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ÁL TALÁN OS NYEL VÊSZETI TANULMÁNYOK 

(XI. KÖTET. A SZÖVEG MEGKÖZELÍTÉSEI.) 

(Akadémiai Kiadó, 1976.) 

A nyelv nemcsak a mindennapi társalgás közvetlen eszköze, hanem 
hordozója a nyelvi műalkotásoknak, a gondolat kifejezési módja, a 
kommunikáció és a kultúra nélkülözhetetlen velejárója. Az általános 
nyelvtudomány éppen abban különbözik a gyakorlati, szűkebb 
nyelvészettől, hogy ezeket az összefüggéseket hangsúlyozza, ilyen 
perspektívában általánosítja a maga legszorosabb szaktudományos fel-
ismeréseit. Mivel minden jó és fontos nyelvészeti eredmény bizonyos 
aspektusból már „általános" nyelvészet is, néhol nehéz megvonni e 
diszciplína határait. Magyar nyelvtudományunk múltjában is igen sok 
értékes kezdeményezést utalhatunk az így értelmezett „általános" 
nyelvtudomány keretébe. Mindazáltal kétségtelen tény, hogy a 
legutóbbi időben alapvető változás történt e téren: a magyar nyelvészet 
határozott fordulatot tett az általános nyelvtudomány irányába. Hazai 
használatra ezt a célt szolgálja a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-
tudományi Intézetének és az ELTE Általános Nyelvtudományi Tan-
székének munkatársai által létrehozott tanulmánygyűjtemény-sorozat, 
amely Általános Nyelvészeti Tanulmányok címmel voltaképpen már 
évtizedes évkönyvsorozat. Az egyes kötetek szinte a kezdettől fogva 
tematikus jellegűek. Ezt a vonást a szerkesztői előszavak és utószavak 
rendszerint hangsúlyozzák, olyan módon is, hogy kommentálják a 
közölt tanulmányokat. A tanulmányokat magyar szerzők írták, 
fordítások nincsenek, önálló tanulmányok, kisebb cikkek, a harmadik 
kötettől kezdve könyvismertetések olvashatók. Vita ritka, hírek vagy 
egyéb rovatok nincsenek. Az eddigi összes kötet szerkesztője volt 
Telegdi Zsigmond professzor, több ízben mások segítségével. Körülbelül 
évenként, nagyjából azonos terjedelemben jelent meg e sorozat, együtt-
véve mintegy 200 tanulmányt és körülbelül ennyi könyvismertetést 
közölve. Jelentős vállalkozás, illő áttekinteni az eddigi kötetek sor-
rendjét. 

I. 1963. 339 lap. Elsősorban a nyelv, a mondat és a stílus jelen-
ségeivel foglalkozik. 

II. 1964. 322 lap, Kalmár László szerkesztői részvételével, „a 
matematikai nyelvészet és a gépi fordítás kérdései" témakörben. 

III. 1965. 293 lap. Főként a grammatika és a nyelvtipológia 
kérdéseit érinti. 

IV. 1966. 344 lap. A szemantika és a lexikológia köréből közöl 
tanulmányokat. 



Szemle 589 

V. 1967. 344 lap. A nyelvi struktúra és a nyelvtörténet kérdéseit 
vizsgálja, különös tekintettel a nyelvi változásokra. 

VI. 1969. 469 lap. Károly Sándor szerkesztői közreműködésével. 
Alcíme szerint Előkészítő dolgozatok a magyar nyelv generatív 
nyelvtana témaköréből. 

VII. 1970. 330 lap. Nyelv és gondolkodás témáit érinti, nemcsak 
nyelvészek, hanem filozófusok, pszichológusok közreműködésével. 

VIII. 1972. 328 lap. Szépe György szerkesztői közreműködésével. 
Nyelv és társadalom címen elsősorban a kommunikációelmélet körébe 
tartozó tanulmányokat közöl, tudományközi jellegű kötet. 

IX. 1973. 225 lap. Dezső László szerkesztői közreműködésével. 
Grammatikai tanulmányokat hoz, elsősorban a mondattan köréből. 

X. 1974. 315 lap. Szépe György szerkesztői közreműködésével. A 
nyelv hangdomlniuma alcím jelzi, hogy a hangtan igen sokoldalú meg-
közelítéseit tartalmazza. 

XI. 1976. 380 lap. Szépe György szerkesztői közreműködésével. Л 
szöveg megközelítései alcímmel. 

XII. 1977. előkészületben A kultúra és a nyelv témakörből. 
'További kötetek is tematikus elrendezésben készülnek. 

* 

Az egyes kötetek közvetve és közvetlenül kapcsolódhatnak az 
irodalomtudományhoz, leginkább a stilisztika és szövegelemzés kérdés-
köréhöz. Ha elfogadjuk azt a felismerést, hogy például a nyelv 
mondattani és esetleg jelentéstani szerkezetei egymásból levezethető, 
mintegy algoritmikus jellegűek (az ún. transzformációs vagy generatív 
grammatika és szemantika ezt tartja alapgondolatának), felmerülhet az 
a gondolat is, hogy e szabályok nemcsak az utólagos nyelvészeti analízis 
során, hanem a műalkotások megszövegezése, esetleg befogadása során 
is szerepet játszanak. Azt pedig nyilvánvalónak tarthatjuk, hogy például 
a fordítás, a stílusváltozás, a különböző műfajokba átültetés (megannyi 
irodalomtudományi probléma) során ilyen szabályosságok több-
kevesebb tudatosságú alkalmazására is sor kerül. Ilyen módon a 
grammatikai és jelentéstani tanulmányok érdekelhetik az irodalom-
kutatót is. Elsősorban a hangtan nyelvész-vizsgálói dolgoztak ki olyan 
elméleteket, amelyek a hangok rendszerét, és a rendszerek milyenségét 
illetik. Itt az oppozíciók és korrelációk objektív rendszernek tűnnek, és 
két szempontból is kapcsolódnak az irodalmi elemzéshez. Egyrészt több 
poétikai jelenség (rím, ritmus) mintegy „természetes" alapjait adják, 
másrészt módszertanilag más kérdések vizsgálatában is felhasználhatók. 
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Az ún. bináris oppozíciók módszere például a hangtanból mára a 
műfajelméletbe és a stíluskutatásba is átkerült. A kommunikációelmélet 
(és a szociolingvisztika, kulturális lingvisztika) azt a keretet adja meg, 
amelyen belül az irodalmi művet a közlés egyik válfajának nevezhetjük. 
Itt a leírás szempontjait és terminológiáját meríthetjük a nyelvészek 
műveiből. Nyelv és gondolkodás témakörében a művészi alkotás 
természetesen fontos, önálló terület (bár ezt nálunk érdemben nem 
érintették az évkönyv cikkírói). 

A most említett témákat illetően az Általános Nyelvészeti Tanul-
mányok mondhatnánk paradox helyet foglal el a hazai irodalom-
tudomány szempontjából. Mint említettük, a témakörök fontosak, és 
újabban megjelentek irodalomelméletünkben is. Azonban irodalom-
kutatóink ugyanazokból az eredeti forrásokból merítenek, mint a 
magyar nyelvészek. A kommunikációelmélet, generatív grammatika 
gondolatait és terminusait is irodalomkutatóink amerikai, francia, 
német kollegáiktól, és nem azok magyar nyelvész-követőitől veszik. Ez 
a párhuzamos hatás és átvétel mégsem hiba, inkább előny. Ugyanis 
néhány területen (szövegelmélet, narratív struktúrák, szegmentálás) 
irodalomtudományunk, más területeken (fonetika, tipológia) 
nyelvészeink jutottak előbbre a modern módszerek megismerésében -
alkalmazásában. Mivel igen sok magyar nyelvű tanulmánykötet hozta a 
korszerű külföldi nyelvtudomány eredményeit, ez is megkönnyíti azt, 
hogy irodalmáraink a közvetlen forrásokból tájékozódjanak. Ugyan-
akkor az Általános Nyelvészeti Tanulmányok és más publikációk 
hasábjain igen jól felhasználható anyag gyűlt össze. Magyar és nem 
magyar anyagon konkrét tanulmányok olvashatók itt, amelyek jól fel-
használhatók a magyar irodalmi alkotások vizsgálata során. Nem 
egészen azonos dolog ugyanis, hogyha költeményeink hangtani vagy 
mondattani vizsgálatában csak a nemzetközi adatokat, vagy már a 
magyar nyelvre érvényes hazai megállapításokat idézzük. Éppen e téren 
van még pótolnivalója a magyar irodalomkutatóknak. 

Külön kell szót ejtenünk a XI., szövegelméleti kötetről. Ez áll a 
legközelebb az irodalomtudományhoz, nem véletlen, hogy a bemutatott 
munkák, ismertetett tanulmányok és az évkönyv magyar szerzői között 
egyaránt minden eddigi köteténél több az irodalomkutató. A kitűnően 
szerkesztett (és felesleges szerkesztői mentegetőzés-utószóval is ellátott) 
kötet egy olyan lényeges kérdést érint, amely a nyelvészek számára egy 
fontos, de csak legújabban önállósodó diszciplína, a mondatnál nagyobb 
nyelvi képződmények kutatásaként szerepel, az irodalmárok szemében 
azonban a voltaképpeni feladat: a költői alkotások vizsgálata. 

A szövegelméleti kötet jellemzően évkönyv-kiadvány, a sokféleség 
nem mindig ad egységet, a 18 tanulmány sokféle témát érint. Olvas-
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hatunk szemantikáról, a kifejezés utaló szerepéről, és jó néhány alkal-
mazott szövegvizsgálatról. Ez utóbbiakban a különböző módszerek 
között vajmi kevés a közös. Tacitust a klasszika-füológia, az ószerb-
horvát okleveleket a diplomatika, a számítógépek nyelvét a kibernetika 
fogalmaival magyarázzák. A szerkesztő szerint voltaképpen csak két 
tanulmány ad szövegelméleti elemzést: ezek a hiányos mondat és a 
mondatszerkesztés kérdéseivel foglalkoznak, irodalomkutatás szem-
pontjából csak közvetve hasznosítható írások. Mintegy 20 ismertetés is 
olvasható a kötetben. Itt méginkább látszik, hogy néhány tervbe vett 
írás nem készült el a kötet számára. Ez a gazdag ismertetés-sorozat 
egyáltalán nem ad képet a témakörről, alapvető fontosságú munkák 
hiányoznak, ugyanakkor esetleges műveket ismertetnek. A mostanság 
eluralkodó hazai ismertetés-áradatban ritka kivételként a recenziók 
általában tartalmiak, pontosak és kitűnő az 1970-es szegedi novella-
elemző ülés publikációjának ismertetése. Ez sokkal jobban érzékeli a 
téma fontosságát és újszerűségét, mint a korábbi, semmitmondó 
irodalomtudományi recenziók. Van Dijk generatív poétikájának 
bemutatása kifejezetten irodalomtudományi jellegű. Lotman magyar 
nyelvű tanulmánykötetéről ez az első érdemi munka hazánkban, 
Dressier könyve nyomán a német szöveg-nyelvészetről, a francia 
metafora-csoport munkáját ismertetve a mai generatív retorikáról olvas-
hatunk alapvető fontosságú recenziókat. Viszont kimaradt például a 
novellaelemzést megelőző verselemző-szimpozium, Van Dijk és 
irányzatának többi műve, Dressieren kívül a teljes és sokkal érdekesebb 
német szöveg-elmélet és még sok minden más a kötetből. Talán egy kis 
annotált bibliográfia, vagy legalább a magyarul máshol megjelent 
hasonló munkák-ismertetések könyvészetének közlése segíthetett volna. 
Mivel a már említett „párhuzamos" elsajátítás során például a Helikon 
és más publikációk hasábjain ugyanez a témakör már felmerült, jobban 
kellett volna koordinálni az irodalomtudósok és nyelvészek ismereteit. 
Az amúgy is túlterhelt szerkesztők vállára újabb teher mindez, mégis 
meg kell oldani, annál is inkább, mivel pl. a Helikon és más orgánumok 
terjedelmi okokból ugyancsak hiányos bemutatást adhattak e téma-
körből. 

Beszámolónk legvégén említjük azt a néhány tanulmányt, amelyek 
közvetlenül irodalmi-szövegelméleti tanulságokkal járnak. Csűri Károly 
a német nyomokon indult szegedi szövegelemző iskola módszerével a 
„rövid történet" mintaszerű elemzését adja. Herczeg Gyula mondat-
stilisztikai tanulmánya inkább előtanulmány. Horányi Özséb a vizuális 
„szövegről" írott cikke a szövegelméletnek a film és a rajz vizsgálatában 
való alkalmazhatóságát mutatja be. Ez nemcsak az irodalmi szöveg 
illusztrálásának vagy megfilmesítésének kutatói számára hasznos, hanem 
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például a verbális és nem-verbális szövegfelépítés („linearitás") össze-
vetésével igen fontos szempontokat adhat költői szövegek elemzéséhez. 
Kanyó Zoltán Szövegelmélet és irodalomelmélet című tanulmánya a 
szegedi iskola elveit fejti ki, alapvető fontosságú irodalomelméleti írás. 
Kelemen János a szöveg és jelentés kérdéseiről szólván voltaképpen a 
francia irodalomszemiotika néhány alapgondolatát járja körül. Ismer-
tetés és kommentár egyszerre ez az írás, egyikként sem teljes, mégis e 
témakör leghiggadtabb, elgondolkoztatóbb feldolgozása nálunk. Kiss 
Sándor irodalmi művek mondatelhatárolási kérdéseit tárgyalja, konkrét 
anyagbemutatással. Elméleti és gyakorlati kérdések kerülnek egymás 
mellé. Konkrét szövegelemzést nem olvashatunk a kötetben, az anyag 
inkább az elveket és módszereket mutatja be. 

Mindezt közvetlenül felhasználhatónak tartjuk az irodalom-
elméletben és alkalmazhatónak az irodalmi művek szövegelemzésében. 
Ez az általános nyelvészeti tanulmánykötet nagy részében jelentős 
hozzájárulás a magyar irodalomtudományhoz is. 

VOIGT VILMOS 


