
A szöveghasználat kutatásának néhány tanulságáról 

1. Az általános nyelvészeti kutatásokban viszonylag hosszú időn át a 
valójában közbülső szerepű mondatnak volt központi szerepe. A szöveg — 
a valódi, nyelvileg formált közlési egység — azonban rendszerint hosszabb, 
nagyobb a mondatnál. A mondanivalót, a szöveget összetartozó „mondatok 
összefüggő egésze" alkotja (ÉrtSz), akár beszéd folyamán hangzik el, akár 
írásban vagy nyomtatásban rögzítik. A mondatok egy sajátos szövegszintaxis 
szabályai szerint kapcsolódnak egymáshoz, a közlési egység rövidebb-hosszabb 
voltától függően. Az Értelmező Szótár említett szócikkében utal még a dal
szövegre (ez itt nem tárgyalom), valamint számos összetételre, de nincs ott 
pl. a szövegel ('hablatyol, locsog' jelentésben), amely körülbelül úgy aránylik 
a beszélhez, mint a firkál az írhoz. 

A szöveg megalkotásában — ha az adó/vevő viszonylatból az adó nyelvi 
tevékenységét figyeljük — a kiindulás első fázisa: szelektálás és elrendezés. 
A tárolt jelekből, vagy az ezek alapján létrehozott megfelelő jel-egységekből 
választjuk ki a szándékunknak megfelelőket: ezek összekapcsolt és elrendezett 
szövedékét, szövetét (szövevényét?) azaz s z ö v e g é t mondjuk ki, írjuk le. 
(Részletesebben dolgozatunkban: A kommunikációs és szövegszerkezeti 
egységekről. ÁNyT 11: 247—260, uo. a felhasznált irodalom is.) 

Foglalkozik az írásművek megszerkesztésének szabályaival, az iskolai 
fogalmazástanítás szintje fölött, a retorika, de elsősorban azokéval, amelyeket 
szónok mond el (perbeszéd, gyászbeszéd, politikai és egyházi szónoklat, dics
himnusz stb.). A retorika továbbfejlesztésének valamint a stilisztika korszerű
södésének vagyunk tanúi. Vö. D E M E L. (szerk.), Szónokok, előadók kézikönyve. 
Bp. 1974, FÁBIÁN—SZATHMÁRI—TERESTYÉNI, A magyar stilisztika vázlata. 
Bp. 1958, FÓNAGY I., A stílus hírértéke (ÁNyT 1). Budapest 1963, GRÉTSY L. 
(szerk.), Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. 1973, IMRE S. — SZATHMÁRI L — 
SZÜTS L. (szerk.), Jelentéstan és stilisztika. Bp. 1974, SZATHMÁRI I., A magyar 
stilisztika útja. Bp. 1961 — kitűnő lexikonnal és bibliográfiával 417 és kk., 
SZENDE—KÁROLY—SOLTÉSZ, A szép magyar nyelv. Bp. 1967 — főleg 164 
és kk., TERESTYÉNI F. (szerk.), Nyelvtan-stílus-szónoklás Bp. 1960, ZOLNAI 
B., Nyelv és stílus. Bp. 1964, stb. Az 'explication de texte', valamint az írott, ül. 
szóbeli szövegek megalkotásának tana tartozik még ide: az előbbi az analízis, 
az utóbbi a szintézis tárgya. 

2. A szöveg megszerkesztettsége szempontjából a tényeket, ismereteket 
közlő szövegekben, a nem szépprózai művekben figyelmet érdemel a sajátos 
szóállomány, a mondatokon belüli főbb szerkezeti egységeknek és, főképpen, 
a mondatok egymáshoz kapcsolódásának tipikus rendje. A megszerkesztettség 
kelti a rendezett-befejezett egész érzetét. Jól ismertek a tipikus kezdő fordulatai 
az üzleti levélnek (hivatkozással f. hó Z-án kelt árajánlatukra), az ételreceptnek 
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(végy egy középnagyságú zellert), a mesének (egyszer volt, hol nem volt) stb.; 
avagy a „záróakkordjai" az esküvői meghívának (sürgönyeim: Kós, Bp. I. 
Ág u. 15), a gyászjelentésnek (minden külön értesítés helyett), a színházi plakát
nak (jegyelővétel a színházjegy'irodákban), a baráti/rokoni levélnek (sokszor 
csókollak, Gabi) stb. Az it t csak jelzésszerűen említettekben viszonylag ritkák 
az esztótikum-stilisztikum elemei, de megvan a belső strukturáltsága a szöveg-
gégésznek, légyen az regény, időjárásjelentés, recenzió, tüdőszűrésre felhívó 
nyomtatvány, vezércikk vagy egyéb. 

Ha a szöveg három részre tagolásának általános szokásából indulunk ki, 
valószínűnek tarthatjuk, hogy ez a tagolás valójában az organikus fejlődós 
menetét, az élet egészét adja vissza. Már csak azért is, mivel a bevezetós-
-tárgyalás-befejezés hármassága világunk számtalan metszetében érvényes. 
Emberek közötti kapcsolatokban csakúgy, mint emberi tevékenységekben, 
intézményekben. Idesorolható egy jó ebéd ilyetén „szerkezete" épp úgy, mint 
egy irodalmi alkotásé vagy zeneműé. Az irodalmi műben — mutatis mutandis — 
a gramatika 'mondatrész'-nek nevezett kategóriáit lelhetjük fel . Alany ben
nük a hős, állítmány pedig a meseszövés fősodra. A bővítmények szerepót az 
epizódok, a háttér-leírások töltik be. (Az irodalmi formabontás híjával lesz 
egyiküknek-másikuknak, vagy valamely szokatlan funkcióval látja el őket: 
pl. az 'új regény' vagy egy Juhász Ferenc-vers . . .) 

A szöveg jelentésbeli koherenciájának vizsgálata egy ún. szövegszeman
t ika tárgya. Ez nyelvenként jobbára változatlan. (Tárgyalására nem itt kerí
tek sort.) Tanulságokkal szolgál a szöveg belső rendje, a strukturáltság több
féle típusával. A legfőbbek: 

a) strukturált linearitás: asszociatív kapcsoltság, időbeli egymásután, 
térbeli közelség, ok-okozat sorrendje, kölcsönhatás, stb. 

6) változatossá te t t elrendezés: beékelés, kihagyás, több szál fonadéká
nak szabályos mintázata, ötletszerű-meglepetésszerű rendezetlenség, stb. 

Hogy a linearitás „rendjében" az-e a célravezetőbb, ha a nem azonos 
fontosságú denotátumok felsorolását a legfontosabbal kezdjük, vagy hogy 
inkább a legjelentősebb kerüljön a sor végére ("last but not least"), azt a 
tárgykör és az adott helyzet épp úgy megszabhatja, mint pl. a szöveg befo
gadójának szintje. 

3. Vizsgáljuk meg a továbbiakban a gazdaságos szöveghasználatot, az 
információ-továbbítás, szórakoztatás stb. jellegét. Ha munkahipotézisként a 
„szöveg mint olyan" megszerkesztésének főbb jellemzőivel foglalkoztunk, 
ettől nem választható el a szöveghasználat vizsgálata. 

A legáltalánosabb (bár, sajnos, nem mindig a leggyakoribb) a partnert 
célratörően informálni kívánó közléslánc. Ebből következően az „ideális" 
szöveghasználó — az ideális szöveg ideális megformáló ja — gazdaságosan 
fog bánni a saját és a mások idejével, energiájával: nincs semmi felesleges, sem
mi ismétlés a szövegében (nem így az értekezletek redundáns hozzászólói!). 
Ellenkezőleg: többségükben ráórtóses, kihagyásos, elliptikus megoldásokkal 
találkozunk. Az előzőkben mondottakra főleg névmás, névelő, igekötő utal 
vissza; a tömörítést többszörös igeneves szerkezetek, vonatkozó mellékmon
datok viszonylag nagy száma látja el. A kontextus ismeretében válik vilá
gossá — vö. a valenciaelmélettel — a (tévénézés közben) köt, (a férje) ült, (a beteg 
valamit) fogyasztott ki nem mondott eleme. Az el nem hagyható — bár kitalál
ható — szintagma-alkotóelemek nélkül viszont hibás — esetleg tréfás — 
szövegrészeket kapunk: kirí, leró, pödör, tulajdonít, kecsegtet stb. 
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Arra is törekszik a szöveg, hogy a tartalmazta információk mennyisége 
megfelelő legyen. A szövegminták közül az első és a második a két egyaránt 
túlzó végletet példázza: az első túl sok ós így megjegyezhetetlen, jóformán 
követhetetlen információ-,,adag", a második viszont alig-alig tartalmaz 
informatív értéket, tájékoztatást. 

(1) „Varga Bálint Budapesten megkért, hogy Cegléden keressem meg sógornőjét, 
Török Zsófit a nagytemplommal szemben és mondjam meg neki, hogy Vargáék június 
15-én elutaznak Bicske mellé Tükröspusztára. Ezért Törökék a három gyerek közül 
Jancsit és Pistát egyelőre még ne vigyék fel Pestre, Ilonka azonban utazzék a szülei után 
Tükröspusztára úgy, hogy 20-ára odaérkezzék. Vigyen magával 50 tojást. Pesten men
jen el a lakásba, a lakás kulcsa a házmestereknél lesz. A ruháit hagyja otthon, de azt a 
sót, amit a házmesteréktől az 50 tojásért kap, vigye magával a pusztára. A szülei 20-án 
délután a bicskei állomáson kocsival várják." 

(2) „Ruth Brend írása egy másik igen elterjedt amerikai strukturális megközelítést, 
a tagmémikát mutatja be. Talán megkönnyíti a megértését, ha elmondjuk róla, hogy 
olyan ez, mintha valaki — a deszkriptív nyelvészet után dolgozta volna ki a szintagma-
tant, ezt a mifelénk is jól ismert mondattani ágazatot. A tagmémikusok azonban elsősor
ban írástudatlan népek nyelveit gyűjtötték, hogy a leírt nyelvnek ábécét adjanak, azon 
tankönyveket írjanak, hogy végül is a bibliát lefordíthassák a nyelvtan segítségével. 
Nyilvánvaló, hogy számukra fontos volt a fonetikától a nyelvi pragmatikáig (ahogy 
ők mondják a ,,behaviorémák"tanáig) minden." 

Az információk közlésén túl — amelyben a groteszk 'máskópp-is-
-összeolvashatóság' (pl. „leginkább a fiúkat foglalkoztatta a hétfalusi vár területe" 
— kába fiúk, hét falu sivár területe; ,,a palóc ángya lázas" — apa lócán gyaláz 
stb.) már-már veszélyezteti az eredeti információ vételét — szándéka lehet 
a szöveg használójának, hogy eleget tegyen bizonyos formai követelmények
nek, protokolláris előírásoknak. Erre példa a harmadik szövegminta. 

(3) „La Commission économique pour l'Europe 
Ayant examiné les rapports de ses organes subsidiaires sur leurs activités, les notes du 
Secrétaire exécutif relatives à certaines questions, le programme de travail de la Commis
sion pour 1975/76, 
Notant qu'à sa trentième session diverses délégations ont fait un certain nombre d'obser
vations à propos du programme de travail de la Commission, 
1. Appelle l'attention des organes subsidiaires de la Commission sur les résolutions perti
nentes et autres décisions de la Commission, ainsi que sur les observations consignées 
dans les comptes rendus analytiques; 
2. Prie ses organes subsidiaires de tenir compte de ces décisions et observations lorsqu'ils 
passeront en revue leurs programmes de travail à court terme et à long terme; et 
3. Approuve son programme de travail pour 1975/76 et, sous réserve de l'examen qui 
sera fait à la trente et unième session, donne en principe son approbation à son programme 
de travail à long terme pour 1976—1980." 

Az effajta szöveg hivatott kielégíteni pl. egy adott kollektíva olyan igényét, 
hogy említés tétessék — legalább formailag — az ő szövegükről, meg ha a konk
rétumok teljes kerülése, a csupán általánosságban mozgás jellemzi is azt. Az 
ilyen szöveghasználat bizonyítéka annak, hogy a szöveg megalkotója jól ismeri 
és képes/hajlandó használni az adott körben szokásos, feltétlenül tiszteletben 
tar tandó nyelvi megoldásokat. 

Lehet a szöveg célja szórakoztatás, szándékoltan groteszk nyelvi játók
kal, ahol a lényegesről alig esik szó, lényegtelen és mellékes nyelvi ,,mellék
termékekről" annál inkább. Idetartoznak a negyedik szövegminta szóviccei-
-szójátékai: 

11 Nyelvtudományi Közlemények 78/2. 
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(4) „Pesti: Hát nézd ezt a széket. Ez, mondjuk a paripa. Nagyon finom paripa, mondjuk: 
körtésszürke 

Pestiné: Almásszürke. 
Pesti: Ribizli-szürke. Bánom is én. Szóval ez az a gyümölcsös paripa, amiről szó van. 

Ezt fogom én most nyereg alatt puhítani, mint őseink tették az ütöckei szoros
ban. 

Pestiné : Vereckei. 
Pesti: Az lényegtelen. Szorosan véve a szoros nem is olyan fontos. ( — ) Ott van egy 

szék, azon te is lovagolhatsz. 
Pestiné: Miért? 
Pesti: Mert én lovagolok emezen és te lovagolsz amazon. 
Pestiné :De én szeretnék emezen. 
Pesti: Azt nem lehet ! Egy nő, ha lovagol, akkor mindig amazon." 

Ismeretes továbbá a szöveghasználatnak egy olyan vetülete, ahol a 
szöveg belső mozgásának az oszcillálás a főjellemvonása: a kívánt hatást 
elérendő váltakoznak egyszerű-egyszerűsített egységek bonyolultakkal, tömör 
és sűrített megoldásúakkal. Sűrítés, a szöveghasználat sajátos esete pl. az 
irodalmi paródia. Az egy-egy író használta tartalmi és formai jegyeket sűríti 
az ötödik szövegminta: 

(5) ,,Egy fiatalember ment végig a Korszki-prospekten, forró, poros, júliusi reggelen 
a m . . . i vámház irányában, a folyóparton, ahol már az ötödik kormányzóság hivatal
nokai kezdődnek. — Jóreggelt, bátyuskám, Fjédics Nikomir ! — kiáltott a háta mögött 
egy jóízű hang. Kotyka megfordult. De nem felelt rögtön. ( — ) A beszélő közben köze
lebb jött: Á, á, Pétries Nabukoszma ! Fogadjunk, hogy nem is emlékszik rám? ! De 
hogy is emlékezne, hogyis ! . . . Pedig Porfiroszoma Agacsja tudja, a dohánytőzsde, no 
igen," 

A közönség körében népszerű parodizálásnak — színészének, politiku
sénak — is i t t a kulcsa: a valakinél gyakran észlelhető kísérőjelenségek, 
gyakori fordulatok még sűrűbb előfordultatásával, így helyezve őket a figye
lem középpontjába. A sűrítés, csakúgy mint a hígítás, lehet egyébként figye
lemfelcsigázó is. A tömör-túltömör és a terjengős-semmitmondó — avagy 
a szöveg semmitmondó voltát takarni igyekvő — szövegmetszetek azonban 
legtöbbször fárasztókká válnak, ennek következtében aztán unalmasak is. 

Az adott beszédhelyzet és a partnerek sokkal inkább megszabják a 
szöveghasználatot, mint a tárgykör. A sportriporter másképp beszél a baj
nokságról a rádióban, mint a borbélyánál; a művezető szövege egy-egy műszaki 
megoldásról nem lesz ugyanolyan a munkahelyén, mint otthonában, stb. 

Ez a szöveghasználati-beszédcselekvési változó a stílusváltás fogan
tyújának tekinthető. Ezt kezeli — a humboldti—bühleri—lazicziusi értel
mezésében — a nyelvi alakulat/nyelvmű ill. beszédcselekvés/beszédaktus 
,,alanya" (Vö. LAZICZITJS G Y . , Általános nyelvészet, Bp. 1942. 20 és kk.). 

4. Válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogy ki alkotja a szöveget. Hogy 
a szöveg milyenné lesz, azt több tényező befolyásolja. Elsősorban a társadalmi-
-művelődési hatás, hiszen a nyelvet a társadalomban használjuk. Az adott 
társadalmi közeget tükrözi a nyelvhasználat minden szakasza. 

Kiemelkedő hatás a családé, a lakóhelyé, a koré (korszellemé), az iskoláé, 
az intézményeké-hatóságoké, a sajtóé-rádióé-tévóé, az irodalmi és művészeti 
élményeké. Ezek a hatások témát és stílust determinálnak, de természetesen 
elsősorban az adott társadalmi közegben mozgó egyént alakítják. Hatásuk így 
— közvetetten — érvényesül a szövegben. (Ehhez hozzáteendő még, hogy 
manipulált társadalom manipulált egyedeitől csak manipulált szövegek vár
hatók.) 
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Milyen szempontokat látunk érvényesülni az egyén szövegalkotói tevé
kenységében? I t t érdemes kettéválasztani az állandó és változó paramétere
ket. Még akkor is, ha ez a csoportosítás igencsak asszimetrikus lesz. Nevezete
sen, csupán egyetlen tényező állandó: az illető neme. Változik az összes többi: 
életkora, iskolai végzettsége és életismerete, társadalmi státusa, szerepe (gon
dolhatunk it t az olykor célnak tekintett, olykor rettegett mobilitásra), föld
rajzi-térbeli elhelyezettsége, környezete, stb. 

A nyelvhasználat, a szöveg milyensége egyben tükrözi azt, hogy rendes 
munkakörben kinek-kinek kell a nyelvet eszközként vagy célként kezelnie: 

Másodlagos eszközként használják a szöveget munkájukban 
a) a ,,kevósszavúak": erdész, éjjeli őr, halász, háziasszony, járművezető, 

kertész, postás, segédmunkás, mezőgazdasági munkás, sportoló, stb.; 
6) a „nem fecsegők": gazdasági és termelési irányító, műszaki ós irodai 

alkalmazott, szakmunkás stb. 
Kenyere a hatékony szöveg, a hatékony nyelvhasználat 
a) annak, aki hivatásszerűen foglalkozik szövegalkotással: író, jogász, 

pap, politikus, tanár, tudós, újságíró; 
b) annak, akinek munkaköre sikeres ellátásához ,,jó szöveg" is kell: 

diák, színész, hivatalnok, kereskedő, kikiáltó stb. 
A szöveg megalkotása és használata tehát nem csupán segít társadalmi-

-gazdasági-művelődési ismereteket megszerezni ós továbbítani, hanem, amint 
látjuk, gyakran maga is társadalmi-gazdasági-művelődési tevékenység. 

5. Térjünk rá most arra, hogy kihez fordul és milyen hatásra törekszik 
a szöveg használója. Mássá válik a szöveg, ha jelenlevőkhöz vagy jelen nem 
levőkhöz szól; nem használható ugyanúgy egy személyhez intézve, mint ha 
nagyobb hallgatósághoz fordulunk vele. Hogy mennyire összefügg a szöveg 
formája a beszédtárssal, azt akkor látjuk igazán, ha figyelembe vesszük ez 
utóbbinak, mint 'lehetséges megszólaló'-nak a státusát. Minél inkább megszó
lalhat a szöveg hallgatója, annál gondosabban kell ügyelni a szöveg tartal
mára és formájára. Vannak beszédhelyzetek, amelyekben egyenrangú társak 
vesznek részt, másokban fölé- és alárendelt (vagy így kezelt) emberek. Elő 
fordul, hogy a magát hallgatója/hallgatósága fölöttinek érző beszélő visszaél 
vélt fölényével: sajnálatosan szószaporító s ezt még tetézi hatásvadász, mes
terkélt, kedélyeskedő előadásmódjával. 

A szöveghasználat vizsgálatából kiderül, hogy a beszélő egyéniségén, 
hovatartozósagan és a ,,műfaj "-on árfénylik az érzelmi töltet. Ez gyakran 
szupraszegmentális elemekkel jelzi a meghatottságot, dühöt, örömet stb. 
(szünetek, tompított hangerő, el-csukló hang). így határozza meg a szöveget 
a címzett, a helyzet és e kettőnek olyan összefüggése, hogy mi a beszélő szö
veghasználati szándéka a címzettel. 

Ha saját — baráti, szakmai — közösségünkbe beletartozónak akarjuk 
tekinteni beszédtársunkat s ezt érzékeltetni is akarjuk vele, akkor úgy for
dulunk hozzá, mint régi barátainkhoz, a „hasonszőrűekhez" szoktunk. ,,To 
make him an insider simply by treating him as an insider" — tanácsolja 
M. Joos (The five clocks. U A L . 1962: 19). A szöveghasználattal „befogadott" 
partnerről ugyanis azt tételezzük fel, hogy érti tolvajnyelvünket, az utalásokat 
ós a kihagyásokat egyaránt. Ugyanez a szöveghasználat egyben arra is szolgál
hat, hogy megfosszon egy nem kívánatos jelenlevőt az ott folyó beszélgetés 
vagy előadás követésének lehetőségétől. 

Akarhat a szöveghasználat egy bizonyos beszédpartnert vagy hallgató-

11* 
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ságot megszégyeníteni, nevetségessé tenni. Ez a fajta nyelvi cselekvés a szöveg 
kifejezte antipátia. (A kedveskedés nyelvi eszköztára már számos elemzést 
kapott, ez a negatív vetület azonban viszonylag keveset.) 

Nem csupán a szitok-elnevezések tartoznak ide. Ezek egyikét-másikát 
bizonyos esetekben joggal tekinti bizalmasnak, barátinak a na, te, vén csibész
nek, hájasnak szólított személy. Sokkal inkább a szöveg-egész tartalmazza 
a szöveg használójának rosszallását, mert valakivel vagy egy helyzettel elé
gedetlen, pontosabban: ezek negatívumai miatt az. Sértő, bántó megszólítás 
pl. a látszólag objektív - esetleg metaforikus — megjelölése annak a fajnak, 
kor- vagy foglalkozási csoportnak, állapotnak, amelybe a megszólított sze
mély beletartozik: cigány, zsidó, néger ; vénasszony, taknyos; paraszt, sintér, 
hentes; égimeszelő, kopaszé stb. Enyhén szólva: nem vall nemes lelkületre, 
nem nevezhető nyájasnak a negatív konnotációjú állat- és növénynevek hasz
nálata sem: béka, teve; kóró, dinnye stb., még kevésbé a testi hibáké, furcsa
ságoké: dadogó, sánta, szeplős stb. 

A beszélő ellenszenvét bizonyítja a partnert gúnyoló szöveghasználat: 
gúnyolva tévedéseinek idézésével, modorosságának utánzásával, gúnyosan 
,,helyeslő", „udvariaskodó" félszavak — aha, persze-persze — beiktatásával. 
Említsük még a kinezikai kísérő-helyettesítő elemeket, hiszen a zérusfokú 
szöveggel is foglalkozhatik a szövegelmélet: a homlok vagy a halánték néma 
ütögetése mutatóujjunkkal, a fej ingatása c, c, c (csettintő hang) kíséretében, 
szemünk lehúnyása két-három pillanatra, legyintés, stb. „Biztos receptek" 
ezek partnerünk ingerültségének fokozására. Értékrendet árul el a feszített 
ejtésű, nyújtott magánhangzók alkalmazása is, egyértelműen közölve, hogyan 
vélekedik a szöveg alkotója a beszédtárs(ak)ról. ® 

Rossz érzést kelt a címzettben bizonyos — austini értelemben vett — 
beszédcselekvések beágyazása a szövegbe: erről jobb nem beszélni, na hagyjuk 
ezt, magával nem állok szóba, nem óhajtok önnel {veled) vitatkozni, ennek ugyan 
beszélhet az ember, csak nem állsz oda neki magyarázni? nem érdemes szót se 
vesztegetni rá, stb. 

A legtöbb beszélő azon van, hogy szövegéből előnye és haszna származ
zék. A fenti „negatív" vetület haszna „csupán" annyi, hogy a beszélő kiadja 
jogos mérgét és emellett alaposan bebizonyítja, hogy nem megalkuvó (ha 
következetesen, „fölfelé" is mer így szólni). Az átlagos szöveghasználó önma
gát igyekszik szimpatikusnak feltüntetni. Arra törekszik, hogy megnyerni 
kívánt partnerét ne sértse, hanem maga iránt kedvező véleményűre hangolja. 
De sokszor vagyunk tanúi annak, hogy a „körültekintő" szöveg nem hízeleg 
ugyan, de azt és úgy mondja, amire — remélhetőleg (!) — elismerően fognak 
reagálni! Ez a fajta „kreativitás" tekintélyt akar szerezni vagy legalábbis nem 
elveszteni. Eleve a beszédpartner(ek) elvárásaihoz igazodik. Gyakran fordul
nak elő az ilyen szövegekben presztizs-szavak, amelyek a beszélő szocializá
ciós törekvését, társadalmi célját hivatottak egyengetni, hogy feljebb, hogy 
előre jusson. 

Idetartozik — sajnos — az iskolai feleltetés gyakorlata: szöveghasználat 
jobb vagy jó osztályzatért. Jól ismert változata ennek a diák felelete pl. 
idegen nyelven, amikor össztudásánál jóval kevesebbet produkál. Csak azt 
a minimumot adja, amiben biztos. Bizonyos nehéz formákat szándékosan 
mellőz és azért szűkszavú, hogy így csökkentse az elkövethető hibák számát. 

6. Lássuk még a nyelvi norma és a nyelvi kód szerepét a sikeres (vagy 
kudarcot valló) szöveghasználatban. Nemcsak Bernstein óta tudjuk, hogy egy 
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bizonyos nyelvhasználat társadalmi közösségeket képes összekötni vagy elvá
lasztani. Ebben az összefüggésben ajánlja a nyelvhasználat „illemtana" a 
nyelvi normát. A nyelvi normára törekvés az eredményes nyelvi nevelés 
során alakul ki az egyénben. Először a családi körben, aztán az iskolában. 
Túlzásoktól ez sem mentes. Az ,,elit'-nek látszani akarás olykor — kiejtésben, 
szókincsben, nyelvtani pontosságban — a nyelvi normáénál választékosabb 
„hiperkorrekt" nyelvhasználattal jár s ezzel valamelyes nyelvi gőg párosulhat. 

A nyelvi normától a szöveg használója főleg annak az illúziónak engedve 
tér el, hogy így válik beszéde eredetivé, egyénivó, kötöttségektől mentessé. 
(Vö. KÁROLY S., Általános és magyar jelentéstan, Bp. 1970. 180 és kk.) Ha 
viszont minden áron ez a célja, akkor szöveghasználata óhatatlanul eredeties-
kedővé, egyénieskedővé lesz. Feltehető, hogy a tizenévesek divat-nonkon-
formizmusa is hozzájárul a kedvelt, a normától igencsak eltérő diáknyelv 
használatához, a norma — szerintük: nyelvszegényítő-uniformizáló hatás — 
ellensúlyozására. Eközben dehogy veszik észre, hogy saját-sajátos szövegük, 
a 'Basic Studentianus'legalább úgy egyszerűsödik. Pontosabban szólva: szegé
nyedik, hiszen az egyes jelentéskategóriák árnyalt jelölési lehetőségei helyett 
csak néhányat használnak: jó nála, fej, krapek, begurul, eszméletlen, oltári stb. 

A szöveghasználat és a kommunikatív funkció a kombinatorika szabályai 
mentén halad: szabály és kivétel oppozíciói, összefüggései a közös jelállomá
nyon alapulnak. Ez utóbbi nélkül a dekódolás nem sikeres. Ha ugyanis a 
vevő jeltartaléka kisebb, akkor nem érti a leadó szövegét. Ha viszont a vevő 
jelállománya nagyobb, akkor színvonalán alulinak tartja a kapott üzenetet 
s annak (hír)értékét, s ez szintén zavar. 

Korrekt formájú, nem feltűnő megoldásokkal agyontűzdelt szöveg-norma 
visz közel a sikeres szöveghasználathoz, de csakis akkor, ha a szöveg hitelt 
érdemlő tartalomhoz simul megfelelően. A tartalom valóságértékének tisz
teletében fogant szöveg ugyanis nem tűri a pontatlan, ellentmondásos, nem 
tárgyilagos „helyzetismeretet". Valós és világos gondolatok adekvát kifejezője 
a jó szöveg. Az átlagos szöveghasználó ezért törekszik a szöveg egyértelmű
ségére, noha ismeretesek a szándékoltan homályos szöveg funkciói is (pl. 
szépirodalmi, jogi, politikai-diplomáciai szövegeké). Ügyelni kell arra is, hogy 
a formák eluralkodása ne akadélyozhassa a szöveghasználatot: elsikkad a tar
talom, csak a formát figyeljük pl. az ún. skandáló versmondáskor. 

Veszélyezteti a sikeres szöveghasználatot esetenként maga a nyelvi 
kód is. Hibái közül itt a használati poliszémia okozta félreórthetőségből 
hozok példát: nem egyértelmű az első, második, harmadik csoportba (fok, 
osztály) sorolás; árvízi készültségről, égési sebekről, hatóságról szólva az 
első a legenyhébbet, a legalacsonyabbat jelzi. Étterem, szálloda, áru (kávé, 
stb.) minősége ezzel szemben épp e megjelöléssel garantálja a legjobbat. 

A helyzethez, személyekhez kötötten 'ellen jav állott' nyelvi fordulatokra 
ugyancsak akad példa. A csehül áll bizonyos helyzetben nem valami rózsás a 
helyzete-re „fordítandó", a nem viselkedik gerincesen meghatározott körülmé
nyek között jellemtelenül viselkedik-kel helyettesíthető. Lásd még a baj van 
Köpecen, nem ér többet a Deákné vásznánál stb. szólásokat, amelyeket a ben
nük szereplő tulajdonnév viselője előtt csak az illető jó humorérzékét ismerve 
ajánlatos használni. Az újságolvasó már megszokta a szállására hajtatott, 
megkezdte rendes évi szabadságát stb. protokoll-kliséket, amelyek menten bizarr 
hatásúak, mihelyt nem államférfiakra vonatkoznak. (A fenti példák csak 
bizonyos kontextusban jelentik a szöveghasználat kudarcát: ott, ahol a helyzet, 
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a szövegkörnyezet teszi az egyébként kifogásolhatatlan szövegrészeket mássá, 
mint aminek eredetileg szánták őket. 

7. Összefoglalóul: a szöveghasználat kutatása nem valamiféle merőben 
új nyelvészeti elmélet és gyakorlat tárgya. Egyesülnek azonban benne régi és 
új részdiszciplinák. ígéri a retorikai-stilisztikai összefüggések további fel
tárását, ösztönöz pragmatikai-nyelvszociológiai komplex vizsgálatok foly
tatására. 

A főbb szövegelméleti kórdóskörök kutatásában a nyelvi, konkrét indít
tatás és ellenőrzés módszerével léphetünk előre, a szövegek mozgásában keresve 
az állandót és a fejlődőt. 

Dolgozatom erre te t t kísérletet. A szöveg meghatározásában először 
a koherens mondatok belső, tartalmi megszerkesztettségét kereste, majd 
egymáshoz illesztésük rendjét körvonalazta. A szövegalkotás/szöveghasználat 
felől közelítette meg a szöveg alkotóját meghatározó tényezőket, valamint az 
adott helyzet és a befogadó(k) jellegzetességeit (ki — mit, miről — hol, mikor, 
ki(k)nek — miért — hogyan szól). Kiemelte a funkcióját annak a hatásnak, 
amelyet a szöveg létrehozója óhajt kelteni befogadójában. Sor került végül 
a szöveghasználat céljainak, valamint a norma és a kód egyes visszásságainak 
felvázolására. 

Mindezekből a vizsgálatokból is sorra-rendre bontakozik ki a nyelv 
'langue' és 'parole'-tényeinek egymástól függése, a nyelv e l s ő d l e g e s e n 
t á r s a d a l m i s z e r e p é t v a l l ó f e l f o g á s u n k b a n . * 

MlKÓ PÁLNÉ 

Some Conclusions of Research in Text Theory 

by MRS M. MIKÓ 

The research of text usage is not the subject matter of some totally new linguistic 
théories and practices, parts of old and new disciplines are united in it. I t promises further 
explorations coneerning rhetorical-stylistic connections and it encourages complex 
studies in pragmatics-sociolinguistics. 

In the research of the main problems of text theory the method of concrète lin
guistic approach and control is rewarding, seeking the constant and the change in the 
movement of texts. 

This is what my paper has attempted. In the définition of text it has first sought 
the inner, contextual structuralization of cohérent sentences, and it described the 
order of their succession. I t has approached the factors defining the author of the text, 
the characteristics of the given situation and the récipients (who — what, about 
what — where, when, to whom — why, how) from the basis of text formation/text usage. 
I t has emphasized the function of the influence the creator of the text wanted to ellicit 
in the récipient. I t has finally dealt with the goals of text usage and some of the prepos-
terousness of norm and code. 

The interdependence of the facts of „langue" and „parole" of the language is 
revealed from thèse investigations, since in our concept the language has a primarily 
social function. 

* Kéziratom nyomdába adása után kaptam kézihez GRASSEGGER— SORNIG tanul
mányát, — GLB 1 : 39 és kk., Graz 1975 — amely az enyémhez hasonlóan csoportosítja a 
nyelvhasználókat. 




