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1.

A szöveg a kommunikáció folyamatában
 (Gyakorlatok a tankönyvi leckéhez)

7.

A)
Weöres Sándor: Anyámnak (részlet)

Termő ékes ág, te,
jó anya,
életemnek első
asszonya,

nagy meleg virág-ágy,
párna-hely,
hajnal harmatával
telt kehely,

benned kaptam első
fészkemet,
szivem a sziveddel
lüktetett,

én s nem-én közt nem volt
mesgye-hegy,
benned a világgal
voltam egy.

B)
Dsida Jenő: Chanson az őrangyalhoz

Micsoda forgalom!
Szemem előtt ezer jármű kering el,
– zirr-zurr! –
kocsi robog és villamos csilingel,
– csin-csin! –
roppant, zsúfolt autóbuszok cikáznak,
– tú-tú! –
motorok, mint fürge cicák, cicáznak,
– töf-töf! –
Semmikép sem bírom magam rávenni,
– jaj-jaj!! –
nem merek a túloldalra átmenni,
– zirr-zurr –
szeretem az életet általában,
– tú-tú! –
drága nekem nyakam, kezem és lábam,
– cirr-cirr! –
Örzőangyal, akihez hajdanában
– zirr-zurr! –
fohászkodtam sötét gyermekszobában,
– töf-töf –
nagyon kérlek, az Úrjézus nevére:
állj kicsit a sarki rendőr helyére!

A) B)

Beszélő

Hallgató

Időviszonyok

A nyelvi megformálás módja

Beszédtéma

Beszélői szándék

Térviszonyok

Kiscsoportos munkában vizsgáljátok meg a következő szövegeket, és derítsétek fel a szövegkörnyezet té-
nyezőit!
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2.
a) Írj olyan rövid (négy-öt mondatos) szövegeket, 
amelyek a megadott fogalmi sémákat hívják elő 
(aktivizálják)! (Ne feledd el: a fogalmi sémák tel-
jesen vagy részleteikben szerepelhetnek is a szö-
vegben.)

Fogalmi séma: Szomorúságot vagy rossz érzést okozhat, 
ha valami miatt nem vehetünk részt a kedvelt közössé-
günk tevékenységében.
Szöveg: Semmi kedvem nem volt lemenni a vízpartra. 
Begipszelt kézzel úgysem úszhatnék a többiekkel. Akkor 
meg minek? Inkább a házban maradtam, és olvastam egy 
vidám könyvet.

Fogalmi séma: Ha kitartóan tanulsz, eléred a célodat.

 

Fogalmi séma: Áprilisban gyakran bolondos az időjárás.

 

Fogalmi séma: Orvosi rendelőben nem illik hangoskodni.

b) Fogalmi sémáink sajnos hibásak is lehetnek. 
Pl. az olvasás unalmas; a főzés női munka stb. 
Fogalmazd meg a következő forgatókönyvekben 
rejlő fogalmi sémákat, és döntsd el, hogy helye-
sek vagy hibásak-e!

Egy utas a villamoson tüsszentés előtt hirtelen előhúz 
egy papír zsebkendőt.

 

A magát rutinosnak tartó sofőr nem használja a bizton-
sági övet.

A városka új terét Mátyás királyról nevezik el.

A kutyatulajdonos pórázon sétáltatja a kedvencét.

A lakott területen 81 km/óra sebességgel közlekedő mo-
toros előz.

A film után a moziban pattogatott kukoricát sepreget a 
takarító.
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3. 4.
A szöveg nézőpontja időnként a beszélő külső 
nézőpontja, amely:
•  tárgyilagos (objektív), azaz saját személyét és 

érzéseit háttérbe szorítja,
•  a külső tulajdonságok felől halad a belső tulaj-

donságok leírása felé, a kettő között a leírt sze-
mély arcának, főképp szájának leírása teremt 
kapcsolatot (rész-egész viszony),

•  sok főnevet és melléknevet használ (főképp a 
külső tulajdonságok leírásánál).

Olvasd el a következő szövegrészletet, és próbáld 
meg hasonlóképpen jellemezni a szöveg néző-
pontját! Jellemzésedben vedd figyelembe, hogy 
a nézőpont kameraszerű mozgása egyfajta térbe-
liség kialakítására is alkalmas.

Szindbád a régies szalonban, amelynek falán nem egy 
megholt osztrák császár és főherceg képe díszlett (a csa-
lád mindig dinasztia párti volt), természetesen a Mariett 
környékén foglalt helyet csütörtök délután, mert Georgi-
nába volt szerelmes.
A császárpiros, aranyozott bútorok kissé megkopott 
fényben ragyogtak, és az antikságnak valami olyan zo-
mánca volt itt mindenen, amely már szinte keresettnek 
látszott. Kerek rózsakoszorús rámák közé akasztott női 
fejek, parókás, nyírott bajuszú urak a falakon. Fehér ka-
bátban a fiatal császár, és nem messzire, csaknem a te-
rem főhelyén egy rózsaszínű arcú Metternich hercegnő, 
aki abroncs szoknyában, ékszeresen uralkodott a szalon 
fölött. A kép sarkában a hercegi család címere. Fehér bó-
bitás, szenveteg arcú német szobaleány, egy inasruhába 
öltözött, strázsamester bajuszú idős férfiú tekintélyesen 
és unottan jártak a vendégek körül, akik Szindbádon kí-
vül még doktor Corvinusz nevű férfiból (akit Szindbád 
magában csodadoktornak nevezett) és egy igen előke-
lő tartású, idősebb grófnőből állottak. A grófnő arany-
foglalatú lorgnettjén át többször csodálkozva nézett 
Szindbád felé, majd bizonyos méltatlankodással vitte 
át a franciáról németre a beszélgetést, amelyet az öreg 
asszonysággal és a csodadoktorral folytatott. A néme-
tet lerchenfeldi dialektussal beszélte a tiszteletre méltó 
dáma, és bizonyos volt, hogy sehogy sem tetszett neki 
Szindbád, aki igen fesztelenül, bohémes allűrökkel moz-
golódott a jószagú szalonban. (…)
Mariett, aki szürke, hűvös tekintetű szemét szerette ku-
tatólag szegezni az emberekre, mintha rejtett gondola-
taikat óhajtaná kitalálni, közelről csakugyan ősz asszony 
volt. Pedig nemigen lehetett több harmincévesnél. (…) 
Az omlatag, könnyedén csinált frizura bizonyította, hogy 
a tulajdonos igen pontosan tudja sajátszerű hajának va-
rázsát, és nem búslakodik korán jött ősz fürtjeiért.

(Krúdy Gyula: Szindbád, részlet)

Jellemezd a következő szövegrészlet nézőpont-
ját! Milyen különbségeket találsz az előző szöveg 
nézőpontjával összevetve?

Akkor értettem csak meg, hogy az idő némelykor meg-
csalhatja szemünket, úgy látszik. Így is kerülhette el fi-
gyelmemet ez a – pedig eredményében igen lemérhető 
– folyamat egy egész családon például, a Kollmann csa-
ládon. A táborban mindenki ismeri őket. Bizonyos Kis-
várda nevezetű helységből valók, ahonnan még sokan 
vannak itt, s abból, ahogy hozzájuk vagy róluk szólnak, 
azt következtettem, odahaza tekintélyes emberek lehet-
tek bizonyára. Hárman vannak: kis termetű kopasz apa, 
egy nagyobb meg egy kisebb fiú, az apjukétól elütő, de 
egymáshoz – s eszerint, gondolom, tehát valószínűleg a 
mamájukéhoz – a megszólalásig hasonlító két arc, egy-
formán szőke sörték, egyformán kék szemek. Ők hárman 
mindig együtt járnak, ha csak egy mód van rá: kéz a kéz-
ben. Mármost egy idő múlva azt vettem észre, hogy az 
apa le-lemaradozik, s a két fiúnak kell segítenie, magá-
val húznia a kezénél fogva. Újabb idő múlva az apa már 
aztán nem volt köztük. Akkor meg hamarosan a kisebbet 
kellett ugyanígy húznia a nagyobbiknak. Még később ez 
is eltűnt mellőle, s akkor már a nagyobb csak önmagát 
húzta, s mostanában meg őt se látom sehol. Mindezt, 
mondom, észrevettem, csak hát nem így, ahogy utóbb 
aztán már – ha elgondolkodtam rajta – összefoglalhat-
tam, lepergethettem mintegy, hanem csak fokonként, 
minden egyes fokozathoz újra meg újra hozzászokva – s 
így aztán mégse vettem tulajdonképp észre.

(Kertész Imre: Sorstalanság, részlet)

Jelenet a Sorstalanság című filmből (rendező: Koltai Lajos, 
2005)
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