem eléggé pontos;
bd) a szövegen belüli attitűdváltozások jelzése;
c) Intertextuális szerep: a szöveg, szövegmondatok bekapcsolása az inter- 

textusba és a kontextusba.
d) Kontextuális és intertextuális funkció: a szöveg szerkezetének, építke

zésének érzékeltetése, a szövegszerkezet tagolása, ábrázolása.
e) A szöveg műfajának, közlésmódjának érzékeltetése.
f) Intertextuális funkció: az attitűdök és attitűdváltások érzékeltetése.

Természetesen további funkciókról is szólhatnánk még, de azok már talán a 
következő, a nagyobb "egység", a "beszédegész" vagy talán "közlésegész", a 
"beszéd", a "kommunikációs folyamat" (vö.: Deme 1979, 58-9) illetékességi kö
rébe tartoznak.

10. Ahhoz, hogy a szövegnek a fonetikai szerkezetét, s a szövegnek szöveg- 
ségét megadó fonetikai szerkezetet megkaphassuk, először le kell választani a 
hangzás formáról azt, ami mintegy külsődleges elem, mert független a tartalom
tól, a szövegformától: a közléshelyzetet, közlésnemet (közlésformát, szituációt) 
és a szövegtípussal kapcsolatos közösségi hangzási, hangvételi elvárásokat tük
rözi. Ezek után következhet a műnemre, a műfajra, majd a megszólaltató sze
mélyre jellemző hangzásformáknak a leválasztása, s csak ezután következhet an
nak megvizsgálása, mi az, ami most már magára a szövegre, a szöveg (s "a" 
"szöveg") szerkezetére, logikai, nyelvi felépítésére jellemző, nyelvi formájának 
(a szövegmondatok szintaktikai szerkezetének, a mondatok közötti kohéziónak),
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a tartalmi cs nyelvi szempontból újnak, fontosnak, magától értetődőnek a kifeje
zője. Ilyen tekintetből különösképpen meg kell vizsgálni a szövegnek az ún. kri
tikus pontjait: a szöveg indítását (ez adja meg a "hangvételt", ez kapcsolja be a 
szöveget az intertextusba), a kisebb és nagyobb logikai egységek határát (mikép
pen tagolja az akusztikus szerkezet itt a szöveget, és miként kapcsolja össze az 
egységeket), végezetül pedig a szöveg zárlatát. Ezen belül a bekezdésnyi (új té
mát, témarészletet indító-tartalamazó) egységeknek, majd a mondatoknak a 
szupraszegmentális szerkezetét (a kiemeléseket; a szerkezeti tagolását a mondat
nak; a -  távolra szakadt vagy egymás után következő, de valamiképpen kapcso
lódó -  mondatok közötti kohéziót, pl. mondatzárlatokat vagy a mondatvégek "át
értékelését" stb.).

A munkálatok ilyetén elvégzésével megkapjuk előbb a szöveg fonetikai szer
kezetét, majd a szövegfonetika szerkezetét.

Természetesen más kérdéseket vet fel, másfajta vizsgálatokat (is) igényel a 
kötetlen, spontán beszéd kutatása. Előbb talán az előadásszerű megnyilatkozáso
ké, majd a dialógusoké. E téren a legégetőbb kérdés ugyanis, hogy meddig tart a 
szöveg, hol van a szövegegység vagy a szövegegész határa.

11. Az elmondottakon kívül további gondok, nehézségek is állnak a szöveg
fonetikai kutatás előtt. A szövegfonctikai kutatások munka-, idő-, műszer-, ener
gia-, azaz pénzigényesek. Ráadásul sok munkával viszonylag kevés látványos 
eredményt hoznak. És e téren úgy állunk, mint az egyszeri plébános a püspök lá
togatásakor: harangoztatott volna szegény feje, de a templomnak nem volt ha
rangja.

Jegyzetek

* Dem e különben A beszéd, a nyelv, a szöveg című cikkében (Deme 1988/9, 47-54) és másutt is 
(pl.: Deme 1974, 12-20, 116-21), többször is kimondja, hogy a megszerkesztettség nem feltét
len jellem zője a szövegnek.

2 E meghatározásban gondot jelenthet a "megnyilatkozásnál nagyobb tematikus egység", mert 
nem tudni, hol vannak ennek alsó és felső határai. (Erre nézve vö. még Deme 1979a, 58-9 , 
6 4 -5 ; Szende 1976, 158. A szöveggel kapcsolatos meghatározásokra vö. még Balázs 1985; Pe
tőfi S. J. 1990, 1991; Vass 1990 stb.) A vizsgálódásokban egyébként is nagy gondot jelent az 
érintkezési pontok megtalálása. így például, hogy a szövegtani vizsgálódások szempontjai nem 
mindig, sőt rendszerint nem felelnek meg a szigorúbb értelemben vett fonetikai vizsgálódások 
szempontjainak. Érdemes ilyen alapon megfigyelni Szende Tamás összevetését, melyben az in
formációelméleti, a grammatikai és a fonetikai vizsgálódások közös pontjait keresi (Szende 
1976, 141-61; vö.: Kassai 1981,63-6 .). Ezt most megkísérlem kibővíteni -  gondolom nem hi
bátlanul -  a szövegtan szempontjaira is figyelve. A [..] jeles részek tőlem származnak. Szende 
nyomán a következőket állíthatjuk:

Ha a verbális produktumot (akár írott, akár hangosított, akár spontán megfogalmazású beszélt 
szöveg legyen is) — a rendszerezés kényszeréből és szándékából -  megpróbáljuk szerkeze
ti-szerveződési egységeire bontani, alulról (a legkisebb nyelvi elem irányából) felfelé építkez
ve maguktól adódnak a következő egységek a verbális megnyilatkozás tagolására. Információ
elméleti szempontok figyelembevételével a következő egységekkel számolhatunk: hang -  szó
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-  mondat -  [gondolati-logikai (rész)egység (részegész)] -  beszédmű [(beszédegész) (kontex
tus)]. A fonetikai szempontú rendszerezés egységei: hang(változat) -  hangkapcsolat -  szótag -  
fonemikus frázis -  szólam -  [(.?.)] -  beszédmü mint folyamat. Grammatikai szempontból a 
következő szerveződési egységeket kell figyelembe vennünk: fonéma -  morféma -  szó -  
[(?szintagma?)] -  mondat -  [nyelvi logikai egység (bekezdés)] -  beszédmű.

Táblázatosán:
Információelméleti szempont Fonetikai szempont Grammatikai szempont

hang hang(változat) fonéma
— hangkapcsolat
— szótag
— morféma
S Z Ó szó
[szószerkezet] fonemikus frázis [(?szin tagma?)]

szólam [(?szintagina?)]
mondat (?nyilatkozat?) mondat
[gondolati logikai (rész)egység] [(..?..)] [bekezdés]
beszédmű (kontextus) beszédmű (mint folyamat) beszédmű (kontextus)

3 Pl.: a) Minden, ami (valamilyen kommunikációs vagy kommunikatív vagy informatív célból) 
elhangzik az első hangtól az utolsóig, illetőleg, mindaz, ami leiratik, az első nagybetűtől az 
utolsó írásjelig.
b) Olyan írott vagy elhangzó verbális szerkesztmény, ami megfelel a szövcgség kritériumainak 
(hogy mik ezek, most mellőzzük el) és betölti kommunikációs funkcióját.
c) Sima írásmű, annak többé-kevésbé -  mechanikusan -  körülhatárolt része.
d) (Mint leggyakoribb értelmezés:) Irodalmi értékű szöveg, amely egyrészről megfelel a szö- 
vegség kritériumainak, másrészről többletként eleve magában hordozza vagy megteremti a 
kommunikáció négy, illetve öt feltételét: a -  közös -  valóságról szólást, a közös nyelvűséget, a 
közös előismereteket, a közös előzményeket, s a közös beszédhelyzetet. (Vö.: Deme 1979, 
1980, 15-22). Ezen kívül azonban tartalmi és esztétikai többletet is hordoz: a szövegnek "szó 
szerinti" (jelentés)síkja mögött és fölött van második, harmadik jelentéssíkja is: az "alapszö
veg" asszociációkat ébreszt, jó  értelemben vett "aktualizálásra" is alkalmas, azaz a "sztorin" fe
lüli, a mindenkori mának, szóló mondanivalója is van. A szavak hordozta jelentésen túl tehát 
rejtetten tartalmaz és ezáltal kifejez valami "többletet", általános emberit, mely időállóvá, sőt 
időn felülivé teszi főleg az értő, de gyakran a laikus számára is. -  Kivételt persze számosat talá
lunk. Jó néhány irodalmi mű, költemény, groteszk stb, ugyan nem felel meg a szövegség (de- 
mei) követelményének, mégis szöveg, és mégis jó, irodalmi értékű szöveg. Ezekkel vagyunk a 
legnagyobb bajban az interpretáláskor, de az értelmezéskor is. Az ilyen szöveget viszont Petőfi 
S. János gyakran belefoglalja a szöveg fogalomkörébe. Persze bizonyos megkötésekkel.
A b) és d) csoportba sorolt szöveg rendszerint írott formában, írásműként jelenik meg (elő
ször), s hangzó változata többnyire reprodukció vagy interpretáció eredménye. Ilyen értelem
ben tehát verbális szövegnek csak valamilyen tudatos nyelvi szerkesztmény tekinthető, valami 
olyan manifesztációja a gondolkodásnak, mely írásban is meg van fogalmazva és rögzítve van, 
s ha "megszólal" (lehetőleg) írott alapra épül, sőt hangzó formája ennek akusztikus realizálódá
sa, s mind írott, mind hangzó változata lezárt, kerek egész. -  Általában igényesebb irodalmi 
mű.
Amikor a szövegtani és szövegfonetikai kutatások megindultak, a kutatók többsége csak ezt a 
lezárt, kerek, írott-irodalmi szöveget tekintette szövegnek, s ezt, illetve hangosított (interpre
tált) változatát vizsgálta szövegtani és szövegfonetikai szempontból. Csakhogy van olyan szö
veg is, mely nem felel meg a szövegség kritériumainak, mégis betölti kommunikatív vagy in
formatív funkcióját.
És lehet olyan szöveg is, mely ugyan nem tölt be kommunikatív funkciót, nincs is ilyen célja, 
de mégis kifejez valamit, tájékoztat valamiről, s ezért szövegnek kell tekintenünk. Pl. magában 
beszélő kisgyereknek, felnőttnek vagy akár egy elmebetegnek összefüggéstelen monológja.
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Nb. József Attila szabad asszociációinak jegyzéke bizonyára kevéssé felel meg a szöveg retori
kai értelemben vett követelményeinek, s a szövegség fogalmának. Azért az mégiscsak szöveg. 
S van "adekvát" hangzása is!

4 Talán éppen ezért nem a legszerencsésebb a szöveg  szó használata, mert a szöveg  elem az írott 
szövegre irányítja a figyelmet, s eltereli érdeklődésünket a nem-írott, a spontán beszédről, mely 
nemegyszer éppen annak van htjával, ami a(z írott) szöveget szöveggé teszi: a tematikus egy
ségnek, a szemantikai és grammatikai megszerkesztettségnek. Elméleti és gyakorlati meggon
dolásból talán célszerűbb lenne a szöveg  helyett, ilyen értelemben, a semlegesebb jelentésű 
ko m m u n iká tu m  szót használni 'tartalmi szempontból vagy a közlésfolyamat befejezettségét te
kintve egységet alkotó beszéd- vagy közlésegész' jelentésben. A szöveg  terminus technicust el
sősorban az írott formában megjelenő szövegre és az írásos alapról induló beszédre, a repro
dukcióra, interpretációra használnám. Hiszen a szövegtani és szövegfonetikai kutatások főleg 
azokat a nyelvi és nem nyelvi, nyelven kívüli vagy nyelv feletti elemeket, eszközöket gyűjtik 
össze és vizsgálják, melyek a közlésfolyamatban egymás után következő megnyilatkozási egy
ségeket (mondatokat, megnyilatkozásokat) összefüggő mondatlánccá, megnyilatkozáslánccá, 
egységes szöveggé fűzik és tartják össze. Azt tehát, hogy a megnyilatkozás során mik a szerve
ző eszközök és erők.
Azt is vizsgálják, hogy az egyes közlésmódokban, közléshelyzetekben, közlési műfajokban, 
műnemekben a közlő a nyelvi eszközökből mit, milyen mértékben és hogyan használ fel mon
danivalójának kifejezésére: a közlemény egészében milyen nyelvi eszközöknek, milyen jellegű  
és mértékű használata jellemzi az egyes közlésmódokat, közléshelyzeteket, műfajokat és műne
meket, stílusokat. A "szövegség" követelményének m egfelelő szöveg vizsgálatán belül a kuta
tók egyrészt a szöveg logikai, szerkezeti építkezését, s ennek nyelvi vetületét vizsgálják (pl. 
Békési Imre munkásságának jelentős részében), részben pedig a különféle műfajokba sorolható 
-  és főleg írott -  szövegeknek szövegszerkezeti, szövegszerkesztési törvényszerűségeit, a szö
veg szövegszerkezetének minőségi, mélységi és mennyiségi mutatóit, a szövegmondatoknak 
mondatszerkezeti és mondatszerkesztési törvényszerűségeit. (Vö. pl. Art Valéria 1991; Balázs 
1985; Békési 1986; Bolla 1988; Deme 1961, 1962, 1964, 1965, 1971, 1974, 1976, 1978, 1989; 
D ezséry -  Terestyéni 1976; Elekfi 1968, 1980; Fábricz 1988; Fónagy -  Magdics 1963, 1966, 
1967; Hajnal Jenő 1991; Kassai 1981; Keszler 1983; Petőfi S. J. 1990, 1991; Szabó 1983; Te
restyéni 1987; Vértes O. A. 1987a-b; Wacha 1973, 1974, 1985, 1989, 1991a, 1992b; stb.)
Itt jegyzem  meg, hogy amit az irodalmi stilisztika az irodalmi szövegek nyelvében beszéltnye lv i 
( fo rd u la t)-va k  minősít, azt -  annak ellenére, hogy a beszélt nyelvből került át az írott nyelv- 
használatba, az írott stílusba -  inkább társalgási nyelv i (fo rdu la t)nak  kellene nevezni.

 ̂ Éppen az ebből fakadó gondok adják a retorika, a Kazinczy-versenyek, a Beszélni nehéz adá
sok problematikáját, anyagát, s ebből a helyes kiejtéssel -  a hangsúlyozás, hanglejtés kérdései
vel - ,  a színészi beszéd gondjaival foglalkozó nyelvészeti és tudománynépszerűsítő szakiroda- 
lom jelentős része. (Cikkekre, bőséges számuk miatt nem hivatkozom.)

6 Ezt látszik igazolni az is, hogy bár 1964 óta próbálkozunk vele, kismértékben sikerült csak a 
rádiós hírmondás akusztikus stílusát megváltoztatnunk. (Vö.: Rádbesz. 1973. passim, Wacha 
1985.) Több nyelvész szerző véleménye szerint a legfőbb akadály a rádióhirek megfogalmazá
sa volt. A rádióhírek, kommentárok hangzásában némi változás akkor következett be, amikor 
szerzők mondatszerkezeteiket az élőszó mondatszerkesztési szokásaihoz igazították.

 ̂ Az intonáció alapján talán még a rétori iskolák hatását, tanintézetek kirajzását is nyomon lehet 
követni, mint a nyelvjárások alapján a népességi migrációt. (Lásd erre Szabó József kutatásait.) 
A magyar protestáns prédikációs stílusról szólva szokás beszélni debreceni, pápai, pataki stílus
ról. Ezek állítólag a nyugateurópai protestáns egyetemi városok (Heidelberg, Groningen, Wit
tenberg és főleg Genf) hatását tükrözik. (Ez bizonyításra vár.) Szathmári István szíves szóbeli 
közlése, hogy a párizsi (francia nyelvű) református prédikáció hanglejtése és gesztusai őt a deb
receni prédikációs stílusra emlékeztették. Magam tapasztalata: 1990-ben a tévé magyar nyelvű 
misét közvetített Gyulafehérvárról. A prédikáló pap hanglejtése feltűnően emlékeztetett a (pan
nonhalmi és győri) bencés szerzetesek prédikációjának hangzására. (Gyulafehérváron egykor



volt bencés apátság.) -  Az iskolai hatások olykor nagyon erősek. Az intonáció (főleg a hanglej
tés) alapján a Kazinczy-versenyek zsűritagjai többnyire felismerték az egyházi iskolába járó di
ákokat és a teológiai hallgatókat.
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