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A gyáva és Az elveszett paradicsom című alkotásainak mélyebb 
bemutatására is.) ír az új ábrázolási módszerekről, s az új, szociográ-
fiai szemlélet áldásos hatásáról is. Umnyakova igen sok íróra, alko-
tásra hivatkozik rövid körképének megrajzolásánál. így például 
Tamási Áron, Örkény István, Cseres Tibor, Galgóczi Erzsébet, 
Somogyi Tóth Sándor, Sánta Ferenc alkotásai szép elemzésekben 
tárulnak az olvasók elé. 

Kiemelt helyet foglal el Németh László munkássága e rövid át-
tekintésben. Sarkadi mellett ő — Umnyakova elemzése szerint — 
a korszak legjelentősebb írója. Utal Móricz és Németh László alkotói 
módszereinek, lelki alkatuknak rokonságára. Több jelentős mű: a 
Bűn, az Utolsó kísérlet, az Emberi színjáték, az Égető Eszter, A nagy 
család, az Irgalom szerepel az irodalomtörténésznő értékelésében. 

Király István véleményét osztva a legkülönbözőbb területekre 
vonatkoztatva is érvényesnek érzi a móriczi hagyomány folytatását. 
Nemcsak a paraszti, falusi témáknál, de a morális, etikai kérdések 
sajátos megoldásainál is. így szól Szabó Magda és Illés Endre pálya-
futásáról. A könyv Illyés Gyula és Illés Endre rajongó szavaival 
zárul: ezekben tesznek hitet Móricz írói nagyságáról, hagyományai-
nak folytatásáról. 

Egy kiváló magyar író népszerűsítésében vállal ez a könyv nagy 
szerepet, s közben felhívja a figyelmet a felszabadulás utáni irodal-
munk sok jeles alkotására is. S ha tudjuk, hogy Móricz művei a 
Szovjetunióban 31 kiadást értek meg, mintegy 21 millió példányban, 
akkor becsülhetjük meg igazán Umnyakova kutatási szándékát és 
ezt a könyvet, amely nyilván újabb olvasókat szerez majd Móricz-
nak kedvenc szerzői: Tolsztoj, Csehov, Gorkij hazájában. (1985.) 

MARGÓCSY KLÁRA 

BALÁZS JÁNOS: A SZÖVEG 

Balázs Jánosnak, az általános nyelvészet professzorának könyve 
sokoldalú figyelemre tarthat számot. Egyszerre elégíti ki ugyanis a 
szöveget szakmai oldalról megközelítő nyelvész, a műveket elemző 
irodalmár, a szépirodalom iránt fogékony s olvasmányait értlmezni 
kívánó olvasók érdeklődését, s ugyanakkor gyakorlati segédeszközt 
nyújt mindazok számára, akik akár írásban, akár élőszóban : a tudo-
mányban, az oktatásban, az irodalomban vagy publicisztikában, 
vagy akár a szónoki beszédben hatni kívánnak olvasóikra, hall-
gatóikra. 
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A szerző a szöveggel mint a modern nyelvtudománynak a hetve-
nes évektől különösen kedvelt tárgyával foglalkozik, s hazánkban 
először összegezi a szövegtani kutatások eddigi legfontosabb ered-
ményeit; s teszi ezt oly módon, hogy előadásában a legel vontabb 
problémák is nyomon követhetők, világosak, érthetők. A szöveg és 
a mondatok viszonyát például így írja le: „ ( . . . ) a mondatot lánc-
szemhez, a szöveget pedig láncsorhoz is hasonlíthatjuk. Maga a lánc-
szem lehet kisebb is, nagyobb is. Terjedelmét elvben mindig növel-
hetjük. De zártságára folyton ügyelnünk kell. Ezzel szemben a lánc-
sornak elvileg nem kell ilyen zártnak lennie. Nem szükséges, hogy 
eleje és vége összekapcsolódjék. Csak az a fontos, hogy az egymás 
után következő láncszemek fűződjenek egybe." (19) 

A szövegnyelvészet rendszerét, terminológiai apparátusát tárgyaló 
fejezetek a kérdéskör tudománytörténeti előzményeit is bőségesen 
kiaknázzák. Szinte valamennyi fejtegetés Platón és Arisztotelész meg-
állapításaiból, az ókori retorikák és poétikák kategóriáiból indul ki, 
s a levelek és a prédikációk szerkesztésével foglalkozó középkori ars 
dictandik és ars praedicandikon, a humanizmus és a reneszánsz 
mesterein, a XVI—XVIII. századi jezsuita és protestáns, latin és 
magyar nyelvű magyarországi retorikákon át jut el a múlt századtól 
megerősödő stilisztikai iskolákig, majd a modern szövegtani kuta-
tásokig. S minthogy Balázs János minden felfogást, minden véle-
ményt kritikusan mérlegel, úgy jutunk e régi poétikai, retorikai 
tanítások birtokába, s úgy ismerkedünk meg a modern irányzatokkal, 
hogy kikristályosodnak a máig helyesnek tartható, a kutatásokat 
előrevivő megállapítások. 

A szövegalkotás tényezőivel foglalkozó fejezet (20— 35) egyforma 
hangsúlyt vet a négy komponensre: ezek a szövegező, a szövegértő, 
a közlés s a dolog, amire az vonatkozik. A szövegező mondhat 
önmagáról valamit (ez a közlés emotiv funkciója). Máskor szavait 
felhívásként intézi valakihez (konativ funkció), de vonatkozhat a 
közlés a minket körülvevő világra (referenciális funkció), s szóba 
kerülhet a nyelv maga is mint eszköztár (metanyelvi funkció). Mind 
e funkciókat az Ómagyar Mária Siralomtól kezdve Radnótiig, 
Arisztotelésztől Jakobsonig terjedő idézetek illusztrálják. Egy sza-
kasznyit csak azért emelünk ki ebből a részből, mert a kötet szer-
zőjének stílusát és stílusérzékenységét egyaránt jellemzi: „ D e kell-e 
említenünk Ányos Pált, aki boldogtalan panaszait a halvány holdnál 
rebegi el; Csokonait, aki elpusztult reményét a tihanyi bércek között 
siratja. (. . .) Vagy Tóth Árpádot, aki a magány kínzó gyötrelmeit 
fájlalja : »0, jaj, barátság, és jaj szerelem ! / Ó, jaj, az út lélektől 
lélekig! / Küldözzük a szem csüggedt sugarát, / S köztünk a roppant, 
jeges űr lakik!« Vagy József Attilát, aki emberi hitében végképp meg-
rendülve panaszolja: ». . . Nagyon fáj.«" (28) 
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A szövegalkotás és a szövegértés a nyelvi közlés dinamizmusában 
valósul meg (36—56). Humboldt nevezetes nyilatkozata emeli ki, 
hogy a nyelv nem mint mű (ergon), hanem mint tevékenység (ener-
geia) jelentkezik, ha tehát a nyelvet a szövegalkotás folyamatában 
vizsgáljuk, azt kell kutatnunk, hogy a nyelvi kifejezőeszközöket 
közlésbeli céljainknak megfelelően hogyan használjuk fel. E célra-
irányultságnak a közlés szándékában, mondanivalónk tudatosulásá-
ban, majd megvalósulásában : a gondolkodás és a beszéd folyamatá-
ban jelentkező aktusai mellett nem hagyható figyelmen kívül a szöveg-
értő reagálása, várható visszajelzése sem. A szóbeli közlésben különö-
sen nagy szerepe van a szituációnak, mind a szóbeli, mind az írásbeli 
közlésben pedig egyaránt igen fontos a szövegkontextus. A szöveg 
jelentése egyrészt szituacionális, másrészt kontextuális kapcsolatain 
alapszik. 

A szövegszerkesztés és a beszédaktusok című fejezet (56— 87) azzal 
foglalkozik, hogy a beszédaktusok rendjét a közlés célja szabja meg. 
Bőséges képet kapunk arról, hogy az antik retorikák milyen útba-
igazítást adtak a különféle szónoki beszédek egyes részeinek meg-
szerkesztésére nézve. A poétikák a költői művek egymást követő 
szakaszainak rendjét írják elő. A középkori ars dictandik a levélírás 
szabályait tárják fel. Mindezt annak érdekében, hogy az előadottak 
hatásfoka növekedjék. Az ezzel kapcsolatos modern terminusokat 
jól illusztrálja a következő példa. Minden egyes mondatfajtának van 
egy potenciális lokációs értéke. A kommunikáció folyamatában ezek 
meghatározott szerepet játszanak, sajátos illokúciós értékel nyernek. 
Minden olyan körülmény, mely a szöveget hatékonyabbá teszi, 
annak perlokúciós értékéi növeli. A fejezet végén beszédes példákkal 
szemlélteti a szerző, hogy a megszokott rendtől való eltérés hogyan 
fejezhet ki például hevesebb érzelmet, indulatot: „Rabok legyünk 
vagy szabadok ? Ez a kérdés, válasszatok«" 

A szöveg és címe (87— 108) a címadás fejlődésének történetét, a 
címtípusokat s azok kifejező értékét tárgyalja. 

Három nagy fejezet foglalkozik a szöveg szintaktikai (109—138), 
szemantikai (138— 165) és pragmatikai (165— 194) szintjével. 

A szöveg mondatait úgy kell egymáshoz fűzni, hogy lineárisan 
haladva minden egyes mondat szintaktikailag kapcsolódjék az előző-
höz. A szövegösszefüggésben különböző elemek szolgálhatják ezt a 
kapcsolatot. Az anaforikus (az előzményre, visszafelé utaló) elemek 
arra valók, hogy az előző mondatokban előforduló, már ismert név-
szói szerkezetet ne kelljen megismételni, azt helyettesítik. Ez leg-
többször névmás. (Volt egyszer egy király, Volt annak egy lánya.) 
A szövegelőzmény helyettesítésének vagy akár elhagyásának alap-
feltétele a referenciális azonosság, vagyis hogy a valóságnak ugyan-
arra a darabjára vonatkozzék. Nyelvünk az igealakkal is vissza-
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utalhat az előző mondat névszói részére: „Tegnap találkoztam egy 
barátommal. Már évek óta nem láttam." — A katafora az elöre-
utalást szolgálja. Ez is elsősorban mutató névmás vagy egyéb — 
Hadrovics műszavával — tartalomváró elem: „Kossuth Lajos azt 
üzente, Elfogyott a regimentje". A szövegszerkesztésben támaszkod-
hatunk olyan preszuppozíciókrn (előfeltevésekre), melyekről a hallgató 
bizonyára tud, tehát nem szükséges külön közlésük, elhagyhatók. 

Szemantikai szinten a szöveget témájának azonossága teszi össze-
függővé. A tematikus névszó sűrű ismétlése a tudományos értekezé-
sek (lexikoncikkek) sajátossága, de a költői stílus is felhasználja az 
ismétlést a gondolatok párhuzamba állítására. A szövegszerveződés 
folyamán a már említett tulajdonnév köznévvel, az említett köznév 
pedig szinonimájával vagy olyan más köznévvel helyettesíthető, mely-
nek jelentésköre nagyobb, mint a helyettesítetté : „Péter már iskolás. 
A fiúcska szeret tanulni". 

A szöveg pragmatikai szintjének vizsgálatakor abból kell kiindul-
nunk, hogy a szöveg mondatai valamely létező vagy lehetséges világ 
tényállásaira vonatkoznak. Minthogy a világ dolgairól szerzett 
ismereteink alapján bizonyos összefüggések maguktól értődnek, 
gyakran fölösleges a következtetés valamennyi láncszemét kifejteni : 
az összevont szillogizmus a mindennapi társalgás igényeit például 
tökéletesen kielégítheti, ha a világról való tapasztalataink azonosak : 
Májusban fagyok voltak. Az idén drága lesz a gyümölcs. Különböző 
korszakoknak a világról alkotott képe lehet változó, ezért a prag-
matikai szint vizsgálata kell, hogy szorosan hozzátartozzék különö-
sen az irodalmi szövegek vizsgálatához. Balázs János e fejezetben 
részletesen foglalkozik az iróniával és a groteszkkel. 

A szöveg témája, az aktuális és a tematikus tagolódás (195—220) 
című fejezet a témáról kifejti, hogy az mint a mondanivaló tárgya 
úgy szervezi értelmes egésszé a szöveget, hogy a mondatoknak nem-
csak önmagukban van értelmük, hanem miközben azok az előzmé-
nyekhez kapcsolódnak, a későbbiekhez való szerves kapcsolódást is 
előkészítik. Majd a tömör összefoglalás főbb mozzanatait tárgyalja 
a szerző: kihagyás, válogatás, általánosítás, újraszerkesztés. Az aktuá-
lis, vagyis szövegmondatbeli téma a közlés ismert eleme, a mondat-
beli közlésben ehhez képest új a réma. A téma—réma sorrendje, 
terjedelme, formai építkezése megannyi meghatározó jeggyel bővítik 
a műfajt. A téma—réma sorrend racionális, a réma—téma sorrend 
emocionális töltésű. (Ebcsont beforr. — Csendesek a tanyák.) A téma— 
réma sorrendű kijelentő mondatok Petőfi költészetében, ha két tag-
juk nagyjából azonos terjedelmű, gyakran szentenciaszerű közlést 
tartalmaznak. Ha a téma rövidebb, a mondat főleg reflexiót fejez ki, 
ha viszont a réma a kisebb terjedelmű, ennek retorikai funkciója van. 
Szépirodalmi példák illusztrálják a téma, réma egy, illetve több 
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mondatban való különböző megszerkesztésének stilisztikai követ-
kezményeit is. 

A szövegszerkezeti modellek mint szuperstruktúrák című nagy feje-
zet először a versszövegek struktúráját elemzi (221 — 245), bizonyítva, 
mennyire meghatározza a versforma a versszöveg megformálását, 
s így a versszöveg struktúrája egyben a tartalom szervezőjévé is 
válik. Az ókori retorikáktól kezdve foglalkoznak az ékes szókötés 
(syntaxis ornata) módjaival. Már Erasmus felismerte, hogy valamely 
szöveg mondatait többféleképpen lehet transzformálni. Felcserélhet-
jük az eredeti fogalmazvány egyes szavait alkalmasabbakra: ekkor 
paradigmatikus szinten végzünk átalakítást. Erasmus a Tuae literae 
me magnopere delectarunt (Soraid nagyon megörvendeztettek) mon-
datnak csaknem 150 variációját sorolja elő. De átrendezhetjük a 
mondatok szerkezetét is: ez a szintaktikai szintű módosítás. Erasmus 
az előbbi mondat 140 ilyen transzformját közli. Természetesen mind-
két átalakítás a stílusérték változásával jár. 

Az érvelés és a szónoki beszéd szerkezete mint szuperstruktúra 
(245— 273) című fejezet a műfaj tartalmára és logikai felépítésére vo-
natkozó kritériumokat gyűjti össze az ókortól napjainkig, s a többi kö-
zött Pázmány, II. Rákóczi Ferenc, Kölcsey, Kossuth szónoklatainak 
elemzésével a hazai szónoklattan klasszikus, történeti alapjait vázolja. 

Az oklevél és a levél szerkezete (273—323) a középkori oklevelek 
kiállításának szigorúan előírt, minden részletre kiterjedő szabályait 
foglalja össze, s kiderül, milyen pontosan tükröződik ezekben a 
beszédaktusok szövegszervező szerepe. Hasonlóak ehhez az ars dic-
tandikban előírt, a levél megszerkesztésére vonatkozó szabályok 
(salutatio, captatio benevolentiae, nar ratio, petitio, conclusio). Nádasdy, 
Balassi, Pázmány, Rákóczi, Mikes, Ady, Babits, Kosztolányi stb. 
leveleinek elemzése teszi gazdaggá e fejezetet. 

Az elbeszélő szövegek szerkezete (323— 340) a folklórművészeti for-
mákkal, ezen belül a varázsmesék struktúrájával foglalkozik. 

A kötetet rendkívül gazdag, több mint 300 egységből álló bib-
liográfia zárja, s ez a további tájékozódást jelentősen megkönnyíti. 

E recenzió közel sem tudott mélyére hatolni e mind az elméleti 
kérdések kifejtésében, mind a stíluselemzésekben oly sokrétű, színes 
és változatos munkának. De nem is kívánta kivonatolni a könyvet, 
s ezáltal áttanulmányozása alól felmenteni az olvasót. A z érdeklődést 
akarta felkelteni, hiszen Balázs János professzor műve nemcsak kriti-
kus összefoglalása az eddigi szövegtani vizsgálatoknak, s nemcsak 
gyakorlati segítséget nyújt mindazoknak, akik élőszóban vagy írás-
ban hatni kívánnak környezetükre, hanem új kutatási lehetőségeket 
is feltár, s további vizsgálódásokra ösztönöz. E kötet aligha hiányoz-
hat kutatóink és tanáraink könyvespolcáról. (Gondolat Kiadó, 1985.) 

E. ABAFFY ERZSÉBET 


