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1. Célkitűzés, problémafeltevés 

Az intertextualitás kérdésköre a szövegek tudományos vizsgálatának egyik aktuális és 

közkedvelt kutatási területe. A szövegek között felfedezhető, sokrétű kapcsolatrendszer 

leírása – amely eredetileg irodalomtudományi kérdésfeltevés – az 1990-es évektől kezdve 

a germanisztikai nyelvtudományban is egyre intenzívebben vizsgált területnek tekinthető.   

     A nyelvészeti kutatásokban elsősorban a konkrét szövegek, illetve a szövegfajták és 

konkrét szövegek közötti kapcsolatok állnak a vizsgálatok középpontjában (l. Fix 2000, 

Krause 2000, V. Rada 2013), míg a különböző szövegfajták közötti összefüggésekre – 

tehát az ún. Textsorten-Intertextualität jelenségére (Klein 2000 terminológiája értelmében) 

– alig reflektál a szakirodalom. Ez az eddig háttérbe szorult jelenség a szövegnyelvészet 

egyik új kutatási területét jelenti, amely csupán a 2000-es évektől került a tudományos 

érdeklődés előterébe, azonban egyelőre mind az elméleti alapok kidolgozása, mind pedig a 

kapcsolódó empirikus vizsgálatok hiányoznak a szakirodalomból. Adamzik vonatkozó 

tanulmányában (2000) kiemeli, hogy a szövegfajták közötti, hálózatszerű összefüggések a 

nyelvtudomány egy releváns új kérdését jelentik: „Die m.E. wesentlichste 

Beschreibungskategorie, um die die Textsortenforschung dringend erweitert werden sollte, 

betrifft das Kriterium der Einbettung von Textsorten in umfassendere kommunikative 

Strukturen und ihre Vernetztheit miteinander.“ (Adamzik 2000: 109).      

     A kutatás során a szakirodalom alapos vizsgálata rámutatott, hogy az említett probléma, 

tehát a szövegfajták szintjén megjelenő intertextuális viszonyok kérdésköre, jelenleg még 

valóban a nyelvészet egyik alig kutatott területét jelenti. A témakör hangsúlyozott 

jelentősége ellenére ugyanis csupán néhány tanulmány (Adamzik 2000, 2011, Klein 2000, 

Janich 2008, 2009 und M. Heinemann 1997) foglalkozik a szövegfajta-kapcsolatok 

leírásának lehetőségeivel, azonban egy szisztematikus, elméletileg és metodikailag 

egyaránt kidolgozott, átfogó kutatás, kifejezetten a szövegfajták közötti intertextuális 

viszonyokra vonatkozóan, egyelőre még hiányzik a szakirodalomból, a szűkebb kutatási 

témában így viszonylag kevés vonatkozó munka áll rendelkezésünkre. 

     E hiányosságra reflektálva, disszertációm célkitűzése a szövegfajták funkcionális 

viszonyrendszerének – vagyis a szövegfajták közötti intertextuális relációknak – a szinkrón 

nyelvészeti vizsgálata egy adott kommunikációs terület, mégpedig a reklámok példáján 

keresztül. 

     Kutatásom konkrét kérdésfeltevése egyrészt arra vonatkozik, hogy a szövegfajták 

funkcionálisan hogyan függnek össze egymással – mégpedig a reklám kommunikációs 

területén belül –, másrészt pedig arra, hogy e viszonyrendszer hogyan kutatható, vagyis 
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hogyan írható le és modellezhető nyelvészeti szempontból megfelelően. A dolgozat 

célkitűzése tehát igen összetett: egyrészt megpróbál megfelelő, egységes elméleti hátteret 

kialakítani a szövegfajta-kapcsolatok kimutatásához, megoldási javaslatot kínálva a kutatás 

során felmerülő elméleti kérdésekre, másrészt a funkcionális szövegfajta-kapcsolatok 

kimutatására, leírására és szemléltetésére törekszik, s ehhez kapcsolódóan egy saját 

fejlesztésű elemzési modellen keresztül, metodikailag is újat kíván nyújtani. Emellett egy, 

a kiválasztott reklámszövegek területén elvégzett, részletes empirikus vizsgálat során a 

kidolgozott elemzési modell működőképességére kíván rámutatni. Dolgozatom a saját 

kutatási eredmények tükrében tehát e területeken nyújt megoldási javaslatokat, valamint 

katalogizálja azokat a felmerült kérdéseket, amelyek mentén kialakulhat a további 

kutatások iránya.  

     A szövegfajták között létrejövő intertextuális kapcsolatrendszer vizsgálata számos új 

lehetőséget rejt magában a szövegek és szövegfajták kutatásával kapcsolatban, a 

dolgozatban elvégzett vizsgálat ennek lehetőségeit szemlélteti, s releváns új felismeréseket 

hoz a szövegnyelvészet területén.  

 

 

2. A kutatás elméleti háttere 

Kutatásom kiindulópontját a szövegfajták közötti összefüggésekre vonatkozóan azon 

elgondolás jelenti, miszerint az egyes szövegfajták nem egymástól izolált jelenségek, 

hanem funkcionális összefüggésben állnak egymással, s különféle kommunikációs 

területekhez, interakciós keretekhez sorolhatók (l. Adamzik 2000 és Klein 2000). A 

szövegfajták közötti funkcionális összefüggést egy adott kommunikációs területen belül az 

újabb germanisztikai szakirodalom az intertextuális relációk új típusaként tartja számon, s 

leginkább az eredetileg Klein (2000) által javasolt terminussal, Textsorten-Intertextualität, 

vagyis a szövegfajták közötti intertextualitás néven említi (l. Janich 2008). E jelenség 

adekvát leírásához két kutatási terület jelenti az elméleti hátteret, mégpedig egyfelől a 

nyelvészeti intertextualitás-kutatás, másfelől pedig a szövegnyelvészet. A dolgozat elméleti 

alapjainak kidolgozása során a germanisztikai kutatások mellett a vonatkozó magyar 

nyelvészeti szakirodalom eredményei is bemutatásra kerülnek.     
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2.1. A vizsgálat szövegnyelvészeti alapjai 

A dolgozat a vizsgált kérdés komplexitása okán nagy hangsúlyt fektet egy egységes, átfogó 

elméleti háttér kialakítására. Mivel a kutatás a szövegnyelvészet és a nyelvészeti 

intertextualitás-kutatás határterületén helyezkedik el, ezért az egységes elméleti alapok 

kidolgozásánál központi szerepet játszik a megfelelő szövegfogalom tisztázása. A dolgozat 

a szöveg és szövegfajta fogalmának funkcionális-pragmatikai megközelítésén alapul, ezen 

elméleti keretből kiindulva magyarázza a vizsgálathoz szükséges alapfogalmakat (szöveg, 

szövegfajta, reklámszöveg, reklámszövegfajta), azonban az elemzésre kiválasztott 

reklámszövegfajták multimodális jellegéből adódóan szükségessé vált a szemiotikai 

szövegfelfogás bevonása, s így egy integratív szövegfogalom kidolgozása, amely Brinker 

(1985) és Petőfi (1994) definícióján alapul. Az elméleti rész másik releváns egysége a 

reklám nyelvészeti megközelítésével, multimodális jellegével és a reklámban megjelenő 

sokféle jelrendszer kérdésével foglalkozik, s a kutatás során kialakított, saját 

szövegfelfogás keretében nyelvészetileg definiálja a reklámszöveg és a reklámszövegfajta 

fogalmát. A dolgozat törekszik a reklám nyelvészetileg újszerű, folyamatorientált 

megközelítésére, amely rávilágít a reklám kommunikációs folyamatában részt vevő 

szövegfajták széles spektrumára, valamint egy külön fejezetet szán a reklámszövegfajták 

elkülönítésének problémájára, ahol a vizsgálat során felmerült kérdések elméleti jellegű 

megválaszolására vállalkozik. Mindemellett a dolgozat elméleti része áttekinti a főbb 

intertextualitás-koncepciókat és -tipológiákat, amelyek megfelelő elméleti hátteret 

jelenthetnek a célkitűzésben megfogalmazott nyelvészeti szempontú vizsgálathoz.     

 

2.2. A dolgozat intertextualitás-felfogása 

Az intertextualitással kapcsolatos kutatások három különböző irányhoz sorolhatók: 

különbséget tehetünk a radikális intertextualitás-felfogás, a restriktív megközelítési mód és 

az ún. „közvetítő” modellek között. Ezek közül a nyelvészetben leginkább a restriktív 

felfogás vált produktívvá, s általánosan elfogadott a nézet, miszerint nyelvészeti kutatási 

célokra a restriktív intertextualitás-koncepció a legalkalmasabb. Az 1990-es évektől egyre 

több munka foglalkozik a konkrét szövegek közötti, nyelvileg megragadható kapcsolatok 

elemzésével és tipológiájával (l. Heinemann 1997, Krause 2000, Adamzik 2011). Ebből 

adódóan dolgozatom e koncepciót tárgyalja részletesebben, s ez jelenti a vizsgálat elméleti 

alapjait is. A restriktív koncepció a szöveget körülhatárolható és viszonylag önálló 

képződménynek tekinti, az intertextualitást a szövegleírás aspektusaként értelmezi, s 

leszűkíti a konkrét szövegek között kimutatható utalásokra.  
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     A germanisztikai szakirodalomban számos intertextualitás-tipológia található, mégpedig 

a nem irodalmi szövegekre vonatkozóan is. Az ilyen irányú nyelvészeti munkák leginkább 

Holthuis (1993) intertextualitás-tipológiáján alapulnak, aki az intertextualitásnak két 

alaptípusát különbözteti meg, a referenciális és a tipológiai intertextualitást, amelyeket 

globális alaptípusoknak tekint (Globaltypen). A referenciális intertextualitás (referenzielle 

Intertextualität / Einzeltextreferenz) a szöveg-szöveg szintű kapcsolatokat, vagyis az egyes 

szövegek közötti konkrét utalásokat jelenti. A konkrét szöveg és valamely szövegfajta 

közötti viszony alkotja az intertextualitás második típusát, amely a szakirodalom alapján 

tipológiai intertextualitásnak (typologische Intertextualität / Systemreferenz) nevezhető. A 

legtöbb nyelvészeti intertextualitás-tipológia alapvetően e két típust különíti el, az újabb 

kutatások azonban már egy harmadik típust is említenek, mégpedig a szövegfajták szintjén 

megjelenő intertextualitást (l. Klein 2000, Janich 2008, V. Rada 2013). 

     Itt fontos megemlíteni, hogy az intertextuális viszonyok újonnan bevezetett kategóriája, 

tehát a szövegfajták közötti intertextuális kapcsolat felvet néhány problémás kérdést, 

amelyekre a dolgozat elméleti egysége részletesen reflektál, s egyúttal megfelelő választ 

próbál nyújtani. A tárgyalt jelenséget részletesebben megvizsgálva, többek között felmerül 

a kérdés, hogy a szövegfajták kapcsolatrendszere az intertextualitás területéhez sorolható-

e, vagyis ebben az esetben is az intertextualitás egyik típusáról beszélhetünk-e, hasonlóan a 

referenciális és a tipológiai intertextualitáshoz. A kutatás során kitűnik ugyanis, hogy az 

intertextualitás két fő típusa, a konkrét szövegek közötti kapcsolat, valamint a szövegfajták 

és konkrét szövegek közötti viszony más jellegűnek mutatkozik, mint a szövegfajták 

közötti reláció. Míg a szöveg-szöveg szintű, illetve a szöveg-szövegfajta szintű  

összefüggések valamiféleképp a konkrét szöveg szintjéhez kapcsolódva, egyfajta 

szövegjellemzőként kimutathatók, addig a szövegfajták között létrejövő kapcsolat esetében 

csupán absztrakt kategóriák közötti viszonyról van szó. A kutatás során azonban 

kirajzolódott egy lényeges érv amellett, hogy a szövegfajták közötti kapcsolat is 

intertextualitásnak tekinthető: Krause (2000) intertextualitás-tipológiája nyújthat támpontot 

ezen elméleti kérdés megválaszolásához. A szerző tipológiája ugyan csupán a két 

alaptípust különíti el, a referenciális és a tipológiai intertextualitást, azonban a szöveg-

szöveg szintű kapcsolatok alcsoportjainál, az ún. kooperatív intertextualitás jelensége 

mögött szövegfajta-kapcsolatok fedezhetők fel. Erre utal többek között a kooperatív 

intertextualitásra példaként hozott összefüggés a tanulmány és a recenzió, a levélváltás 

elemei, illetve a könyv és könyvismertető között. Mivel a megelőző szöveg szövegfajta-

minősége, például tanulmány vagy könyv, meghatározza a reakciót, tehát például recenzió 
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és könyvismertető, és egy kooperatív szövegfajta reagál válaszként az előzményszövegre 

mint valamely szövegfajta reprezentánsára (Krause 2000: 63–64), így e konkrét szövegek 

között létrejövő intertextualitás tulajdonképpen az őket képviselő szövegfajták megfelelő 

kapcsolata által motivált. Az ilyenfajta szöveg-szöveg szintű kapcsolat hátterében tehát 

egyértelműen egy szövegfajta-szövegfajta szintű kapcsolat is felfedezhető. Abban az 

esetben, ha a szöveg-szöveg szintű kapcsolat egy szövegfajta-szövegfajta szintű kapcsolat 

eredményeképpen jön létre, véleményem szerint analóg módon itt is intertextuális 

relációról beszélhetünk, s ennek értelmében ezt a viszonyrendszert valóban az 

intertextualitás újabb fő típusának tekinthetjük. Mindebből következően disszertációmban 

a szövegfajták közötti funkcionális összefüggéseket az intertextualitás problémaköréhez 

tartozónak, konkrétabban az intertextuális viszonyok harmadik fő típusának tekintem.       

 

 

3. Az empirikus vizsgálat 

A funkcionális szövegfajta-kapcsolatok reklámok példáján való kimutatásához az elemzés 

tárgyát saját gyűjtésű reklámszövegek alkotják, amelyek mind egy adott termékhez 

kapcsolódnak, mégpedig autóreklámok a Mercedes C-osztályához. A konkrét 

reklámszövegek különböző reklámszövegfajtákhoz sorolhatók (újsághirdetés, 

reklámplakát, brosúra és reklámfilm), a vizsgálati anyag így a klasszikus reklám-

szövegfajták viszonylagos sokféleségét mutatja, lehetővé téve a szövegfajta-relációk 

kvalitatív elemzését az adott kommunikációs területen. A reklám nyelvészeti szempontból 

ugyan sokat elemzett jelenségnek számít, azonban dolgozatomban tudatosan nem maguk a 

reklámszövegfajták állnak a vizsgálat középpontjában, hanem a köztük felfedezhető, 

különféle kapcsolatok kimutatása és nyelvészeti leírása.     

     A célkitűzésben megfogalmazott vizsgálat elvégzéséhez szükséges egy megfelelő 

elemzési modell kialakítása is. Mivel a szakirodalomban nem áll rendelkezésünkre egy 

speciálisan a funkcionális szövegfajta-relációk komplex elemzésére vonatkozó modell, 

ezért dolgozatomban egy integratív, többszintű elemzési modellt fejlesztettem ki, 

amelynek működőképességét a dolgozat egy komplex elemzés elvégzésén keresztül 

szemlélteti. 

     A funkcionális szövegfajta-viszonyok feltárásának céljából kialakított, saját, integratív 

elemzési módszer három szintből áll: elsőként a konkrét szövegek részletes elemzése 

következik, amely által a szövegek egymással összehasonlíthatóvá válnak, és így a 

referenciális intertextualitás is kimutatható közöttük. A második elemzési szinten az egyes 
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reklám-szövegfajták leírása következik, szövegfajta-jellegük tekintetében, mégpedig a 

tipológiai intertextualitás értelmében, ami az egyes szövegfajták egymással való 

összehasonlíthatóságának alapját jelenti. Végül, az előző két elemzési lépésből kiindulva, a 

vizsgálat harmadik szintjén elvégezhető a funkcionális szövegfajta-kapcsolatok elemzése, 

tehát az ún. szövegfajták közötti intertextualitás leírása. A dolgozat részletesen tisztázza a 

kidolgozott modell egyes szintjeinek elméleti és módszertani alapjait, s a szintek 

összefüggéseit. 

 

4. Kutatási eredmények  

A kutatás során elvégzett, komplex vizsgálat az intertextualitás mindhárom típusára 

kiterjedt, s nyelvészeti szempontból releváns, újszerű összefüggéseket tárt fel a 

szövegfajták közötti intertextuális relációkkal kapcsolatban.   

     Az elemzett reklámszövegfajták között egyrészt kimutathatóvá váltak az ún. 

paradigmatikus kapcsolatok, mégpedig az egyes szövegfajták részletes elemzéséből és 

összehasonlításából kiindulva. A paradigmatikus viszonyok esetében az érintett 

(reklám)szövegfajták egy közös fő funkcióval rendelkeznek, amely összekapcsolja őket, s 

ezáltal bizonyos tekintetben felcserélhetők, akár helyettesíthetők is egymással. Az elemzési 

eredmények kimutatják, hogy a vizsgált reklámszövegfajták, tehát az újsághirdetés, a 

reklámplakát, a brosúra és a tévéreklám, együttesen egy funkcionálisan meghatározott 

szövegfajta-mezőt alkotnak – Textsortenfeld, Adamzik (2011) értelmében –, hiszen azonos 

kommunikatív funkciót látnak el, mégpedig az adott termék reklámozásának appellatív 

funkcióját. 

     Az elvégzett vizsgálat a funkcionális szövegfajta-relációk egy sajátos, új kategóriáját is 

kimutatta a paradigmatikus viszonyok körében, amelyet a szövegfajta-mezőt alkotó 

szövegfajták közötti funkcióspecifikációnak nevezhetünk, a dolgozatban javasolt 

terminológia szerint. A reklám kommunikációs területén elvégzett többszintű, összetett 

elemzés rávilágított, hogy a vizsgált szövegfajták fő funkciója, tehát a reklámozás 

appellatív funkciója, a médium adta lehetőségeknek megfelelően az egyes 

reklámszövegfajták között megoszlik és specifikálódik. E mediálisan és funkcionálisan 

meghatározott szövegfajta-reláció egy bizonyos tartalmi eltolódásért is felelős, mivel az 

egyes reklámszövegfajták egymáshoz viszonyítva módosítottan jelenítik meg a központi 

reklámtartalmakat. A funkcionális szövegfajta-viszonyok ezen új kategóriáját kutatásom 

során medio-funkcionális szövegfajta-relációnak (medio-funktionale Textsorten-Relation) 

nevezem, mivel a szövegfajták ilyen típusú összefüggéseit alapvetően az egyes 
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szövegfajtákhoz tartozó médium és funkció határozza meg. Mindez azt jelenti, hogy az 

azonos szövegfajta-mezőhöz tartozó szövegfajták között a mediálisan meghatározott 

részfunkcióiknak megfelelően funkcióspecifikáció (Funktionsspezifizierung) jön létre, 

amely szövegfajta-funkciócsoportok kialakulásához vezet – így például a vizsgált 

reklámszövegfajták esetében. A konkrét elemzési eredmények kimutatták többek között, 

hogy a képviselt szövegfajta mediális adottságaihoz igazodva, a reklámplakát csupán a 

legfontosabb információk közlésére korlátozódik nyelvi és képi szinten egyaránt, míg a 

brosúra sokkal részletesebben és precízebben kifejti az újsághirdetésben megjelent tartalmi 

elemeket. 

     Az ún. szintagmatikus viszonyok leírásakor azonban a reklámok területén bizonyos 

problémákba ütközünk, amelyekre a dolgozat interdiszciplináris megközelítéssel kíván 

megoldást nyújtani. Mivel a szintagmatikus szövegfajta-kapcsolatok a szövegfajták 

funkcionális összefüggéseken alapuló egymásutániságát jelentik (l. Adamzik 2011), 

mintegy előzmény-következmény-kapcsolatként értelmezve, az ilyen viszonyok 

feltárásához szükséges annak meghatározása, hogy mely szövegfajták tekinthetők 

előzmény-szövegfajtának, amelyek a többi szövegfajtára hatást gyakorolnak, s melyek 

reagálnak következmény-szövegfajtaként más szövegfajtákra. A dolgozatban elvégzett, 

részletes vizsgálat azonban rámutatott, hogy a reklámok kommunikációs területén 

problémát jelent a reklámszövegfajták közötti szintagmatikus viszonyrendszer feltárása, 

hiszen ezek paradigmatikus viszonyban állnak egymással, s e szövegfajta-mezőn belül 

nincsen egyértelműen meghatározható központi szövegfajta, amely köré az előzmény- és 

következmény-szövegfajták rendeződnének, s így nem mutatható ki egyértelműen a 

szövegfajták egymásutánisága sem. Tehát bizonyos kommunikációs területeken, ahol az 

egyes szövegfajták létrehozásának kronologikus sorrendje nem egyértelműen determinált, 

a módszer megkívánja a folyamatszerűség figyelembevételét is. Azonban a 

kommunikációs folyamat, pontosabban a komplex reklámkommunikáció bevonása a 

kutatásba interdiszciplináris megközelítést igényel. A marketing-kutatás szakirodalmának 

vizsgálata rámutatott, hogy e szakterület számos komplex reklámkommunikációs-modellt 

kínál, amelyek átsegíthetnek a reklámok területén létrejövő szintagmatikus szövegfajta-

kapcsolatok kimutatásának nehézségein. A dolgozat így, a komplex reklámfolyamatot 

figyelembe véve, kimutatta például, hogy az egymással paradigmatikus viszonyban álló 

reklámszövegfajták az előzmény-szövegfajtának tekinthető kreatív terv vagy forgatókönyv 

szövegfajtájával, valamint a következmény-szövegfajtának tekinthető hatástanulmány 

szövegfajtájával szintagmatikus kapcsolatot alkotnak.           
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     A funkcionális szövegfajta-viszonyok három típusára vonatkozó, különféle elemzési 

eredményeket a dolgozat rendszerezve és absztraháltan, valamint táblázatos formába 

rendezve is szemlélteti, megragadva a vizsgált jelenség komplex jellegét. Ennek során, az 

átláthatóság érdekében, egy saját, egységes terminológia kerül bevezetésre a funkcionális 

szövegfajta-relációkra vonatkozóan, kiemelve azok közös, funkcionális karakterét.     

  

5. Összegzés és kitekintés 

Dolgozatom célkitűzése a szövegfajták közötti intertextuális viszonyok nyelvészeti 

szempontú vizsgálata volt, mégpedig reklámszövegfajták elemzésén keresztül. A 

szövegfajták szintjén megjelenő intertextuális viszonyrendszer a nyelvtudomány egyik 

aktuális, jelenleg még alig kutatott kérdéskörét jelenti, a vonatkozó szakirodalomban 

csupán néhány tanulmány foglalkozik a szövegfajta-kapcsolatok jelenségével (l. Adamzik 

2000, 2011, Klein 2000, Janich 2008, 2009 und M. Heinemann 1997), azonban vagy a 

kérdéskör részletes elméleti és metodikai problematizálása nélkül, vagy pedig nem 

kifejezetten a funkcionális szövegfajta-relációkra koncentrálva.  

     Disszertációm e kevéssé kutatott problematikára reflektálva, egyrészt a funkcionális 

szövegfajta-relációk feltárásához kíván hozzájárulni egy saját fejlesztésű elemzési 

modellel, s annak működőképességét szemlélteti a kiválasztott reklámszövegfajták 

elemzésén keresztül, másrészt számos, a kutatás során felmerült elméleti és módszertani 

kérdésre reflektál, amelyekre egyúttal a vizsgálat eredményeinek tükrében megfelelő 

megoldási javaslatokat kínál. A dolgozat felmutatja a szövegfajták szintjén megjelenő 

intertextuális viszonyok nyelvészeti szempontú elemzésének lehetőségeit, valamint 

szemlélteti a kidolgozott, sokrétű elemzési modell alkalmazhatóságát, így kiindulópontot 

jelenthet a későbbi, ilyen irányú kutatások számára is.  

     Az elemzés során, a vizsgált kérdéskörrel kapcsolatban számos további, kutatásra 

érdemes szempont mutatkozott meg. Nyelvészetileg érdekes lenne például a funkcionális 

szövegfajta-kapcsolatok vizsgálata más kommunikációs területeken. A bemutatott 

kérdéskörrel kapcsolatban elvégzett kontrasztív elemzések a szövegfajták kulturális 

sajátosságainak szempontjából hozhatnak értékes eredményeket. Interdiszciplináris 

szempontból a marketing-kutatás vagy a cégek belső kommunikációjának részletesebb 

bevonása a nyelvészeti vizsgálatba valószínűleg hozzájárulhatna a szövegfajták közötti 

intertextuális viszonyok még sokrétűbb leírásához. A tárgyalt problémakör vizsgálatának, a 

tudományos felismerések mellett, gyakorlati szempontból is fontos hozadéka lehet a 

hatékony mindennapi kommunikáció tekintetében, hiszen ezáltal tudatosíthatóvá válnak a 
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funkcionális szövegfajta-kapcsolatok a különféle kommunikációs területeken, ami a 

kommunikációban résztevők számára elősegíti a különböző szövegfajták tudatos és 

hatékony kezelését, a produktív és receptív oldalon egyaránt. Ily módon a kutatási 

eredmények didaktikai szempontból is relevánsak lehetnek. 
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