
A szövegelmélet alapkérdései Laziczius Gyula 
megvilágításában 

1. Mint közismert, K. BÜHLER nevéhez fűződik a b e s z é d c s e l e k 
v é s (Sprechhandlung) é s a n y e l v m ű (Sprach werk) éles elhatárolása. Bühler 
a beszédet az emberi cselekvések egyikeként szemléli. Szerinte minden konkrét 
beszédfolyamat életszerű kapcsolatban áll az ember egyéb értelmi magatartás
formáival; a cselekvések között foglal helyet és maga is cselekvés („Denn 
jedes konkrete Sprechen steht im Lebensverbande mit dem übrigen sinnvollen 
Verhalten eines Menschen; es s t e h t unter Handlungen und i s t s e l b s t 
eine Handlung" BÜHLER 1934.52). A pszichológus szemszögéből nézve a beszéd
cselekvés az emberi tevékenység egyéb formáival egyezően mint c é l r a 
i r á n y u l ó m ű v e l e t (,,zielgesteurte Tätigkeit") mutatkozik meg; a 
beszélő, amikor beszédszerveit működtetni kezdi, éppúgy célirányos cselek
vésbe kezd, mint az, aki kezét nyújtja ki, hogy valamit megragadjon vole. 

Az ilyen tevékenység célja nyilvánvalóan valaminek a létrehozása, meg-
\ alósítása. Aki a kezét működteti, valamit meg akar fogni vele, vagy szerszám 
segítségével valami m ű v e t kíván így megalkotni, ami tevékenységének 
„kézzelfogható" eredménye lesz majd. Ehhez hasonlóan a beszédtevékenység 
célja is valamiféle m ű létrehozása. S mert m ű n e k általánosságban m i n d 
a z t nevezhetjük, amit valaki cselekvő munkája által megalkot, megvalósít, 
azt, amit beszélőszervei mozgatásával hoz létre, b e s z é d m ű n e k ( Sprech -
werk) lehetne neveznünk. Feltűnő azonban, hogy Bühler nem beszédműről, 
hanem csupán nyelvműről (Sprachwerk) tesz említést. Ez következetlenségnek 
látszik. Valójában mégsem egészen az. Bühler ugyanis Arisztotelészre hivat
kozva éles különbséget tesz az emberi cselekvésnek kezdetleges és művészi 
formája között; az előbbit — Arisztotelész nyomán — p r a x i s-nak, az utób
bit p o e s is-nek nevezve. Űgy véli, hogy lényeges különbség van a gyermek 
játékos időtöltése (Handlungsspiel) és a felnőttek komoly alkotó munkája 
(Werkspiel) között, hiszen értékesnek, maradandónak csak az utóbbit tekint
hetjük. Ugyanígy szerinte a beszédtevékenységnek csupán az az eredménye 
érdemel figyelmet, ami, elszakadva attól, aki létrehozta, mint n y e 1 v m ű 
(Sprachwerk) válik közkinccsé, mint egy-egy szállóige vagy költői remekmű. 

Mármost kétségtelen, hogy a művelődéstörténész vagy az irodalomtudós 
számára valóban csak az ilyen jeles nyelvi alkotások értékesek, ugyanúgy, 
mint ahogyan a művészettörténészt is csupán a művészi értékű emberi produk
tumok érdeklik, a gyermek játékos tákolmányai nem. De vajon a nyelvész 
kirekesztheti-e vizsgálódásainak köréből a mindennapi beszódtevékenység 
művészi szempontból nem, vagy alig értékelhető termékeinek, a közönséges 
beszédműveknek, vagy a pszichológus a gyermek játékos tevékenységének 
a tanulmányozását? Nyilvánvalóan nem. Bühler felfogása tehát nyelvészeti 
szempontból egyoldalúnak, s végső soron elfogadhatatlannak bizonyul. 
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2. A fent ismertetett bühleri koncepció gyengéire már LAZICZIUS is 
rátapintott. Szerinte a beszédet — Bühlert követve — valóban felfoghatjuk 
cselekvésnek, a beszélés is lényegileg célra irányuló tevékenység. Hangsúlyozza 
azonban, hogy tévednénk, ha a beszélést — SAUSSURE terminológiáját követve 
— kizárólag p á r o l e-jelenségnek tekintenénk, mivel a beszélósben „nemcsak 
egyéni mozzanatok vannak, hanem társadalmiak is" (LAZICZIUS 1942. 24; 
ugyanígy már korábban is, vö. LAZICZIUS 1939. 165). Ezt könnyű belátnunk 
— mondja tovább Laziczius — ha figyelembe vesszük, hogy beszédszerveinket 
a nyelvi kommunikáció során nem működtethetjük egyéni tetszésünk szerint, 
hanem csupán úgy, ahogyan azt a nyelvközösség „íratlan parancsai megszab
ják". Bizonyos egyéni ejtéssajátságok megengedhetők ugyan, de „a megsza
bott irányvonalaktól" lényegesen nem lehet eltérnünk. Laziczius helyesen emeli 
ki a nyelvi kommunikáció társas (= társadalmi) jellegét: „Ha a beszédtevó-
kenységben csak egyéni mozzanatok volnának, nem is irányulhatna célra: csak 
egyéni megnyilatkozások alapján megértés nem jöhet létre" (LAZICZIUS 1942. 
24; értelmileg ugyanígy: LAZICZIUS 1939. 165). 

Ehhez Laziczius — jegyzetben — még hozzáteszi, hogy nem lehet egyet 
értenünk Saussure-nek azzal a megállapításával sem, amely szerint a hangkép
zés (phonation) és a nyelv (langue) élesen elkülönítendő (SAUSSURE 1916. 37), 
mivel „a hangképek kivitelezése egyáltalában nem érinti magát a rendszert" 
(SAUSSURE 1967. 36). Laziczius nyilván arra gondolt, hogy mivel a hangképzés 
a beszédcselekvés folyamán történik, a beszélésben pedig az egyéni mozzanatok 
mellett szükségképpen jelen vannak társadalmiak is, a hangképek kivitelezése 
sem lehet teljesen egyéni, ha a beszélő azt akarja, hogy megértsék, s ha súlyt 
helyez arra, hogy megnyilatkozása megfeleljen a nyelvi kommunikáció társa
dalmilag kialakult normáinak. 

3; Amióta Saussure egyetemi előadásait más tanítványainak újabban 
előkerült feljegyzései alapján is rekonstruálhatjuk, egyre inkább kételkednünk 
kell abban, hogy Saussure valóban teljesen egyéninek tekintette a parole-
jelenségeket. Az egyik ilyen feljegyzésben ugyanis azt olvashatjuk, hogy a 
parole maga, amely a társalgás szükségléteinek megfelelően, sajátos beszéd
művelet eredményeképpen a beszélő hangkópzőszerveinek működtetésével jön 
létre („ . . . qui est amené sur les lèvres par les besoins du discours, et par une 
opération particulière. . ' . " ) , a lehető legnagyobb mértékben társadalmi jel
legű ( , , . . . la sphère parole est la plus sociale . . . " ) , míg maga a nyelv (=langue), 
mint mindannak az összessége, ami az egyén agyában, a hallott és begyakorlott 
formáknak és ezek értelmének elraktározódása révén van jelen („Tout ce qui 
est contenu dans le cerveau de l'individu, le dépôt des formes entendues et pra
tiquées et de leur sens . . . " ) , valójában a legteljesebb mértékben egyéni 
( , , . . . est la plus complètement individuelle" SAUSSURE 1957. 145). Ez a meg
fogalmazás teljes ellentétben áll a l a n g u e és p a r o l e meghatározásának 
korábban ismert szövegével. Ha az imént idézett szövegvariánsok valóban 
híven tükrözik Saussure okfejtését, akkor azt kell hinnünk, hogy a genfi mester 
teljes tudatában volt a beszéd(aktus) társadalmi meghatározottságának (vö. 
még DUCROT 1972. 9). Amit tehát Laziczius bírálatként mondott a p a r o l e 
teljesen egyéni jellegére vonatkozó állítólagos Saussure-i megállapításokról, 
teljesen jogos és mindenképpen helyes, ha a C o u r s hagyományos szövegéből 
indulunk ki, de tárgytalan, ha az újabb variánsokat vesszük figyelembe, mivel 
ezek értelme lényegében véve azonos Laziczius fenti megjegyzésével. 

4. A társadalmi meghatározottság tényét emeli ki Laziczius a beszed-
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aktusok vonatkozásában is. Bühler a beszédaktust ( S p r e c h a k t ) mint a 
beszélés magasabb szintjét elemezve rámutatot t arra, hogy az ezzel kapcsola
tos megállapítások még igen elnagyoltak és vitatottak. Említi azokat az elem
zéseket, amelyek HtrssEKLnek Logische Untersuchungen című művében olvas
hatók a jelentéskölcsönző aktusokról. Hogy a ló szó konkrét egyedet jelöl-e, 
vagy általában az állatok egy fajára utal, azt a kontextus, vagy a beszédszi
tuáció alapján tudhatjuk meg. A hallgató, aki az ezzel kapcsolatos szöveget 
helyesen értelmezi (dekódolja), ezáltal mintegy belehelyezkedik a beszélő 
gondolatvilágába, míg a beszélő az említett szónak szabatosabb, határozottabb 
értelmet kölcsönöz, mint amit az elszigetelt ló szó sugallhatna. Nincs olyan 
szótár — jegyzi meg ezután Bühler —, amely a Husserltől tárgyalt jelentés
kölcsönző aktusokról számot adna, hiszen magában a nyelvben az efféle foga
lomszavak jószerint csak mint tulajdonnevek szerepelnek, úgy mint mondjuk 
Szókratész (,,In keinem Lexikon sind die Akt Charaktere HUSSERLS mitverzeich
net, es sei denn, das Wort wird in der Sprache einseitig als Eigenname verwen
det wie SOKRATES." (BÜHLER 1934. 63). 

Igaz, hogy a legtöbb szótár nem tesz említést arról, hogy mondjuk a ló 
szó nemcsak a patás állatoknak egy faját jelöli, hanem e faj egy-egy konkrét 
egyedét is. A legújabb és legjobb értelmező szótárak azonban már erre is utalnak 
(így az ÉrtSz. is !), sőt ezenfelül — szükség esetén — részletesen beszámolnak 
arról is, hogy az egyes szavak milyen szövegösszefüggésben jut(hat)nak bizo
nyos jelentésekhez. 

Bühler fenti észrevételeire célozva Laziczius elismeri, hogy az egyén 
„céljának megfelelően, jelentéseket kölcsönözhet és kölcsönöz is a szavaknak", 
de — teszi mindjárt hozzá — „ez a jelentésadás megint csak nem történhetik 
egészen egyéni módok" (LAZICZIUS 1942. 24; vö. LAZICZIUS 1939, 165). Példa
ként a ház szót említi, amelyet sok mindenre vonatkoztathatunk, „a csiga kis 
védőpáncéljától kezdve a parlamentig", de azért „mégsem mindenre, s főleg 
nem egyéni tetszés szerint". Ezen a téren szerinte talán nagyobb is az egyéni 
szabadság mint az ejtésmódok esetében, de azért „itt is vannak korlátok, ame
lyeket a közösség állít, és amelyeket az egyénnek figyelembe kell vennie", 
íróknál elég gyakori a szokatlan szóhasználat, s ez fel is tűnik az olvasónak 
(LAZICZIUS 1942. 24). Végső megállapítása az, hogy a beszédcselekvésekben 
(Sprechhandlungen) és a beszédaktusokban (Sprechakt) egyaránt találhatunk 
egyéni és társadalmi mozzanatokat (LAZICZIUS 1939. 165; 1942. 25). Ezzel 
mindenképpen egyetértünk. Semmiképpen sem helyeselhetjük viszont azt a 
következtetését, amit ebből vont le. Szerinte ugyanis mind a beszédcselekvés, 
mind pedig a beszédaktus éppen ezért „lényegileg langage természetű, tehát 
nem is tanulmányozható a vegyessége miat t" (Laziczius 1942. 25; vö. LAZICZIUS 
1939. 165). Ez — ma egyre általánosabb felfogás szerint — túlságosan merev 
álláspont. Napjainkban egyre többen kezdik ugyanis felismerni, hogy mind a 
beszédcselekvés maga, mind pedig egy-egy beszédaktus nemcsak egyéni, 
hanem — a nyelvi kommunikáció társas (társadalmi) jellege folytán — bizo
nyos mértékig egyben közösségi mozzanatokat is tartalmaz, s hogy éppen 
ezért maguk a p á r o l e-jelenségek szükségképpen kétarcúak: egyfelől az 
egyén, másfelől viszont a társadalom felé is tekintenek. 

Az angol analitikus nyelvfilozófia egyik képviselője, J . R. SEARLE a 
beszélést — J . L. AuSTiNt és P . F . STRAWsoNt követve — úgy tekinti, mint 
olyan beszédaktusok (speech acts) sorozatát, amelyeknek folyamán megerősítünk 
valamit, parancsokat adunk, kérdezünk, ígéreteket teszünk és így tovább, még 
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elvontabb szinten: közlésünket valamire vonatkoztatjuk, predikatív viszonyo
kat hozunk létre; mindez azonban szerinte csak úgy lehetséges, ha ezek az 
aktusok a nyelvi elemek használatának bizonyos szabályai szerint valósulnak 
meg. Mivel pedig e szabályok szükségképpen társadalmi természetűek, Searle 
hangsúlyozza, hogy a beszédaktusok tanulmányozása megfelelő módon csakis 
a Saussure-i értelemben vett langue kutatásának módszereivel valósítható meg 
( , , . . . an adéquate study of speech acts is a study of langue" (SEARLE 1970. 17). 
Űgy hiszem, ez a megfogalmazás annyiban elfogadhatóbb, mint Lazicziusé, 
amennyiben lehetőséget, sőt tudományos rangot biztosít a korábban teljesen 
egyéninek (parole-természetűnek) tekintett, s ezért az igazán „komoly" kutatá
sok köréből kizárt beszédaktusok vizsgálata számára. Persze, Lazicziusnak 
abban mégis igaza van, hogy a beszédaktus — egy-egy szituációban — feltét
lenül egyéni is, s e kettőssége miatt — ha tetszik — Saussure terminológiáját 
komolyan véve — langage jellegűnek is minősíthetjük. Ez azonban aligha lehet 
akadálya annak, hogy a beszédaktusokat tanulmányozzuk. 

5. Napjaink egyik legtöbbet vitatott nyelvfilozófiai kérdésének jobb 
megértését segítheti elő Lazicziusnak egy másik találó megjegyzése arra vonat
kozólag, hogy a bühleri értelemben vett nyelvmű ( S p r a c h w e r k ) mennyi
ben függetlenülhet, szakadhat el alkotójától. Laziczius szerint annyi kétség
telen, hogy a kész alkotás ,,már kívül áll az alkotóján, fizikailag elvált tőle", 
de ez az elszakadás ,,mindig csak külsőséges: a mű az alkotójától lényegileg 
sohasem tud elszakadni", mivel az igazi alkotás ,,mindig egyéni, mindig egy
szeri" (LAZICZIUS 1942. 25, vö. 1939. 166). Ezzel a megállapítással természete
sen szintén egyet érthetünk, de ebben a formájában a nyelvészet keretein belül 
maradva nem sokat kezdhetünk vele, hiszen érvénye inkább a művészetszocio
lógia területére terjed ki. A kész nyelvmű, sőt bármely beszódmű tekinthető 
azonban olyan kész szövegnek is, amely egy bizonyos beszédcselekvés folya
mán, beszédaktusok egybeszövődésével valamely meghatározott beszédhely
zetben (szituációban) jött létre. Mármost kétségtelen, hogy egy-egy adott szö
veg létrejötte maga mindig meghatározott térhez és időhöz, szituációhoz van 
kötve, s így egyedi, egyszeri jellegű, ami azonban, mint fentebb láttuk, a nyelvi 
kommunikáció mivoltának megfelelőleg, ugyanakkor mégsem csak egyéni, 
hanem társadalmi jellegű is. A beszédműnek és nyelvműnek mint szövegnek a 
kialakulása tehát nem érthető meg, sőt nem is képzelhető el bizonyos megha
tározott szituáció nélkül, amely megszabja, hogy ki alkotja meg a kérdéses 
szöveget, mint közleményt, kihez kíván vele szólni, mit akar vele mondani, 
milyen hatást óhajt vele elérni. A szöveg mint közlés csak akkor felelhet meg 
eredeti rendeltetésének, ha mindez egyértelműen meghatározódik az illető 
szituációban. 

Van azonban egy ettől nem független, de vele mégsem azonos másik 
összefüggés-hálózat is, mely a szövegbeli közlés nyelvi elemeinek: a morfémák, 
szavak, szókapcsolatok, szószerkezetek és mondatok, valamint a szupraszeg-
mentális elemek értelmet biztosító egybekapcsolódása során valósul meg, a 
szövegösszefüggés (textuális koherencia) megteremtődésóvel, amit kontextus
nak is nevezhetünk. 

Könnyű belátnunk, hogy a b e s z é d h e l y z e t (szituáció) és a benne 
létrejött s z ő v e g(k o n t e x t u s ) között szoros kapcsolat áll fenn. Fontos 
azonban kissé közelebbről is szemügyre vennünk e kapcsolat jellegét. Behatóbb 
elemzés révén mgállapíthatjuk, hogy az adott beszédhelyzet több tekintet
ben is irányt mutat ugyan a szöveg kialakításában, elrendeződésében, de még-
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sem határozza meg mindenben és kizárólagosan a szöveg megformálását. Ha 
ugyanis ez így volna, akkor egy-egy beszédhelyzetben csakis egy-egy, előre és 
szigorúan megszabott közlés volna lehetséges. Cyrano de Bergerac híres orr
monológja azonban egymagában is meggyó'ző cáfolat lehet erre: lám, milyen 
sokféle szöveg formálható ugyanarról a közölnivalóról, nevezetesen arról, hogy 
e derék lovag orra feltűnően nagy volt. 

De nemcsak az kétségtelen, hogy ugyanahhoz a szituációhoz nem csupán 
egyetlen szöveg(kontextus) tartozhat, hanem az is, hogy ugyanaz a szöveg 
(kontextus) sincs kötve kizárólag egyetlen szituációhoz. Egy-egy szöveg(kon-
textus) ugyanis számtalan beszédhelyzetben, szituációban jelenhet meg. Azt, 
hogy szeretném látni, igen sokféle szituációban mondhatjuk, s nagyon is külön
böző célból. 

Amit egy-egy beszédhelyzetben közlésként megformálunk, többnyire 
magunk szerkesztjük egybe, céljainknak megfelelő szavakat alkalmas szerke
zetekbe k o n s t r u k t í v szövegformálással fűzve össze. Máskor azonban 
már kész szöveg(ek)et vagy szövegrészeket használunk fel, s z t o c h a s z t i 
k u s szövegelrendezésben. (E szembeállításra vö. KAINZ 1951. 112 kk.; továbbá 
LEONTYEV 1975. 156). Ilyesmi történik, ha közmondásokat, szállóigéket, iro
dalmi szövegeket idézünk. 

A másoktól alkotott szövegek idézése és új beszédhelyzetekben való 
fölhasználása azért lehetséges, mert, mint mondottuk, a szöveg(kontextus) 
nincs szükségképpen kötve egyetlen szituációhoz, hanem, akárcsak a Bühlertől 
említett beszédmű, az eredeti beszédhelyzettől el is szakadhat, s tőle függetle
nülve új szerepet tölthet be a nyelvi kommunikációban. 

6. A fentiekből tanulságként leszűrhetjük, hogy határozott és éles különb
séget kell tennünk ( b e s z é d)s z i t u á c i ó és ( s z ő v e g)k o n t e x t u s 
között. Ezek bonyolult és sokféle módon kapcsolódnak ugyan egymáshoz, de 
összefüggésük mégsem megbonthatatlan, mivel ugyanahhoz a szituációhoz 
más-más szöveg(kontextus) is tartozhat, másfelől ugyanaz a szöveg(kontextus) 
is alkalmazható különféle, sokszor merőben más szituációkra is. 

Jellemző, hogy az elmúlt fél évszázad folyamán a nyelvfilozófiában két 
olyan, egymással kibékíthetetlenül szembenállónak látszó irányzat alakult ki, 
amelyek közül az egyik a jelentésnek lényegében véve s z i t u á c i o n á l i s , 
a másik pedig jellegzetesen k o n t e x t u á l i s felfogásán alapszik. E két 
szemléletmód mindegyike érvényesül L. WITTGENSTEIN munkásságában: a 
kontextuális ifjúkori művében (vö. WITTGENSTEIN 1922), a szituácionális 
viszont életének végső szakaszában (vö. WITTGENSTEIN 1953). 

Searle szól erről, tömören, amikor a mai nyelvfilozófiai irányzatok közül 
kettőt emel ki. Az egyiknek a követői azt vizsgálják, hogy a beszélők a nyelvi 
elemeket ós az ezekből alkotott kifejezéseket hogyan használják fel egy-egy 
beszédhelyzetben (szituációban). A másiknak a híveit viszont az érdekli, hogy 
a közlésben (a mondatokban és az ezekből létesült szövegekben) hogyan alakul 
ki a jelentés (SEARLE 1970. 18). A fentebb kifejtettek alapján nyilvánvaló, hogy 
az előbbi irányzat képviselői s z i t u á c i o n á l i s , a második követői viszont 
jellegzetesen k o n t e x t u á l i s módszer alapján igyekeznek megközelíteni 
a szövegelmélet alapkérdéseit, Searle szerint e két tábor hívei nem ritkán úgy 
vélekednek, hogy a megközelítésnek e két módja voltaképpen összeegyeztet
hetetlen. . i. •• : 

Akik ezt vallják, Searle szerint arra hivatkozhatnak, hogy e kétféle fel
fogásmód azért nem békíthető össze, mivel a történelmi fejlődés során mindegyi-
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kük egymással összeegyeztethetetlennek vélt jelentéstani irányzatokkal kap
csolódott egybe. Ezzel szemben Searle, szerintem helyesen, úgy gondolja, hogy 
ez a merev szembeállítás helytelen, mivel e kétféle megközelítés végső soron 
egymást éppenséggel nem zárja ki, sőt egymást kölcsönösen kiegészíti: ,, . . . the 
two approaches . . . are complementary and not competing" (SEARLE 1970. 
1 8 - 9 ) . 

Napjainkban az egyik irányzat képviselői, amelyet k o n t e x t u á l i s -
nak neveznék, mint Searle említi, a kérdést így teszik föl: „Hogyan határozza 
meg az egész mondat jelentésót részeinek jelentése?" (E kérdésföltevésre vö. 
KATZ 1966). Ezzel szemben a s z i t u a c i o n a l i s t á k ezt kérdezik: „Melyek 
azok a beszédaktusok, amelyek a beszéd folyamán realizálódnak?" (Erre vö. 
AUSTIN 1962). Searle hangsúlyozza, hogy a nyelvfilozófia csak akkor lehet tel
jes, ha e két kérdésre egyaránt, s egységesen felelni tudunk, de még fontosabb 
az, hogy ezek a kérdések szükségképpen egymásba kapcsolódnak ( , , . . . more 
importantly, the two questions are necessarily related" (SEARLE 1970. 19). 

De vajon miért függ össze egymással olyan bensőségesen a két kérdés
föltevés? Searle szerint azért, mivel minden lehetséges beszédaktus megformá
lására szükségképpen (a nyelvi kifejezhetőség tőle később részletesen is elem
zett elve, a p r i n c i p l e o f e x p r e s s i b i l i t y alapján) mindig van 
egy-egy lehetséges mondat vagy mondatsor, amelynek egy-egy beszédhelyzet
ben való kimondása által valósul meg egy-egy beszédaktus (uo.). Ezzel termé
szetesen egyet érthetünk, de ez az egész bonyolult összefüggéshálózatnak csak 
egyik viszonylata. Mert, mint fentebb már szó volt róla, nemcsak azt figyel
hetjük meg, hogy minden egyes szituáció kifejezésére rendelkezésünkre állhat 
(legalábbis elvben) egy vagy több mondat vagy mondatsor, aminek kimondá
sára az egyes beszédaktusokban kerül sor, hanem azt is tapasztalhatjuk, hogy 
ugyanaz a mondat(sor), mint kontextuális egység a legkülönbözőbb beszéd
szituációkban is kitűnően fölhasználható, mégpedig úgy, hogy eredeti kon
textuális jelentéséhez különleges szituácionális jelentés társul. 

Ebből azonban az is következik, hogy nemcsak a kontextust kell határo
zottan elkülönítenünk a szituációtól, hanem a kontextuális jelentést is a szituá-
cionálistól. Austin, Searle és követőik nem gondolnak e szétválasztásra, holott, 
mint majd látni fogjuk, mindaz, amit főleg Searle az illokúció ós a periokúció 
fogalmának elemzése kapcsán kifejt, sokkal világosabb és egyértelműbb volna, 
ha a fenti elhatárolásból indulnánk ki. 

7. Hogyan jön létre a kontextuális jelentés? Úgy, hogy a szavak, szó
kapcsolatok, szószerkezetek mondattá, majd pedig a mondatok is még nagyobb, 
szemantikailag összetartozó (koherens) értelmes egésszé kapcsolódnak össze. 
A szavaknak ilyen módon történő összekapcsolódását nevezhetjük kontextus
nak. Először ennek kell kialakulnia, s ez hordozza a kontextuális jelentést, 
amely potenciálisan van adva, függetlenül attól, hogy milyen szituációban hang
zik majd el. A fentiek szerint ugyanaz a kontextus a legkülönbözőbb szituációk
ban is fölhasználható. 

Mi történik azonban egy-egy ilyen kontextus eredetileg adott jelentósé
vel, a kontextuális jelentéssel? Ennek nyilván változatlanul meg kell maradnia, 
ha maga az eredeti kontextus nem változott meg, hiszen a kontextuális jelen
tés lényege, hogy megadott szövegösszefüggéshez kapcsolódik, s attól éppen 
ezért akkor sem szakadhat el, ha az eredetileg potenciálisan adott szöveget 
változtatás nélkül folyton új meg új beszédhelyzetben aktualizáljuk is. Éppen 
ezért a kontextuális jelentést invariánsnak kell tekintenünk. 
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Ezzel szemben minden olyan jelentést, amely ehhez a potenciálisan már 
eleve adott jelentéshez csupán csak egy-egy beszédhelyzetben kapcsolódik, 
a fentiek alapján egyértelműen szituácíonálisnak nevezünk. 

Ennek a határozott megkülönböztetésnek az alapján teremthetünk sze
rintem rendet és világosságot abban az eléggé nagy zavarban, amelyet Austin 
és Searle keltett a lokúció, illokúció és perlokúció fogalmának bevezetésével. 
O. Ducrot már sejtette, hogy koránt sincs minden rendjén a fenti műszavak 
használata körül. Szerinte olyan mondatnak, mint j'irai à la montagne cet 
été 'a nyáron majd a hegyekbe megyek', önmagában is van jelentése, amely a 
benne szereplő szavak kontextuális egybekapcsolódása útján jön létre. Asze
rint azonban, hogy milyen körülmények között hangzik el egy ilyen kijelentés 
(,,Selon les circonstances dans lesquelles il est employé . . ." DTJCROT 1972. 26), 
más-más lehet a közlésbeli szerepe: egyszer esetleg úgy fogják értelmezni, mint 
egy elhatározás tényszerű rögzítését, máskor pedig úgy, mint ígéretet. Ducrot 
szerint azonban mindezektől az esetleges körülményektől teljesen függetlenül, 
mindig ugyanarról a kijelentésről van szó, amelyet a fenti mondat fejez ki. 
( , , . . . c'est toujours la même annonce qui est faite par la phrase" uo.). Mármost 
Ducrot azt ajánlja, hogy l o k ú c i ó s é r t é k n e k (valeur locutionnaire) 
azt nevezzük, ami a közlésben mindig benne rejlik (,,0n peut donc convenir , . . 
d'appeler locutionnaire celle qui subsiste dans tous les cas" uo.), i 11 o k ú-
c i ó s n a k viszont azt, ami az egyes beszédhelyzetektől függően társul hozzá 
(. . . de réserver le terme «illocutionnaire» pour la valeur liée aux circonstances 
d'énonciation" uo.), bár jól tudja, hogy ez az elhatárolás nem azonos azzal, 
amit Austin és Searle kísérelt meg a fenti műszavak bevezetésével. Én magam 
is azonban lényegében Ducrot e különbségtételét tartom helyénvalónak azzal 
a kiegészítéssel, hogy lokúciós érték helyett kontextuálist, illokúciós helyett 
pedig szituácionálist mondanék. 

Austin szerint a l o k ú c i ó maga az az aktus, amelynek során a közlés 
szavainak bizonyos jelentést kölcsönzünk. Például ha egy férfi így szól valaki
hez: „Shoot her!" 'Lődd le ezt a nőt! ' , akkor a shoot szónak azt a jelentést 
kívánja adni, hogy 'lelőni", a her szót pedig egy bizonyos nőre vonatkoztatja. 
Lehet azonban e közléssel más szándéka is, amit külön i l l o k ú c i ó s aktus 
révén kíván megvalósítani, ha e szavak kimondásával felszólít, felhív, kénysze
rít stb. valakit e te t t elkövetésére. P e r l o k ú c i ó s aktus pedig az lesz, 
amelynek eredményeképpen rá is sikerül vennie az illetőt e felhívás megvaló
sítására (vö. AUSTIN 1962, 101). 

Véleményem szerint e három aktus elkülönítése és ilyen módon való 
meghatározása mesterkélt, s nyelvészeti szempontból joggal kifogásolható. 
A fentebb kifejtettek értelmében ugyanis i t t voltaképpen csak két lényeges 
mozzanatot választhatunk szét: egyfelől a k ö z l ó s f o r m á l á s a k t u 
s á t , amelynek során a szöveget kellő kontextus ( = szövegösszefüggés) létre
hozásával megalkotjuk, másfelől ennek a szövegnek bizonyos b e s z é d 
h e l y z e t b e n (szituációban) v a l ó k i m o n d á s á t . E két aktus együt
tesen kódolásnak is nevezhető. 

Hogy e közlés létrehozásával és megvalósításával mi volt a célom, az 
megint más lapra tartozik, ugyanúgy az is, hogy vele a dekódolóra milyen 
hatást sikerült gyakorolnom. Austinnak és követőinek legfőbb hibája az, hogy 
nem tesznek határozott különbséget egyfelől kontextus ós szituáció, másfelől 
pedig k o n t e x t u á l i s és s z i t u á c i o n á l i s jelentés között. Nyilván
való, hogy a shoot her! kifejezésnek van egy potenciálisan adott kontextuális 
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jelentése, amely a benne szereplő két szó egybeszövődésóvel jön létre, s van sajá
tos szituácionális jelentése is, attól függően, hogy milyen beszédhelyzetben, ki, 
mikor és kinek mondja. Ettől a sajátos szituációtól függ azután az is, hogy e 
felszólításnak lesz-e eredménye, vagy nem. Ez azonban már aligha nyelvészeti 
kérdés. 

8. Persze, az is nyilvánvaló, hogy egy ilyen mondat sokféle szituációban 
elhangozhat. De mégsem akármilyenben. Hangsúlyoznunk kell ugyanis, hogy 
a nyelvi kommunikációnak mindenütt vannak társadalmilag kialakult típusai, 
amelyeket mind a beszélőnek, mind társának ismernie kell ahhoz, hogy a kom
munikáció eiedményes lehessen. Az Austin, Searle ós követőik által olyan 
sűrűn emlegetett beszédaktusoknak a realizálódása, mint a parancsolás, kérés, 
üdvözlés, kérdés, felelet, történelmileg kialakult és társadalmilag rögzített 
szabályok szerint megy végbe, amelyeket a társadalom minden tagjának meg 
kell tanulnia (vö. SCHMIDT 1973. 148). Ez annyit jelent, hogy egy-egy beszéd
helyzetben sokféle módon megformált kontextus is megjelenhet, de azért ez a 
szöveg mégsem lehet akármilyen, mert megalkotásának azért jócskán vannak 
előre megszabott feltótelei, vagyis a szövegformálás ilyen szempontból éppúgy 
nem történhetik ,,egészen egyéni módon", mint az az aktus sem, amelynek 
során az egyes szavaknak jelentéseket kölcsönzünk. Lazicziusnak az utóbbival 
kapcsolatos, s fentebb idézett találó megállapítása tehát a beszédaktusok egész 
mechanizmusára is vonatkozik. 
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Grundfragen der Texttheorie beleuchtet 
von Gyula Laziczius 

von JÁNOS BALÁZS 

1. Die Unterscheidung zwischen Sprechhandlung und Sprach werk geht bekanntlich 
auf K. Bühler zurück. Laziczius war der Meinung, daß man das Sprechen in Übereinstim
mung mit Bühler wirklich als Handlung betrachten kann, da die Rede tatsächlich eine 
zielgerichtete Tätigkeit ist. Er betont jedoch, daß es ein Irrtum wäre die Rede nach 
Saussure ausschließlich als eine Parole-Erscheinung zu betrachten, da im Sprechen nicht 
nur individuelle, sondern auch gesellschaftliche Momente vorhanden sind. Laziczius hebt 
den sozieilen Charakter der sprachlichen Kommunikation richtig hervor. Neuerlich 
veröffentlichte Aufzeichnungen von Saussure's Uni versitäts Vorlesungen deuten jedoch 
darauf hin, daß Saussure der gesellschaftlichen Determiniertheit der Sprechakte voll 
bewußt war. 

2. Das sprechende Individuum kann ein Wort — wie auch K. Bühler bemerkte — 
in neuen Bedeutungen verwenden. Eine solche neue Sinnverleihung kann sich jedoch 
— nach Laziczius — nie in einer vollkommen individueller Art vollziehen. Ein Vertreter 
der englischen analytischen Sprachpilosophie, J . R. Searle, der das Sprechen als eine 
Reihe von Sprechakten (speech acts) betrachtet, betont richtig, daß eine adäquate 
Untersuchung dieser Sprechakte nur eine Art Langue-Forschung sein kann. Das Sprach
werk kann sich nach K. Bühler eventuell als Produkt von seinem Erzeuger trennen. 
Laziczius war hingegen der Meinung, daß sich das Werk von seinem Schöpfer dem Wesen 
nach nie völlig loslösen läßt. Diese Behauptung muß aber von texttheoretischem Gesichts
punkt aus einigermaßen abgeändert werden. Es steht fest, daß zwischen einer bestimmten 
Sprechsituation und dem darin entstandenen Text (Kontext) eine enge Verbindung 
stattfindet. Es ist jedoch leicht einzusehen, daß einerseits zur selben (Sprech) Situation 
nicht nur ein einziger Text (Kontext) gehören kann. Und andererseits ist es gleichfalls 
unbestreitbar, daß auch der selbe Text (Kontext) nicht ausschließlich an eine einzige 
(Sprech)Situation gebunden ist. Man muß also (Sprech)Situation und Text(Kontext) 
scharf unterscheiden. Dementsprechend ist auch die Unterscheidung zwischen der situa
tioneilen und kontextuellen Bedeutung unbedingt nötig. Derselbe Satz (oder Text) kann 
nämlich in sehr verschiedenen Situationen richtig verwendet werden. Im Sinne von 
Laziczius muß man jedoch betonen, daß jede Textäußerung eigentlich „Vollzug eines 
gesellschaftlich rekurrenten, strukturell normierten Kommunikationstypes" ist (SCHMIDT 
1973. 148). 




