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9. A működő szöveg

Amit már tudunk a szövegről
Már sokat megtudhattál a szöveg fogalmáról, akkor azon-
ban elsősorban a szöveg belső viszonyaival foglalkoztunk. 
Hallhattál róla, miben különbözik a szöveg az egymás mel-
lé dobált mondatoktól, milyen módon szövi egybe a nyelvi 
elemeket. Megtanultuk, milyen szövegkohéziós erők tart-
ják egybe a szöveget, hogyan utalnak vissza a már elhang-
zott dolgokra az izotópok, a névmások, körülírások, ragok, 
szinonimák. Hogyan utal előre a katafora, hátra az anafora. 
Hogyan váltakozik a már ismert téma az újdonságot közlő 
rémával. Olyan volt ez a tanulási szakasz, mintha az autó 
alkatrészeivel ismerkedtünk volna. Most azt kell megérte-
nünk, milyen az, amikor működésbe lép ez az autó, hogy 
viselkedik az úton, miközben célja felé robog. 

Amit már tudunk a közlésfolyamatról
A közlésfolyamatról, kommunikációról is sokat tanultunk. 
Jól tudod mint tizedikes, hogy ebben nemcsak az üzenet 
a lényeges, amit mondani akarsz, hanem az is, hogy kinek 
mondod, ki a címzett, ki vagy te magad, vagyis a feladó, 
milyen kommunikációs csatornát használsz, milyen közös 
előismereteitek vannak a címzettel és így tovább. Ez meg 
olyan volt, mintha az autóforgalom elemzésével foglal-
koztunk volna, anélkül azonban, hogy tudnánk, miből is 
áll egy-egy olyan autó, amelyből millió és millió száguld el 
vizsgálódó szemünk előtt. 

A két terület összekapcsolása
Most arra teszünk kísérletet, hogy összekapcsoljuk a 
kettőt. Meg kell �gyelnünk, hogyan viselkedik a szöveg 
a kommunikációs folyamatban, hogyan módosítják a 
kommunikációs körülmények a szöveg jelentését, és vi-
szont: hogyan egészíti ki saját jelrendszerét amabból, 
mármint a kommunikációs helyzetből „lopva” a szöveg. 
Mindennek a tudományos neve szövegpragmatika. A 
szövegpragmatika az épp működésben levő szöveg vizs-
gálatát jelenti.

A szövegpragmatika kérdései
Ez egy nagyon izgalmas nyelvészeti tudományterület, és 
annyira szerteágazó, hogy most csupán a legkülönösebb 
kérdéseit vethetjük fel, nevezetesen ötöt ezek közül.
1.  Hogyan hat az általam közölt szövegre az én sajátos né-

zőpontom, például az, hogy épp egy mély kútból kia-
bálok kifelé, mint a bibliai József, vagy épp egy magas 
trónszékről szólok az alattvalóimhoz, mint ugyanő teszi 
egyiptomi megdicsőülése után. 

2.  Hogyan teszi sokféleképpen érthetővé és félreérthető-
vé az én szövegemet a hallgatóim sokféle előfeltevése, 
előítélete, várakozása, jó- vagy éppen rosszindulata.

3.  Hogyan hat vissza a szövegemre a kommunikációs hely-
zet, az, hogy kik és hányan hallgatnak, meghitten be-
szélgetünk-e, vagy épp egy rock-koncerten üvöltök a 
mikrofonba.

4.  Hogyan alakítja hozzá a szövegem a részeit alkotó nyel-
vi jeleket a maga globális mondandójához, mintha csak 
összepréselne egy-egy Lego-darabot, hogy kijöjjön az 
alakzat.

5.  Hogyan kapcsolódnak egymáshoz különböző általam 
elmondott szövegek.

Vegyük sorra ezt az öt felvetést!

Nézőpontom a kútból és a trónszékről
Nyilvánvaló, hogy hiába is hangzik el ugyanaz a mondat 
a két helyről, egészen más lesz a jelentése. Ha bedob-
tak a kútba, és onnét kiáltom testvéreimnek: „Várjatok! 
Gyertek vissza!”, az teljességgel mást fog jelenteni, mint-
ha elzavarnák őket az udvaroncaim, s akkor kiáltanék 
utánuk. 

Fogalmi séma
Hogy a hallgatóim mit értenek a szavaimból, az a fogal-
mi sémájuktól függ. Mert még mielőtt megszólalnék, 
ők készenlétben tartanak egy ilyen sémát. „Biztosan 
kiabál majd, hogy húzzuk ki.” Illetve: „Biztos nem szól 
majd az érdekünkben, pedig megtehetné.” A fogalmi 
sémának két típusa van. A szituációra és a dolgok jelen-
tésére vonatkozó feltevéseket fogalmi keretnek nevez-
zük: „Ez egy nagy senki, így értékeljük majd a szavait.” 
„Ez egy nagy úr, így értékeljük majd a szavait.” A feltéte-
lezett eseménysorra vonatkozó eszméinket pedig for-
gatókönyvnek nevezzük. „Most majd nyilván azt fogja 
mondani...”. 

Bennfoglalás, vagyis implikáció
Így nevezzük, amikor a szöveg a nyelvi jelein túl a szitu-
áció által is üzen. Ha osztálytársunk elesik a kirándulá-
son, csupa sár, s ekkor mondjuk neki: „De csinos vagy!”, 
akkor az elhangzott szöveg a fura szituációt is bevonja a 
közlésbe, és a ténylegesen elhangzó szavakon túl ezzel 
is üzen. 

Kontextus
De képes a szöveg arra is, hogy a benne szereplő nyel-
vi jeleket átalakítsa, mint valami rugalmassá tett Lego-
darabot. Az „ötvenhat” szó más „alakú” lesz egy matema-
tikai szövegben, és más egy történelemórán. Mást fog je-
lenteni, és ezt a szövegkörnyezet tette vele, a kontextus, 
amely körülveszi és manipulálja. 

Intertextualitás
A szövegek egymást is felhasználják, ha például beszé-
dünk közben idézünk egy versből, ha egyik regény idéz 
a másikból, ha célzunk egy tanárunk állandóan ismétlő-
dő mondatára, vagy ha parodizáljuk azt. A két szöveg 
ilyenkor kölcsönhatásba lép, módosítják egymás jelen-
tését.

 Gyakorlatok a munkafüzet 28. oldalán!
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  Gondolkozz!

  1.  Fogalmazd meg, milyen bennfoglalást tartalmaznak 
az alábbi párbeszédek!

– Ki kell találjam, mi legyen az ebéd a hétvégén.
– A hamburgert nagyon szeretem. 

– Kifogyott a benzin.
– Van egy benzinkút nem messze innen.

– Nem sikerült jól a dolgozat.
– Egész hétvégén fociztál, és a haverjaiddal lógtál.

  2.  Írj a füzetedbe legalább öt előfeltevést tartalmazó 
mondatot!

  3.  Olvasd el Weöres Sándor Száncsengő című versét! 
Gondold végig, hogyan jelenik meg a hangszimboli-
ka a műben!

  4.  Írj legalább egy hatmondatos fogalmazást az egyik 
kép alapján! Használj minél több intertextust, de leg-
alább hármat!

  5.  Válassz egyet az alábbi képek közül, majd írj róla egy 
tízmondatos, több nézőpontos fogalmazást a füze-
tedbe!

  6.  Nézd meg a Shrek (Andrew Adamson, Vicky Jenson, 
2001) című �lmet! Figyeld meg, milyen híres �lmekre 
vonatkozó utalások találhatók benne! Gyűjts össze a 
füzetedben legalább ötöt!

  7.  A fogalmi keret rendszerezi a valóság egy eleméről 
való tudásunkat, s ebbe beletartoznak a tanult és a 
megtapasztalt ismeretek is. 

Mi a fogalmi kereted a villámról? Írd le a füzetedbe!

  8.  A forgatókönyv olyan információk összessége, amely 
segít eligazodni a társas viselkedési helyzetekben. 
Egy feladat, folyamat, cselekvés vagy történés vég-
rehajtásához szükséges lépésekről való tudást tartal-
mazza.

Írd le a szokásos iskolai farsang forgatókönyvét! Mun-
kádhoz készíts fürtábrát a füzetedbe!
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   Kommunikáció

Anyaggyűjtés könyvtárban
A beadandó dolgozatokhoz vagy épp projektekhez, kis-
előadásokhoz gyakran kell anyagot, információt gyűjteni. 
Ehhez különböző módszereket választhatunk. Ideális hely a 
kutatásra a könyvtár és a levéltár. Míg az előzőben különféle 
könyveket, kiadványokat találunk, addig az utóbbiban ira-
tokat, okleveleket, leveleket tanulmányozhatunk.

Hogyan igazodjunk el?
A könyvtárakban katalógus alapján lehet keresni. Ma már 
a legtöbb katalógus anyaga digitálisan is elérhető, akár az 
otthonunkból is, de mivel a digitalizálás igen nagy mun-
ka, ha nem találunk valamit, célszerű a cédulakatalógust is 
megnézni. A katalógusok tartalmazzák a könyvek, iratok 
legfontosabb adatait. Ilyen a szerző, a cím, a keletkezé-
si/kiadási év és hely, valamint a tárgyszó (címszavak). A 
tárgyszók segítenek abban, hogy eldönthessük egy műről, 
hogy érdekes lehet-e a kutatásunkban. A digitális kataló-
gusokban témakörök szerint is kereshetünk (böngészés). 
Amikor a katalógus segítségével összegyűjtöttünk né-
hány könyvet, ezeket – a kikérhető könyvek mennyiségé-
re ügyelve – egyszerre kérjük ki a raktárból, vagy kérjük 
el a könyvtárostól. Nekünk sem kényelmes ötpercenként 
rohangászni az újabb könyvért (kizökkenünk a munká-
ból), de gondoljunk a könyvtárosokra is. Ha szerencsénk 
van, a számunkra szükséges könyvek az olvasóteremben 
találhatók (szabadpolcon vannak), nem a raktárban. Így 
sokkal rövidebb idő alatt juthatunk a kiadványokhoz: a 
jelzet (azonosító szám) alapján találhatjuk meg őket. A 
munka végeztével a raktári könyveket a könyvtárosnak 
adjuk vissza, a szabadpolcos munkákat vagy az asztalon 
hagyjuk, vagy a könyvgyűjtő kocsira rakjuk. A polcra ne 
tegyük vissza a könyvet, bízzuk ezt a könyvtárosokra, 
hogy legközelebb más is biztosan megtalálhassa a kere-
sett könyvet. 

Hogyan rögzítsük, amit megtudtunk?
Az elolvasott könyvek kapcsán jó, ha jegyzetet készítünk. 
Ilyenkor ne csak a helyes jegyzetelési technikára kon-
centráljunk, hanem jegyezzük fel az adott könyv adatait 
is. Legalább a szerzőt, a címet, a kiadás helyét és idejét 
írjuk fel. Saját munkánkat segítjük, ha azt is felírjuk, az 
általunk fontosnak tartott, kijegyzetelt információk há-
nyadik oldalon találhatók. Az oldalszámok segítségével 
később könnyen visszakereshető lesz az eredeti informá-
ció. Jegyzetelhetünk természetesen számítógéppel is, így 
a jegyzetünkben keresni is könnyen tudunk. Ugyanakkor 
itt is fontos, hogy az alapvető azonosító adatokat feltün-
tessük.

  1.  Próbáld ki az Országos Széchényi Könyvtár (nektar.
oszk.hu) vagy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (saman.
fszek.hu) online katalógusát! Keress benne legalább 
három könyvet, ami segíthet Berzsenyi Dánielről írt 
dolgozatod elkészítésében!

  2.  Keress rá az interneten, hol van hozzád legközelebb 
könyvtár!

  3.  A sikeres könyvtári kutatáshoz szükséges ismerni az 
egyik legfontosabb rendező elvet, amelyet ETO-nak, 
azaz Egyetemes Tizedes Osztályozásnak nevezünk. 
Ez az emberi tudás, az ismeretek és tevékenységek 
egész területét felölelő osztályozási rendszer, amely-
ben az egyes fogalmakat számokkal fejezzük ki.
Az ETO minden katalóguscédulán megtalálható, nem-
zetközi szabvány. Az egyes számok a legtágabb fo-
galmakat jelölik, s minél tovább osztjuk őket, annál 
szűkebb körű fogalmakhoz jutunk. Az alábbi példa 
mutatja pontosan a felosztást. 

Egy konkrét példa:
Főosztály  0 – Általános tartalmú írásművek
Osztály 02 – Könyvtárak. Könyvtártan
Alosztály 024 – Könyvtárhasználat
Szakcsoport 024.6 – Kölcsönzés
Szak 024.68 – Könyvtárközi kölcsönzés

a)  A fenti minta alapján találj ki egy osztályozási 
rendszert egy számodra érdekes témához!

Főosztály
Osztály

Alosztály
Szakcsoport

Szak

  4.  a) Keresd meg az iskola könyvtárában a következő 
szerzők műveit, és írd le a füzetedbe a könyvek ETO-
számát! A kereséshez kérd a könyvtáros segítségét!

1. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
2. Katona József: Bánk bán
3. Jókai Mór: A kőszívű ember �ai
4. Pető� Sándor: János vitéz
5. Molière: A fösvény

b)  Végezz kutatómunkát! Látogass el a legközelebbi 
közkönyvtárba vagy az Országos Széchényi Könyv-
tár (nektar.oszk.hu), illetve a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár (saman.fszek.hu) online katalógusának 
segítségével keresd meg az alábbi könyveket! Csak 
az ETO-számukat adjuk meg! Írd le a könyvek cí-
mét, szerzőjét, kiadási helyét és évét a füzetedbe!

635.9
551.21
338.8
92.262.2
945.11.820
894.511.121

Az emberi tudás tartománya
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Osztályok 21
Alosztályok 211
Szakcsoportok 211.1
Szakok 211.11



  1.  a) Keress intertextuális utalásokat az alábbi versrészletekben! Nevezd meg az eredeti művet, amelyre az egyes 
költők utaltak!

b)  Eddigi tanulmányaid alapján írj a füzetedbe legalább három olyan irodalmi alkotást, amelyben intertextuális 
utalás található!

  2.  Dante Isteni színjáték c. művében a következő idézet olvasható a Pokol kapuján:

„Én rajtam jutsz a kínnal telt hazába, 
    én rajtam át oda, hol nincs vigasság, 
    rajtam a kárhozott nép városába. 
Nagy Alkotóm vezette az igazság; 
    Isten Hatalma emelt égi kénnyel, 
    az ős Szeretet és a fő Okosság. 
Én nem vagyok egykoru semmi lénnyel, 
    csupán örökkel; s én örökkön állok. 
    Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!” 
                                                  (Babits Mihály fordítása)

A pokol fogalmi keretét �gyelembe véve, milyen bennfoglalást tartalmaz az idézet?
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Az emberi tudás tartománya
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„Megállj, megállj, egész földet neked  
Adám, csak e két fát kerüld, kerüld,  
Más szellem óvja csábgyümölcseit,  
S halállal hal meg, aki élvezi. -  
Amott piroslik a szőlőgerezd,  
Ott enyhe árnyék kínál nyúgalommal,  
Ragyogó délnek tikkasztó hevében.”
                    (Madách Imre: Az ember tragédiája)

művében a következő idézet olvasható a Pokol kapuján:

„ez inni való sós vérizü szélben, 
a felleg alatt, 
sodrában a szörnyü Malomnak, 
mely trónokat őröl, nemzeteket, 
százados korlátokat 
roppantva tör szét, érczabolát, 
multak acél hiteit, 
s lélekkel a testet, dupla halál 
vércafatává 
morzsolva a szüz Hold arcába köpi 
s egy nemzedéket egy kerék- 
forgása lejárat…”

(Babits Mihály: Húsvét előtt – részlet)

Gyakoroljunk szövegeken!

„Jó volt tevéled járni a sárgolyó 
üröm-vidékét, a keserű mezőt, 
ó boldogságom édesanyja, 
társam a rosszban.

Én nem szerettem önmagamat soha. 
De te szerettél. Egyszerű és igaz 
jóságod oly gyors, lángoló volt, 
hogy utolértél.

Ha fújt a szél, még át se cikázhatott 
a gondolat, hogy „meghülök”, amikor 
önzésem is előzve: „meghűlsz”, 
már te kimondtad.

Lásd, így dicsérlek szakszerü, tárgyias, 
pontos szavakkal, úgy, ahogy illet ez, 
mert köznapi voltál te mindég, 
mint a verőfény.”

(Kosztolányi Dezső: Februári óda – részlet)




