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1. A disszertáció témája, célja és felépítése 

 

Disszertációm témája az anyanyelvi szövegalkotás vizsgálata, érvelő érettségi 

szövegek szövegtani elemzése. Az elemzés elméleti keretét a holista kognitív 

szövegnyelvészet jelenti, amely egy dinamikus szövegfogalomból kiindulva közelíti meg a 

tárgyalt kérdéseket. A dolgozatom célja elsősorban annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy 

hogyan válik megragadhatóvá a szövegnyelvészet vizsgálati lehetőségeivel egy szövegtípus 

szövegtani és szövegtipológiai sajátossága.  

A dolgozat négy fejezetből áll. A bevezető után a második fejezetben a dolgozat 

elméleti hátterének kidolgozására kerül sor. Az első alfejezetben a vizsgálatom elméleti 

hátteréül szolgáló holista kognitív nyelvészet fontos jellemzőit veszem sorra. A holista 

kognitív nyelvészet a funkcionális szemléletű nyelvelméletek egyike, így elsőként egy, a 

nyelvelméleti irányzatokat tárgyaló bevezető olvasható. Ebben a bevezetőben olyan 

sajátosságokat emelek ki, amelyek e heterogén kategórián, a funkcionális nyelvelméletek 

kategóriáján belül a holista kognitív nyelvészetre is igaznak bizonyulnak. Ezt követően a 

holista kognitív nyelvészet olyan kulcsfogalmait tárgyalom, amelyek segítségével 

meghatározhatóvá válik a munkám alapjául szolgáló szöveg- és szövegtípus-fogalom, 

valamint bevezethetők a szövegtipológia azon szempontjai, amelyek az érvelő érettségi 

dolgozatok elemzésének kiindulópontját jelentik.  

A holista kognitív nyelvészet elméleti alapvetéseinek felvázolását követően a 

következő alfejezetben azt mutatom be, hogy hogyan értelmezhető a szöveg fogalma ebben a 

nyelvészeti irányzatban. A szövegfogalom meghatározása után, illetve annak 

kiegészítéseképp elsősorban azokat a jelenségköröket tárgyalom, amelyek a későbbi elemzés 

elméleti alapját képezik. A szöveggel kapcsolatban elsőként a szó etimológiáját mutatom be, 

majd a szöveggel kapcsolatos vizsgálatokat, ezek között a szövegnyelvészeti vizsgálatok 

feladatait és nehézségeit jellemzem röviden. A szöveget a középpontba helyező nyelvészeti, 

szövegtani vizsgálatok részletes történeti áttekintéséhez ennek a munkának a keretei szűkre 

szabottak, ezért csak a vázolt funkcionális szemléletű, holista kognitív nyelvészet kereteiben 

belül értelmezett szövegfogalommal foglalkozom. Mivel az alábbi gondolatmenet 

kiindulópontját egy dinamikus szövegfogalom jelenti, így mibenlétének magyarázata a 

szövegértés és -alkotás folyamataival teljes, a szövegalkotás folyamatát emellett külön is 

kiemelem és néhány modell bemutatásának segítségével kiemelem a folyamat olyan 

szempontjait, amelyek a dolgozat számára fontosak. 
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A harmadik fejezetben az érvelő érettségi szövegtípus első megközelítésben történő 

jellemzésére kerül sor. A fejezet célja az, hogy az érettségi szövegek elemzését megelőzően 

összegezze az érvelő érettségi szöveggel kapcsolatos ismereteket. Elsőként az oktatás 

közegében történő nyelvi tevékenység leírása történik, majd a szövegek, illetve az érvelő 

szövegek, szövegtípusok anyanyelv-oktatásban betöltött szerepét mutatom be. Végül a 

bemeneti és kimeneti szabályozások érvelésre és érvelő szövegekre vonatkozó rendelkezéseit 

összegzem. Ezt követően bemutatom az elemzés alapjául szolgáló korpuszt1, valamint az 

elemzés szempontjait.  

A negyedik fejezet tartalmazza az elemzés eredményeinek kiértékelését. Az elemzés 

eredményeinek kiértékelése az alábbi jelenségkörök alapján történik: 

• koreferencia (koreferenciaelemzés, koreferencialáncok), 

• fogalmi séma (tudáskeret, forgatókönyv), 

• nézőpont (nézőpontszerkezet, perspektivizáció, szubjektivizáció), 

• metapragmatikai tudatosság (diskurzusdeixis, diskurzusjelölők), 

• érvelés. 

 

2. A szövegtani elemzés elméleti kerete és lépései 

 

A szöveg és az azzal kapcsolatos folyamatok (illetve a nyelv általában) ebben a holista 

kognitív nyelvészetben elméleti keretében egyfajta ökorendszerként értelmezhetőek (Rickheit 

– Strohner 1993: 16), amelyek megváltoztatják az alkotó, a befogadó és a környezet, a 

beszédhelyzet viszonyát, így a szöveg produktumként az elmebeli kogníciók és a környezet 

összjátéka (Tolcsvai Nagy 2001: 34). Ebben az értelemben, a kommunikációs és kognitív 

összetettséget alapul véve a szöveg (Tolcsvai Nagy 2006a: 150–151): 

• nyelvi interakcióban funkcionál, amely a beszélő és a hallgató közös és egymásra 

irányuló cselekvése, amelyben a résztvevők a beszédhelyzetre, témára vonatkozó 

aktivált tudásukkal aktív részesei az interakciónak, 

• jellege és megértési feltételei valószínűsíthetőek azokkal a részben egyetemes, részben 

kultúraspecifikus sémákkal (tudáskeretek, forgatókönyvek), amelyek a résztvevők 

beszédhelyzetre és nyelvi interakcióra vonatkozó tudásának összetett reprezentációi, 

• alkotásának és megértésének folyamatában az alkotó és a befogadó szerkezeti és 

műveleti tudása egyaránt érvényesül, a szövegelemek párhuzamos és egymásra 
                                                 
1 Az elemzés során 16, a 2009-es magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi vizsga keretében készült érvelő 
szöveget, a budapesti Németh László Gimnázium diákjainak írásait vizsgáltam. 
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következő elrendezésének megértése és a teljes szöveg ismeretében átfogó 

összefüggések áttekintése, belátása egyaránt megtörténik.  

A holista kognitív nyelvészet a szöveg(típus) jellegzetességét, funkcióit tapasztalati 

nézőpontból vizsgálja, a szövegtípust normaként, elvárások rendszereként értelmezi. Ebben a 

felfogásban a hogyan rendezzük típusokba a szövegeket kérdés helyett a hogyan rendeződnek 

típusokba a szövegek kérdést érdemes feltenni (Tátrai 2006: 215). A szövegtípus ebben a 

keretben ennek értelmében nem kész szerkezet, hanem „olyan séma, amely a mindenkori 

beszélő számára többé-kevésbé rendelkezésre áll, alkalmazása több-kevesebb mentális 

erőfeszítést kíván” (Tolcsvai Nagy 2006a: 67). A szöveg létrehozása a szövegtípusról való 

sematikus tudás, az aktuális szövegvilág, a nyelvi interakció résztvevőinek céljai, elvárásai és 

a téma alapján történik egy dinamikus folyamat során, amelyben a szövegtípusok nem a 

sémák gépies megvalósulásai (Tolcsvai Nagy 2008: 43). E dinamikus viszonyból adódóan a 

szövegtípusok leírása során fontos tényező a kategorizációban érvényesülő prototípuselv, 

ennek alapján lehet a szövegtípusok jellemzőinek leírása során olyan változókat megadni, 

amelyek minden szövegben érvényesülnek, mátrixba rendeződnek, tulajdonságokként 

jellegzetes nyalábokat alkotnak és egy fokozati skála mentén érvényesülnek (Tolcsvai Nagy 

2006a: 75).  

Az érvelő érettségi szövegek elemzésének alapját ezen változók jelentik. Elsőként a 

koreferens viszonyok elemzésének kiértékelésére kerül sor. A koreferens viszonyok elemzése 

Petőfi S. János (1998: 9–10) koreferenciaelemzésének lépései alapján történt. A 

koreferenciaelemzés e megközelítésének fontos hozadéka, hogy áttekinthetővé teszi a szöveg 

koreferencialáncait, és alapul szolgál a további jelenségkörök elemzéséhez, a fogalmi séma, 

valamint a diskurzusdeixis és a nézőpontszerkezet tárgyalásához.  A koreferenciaelemzések 

kiértékelése során nyelvi kifejtettségük és a hatókörük alapján mutatom be, valamint a 

szövegek koreferencialáncait elemzem. Ezt követően a fogalmi sémák elemzési eredményeit 

összegzem. Ennek kiindulópontjaként az érvelő érettségi szövegek alapjául szolgáló, a 

feladatmegfogalmazásban szereplő Spiró-idézet két szempontból, a forgatókönyv (PROBLÉMA) 

és a tudáskeret (OLVASÁS) szempontjából történő bemutatása szolgál. A továbbiakban a 

szövegek forgatókönyvének és tudáskeretének az elemzésére kerül sor. A vizsgálat következő 

szempontja az érvelő érettségi dolgozatok nézőpontszerkezetének sajátossága. Elsőként sorra 

veszem a meghatározó nézőpontokat, így az E/1. személyű szövegalkotói perspektívát, 

valamint azokat az eseteket, amelyekben egy semleges kiindulópont a meghatározó. A 

második részben két további jellegzetességet emelek ki, a perspektivizáció és a 

szubjektivizáció jelenségeit. A nézőpontszerkezetet követően a metapragmatikai jelzéseket, a 
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diskurzusdeixist és a diskurzusjelölőket vizsgálom különös tekintettel azok szövegben 

betöltött funkciójára.  

 

3. Az érvelő érettségi dolgozatok elemzésének eredményei 

 

 A szövegtani elemzések eredményeinek összegzésére az eredményeknek az érvelés 

szempontjából történő összefoglalása során kerül sor. Mindazokat az eredményeket, amelyek 

az egyes jelenségkörök elemzése során születtek, az érvelés szempontjából is kiértékeltem. 

Ennek során a következő eredmények születtek: 

• koreferencia leírása: 

o az első a E/1. én és a T/1. mi elemekkel történő referálás 

o a fogalmi szójelentésen alapuló koreferens viszonyok esetében az alá-, 

fölérendeltséget kifejező elemek szerepe 

• fogalmi séma leírása: 

o PROBLÉMA forgatókönyve 

o OLVASÁS tudáskerete 

• nézőpontszerkezet leírása:  

o szövegalkotói perspektíva 

o perspektivizáció során a szövegalkotó a közölt információk érvényességét 

áthelyezi egy általa megszólaltatott megnyilatkozóra, ezekben az esetekben a 

T/1. személyű perspektíva a meghatározó, amely egy közösségben jelöli ki a 

nézőpontot 

o szubjektivizáció esetében a megnyilatkozó szubjektív viszonyulását fejezi ki a 

közöltekhez 

• metapragmatikai jelzések leírása:  

o szövegalkotói és befogadói tevékenységhez való reflexív viszonyulás 

o a szöveg szerveződésére történő reflektálás köré szerveződnek, hozzájárulva 

ezzel a szöveg értelmi szerkezetének kiépüléséhez, valamint a befogadó 

értelmezési folyamatának irányításához és elősegítéséhez. 

o figyelem irányítása  

o szövegalkotói attitűd megnyilvánulása. 
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