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„Olyan titoknak fogom föl a nyelvet, mint a természetet, mint tulaj-
don életemet. Mégis kedvem kerekedik, hogy egyes csip-csup jelenségeit 
szemügyre vegyem, mint ahogy olykor kisujjamat szemlélem vagy kör-
möm fehér vonalkáit, a titok egy-egy érzékelhető szemerjét." 

„Tanítványaimmal először is szöveget olvastatnék. Versenyre szólíta-
nám őket, hogy bírálgassák, dúlják föl, marcangolják szét." 

(Kosztolányi Dezső) 

BEVEZETŐ 

Dolgozatom célja három középiskolás tanuló írásbeli munkájának 
elemzése. Iskolai dolgozatukból pusztán az első bekezdést ragadtam ki, 
és a bekezdéseket a tematikus progresszió szempontjából vizsgáltam. 
Munkámhoz Frantisek Danes A szövegstruktúra nyelvészeti elemzéséhez (A 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének ki-
adványa, Tanulmányok, 15. füzet, 1982.) című cikke szolgált alapul. 
Mivel középiskolai tanárként gyakran kísérletezem teljesen szabad asszo-
ciációkra épülő témák feladásával, tanulóim a legkülönbözőbb műfaji, 
tartalmi, formai megoldásokat alkalmazzák. így jutott eszembe ez az ötlet, 
hogy három dolgozat bekezdését hasonlítsam össze a témakápcsolódás 
szempontjából. Felbátorított erre Huszár Ágnes Az aktuális mondattagolás 
szövegépítő szerepe drámai művekben (Tanulmányok a mai magyar nyelv 
szövegtana .köréből, Tankönyvkiadó, Bp., 1983.) című tanulmánya is. 
Munkamódszerem a következő volt: Olyan dolgozatokat választottam ki, 
amelyeket azonos címre írtak a tanulók, de különböző formában oldották 
meg feladatukat. így a bekezdésnyi szakasz elemzése is érdekesebb és 
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tanulságosabb eredményre vezethet. A dolgozat szövegének egésze felől 
nehéz annak eldöntése, hogy milyen terjedelmű tematikus egység képezze 
az egyes bekezdésnyi kompozícióegységek tartalmát. (Ez a szakiroda-
lomban is felmerül.) Én azonban a lokális aspektust vettem figyelembe, 
a tanulók ugyanis elkülönítették egymástól a bekezdéseket, és én a beve-
zető első bekezdésnyi részét vettem alapul. A téma-réma elkülönítése is 
nehéz feladat írott mondat esetén. A szakirodalom is utal az ezzel kap-
csolatos problémákra, ellentmondásokra. Miután megvizsgáltam a bekez-
dés tematikus progresszióját, igyekeztem ezt a formai és tartalmi jegyek-
kel, illetve a stilisztikai funkcióval kapcsolatba hozni. Az adott típusra 
más példákat is kerestem szépirodalmi művekben és lexikonokban vagy 
szakkönyvekben. Kutatásom hasznosnak bizonyult, mivel így magam is 
tapasztaltam, melyek azok a típusok, amelyekkel leggyakrabban találkoz-
hatunk. Rádöbbentem, hogy az elbeszélések és a regények bekezdései 
igen gyakran „hipertémával" indulnak, egyszerű lineáris progresszióra 
viszont nehezebben találtam példát. Ezeket a részleteket szelektáltam, 
majd néhányat példaként és következtetéseim alátámasztása céljából le is 
jegyeztem. 

Miután a három bekezdést megvizsgáltam, rádöbbentem arra a tényre, 
hogy a tanulók specifikumát csak akkor ismerhetem meg, ha még 
néhány dolgozat első bekezdését is elemzem ebből a szempontból. Ezt 
meg is tettem, munkámban utalok az eredményre. Elekfi László cikkeit 
szintén felhasználtam. 

Végül megállapíthatom, hogy a szövegépítés fontos eleme a téma-
kapcsolódás, ha nem is elég csupán e szempontból vizsgálat tárgyává tenni 
a szöveget. Hasznos a szövegek nyelvészeti elemzése, a téma-réma kap-
csolat vizsgálata, mert feltárhatja a szöveg olyan elemeit is, amelyet az 
első pillanatban a hallgató vagy olvasó nem vesz észre. Fontos a stiliszti-
kai változások felfedezése is, mert pl. az irodalmi szövegek ilyen elem-
zése úgy válhat igazán jelentőssé, mint ezt Elekfi Petőfi-kutatása kap-
csán is tapasztaltuk. A bekezdésnyi szövegek elemzése pedig csak az 
első lépés, mint erre Petőfi S. János is utal, ezek a kutatások elvezet-
hetnek a makrokompozíció magasabb kutatásáig. 

TÉMA ÉS RÉMA FOGALMA, A SZÖVEGSTRUKTÚRA 
NYELVÉSZETI ELEMZÉSÉNEK KÉRDÉSE 

A téma és réma fogalmával már régóta foglalkoznak a nyelvészek. A 
szöveg szerveződésében a téma meghatározó szerepet tölt be. A téma 
funkciója az egész szövegben nem egészen az, mint a mondatban. 
„A szöveg témája az, ami a mondanivalója, amiről szó van benne. Az 
aktuális, vagyis a szövegbeli mondatnak a témája viszont a közlés is-
mert eleme, az ami a szövegösszefüggésben, illetőleg a beszédhelyzetben 
(szituációban) adva van."1 Ami viszont a mondatbeli közlésben ehhez 
képest új, rémának nevezzük. A kommunikációs aktusban persze a hang-
súlytól függ, hogy melyik a tematikus és a rematikus elem. 
A téma-réma megkülönböztetés Balázs János kimutatása szerint is egész 
az ókorig nyúlik vissza. Az ókorban főként a körmondattal foglal-
koztak, és megkülönböztették az ismert mozzanatot közlő bevezető részt, 
amelyet PROTASZISZ névvel illettek, a befejezést közlő új elem elnevezése 

1 Balázs J.: A szöveg, 205. o. 
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pedig APODOSZISZ volt. A múlt században Henri Weil az ismert részt 
BEVEZETŐ FOGALOM, az új elemet a BESZÉD CÉLJA néven említi. 
Gabelentz a múlt század második felében LÉLEKTANI ALANYT és 
LÉLEKTANI ÁLLÍTMÁNYT különböztet meg. Ammann THEMA és 
RHEMA néven tárgyalja a két részt, tehát a görög elnevezést használja. 
Vilém Mathesius, cseh nyelvész 1929-ben közzétett tanulmányában meg-
különbözteti a téma fogalmát, amelyet a KIJELENTÉS ALAPJÁnak ne-
vez, és a rémát, amelyet a KIJELENTÉS MAGJAként említ. A generatív 
grammatika képviselői TOPIC és COMMENT néven használják a két fo-
galmat. 

A magyar nyelvészek is már a múlt század hatvanas éveiben kezdtek 
foglalkozni a téma és réma problémájával. Közülük főként Brassai Sámuel 
neve emelkedik ki. Nála a téma INCHOATIVUM, a réma ZÖM néven 
szerepel. Újabban Deme László és Elekfi László foglalkozott a témakörrel. 
Elekfi a TÉMA és PROPOZITUM (Bally nyomán) nevet használja. A hat-
vanas években Petőfi versmondatainak felépítésével foglalkozott. A ta-
golási mód két alapformáját vizsgálta. A téma-réma tagolási módot racio-
nális, a fordított sorrendűt emocionális mondattagolásnak nevezi. 

A prágai iskola nyelvészeinek köréből főként Jan Eirbas és Frantisek 
Danes neve érdemel említést. A prágai nyelvészeket mondatközpontú 
szemlélet jellemzi. Témának nevezik azt, ami a közlés alapjául szolgál, 
rémának pedig a közlés új elemét, amit a témáról mondunk. Ez valójá-
ban az alany - állítmány hagyományos definíciójának felel meg. „A téma 
és réma egy kijelentés különböző jelentéselemeinek két komplementáris 
közlő funkcióját jelenti: majdnem minden kijelentésben megkülönböztet-
hető az, amiről állítunk valamit (a téma) és az, amit állítunk róla (a réma, 
maga a szűkebb értelemben vett kijelentés)."2 Figyelembe kell vennünk 
azonban a kommunikációs szituációt. Téma-réma elkülönítése tehát meg-
lehetősen nehéz. Danes objektív kritériumként a kiegészítő kérdést em-
líti, amellyel a kijelentés rémájára kérdezhetünk rá, de ő maga utal arra, 
hogy ez csak részben jelenthet kritériumot. Az ellentmondásokra K'iefer 
és Elekfi is felfigyel. Elekfi rámutat a különböző nyelvi viszonyok bo-
nyolult mondatokban történő kombinációjára, a tagadószó (tiltószó) és a 
módosítószó szerepére külön kitér.3 

Danes utal rá, hogy a nyelvészeti elemzés nem pusztán a mondatszer-
kezetek vizsgálatára terjed ki, hanem e nyelvészeti módszer segítsé-
gével a szöveget (szövegszakaszokat) és a szövegek struktúráját is elemez-
hetjük. A szövegben a rémának van releváns szerepe, amely az új informá-
ciót hordozza, a szöveg felépítését illetően pedig a téma releváns. A szö-
veget tehát témasornak is tekinthetjük. A szövegben a tematikus relációk 
összességét Danes tematikus progressziónak (TP) nevezi, ez adja a szö-
vegépítés vázát. A tematikus progresszió öt alaptípusát különbözteti meg. 
Ezek a következők: 
1. Egyszerű lineáris progresszió (lineárisan tematizált progresszió) 
2. Tematikus progresszió végigfutó témával 
3. TP levezetett témákkal, azaz az egy hipertémából (pl. egy bekezdés) 

levezetett témák progressziója 
4. Egy többfelé ágazó réma létrejötte 
5. Tematikus progresszió ugrással. 

2 Danes: A szövegstruktúra nyelvészeti elemzéséhez 45. o. 
3 Elekfi: Közléselmélet, grammatika, akt. mondattagolás, 82-83. o. 
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HÁROM BEKEZDÉS ELEMZÉSE 

A szöveg szerveződését az határozza meg, hogy a szövegek témája 
és rémája hogyan kapcsolódik az előző és a következő mondat témájá-
hoz és rámájához. Danes az illeszkedésnek már említett öt típusát külön-
bözteti meg. Ezt a felosztást vettem alapul, amikor három negyedik közép-
iskolás diák írásbeli dolgozatának első bekezdését vizsgáltam. A kiválasztás 
egyik kritériuma az volt, hogy a tanulók írásai ugyanazt a témát dolgoz-
zák fel. Mivel dolgozatíráskor a diákok több cím közül választhatnak, 
én az azonos témát feldolgozó tanulók munkáiból emeltem ki a 3 bekez-
dést. Ez is bizonyítéka annak, hogy egy témát sokféleképpen dolgozha-
tunk fel. Tapasztalhatjuk azt is, hogy a közlés menetét a réma határozza 
meg, de a szöveg egybeszerveződését főként a téma irányítja, amely ismert 
mozzanatként segíti elő a szövegösszefüggés megteremtését. Danes szerint 
a szöveg tematikus struktúrája úgy jön létre, hogy a témák egymással, 
illetve a szöveg egyes szakaszaival és annak egészével, sőt a szituációval 
is kapcsolatba kerülve hierarchikusan rendeződnek. 
Az elemzett dolgozat címe: Valami nincs sehol. Az osztály legtöbb tanulója 
ezt a témát választotta. Anélkül, hogy Váci Mihályra gondoltak volna 
(nekem is csupán később jutott eszembe az ő verse), egy korszak lezárása-
kor, érettségi előtt, szinte valamennyien az élet értelmét próbálták meg-
közelíteni az adott cím kapcsán. Rádöbbentem, hogy ez a kérdéskör 
állandóan foglalkoztatja a tanulókat. Elemezzük azonban ezeket a szövege-
ket nyelvi szempontból! A téma és réma illeszkedése az adott szövegek 
esetében további keresésre ösztönzött, a megfelelő típusra más példát is 
közlök. 
Három teljesen különböző bekezdésű dolgozatra esett a választásom. For-
ma, stílus tekintetében, sőt tartalmi szempontból is különböznek ezek 
az írások egymástól. Persze, az ilyen jellegű elemzésnek is csak akkor 
van értelme, ha a tematikus szerveződés formai és tartalmi elemei között 
kapcsolatot találunk. 

A BEKEZDÉSEK: 

1. Sehol sincs semmi, vagy van valahol valami? Valami a fizika éles és 
biztos törvényei szerint mindenhol van. Mindent kitölt a szubsztancia. 
Ez fizikai törvényszerűség. A fizika törvényszerűségei rengeteg jelenségre 
vonatkoznak. E jelenségek közé tartozna az emberi élet is? Az emberi élet 
ezek szerint egy st időintervallum,.amelyben az emberi test élőnek minő-
síthető. Ez igaz, de az előző kérdésre még nem ad igazán választ. 

(K. T.) 
2. A fiú és a lány. A szavak nem jelentenek semmit. Mindketten egy dolgon 
rágódnak. Már tudják egymás nevét. Mindent tudnak egymásról. Talán 
már egymás érzelmeit is ismerik. 

(M. I.) 
3. Itt állok a felnőttkor határán. Mögöttem sorakoznak iskolaéveim. Mind-
ez csak statisztika, értelmetlen számokkal. Tizennyolc év, tele örömmel és 
ürömmel. Tizenkét év az iskolapadban. Hat év kisgyermekkor. A számok 
csak másodlagos jelentőségűek. Mi értelme az egésznek? 

(M. F.) 

10 



h á r o m b e k e z d é s e l e m z é s e 107 

(Elöljáróban megjegyzem, hogy itt „írott mondattal" van dolgunk, a hang-
súlyozást tehát „nem tartalmazza." Elekfi is utal rá, hogy az írott mondat 
többféle beszélt mondatot is jelölhet.) 

MONDAT = MEGNYILATKOZÁS - pragmatikus paraméterek 
1. Az első bekezdés elemzése igen egyszerű. Az előző mondat rémája a 

következő mondat témájává válik: 

VALAMI 
l 

T, R, 

1. Valami] a fizika éles és biztos törvényei szerint mindenhol van. 

R2 

kitölt a szubsztancia. 

I 
T2 

2. Mindent 

I ! * 
T.3 R3 

3. Ez fizikai törvényszerűség. 

I 
T4 R4 

4. A fizika törvényszerűségei rengeteg jelenségre vonatkoznak. 

r 
T5 R5 

E jelenségek közé tartozna az emberi élet is? 

r 
t 6 Re 

6. Az emberi élet egy st időintervallum, amelyben 

az emberi test 
1 

élőnek minősíthető. 

r J 

Ts Rs T9 R; 

7. Ez igaz, de az előző kérdésre még nem ad igazán választ. 
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(Jelölés: téma: ; réma: ) 

Ha végignézzük a fenti sort, a tanuló mindig az ismerthez kapcsolja 
az új mondanivalót, mégpedig úgy, hogy az újságolás erősebb hangsúllyal 
jár. A réma a következő mondatban téma lesz, de ezt nem fontos meg-
ismételni, névmás is helyettesítheti. A második mondat esetében (Mindent 
kitölt a szubsztancia.) szerintem a kontextusban a témaszakasz az ige 
puszta tárgya, a réma pedig alanyos igei szószerkezet: 

T 3 R 
P -h>V—><̂ -N 

Hasonló, mint Elekfi példája: „A. .gyermeket | dicséri a tanító." 
(Itt a téma főnév.) Az ötödik mondatban témakiemelést látunk. 
Racionális mondatban ez gyakran előfordul. A tématag erősebb hang-
súlyt kap, anélkül, hogy rémává válna. Ez a hangsúlyozási forma is álta-
lában az élőbeszédben érvényesül, de a tanuló itt megismétli a rémát, 
amely már témává válik, s előtte még az e névmást is kiteszi. Ezt kettős 
aláhúzással jelöltem. A 7. mondat kezdetén az ez mutató névmás az össze-
tett kijelentés mindkét újságoló elemére vonatkozhat. 
Az elemzett bekezdés tematikus progressziója sematikusan így ábrázol-
ható: 

T i - » R, 
T 2 / = R , / - ^ R 2 

T3 / = R2 / —> R3 
T4 / = R3 / —> R4 
T5 / = R4 / —» R5 

T 6 / = R 5 / —> Re 
T7—» R7 

T8 / = R6, R7 / —> Rs 
Tg / R5 / —> Rg 

A teljesen szabályos tematikus progresszió az összetett mondatoknál 
szakad meg. Az utolsó tagmondat az 5. mondat kérdésére utal vissza. 
Danes az illeszkedésnek ezt a módját EGYSZERŰ LINEÁRIS 
PROGRESSZIÓNAK vagy lineárisan tematizált progressziónak nevezi. 
A legelemibb típusról van szó, amelyet Danes sematikusan a következő-
képpen ábrázol: 

T i - » Ri 

T 2 / = R i / - » R2 

T3 / = R2 / —> R3 

A tanuló bekezdésében szinte minden mondat kapcsolódik egymás-
hoz. Balázs János utal rá, hogy egyszerű lineáris progresszió esetén a 
szöveg egyhangúvá válhat. Azt hiszem, ebben az esetben mégsem be-
szélhetünk egyhangúságról. „A szövegíró" egy filozófiai szöveghez ha-
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sonló logikus gondolatsort kapcsol egybe, szinte szájba rágja gondolatait, 
egyik logikusan következik a másikból. így juttat el bennünket egy álta-
lánosító kérdéshez, amelyből fejtegetéseit indítja. Különös kérdései stílusát 
is élénkítik. Az egyszerű lineáris haladást a dolgozatíró tudatosan választ-
hatta, lassan, de lépésről lépésre közelít mondanivalójához. Ez a mondat-
fűzés szinte felkelti kíváncsiságunkat. Ha a lineáris elrendezést megvál-
toztatnánk, a jelentés is változna. A bekezdésben általában a téma a rö-
videbb. Elekfi Petőfi-kutatásai kimutatták, hogy Petőfi verseiben az ilyen 
tagolás reflexiót fejez ki, ebben az esetben is ezt tapasztaltam. Racio-
nális tagolású mondatokkal találkozunk, amelyekben az egyes mozza-
natok szinte láncszemként illeszkednek egymáshoz. Gördülékeny elő-
adásmódról nem beszélhetünk, inkább elgondolkodtatja a gondolatsor 
a hallgatót. Az új megnyilatkozás mindig kapcsolódik az előzőhöz, de új 
információt is hordoz. A kezdeti téma fokozatosan fejlődik, és a be-
kezdés végén már egészen másról van szó, mint az elején (valami —» emberi 
élet). A tematikai dinamika tehát jellemző a bekezdésre. Az azonos 
témát természetesen nem kell mindig kitennünk, utalhatunk rá névmás-
sal is, pl.: ez. 

A nyelvi elemek is jelölik a kohéziót, bizonyítják, hogy egy kohezív 
szövegszakasszal van dolgunk. A témaként, illetve előbb rémaként használt 
mondatrész szófaja főként névszó: főnév és névmás. E rövid, 62 szóból 
álló szövegben 14 főnevet találunk (22,58%), amelyek az említett tagolási 
mód folytán ismétlődnek is: 

fizika (2) 
törvényei 
szubsztancia 
törvényszerűség - törvényszerűségei 
jelenségre - jelenségek 
élet (2) 
időintervallum 
test 
kérdésre 
választ 

A tanuló tehát megnevez, definiálni próbál valamit, ezért használ ilyen sok 
főnevet, illetve névszót. (Megjegyzés: a valami és a semmi szavakat név-
másként kezeltem, de ezek is főnévi értelemben, alanyként szerepelnek.) 
Említést érdemel még a bekezdést és egyúttal az egész szöveget indító 
kérdő mondat: 

Sehol sincs semmi, | vagy | van valahol valami? 
Külön is választhatom: 

Sehol sincs semmi? Van valahol valami? 
Elekfi mutat rá, hogy a racionális mondattagolás inkább a kijelentő mon-
datra jellemző, kb. a kijelentő mondatok fele ide tartozik. A kérdő mon-
datokban viszont emocionális formát figyelhetünk meg. Utal Németh 
László példájára ; aki kijavította a racionális kérdést: „A leves ízlik?" 
emocionálisra: „ízlik a leves?". Ez az emocionális tagolású mondat indí-
tásként szinte telitalálatnak bizonyul, stilisztikailag is élénkké teszi a fel-
ütést. 
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Kevés tipikus példát találhatunk a lineáris progresszió esetére. Balázs 
János Arany Szondi két apródja című balladáját, A kóró és a kis madár 
című népmesét és a Bibliát említi. Én is nehezebben találtam rá példát: 

T] 1 R, 
•f „Uton mén a szent asszony 

T3 I R„ 

szent asszonnak szent gyermök a kezibe, 

T3 R3 
szent gyeröknek szent köröszt a kezibe." 

(Szem meglátott, szív megvert 1986 -
Magyar ráolvasások; Rándulás, ficam.) 

T W R i 

T2 / = Ri / —> R2 
T3 / = R2 / —> R3 

Hasonló példaként említhetünk egy mordvin ráolvasást: 

„Nagy víz, 

T, R, 

nagy vízen j fehér ház, 

T2 

fehér ház tetejénj 

R'2 R" 2 

fehér deszka, fehér bánat, | 

T3 R3 

fehér deszkánjnégy galamb 

csókolózik, csipkelődik." 

(Szerelmi bájolás - Ágh 
István fordítása) 
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íme egy népmese bekezdése: 

„Eccér vót | égy kiskakas. Ez a kiskakas ] korán réggé kimént a 
kútágas alá kapirgálni. | Kapirgát, kapirgát. | Addig kapirgát, | amig a 
kútágas | kidőt bánatába." 

A gyermekirodalomban is gyakran találkozunk hasonló megoldással. 
A fenti példák igazolják, hogy ez a mondatfűzés eleven, dinamikus stílust 
is eredményezhet. 

2. A második bekezdés esetében a szöveg mondatai a fő témából ve-
zethetők le. Danes ezt a fő témát HIPERTEMÁnak nevezi. A második 
bekezdés hipertémája a fiú és a lány, illetve az ő kapcsolatuk. A kijelenté-
sek résztémáit ebből vezeti le a dolgozatíró. A „Mindent tudnak egymás-
ról." mondat esetében a kontextusból kiindulva szerintem emocio-
nális tagolással találkozunk. 

Különös az első mondat: „A fiú és a lány." A tömörítésnek egy sajátos 
módjával találkozunk. Az állítmány hiányzik a mondatból, de a kiha-
gyásnak stilisztikai funkciója van. A „fiú" és a „lány" csak szavak, nyelvi 
jelek, hogy mi rejlik mögöttük, csak később derül ki. A bekezdés még 
nem is ad választ erre, de a tematikus progresszió a következőképpen 
ábrázolható: 

(Mese a kiskakasról -
Penavin Olga: Jugoszláviai 
magyar népmesék) 

A F I Ú É S A L Á N Y ( T ) 

/ D — > V / — > P 
M i n d k e t t e n —* e g y d o l g o n 

r á g ó d n a k . 

V 
M á r t u d j á k —» e g y m á s 

n e v e t . 

K.i 
V — » < - / P — > N / M i n d e n t Í 5 t u d n a k 

e g y m á s r ó l . 

P — » < - V — > P 

T a l á n m á r e g y m á s 
é r z e l m e i t —» ' i s — * i s m e r i k . 

T , - > R 5 

A m — > A , — » / P — » N / — » « - V 
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Az elemek ismétlődnek, amelyek egyúttal a szövegrészlet szoros kohézió-
ját is biztosítják. Az egymás kölcsönös névmás 3-szor, a tud ige kétszer 
ismétlődik. 
A bekezdés tagolása Danes következő sematikus ábrájának felel meg: 

m 

T, -H> R, * 
T 2 - ^ R 2 + 

T3—» R3 

A „beszélő" tömörebben és gördülékenyebben fejezi ki mondanivalóját, 
mint az előző „szerző". Merészebb bekezdés ez egy írásbeli dolgozat szem-
pontjából, nem a szokványos „iskolás" bevezető. A tanuló olvasottságát 
is tükrözi, hiszen elbeszélésekben, regényekben, különböző leírásokban 
gyakran találkozunk ilyen indítással. Példák sorával igazolhatnám állítá-
somat, de közülük csak néhányat jegyzek le. A dolgozat bekezdésének 
egészéről még talán ennyit: az indításból már világos, hogy a tanuló novella-
szerű írással oldja meg feladatát. Nem egyszerűen töpreng, hanem meg-
jelenít. 

Kiemelném a bekezdés zárómondatát is: „Talán már egymás érzelmeit 
is ismerik." Az első bekezdés tehát nem zárja le teljesen a tömböt, ugyan-
akkor a módosítószó (talán) jelentős szerephez jut. Elekfi is utal rá Közlés-
elmélet, grammatika, aktuális mondattagolás című cikkében, hogy a talán 
és más hasonló módosítószónak nem határozott a hovatartozása: „Ha 
kezdi a mondatot, érvényesül saját predikatív jellege, anélkül, hogy pro-
pozitummá válna a mondat további részére mint témára vonatkoztatva. 
„Talán a barátom beteg." Itt az előrebocsátott talán elmossa a tagha-
tárokat, mert a maga hovatartozása is bizonytalan."4 

Ha a ma is használatos igealakban szerepelne (talál, találom), más helyzet 
áll elő. Az ilyen igealakokból módosítószóvá lett talán (és tán) nem kap 
olyan kiemelő mondathangsúlyt, mint a tagadószó, pl.: 

A szavak | nem jelentenek semmit. 

T —> R 
N —»<— /D—> V/—» P 

Itt a nem tagadószó a réma részévé válik. A talán esetében azonban 
Elekfi szerint a módosítószót vagy szervetlen bevezetőként kell kezel-
nünk, vagy az adott mondattípust a határozatlan tagolású formák közt 
kell számba vennünk. Szerintem itt valóban bevezető elem, de funkciója 
van, hiszen ennél az egy kijelentésnél tapasztalunk először megtorpanást, 
bizonytalanságot. Még a makrostruktúra szintjén is ez az egyetlen ilyen 
jellegű módosítószó. 
Lássunk néhány példát a fenti tagolásra! Mándy Iván Alkonyat felé című 
novellájának első bekezdése így hangzik: 

4 Elekfi, 82. o. 
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„A pultnál kávézott. Fölnézett a gőzölgő pohárból. Alaposan szem-
ügyre vett mindent. A barna köpenyes kisasszonyt, a kávéfőző gépet, 
a kávészacskók tornyát, az üdítő italokat, a teásdobozokat. Elmosolyodott. 
Mintha valaha otthon lett volna ebben a kis boltban. Aztán talán el-
utazott. Éveket tölthetett valahol. De soha egy pillanatra se felejtette el 
ezt a boltot a kisasszonyaival." 

Még azt sem tudjuk, kiről van szó, itt is kihagyást figyelhetünk meg, 
de az alany marad ki a mondatból. Világos, hogy egy ember áll a pult-
nál, mindvégig róla, a ő töprengéseiről értesülünk. Mándy és a dolgozat-
író stílusa között is kimutathatnánk a hasonlóságot, de most nem ez a fel-
adatunk. Iskolai dolgozatban mégis ritka az ilyen kihagyásos indítás, 
főként az állítmány kimaradása a mondatból. 
Ugyanezzel a tagolásmóddal találkozunk leggyakrabban Heinrich Böll 
regényeinek bekezdésében is. Pl.: Csoportkép hölggyel (Gruppenbild mit 
Dame): 

„Weibliche Trágerin der Handlung in der ersten Abteilung ist eine 
Frau von achtundvierzig Jahren, Deutsche; sie ist 1.71 groB, wiegt 68,8 kg 
(in Hauskleidung), liegt alsó nur etwa 300-400 Gramm unter dem Ideal-
gewicht; sie hat zwischen Dunkelblau und Schwarz changierende 
A u g e n . . . " 

Böll is tömörít, ha nem is az előző kihagyásos módszerrel, hanem az 
adatok rövid felsorolásával. Néha részletezőbb a stílusa: Ádám, hol vol-
tál? (Wo warst du, Adam?): 

„Zuerst ging ein groBes, gelbes, tragisches Gesicht an ihnen vorbei, 
das war der General. Der General sah müde aus. Hastig trug er seinen 
Kopf mit den bláulichen Tránensácken, den gelben Malariaaugen und 
dem schlaffen, dünnlippigen Mud eines Mannes, der Pech h a t . . . " 

Lexikonokban, enciklopédiákban, szakszövegekben is alkalmaznak hason-
ló tagolást. Pl.: 

ÓLOM 
„Kékesfehér, lágy, könnyen •alakítható és nyújtható nehézfém. Friss 

felülete erősen fénylik, rövidesen azonban fénytelen, szürke lesz. Igen jó 
korrózióálló fém. Elektromos vezetőképessége csekély. Vegyületeiben 
+2-es vagy +4-es oxidációs számmal szerepel." 

(Természettudományi Kisen-
ciklopédia, 1983.) 

Danes ezt az illeszkedést a következőképpen nevezi: TEMATIKUS 
PROGRESSZIÓ LEVEZETETT TÉMÁKKAL, azaz az egy „hipertóniából" 
levezetett témák progressziója. Drámai művek kezdetén, a szerzői uta-
sítást tartalmazó szövegszakaszokban is gyakori a fenti tagolási mód. 

3. A harmadik szöveg esetében EGY TÖBBFELÉ ÁGAZÓDÓ RÉMA 
LÉTREJÖTTÉRŐL beszélhetünk. Az előző mondat rémája a továbbiak-
ban témákra bontva jelenik meg. Az írás elején felmerül egy fő fogalom, 
a folytatás ennek részletezését, elemzését adja. A felnőttkort, a nagykorú-

11 



114 h ó z s a é v a 

vá válás tizennyolc évét bontja elemeire a „beszélő", mint a lexikon a 
címszót. Ebben az esetben találkoztam a mondanivaló legtömörebb és 
leggazdaságosabb kifejezésével. 

Itt állok a felnőttkor határán. 

/ÉN/ 

Mögöttem^ 

Mindez|^ 

sorakoznak iskolaéveim. 

csak statisztika, értelmetlen számokkal. 

Tizennyolc év, tele örömmel és ürömmel. 

Tizenkét év az iskolapadban. 

Hat év kisgyermekkor. 

A számok csak másodlagos jelentőségűek. 

Mi értelme az egésznek? - Ezt a summázó kérdést felfoghatjuk tagolat-
lan mondatként, hiszen az egész újat mond. De ha azt veszem alapul, hogy 
a témára kérdez rá, akkor így tagolnám: 

Mi ér te lme az egésznek? 

R T 

Danes sematikus ábrája: 

T3-*R,/ = R1' +R,"/ 

t ' 
T2 ' - » R2 ' 

i 
T 2 " R , " 
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A „beszélő" azért választotta ezt a módját a mondatfűzésnek, mert felül-
ről közelít a „megnyilatkozáshoz." Eddigi életét bontja le korszakokra, 
azt elemzi, hogy mi rejlik a számok mögött. Az első bekezdésből már 
tudjuk, hogy a dolgozat önéletrajzi vonatkozású lesz, a tanuló visszatekint 
eddigi életére, és SAJÁT életének értelmét kutatja. Gördülékeny, élén-
kebb előadásmód jellemzi. 

Utalhatnék e szöveg esetében Dieter Viehweger nyomán a nominatív 
láncok struktúrájára is. A tárgy bevezetése az általánosabb lexémával 
indul, megismétlése pedig ezzel szemben speciálisabbal történik. Vieh-
weger felosztása szerint a nominatív lánc itt a következő belső struktú-
rával rendelkezik: 

hiperoníma (általánosabb lexéma) - közvetlen 
nomináció (specifikusabb lexéma) - pronominális ismétlés 

Emeljük ki a szöveg következő elemeit: 
fellnőttkor (határa) —> iskolaéveim - statisztika - számok —* 

[/tizennyolc/ év - / t izenkét/ év - /ha t / év] = SZÁMOK (summázás) 
„Úgy látszik, (...) mindazokban a szövegekben az általánosabb lexémát 
találjuk, amelyekben a szöveg indító mondata egyfajta rezümé, amely 
a teljes szövegnek mintegy tartalmi kivonatát nyújtja, míg a rákövetkező 
mondatok a nomináció első említéséhez képest egyfajta specifikáló sze-
repet töltenek be."5 Hozzáfűzném még, hogy a tanuló az első szöveg-
szakasz végén is összegez, és valóban a teljes dolgozat szövegének tartalmi 
kivonataként kezelhetjük már az első mondatot. 

A tematikus progresszió e típusa rokonságot mutat az előző dolgozat-
író munkájával. Itt is rész-egész viszonyával találkozunk. „Keretfejlődési 
t ípusnak" is nevezi a szakirodalom, amelyben az egyik mondat rémáját a 
szöveg további részében több témára bontják. Ezen belül előfordulhatnak 
az egyes mondatok között a Danes felosztásában említett 1. és 2. típusú 
kapcsolódások is. 
A dolgozat bekezdésében a téma a résztémák összegezéseként summázódik 
a szövegrészlet végén. 

A tanuló bekezdéséhez hasonló kapcsolódásra főként lexikonokból 
és szakszövegekből idézhetünk példát. A következő esetben is felülről 
közelítünk a „megnyilatkozáshoz": 

„. . . A jegesmedve (...) az Északi - sarkvidék hatalmas ragadozó 
emlőse. 2,75 m hosszúságot és 8 mázsás súlyt is elérhet. 

Az | örvös medve (...) Ázsia déli és középső vidékein honos, elter-
jedési területének Tibet a központja . . . Bundája egyszínű, fekete . . . 

A maláji medve (...) Maláj-félszigeten, valamint Szumatra és Borneó 
szigeten é l . . . . stb." 

(Természettudományi kisenciklo-
pédia, 1983.) 

A népmesékre is jellemző ez a tagolási mód: 
„Vót egyszer égy király és három szögén leány. A király elment 

falura katonáival. Mikor méglátta a három leány a királyt, . . . azt mondja 
az idősebbik léán, hogyha őt a király elvénné feleségül, égy szál kenderből 
kielé^tgné az egész század katonaságot ingből, gagyából . . . Azt mondja a 

5 D. Viehweger: Szemantikai jegyek és szövegstruktúra, 57-58 o. 
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- H á t ha engem venne el feleségül a király, egy kenyérből kielégíte-
ném az egész század katonát. 
Azt mondja erre a kisebbik, a harmadik: 
- Hát ha engem venne el a király feleségül, olyan két szép aranyhajú 
gyermékécskét szülnék n e k i . . . " 

(Aranyhajú gyermékécskék -
Penavin Olga: Jugoszláviai 
magyar népmesék) 

A magyar népmesékben gyakori tehát ez a tagolási mód, de elbeszélések-
ben is előfordul. Balázs Béla novellájának expozíciója pl. hatásosan bontja 
le egy színházi premier látványát, az ismétlés funkciója stilisztikai szem-
pontból is figyelmet érdemel: 

„Egy elegáns Elysée-beli színházban premier volt. A frakkos urak és 
gyémántos hölgyek egy Quartier Latin-beli szegény manzárdszobát 
láttak, abban is egy költőnek készülő diákot és egy érzelmes grisette-et, 
vidám szerelmes boldogságot és álmokat, álmokat. Azután látták, hogy 
elvégezvén az egyetemet, a diáknak el kell hagynia a Quartier-t és 
benne a kis szobát, és benne a grisette-et és benne a szerelmet, 
és benne valamit, ami annál is gonoszabb és gyilkosabb: egy öntudatra 
ébresztett lelket . . . Frakkos urak és gyémántos hölgyek szokatlan 
csendben jöttek le a márványlépcsőkön . . . " 

(Akivel nem lehet versenyezni) 

ÖSSZEGZÉS 
1. A három bekezdés szövegében tehát más-más mondatfűzéssel ta-

lálkoztunk, mindhárom tanuló dolgozatában különböző jellemző jegyeket 
tapasztaltunk. Egy-egy tanuló specifikumára azonban egyetlen bekezdés-
nyi szöveg alapján nem utalhatunk, ezért még néhány dolgozat bevezető-
jének vizsgálatát is el kell végeznünk. Ezt meg is tettem, és a 2. és 3. dolgo-
zatíró esetében hasonló megoldást tapasztaltam. 
A sorrendben másodiknak feltüntetett szöveg szerzője következő dolgoza-
tát ezzel a bekezdéssel indítja: 

„Kedd éjjel Kovács János nagyon kimerülten, de boldogan és gazdagon 
ér haza. Besurran a fürdőszobába, zuhanyozik, azután csedben lefekszik 
a franciaágyba. Az ágya még apját is szolgálta, nyikorogni is szokott, 
most nem nyikorog. A gyerekei a másik szobában." 

(M. I.: Hullámok) 
(Megjegyzés: A bekezdés utolsó mondatából ismét kihagyja az állítmányt!) 
Ebben a dolgozatban is találkozunk tehát egy hipertémával, mindvégig 
Kovács Jánost és környezetét mutatja be. Ismét novellisztikus meg-
oldást választott. 
Vizsgáljuk meg, hogy a harmadik tanuló következő dolgozata milyen 
megoldást alkalmaz: 

„Mi mindenre mondhatnánk rá, hogy „közöttek között" van? Én 
első helyre az emberi létet helyezném. Az emberi létnek két perspek-
tívája van: az élet és a halál. Azt hiszem, hogy az élet mindenki számára 
fontosabb. Ez van, ezt kell szeretni, és törekednünk kell megőrzésére. 
Camus szerint az élet abszurd, mert halálba torkollik. „Emberi élet." 
Sokat ígérő szavak." (M. F.: Közöttek között) 
A tanuló az első példához híven ismét az emberi lét fogalmából indul ki, 
de most általánosít. A folytatás pedig e fogalom elemzése, életre és 
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halálra tagolása, részletesebben analizálja a fő fogalmat. Mondatfűzése 
tehát megegyezik az előző dolgozatéval. 
Eltérést csak az 1. szerző esetében tapasztaltam. Lássuk a második dol-
gozat bekezdését: 

„Ülök. Ez a „szemétláda" szólhatna jobban is. Mennyit szenved-
tem érte. No, nem szenvedtem, csak dolgoztam, azután nyár közepén, a 
lehető legnagyobb forróságban végigzötyögtem az utat egy kis zárt, autó-
nak nevezett pléhdobozban, „miatta." Egész jónak tűnt. Igaz, nem is olyan 
rossz, néha egész jó mélyhangja van (ilyenkor a fürdőszobában táncol-
nak a különböző üvegcsék). A hangdobozt persze sajátkezűleg raktam 
össze. Minden kis alkatrészt nagy gonddal munkáltam meg. Most bezzeg 
szólhatna jobban is." 

(K. T.: Hullámok) 

Ebben az esetben már nem a lineáris progresszióra jellemző mondat-
fűzéssel találkozunk, hanem egy hipertémával, pontosabban az egy hiper-
témából levezetett témák progressziójával. Közben az is kiderül, hogy 
milyen jelentést hordoz a „szemétláda" szó, és a bekezdés egy novella 
bevezetőjének részévé válik. Az idézett szövegrész „Ülök." mondata egy 
nyári strand-élményre vonatkozik, de ezt csak később tudjuk meg. Egyelő-
re minden további mondat a „zenedobozzal" kapcsolatos. Értekező próza 
írásakor tehát más mondatfűzést alkalmazott a tanuló, mint egy novelliszti-
kus írás esetében. A túlzottan logikus levezetés ezek szerint tudatos volt, 
ezt a mondatfűzést nem tekinthetjük a tanulóra jellemzőnek. A másik 
két diák viszont általában nem változtat, sajátos mondatfúzését meg-
tartja. A tanulók két dolgozatát és még egy írásbeli munkáját vizsgál-
tam meg ebből a szempontból. Jelentősebb ingadozást, változtatást csak 
K. T. tanuló írásaiban tapasztaltam. Múfajváltás esetén más mondat-
fűzést alkalmaz. Értekező próza írásakor gyakran választja a lineáris prog-
resszió vagy a TP végigfutó témával esetét. Novellisztikus írásainak 
bekezdésében pedig általában hipertémával találkozunk, bár néha értekező 
prózában is alkalmazza ezt a megoldást. Említettem már, hogy ez szak-
szövegekben szintén előfordul. 

2. A szavak elrendezése tehát elválaszthatatlan a mondanivalótól. A 
szövegkapcsolódási típusok persze sokszor kombinálódnak egymással, 
így magasabb szintű témafejlődési sémák keletkeznek. Ilyen rövid be-
kezdésnyi terjedelemben azonban könnyű a helyzetünk. 

3. Csupán érdekességként utalok arra a tényre, hogy mindhárom szer-
ző fiú. A szövegalkotás és -megértés egyik újabb kutatási területe a 
szöveg és szerzőjének viszonyát igyekszik feltárni. A szociológia és pszicho-
lógia már régóta rámutatott arra a tényre, hogy a nyelvhasználatban a 
társadalmi normák és az egyén személyiségének jegyei is tükröződnek. 
Különösnek tartom azt a vizsgálatot, amelyet a nőies és férfias szöveg-
sajátosságokkal kapcsolatban folytatnak. Nagy Ferenc, Szakácsné Farkas 
Judit és Vágóné Miklós Ilona végzett kísérletet Magyarországon a hivatalos 
levél megfogalmazásával kapcsolatban (Tanulmányok a mai magyar nyelv 
szövegtana köréből, 1983., 239-248. oldal). Ha eredményeiket az általam 
elemzett bevezetővel vetem össze, hasonló felfedezést tehetek. Minden be-
kezdésre jellemző tartalmi-stilisztikai sajátosság a tárgyszerű előadás. (Az 
említett kutatás eredménye szerint nőknél 22, férfiaknál 49 az abszolút 
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előfordulás; tartalmi szempontból is hasonló eltérés jellemző). Tömör 
megfogalmazás jellemzi mindhárom bekezdést (még az elsőt is!), kevés 
módosítószó fordul elő a szövegrészekben. Mindezt érdekességként je-
gyeztem le, nem tudom, a további kutatások milyen eredményre ve-
zetnek, de én nem tartom helyesnek a „nőies író" megkülönböztetést sem. 
Inkább a személyiség áll a szöveg mögött, bár néha én magam is tapasz-
talom, hogy lányok gyakrabban használnak bizalmas és választékos sza-
vakat munkáikban, az érzelemre ható stílus pedig dominánsan a női szö-
vegezők írásaira jellemző. Ez azonban nem törvényszerű. A tematikus 
progresszió szempontjából túl nagy elkülönülést nem tapasztaltam most 
sem, amikór néhány bekezdést újraolvastam. A fiúk azonban a tárgy-
szerű előadáshoz híven inkább értekező próza formájában fejezik ki mon-
danivalójukat, igen gyakori náluk pl. a TP végigfutó témával t ípusa és 
azok a típusok, amelyekre már utaltam, hogy szakszövegekben is elő-
fordulnak. A lányok gyakrabban alkalmaznak novellaszerű megoldást, 
sokszor egy hipertémából vezetik le a témákat. Merészebb kapcsolódást, 
tematikus ugrást a tehetségesebb és olvasott diákoknál tapasztaltam. 

4. Összegzésként elmondhatjuk, hogy főként az utóbbi két bekezdés 
egyik jellemzője a tömörség. A „szerző" keveset mond ki, a többit rá-
bízza az olvasóra vagy a hallgatóra. A tömörség egyik oka az is, hogy 
olyan témáról (itt most a szöveg témájára gondolok) szólnak, amely szá-
munkra is közismert, mindenki átéli, az olvasó tapasztalatai tehát a 
„beszélőéhez" hasonlóak. 
Az egyes személyek által alkotott szövegtípusok tipizálhatók, szerkezeti 
elemekre bonthatók, és főleg több bekezdés vizsgálata után vonhatunk le 
fontos következtetéseket. írott szöveget vizsgáltam, ezeket megtervezett 
szövegeknek, illetve szövegrészeknek tekinthetem, a kiszámíthatatlanság 
kevésbé jellemző rájuk, mint az élőbeszédre. 
Az egyes mondatok aktuális tagolásának vizsgálata, a téma és réma meg-
határozása a szövegösszefüggésben történik, Firbas az egyes mondattagok 
kommunikációs dinamizmusa fokának méréséről is szól. Láthatjuk, hogy 
Danes kutatási eredményeit konkrétan is hasznosíthatjuk a szövegnyel-
vészetben. Ilyenkor a szöveget mint (minimális) kijelentések láncolatát 
vesszük figyelembe, amely kijelentések egy meghatározott kontextushoz 
és szituációhoz alkalmazkodnak. Az említett bekezdések is bizonyítják, 
hogy a közlés szempontjából a réma (R) a fontosabb, az újságoló rész 
céljából születik meg a közlés. A téma (T) az ismert mozzanatot jelzi. 
A tagolás szempontjából pedig az egyes személyek esetében bizonyos 
specifikus jegyekre is rámutathatunk. 

5. Elekfi már említett felosztására csak akkor utaltam, ha ezt a szöveg-
rész szempontjából fontosnak tekintettem. Feladatom a tematikus prog-
resszió vizsgálata volt. A bekezdésekben egyébként főként kijelentő 
mondatok szerepelnek, amelyek általában racionális tagolásúak. 

BEFEJEZŐ MEGJEGYZÉSEK 

1. Danes módszerét eddig kisebb szövegrészek vizsgálatára alkalmaz-
ták. Hogy mennyiben tar that juk hasznosnak az ilyen elemzést? A szöveg-
típusok elkülönítéséhez segítséget nyújt. Balázs János utal arra, hogy 
ilyen módon esetleg azt is megállapíthatjuk, hogy mely tagolási módok 
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teszik lehetővé mondanivalónk tömör és gazdaságos kifejezését, az eloadas 
menetének gördülékenységét, a figyelem ébren tartását. Fontos a szöveg 
tematikus szerveződésének formai és tartalmi elemei közötti kapcsolat is, 
ezt Elekfi Petőfi-kutatása bizonyítja legjobban. 
Bizonyos mondatformák láncszemnyi elemként szolgálhatnak az írásmű-
vek tartalmi és formai elemei között. A mondatformáknak, a téma-
kapcsolódásnak tehát szerepe van a mű stílusának, hangulatának kialakí-
tásában is. Ezek a kutatások pedig, mint már dolgozatom elején emlí-
tettem, elvezethetnek a makrostruktúra elemzéséhez, tehát ahhoz a szint-
hez, ahol már a szöveg mondanivalójának egybeszerveződéséről is képet 
kaphatunk. 

2. A dolgozatírás közben felvetődő kérdések, problémák: 
Munkám írása közben érdekesnek találtam a feladatot. A szokásos 

tanári „rutinmunka", a dolgozatjavítás nem mindig okoz örömet, bár az 
irodalomtanárnak jó osztályok esetén szerencséje van. Most azonban a 
dolgozatokat szövegként vizsgáltam, a sokszor csak átsikló pillantást ér-
demlő bevezetőt pedig tüzetesebben tanulmányoztam. Most döbbentem rá, 
milyen pontos szerkezeti felépítésű dolgozatok születnek néha, mennyire 
fontos szerepet töltenek be a bekezdés elemei a makrostruktúra viszony-
latában. Hibákat nem kutattam, „szerzőnek" tekintettem minden tanulót, 
különben is szabadságot adok ilyen szempontból diákjaimnak. 
A konkrét példák rádöbbentet tek arra, hogy minden szövegtípusra más-
más tematikus progresszió jellemző, sőt minden diáknak, mondhatom 
személynek is, megvan a saját specifikuma. Érdemes lenne sok dolgozatot 
megvizsgálni, és az adatokból biztos érdekes következtetéseket vonhat-
nánk le. Azt is fontosnak tartom, hogy mindig a szövegből induljunk ki, 
mindig a kontextust tartsuk szem előtt. 

Dolgozatom írása közben egy jelentős probléma izgatott: téma és réma 
elkülönítése. Izgat, hogy a rengeteg tanulmány és cikk elolvasása után 
sem találtam olyan objektív kritériumot, amely engem kielégítene. Danes 
pl. a kiegészítő kérdést említi ilyen kritériumként, fel is sorol néhány 
példát, tehát olyan kérdéseket, amelyekkel a kijelentés rémájára kérdez rá, 
majd a következő megjegyzést teszi: „ . . . világos, hogy ezzel az eljárással 
a téma és réma csak nagy vonalakban állapítható meg, céljainknak azonban 
ez megfelel stb." Elekfi is utal a bizonytalanságra, Deme szerint a kom-
munikációs folyamatban elfoglalt hely és szerep mindig csak beszéd-
összefüggésben állapítható meg, a hangsúllyal és a szórenddel is kap-
csolatba hozható. Szerinte téma-réma tagolódásra részletes elemzési rend-
szert ráépíteni aligha lehet, ez legfeljebb bizonyíthatja, hogy a mondat 
valóban láncszemnyi egység. Persze, értem, teljesen világos, hogy miért 
ütközünk akadályba, de gondot jelentett. 

Szerintem mégis van értelme az ilyen vizsgálatoknak, ha ezt való-
ban szövegösszefüggésben végezzük. Én is rádöbbentem elemzés köz-
ben olyan sajátosságokra, amelyeket első olvasásra soha sem vettem 
volna észre; a struktúra szempontjából fontosnak tartom a tematikus 
progresszió vizsgálatát, de stilisztikai kérdések megoldásához is elvezethet. 

6 Balázs János: A szöveg, 219. o. 
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R E Z I M E 

Tri pasusa sa aspekta tematske progresije 
Tema ovog rada je analiza prvog pasusa tri teksta koji imaju isti naslov 

sa aspekta tematske progresije. Organizacijom teksta upravlja prvenstveno 
tema. Skup tematskih relacija Daneš naziva tematskom progresijom. Autor 
proučava te tematske veze u datim delovima teksta, a bavi se i analizom 
formalnih i stilističkih elemenata. Proučavanje tekstova dužine jednog 
pasusa može da vodi i ka istraživanju makrokompozicije. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Eine Analyse von drei identischen Absätzen nach dem Prinzip der 
thematischen Progression 

Diese Arbeit versucht eine Analyse des ersten Absatzes aus drei gleichna-
miger Arbeiten, hinsichtlich der thematischen Progression zu präsen-
tieren. Die Textverflechtung wird hauptsächlich vom Thema gesteuert. 
Die Menge der thematischen Relationen wurde von Danes thematische 
Progression genannt. Auch bei meinen Untersuchungen steht die 
Themenverkoppelung im Mittelpunkt des Interesses. Es wurde auch eine 
Form- und Stilanalyse unternommen. Eine derartige Behandlung von 
Texten (die einen Absatz lang sind), kann zur Erforschung der Makro-
komposition führen. 
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