
Kassák Lajos vagy Erdélyi József 1945 utáni 
líráját. 

Bár a szerző téma- és célmegjelölésekor 
kijelenti - olykor indirekte - , hogy nem lép ki a 
vizsgált kötetből, a tágabb viszonyítások - főleg 
az alkotók közötti rezonanciákra való utalások -
növelhették volna a kötet (így sem kis számú) 
érdemeit. 

Hangja mérsékelten távolságtartó; az objekti
vitásra való törekvése nem jelent egyben hideg 
szenvtelenséget, sőt nyelve sok helyütt (például 
Juhász Ferencről és Nagy Lászlóról szólván) meg
színesedik, érzelemmel telítődik meg. Árnyalásra 
is képes stílusa amellett, hogy idegen szavakat 
csak indokolt esetben használ, (ez nem mondható 
el az utóbbi évek sok tanulmányának nyelvéről). 
A sportzsargon zavaró beszüremkedése viszont 
megbontja, szürkíti ezt az egységesülő nyelvet, 
amely egyéni stílus kialakítása felé törekszik. 

A bevezető tanulmány hasznos eligazító 
ahhoz, hogy felszabadulás utáni líránk vonulatait 
elkülöníthessük, megfogalmazhassuk; a kötet 
egésze pedig sokban hozzájárul a korszak költé
szetének módszeresebb megismeréséhez. 

Kovács Kristóf András 

Általános nyelvészeti tanulmányok XI. A szöveg 
megközelítései. Szerkesztette: Telegdi Zsigmond 
és Szépe György. Bp. 1976. Akadémiai K. 380 1. 

Joggal vetődik fel a kérdés, miért érdekelheti 
az irodalomtörténészt az Általános nyelvészeti 
tanulmányok XI. kötete. A feleletet A szöveg 
megközelítései alcím adja meg, hisz az irodalom
történész vizsgálatainak alapvetően a szöveg a 
tárgya. Ebből következik, hogy „a szöveg
elmélettel foglalkozó kutatók tekintélyes része 
irodalomtudós" (198. 1. - Kiefer). Igaz ugyan, 
hogy a felmerülő kérdések elsősorban az 
irodalomelmélet számára érdekesek, hatásuk 
jórészt áttételesen jelentkezhet irodalom-
történetírásunkban, van azonban a kötetnek jó-
néhány olyan tanulmánya, amely a történeti 
diszciplína módszer- és eszköztárát közvetlenül is 
gazdagíthatja. 

A poétikai kutatások szempontjából leg
fontosabb Csűri Károly Egy narratív struktúra-
típus néhány szabályszerűsége c. tanulmánya, 
mely a generatív poétika általános problémáit 
nem oldja ugyan meg - a szerző nem is vállal
kozik erre - , de tanulságos módszert kínál a 
magyar irodalom történetében igen fontos 

kisepika (pl. anekdota) megközelítéséhez 
(37-49. 1.). Ugyancsak e témakörhöz kap
csolódik Dezső László Az ószerbhorvát oklevél
szövegek szerkezete (79-92. 1.) és Kiss Sándor 
Demarkációs jegyek az irodalmi műben 
(223-238. 1.) c. dolgozata. Mindkét munka a 
kompozíció egzaktabb leírásához nyújt segítséget. 

Az eszmetörténeti problémák szövegelemzés 
útján történő kibontását végzi el egy Tacitus 
szöveg alapján Borzsák István Klasszika-filológiai 
szöveginterpretáció c. tanulmányában (27-36. 
1.). A szöveg valóság vonatkozásait érinti Antal 
László dolgozata (Szemantikai interpretáció és 
nyelven kívüli tartalom; 5-14. 1.), általános, 
szemiotikai problémáit pedig Kelemen János 
Szöveg és jelentés c. munkája fogalmazza meg 
(183—196. L), amely egyúttal a jelentős szemio
tikai iskolák marxista kritikáját is elvégzi. 

Leggazdagabb anyagot a szövegelemzés stilisz
tikai vonatkozásaihoz találunk. Ilyen kérdést 
érintenek a már említett tanulmányok (Borzsák, 
Csűri, Dezső, Kiss), s e téren használhatók fel a 
kötet szorosabban vett nyelvészeti érdeklődésű 
munkái. így különösen Pap Mária-Pléh Csaba: 
„Hiányos mondat" pronominalizáció és a szöveg 
(261-277. 1.), Mikó Pálné:/! kommunikációs és 
szövegszerkezeti egységekről (247-260. 1.), 
Dezséry Judit-Terestyéni Tamás: Élő szöveg -
stúdió-szöveg (51-77. 1.) c. dolgozata. A két 
utóbbi különösen a különböző műfajok 
stílusának elkülönítéséhez adhat módszertani 
tanulságokat. 

A szöveg statisztikai feldolgozásának korszerű 
módját ismerhetjük meg az Automatikus szöveg
elemzés a legalsó nyelvi szinteken (Görgey 
Eszter-Jékel Pál-Papp Ferenc; 115-125. 1.) c. 
munkából, egy viszonylag egyszerű statisztikai 
jellegű szövegtipológiára pedig Békés Imre A 
bekezdésnyi beszédmü tömbösödésének és szinte-
ződésének kísérleti vizsgálatáról c. dolgozata 
mutat példát (15-25.1.). 

Külön figyelmet érdemel Herczeg Gyula 
stílustörténeti tárgyú tanulmánya: A mondat
stilisztikai kutatás mint módszer (127-142.1.). A 
mondatformák használatának történeti vizsgálata 
alapján meggyőzővé válik konklúziója, amely 
szerint a nyelvi forma és kifejezett tartalom 
vizsgálata során a kettő között ne tételezzünk fel 
közvetlen, mechanikus kapcsolatot, a mondat-
formák változása kevésbé függ össze a mondani
valóval, a . tartalommal, mint a társadalmilag
tör ténelmileg meghatározott „ízlésbeli mozgá
sokkal". 

Szólnunk kell még arról, hogy néhány tanul
mány a szövegfelfogás általános kérdéseit 
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vizsgálja. így Kiefer Ferenc a szövegelmélet nyelvi Célunk azonban nem ezek bírálata, elemzése volt, 
indokait keresi (A szövegelmélet grammatikai hanem a figyelemfelkeltés. Meggyőződésünk, 
indokoltságáról; 197-222. 1.), Telegdi Zsigmond hogy irodalomtörténetírásunk a művek értelme-
a szöveg általános nyelvészeti (A nyilatkozat mint zéséhez, irodalomtörténeti tipológiák megalkotá-
indicium; 279-287. 1.), Kelemen János már sához, a stílustörténeti kategóriák pontosabb 
idézett tanulmánya pedig nyelvfilozófiai meg- kimunkálásához igen sok használható, egzakt 
közelítésére mutat példát. Kanyó Zoltán Szöveg- módszert, vagy ami még fontosabb, elméleti 
elmélet és irodalomelmélet c. dolgozata pedig indítást talál a kötet lapjain, amelynek értékét 
nemcsak a két diszciplína, hanem vizsgálatuk növeli a hasonló témájú recenziók jelentős száma 
tárgyának különbségeire, hierarchikus viszonyára és színvonala. 
is rámutat. (167-181) Horányi Özséb (Adalékok A kötetet Telegdi Zsigmond és Szépe György 
a vizuális szöveg elméletéhez; 143-165. 1.) pedig szerkesztette, szerzőgárdája a Nyelvtudományi 
egy művészeti ágak fölötti „poétika" kérdéseit Intézet munkatársain kívül elsősorban az 
feszegeti. egyetemek kutatóiból tevődik ki 

Az egyes tanulmányok között szemléletben, 
színvonalban jelentős különbségek vannak. Horváth Tamás 


