
A szöveg jelentése és témája



A szöveg koherenciája 
– jelentésbeli kapcsolóelemek –

• Egy szöveg mondatai nem véletlenül kerülnek egymás mellé.

• A mondatok sorozatát a KOHÉZIÓS ELEMEK fűzik egybe, melynek révén 
kialakul a szövegösszetartó erő, a szövegkohézió.

• A szövegegységet a globális kohézió alakítja ki. A kohézió jelentésbeli 
elemei a szöveg témahálózata, a címe, az izotópia, a térbeli-, időbeli- vagy 
logikai viszonyai.



Jelentésbeli kapcsolóelemek a szövegben: a témaháló

A téma viszonylag 
könnyen kikövetkeztethető 
a szövegből:

• kulcsszavak (róttam a 
szavakat, titkot csípek 
fülön)

• izotópok - azok a 
kifejezések, amelyek a 
szövegben ugyanarra a 
valóságdarabra 
vonatkoznak.

• tételmondatok
segítségével.



Kulcsszavak

Az egyes szavakkal az alábbi módokon járhatunk el, hogy a szöveg egységes 
legyen:

• a kulcsszó ismételgetése – így ad összetartó erőt a szövegnek

• a kulcsszó rokonértelmű szavakkal történő helyettesítése

• a kulcsszó körülírása

• a kulcsszó metaforikus megnevezése – a szépirodalmi szövegeknél gyakori

• szerepük van még a többjelentésű szavaknak, az azonos alakú szavaknak, a 
hasonló alakú vagy ellentétes jelentésű szavaknak



Izotópok

• A kulcsszavak mellett a névmások is izotópok.

• A szöveg jelentéshálóját az előre- és visszautalások alakítják ki.

• A szövegben a visszautaló elemet anaforának nevezzük, az előre utalót 
pedig kataforának nevezzük.



Tételmondat 

• A tételmondat összefoglalja a szöveg, bekezdés lényegét. 

• Az általa közölt információ azonban nem teljes, a további mondatok fejtik ki 
azt.

• A szöveg vázlatpontjaként is használhatjuk.

• Megfogalmazása tömör, tartalmatlan utalószót ritkán találunk benne.

• Gyakran a bekezdés elején helyezkedik el, de lehet a bekezdés belsejében 
(közepén) is. 

• Ha a bekezdés végére kerül, a szöveg csattanójává válik (viccek).



Jelentésbeli kapcsolóelemek a szövegben: a cím

A szerepe szerint

• Eseményközlő

• Témajelölő

• Idézetcím

• Felidéző cím

• Szenzációs cím

• Műfajcím

• Szimbolikus cím

Nyelvi szerkezete szerint

• Teljes mondat

• Tagolatlan mondat

• Hiányos mondat

• Szószerkezet, szókapcsolat

• Tulajdonnév

• Köznév

• Kérdés

• Felszólítás

• Felkiáltás 

A szöveg tételmondatai kapcsolódnak a címhez, a globális kohézió eleméhez.



Jelentésbeli kapcsolóelemek a szövegben: 
a téma-réma információhordozó kapcsolatok

• A mondat minden szavának hírértéke van. De bizonyos összefüggések, 
amelyek már korábban elhangoztak nem szolgáltatnak új hírt.

• A mondatok új hírt/információt közlő elemét RÉMÁNAK nevezzük. 

• A következő mondatban a rémára visszautaló kifejezések már ismert 
közléselemek, azaz TÉMÁK.



1A magyarországi reneszánsz első korszakában az olasz-magyar művészeti 
kapcsolatok tovább mélyültek. 

2Mátyás udvarában a legnagyobb itáliai mesterek művészete is képviseltetett. 

3A nagy reneszánsz uralkodó szenvedélyes gyűjtő volt. 

4Őszinte barátja volt minden művészetnek, különös szeretettel foglalkozott az 
építészet kérdéseivel s nagy buzgalommal gyarapította híres könyvtárát.

5Az udvarában megforduló olasz követekkel építészeti kérdésekről is tárgyalt s 
rendeletet adott ki a budai házak rendbehozatalára. 

Téma = a magyar reneszánsz

(T1) – R1 

T2 – R2

T3 – R3

T4 – R4 (R4a + R4b)

T5 – R5



Összefoglaló feladat

Vizsgáljuk meg a következő szöveg jelentésbeli kapcsolóelemeit:

1. Állapítsd meg a szöveg tételmondatát

2. Állapítsd meg a cím fajtáját szerepe és szerkezete szerint!

3. Keresd ki a szöveg kulcsszavait, és csoportosítsd őket alkalmazási 
módjuk szerint!

4. Keress a szövegben anaforát és kataforát!

5. Ábrázold a mondatok téma-réma kapcsolatát!



Pán

1Hermész fia, az erdők, vadászok, pásztorok istene. 

2Kecskelábbal, kecskeszarvval, hosszú  szakállal született, s a saját anyja annyira megijedt tőle, hogy 
elmenekült. 3Hermész azonban magához vette, és felvitte az Olimposzra. 4Ahogy a többi halhatatlan 
meglátta, akkorát nevettek rajta, hogy Pán elfutott szégyenében, és elrejtőzött az arkadiai 
hegyekben. 5Teljesen magányosan nőtt fel a természetben, de szívesen csatlakozott Dionüszosz 
seregéhez, és derűsen mulatoztak együtt. 6Sikertelen szerelmi próbálkozásairól számtalan történet 
fennmaradt. 7Ilyen pl. a Szürinx nimfa iránt érzett szerelme. 8A nimfa a Pán elöli menekülése közben a 
vízbe ugrott és náddá változott. 9Ebből a nádból Pán sípot faragott, és zenélt egész nap. 

10A pánsíp motívuma azóta is gazdagítja a művészeti alkotásokat.

Vizsgáljuk meg az alább következő szöveg jelentésbeli kapcsolóelemeit:

1. Állapítsd meg a szöveg tételmondatát

2. Állapítsd meg a cím fajtáját szerepe és szerkezete szerint!

3. Keresd ki a szöveg kulcsszavait, és csoportosítsd őket alkalmazási módjuk szerint!

4. Keress a szövegben anaforát és kataforát!

5. Ábrázold a mondatok téma-réma kapcsolatát!



Megoldás 

1. Tételmondat: „A pánsíp motívuma azóta is gazdagítja a művészeti alkotásokat.”

2. CÍM: Pán – szerepe szerint: témajelölő, szerkezete szerint: tulajdonnév 

3. Pán (ismétlés), Hermész fia, az erdők, vadászok, pásztorok istene (körülírás)

4. Anafora: Sikertelen szerelmi próbálkozásairól számtalan történet fennmaradt. 
Ilyen pl.,  náddá változott. Ebből a nádból… – Katafora: annyira megijedt tőle, 
hogy elmenekült. akkorát nevettek rajta, hogy Pán elfutott



4. Téma-réma

(T1) – R1

(T2) – R2 (R2a + R2b)

(T3) – R3

T4 – R4 (R4a + R4b)

T5 – R5 (R5a + R5b)

T6 – R6

T7 – R7

T8 – R8

T9 – R9

T10 – R10

Pán

1Hermész fia, az erdők, vadászok, pásztorok istene. 

2Kecskelábbal, kecskeszarvval, hosszú  szakállal született, s a saját 
anyja annyira megijedt tőle, hogy elmenekült. 

3Hermész azonban magához vette, és felvitte az Olimposzra. 

4Ahogy a többi halhatatlan meglátta, akkorát nevettek rajta, hogy 
Pán elfutott szégyenében, és elrejtőzött az arkadiai hegyekben. 

5Teljesen magányosan nőtt fel a természetben, de szívesen 
csatlakozott Dionüszosz seregéhez, és derűsen mulatoztak együtt. 

6Sikertelen szerelmi próbálkozásairól számtalan történet
fennmaradt. 

7Ilyen pl. a Szürinx nimfa iránt érzett szerelme. 

8A nimfa a Pán elöli menekülése közben a vízbe ugrott és náddá 
változott.

9Ebből a nádból Pán sípot faragott, és zenélt egész nap. 

10A pánsíp motívuma azóta is gazdagítja a művészeti alkotásokat.



Köszönöm a figyelmet!


