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Bevezető

Szervusz!
Köszöntünk egy újabb magyar nyelvi tankönyv megismerésének a
kezdetén. Ha a 9. osztályban is ebből a sorozatból tanultál, akkor már
jól ismered a tankönyv szerkezetét. Néhány hasznos tanáccsal segítünk,
hogy megkönnyítsük a 10. osztályos tankönyv használatát.
A tankönyvben összegyűjtve, rendszerezve találod meg a tanulnivalót.
A leckéken belül többféleképpen segítjük, irányítjuk a tanulásod.
A fontosabb ismereteket, a nyelvi példákat színes táblázatokban foglaltuk
össze. A szövegben félkövér betűvel kiemelt kulcsszók és a szöveg
szélén kiemelt fogalmak irányítanak abban, hogy mi kerülhet egyegy összefoglaló füzetvázlatba vagy felelettervbe. A Tudod-e? cím alatt
érdekességeket, kiegészítő ismereteket találsz. Ha minden gyakorlatot
megoldottál, minden fontos tudnivalót megjegyeztél, akkor biztosan el
tudod végezni a leckéket záró feladatokat. Ismereteid rendszerezésében
segítenek a tankönyv végén levő összefoglaló vázlatok és a Fogalomtár.
Miről fogsz tanulni az anyanyelvi órákon ebben az esztendőben?
Folytatod azoknak az eszközöknek a megismerését, amelyek a
sikeres kommunikációhoz és a hatékony szövegértéshez szükségesek.
Jártasabb leszel a könyvtár- és internethasználatban, megismersz
újabb szövegtípusokat. Elsajátíthatod az önéletrajz, a hivatalos levél, az
értekezés és a tanulmány elkészítésének technikáit. Szert teszel stilisztikai
ismeretekre, megismerkedsz a stíluseszközökkel és a stílusrétegekkel.
Szeretnénk, ha sok örömed telne a tankönyv használatában és a
munkafüzet gyakorlatainak a megoldásában. Ehhez sok sikert és jókedvet kívánunk!
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1. Könyv- és könyvtár
használat
Tájékozódás a könyvtárban
Mit tudsz a könyvtári katalóguscéduláról? Milyen adatokat tartalmaz álta
lában?

katalógus

katalógus
cédula

A könyvtár állományában a legegyszerűbb módon a papíralapú vagy a
számítógépes katalógusrendszer segítségével tájékozódhatunk. A kata
lógus a könyvtár alapja és gerince. Innen indulunk el, amikor egy
könyvet keresünk. Minden könyvtárban van betűrendes katalógus.
Ebben a szerzők neve szerint betűrendben osztályozzák a műveket, te
hát a megfelelő katalóguscédula megtalálásában a szerző neve és a mű
címe segíti a kutatást. A betűrendes katalóguson kívül a könyvtárosok
összeállítanak egy tárgyszókatalógust is. Ez témakörök szerint csopor
tosítva és betűrendben tartalmazza a könyvtárban fellelhető forrásokat.
Ennek a katalógusnak jó hasznát vehetjük az anyaggyűjtés korai szaka
szában, amikor még csak a bemutatandó témát ismerjük.
Milyen típusú katalógus segíti a keresést az iskolai könyvtárban?
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Nagyobb könyvtárakban az anyagg yűjtésben és a vizsgákra való
felkészülésben segítségünkre lehet a szakkatalógus is. Ebben az egyes
nagyobb tudományterületeket jelölő szakjelzet, azaz az ETO-szám
segítségével tájékozódhatunk.
Az ETO, azaz az Egyetemes Tizedes Osztályozás száma minden
katalóguscédulán szerepel. A szám eredete Melvil Dewey [ejtsd: gyúi]
nevéhez fűződik, aki az emberi tudás, az ismeretek és a tevékenységek
egész területét felölelő osztályozási rendszert dolgozott ki. Ebben az
egyes fogalmakat számokkal fejezte ki. Ezt a tizedestört-számokkal
bővített tízes számrendszerre építette. Így egy, a végtelenségig tovább
bontható rendszert hozott létre. Mivel ez a rendszer számokra épül, a
nyelvtől függetlenül alkalmazható. Világszerte gyorsan elterjedt a hasz
nálata, és napjainkban több mint 50 országban kb. 100 000 könyvtár és
tájékoztatási intézmény használja.
A legfontosabb ETO-számok:
0. Általános művek.
5.
1. Filozófia. Pszichológia.		
2. Vallás. Teológia.
6.
3. Társadalomtudományok.
7.
4. (Ez a szám üres. Régen itt volt
8.
a nyelvészet, amely átkerült
9.
az irodalomhoz, a 8-as szám alá.)

Matematika. Természettudományok.
Alkalmazott tudományok.
Művészetek. Szórakozás. Sport.
Nyelv és irodalom.
Régészet. Földrajz. Történelem.

Sokféle anyagot gyűjthetünk a könyvtárakban és az internet segít
ségével. A könyvtárakban a tájékozódást a katalógusok (betű
rendes, tárgyszó- és szakkatalógusok) és az ETO-számok
segítik.

1. Sorold fel, milyen típusú katalógusok segíthetik az eliga
zodást a könyvtárban!
2. Mi az ETO-szám? Miért tudott a világon olyan sok helyen elter
jedni?
3. Írj fogalmazást arról, milyenek lesznek 50 év múlva a könyvtá
rak!
4. Tanulmányozzátok a tankonyvtar.hu oldalt! Gyűjtsetek olyan kézi
könyveket, amelyek hasznosak lehetnek irodalmi és nyelvtani tanul
mányaitok folyamán!
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Egyetemes
Tizedes
Osztályozás

Az olvasás

olvasás
technika

A gyors és hatékony tanuláshoz, szövegértésünk fejlesztéséhez ismer
nünk kell a különféle olvasási stratégiákat. A továbbiakban segítünk
abban, hogy ki tudd választani a szövegnek leginkább megfelelő olva
sástechnikát.
Tanulmányozd az alábbi szöveg címét! Mit gondolsz, miről szólhat majd
a szöveg? Ötleteid alapján készíts gondolattérképet!

Éjjel-nAPPal hatékonyan: tanulási technikák a digitális világból
[…] A paradicsom-, avagy pomodoro-technika
Az emberi figyelem rendszerint hullámzik – ezt pedig mindenképpen érdemes kihasználni a tanulás során. A világszerte híres és egyszerű tanulási módszer, a pomodoro-technika is erre épít. A metódus a nevét a paradicsomalakú, főzéskor használatos
időmérő eszközről kapta, ugyanis csak erre (vagy ehelyett egy okostelefonra) van szükséged a módszer alkalmazásához.
Tudományosan bizonyított tény, hogy az agyunk kb. 20–25 percig tud folyamatosan
és egyben hatékonyan összpontosítani, ezután pedig rendszerint csökkenni szokott a
figyelem ereje. Ilyenkor érdemes egy kis pihenőt tartani, amely után megint ugyanennyi
ideig lehet eredményesen koncentrálni az adott feladatra. Emiatt is érdemes felosztanod
a tananyagokat kisebb részekre. Így 20–25 percig koncentráltan tanulhatsz, majd tarts
5–10 percnyi szünetet, mielőtt visszatérnél a tankönyvedhez! A módszer előnye, hogy
nagyon egyszerű, hiszen semmilyen speciális előkészületet nem kíván meg, viszont önmagában nem elég hatékony. […]
Koncentrálást segítő appok
A tanulás során sokszor nehéz folyamatosan koncentrálva tanulni és minden zavaró
jelenséget kizárni. De nem kell aggódnod, itt is rengeteg alkalmazás siet a segítségedre!
Forest
A Forest alkalmazás a már ismertetett pomodoro-technikára épül. Az app használata
során az időzítőt például egy adott tanulási szakasszal töltendő időtartamra állíthatod
be. Ezzel elültetsz egy fát, amely addig nő, ameddig az adott feladatra koncentrálsz.
Ha viszont mással kezdenél foglalatoskodni, a fa elszárad és meghal, amint nyomkodni
kezded a telefonodat. Ha egy adott időszakot jól használsz fel, akkor egy új fát ültethetsz
el az erdődben, ráadásul egy érmét is kapsz. Milyen kedves motiváció, ugye? Ezenkívül
a szüneteid hosszát is előre meghatározhatod, a fókuszált időszakokra pedig akár le is
tilthatod például a Messenger-értesítéseket. Az alkalmazás androidos és IOS-es változatban is [letölthető]. […]
Focus@Will
Bizonyos esetekben a legfontosabb az, hogy könnyen rá tudjunk hangolódni a tanulásra. Sokan jobban képesek az adott feladatra koncentrálni, ha a megfelelő zenét hallgatják. A Focus@Will alkalmazás többéves kutatási munka eredményeképp jött létre, és
több ezer órányi speciális zenei anyagot biztosítazok számára, akik nem szeretnek teljes
csöndben tanulni. Az aktuális hangulatodnak megfelelően kiválasztható háttérzene egyáltalán nem tereli el a figyelmed a teendőidről – épp ellenkezőleg: a különleges zenei
egyveleg elősegítheti a könnyebb koncentrálást.
(Éjjel-nAPPal hatékonyan:
tanulási technikák a digitális világból. Forrás: mersz.hu)
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A szöveg áttekintése
Figyeld meg a szöveg szerkezetét, elrendezését!

Fontos, hogy mielőtt egy szöveg olvasásához kezdünk, előtte tájéko
zódjunk a szövegről. Ebben segít a cím, amely utal a szöveg tartal
mára. Érdemes megnéznünk, hogy milyen hosszú a szöveg, és abból
a szempontból is megvizsgálnunk, hogy milyen betűtípussal íródott,
milyen az elrendezése, található-e benne kép, ábra, táblázat stb. Meg
nézhetjük a szöveg szerkezetét, milyen kisebb és nagyobb fejezetekre
tagolódik. Ha hosszabb szövegről, esetleg egy egész könyvről van szó,
akkor átlapozzuk. Ez a szöveggel való ismerkedési folyamat a szöveg
áttekintése.

A szöveg átfutása
Fusd át a szöveget! Foglald össze egy mondatban, hogy miről szól!

Gyakran előfordul, hogy a szöveget még az elolvasás előtt szemünkkel
csupán átfutjuk. Ezt azért tesszük, hogy tájékozódjunk a szöveg tar
talmáról. Miről is szólhat az írás? Gyakran használjuk ezt a technikát
például újságolvasáskor, amikor kiválasztjuk azokat a cikkeket, ame
lyek érdekelnek minket, amelyeket majd alaposabban is elolvasunk.
A szöveg átfutásakor már tudatosan törekszünk arra, hogy néhány
lehetséges kulcsinformációt kiemeljünk. Ha a szöveget később alaposan
is elolvassuk, akkor ezek az információk lesznek előzetes szervezőink a
szöveg részletes olvasása közben.

Kereső olvasás
Keresd ki a szövegből a pomodoro-technika definícióját! Hogyan kerested
meg a meghatározást? Mi segített a definíció megtalálásában?

Gyakran előfordul, hogy egy szövegből csak egyetlen adatra, fontos
információra van szükségünk. Ilyenkor nem olvassuk végig a szöveget,
hanem valamilyen, a szöveg típusából adódó rendezőelv alapján igyek
szünk minél gyorsabban kikeresni a kívánt adatot. Például egy menet
11

rendben az időrend, egy szótárban pedig a betűrend irányít a gyors
keresésben. Egy hosszabb szöveg esetében pedig segítségünkre lehetnek
a kulcsszók, az egyes bekezdések, illetve ezek tételmondatai. A kereső
olvasás technikáját segítheti a szöveg képe is. Az olvasott cikkben pél
dául a definíció dőlt betűvel, idézőjelek között szerepel.

Beleolvasás
Olvass bele a szövegbe! Csak az utolsó bekezdést nézd meg! Miről szól?

Amikor a szövegből csak egy véletlenszerűen kiválasztott részletet
olvasunk el, akkor alkalmazzuk a beleolvasás technikáját. Gyakran
használjuk ezt a módszert akkor, amikor egy olvasmányt, egy könyvet
keresünk. Vagy ha egy később elolvasandó szövegre vagyunk kíván
csiak, de még nincs időnk elolvasni azt.

Részletes olvasás
Olvasd el részletesen az egész idézetet! Tegyél fel kérdéseket társadnak
a szöveg alapján!

Amikor mondatról mondatra elolvassuk az egész szöveget, az a részle
tes olvasás. Ilyenkor alaposan figyelünk a szöveg tartalmára, a részle
tekre is.
Az olvasás technikái: a szöveg áttekintése, a szöveg átfutása,
a kereső olvasás, a beleolvasás, a részletes olvasás.

1. Sorold fel, mit érdemes egy szövegben megfigyelni még
az olvasás előtt!
2. Mikor alkalmazzuk a kereső olvasás technikáját?
3. Mi a különbség a szöveg átfutása és a beleolvasás technikája
között?
4. Fogalmazz egy rövid posztot egy tanulást segítő oldal számára
arról, hogy az anyaggyűjtés mely lépéseinél melyik olvasási technikát
érdemes alkalmazni!
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I. Szövegtan

Főbb témák:
•
•
•
•
•
•
•

Mi a szöveg?
Kapcsolódás a beszédhelyzethez
A jelentésbeli kapcsolóelemek a szövegben
A nyelvtani kapcsolóelemek a szövegben
Az intertextualitás
A szövegtípusok
A szöveg szerkezete

2. Mi a szöveg?

Készítsetek egy gondolattérképet a szöveg fogalmáról!

„Nyelvileg megformált (írott, nyomtatott v. beszédbeli) mondanivaló
egységet alkotó egésze” – olvashatjuk a Magyar értelmező kéziszótár
ban a szövegről. Amikor a „szöveg” fogalmát meghatározzuk, akkor
többé-kevésbé hasonló tapasztalatok alapján mindannyiunknak rokon
elképzelése van arról. A szó elméleti és pontos meghatározása mégis
számos kérdést vet fel. Szövegként tekinthetünk-e a kisbaba gügyögésére, a halandzsára, egy töredékre, egy felkiáltásra, egy feliratra?
Egész életünkben szöveget alkotunk, azaz kommunikálunk. A szövegeket nem önmagukért hozzuk létre, hanem azért, hogy közöljünk
velük valamit. Az egymondatos vagy a több mondatból álló szövegek
mind-mind közölnek valamit, vagyis teljes, kerek, egész üzenetek.
Általában azt tapasztaljuk, hogy a szöveg mondatokból áll. De akár
egyetlen hangot is szövegnek tekinthetünk, ha ezt a hangot valaki valamilyen céllal, valamilyen helyzetben mondja. Ó! – kiáltunk fel, amikor
egy rég látott, váratlan vendég jön hozzánk. Ismerünk egymondatos
szövegeket is, ilyenek például az egysoros versek, a közmondások, az
utcai feliratok, sok reklámszöveg.
A szöveg legfontosabb jellemzője, hogy a kommunikációs folyamatban – akár szóbeli, akár írásbeli közlésként – eszközként használjuk
gondolataink kifejezésére, közlésére, vagyis a szöveg a nyelvi kommunikáció alapegysége.
Miről árulkodik a szöveg szó eredete?
A szöveg szó csak az 1830-as években bukkant fel először mint nyelvújítási
származék. A szó mintája a latin texere ’sző’ igéből keletkezett textus ’szövet,
szöveg’ jelentésű szó volt. A textus szót megcsonkítva majdnem minden európai nyelv
átvette. Ennek mintájára keletkezett magyar megfelelője is.
A szöveg szálai úgy fonódnak össze, mint szövéskor a fonalak. A szövegalkotás és
szövegértés folyamatához kapcsolódó nyelvi kifejezéseink is a textilmegmunkálás
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fogalomkörébe tartoznak: ilyen a mese szövése, a több szálon futó történetvezetés,
a helyzethez szabott megszólalás, a beszélgetés megszakadása, a nehezen olvasható
írás kibogozása, vagy az, amikor valaki belegabalyodik a mondandójába, elvarratlan
szálakat hagy az elbeszélésében, felveszi a beszélgetés fonalát, szabatosan válaszol,
hozzáfűz egy gondolatot a beszélgetéshez, megtoldja a hírt, pletykák szövetébe kerül,
belesző egy viccet a beszélgetésbe.

Hogyan lehet „szövet” egyetlen
fonalszálból? És hogyan lehet szöveg
egyetlen nyelvi elemből?
Egyetlen fonalszálat még nem tekintünk használati tárgynak. A gyerekek azonban sokszor összekötik a fonal két végét, azt mondják: „ez
karkötő”, és ékszerként használják azt. – Más esetben ugyanez a fonálkarika a babájukon egy öv is lehet.
Ugyanígy: ahhoz, hogy szövegként tudjuk értelmezni például az
„ó” nyelvi elemet, meg kell formáznunk nyelvtanilag, írásban így: „Ó!/
Ó.”, szóban pedig a hangsúlyozás, a hangerő, a hanglejtés segítségével.
A nyelvi elemnek jelentést is tulajdoníthatunk: a fájdalom, szomorúság, csalódás, vágyódás, félelem nyelvi jele lehet, de érthetjük úgy is:
régi. Ahhoz, hogy tudjuk, mit jelent a kifejezés, ismernünk kell azt a
beszédhelyzetet vagy szövegkörnyezetet, amelyben a megnyilatkozás
megjelenik. Ha például rég nem látott vendég toppan be váratlanul
hozzánk, akkor ez a közlés azt fejezi ki, hogy meglepődtünk, és megörültünk neki.

A szövegmondat mint közlési alapegység
Ha a mondatot a nyelvi rendszer részeként vizsgáljuk, ahogyan azt a tavalyi év folyamán tettük, akkor rendszermondatnak nevezzük. A rendszermondatot elemezzük akkor, amikor a mondatot mondatrészekre
bontjuk vagy szófajilag vizsgáljuk.
A beszédhelyzethez vagy szövegkörnyezethez kapcsolódó közlési
alapegységet szövegmondatnak nevezzük (erről a 9.-es tankönyv ajánlott témái között olvashattál). Ilyen a fent említett „Ó!” is, a hosszabb
közlések pedig több szövegmondatból állnak.
Ha az írásban is megjelenő – többmondatos – szöveget akarjuk alkotóelemeire bontani, nem okoz nehézséget a mondatok elkülönítése.
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Sokkal nehezebb a szóbeli szövegeket mondatokra vagy más alkotórészekre bontani. Ebben az esetben csak a hangsúly, a hanglejtés és a beszéd
közben tartott kisebb-nagyobb szünetek segítenek a tagolásban. Ezért a
szóban elhangzó vagy írásban megjelenő szövegek alkotóelemének, közlési alapegységének nem a mondatot, hanem a szövegmondatot tekintjük.
Az élőnyelvi szövegek elemeit gyakran megnyilatkozásoknak is nevezzük.
A megnyilatkozások alkotják a beszédfordulókat. A beszédfordulók azt a szövegegységet jelentik, ameddig a beszélő magánál tartja a szót. Amikor beszélőváltás történik, újabb forduló kezdődik.
Ha felveszünk egy beszélgetést, majd megpróbáljuk lejegyezni, igen nagy nehézségekbe ütközünk. A beszéd sajátosságai nem egyértelműen jelzik a beszélők megnyilatkozásainak a határait. Azt is megfigyelhetjük az élőbeszédben, hogy a beszédfordulók
gyakran párokat alkotnak. Ha például köszönünk valakinek, számíthatunk arra, hogy
visszaköszön. Sokféle ehhez hasonló fordulópár jellemzi a beszédünket.

A szövegösszefüggés
A szövegösszefüggések, a körülmények együttese bonyolult rendszert
alkot. A szöveg természetéből adódik, hogy milyen fontossági sorrendben foglalkozunk az egyes összefüggésformákkal. Mivel a szöveg
legfontosabb jellemzője, hogy a nyelvi kommunikáció alapegysége, és
kapcsolódik egy adott kommunikációs helyzethez, az első szempont a
beszédhelyzethez kapcsolódás (koherencia). A következő a további,
általános jellemzők közül a szöveg nyelvi elemeinek jelentésbeli kapcsolódása, egysége (kohézió). Harmadikként pedig a nyelvi elemek
szöveggrammatikai összefüggősége következik.
Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy ezek szerint a szempontok
szerint általában mit szoktunk a szöveg általános jellemzőjeként tekinteni:
A szöveg általános jellemzői
KOHERENCIA
 a szöveg beszédhelyzethez vagy szövegkörnyezethez
(kapcsolódás
kapcsolódik
a beszédhelyzet-  az adott szituációban/kontextusban értelmezhető valami
hez, pragmatikai
szövegként (pl. egy felirat: Büfé)
összefüggés)
 a szövegként való elfogadás függ az alkotótól (aki szövegértékű megnyilatkozásnak szánja üzenetét), és a befogadótól
(aki képes szövegként értelmezni a megnyilatkozást)
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A szöveg általános jellemzői
KOHÉZIÓ
(tartalmi/
szemantikai
összefüggés)

 a (nyelvi) szöveg önmagában értelmes egész, jelentése van
 a nyelvi szöveg elemei között jelentésbeli kapcsolódás van
 a szöveg témája általában egységes, folyamatos tartalma
van
 a nagyobb szerkezeti egységek (pl. bekezdések) tartalmilag
egymáshoz kapcsolódnak
 mondatai tartalmilag összekapcsolódnak

KONNEXIÓ
(nyelvtani/
grammatikai
összefüggés)

 a nagyobb szerkezeti egységek (pl. bekezdések) tartalmilag-logikailag egymásra épülnek
 a mondatok nyelvtanilag összekapcsolódnak

Szöveget azért alkotunk, hogy közöljünk vele valamit. A szöveg a
beszéd legnagyobb egysége, a kommunikáció eszköze. A szöveg
kerek, egész, lezárt, teljes üzenet. A szövegösszefüggést biztosítja a szöveg beszédhelyzethez kapcsolódása (koherencia),
jelentésbeli egységessége (kohézió), valamint nyelvtani
egységessége (konnexió). A szöveg közlési alapegysége
a szövegmondat (megnyilatkozás).

1. Egészítsétek ki a lecke elején készített, szövegről szóló
gondolattérképeteket a leckében tanult új információkkal!
2. Mit értünk a szövegösszefüggés fogalmán?
3. Vitassátok meg, hogy szövegnek tekinthetjük-e a lecke első
bekezdésének példáit!
a) A kisbaba gügyögése; b) a halandzsa; c) a töredék; d) egy felkiáltás;
e) egy felirat (pl. Jézus Krisztus keresztfáján olvasható felirat: INRI).
4. Csoportban játsszátok el az alábbi feladatot!
a) Valaki elkezd mesélni, majd minden egyes csoporttag egy-egy mondatot
fűz a történethez, amíg össze nem áll a kerek, egész mese. Mire kellett figyelnetek, hogy összefüggő szöveget alkossatok?
b) Egy lapra írjon fel valaki egy kezdőmondatot, ezt a mondatot folytassa a
körben következő, aki a lapot lehajtva takarja el az előtte lévő mondatát, és
így tovább. Ha körbeért a lap, nézzétek meg, sikerült-e szöveget alkotnotok!
Ha igen: miért? Ha nem: miért nem?
5. Milyen körülmények között találkozhattok a következő szövegekkel?
a) Vége.; b) A fotó csak illusztráció.; c) Hajrá!
Határozzátok meg az általatok választott kommunikációs helyzetek ténye
zőit!
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A szövegösszetartó erő
Foglald össze egy mondatban, mit jelent számodra, hogy magyarul beszélsz, írsz, olvasol! Olvasd el Kosztolányi Dezső Magyarul című írását!
 asonlítsd össze saját gondolatoddal!
H



Magyarul
Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok,
életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami,
mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas
vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben
csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.
(Kosztolányi Dezső)


Kosztolányi Dezső írása az első mondatban megfogalmazott tétel kifejtésére, részletezésére, bizonyítására épül. A tételmondatnak tekinthető
első mondat (Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszé
lek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs
fogható.) szó szerint nem ismétlődik meg a szövegben, de minden mondatban találunk olyan utalóelemeket, amelyek rá vonatkoznak. Ilyenek
például a visszautaló névmások (sokszor gondolok erre), azok a hiányos
mondatok, amelyekből a 3. személyű alany hiányzik, és az állítmány
egyeztető toldalékai visszautalnak az anyanyelvem magyar kifejezésre
(Fontosabb annál, Mélyen bennem van...).
A szöveg legfontosabb sajátossága a szövegelemek összekapcsoltsága,
azaz a szövegösszetartó erő (idegen szóval a szövegkohézió). Kosztolányi
Dezső írásának megértéséhez hozzátartozik, hogy Kosztolányi Dezső a
szerzője, a szövegnek meghatározható kommunikációs célja van, és
írott formában jut el címzettjeihez, az olvasókhoz. A szöveget nemcsak
ezek a nem nyelvi, külső tényezők határozzák meg, hanem a szöveg
egészét összetartja a téma, a cím is; a mondatokat pedig a grammatikai
és a jelentésbeli kapcsolóelemek.
A szövegösszetartó erő összetevői:
a szövegalkotást és a befogadást meghatározó nem nyelvi tényezők;
●● a szöveg jelentésbeli kapcsolatai;
●● a szöveg nyelvtani (grammatikai) kapcsolatai.
●●
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A szöveget meghatározó kapcsolatok közül a nem nyelvi tényezők a
legfontosabbak, hiszen minden szöveg a kommunikációs folyamatban
születik, tehát hatnak rá annak tényezői. De nem szükséges feltétele
a szövegnek, hogy mondatokból épüljön fel, gondolj az egymondatos
vagy a mondatnál kisebb nyelvi egységből felépülő szövegekre! Ezért
nem minden szövegben találjuk meg a mondatokat összekapcsoló jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemeket.
A többmondatos szövegek esetében léteznek olyan szövegszervező
jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek, amelyek a szöveg egészére
hatnak: ezeket nevezzük globális kapcsolóelemeknek. A kisebb egységek, a mondatok közötti kapcsolódást a lineáris kapcsolóelemek segítik. A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy ezt miként teszik. Ezek
ismerete hozzásegíthet a minél pontosabb szövegértés és a magabiztos
szövegalkotás elsajátításához.

Plusz

Szövegszemantika

A szövegszemantika a szövegtannak az a vizsgálódási területe, amely
azt kutatja, hogy a nyelvi jelek és jelentések miként alakítják ki a szöveg
jelentésszerkezetét. A szöveg jelentése nem pusztán a szavak szótári
jelentéséből tevődik össze, hanem a nyelvtani elemek szerkesztettsége,
a szavak járulékos jelentéseinek hálózata, a beszédhelyzetben elnyert
aktuális jelentése is meghatározza.
Egy tankönyv szövegének, egy receptnek vagy egy hivatalos levélnek
a jelentése elsősorban a szavak elsődleges (denotatív) jelentéséből adódik, a szépirodalmi szövegek esetében azonban – már magad is megfigyelhetted – annyiféle jelentést tulajdoníthatunk a szövegnek, amen�nyit az maga megenged. Ennek a jelentésgazdagságnak az egyik oka
lehet a szavak konnotatív (járulékos) jelentésének kihasználása. Janus
Pannonius Egy dunántúli mandulafához című verse elsődleges jelentése
szerint egy korán virágzó mandulafáról szól, amelyet még veszélyeztet a téli zord időjárás; járulékos értelme szerint azonban a költő saját
léthelyzetét is bemutatja: a versei által termékeny szellemi virágzásban
levő költőt és munkáját veszélyezteti a rideg környezet.
A szöveg jelentése lehet kifejtett (explicit) és kifejtetlen/rejtett (implicit). A rejtett jelentéslehetőségekre a kifejtett nyelvi elemekből vonhatunk
le következtetést. Csokonai Vitéz Mihály Tartózkodó kérelem című verse
kifejtett módon fejezi ki az udvarló csodálatát a szeretett nő irányában,
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denotatív
jelentés

konnotatív
jelentés

rejtett módon azonban magába foglalja a nőalak reakcióit is: a szemek
ragyogása árulkodik a nő vonzalmáról, az ajkak harmatozása a szerelmi vágy felkeltéről, az angyali szavak a lehetséges elfogadásról, majd a
válasznak megfelelően a szerelem együttes megélésének lehetőségéről.

A mondat és a szöveg jelentése
Játsszatok! Alkossatok minél több olyan párbeszédet, amelyben elhangzik
a következő mondat: Mit gondolsz?

Egy-egy mondat jelentése a benne levő szavak jelentéseinek összekapcsolódásából jön létre. A mondatban a szavak jelentései közül mindig
az szerepel, amely az adott mondatban kifejtett megállapítás szempontjából szükséges. Így például a beolvas ige a Márti beolvasott Péternek
mondatban a ’megmondja valakinek a magáét’ jelentésben értendő.
A beolvas ige többi jelentése ebben a mondatban nem jelenik meg.
A mondat jelentésének kialakulásában nemcsak az alkotóelemek
jelentése játszik fontos szerepet, hanem a szövegkörnyezet, a nyelven
kívüli valóság is. Így nagymértékben befolyásolja azt a beszélő és a hallgató közötti kapcsolat, a kommunikációs szándék, a beszédhelyzet vagy
az előismeretek megléte. Ezt bizonyítja, hogy a Mit gondolsz? mondat
lehet csupán érdeklődés, kíváncsiság, de akár számonkérés is.
A mondat jelentését a mondatfonetikai eszközök is meghatározzák.
A Mit gondolsz? példamondatnál maradva: ez a mondat, ha olyan hangsúllyal mondjuk, akár felháborodást is kifejezhet. Mindezeket szöveget
kísérő nem nyelvi jelek is kiegészíthetik, befolyásolhatják.
A mondatvégi írásjel, azaz a mondat modalitása is befolyásolhatja a jelentést. Ugyanaz a mondat más-más modalitással kifejezhet
kijelentést, megállapítást (Megvárod a testvéredet), bizonytalanságot,
érdeklődést (Megvárod a testvéredet?) vagy éppen valamilyen érzelmet
(Megvárod a testvéredet!).
Alakítsd át a következő mondat szórendjét annyiféleképpen, ahány módon
lehetséges: Az internet révén egyre gyorsabban juthatunk új információkhoz!
Figyeld meg, a szórend megváltoztatásával hogyan változik a mondat jelentése!
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A mondat szavainak sorrendje is megváltoztathatja a mondatot.
A magyar nyelvben a nyelvtani és jelentéstani megkötöttség mellett a
szórend a dolgok fontossága szerint jön létre. A mondat elejére mindig
az kerül, ami fontos, amit hangsúlyozni akarunk.
Találjatok ki a képen látható beszédhelyzethez két olyan párbeszédet,
amelyben a következő mondat más-más jelentést kap: Ez remek! Játsszátok
el azokat! Milyen tényezők befolyásolják a példamondat eltérő jelentését?

A mondat jelentése a mondatot alkotó szavak jelentéseinek összekapcsolódásából jön létre. Ezt a jelentést befolyásolja a szöveg
környezet, a beszélő és a hallgató közötti kapcsolat, a kom
munikációs szándék, az előismeretek megléte; a hangsúly,
a modalitás, a szórend, a mondat tagolása.

1. Sorold föl egy-egy példával szemléltetve, milyen tényezők
befolyásolják a mondatok jelentését!
2. Bizonyítsd egy irodalmi idézettel, hogy a szöveg jelentését befolyásolja az, hogy hol, mikor, miért, hogyan hangzik el!
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3. Kapcsolódás
a beszédhelyzethez
A szöveg a beszédhelyzetben születik. Ez azt jelenti, hogy a szöveg megalkotásában és értelmezésében szerepet játszanak a világnak azok az
elemei, amelyek a kommunikáló felekhez és a szöveg megszületéséhez
kapcsolódó közös valóságként írhatók le: a beszédhelyzet tényezői és
körülményei, a kommunikálóknak a tágabb valóságról alkotott ismeretei, a kommunikáló felek viszonya, társadalmi pozíciója, életkora, műveltsége stb. A szövegnek és a beszédhelyzetnek ezt a viszonyát vizsgálja
a szövegpragmatika nyelvészeti ága.
Ez a kutatási terület azt tanulmányozza, hogyan születik meg a szöveg; a beszédhelyzet és a szöveg viszonya hogyan alakítja ki jelentését,
valamint miként használjuk és értjük meg a gyakorlatban: a konkrét
beszédhelyzetekben. A hatékony szövegalkotás és szövegértés érdekében
célszerű tehát megismerkedni a pragmatika alapvető fogalmaival.
A szövegeket különféle kommunikációs környezetben alkotjuk meg
és értelmezzük. Ez a kommunikációs közeg (a beszédhelyzet, a közös
valóság, a rá vonatkozó tudás), valamint a szöveg (nyelvi és nem nyelvi)
elemei alkotják a szövegvilágot. A sikeres kommunikáció fontos feltétele, hogy a szövegvilág az adó és a vevő számára megközelítőleg azonos
legyen. A kommunikáló felek számára ekkor lehet a szöveg értelmes és
értelmezhető.
A szövegvilág tényezői a következők:
 az idő,
 a tér,
 a szövegalkotó, a szövegértelmező és viszonyaik,
 a résztvevők gondolkodása, tudása,
 a nézőpont,
 a résztvevők nyelvi és nem nyelvi cselekedetei (beszéd és megértés),
 a szöveg fizikai megvalósulása,
 a szöveg nyelvtani egységeinek jellemzői, funkciója,
 jelentésrétegek a szövegben,
 a stílus.
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A nézőpont
A szövegvilág egyik legfontosabb összetevője a nézőpont, vagyis az a
helyzet, ahonnan a szöveg alkotója a szövegvilág dolgait szemléli és
nyelvileg megfogalmazza. A nézőpont lehet semleges, de mutathatja a
beszélő tér- és időbeli helyzetét vagy a kommunikáció egyéb viszonyait
egyaránt. Például az „Ő onnan jött ki éppen akkor” mondat jelzi, hogy
olyasvalakiről tesz állítást a beszélő, aki nem része az éppen „itt és most”
zajló kommunikációnak („ő”), és azt is megtudjuk, hogy ez a személy
közeledett a megszólalás jelenének térbeli pozíciójához („kijött”); a beszélő aktuális pozíciójától távolabb történő helyre mutat a távolra mutató
névmás („onnan”), és az időbeli távolságot jelöli a múlt idő jelének, illetve a távolra mutató, időhatározószót helyettesítő névmásnak („akkor”)
a használata. A tér-, idő- vagy személyekre vonatkozó viszonyok mellett
a beszélő nézőpontja kifejezheti a témához való viszonyát is: lehet például valaki ironikus, ünnepélyes vagy éppen tárgyilagos. Irodalmi művekben azt is megfigyelhetted, hogy egy szövegvilágon belül olykor több
nézőpont is érvényesülhet (például a narrátoré vagy a főhősé).

A szövegvilág tényezői
és a szövegtípusok ismerete
Anyanyelvünk elsajátítása és használata során azt tapasztaljuk, hogy
bizonyos szövegek hasonlítanak egymáshoz, míg mások különböznek.
A sikeres kommunikációhoz szükség van arra, hogy felismerjük, milyenfajta szöveg illik leginkább a kommunikációs célokhoz és körülményekhez. Mind a szövegalkotók, mind a befogadók számára fontos,
hogy ismerjék a szövegtípusokat és a hozzájuk kapcsolódó viselkedési,
nyelvhasználati szokásokat, szabályokat. Ezt egész életünk során megtapasztaljuk és tanuljuk: a családban, az iskolában, a közéletben, a munkahelyen és a médiából egyaránt.
A szövegvilág tényezőinek figyelembevételével döntjük el azt, hogy
milyen típusú szöveget alkotunk. Más típusú szövegeket alkotunk,
hallunk vagy írunk otthon, és mást az iskolában vagy a hivatalban.
A szövegtípusok felismerése, értelmezése és alkotása szoros kapcsolatban áll a nyelvi és a világról való tudásunkkal. A szövegtípusok használatát segíti a beszédhelyzetek, a résztvevők, a jellegzetes cselekvéssorok,
témák, szerkezetek és nyelvi formák felismerése.
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A fogalmi sémák

fogalmi
séma

A szövegeket mindig valamilyen cselekvés, esemény részeként alkotjuk. A világról, a nyelvről és a szövegekről való tudásunk teszi lehetővé, hogy az adott helyzetben a megfelelő típusú szöveget alkossuk
meg, vagy egy szöveget megfelelően értsünk, értelmezzünk. A világ
egy meghatározott részére vonatkozó ismereteink összességét fogalmi
sémáknak nevezzük. Az emberi tudás többféle formában rendeződik
el: egyrészt rendszerezett jellegű tudásként (tudáskeret), másrészt a
különféle beszédhelyzetekben, a mindennapi élet gyakorlatában alakul
ki (forgatókönyv).

A tudáskeret
tudáskeret

A tudáskeret a szöveg témájával, a világgal kapcsolatos, a memóriánkban elraktározódott, elrendezett tudásunkat és elvárásainkat jelenti.
Mindennapi tudásunkat központi fogalmak köré rendezzük. Például
az élelmiszerbolt fogalmi keretéhez tartozik az eladó, a vevő, a bevásárlókosár, a márka, a fizetés, valamint a hozzá kapcsolható szövegek stb.
A tudáskeret teszi lehetővé, hogy a szövegben ki nem fejtett, azon túli
jelentéseket is megértsük, értelmezzük. Ezt a fajta tudást egy szövegbeli
szó, fogalom idézheti fel a memóriánkban.
A szövegbeli új információkat a meglévő fogalmi sémáink, tudáskeretünk segítségével dolgozzuk fel. A tudáskeret segíti a szöveg fogalmi
hálójának kiépülését, amelynek részei a szövegen belüli fogalmi összefüggések, valamint a szövegértelem és a meglévő tudásunk közötti
kapcsolatok is.

A forgatókönyv

forgatókönyv

A tudáskeret részeként a szövegekről és a szövegtípusokról olyan tudás
is elraktározódik az elménkben, amely a szövegek használatával és a
fogalmakhoz tartozó jellemző cselekvéssorokkal, elvárt viselkedésmódokkal kapcsolatos. A különféle fogalmakhoz, szövegtípusokhoz az
elménkben hozzákapcsolódó tipikus eseménysort forgatókönyvnek
nevezzük. Mivel a forgatókönyv a fejünkben van, nem okoz gondot
a bevásárlás a boltban: köszönünk – az eladó kérdésére megválaszoljuk, hogy mit kérünk – a bolti eladó megmondja a vásárolt áru árát
– fizetünk, és megköszönjük a kiszolgálást – elköszönünk. Ugyanígy
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van forgatókönyvünk a bemutatkozásra, a felelésre, barátunkkal való
találkozásunkra. Ugyanakkor vannak bonyolultabb forgatókönyvek is:
például el kell sajátítanunk és fejlesztenünk kell egy előadás megtartását
vagy egy irodalmi elemzés megalkotását.
Tervezzetek egy olyan infografikát, amelyen bemutatjátok a könyv tudáskeretét, valamint a könyvtári kölcsönzés forgatókönyvét!

A szöveg kifejtettsége
Együttműködés a kommunikációban
„A világ is beszél” – írja Pilinszky János gyönyörű írásában. Egész életünkben kommunikálunk, azaz szöveget alkotunk. A szöveg a beszédben, a kommunikációban születik, ezért mind a szövegalkotásra, mind
a szövegértésre hatnak a kommunikációs beszédhelyzet tényezői.
A szöveg mindig a beszélő(k) és a hallgató(k) együttműködése során
jön létre. A kommunikációs partnerek között kölcsönös viszony alakul
ki. Ebben egyrészt a beszélő arra törekszik, hogy megértesse magát
a hallgatóval, másrészt a hallgató arra törekszik, hogy megértse a
beszélőt. A beszélőnek és a hallgatónak ezt az egymásra irányulását
együttműködési alapelvnek nevezzük. Hogyan lehet sikeres a kommunikációs együttműködés? A neves angol nyelvfilozófus, Herbert Paul
Grice négy maximában összegzi a kommunikációs sikeresség érdekében teljesítendő követelményeket: 1. Megnyilatkozásod kellő mértékben
legyen informatív. 2. Ne mondj olyat, amiről úgy hiszed, hogy hamis!
3. Légy releváns! Maradj a témánál! 4. Légy világosan érthető, a kellő
mértékben rövid és pontos!

Miképp befolyásolja a beszédhelyzet
a megszülető szöveget?
A szövegpragmatika szerint a beszédhelyzet tényezői, valamint a
kommunikációs funkciók hatással vannak a megszülető szövegre. Az
alábbi táblázatban azt tekintjük át, hogy ezek a tényezők és funkciók
miképp befolyásolhatják a megszületendő szöveget, illetve annak jelentését.
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Kommunikációs
tényezők
az üzenet (közlés)

Különböző emberek ugyanarról a témáról más-más szöveget
hoznak létre, és gyakran másképpen értik ugyanazt a szöveget.

az adó és a vevő

A kommunikációs folyamatban az üzenetet a feladó és a
címzett személye, életkora, műveltsége is befolyásolja.
Ugyanazt a szöveget másképpen értelmezzük tudásunktól,
ismereteinktől, sőt hangulatunktól függően is.
A szöveg hatását befolyásolja az is, mennyire igazodunk szövegalkotáskor a beszédhelyzethez, milyen a kapcsolat a szövegalkotó és a címzett között.

a kód

A többi kommunikációs tényezőtől függően változik a kommunikáció kódja is. A kód szerepét a szöveg nyelvi és nem
nyelvi összetevői töltik be.

a csatorna

Másképpen hat ugyanaz a szöveg szóban, mint írásban.

a kommunikációs
funkciók

Meghatározza a szövegalkotást az is, hogy mi a kommunikáció célja: tájékoztatás, érzelemkifejezés, felhívás, kapcsolatteremtés, -tartás és -zárás, esztétikai szerep vagy kommunikáció magáról a nyelvről (metanyelvi funkció).
Ahhoz, hogy az adott beszédhelyzetben mindig a megfelelő
szöveget alkossuk és a szöveget megfelelően értelmezzük,
ismernünk kell a különféle szövegtípusok jellemzőit és használatuk szabályait. Hiába fogalmazol meg egy meghívót szabályosan, ha nem tudod, hogyan kell azt átadni vagy elküldeni. Ezeknek a szöveghasználati szabályoknak az ismerete
nélkülözhetetlen az eredményes kommunikációhoz. A szövegtípus kiválasztását nemcsak a szövegalkotó és a címzett
befolyásolja, hanem a szöveg témája, az a körülöttünk levő
vagy képzelt valóság is, amelyről a szöveg szól.

Amikor szöveget alkotunk, illetve amikor azt befogadóként értelmezzük, törekszünk arra, hogy a grice-i maximákat figyelembe vegyük.
Ezek megsértését tükrözik elmarasztaló szólásaink is. „Sokat beszél,
keveset mond” – mondjuk, ha valaki nem kellően informatív. „Bort
iszik, vizet prédikál”, aki maga sem hiszi azt, amit mond, maga sem
teljesíti azt, amit másoktól elvár. „Sok beszédnek sok az alja” – mondjuk, ha valaki nem igazán lényegre törő, sokat beszél, de a fontos témát
hanyagolja. „Levegőbe beszél”, „Sok a szöveg”, „üres szavak” – legyintünk amikor valaki nem pontos, nem rövid és nem világosan érthető.
Azok ellenben, akik odafigyelnek ezekre a kívánalmakra, „fél szavakból
is megértik egymást”. – Ez annak köszönhető, hogy szövegalkotásunk
során nem kell mindent részleteiben kifejtenünk és megszerkesztenünk,
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a szöveg ugyanis a nyelvi megnyilatkozásból, a szövegkörnyezetből,
illetve a beszédhelyzetből és a kommunikációs résztvevők közös tudásából koherenssé áll össze.
Mondataink nemcsak nyelvtanilag megszerkesztettek, hanem a szöveg kívánalmainak megfelelően beszerkesztettek is. Ez azt jelenti, hogy
a megszerkesztettségi hiány a szöveg befogadója számára a beszerkesztettség miatt természetessé válik. Hogyan is történik ez? Vizsgáljuk
meg az alábbi példákat:
Példa

A hiány értelmezése

A nyelvi hiány
típusa

Megírta.

Az egyes szám harmadik személyű,
tárgyas/határozott ragozású igei
személyrag utal az alanyra és egyúttal a tárgyra is. A beszédhelyzetben
egyértelművé válik a beszélők számára, hogy kire, illetve mire vonatkozik
a megnyilatkozás. Például: András
megírta a levelet.

Szerkezeti
h iány – szerkezeti elem hiánya
(alany és tárgy)

Matematikaórája
van.

Az E/3.személyű birtokos személyjel
a mondatban utal arra, hogy ki tart
éppen órát, vagy ki vesz részt a matematikaórán.

Szerkezeti
h iány – szerkezeti elem hiánya
(birtokos jelző)

Kulcs, mobil, pénztárca…

Az otthonról történő elindulás beszédhelyzetében egyértelművé válhat, hogy a három szó nem egyszerűen szavak felsorolása, hanem teljes
értékű szövegként funkcionál. Például
ezt jelenti: ’Mielőtt elmégy itthonról,
nézd meg jól, hogy biztosan nálad
van-e a (lakás)kulcs, a mobil(telefon)
és a pénztárca’.

Szerkezeti
h iány – szerkezeti elem hiánya
(több mondatrész vagy
tagmondatok)

Micsoda rendetlenség van itt már
megint…!

Adott beszédhelyzetben a megnyilatkozás egy egész mondatsor elhagyását is lehetővé teszi. Például ezt
jelentheti: ‚Nagyon rendetlen vagy.’
‚A múltkor ugyanígy szerteszét volt
minden.’ ‚Takarítsd ki a szobádat!’

Szerkezeti
h iány – szerkezeti elem hiánya
(mondatok)

Azt mondta, eljön.

A példamondat tagmondatai között
hiányzik a kötőszó („hogy”).

Szerkezeti
h iány – szerkezeti elem hiánya
(aszindeton
– a kötőszó
elhagyása)
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Példa

deixis
(rámutatás)

A hiány értelmezése

A nyelvi hiány
típusa

Most azonnal gyere
ide, mert különben…

A példában a három pont jelzi a
gondolat befejezetlenségét. A hármaspont ebben az esetben valami
negatív következmény beálltát jelzi.

Szerkezeti hiány
– gondolatsor
megszakítása

– Mit tetszik parancsolni?
– Azt mutassa meg,
legyen szíves!
– Tessék. Ez a legszebb áru a boltban!
Felpróbálja?
– Szívesen tenném,
de így nem lehet.
Most inkább
csak megnézem.
– Megmutathatom
ezt is?
– Köszönöm, de
mára elég a vásárlásból. Talán holnap.
Viszontlátásra!

A kommunikációs körülményekre
(a beszédhelyzetre, a helyszínre, a beszédpartnerekre, a beszélgetés idejére
stb.) gyakran utalunk a szövegben
nyelvi elemekkel. A szövegnek ezekre
a nem nyelvi összetevőire vonatkozó nyelvi elemeket rámutatásnak,
idegen szóval deixisnek
nevezzük (deixis gör. ’rámutatás’).
A deixis kifejezőeszközei a rámutató
szerepű névmások és a határozószók
(most, ma, ide, ez, ő stb.).

Tartalmi hiány –
névmási helyettesítés, deixis

Arany János:
A walesi bárdok, az in
medias res kezdet az
antik eposzokban

A balladai homály vagy az in medias
res kezdet a műalkotásokban művészi
eszközként funkcionál (pl. a befogadót aktivizálja a műalkotás újraalkotásában).

A hiány mint
művészi eszköz

Válasszatok egyet a két képen látható szituáció közül! Alkossatok olyan
párbeszédet, amelyben a táblázatban szereplő nyelvtani hiány típusai közül
legalább három szerepel!
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Példa
– Anya, ma délután
szeretnék moziba
menni.
– A fiókban találsz
pénzt.

A hiány értelmezése
A szövegalkotást és a szövegértést
meghatározza az is, hogy milyen
tapasztalatokkal rendelkezünk, mit
tudunk a körülöttünk levő világról.
Amikor fogalmazunk, nem mondunk
ki mindent, csak annyit, amennyi a
szövegértéshez feltétlenül szükséges.
Kimondatlanok maradnak olyan állítások, olyan ismeretek, amelyekkel
feltételezhetően mind a szövegalkotó, mind a -befogadó rendelkezik.
A szövegértéshez szükség van közös
előismeretekre.
Vannak olyan, ki nem mondott közös
előismeretek, amelyekkel a szövegalkotó és a -befogadó nagyobb közösségének szinte minden tagja rendelkezik. Mindannyian értjük, hogy
mi a logikai kapcsolat a következő
párbeszédben a beszélők mondatai
között.
Nem kell megfogalmazni nyelvi
jelekkel, hiszen mindannyian tudjuk,
hogy a mozijegyet pénzért árusítják,
ezért ajánlja a pénzt az édesanya.
Az ilyenfajta közös előismereteket
előfeltevéseknek nevezzük.
Ugyanakkor csak a beszélők számára
világos, hogy milyen fiókról van szó
és az hol található. Ez lehet egy olyan
fiók, amelyben a zsebpénzt vagy a
konyhapénzt gyűjtik, és kereshetjük a szobában, a konyhában vagy
az előszobában is. Az olyan közös
előismereteket, amelyekkel csak a
kommunikációs folyamatban részt
vevő beszélgető partnerek rendelkeznek, bennfoglalásnak nevezzük.

A nyelvi hiány
típusa
A közös beszédhelyzet, tudás,
előfeltevés,
bennfoglalás
által indokolt
hiány

A fenti példák azt szemléltetik, hogy a megnyilatkozásaink kifejtettségének mértékét nem a nyelvtani szabályok, hanem sokkal inkább a
beszédhelyzet kívánalmai határozzák meg. Az élőbeszédben alkotott
szövegek kevésbé kifejtettek, míg a szaktudományos szövegek megkívánják a pontos, részletes, minél teljesebb kifejtést.
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Játsszátok el a Munkácsy Mihály festményén látható szituációt úgy, hogy
minél több, a beszédhelyzet ismeretéből, a közös tudásból fakadó nyelvi
hiány szerepeljen benne! Milyen hatást keltett az így létrehozott szöveg?

Munkácsy Mihály: A zeneszoba, 1878 (The Metropolitan Museum of Art, New York)

1. Sorold fel, milyen kommunikációs körülmények határozzák meg a szövegalkotást és a szövegértést!
2. Mi lehet a kommunikáció célja?
3. Mit nevezünk deixisnek? Mi a kapcsolata ennek a fogalomnak
a kommunikációval?
4. Mutasd be, milyen szövegvilágelemek vesznek részt az SMS létrehozásában és értelmezésében!
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4. A jelentésbeli kapcsoló
elemek a szövegben


Az elemi iskolában osztálytársaimnál hamarább tanultam meg a betűvetést. A sikongó palatábla fölé hajolva, ebédközben is mámorosan róttam a szavakat. Úgy
éreztem: mindahánnyal egy-egy titkot csípek fülön. Még nem tudtam, mit kezdek
majd velük, merre s mi végett indítok rohamot. A világ birtokbavételének illúzióját
éltem át: szavaim vegyes csapatának eszméltető, titkos erejét. Más örökségre nem
számíthattam. Mivel sáfárkodtam volna? A magaméihoz tehát, közeli és távoli rokonoknál új szavakat eprésztem. Degenyeges, fazekas vándor székely szekere körül
ólálkodva, egy-egy friss jelzőt, igét, ikerszót dugdostam a nyelvem alá, s rohantam
szívdobogva, mintha kancsót loptam volna: iafia, iafia! Anyám nevetett: pap lesz
belőlem. Kérkedtem valósággal, mi mindennek tudom az elfelejtett – vagy soha
meg sem tanult? – nevét.
(Sütő András: Jön az erdő)


Fogalmazd meg, mi a témája Sütő András írásának! Melyek a szöveg kulcs
szavai?

A szöveg témája
Sütő András arról ír, hogyan tanulta meg anyanyelve szavait. Ezt a
témát taglalja, ehhez kapcsolódnak a szöveg kulcsszavai (betűvetés,
a világ birtokbavétele stb.), valamint a témajelölő cím, ezek mind a
szöveg jelentésbeli kapcsolóelemei. A szöveg témája, a témajelölő szavak, szókapcsolatok hálózata része a jelentésbeli összetartó erőnek,
a kohéziónak. Sütő András írásának első mondatában olvashatjuk azt a
kulcsszót, amely megadja a szöveg témáját: betűvetés. A szöveg későbbi
mondataiban is olvashatók erre a fogalomra vonatkozó kifejezések:
róttam a szavakat, titkot csípek fülön, indítok rohamot. Az író a felsorolt kifejezéseket ugyanabban az értelemben, tehát a betűvetés kifejezés
helyett használja.
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szöveg
kulcsszava

izotópia

Az izotópia a szöveg jelentésbeli egységét biztosítja. Azok a szavak,
kifejezések, amelyek a szövegben ugyanarra a valóságdarabra vonatkoznak, az izotópok. Izotópok lehetnek nemcsak a kulcsszót helyettesítő
rokon értelmű szavak, körülírások, hanem az előre- és visszautaló névmások is.
Az izotópia szó jelentésének a megértését segíti a szó eredetének a magyarázata: izo- gör. ’azonosság, változatlanság’, topo- ’hellyel kapcsolatos’. Ha
Sütő András a szövegben hirtelen más értelemben kezdené használni a rohamot
indítok kifejezést, akkor ez izotópiatörést eredményezne. Az irodalmi szövegekben soksok példát találunk hirtelen témaváltásra, izotópiatörésre. Gyakran éppen ebben rejlik
az irodalmi szöveg kifejezőereje.

Tartalmi-logikai kapcsolatok
a szövegben
tartalmi-
logikai
kapcsolat

A szöveget átszövik a különféle tartalmi-logikai kapcsolatok. Ezek lehetnek a szövegben térbeli, időbeli vagy logikai viszonyokkal kapcsolatosak. Sütő András írásában az időbeli és a logikai, azaz az ok-okozati
kapcsolatok a meghatározóak.
Amikor fogalmazunk, a szöveg témáját megnevező szavakat gyakran
megismételjük. Sütő András írásában a szó különféle alakjai ismétlődnek
(szavakat, szavaim, szavakat). A kulcsszavak megismétlése összetartja a
mondatokat. Máskor rokon értelmű szavakkal helyettesítjük őket vagy
körülírásokat alkalmazunk (róttam a sorokat). Sütő András írásában
több metaforikus megnevezés árulkodik a szépírói teremtőerőről (sza
vakat eprésztem). Ha Sütő Andrásról beszélünk, nevét elegendő egyszer
leírnunk, később elég írónak, szépírónak nevezni őt, mégis értjük, kiről
van szó. Tehát visszautalhatunk a szövegben egy korábban megnevezett
dologra úgy is, hogy a fölérendelt nemfogalmat használjuk az alárendelt
fajfogalom helyett.
Ezek a különféle megnevezésformák jelentésben kapcsolják össze a
szöveg mondatait. Ugyanerre a célra sokszor használunk névmásokat
is, mint Sütő András tette: mit kezdek majd velük, és a velük névmással
a szavakra utalt vissza.
A szövegek jelentésbeli kapcsolóelemei lehetnek még a többjelentésű
szavak is. Sok példát szolgáltatnak erre a reklámszövegek: Jár Önnek?
Jár Önnek. Az irodalmi szövegeknek, a reklámszövegeknek – és termé
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szetesen más típusú szövegeknek is – a jelentését gyakran azonos
alakú szavak határozzák meg: Nem bántja a szemét? Hasonló alakú
vagy ellentétes jelentésű szavak használatával is összekapcsolhatjuk a
szövegrészeket: Utolérhetetlen, de elérhető.
A jelentésbeli kapcsolóelemekkel a szövegben korábban megnevezett
dolgokra utalunk vissza, vagy még meg nem nevezett dolgokra utalhatunk
előre. A szövegben a visszautaló elemet idegen szóval anaforának nevezzük. Az
anafora szó görög eredetű, jelentése ’fölfelé utalás’. Már az ókorban is használták ezt
a szót, amikor papirusztekercsekre írtak. Ami előbb volt a szövegben, az feljebb volt
a tekercsen. Ennek mintájára született a katafora szó sok évszázaddal később, amely
’előreutalás’-t jelent.
Elemezd a ké
pen látható
reklámszöveget! Fogalmaz
d meg,
mi felhívó hat
ásának
a forrása!

A téma és a réma
Sütő András írásában a teljes első mondatnak, a mondat minden sza
vának hírértéke van. A mondatok új hírt, új információt közlő elemét
rémának nevezzük. A következő mondatokban a betűvetésre vis�szautaló kifejezések már ismert közléselemek, azaz témák. A szöveg
téma-réma kapcsolatai fontosak a szöveg jelentésbeli összetartásában és
a szöveg megértésében.

réma
téma

A szövegfókusz és a szövegtopik
A szövegben is a téma biztosítja a tematikus előrehaladást, a réma pedig
a váltást, annak minden nyelvi és szövegtani következményével. Ez
esetben a témát szövegtopiknak nevezik, ez biztosítja a szövegfolytonosságot.
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szövegtopik

szövegfókusz

Az ún. szövegfókusz szerepe ezzel szemben, hogy a szöveg vagy
szövegrészlet legkiemelkedőbb összetevőjeként (általában) a szövegben
nem említett információt hozzon előtérbe.
A különféle nyelvészeti irányzatok eltérő értelmezéseit nem kívánjuk
ismertetni, de fontos, hogy lássuk, a szövegfókusz a szöveg elemzésekor,
szövegértés és szövegalkotás szempontjából egyaránt fontos. Szerepe
van például az idegen nyelvre fordítás gyakorlatában, érinti a szórend,
az intonáció és a hangsúly kérdéseit.

Írj eg y túrázá
st
népszerűsítő
oldalra eg y posz
tot a kép segí
tségével!
Keress a szöve
gedben
példákat a je
lentésbeli
kapcsolóelem
ekre!

A szövegösszefüggés jelentésbeli kapcsolóelemei: a kulcsszavak, az
izotópia; az ismétlések, a rokon értelmű szavak, a körülírások, a fölérendelt fogalmak használata, a metaforikus megnevezések, a többjelentésű, az azonos alakú, a hasonló alakú, az ellentétes jelentésű
szavak; a logikai, a téma-réma kapcsolatok a téma folytonosságában, közlés előrehaladásában, a szövegtopik és a szövegfókusz pedig a lényeg kiemelésében játszanak szerepet.

1.
2.
3.
4.
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Mi a szerepe a szövegben a témahálózatnak?
Mit értünk az izotópia fogalmán?
Milyen tartalmi-logikai kapcsolatok tárhatók fel a szövegben?
Milyen jelentésbeli kapcsolóelemeket különböztetünk meg?

5. A nyelvtani kapcsoló
elemek a szövegben


Írás közben
Írás közben néha nem tudunk kihúzni valamilyen nyakatekert fordulatot, melyet
magunk is ostobának, ízléstelennek tartunk. Valahogy beleszerettünk és ragaszkodunk hozzá. Fontosnak érezzük, bár egyáltalán nem volnánk képesek megmagyarázni, hogy miért. Ahhoz, hogy halálra ítéljük, gyengék vagyunk.
Leghelyesebb ilyesmit ott hagyni a helyén és továbbhaladni.
Ha aztán munkánk elkészült, könnyűszerrel lebonthatjuk, mint holmi fölöslegessé vált épületállványt. Akkor már nem sajnáljuk. Bizonyos, hogy szükség van
reá, és nélküle talán sohase juthattunk volna oda, ahova akartunk. De még mindig
rejtély előttünk, hogy mivel és miben segíthetett bennünket az alkotás követhetetlen mozzanatain.
Ne is töprengjünk ezen. El vele. Az épület már áll.
(Kosztolányi Dezső)
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Névmásítás a szövegben
névmásítás

Fogalmazás közben mi is gyakran megakadunk, mert nem tudjuk, ho
gyan kerüljük el a felesleges szóismétléseket, a nehézkes, nyakatekert
kifejezéseket. Kosztolányi Dezső írásában már az első mondatban
megjelenik a szöveg kulcsfogalma: a nyakatekert fordulat. Ettől szeretnénk fogalmazás közben megszabadulni. A szöveg további mondataiban a nyakatekert fordulat kifejezés többé nem ismétlődik meg, a
személyes és a mutató névmások biztosítják a szüntelen visszautalást
(hozzá, ilyesmit, reá, nélküle, vele). Ezek a névmások összekapcsolják a
mondatokat, és lehetővé teszik, hogy az olvasó folyamatosan követni
tudja a szöveget.
Keresd meg a többi névmást is Kosztolányi írásában! Figyeld meg, mire
vonatkoznak a szövegben!

A névmások fontos összetartó erői a szövegnek. Ebben az egyetlen
szövegben több mint húsz névmást lehet összeszámolni. Ezeknek a
névmásoknak egy része tagmondatok, mások egész mondatok, szövegrészek között teremtenek kapcsolatot. A névmásoknak, bár a nyelvtani
kapcsolóelemek között foglalkozunk velük, jelentős szerepük van a szöveg jelentésszerkezetében is, hiszen sokszor témaszókat helyettesítenek.
A névmások segítségével visszautalhatunk a szövegben korábban már
megnevezett dologra:
Leghelyesebb ilyesmit ott hagyni a helyén és továbbhaladni. Bizonyos,
hogy szükség van reá…
Ezek a visszautaló névmások. Használunk a szövegben előreutaló
névmásokat is. Ezek a szövegben később megnevezett dolgokra utalnak
előre:
Erre vártunk. Végre mehetünk kerékpártúrára!
Jellemzően előreutaló névmás a kérdő névmás:
Mivel utazol a nagyszüleidhez? Vonattal.
A névmásokkal nemcsak szavakra, mondatokra, hanem szövegrészletekre (Ne is töprengjünk ezen), sőt az egész szövegre is utalhatunk.
Szövegre utaló névmást tartalmaznak a következő címek:
Így élt Petőfi Sándor. Erről álmodtam.
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A szöveg egyéb grammatikai
kapcsolóelemei
A szövegmondatok közötti kapcsolatot nem csak névmások segítségé
vel teremthetjük meg. Egyetlen névmás sem utal vissza a nyakatekert
fordulatra a Fontosnak érezzük, a Ha aztán munkánk és az Akkor már
nem sajnáljuk kezdetű mondatokban, mégis érthetőek számunkra ezek
a mondatok is.
A következő mondatokban a határozottan (tárgyasan) ragozott
(érezzük, ítéljük, lebonthatjuk, sajnáljuk) igékhez gondolatban hozzákapcsoljuk a jelzős tárgyat (a nyakatekert fordulatot), vagyis az igék
határozott (tárgyas) igei személyragjai szintén visszautalnak.
A De még mindig rejtély kezdetű mondatban a segíthetett igéhez nem
kapcsolódik ugyan alany a mondatban, mégis tudjuk, miről van szó.
Az egyes szám 3. személyű igei személyragok egyértelművé teszik, hogy
a nyakatekert fordulattal kell gondolatban kiegészíteni a mondatot. A
takarékos közlésmódhoz nélkülözhetetlenek a szövegben az egyeztető
toldalékok, az igei személyragok, a hiányos mondatok.
A szöveg természetes sajátossága a kihagyás, a kifejtetlenség. Élőbe
szédben még több hiányos mondatot fogalmazunk, mint írott szövegek
ben. A szóban elhangzó szöveg megértését, a hiányok pótlását segítik a
kommunikációs körülmények, a beszédhelyzet. A Kosztolányi-novella
utolsó bekezdésében található El vele mondat is hiányos, mégis értjük,
a vele visszautaló névmás segít kiegészíteni a hiányt.
Figyeld meg, mivel egyeztetjük a birtokos személyjeles főnevet a következő
szövegrészlet második mondatában!

A birtokos személyjel használata is kapcsolatot teremthet a szöveg
többi mondataival.
Kosztolányi Dezső az Írás közben című novellában a fogalmazás
ne
hézségeiről szól. Írásából megtudhatjuk, hogyan kerülhetjük el
szövegalkotás közben a nyakatekert fordulatokat.
A novellában Kosztolányi Dezső az írás folyamatát először névelő
nélkül említi. Később a szövegben az írás folyamatára a határozott
névelős az alkotás és az épület kifejezéssel utal. A határozott névelő
használata teszi egyértelművé, hogy a szövegben korábban megnevezett dologról van szó.
37

Próbáld ki, hogyan változik a Kosztolányi-szöveg jelentése, ha az alkotás és
az épület szavak elé határozatlan névelőt teszel!

A példaszövegben többféle szerepű kötőszó fordul elő. Találunk
közöttük olyanokat, amelyek mondatrészeket (és, is), tagmondatokat
(és, hogy, mint) kötnek össze, valamint olyant, amelyik mondatok
között teremt kapcsolatot (De még mindig rejtély előttünk...). A kötőszók jelzik a szövegmondatok közötti tartalmi-logikai kapcsolatokat.
A páros kötőszók ezenkívül várakozást is keltenek az olvasóban, a
hallgatóban, tehát előreutaló elemek (Egyrészt megírom a fogalmazást,
másrészt elolvasom a könyvet.).
A szövegben nemcsak a jelentésbeli, hanem a grammatikai kapcsolóelemek is lehetnek anaforák, azaz visszautaló elemek: a névmások, az egyeztető
toldalékok, a hiányos mondatok. Jellemzően katafora, azaz előreutaló névmás
a kérdő névmás (Min gondolkozol?). De a mutató névmás is lehet kataforikus, azaz
előreutaló szerepű (Erre gondolok. Miénk a világ.).

A szórend és a mondatrend
Idézd fel és magyarázd meg a téma-réma fogalmát!

A magyar mondat szórendje szabadabb más nyelvekénél, kevés grammatikai szabály köti, ilyenek például a jelző és a jelzett szó sorrendje.
A magyar nyelvben a szórendet sokkal inkább a kommunikációs cél, a
mondat aktuális tagolása határozza meg. Nemcsak hangsúllyal, hanem
a szórenddel is jelezzük, mi az újságoló rész, azaz a réma a mondatban
(Akkor már nem sajnáljuk.). A nyomatékos szórendű mondatokban
kiemeljük azt a mondatrészt az állítmány előtt, amelyet hangsúlyozni
kívánunk, amelynek hírértéke van (Fontosnak érezzük...). Kosztolányi
Dezső szövegében nagyon kevés egyenes szórendű mondat fordul elő. A
szövegben a szórenddel is jelezzük tehát, hogy a mondatok nem önállóak, hanem egymáshoz kapcsolódnak. Nemcsak a mondatok szórendje,
hanem az összetett mondatok tagmondatainak a sorrendje is függ a
szövegelőzménytől, és sejtetheti a folytatást. A szövegben a tagmondatok sorrendjét, azaz a mondatrendet is a kommunikációs céloknak és a
szövegösszefüggés megteremtésének rendeljük alá.
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A hagyományosnak tekinthető szórend megbontása kifejező értékű
a szövegben. A mondat szórendje, a tagmondatok sorrendje nemcsak az
értelmi tagolást közvetítik, hanem érzelmeket is kivetítenek. Zaklatott
ságot, az érzelmek hullámzását jelzik a közbevetések, a mondatátszövő
dések. Az érzelmi feszültség fokát is jelzi a mondatok belső rendje.
A beszéd közben hallható felkiáltások általában nyomatékos szórendű mondatok. A mondatkezdeteken megjelenő szabályos ismétlések
meghatározzák a szöveg ritmusát. Lazábbnak, kötetlenebbnek tűnik a
költői nyelv szórendje, bár az is nyelvtani szabályokon alapul. A költészetben a szórendi formáknak még fontosabb kiemelő, kifejező szerepük van.
A szöveg nyelvtani kapcsolóelemei fontos összetartó erői a szöveg
nek. Kosztolányi Dezső maga is példát mutatott arra, hogyan lehet
nyakatekert fordulatok nélkül, minél tömörebben fogalmazni.
A kohéziót megteremtő
jelentésbeli kapcsolóelemek
Globális
kapcsolóelemek

 a szöveg témahálózata
 az izotópia jelensége
 témajelölő cím
 szövegfókusz, szövegtopik

Lineáris
kapcsolóelemek

 az ismétlések
 a rokon értelmű szavak
 a körülírások
 a fölérendelt fogalmak
használata
 a metaforikus megnevezések
 a többjelentésű szavak
 az azonos alakú szavak
 a hasonló alakú szavak
 az ellentétes jelentésű szavak
 a névmások
 a téma-réma kapcsolatok
 a tartalmi-logikai kapcsolatok

A konnexiót megteremtő
nyelvtani kapcsolóelemek

 a névmások
 az egyeztető toldalékok
(igei személyragok, birtokos
személyjelek, a többes szám
jele)
 a hiányos mondatok
 a határozott névelő használata
 a mondatkapcsoló kötőszók
 a szórend és a mondatrend

A szöveg nyelvtani kapcsolóelemei a névmások, az egyeztető
toldalékok (igei személyragok, birtokos személyjelek, a többes szám jele), a hiányos mondatok, a határozott névelő
használata, a mondatkapcsoló kötőszók, a szórend és a
mondatrend.
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nyelvtani
kapcsoló
elemek

Válasszatok egyet a képek közül! Fogalmazzátok meg öt mondatban, milyen beszédhelyzetet láttok a képen! Írjátok le a füzetetekbe, majd keressétek meg bennük a jelentésbeli és nyelvtani kapcsolóelemeket!

1. Mi a szerepük a nyelvtani kapcsolóelemeknek a szövegben?
2. Milyen feladatuk van a névmásoknak?
3. Milyenfajta grammatikai kapcsolóelemeket használunk még a
szövegösszefüggés megteremtésére?
4. Mi jellemzi a magyar mondat szórendjét?
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6. Az intertextualitás

Amikor a szöveg fogalmának meghatározásával foglalkoztunk, megtudhattad, hogy a szöveg szó a latin textus szó származéka és rokonságban áll a textil, szövet szóval is. Ez arra utal, hogy a szöveg hasonló
módon épül fel, mint egy textil: fonémák szövődnek morfémákká, a
morfémák szintagmákká, a szintagmákból épülnek fel a mondatok,
mondattömbök, bekezdések. Amikor szöveget „szövünk”, akkor olykor idegen szálak, szólamok jelennek meg kommunikációnkban. Ha a
tanév végén az igazgató beszédében a következőt mondja: „Ez jó mulat
ság, férfi munka volt!”, akkor egy Vörösmarty Mihály-versnek szállóigévé vált részletét, a költő gondolatát idézi; ha valaki nagy sietség után
– épp elérve a villamost – azt mondja: „Erőltetett menet volt”, akkor
egy Radnóti Miklós-versre utal. A hétköznapokban gyakran idézzük
barátaink, családtagjaink aranymondásait, vagy veszünk át szállóigéket
filmekből (pl. a Star Wars híressé vált mondata: „Az erő legyen veled!”).

Hogyan működik az intertextualitás?
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Megfigyelheted, hogy a vers szövegébe más alkotások sorai szövődnek, épp azok a sorok, amelyek a magyar közösség kultúrájának emblematikus alkotásai: első magyar szövegemlékünk, a Halotti beszéd és
a rendületlen hazaszeretetre biztató Szózat sorai. Márai Sándor a külföldre kényszerülő ember azon fájdalmas tapasztalatát szólaltatja meg
versében, amely szerint az idegen nyelvi közegben felmorzsolódik az
ember személyiségét alkotó nyelvi és kulturális önazonosság, és elvesznek az ezt életben tartó legfontosabb kulturális emlékek is.

Az intertextualitás fogalma
inter
textualitás

A fent bemutatott jelenséget intertextualitásnak nevezzük. A latin eredetű szóösszetétel azt jelenti: ’szövegköziség, szövegköztiség’ (lat. inter
’között’, textus ’szöveg’). Az intertextualitás olyan szövegalkotó, szövegátalakító eljárás, amely egy szövegbe szó szerint vagy célzásszerűen épít
be másik szöveget. Jacques Derrida (a 20. század kiemelkedő filozófusa)
szerint az intertextualitás az irodalmi szövegek jellemző sajátossága:
„A szöveg nem az írás befejezett korpusza (teste), nem »margók közé zárt
tartalom«, hanem […] nyomok szövete, melyek vég nélkül valami önma
gukon túlira, más, elkülönböző nyomokra utalnak.” – Ez azt jelenti, hogy
a szöveg nemcsak magában létezik, hanem kapcsolatban áll korábbi (és
későbbi) szövegekkel is. Elemzéseinkben ezért érdemes arra is odafigyelnünk, hogy milyen kapcsolatot ápol és hogyan lép párbeszédbe egy
szöveg az őt megelőző (vagy későbbi) szövegekkel.

Az intertextualitás okai
Az intertextualitásnak számos oka lehet. Figyeljük meg ebből a szempontból Arany János versének részletét:


Hasadnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar!
Bölcsődtül kezdve sírodig
Ezt ápold, ezt takard.
A nagy világon ekivűl
Nincs más, amit mívelj:
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt enned, innod kell.
(Arany János: Hasadnak rendületlenül…)
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Mit jelent a vers annak az olvasónak, aki nem érzékeli az intertextuá
lis kapcsolatot? Az, aki nem ismeri a Szózatot, feltehetőleg csak annyit
ért a versből, hogy a költő arra szólítja fel – elég patetikusan – olvasóját,
hogy lehetőleg minél többet egyen, igyon. – Rendületlenül!
Mit jelenthet a vers annak az olvasónak, aki érzékeli az intertextuális
kapcsolatot? Aki emlékszik a Szózatra, az tudja, hogy ez a vers azt a
nemes, eszmei célt fogalmazza meg, hogy az embernek nincs más élhető közössége, mint hazája: ezért kell tehát élnie, dolgoznia. Így az, aki
ismeri a Szózatot, többet is ért ebből a versből. Az tudja, hogy Arany
János valójában azon gúnyolódik, ironizál, hogy miként változott meg
a világ. A Szózat megszületésének idején, a reformkorban az emberek
nemes, eszmei célokért éltek és küzdöttek. Majd fél évszázaddal később
az embereket a nemes eszmék helyett csupán az anyagi javak foglalkoztatják.
Mi történt tehát? Miért szőtte bele Vörösmarty Mihály szavait saját
versébe Arany János? Mint láttuk, az intertextus gazdagította a szöveg
jelentését. (Nemcsak az evésre buzdítást hallottuk, hanem a gúnyt is.)
A költő egy irodalmi hagyományhoz csatlakozik, fontosnak tartja ezt a
hagyományt, követi a nagyra tartott elődöt, megidézi szellemét. A költő
megfogalmazza, hogy a hagyomány érvényes-e vagy sem a maga korára
nézve. Így érezteti, kipróbálja, hogy hogyan hatnak a jelenben a régen
kiejtett szavas.) Az intertextualitás révén korok és kultúrák kerülnek
kapcsolatba. Lehet, hogy jólesik a költőnek eljátszani a korábbi költő
versével. Az intertextualitás lehet a humoros hatáskeltés eszköze is.
De azt is láthatjuk, hogy az alkotók közös problémával foglalkoznak,
ugyanarról gondolkodnak: mi célból él az ember?

Hogyan léphet párbeszédbe az alkotás
más műv(ekk)el?
Az intertextualitás jelenségét az 1960-as évek óta vizsgálja a tudomány.
Az egyik legáltalánosabban használt és elfogadott felosztás Gerard
Genette francia irodalomtudós nevéhez köthető. A szövegköztiséget
tágabb értelemben véve annak öt fajtáját különítette el. Az alábbi táblázatban a genette-i meghatározást követve néhány lehetséges példán
keresztül azt figyelheted meg, hogy mi módon idézhet meg egy szöveg
valamely más művet:
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A kapcsolat jellege
Intertextualitás (egy
szövegnek egy másik
szövegben való tényleges megjelenése)

Példa

jelölt idézet a szövegben

Márai Sándor: Halotti beszéd –
A Szózat megidézése.

jelöletlen idézet a
szövegben

Márai Sándor: Halotti beszéd
– a Halotti beszéd és könyörgés
megidézése.

utalás/célzás/
embléma/toposz/
közhely

Andersen meséjében a kis hab
leány alakja és gyönyörű hangja
az Odüsszeia szirénjeire utal.

egy alkotó szövegei
közötti kapcsolat
(önidézet, variánsok, motívumok)

Petőfi Sándor műveiben gyakran
visszatérő motívum az Alföld,
a róna képe mint a szabadság
jelképe.

egy alkotó két
változatban megírt
műve/szöveg
variánsok
hipertextualitás (egy
szöveg átalakításával
vagy utánzásával létrehozott új szöveg)

paratextualitás
(a szöveg és környezetének kapcsolata)
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téma vagy motívum átvétele más
alkotótól, műfaji sajátosságok átvétele,
egy történet feldolgozása (parafrázis,
fordítás)

James Joyce Ulysses című regénye a 20. század keretei közt,
egyetlen napba sűrítve meséli
újra az Odüsszeia történetét.

paródia

Karinthy Frigyes Így írtok ti című
művének darabjai,
Homérosz: Békaegérharc.

formaimitáció

Arany János A walesi bárdok
című alkotását ugyanazon versformában írta, mint Vörösmarty
Mihály a Szózat című művét.

stílusimitáció

Petőfi Sándor népies versei
a népköltészeti alkotások stílusát (is) imitálják.

cím, alcím, mottó,
előszó, utószó, borítólap, piszkozatok,
vázlatok

Arany János Toldi c. művében az
énekek elején álló mottók Ilosvai
Selymes Péter munkájával és
a versszöveggel is kapcsolatot
teremtenek.

A kapcsolat jellege
metatextualitás
(kommentárszerű
szövegkapcsolatok)

hivatkozás, lábjegyzet, kommentár

Példa
Petőfi Sándor episztolájában
így kommentálja Arany János
Toldiját:
„Dalod, mint a puszták harangja,
egyszerű,
De oly tiszta is, mint a puszták
harangja,
Melynek csengése a rónákon
keresztűl
Vándorol, s a világ zaja nem
zavarja.”

architextualitás
(a szöveg műfajhoz
való kapcsolódása)

Plusz

az egy műfajba
tartozó szövegek
kapcsolata

Kölcsey Ferenc Hymnus című
alkotása címében is jelölten a
himnusz műfajába tartozik.

Intertextualitás: a szövegek
transzformációi

A személyközi és az irodalmi kommunikációban megfigyelt intertextualitás jelensége a különféle művészeti ágak és különféle médiu
mok világán belül, illetve azok kapcsolódásában is tetten érhető.
Művészettörténeti tanulmányaidból számos példát tudsz magad is felidézni: láthattad, hogy az antik római művészek miként nyúltak vissza
a görög művészeti alkotásokhoz, a későbbiekben a reneszánsz és klas�szicista alkotók miként láttak utánzásra méltó eszményt az antikvitás
szellemi és anyagi kincseiben. De ugyanígy tapasztalhattad azt is, hogy
a legkülönbözőbb művészeti ágak képviselői hogyan merítettek ihletet
a Biblia kulturális örökségéből: a Biblia történetei, alakjai, fontos motívumai nemcsak az irodalomban, de a zenei, képzőművészeti, később a
filmes művészeti ágakban is megjelentek.
Az antik görög–római műveltség és a Biblia zsidó-keresztény irodalma gondolkodásunk, viselkedésünk, értékrendünk, végső soron kultúránk alapja – sokszor észre sem vesszük, hogy mi magunk is a Biblia
és az antikvitás nyelvén szólalunk meg, vagy éppen egy olyan filmet
nézünk, amely intertextuálisan a nagy mítoszokat idézi fel (pl. a Star
Wars). Az ókori irodalom műveiben felmerülő kérdések, témák, szereplők, műfajok, motívumok éppen ezért sokszor öntudatlanul is világ- és
szövegértésünk alapját is képezik.
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Az adaptáció
A szövegköztiség egyik fontos szövegalakító eljárása az adaptáció. Az
adaptáció valamely mű átdolgozása egy másik műfaj, művészeti ág,
kulturális közeg vagy célközönség számára. Az irodalomban ilyen
lehet egy idegen nyelven írott mű lefordítása vagy például egy régebbi
szöveg célközönséghez igazítása (pl. Benedek Elek például „csendesen
folyó prózára” írta át Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzát,
mert „a serdülő ifjú élvezetét rontja a darabos, a nehézkes verselés”).
Találkozhatunk zenei adaptációval: ilyen egy vers megzenésítése, de
fellelhető példa a szöveg nélküli zenébe való átültetésre is: Vivaldi
A négy évszak című hegedűverseny-sorozata négy szonett tartalmi
világát jeleníti meg. Gyakran találkozunk az irodalomnak a film nyelvére történő átültetésével, a klasszikusok mellett a nagy népszerűséget
elérő sikerkönyvek megfilmesítésével is (Harry Potter, A Gyűrűk Ura).
Az adaptációnak számos egyéb formáját ismerhetjük: képregények,
diafilmek, festmények, fotók, színművészeti alkotások, vagy akár videojátékok dolgoznak fel szövegeket. Sőt nemegyszer ezek is hatnak
egymásra: Az 1990-es, 2000-es években Helen Fielding a Bridget Jones
című regényében Jane Austen Büszkeség és balítélet című alkotásának
modern adaptációját írta meg. Tette mindezt úgy, hogy a regényírás
közben az Austen-regény filmes adaptációját is nézte, amelyben Colin
Firth játszotta a regény Mr. Darcyját, akinek hasonló karaktere később
megjelent a Fielding-regény filmes adaptációjában is Mark Darcyként.
Mit gondolsz: ha más kódot választunk az eredeti mű megjelenítésére,
akkor megőrizhető annak jelentése? Elég lehet egy könyv megfilmesített
változatát megtekinteni, vagy más élményben lesz része annak, aki a könyvet (is)
elolvassa? Egyetértesz Kosztolányi Dezső megállapításával, aki a nyelvi kód megváltoztatásáról így vall? Igaz lehet a megállapítás akkor is, ha más médium veszi
át vagy egészíti ki a nyelvi kódot?


„A fordítás mindig ferdítés is. Ha az értelmet híven, szóról szóra tolmácsoljuk egy
másik nyelven, akkor szükségképp megváltozik a szavak alakja s ezzel együtt a
mondat hangulati velejárója is. Ha pedig csak a hangzást utánozzuk, a mondat
muzsikáját, a betűk színét, akkor ennek a gondolat adja meg az árát. […] Fordítani
nem lehet, csak újrakölteni.”
(Kosztolányi Dezső: Ábécé a fordításról és ferdítésről)
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A médiaszöveg
Ma, amikor világérzékelésünket jelentős mértékben befolyásolják a
tömegkommunikációs eszközök, a különféle médiumokban megjelenő
tartalmak, számot kell vetnünk szövegviláguk sajátosságaival: létrehozásuk módjával, nyelvi eszközkészletükkel, értelmezési lehetőségeikkel
és a befogadóra gyakorolt hatásukkal.
A tömegkommunikáció kutatási területén médiaszövegnek tekinthető minden olyan film, kép, műsor, honlap stb., amelyet a tömegkommunikáció eszközei hordoznak, illetve továbbítanak. Az újmédia megjelenése változást idézett elő a hagyományosnak tekinthető médiaszövegek
előállításában is: a korábban szakemberek által alkotott tartalmak
mellett megjelentek olyan elemek is, amelyeket a felhasználók hoztak
létre (user generated content [’felhasználó által létrehozott tartalom’],
röviden UGC).
A tavalyi év folyamán megismerkedhettél a digitális szövegek jellemzőivel, és már minden bizonnyal felfigyeltél arra is, hogy az interneten is
egy hatalmas intertextuális hálózat épül ki, hiszen a hipertextek sajátja,
hogy a linkek segítségével folytonosan más szövegekre találunk újabb
és újabb utalást. A hétköznapokban vagy a szépirodalomban használt
szövegtípusokhoz hasonlóan a digitális szövegek sem értelmezhetők
maradéktalanul más szövegekhez való kapcsolódásuk, környezetük
ismeretének hiányában.
Az interneten megjelenő régi-új szövegalkotási technikák is szoros
rokonságban állnak az intertextualitás jelenségével. A médiaszövegek
– beleértve a felhasználók által létrehozott tartalmakat is – egyik fő
sajátossága más tartalmak másolása, keverése. Ezekben a szövegekben
gyakran jelennek meg ennek megfelelően olyan technikák és műfajok,
mint a paródia, a remix, a mashup (két vagy több zeneszám összeolvasztásából keletkező szerzemény), az imitáció (utánzás).

A mém
A mém fogalmát eredetileg a gének és vírusok működésmódjához hasonlítva a kultúrának olyan egységeire vonatkoztatták, amelyek hos�szabb-rövidebb ideig fennmaradva gyorsan terjedő, nagy népszerűségnek örvendő tartalmakként írhatók le: „A mém lehet egy dallam, egy
gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készítésének vagy boltívek építésének módja”. Ebben az értelemben mémnek számítanak az olyan aktuális divatjelenségek, mint a „holdjárócipő”, a hátrafordított baseballsapka,
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vagy éppen a „gangnam style” mozdulatsora csakúgy, ahogyan egyes
reklámszlogenek, viselkedésminták stb. elterjedése is.
Az internetes mém fogalma mára egyet jelent az interneten terjedő
bármely képes-szöveges-hangos tartalommal. A mémek sajátossága,
hogy utánzáson alapulnak, az eredeti tartalmakat transzformálják
(átalakítják), legtöbbször több médium (kép, mozgókép, hang, írott
szöveg) jelrendszerét használják, alkotójuk általában ismeretlen, azok
körében értelmezhetők, akik felismerik az intertextuális vonatkozásokat, divatszerűen terjednek, és élettartamuk is többnyire rövid, többségükben valamely aktuális téma kapcsán a humorosságukkal gyakorolnak hatást.
A puszta szórakoztatás mellett a mémeknek számos egyéb szerepét
is megfigyelhetjük. A mémek sok esetben azonnal reagálnak az általuk
reflektált eseményekre. Ebben a szerepükben pedig (olykor burkoltan
is) véleményformáló erővel bírnak: kritikát mondanak a politikai,
gazdasági hatalomról, egyének vagy közösségek világszemléletéről.
Máskor közszereplőket állítanak célkeresztbe, társadalmi üzenetekre
hívják fel a figyelmet, görbe tükröt tartanak a közéleti jelenségek elé, de
arra is alkalmasak, hogy általuk különféle termékeket reklámozzanak
vagy a mémet értelmezni tudó emberek számára közösségi élményt
nyújtsanak. A vicchez hasonlóan a mémeknek is lehet a szorongásokat
oldó, a félelmeket csökkentő hatásuk. Sőt, akár komolyabb gondolatok,
érdemi viták megszületését, világ- és önismeretünk teljesebbé válását is
eredményezhetik. Ilyenek azok a mémek, amelyeket az utóbbi években
Lackfi János kortárs költő, irodalmár, műfordító tesz közzé közösségi
oldalán, vagy éppen a mémkultúra vizuális megjelenítőeszközeivel élő
Instavers-mozgalom.
Tanulmányozz
átok az intern
eten az irodalm
i
mémek típusa
it, majd
találjatok ki ti
is eg y
irodalmi mém
et a következő festm
ényhez!

Frans Hals portréja egy párról,
1622 körül (Rijksmuseum,
Amszterdam)
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7. A szövegtípusok

Anyanyelvünk elsajátítása és használata során azt tapasztaljuk, hogy
bizonyos szövegek hasonlítanak egymáshoz, míg mások különböznek.
A sikeres kommunikációhoz szükség van arra, hogy felismerjük, milyenfajta szöveg illik leginkább a kommunikációs célokhoz és körülményekhez.
A szövegvilág tényezőinek figyelembevételével különféle szövegcsoportokat különböztethetünk meg. A szövegvilág hasonló jellemzői
alapján keletkező hagyományos szövegcsoportokat, szövegformákat
szövegtípusoknak nevezzük. A szövegtípusok ismerete segít abban,
hogy az adott beszédhelyzetekhez kapcsolódó szövegeket megértsük,
értelmezzük vagy éppen megalkossuk.
A különféle szövegtípusokba tartozó szövegek jellegzetességeit a
mindennapi beszédben és írásban nem szoktuk tudatosan figyelembe
venni: általában ismerjük és jól használjuk ezeket. Vannak azonban
szövegtípusok, amelyek nagyobb tudatosságot kívánnak meg tőlünk.
Egy iskolai kiselőadás megtartása például megköveteli, hogy tekintettel
legyünk a szövegvilág tényezőire: kikhez szólunk, mi célból, hogyan
építsük fel az előadásunkat, vagy éppen milyen stílusban adjuk azt elő.
A szövegtípusok felismerése, alkotása és megértése tehát igen összetett folyamat. Egyrészt spontán módon zajlik, másrészt az emlékezetünkben elraktározódó, a szövegek általános szerkezetére, a szövegtípusokról való tudásunkon alapszik. A szövegtípusok az idők folyamán a
közösségi hagyományokra épülve alakulnak ki, és állandóan változnak.
Például másfajta illemtankönyvet és receptet írtak elődeink, mint írunk
napjainkban. A szövegek megértését és alkotását meghatározza a történetileg is változó nyelvi norma.
A társadalom és a nyelvi norma változásával a szövegtípusok is
változnak, de a szövegek változása is visszahat a nyelvi normára, azaz
kölcsönösen hatnak egymásra. Nyelvi normának általában a társadalom egésze számára érvényes, társadalmi megegyezésen alapuló nyelvi
és nyelvhasználati szabályokat, szokásokat nevezzük. Idetartoznak a
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szövegtípus

nyelvi norma

szövegalkotás és a szövegmegértés kialakult társadalmi és nyelvi hagyományai is. A nyelvi normától is függ, hogy az adott helyzetben milyen
típusú szöveget alkotunk, illetve az adott szöveget milyen típusú szövegként értelmezzük.

Dialogikus, monologikus
és polilogikus szövegek
Alkossatok négyfős csoportokat! A csoporton belül az egyik páros készítsen egy beszélgetést a képről! A másik páros írjon egy rövid beszámolót a
képen látható személy nevében egyes szám első személyben!

monologikus
szöveg
dialogikus
szöveg
polilogikus
szöveg

Minden szöveget – akár írott, akár beszélt változatról van szó – jelle
mezhetünk aszerint, hogy hányan vesznek részt a kommunikációban,
hányan töltik be a beszédpartnerek szerepét, és milyen az egymáshoz
való viszonyuk. Azokat a szövegeket, amelyekre egyirányú kommunikáció jellemző, monologikus szövegeknek, amelyekben kétirányú
a kommunikáció, dialogikus szövegeknek nevezzük. A dialogikus
szövegek legjellegzetesebb mozzanata a szerepváltás: a párbeszédben a
szövegalkotóból befogadó lesz, a befogadóból szövegalkotó, majd újra
szerepet cserélnek. A polilogikus szövegekben ugyanarról a témáról
kettőnél többen beszélnek.
A számítógép és az internet elterjedésével sokat változott a szövegek
megjelenése. Újszerű alkalmazásokat kínálnak az internetes szövegek,
például az olvasó választhat, kereshet, megjegyzést írhat a szöveghez,
újabb anyagokat tölthet fel az adott oldalon, azaz a szöveg befogadója
is alkotójává válhat a szövegtartalmaknak. A digitális szövegeknek jellemző sajátosságuk ez az újfajta interaktivitás.
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Foglald össze, mit olvastál a tankönyvben az online szövegek sajátosságairól! Keress példákat rájuk az alábbi internetes oldalon!

(Forrás: pim.hu/dia)

A dialogikus szövegeknek, így a párbeszédeknek is közös sajátosságuk, hogy többszemélyes és a partnerek együttműködésén alapuló,
többirányú folyamatban jönnek létre. A fordulók újabb fordulókat
vonzanak, és egymással láncolatot alkothatnak. A szóbeli üzenetváltás
általában három egységre bontható:
– Mit sportolsz?
– Kajakozom.
– Nagyszerű! És milyen
gyakran jársz edzésre?		

a kommunikáció kezdeményezése
válasz
értékelés, a kommunikáció
továbblendítése

A példa is mutatja, hogy a kommunikációt kezdeményező megnyilatkozásra a partner válaszol. Majd harmadik egységként gyakran
értékelés és a beszéd továbblendítését célzó megnyilatkozás következik.
A partner válasza nemcsak nyelvi (verbális), hanem nem nyelvi (nonverbális) közlés is lehet. A szavak helyett élőszóban néha elég egy biztató
mosoly.
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A kommunikáció iránya szerint megkülönböztetünk dialogikus,
monologikus és polilogikus szövegtípusokat:
●● dialogikus szövegek: társalgás, telefonbeszélgetés, vita, riport,
interjú stb.
●● monologikus szövegek: előadás, ismertetés, hozzászólás,
levél stb.
●● polilogikus szövegek: beszélgetés csoportmunkában,
vita (pl. lakógyűlésen) stb.
Újfajta interaktivitás jellemző a digitális szövegekre.

Elbeszélő, leíró és érvelő szövegek
Olvassátok el az alábbi szövegrészleteket! Fogalmazzátok meg, mi a közös
bennük, és miben térnek el!

Miért veszélyes hulladék az elem?
Tudta ön, miért veszélyes a szárazelem?
A használt elemek és akkumulátorok mérgező nehézfémeket tartalmaznak: kadmiu
mot, nikkelt, lítiumot. Ezek miatt számítanak ve
szé
lyes hulladéknak. Az elemek
szemétbe kerülése esetén borításuk megsérül, és a bennük lévő nehézfémek károsíthatják a levegő, a talaj és a vizek minőségét.
Akkumulátor. Az akkumulátor energiatároló berendezés, amely töltéskor a bevezetett villamos energiát
vegyi energiává alakítja át. A vegyi energiát huzamosabb ideig tárolni tudja, majd kisütéskor azt villamos
energiává alakítja vissza. Az akkumulátor közvetlenül
csak egyenfeszültség tárolására, szolgáltatására alkalmas. 8–14 kg nehézfémet (főleg ólmot) tartalmaz,
súlyának 30-40 százaléka pedig kénsav, ezért veszélyes hulladéknak minősül. Talaj-, víz-, illetve talajvízszennyezést idézhet elő. Tilos utcán,
erdőben, közterületen hagyni. A kidobott akkumulátorokból kikerülő nehézfém
a táplálékláncba jutva mérgezést okoz.
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Budapesten több mint
1000 ponton elemgyűjtés
Budapest több mint ezer pontján, javarészt
oktatási és közintézményekben üzemeltetünk speciális, szárazelem gyűjtésére alkalmas tar
tá
lyokat. A szárazelem díjmentes
leadása a hulladékudvarokban is lehetséges.
(FKF Zrt. – Szárazelemgyűjtés)

A szöveget meghatározó kommunikációs funkciók szerint megkülön
böztetünk elbeszélő, leíró és érvelő szövegtípusokat.
Nevezz meg olyan helyzeteket, amikor elbeszélő, leíró vagy érvelő típusú
szövegek fogalmazására van szükséged!

Az elbeszélő típusú szövegek célja elsősorban a tájékoztatás, valamely
eseménysor elbeszélése. Az elbeszélő szövegek többnyire időbeliségre
épülnek, láncszerű (lineáris) szerkezetűek. Folyamatosan előrehaladva bontakozik ki bennük a cselekmény. A történet vezérfonalát maga
az esemény adja. A cselekményt elbeszélhetjük a múltból a jövő felé
haladva, a jelenből visszatekintve a múltba, vagy „in medias res”, azaz
az események közepébe vágva. Az elbeszélésekbe gyakran építünk be
párbeszédet. A jó elbeszélés fordulatokban gazdag, élményszerűségre,
szemléletességre törekszik. A szövegben alkalmazott igék ideje és sze
mélye attól függ, hogy maga az elbeszélő milyen nézőpontból tekint az
eseményekre: külső szemlélőként vagy az események résztvevőjeként.
Elbeszélő szöveget fogalmazunk otthon, amikor elmondjuk, mi történt
velünk aznap, illetve az iskolában az irodalomórán, amikor valamelyik irodalmi hős kalandjait meséljük el. Irodalmi olvasmányainkban,
különösen a prózai művekben, gyakoriak az elbeszélő szövegrészek.
Az elbeszélő szövegekbe leíró szövegrészletek is beépülnek a helyszín
bemutatása, a szereplők környezetének és jellemének lefestése céljából.
Leíró szövegtípusokat is nap mint nap alkotunk. Leírást készíthetünk egy személyről, a személy jelleméről, egy tárgyról, egy növényről,
egy állatról vagy egy vidékről, de leírhatunk egy munkafolyamatot
is. Fogalmazhatunk szóban vagy írásban hétköznapi, publicisztikai,
hivatalos, tudományos vagy irodalmi leírást. A leíró szövegek általában
térbeliségre épülő, láncszerű vagy mozaikszerű szerkezetűek. A leírás53

elbeszélő
szöveg

leíró
szöveg

ban haladhatunk a részektől az egész felé vagy az egész bemutatásától
a részletekig. A leírás menete haladhat a közelebbitől a távolabbi felé
vagy egy pontból kiindulva, koncentrikus körökben. Készülhet leírás
kívülről befelé vagy belülről kifelé, esetleg haladás közben. Egy munkafolyamat leírásában az időbeliség is meghatározó. A leíró szövegekben
ritkán jelenik meg maga a leíró személye, ezért tárgyilagosabb, mint
az elbeszélő vagy az érvelő szövegtípusok.
Az érvelő szöveg szerkezete

érvelő
szöveg

Bevezetés

problémafelvetés, témamegjelölés, elővázlat

Tárgyalás

a tétel(ek) megfogalmazása
a tétel(ek) fontosabb fogalmainak az értelmezése, a tétel részletezése
a tétel(ek) bizonyítása példákkal, többféle érvvel
ha a gondolatmenet úgy kívánja, a másik oldal c áfolata
a saját tétel megerősítése

Befejezés

összegzés, a téma továbbgondolása, érzelmi zárás (egy újabb erős
érv, idézet, kérdés, felhívás stb.)

Érvelő szövegtípusok alkotására is számos esetben van szükségünk:
amikor meg akarjuk győzni szüleinket, hogy engedjenek el minket
a kajaktúrára, vagy osztálytársainknak tartunk kiselőadást a helyes
étkezési szokásokról. Érvelő szöveget hallunk a parlamenti közvetítésben, a tanári magyarázatban is. Az érvelő szövegek célja elsősorban
nem a tájékoztatás, hanem a meggyőzés, a hallgatóra vagy az olvasóra
gyakorolt hatás. Az érvelő szövegek általában logikai rendre, ok-okozati kapcsolatra épülő, láncszerű szerkezetű szövegek (felépítésükről részletesen 11.-ben tanulsz majd). Az érvelő szövegekben tételmondatokban
megfogalmazott állításokat bizonyítunk vagy cáfolunk. A bizonyításhoz különféle érveket használunk fel. A szóban elhangzó érvelő szövegeknek fontos részei a beszédünket kísérő meggyőző hanghatások, a
kifejező arcjáték, a hatásos mozdulatok és a testtartás.
Gyűjtsetek p
éldákat
a leíró, az elb
eszélő és
az ér velő szö
ve
gekre
a közösségi o
ldalakon meg
jelenő szövege
kből, valamin
t
a napi sajtób
ól! Elemezzé
tek
őket közösen
!
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Írásban, szóban és mindkettőben
A szövegek csoportosításának a szempontja az is lehet, hogy a szöveg
élőszóban vagy írásban születik-e. Ugyanazt a témát másképpen fogal
mazzuk meg beszélgetés keretében vagy tudósításban leírva. Mind
élőszóban, mind írásban számtalan típusú szöveget fogalmazunk,
ezért nag yon nehéz összességükben jellemezni a szóbeli és az írásbeli
szövegtípusokat. Van azonban néhány általános jellemzőjük, ezeket
mutatjuk be az alábbiakban.
Beszéljétek
meg, mik
az előnyei és
a hátrányai a
szer
levélnek a szem elmes
élyes
vallomáshoz
képest!
Mi a vélemén
yetek az
SMS-ben vag
y chaten
küldött szerel
mes
üzenetekről?

Szóbeli szövegek esetében (pl. társalgásban) általában kevesebb igényességgel fogalmazunk, lazábbak a mondatkapcsolatok, szabálytalanabb a szövegszerkesztésünk, pongyolábbak a mondataink. Mivel a
befogadó számára csak egyszer hangzik el a szöveg, helyzethez kötött,
időben mulandó élményt jelent, másképpen kell felépíteni a szöveget,
mint írásban. Gyakrabban van szükség ismétlésekre és visszautalásokra. Az írással szemben viszont az az előnye, hogy azonnal látjuk, halljuk
a hallgatók visszajelzéseit, és ezeket figyelembe vehetjük szövegalkotáskor. Kifejezőeszközökben is gazdagabb az élőszó, mint az írott szöveg,
hiszen a szavakat, a mondatokat a beszéd nem nyelvi elemei kísérik:
a hangjelek, a tekintet, az arcjáték, a gesztusok, a testtartásunk, egész
megjelenésünk. Szóban szívesebben használunk állandó nyelvi kifejezéseket, társalgási fordulatokat, töltelékszavakat.
Az élőszóbeli szövegek egységeit nemcsak mondatoknak, hanem
megnyilatkozásoknak is szokás nevezni. Próbálj meg lejegyezni egy
beszélgetést, és azt tapasztalod, hogy igen nehéz megállapítani, hol
vannak a szövegegységek határai. A szóbeli szövegek szerkezeti egységeinek elhatárolásában segítenek a beszédszünetek, az intonáció,
a hangsúlyozás és a környező szövegegységek tartalma.
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szóbeli
szöveg

Az élőszóbeli szövegek természetes sajátossága, hogy gyakran félbehagyjuk a mondatokat, vagy többször megismételjük, máskor újrakezdjük őket.
Gyakran kijavítjuk magunkat beszéd közben, és vannak, akik a beszédszünetben
ö-szerű hangot ejtenek. A spontán beszédet tehát különféle jelenségek akasztják meg,
ezeket a szakirodalom megakadásjelenségeknek nevezi. Előfordul, hogy összekeverünk
két hasonló hangzású szót, és korlátolt feleségű társaságot mondunk korlátolt felelősségű helyett. Máskor tévesen lövegelni és nem lovagolni megyünk. A megakadásjelenségeknek gyakran az az oka, hogy a beszélő bizonytalan abban, mit akar mondani,
ugyanakkor a beszéd tervezése és kivitelezése szinte egyszerre zajlik, és a beszélő nem
mindig találja meg azonnal a megfelelő nyelvi formát.
Gyűjts érdekes megakadásjelenségeket társaid „elszólásaiból”!

Szóbeli szövegtípusok: a társalgás, a meghívás, a köszöntés,
az előadás, a szónoki beszéd stb.
írott szöveg

Az írott szövegek sem csupán nyelvi jelekkel, szavakkal és mondatok
kal hatnak ránk, hanem egész formájukkal, szövegképükkel, a színekkel, a betűformákkal, a tagolással és az egyéb nem nyelvi jelekkel. Az
élőszó látható és hallható nem nyelvi jeleit nem helyettesítik, de részben
megjelenítik az írásjelek. Mivel írásban van időnk előkészíteni, átgon
dolni és átolvasni a szöveget, írásbeli közléseink többnyire tudatosab
bak, igényesebbek és megformáltabbak. Nincs szükség annyi ismétlésre, terjengősségre, hiszen az olvasónak módja van arra, hogy többször
elolvassa a szöveget. Írásban viszont nincs lehetőségünk figyelembe
venni az olvasó azonnali visszajelzéseit. Az írott forma maradandóbban
őrzi a nyelvi hagyományokat.
Az írásban megjelenő szövegek lehetnek folyamatos és nem folyamatos szövegek. A folyamatos szövegekben, például az esszében, a
filmismertetőben vagy a magánlevélben lineárisan következnek egymás után a mondatok. Kommunikációs, grammatikai és jelentésbeli
kapcsolatok hálózzák be a szöveget. A nem folyamatos szövegek, mint
például a következő oldalon látható névfa vagy egy pontokba szedett
használati utasítás részeit általában csak a kommunikációs és a jelentésbeli kapcsolatok fűzik össze szöveggé. A folyamatos szövegekben
gyakran fordulnak elő felsorolások, táblázatok, különféle szimbólumok
és pontokba szedett szövegrészletek. Mivel életünk során igen nagy
számban találkozunk folyamatos és nem folyamatos szövegekkel egy56

aránt, mindkét szövegtípus olvasási módszereiben és megértésében
jártasságot kell szereznünk.
Tanulmányozd a névfát, és mondd el, mit tudsz meg belőle a János név rokon neveiről! Majd olvasd el a hozzá tartozó összefüggő szöveget, és egészítsd ki az elmondottakat!

Ivica
Ivána
Iván

Janina

Zsanka

Jana

Zsanett

Jan

Janka

Jenni

Dzsenna
Dzsenet
Zsanna

Dzsenni
Hanka

Ivó
János

Johanna

Hanna

Johannes
Johanan
’Isten kegyelme’
’Isten kegyelmes’


János
A héber Johanan névből keletkezett, amelynek jelentése ’Isten kegyelme’ vagy ’Isten kegyelmes’. A zsidó nevek legtöbbje nem eredeti alakjában, hanem a Biblia
latin fordítása útján terjedt el. A latin Johannus, Johannes alakváltozatból a magyar
nyelvben Joannes, Joanes lett, majd a Joános formából alakult ki a János. A XI. század végétől vannak írásos adatok a Johannes, Johannus névalak különböző írásváltozatainak előfordulásáról.
Rokon neve: Iván. Az Iván keresztnevünk a János név régi magyar alakváltozata. A Joános további változásával a Jovános, Ivános formából keletkezett az Iván.
Az ilyen típusú hangfejlődés nem volt ritka a régi magyar nyelvben, a szóeleji jo,
ju hangkapcsolatból más szavakban is keletkezett i hang. Például az inkább szó a
jonkább formából, az inas a szerbhorvát eredetű junos alakból fejlődött. A szláv
nyelvekben is megtalálható a mi János nevünkkel azonos eredetű Iván.
Női párja: Johanna, ennek rokon nevei: Dzsenet, Dzsenna, Dzsenni, Hanna, Hanka, Ivána, Ivica, Jana, Janina, Janka, Jenni, Zsanett, Zsanka, Zsanna.
(Fercsik Erzsébet–Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája.
Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009. 164–166; 171)
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Írásbeli szövegtípusok: a feljegyzés, a levél, a dolgozat, az
önéletrajz, a kérvény, a hirdetés, az értekezés, a novella stb.
Írott beszélt nyelvi szövegtípusok: az SMS, az e-mail,
a blog, a chat stb.

Szövegtípusok a kommunikációs
színterek szerint
Osztályozhatjuk a szövegeket azok szerint a kommunikációs helyzetek
szerint is, amelyekben fogalmazzuk őket. Az egyes csoportokon belül
– a szépirodalmi szövegek kivételével – megkülönböztethetünk szóbeli
és írásbeli szövegeket.

a kommunikációs
színterek
szöveg
típusai

Szövegtípusok a kommunikációs színterek szerint:
●● magánéleti (pl. vicc, levél, falfirka),
●● közéleti (pl. felszólalás, hozzászólás),
●● hivatalos (pl. kérvény, rendelett, tárgyalás),
●● tudományos (pl. előadás, értekezés),
●● publicisztikai (pl. hirdetés, riport),
●● szépirodalmi (pl. regény, epigramma, komédia).
Milyen szöve
gtípusok fordulh
atnak elő a kép
en
látható helyz
etben?
Milyen típusb
a sorolnád azokat?

Keress mindegyik csoporthoz további példákat!
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Tervezett és spontán szövegek
Figyeljétek meg a fotókat! Írjatok minél több olyan helyzetet, ahol a képek
alapján spontán és tervezett szöveg születne!

Ha gyakorlati oldalról, a szövegszerkesztés módja felől közelítjük meg a
szövegeket, akkor lehetnek tervezett és spontán szövegek. Élőszóban,
Skype-on és Facebookon is gyakran fogalmazunk mindenféle előkészület nélkül, rögtönözve, azaz spontán. Spontán szöveg például a telefonbeszélgetés, a hozzászólás, a megjegyzés. Máskor a szövegszerkesztést
előkészületek előzik meg: anyaggyűjtés, jegyzetelés, vázlatírás, a szöveg
vázának a felépítése. Ilyen tervezett szöveg például az irodalmi dolgozat,
a tudományos értekezés, a peres ügyirat, az írásban megjelenő riport.
Figyeld meg egy napod spontán szövegeit, gyűjts belőlük példákat a szövegek spontán jellegére! Gondold végig az adott beszédhelyzeteket, azonosítsd bennük a kommunikáció folyamatának tényezőit, határozd meg a kommunikáció típusát!
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tervezett
szöveg
spontán
szöveg

Tedd próbára a tudásod! Beszélj a különféle szövegtípusokról a fürtábra
segítségével!
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Milyen típusba sorolnád a következő szöveget a tanult szempontok alapján? Alakítsd át úgy a szöveget, hogy a következő jellemzők igazak legyenek rá:
– polilogikus, írott beszélt, elbeszélő, spontán,
– dialogikus, beszélt, érvelő, tervezett.


A selfie nagyjából egyidős a fotográfia történetével és egy fiatal philadelphiai kémikushoz, Robert Corneliushoz (1809–1893) köthető. A holland származású pionír
a közismert történet szerint 1839-ben kilépett apja üzletéből, felállította masszív
fényképezőgépét, levette az objektívről a fényzáró sapkát, elé sietett, s egy percet
töltött mozdulatlanul előtte, majd visszatette a sapkát – így készült el a világ első
önarcképe.
(Az első selfie. Forrás: mult-kor.hu)


A szövegeket többféle szempont szerint csoportosíthatjuk: a
kommunikáció iránya szerint (dialogikus, monologikus vagy
polilogikus szövegek); a szöveget meghatározó kommunikációs
funkciók szerint (elbeszélő, leíró vagy érvelő szövegek); a kommunikációs kapcsolat fajtája szerint (szóbeli, írásbeli vagy írott
beszélt szövegek); a kommunikációs eszközök és színterek,
valamint a szövegalkotás módja szerint (tervezett vagy
spontán szövegek).

1. Mi a különbség a monologikus, a dialogikus és a polilogi
kus szövegek között?
2. Mi szerint különböztetjük meg egymástól az elbeszélő, a leíró és
az érvelő szövegtípusokat? Mondj mindegyik csoportra példákat!
3. Fogalmazz ugyanarról a témáról magánéleti és publicisztikai szöveget!
4. Válassz az előző összefoglaló ábrából egy fogalmat! Határozd meg
egy-két mondatban az ábra segítségével!
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8. A szöveg szerkezete



Kérdőjelek
Egyik bírálóm, még régen, szememre vetette, hogy prózai írásaimban sok a kérdőjel. Elbeszélés és gondolkodás közben úgy támaszkodom rájuk, mint rossz lábú
ember a kampósbotjára.
Szellemesnek és érzékletesnek találtam akkor ezt az észrevételt; meg is szorongattam érte a kezét.
Ma már üres ötletnek tartom.
Főként, mióta fejemet kidugva saját bokraim közül, látom, hogy nemcsak az én
írásaimban, de másokéban is egyre kevesebb a görcsbe rándító kérdés. Közömbös
vesszők, pontok, pontosvesszők s panaszos felkiáltójelek száműzték a kérdőjeleket.
(Csoóri Sándor)


Gondoljátok végig, hogy milyen szerepük van az írásjeleknek a szöveg tagolásában és értelmezésében! Válasszatok egy olyan szöveget, amelyen
bemutatjátok megoldásaitokat!

Ha Csoóri Sándor írását alkotóelemeire bontjuk, ennek a szövegnek a
legkisebb alkotórésze a mondat lesz. Ha verset próbálunk meg tagolni,
szerkezeti egységnek nemcsak a mondatokat, hanem a verssorokat, sőt
a versszakokat is tekinthetjük. Egy drámának a szerkezeti részei inkább
a jelenetek, a színek és a felvonások. A szövegtípus – irodalmi szövegek
nél a szöveg műneme, műfaja – meghatározza, hogy mi a szöveg szerke
zeti egysége.
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A szöveg szerkezeti egységei
Ebben a fejezetben az írásban is rögzített prózai szövegek szerkezeti
egységeivel foglalkozunk. Az ilyen típusú szövegek legkisebb alkotóele
mei a mondatok. Különleges szerepük van a tételmondatoknak, ame
lyek összefoglalják a teljes szöveg vagy egy-egy bekezdés fő gondolatát.
Attól függően, hogy a tételmondat a szöveg elején, a közepén vagy a
végén helyezkedik-e el, más-más a szöveg fölépítése. Különleges szerepe van a fókuszmondatnak, hiszen a jól átgondolt szövegszerkezet
egyik legfőbb tulajdonsága az, hogy a mondandó lényegét megragadó
egyetlen fókuszmondatot fejti ki. A tételmondatok ehhez kapcsolódva
egy-egy bekezdés fő gondolatát fejtik ki.

szöveg
szerkezeti
egysége

Keresd meg a bevezető szöveg tételmondatát!

A többmondatos szövegekben a téma
szerint szorosabban összetarto
zó
mondatok tömbösödnek, és mondattömböt hoznak létre. A mondatok tömbösödését azzal is jelezhetjük, hogy külön-külön bekezdésbe írjuk őket. Az egy tömbbe
tartozó mondatok között különféle
tartalmi-lo
gikai viszonyok figyelhetők meg: kapcsolatos, ellentétes,
választó, mag yarázó vagy következtető.

mondattömb

S zámozd meg Csoóri Sándor szövegében a mondatokat, és ábrázold
a mellérendelő összetett mondatoknál alkalmazott jelekkel a mondatokat
összefűző tartalmi-logikai kapcsolatokat!

Már az ókorban is használták a bevezetés, a tárgyalás és a befejezés
fogalmát. Ezek a prózai szövegek nagyobb szerkezeti egységei.
Foglald össze, mit szokott tartalmazni az elbeszélő vagy az érvelő fogalma
zás bevezetője, tárgyalása és befejezése!

63

A szöveg szerkezettípusai
szöveg
szerkezet
típusa

Csoóri Sándor írása látszólag időbeli építkezéssel indul, majd ezt felváltja a gondolkodás folyamatát követő logikai rend. Az elbeszélő szövegek
gyakori szövegépítkezési módja az időrendre épülő, láncszerű (idegen
szóval lineáris) szerkezet.
A láncszerű szerkezettípus másik fajtája a leíró szövegekre jellemző
térbeli építkezés. A szövegben a térbeli előrehaladás különböző lehet:
leírhatunk valamit egy pontból körülnézve, a közelebbitől a távolabbi
felé vagy a távolabbitól a közelebbi felé haladva. Gyakran sem az idő,
sem a térbeli elrendezés nem a szövegszerkezet alapja. Az érvelő típusú szövegekben a szöveg szerkezete a gondolkozást tükröző logikai
menetre épül.
A láncszerű (lineáris) építkezést gyakran fölváltja vagy kiegészíti egy
másik fajta szerkesztésmód: a párhuzamosság vagy az ellentétezés.
Ha ugyanarról a kérdésről két ellentétes véleményt akarunk bemutatni, gyakran alkalmazzuk ezt a szövegszerkesztési módot. A szövegek még sok egyéb módon is felépülhetnek. Így ismerünk keretes
és mozaikszerű szerkezettípust is. Az irodalmi alkotásokban gyakran nem fedezünk fel sem időbeli, sem térbeli, sem logikai, sem más
rendezőelvet. Ezeknek a szövegeknek a fölépítését a szövegalkotónak
a témával összefüggő gondolatai irányítják. Ezt a fajta szerkezettípust
képzettársításos, idegen szóval asszociatív szerkezetnek nevezzük
(asszociáció ’képzettársítás’). A szöveg fajtája, a kommunikációs tényezők határozzák meg azt, hogy a szöveghez milyen építkezési módot,
milyen szerkezettípust választunk.
Írjatok a kép
alapján eg y
láncszerű, té
rbeli építkezésen
alapuló szöveget ú
g y, hog y
alkalmazzáto
k a párhuzamosság
és az ellentételezés sz
erkesztésmódját is
benne!
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A szövegeket műnemtől és műfajtól függően más-más szerkezeti
egységekre tagolhatjuk. A prózai szövegek szerkezeti egységei:
a mondat (a tételmondat), a mondattömb, a bekezdés, a bevezetés,
a tárgyalás és a befejezés. A szöveg szerkezettípusa lehet: lineáris
(időbeliségre, tér
beliségre, logikai menetre épülő), párhuzamos
vagy ellentétező, mozaikszerű és keretes szerkezet. Az élőnyelvi
szövegek jellemző alkotóelemei a megnyilatkozások és a
beszédfordulók.

1. Milyen szerkezeti egységekre tagolhatjuk a szövegeket?
2. Milyen szerkezettípusok közül választhatunk szövegalkotáskor? Jellemezd mindegyiket!
3. Fogalmazzatok a fiatalok olvasási szokásairól különböző
szerkezettípusú szövegeket!

Plusz

Szöveg és vizualitás: képversek,
konkrét költészet

A szövegek megalkotásakor és értelmi befogadásakor elsősorban a
szavak, a mondatok elsődleges, fogalmi jelentésére figyelünk oda. Az
írott szövegben ezek értelmezését segíti és irányítja az írásjelek használata, míg a beszélt szöveg esetén a különféle szövegfonetikai eszközök
alkalmazása. Vannak azonban olyan szövegek, amelyekben az íráskép
vizuális vagy a hangsor akusztikai hatása legalább olyan szereppel bír a
jelentés kialakításában, mint a nyelvi jelrendszer elemkészlete.
Az írás vizualitása akkor szokott például feltűnni, ha valaki szokatlanul kezdi használni az írásjeleket. Ha egy szövegben gyakorivá válik a
felkiáltójelek, a kérdőjelek vagy a mondatvégi halmozott írásjelek használata, akkor a látvány is valamilyen érzelmi többletre utal.
Ugyanilyen tapasztalatunk lehet, ha elmaradnak az írásjelek: a szöveg rejtvényszerűvé válhat az olvasó számára – a hétköznapi szövegek
kapcsán azért, mert azt kell „bogarásznunk”, hogy mit akar valaki megfogalmazni, a szépirodalomban pedig azt, hogy az írásjelek elmaradása
milyen jelentéstöbbletet alakít ki az olvasóban. Babits Mihály Jónás
imája című költeményének alábbi részlete például a korlátok (írásjelek)
nélkül áramló szavakat a versfolyamban vizuálisan is érzékelteti:
65



Hozzám már hűtlen lettek a szavak,
vagy én lettem mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan
s ugy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt
sövényt jelzőkarókat gátakat.


Ugyanígy vizuálisan is szembeötlő jelenség lehet, ha valaki a megszokottól eltérő írásképpel, helyesírással vagy formai megoldásokkal
él (pl. nagybetű használata: az elektronikus üzenetekben szavak nagybetűvel írása vagy egyes szavak nagybetűvel kezdődő írása Ady Endre
költészetében).
Ennél is erőteljesebb a látvány érzékelése a szöveg tagolása esetében.
Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet… című versében a versszakok
nélküli szöveg hosszabban-rövidebben váltakozó sorai egyfajta rapszodikusságot érzékeltetnek, de szembetűnő a vers közepén elhelyezett
egyetlen, idéző- és felkiáltójellel egyaránt kiemelt szócska – épp ezáltal
a vers egyik leglényegesebb szava: „Világszabadság!”
Walter von der Vogelweide Ó, jaj, hogy eltűnt minden… kezdetű
versében a nibelungi sorok közepében a metszetek által kirajzolódó
kacskaringós vonal nemcsak a költeményben megjelenő tengerre mért
ütéstől fodrozódó vízfelület látványát vetítheti az olvasó elé, de az
életutat, az utazást, esetleg valamilyen határvonal képét is idézheti. –
Radnóti Miklós Erőltetett menet című alkotásában ugyanez a kacskaringós vonal a menetelő rabok fáradtságtól tántorgó lépteit juttathatja
eszünkbe.

Kalligramma/Képvers
A képvers, görög szóval kalligramma, a fent bemutatott eseteknél is
kifejezőbben kapcsolja hozzá a vers szövegéhez a látványt. A betűk,
szavak, sorok képi elrendezése, illetve az ehhez kapcsolt rajzok, ábrák
ily módon egyszerre használják ki a nyelvi és vizuális jelrendszer eszközkészletét, valamint értelmezési lehetőségeit.
A képvers eredete egészen az ókorig nyúlik vissza (Theokritosz már
a Kr. e. III. században alkotott ilyen verset), de a középkori, később a
reneszánsz alkotók is készítettek ilyen szövegeket (pl. keresztet formázó
vers, Janus Pannonius Y alakú epigrammája). A képvers modern újrafelfedezője Guillaume Apollinaire volt, aki 1914-ben publikálta első
ilyen versét. Testvérének címzett üdvözlő verse telegramként küldött
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képeslap, feltételezhetően innen ered a képvers idegen elnevezése is:
kalligramma (kallosz ‚szépség’ és gramma ‚ábra, írás’ összetételből).
A francia költő leghíresebb kalligrammája, A megsebzett galamb és a
szökőkút a kút vízsugarainak képében az első világháborúban elesett
katonáknak, a megsebzett galamb képében a magukra maradó asszonyoknak állít fájdalmas mementót.
A magyar irodalomban szintén fellelhetők a képvers alkotói: Kassák
Lajos, Babits Mihály, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Nagy László,
Illyés Gyula, Tandori Dezső vagy éppen Nagy Gáspár, akit az 1980-as
években Öröknyár: elmúltam 9 éves című verse miatt tiltottak el a publikálástól. A vers 1956 miniszterelnökét, Nagy Imrét idézi meg:
Öröknyár: elmúltam 9 éves
a sír
a sír
a test
a test
a csont
a csont

NIncs sehol

a gyilkosok

NIncs sehol
NIncs sehol

a gyilkosok

(p. s.)
egyszer majd el kell temetNI
és nekünk nem szabad feledNI
a gyilkosokat néven nevezNI

se ITT
se OTT

(1983)

Konkrét költészet
Az 1950-es évektől jelentkező kísérletező törekvésekben jelent meg a
konkrét költészet. Ez a megnevezés olyan alkotásokat jelöl, amelyekben
a szavak mögötti jelentés helyett (és mellett) maga az írás „nyersanyaga”, a konkrét íráskép – az optikai és szerkezeti megjelenítés kerül
előtérbe. Ilyen például Nagy László Emberpár című verse, amelyben
a költő „a konkrét költészet elve-célja szerint a szavakat nem szerkeszti
bele mondatokba, a szó határát megszünteti egy név többszöri egybeírá
sával, és az így kialakított betűcsoportokból mértani idomot szerkeszt
kombinatorikus játékkal […] a kompozíciót először szemmel fogja föl az
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olvasó, […] a csupa nagybetűs
ÉVÁ-ból és a kizárólag kisbetűs
ádámból formált képet, amely
bár explicit módon nem fejez
ki ún. gondolatokat, mégis gon
dolatasszociációk sorát indít
ja el”. (Szikszainé Nagy Irma:
Leíró magyar szövegtan. Osiris
Kiadó, Budapest, 1999. 133.)
A vers a bibliai (kisbetűs)
Ádám és a (nagybetűs) Éva
nevével utal a férfi és női nem ellentétére és összetartozására. A nagybetűs Éva nevének folytonos ismétlése egyszerre fejezheti ki a nő iránti
csodálatot, a nő férfival való egyenrangú tiszteletét, de a nőnek a férfi
fölé növését is. A kisbetűs férfinév utalhat akár a hagyományos férfiszerep módosulására is. Szintén többértelmű lehet az Éva név végi A megnyújtása: talán a férfi áhítozását fejezi ki a nő iránt, esetleg épp a férfi
lemondó bánatát érzékelteti.

A költészeti kísérletek utóélete, megjelenése
mindennapjainkban
Mint láttuk, ezek a művészi törekvések arra tettek kísérletet, hogy a
művészi alkotást több médium együttes felhasználásával hozzák létre.
„A tipográfiai eljárások, ha merészen élnek velük, azzal az előnnyel jár
nak, hogy olyan vizuális líraiságot szülnek, amely napjainkig csaknem
ismeretlen volt. Ezek az eljárások még tovább feszíthetők, és betetőzhe
tik a művészetek, a zene, a festészet és az irodalom szintézisét” – írta
Apollinaire (részlet Az új szellem és a költők című művéből, Réz Pál
fordítása). Ezek a törekvések napjaink multimediális szövegeiben köszönnek vissza. „A »kísérleti költészet« elnevezés hallatára valószínűleg
kevesen gondolnak arra, hogy e műfaj alkalmazott és aprópénzre váltott
megoldásaival nap mint nap találkozhatnak plakátokon és kirakat-
dekorációkon, könyvek címlapján és nyomtatott oldalain, fényreklá
mokon, képrejtvényekben és képregényekben” (részlet a kép/vers című
kiállítás tájékoztatójából, 1971).

68

Elemezzétek Appolinaire A megsebzett galamb és a szökőkút című kép
versét!

(Radnóti Miklós fordítása)
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II. Stilisztika

Főbb témák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi a stílus?
A társalgási stílus
A tudományos stílus
Az értekezés, a tanulmány és az esszé
A publicisztikai stílus
A hivatalos stílus
A hivatalos ügyintézés
Az álláskeresés
A szónoki stílus
Az irodalmi stílus
Hangalak és jelentés
A szóképek
Az alakzatok
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9. Mi a stílus?

Mit értesz a stílus szón? Milyen jelentéseit ismered ennek a szónak?

stílus

A stílus szó a köznyelvben sokfélét jelent: nyelvi kifejezésmódot, sajátos
magatartást, jellemző viselkedési módot, modort. Beszélhetünk életstílusról, munkastílusról, egyéni stílusról és korstílusról is. A stílus eredetileg annak az íróvesszőnek a neve,
amelynek a hegyes végével a rómaiak
a viasztáblába vésték a betűket, tompa
végével pedig elsimították a tévesen írt
szöveget.
Ebből az ókori használatból fejlődött ki a szónak a nyelvi vonatkozású
jelentése. Napjainkban a stílus szón
olyan kifejezésmódot értünk, amely
a szöveg egyes nyelvi és nem nyelvi
elemeinek kiválasztása és összekapcsolása által jön létre. A szövegelemek
kiválasztásának és összekapcsolásának az a célja, hogy a kommunikációs
tényezőknek megfelelő nyelvi változat
jöjjön létre.
A szöveg stílusát már az ókori retorika nagy mesterei is vizsgálták.
Arisztotelész, a görög kultúra kiemelkedő alakja Rétorika című művében a
szónoki beszédet elemzi, és a stílus három fontos tényezőjeként a szónokot
(a beszélőt), a hallgatóságot és a beszéd tárgyát nevezi meg. Arisztotelész három
stílusnemet különböztet meg: az egyszerű, a közepes és a fennkölt stílust. E három
stílusnem megteremtéséhez a szavak kellő kiválasztását, a szavak egybefűzésének
harmóniáját és a művészi alakzatok, szóképek alkalmazását javasolja. A római kultúra
nagy mestere, Quintilianus szerint az igényes szónok stílusa világos és ékes. Ő is fontosnak tartja, hogy a stílus összhangban álljon a beszéd tárgyával és a mondanivalóval.
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A beszéd, a nyelv, a szöveg és a stílus
A beszédben a nyelvi elemeket használjuk fel. Amikor a beszéd megfogalmazásának módját vizsgáljuk, stílusról beszélünk. A nyelv tehát az
„anyagraktár”, a beszéd, illetve a stílus a megvalósulás. Szöveg és stílus
egyszerre születik a beszédben, a stílus milyenségét a kommunikációs
tényezők szabják meg. Stílus nincsen szöveg nélkül, és minden szövegnek
van stílusa. A stílusvizsgálatokat tehát csak a szövegben érdemes elvégezni. Bármilyen nyelvi egységnek (hangnak, szóelemnek, szónak, szószerkezetnek, mondatnak) lehet stílusértéke a szövegben, és ez kihat a szöveg
egészére, jelentésére. Így a nyelv, a beszéd, a szöveg és a stílus szorosan
összetartozó fogalmak. De nemcsak a szövegeknek van stílusuk, hanem
a szerzőknek és a koroknak is.

A stíluseszközök
Minden szövegalkotó válogat és kombinál, amikor szóban vagy írásban
fogalmaz. Választási lehetőségünk minden nyelvi szinten és a szövegalkotó elemek szintjén is van. Választhatunk különféle hangzású és
jelentésű szavak közül. Választhatunk a közvetlen (betű szerinti) és a
közvetett (metaforikus, képi) kifejezésmód közül. Rendelkezésünkre állnak különféle választható mondatszerkesztési megoldások, mondat- és
szövegformák. Írásban fogalmazhatunk például mellérendelő összetett
mondatokban, többszörösen összetett, terjedelmes körmondatban vagy
rövid mondatos, szaggatott stílusban. Jellemző a szövegalkotóra a bekezdések terjedelme is. Kosztolányi Dezső általában erősen tagolta írásait,
míg Krúdy Gyula nagyobb tömbökből építkezett. Választási lehetőségnek kell tekintenünk a műfajt is. A műfajnak és a műfaji sajátosságoknak
is lehet hírértékük.
A stíluseszközök kiválasztását és társítását (kombinációját) meghatározzák a kommunikációs folyamat tényezői (a szövegalkotó, a szövegbefogadó, a téma, a kommunikáció célja és a beszédhelyzet). A szövegbefogadók (a hallgatók vagy az olvasók) számára a kommunikációs
tényezőktől függően bárminek lehet hírértéke, kifejezésbeli többlete,
más szóval stílusértéke a szövegben. Így stíluseszközzé, más néven
stíluselemmé válhatnak: a hangok, a tőtípusok és a toldalékváltozatok,
a szavak, a szószerkezetek, a mondatok, a szövegalkotó elemek és a
szöveg megformáltsága, valamint a szöveg nem nyelvi jelei is. Amikor a
szövegelemek gyakoriságát kutatjuk, mindig a hasonló típusú, hasonló
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stíluseszköz

stílusérték
stíluselem

expresszi
vitás

poetizáció

kommunikációs helyzetű szövegekhez viszonyítunk. Sőt valamely elem
gyakoriságát a szöveg többi részletéhez képest is vizsgálhatjuk.
A stíluseszközök alkalmazásának célja a stílushatás, az expresszi
vitás (’kifejezőerő’) és az esztétikum (’a valóságban, a művészi alkotásokban, a szövegekben megnyilvánuló szépség’) elérése. A szöveg
stílusát azért alakítjuk, hogy a szöveg többletjelentésű, esztétikummal
telített legyen, ezt idegen szóval poetizációnak nevezzük. Amikor a
stíluseszközök közül válogatunk, és elrendezzük őket, arra törekszünk,
hogy közleményünk minél hatásosabb, minél kifejezőbb (idegen szóval: expresszív) legyen. Célunk a kommunikációs körülményeknek
(a kommunikációs célnak, helyzetnek, a szövegbefogadóknak stb.) való
megfelelés, idegen szóval az adekvátság is.
A stílus a nyelvi elemek kiválasztása és elrendezése által jön létre,
ennek a célja a kommunikációs körülményeknek való megfelelés és a hatáskeltés. Bármilyen nyelvi és nem nyelvi
szövegelemnek lehet stílusértéke.

Mi határozza meg a stílust?
stílus
meghatározó
tényezők

Sokféle tényező határozza meg, hogy milyen stílusban fogalmazunk.
Amikor szóban vagy írásban szöveget alkotunk, hatnak stílusunkra
a magyar nyelv sajátosságai.
Minden kornak más-más a stílusa, mások a nyelvi divatok is. A kor
stílus jegyeit is akarva-akaratlanul magunkon hordozzuk, így ez hat a
szövegalkotásunkra. Mindannyian valamilyen kisebb közösséghez is
tartozunk, és sok mindent átveszünk iskolatársaink, barátaink, családtagjaink stílusából, tehát fontos tényező a csoportstílus. Amikor fogalmazunk, mindig a beszédhelyzetnek megfelelő műfaj, szövegtípus
szabályaihoz igazodunk, tehát figyelembe vesszük a kiválasztott szövegtípus stílusbeli követelményeit. A kommunikációs körülményekhez
is igazodunk, tehát hatnak a stílusra a kommunikációs folyamat ténye
zői is. Különböző helyzetekben különféle stílusú szövegeket alkotunk.
A szöveg stílusa természetesen függ a szövegalkotótól és a befogadótól,
és fontos az is, hogy milyen a kapcsolat közöttük, továbbá mi a közlést
közvetítő csatorna vagy kommunikációs eszköz, mi az üzenet tárgya és
mi a közlés célja. Befolyásolja a stílust a közlemény formája is (szóbeli
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vagy írásbeli szöveget alkotunk-e), és a kód, vagyis az, hogy milyen
kommunikációs jelekkel, jelrendszerekkel élünk.
Minden szöveget átszőnek – a felsorolt jellemzők mellett – a szövegalkotó egyéni ízlésének sajátosságai is, mindenkinek van egyéni stílusa.
A szöveg stílusát meghatározzák: a kommunikációs tényezők, a korstílus, a csoportstílus, a szövegtípus stílusa és
az egyéni stílus.
1.
2.
3.
4.

Mit jelent a stílus fogalma?
Hogyan függ össze a beszéd, a nyelv, a szöveg és a stílus?
Sorold fel a stílusmeghatározó tényezőket!
Bizonyítsd példával, hogyan hatnak egy szöveg stílusára
a bemutatott stílusmeghatározó tényezők!
5. Milyen a te egyéni stílusod? Jellemezd!

A stílusrétegek és a stílusárnyalatok
Idézd fel, hányféleképpen csoportosítottuk a szövegeket szövegtanból!

A szövegtani fejezetekben a szövegeket a kommunikációs színterek szerint is csoportosítottuk. Az egyes stílusrétegek megkülönböztetésének
az alapját a szövegek kommunikációs színterek szerinti osztályozása
adja. Egy adott stílusrétegbe tartozó szövegekben felismerhetők olyan
stílusjegyek, amelyek a szövegtípusokra általában jellemzőek. Eszerint
megkülönböztetünk társalgási, hivatalos, szónoki, publicisztikai és
tudományos stílusréteget. Ezektől eltérő, más stílusrétegek sajátosságait ötvöző, sajátos csoportot alkotnak az irodalmi stílusrétegbe
tartozó szövegek. Az egyes stílusrétegeknek vannak feltárható általános
stílussajátosságaik, ugyanakkor eltérések lehetnek az egyes stílusrétegeken belül attól függően, hogy milyen szövegtípusról, annak szóbeli vagy
írásbeli változatáról van-e szó.
A szövegek stílushatását számos tényező együttesen határozza meg.
A stílusrétegeket átható közlésformák a stílusárnyalatok, amelyeket
komplex módon befolyásol a szöveg témája, a beszédhelyzet, az idő,
a beszélő és a hallgató viszonya, valamint a beszéd célja. Különféle
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stílusárnyalatokat eredményez például az, ha a szövegalkotó az adott
helyzethez viszonyítva választékos, dagályos, bizalmas, durva vagy
közömbös hatást kiváltó stíluselemeket alkalmaz. Saját korunk nyelvhasználatához képest régiesnek vagy újszerűnek is érzékelhetünk egy
szöveget. A szöveg szándékos régiesre formálásának, idegen szóval
az archaizálásnak már önmagában is stílusértéke lehet. A szerzők a
szókinccsel, az igeidők régies használatával vagy a régies helyesírással
érhetnek el archaikus stílushatást. A szövegek stílusát az is befolyásolja,
hogy milyen nyelvváltozat szókincséből merítenek, eszerint beszélhetünk például köznyelvi, népies stílusárnyalatról is. A különféle stílus
árnyalatokat megjelenítő stíluselemek az adott kommunikációs helyzetben, szövegkörnyezetben vagy a tipikus használat eredményeképpen
kapnak stílusértéket.
A stílusrétegek fajtái: a társalgási, a tudományos, a publicisztikai, a
hivatalos, a szónoki és az irodalmi stílus. Az egyes stílusrétegeken belül eltérések lehetnek műfajonként és aszerint, hogy a
stílusréteg írásbeli vagy szóbeli változatáról van-e szó.

1. Mi a különbség a stílusréteg és a stílusárnyalat fogalma
között?
2. Készíts táblázatot a stílusrétegek főbb jellemzőiről!
3. Gyűjts példákat a különféle stílusrétegekre és stílusárnyalatokra!

Plusz

Egyéni szóalkotások stilisztikai
hatása

Szerinted fontos az egyediség és az eredetiség? Vagy fontosabb a minták
követése? Mit gondolsz: mi teszi igazán egyedivé az embert? Az öltözködése? A viselkedése? Vagy inkább a nyelvhasználata? Az alábbiakban azt
fogjuk megvizsgálni, hogy milyen tényezők játszhatnak szerepet abban,
hogy az ember nyelvhasználata révén is egyéni módon nyilvánuljon meg.


[…] ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrég:
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„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
[…]:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.


− írta Kosztolányi Dezső az ember egyedüli és megismételhetetlen
mivoltáról. Az embernek sajátosan egyéni stílusához hozzájárulnak a
metanyelvi tényezők (hangszín, hangerő, gesztusnyelvi jelek stb.), de
meghatározzák azt a fonetikai, szóhasználati, mondatalkotási, szövegszerkesztési sajátosságai is.
A művészi nyelvhasználatban az egyéni stílus kialakítása még
nagyobb jelentőséggel bír. A művésznek – aki érzelmeit, gondolatait
szavakba önti – megfelelő nyelvi formát kell találnia üzenetének közvetítéséhez. A művészi szöveg sajátos tartalmakat fejez ki, amelyekhez a
költőnek-írónak a nyelvi kifejezés lehetőségeit kell kutatnia. A művészi
szöveg hangszerkezete, szóhasználata, mondatalkotása, szerkesztési
sajátosságai, valamint képalkotása, a nyelvi elemek jellegzetes kiválogatása és elrendezése jelzik az alkotó egyedi látásmódját, felismerhetővé
válik senki mással össze nem téveszthető egyedi stílusa.
Az egyéni stílus egyik legfontosabb jelölője a szókincs jellegzetes
megválasztása vagy épp megteremtése. Az egyéni szóalkotás az egyéni stílus megteremtésében játszik nagy szerepet. Gondolj arra, hogy a
csak a Halotti beszédben olvasott szó: „isa” mennyire meghatározta a
12. századbeli szöveg stílusát. Ugyanígy a modernebb alkotók stílusát
is felismerheted a hapax legomenonok (gör. ’egyszer mondott’), vagyis
az egyéni szóalkotások használatából:


Megállok lihegve: Páris, Páris,
Ember-sűrűs, gigászi vadon.
(Ady Endre: Páris az én Bakonyom)

Weöres Sándor Egysoros versek című versciklusának hapax legomenonjai szintén meglepnek egyszeriségükkel. Keresd meg a művet az interneten
vagy a könyvtárban, majd válassz ki egyet közülük, és próbáld meg értelmezni!
(Weöres Sándor Egysoros versek című versciklusát megtalálod a következő kötetekben is: Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások. II. kötet. Magvető, Budapest,
1970. 15–20.; Weöres Sándor: Egysoros versek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979.)
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10. A társalgási stílus

Különféle szóbeli és írásbeli szövegtípusokat sorolunk a társalgási stílusú szövegek közé: beszélgetés, viccmesélés, pletyka, történetmondás,
telefonálás, üzenet, levél stb. A társalgási szövegtípusokat a kötetlen
társas érintkezésben használjuk. Jellemzi őket a kommunikációs funk
ciók változatossága, de különösen jellemző rájuk más szövegtípusokhoz képest az érzelemkifejezés szabadsága.
Gyakoriak a társalgási szövegekben a tagolatlan mondatformák
(megszólítások, köszönések stb.). Más stílusrétegekhez képest gyakoribbak a hiányos mondatok, a közbevetéses vagy a félbeszakított mondatok. Jobban kedvelik a lazábban kapcsolódó mellérendelő, mint az
alárendelő összetett mondatokat. Változatos modalitású mondatokat
alkalmaznak a különféle kommunikációs funkciók kifejezésére.
A szövegformálás szempontjából mind a szóbeli, mind az írásbeli
magánéleti szövegeknek lazább a mondatkapcsolódásuk, más szövegtípusokhoz képest kevésbé kötött a kohéziójuk, nem olyan átgondolt a
tagolásuk, kevésbé következetes a felépítésük. Gyakori bennük a témaváltás, a témától való elkalandozás. Keverednek bennük a különféle
szövegszerkezet-típusok. Egy szövegen belül például megjelenhet az
időrendre, a térbeliségre és a logikai rendre épülő szerkesztésmód is. A
hiányos mondatszerkezetek sokszor a nem nyelvi szövegkörnyezetből
egészülnek ki, például a beszédpartnerek közös ismereteiből, a beszédhelyzetből. Különösen jellemző rájuk a kifejtetlenség. Ugyanakkor a
beszédet zavaró külső tényezők miatt sokszor van szükség a társalgási
szövegekben is ismétlésekre, redundanciára, azaz terjengősségre.
Szókincsük igen változatos, szívesen merítenek különféle stílusrétegekből, a regionális köznyelv vagy a tájnyelv szavait is felhasználják.
A szófajok közül más stílusrétegekhez képest gyakoribbak bennük a
módosítószók, az indulatszók, a kötőszók, a funkció nélküli töltelékszók.
A társalgási szövegek stílusát meghatározza az is, hogy milyen terjedelműek a beszédpartnerek megnyilatkozásai. A szóbeli szövegek szerkezeti
egységeinek az elhatárolásában segítenek a beszédszünetek, az intonáció
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és a hangsúlyozás. Jellemző stílussajátosság lehet, hogy a beszédpartnerek meddig tartják maguknál a szót, milyen hosszúak a beszédfordulók,
hogyan kapcsolódnak össze láncolatokká. A stílust meghatározó tényező az is, hogy a beszédpartnerek milyen eszközökkel, hogyan lendítik
tovább a társalgást, milyen szóátadási módokat alkalmaznak.
A szóbeli szövegekben kiemelten fontos a közlemény jelentését megerősítő, kiegészítő, módosító nem nyelvi jelek használata. Az írott szövegekben gyakori az írásjelek érzelemkifejező szerepének a felerősítése,
a szokásostól eltérő alkalmazása. A társalgási stílusú szövegtípusok
hangneme általában közvetlen, természetes, többnyire mentesek minden mesterkéltségtől. Nem ritkák azonban a gunyoros, tréfás, sőt a
durva stílusárnyalatú szövegek, szövegrészletek sem.

Miről beszélgethetnek a
kép szereplői?
Játsszátok el
eg y néhány perces
jelentben! A többie
k feladata az lesz
, h og y
lejeg yezzék a
társ
gási stílus jelle almzőit
párbeszédetek
ben.

Plusz

 beszédhelyzethez kapcsolódó
A
elvárások és megnyilatkozásaink
stílusa

Amikor iskolába készülsz, el kell döntened azt, hogy miképp öltözz fel.
Tudod, hogy nem vehetsz fel akármit: az iskola házirendje vagy éppen
íratlan szabályai, neveltetésed vagy iskolatársaid véleménye nem engedik ezt meg. Minden bizonnyal a látott mintáknak, az együttélésre
vonatkozó szabályok elsajátításának, a csoportvélemény ismeretének
következtében benned is kialakult egy olyan norma, ami szerint tudod,
hogy mikor, hol, hogyan és mit illik vagy mit nem illik viselni az adott
közösségben. Ezen belül azonban szabadon választhatsz, és kialakít79

hatod saját ízlésvilágodat, csak rád jellemző vagy másokat is követő
stílusodat. Ennek megfelelően válogatod ki és párosítod, rendezed el
azokat az öltözködési kellékeket, amelyekben meg fogsz jelenni. Ha
nem figyelsz oda a stílusodra kellőképp, akkor azt fogják mondani:
igénytelen vagy, ellenben ha túlzásokba esel, akkor azért érhet bírálat.
Ugyanígy van ez írott és élőszóbeli megnyilatkozásaink esetében is.
Szerencsénkre gazdag tárházból válogathatunk: szó- és kifejezéskincsünk, nyelvtani megoldásaink lehetővé teszik, hogy az adott beszéd
helyzet elvárásainak megfelelve, mégis egyedi stílussal jelenhessünk
meg közösségeinkben. Tudjuk, hogy milyen eszközkészlet elemei közül
válogathatunk és miképpen rendezhetjük el azokat.
Olykor azonban rá kell döbbennünk, hogy ezt is folyamatosan tanulnunk és fejlesztenünk kell. Amikor gondot okoz, hogyan kell egy hivatalos levélben megszólítani valakit, hogyan kell tőle elbúcsúzni, hogyan
kell köszönni a tanárnak a folyosón, vagy hogyan kellene megfogalmazni jól egy feleletet, egy esszét, egy barátoknak elmondott történetet, vagy
megtartani egy előadást, akkor az elvárásokhoz illeszkedő stílust keressük. A különféle nyelvhasználati színtereken önkéntelenül is megítéljük
saját magunk és mások közléseit, és eldöntjük, hogy megfelelőnek tartjuk-e azokat, nyelvi értéket tulajdonítunk nekik: megnyilatkozásainkat
legtöbbször közömbösnek tekintjük, de eldöntjük azt is, hogy mi számít
értékes/jó/kiváló vagy éppen értéktelen/rossz/elítélendő nyelvi formának. A tanórákon, de különösen a nyelvtan- és irodalomórán a megfelelő
stílus kialakítását is tanuljuk: ha az adott tanórán például nem a megfelelő szakszókinccsel élünk, akkor ugyanúgy az igénytelenség vádja érhet
bennünket, mint az öltözködéssel kapcsolatban, ellenben ha túlzásokba
esünk a megfogalmazásunkkal egy irodalmi esszében, akkor a szaktanár
biztosan jelezni fogja például azt, hogy dagályosan fogalmaztunk.

Az adekvát stílus
Amikor a kommunikációról és a szövegtanról tanultál, megfigyelhetted
már, hogy az üzenet hatásossága és sikeres célba érése nagymértékben
függ annak a beszédhelyzetnek a tényezőitől, amelyben az elhangzik
vagy olvasható. Megnyilvánulásainkkor tekintettel vagyunk a beszédhelyzet résztvevőire, viszonyukra, együttes cselekvésük jellegére, valamint a helyszínre is. Ennek megfelelően másképp viselkedünk mind
nyelvi, mind nem nyelvi kommunikációnkban. Szocializációnk során
el kellett sajátítanunk azokat a szabályokat, hogy a formális és az informális beszédhelyzetekben hogyan öltözködünk, milyen metakommu80

nikációs jelekkel kommunikálunk és azt is, hogyan beszélünk, hogyan
írunk. A különféle beszédhelyzetekhez köthető normák azt szabályozzák, hogy az általunk betöltött szerepekhez milyen elvárható (nyelvi és
nem nyelvi) viselkedés kapcsolható. Amennyiben stílusunk találkozik
az elvárásokkal: figyelembe vesszük a nyelvi kódot, a használt szövegés stílustípus jellegzetességeit, a beszédhelyzet tényezőit, valamint a
szövegkörnyezetet, akkor adekvát (megfelelő) stílusról beszélünk. Az
adekvátságot erősítheti a világos, érthető, szabatos, egyszerű és tömör
megfogalmazásmód. Érdemes erre törekedni!

Az inadekvát stílus
Inadekvát stílusról akkor beszélünk, amikor nem teljesül a beszédhelyzetben elvárható stílusbeli megfelelés. Az alábbiakban néhány hibatípussal ismerkedhetünk meg, amelyekre érdemes odafigyelnünk.
●● A szűkszavúság: valamely fontos mondatrész, képző vagy rag elmaradása a mondatból. A szűkszavúság következtében a szöveg homályossá, érthetetlenné válik. (Átlátott a tanár minden fondorlatosságán. – A tanár volt fondorlatos, vagy a diák?)
●● A bőbeszédűség: a kelleténél több szó használata, szószaporítás, szófölösleg (pl. tautologikus [önmagát magyarázó] kifejezés: elsődleges
prioritást élvez, pleonazmus [azonos jelentésű kifejezések halmozása]:
ennek következtében tehát, töltelékszavak használata: szóval/ugye, terpeszkedő kifejezések: felhasználásra kerül „felhasznál” helyett).
●● Dagályosság: túlzó, erőltetett, feleslegesen bonyolult megfogalmazás
(pl. Karinthy Frigyes Magyar dolgozat című dolgozatparódiájában:
„Petőfi Sándor, a világhírű nagy magyar költő, mint lírikus is kiváló
helyet foglal el ebben a tejjel-mézzel folyó Kánaánban, melyet oly gyönyörűen jellemzett leíró költeményeiben”).
●● Szótévesztés: az egymáshoz írásban és ejtésben is közel álló szavakat
felcseréljük, egymás mellett használjuk (pl. Elkészült a regény adoptációja – adaptációja helyett).
●● Közhelyes kifejezésmód: nyelvi klisék használata, az eredetiség hiánya („Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy…”, „X. Y. a magyar
irodalom egyik legnagyobb alkotója”).
●● Divatos szavak indokolatlan használata: „cuki”, „kimaxol” stb.
●● Stílustörés: A szöveg stiláris egységét rontó szó, kifejezés, hangnem
stb. használata (pl. szlenges kifejezés megjelenése egy irodalmi esszében: Petőfi Sándor és Arany János igazán jó cimborák lettek).
●● Logikai képtelenség (pl. „1823 Szilveszter éjszakáján vagyunk!” –
olvasható Karinthy Frigyes idézett művében).
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11. A tudományos stílus

A tudományos stílusrétegbe tartozó szövegek jellemző típusai: előadás,
felszólalás, ismertetés, cikk, értekezés, tanulmány, monográfia. A tudományos témájú szövegek elsődleges kommunikációs célja a tájékozta
tás, nem jellemző rájuk az érzelemkifejezés, ritkán alkalmaznak felhívó
mozzanatokat. Ezért szókincsükben gyakran fordulnak elő szakkifeje
zések, igényes, pontos a szóhasználatuk. Sokszor szerepelnek bennük
hivatkozások vagy másoktól származó idézetek. Más stílusrétegekhez
képest a tudományos stílusú szövegekben fordulnak elő legnagyobb
arányban idegen szavak.
Mondatszerkesztésükre általában jellemző a világosság. Többnyire
áttekinthető, világos szórendre törekszenek. Gyakoribbak az alárende
lő összetett mondatok, mint az egyszerű vagy a mellérendelő összetett
mondatok.
A tudományos szövegekben azonban előfordulnak túlbonyolított,
többszörösen összetett, sőt újabban idegen szavakkal telezsúfolt mondatok is. Fontos a szövegkapcsolatokat jelző utalószók és kötőszók
használata. Általában hiányoznak belőlük a képszerűség stíluseszközei,
a festői elemek. Jellemzően kijelentő mondatokkal élnek. A tudományos stílusrétegbe tartozó szövegek logikai rendre épülő lineáris
szerkezettípusúak, de kedvelik a párhuzamos vagy az ellentétező szerkesztésmódot is.
A világról való tudásunkat rögzítik a szótárak és a lexikonok.
A szótári és a lexikonszócikkeket a betűrendben következő címszavak,
a hasonló téma, szerkezet és stílus szervezik szöveggé. A címszót általában a meghatározás, majd a kifejtés követi.
A szócikkek stílusára jellemző az objektivitás, a személytelenség,
az idővonatkozások hiánya, a szakszók használata, a stíluseszközök
mértéktartó alkalmazása. Állandó eleme a címszó ismétlése teljes vagy
rövidített formában, esetleg szimbólum használatával.
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Mutasd be a szócikkek tudományos stílusra jellemző jegyeit az alábbi szócikk segítségével!

(Forrás: Új magyar etimológiai szótár. I. kötet. uesz.nytud.hu)

A tudományos stílus beszélt nyelvi változatai közé tartozik az elő
adás. A tudományos előadás célja, hogy az előadó valamilyen kutatási
témáról szakmai közönségnek véleménye igazságát bizonyítsa, valamilyen kutatási eredményről beszámoljon. Ezért az előadás céljától függően az előadásban találunk ismertetés és magyarázat jellegű részeket is.
Szókincsére jellemző a tudományos szakszavak használata, ezek nemritkán idegen eredetű kifejezések. Az előadó törekszik az érthetőségre,
és gyakran együttgondolkodásra készteti a hallgatóságot. Ehhez kérdő
és felszólító mondatokat is használ. A jó előadásban a mondatszerkesz
tés igényes, világos, a szöveg jól követhető. Ez megmutatkozik a gyakori ismétlésekben és az utalószók, kötőszók következetes használatában.
Az előadó általában előre megírja az előadás szövegét, hiszen gondos
szövegszerkesztésre, jól felépített szövegszerkezetre törekszik. Az előadás bevezetőjében a témát és a témaválasztás okát szokás megnevezni.
Már ekkor fontos a hallgatóság meggyőzése a témaválasztás indokoltságáról. Ugyancsak a bevezetőben szükséges felvázolni az előadás
menetét. A bevezető után jön a probléma, a kérdés megfogalmazása,
ezután lehet az érveket, állításokat felsorakoztatni, a fogalmakat, összefüggéseket megvilágítani. Sohasem maradhat el a fontos állítások, a
tételmondatok megfelelő, stíluseszközöket is alkalmazó bizonyítása.
Az előadások gyakran tartalmaznak másoktól vett idézeteket, hivatko
zásokat. Az összefoglalásban érdemes visszakapcsolni a bevezetőben
megfogalmazott problémafelvető gondolathoz. Ekkor célszerű összefoglalni a tanulságokat, esetleg a továbblépés lehetőségeit felvillantani.
Az igazán jó előadó mindig tartogat valamilyen hatásos mozzanatot
az előadás végére. A tudományos előadás gyakran él a szónoki beszéd
hatáskeltő eszközeivel. Fontos, hogy az előadás ne csupán az írott
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szöveg megszólaltatása legyen, hanem vegye figyelembe a szóbeliség
követelményeit, és igazodjon a kommunikációs körülményekhez.
Az előadásokat gyakran szemléltetéssel kísérjük. Levetíthetünk színes diákat, fotókat, filmrészleteket, készíthetünk papíralapú vázlatot.
Fontos, hogy a szemléltetés mértéktartó és ízléses legyen, ne vonja el
feleslegesen a figyelmet az előadóról és az előadásról. Nem érdemes
túlságosan sok információt összezsúfolni egy diára vagy egy vázlatba,
és nem célszerű párhuzamosan többféle szemléltetési módot alkalmazni. A szemléltetőanyagok elkészítésében ma már számos számítógépes
program segít.
Milyen tudományos stílusra jellemző elemeket találsz a következő szövegrészletekben?



Az Odeuropa elnevezésű nemzetközi projekten brit és más európai tudósok, történészek és mesterségesintelligencia-szakértők dolgoznak. A 2,8 millió euróval támogatott kutatás az egykor ismerős, de mára már eltűnt illatok azonosítását, ha
szükséges, újrateremtését tűzte ki célul. Az illattárba a 16. századtól a 20. század
elejéig gyűjtik az aromákat.
„Amint belemélyedünk az 1500-as évektől Európában megjelent nyomtatott
szövegekbe, rengeteg utalást és leírást találunk bennük a különböző szagokról, a
vallással kapcsolatos illatokról, például a tömjénről, vagy akár a dohány illatáról” – mondta el William Tullett, a cambridge-i Anglia Ruskin Egyetem tudósa, az
Odeuropa kutatócsoport tagja, a 18. századi Anglia illatairól készült könyv szerzője. A hároméves projekt januárban induló első lépéseként olyan mesterséges
intelligenciát akarnak kifejleszteni, amely segít a történeti szövegek hét nyelven
történő áttekintésében, valamint a szagok és azok kontextusának leírásában és a
képeken ábrázolt illatokkal kapcsolatos részletek észlelésében. Az összegyűjtött
információkat az európai illatok online enciklopédiájának létrehozásához használják fel. Ebben megtalálhatóak majd bizonyos szagok, de rávilágítanak különleges
szagokhoz kapcsolódó érzelmekre és helyszínekre is.
Tullett hozzáfűzte, hogy külön foglalkoznak majd azokkal, akiknek a szagok érzékelése egy-egy korban valamiért fontos volt, például az orvosokkal, és azzal,
hogy a szaglás mit jelentett számukra. A korabeli orvosok például számos gyógynövényt, például rozmaringot is használtak, egy darabig úgy vélték, hogy ezek védenek a pestistől. A repülősót pedig a 18. és a 19. században a görcsök és ájulás
ellenszereként alkalmazták. A kutatás arra is kiterjed, hogy különböző jellegzetes
illatok, köztük a dohány szerepének, felhasználásának változását vizsgálják a történelem során.
(Elmúlt korok európai illatainak enciklopédiáján
dolgozik egy új kutatás. Forrás: papageno.hu)
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Az állatok viselkedése is szépen tükrözi az erőforrások felosztását. A kék- és
a széncinkék egyaránt rovarokkal táplálkoznak, de kimutatták, hogy a kékcinkék
által fogyasztott rovarok kb. 90%-a 5 mm-nél kisebb, a széncinkék zsákmányának
viszont csak 50%-át teszik ki ezek (Török, 1986; Török és Tóth, 1988). Különbséget találtak a két cinkefaj esetében abban is, hogy milyen területeken járnak a
zsákmány után. A kékcinkék, ha fákon keresik élelmüket, átlagosan 9,5 méteres
magasságban keresik azt, a széncinkék viszont alacsonyabban (7,5 m az átlagos
magasság). További különbség például az, hogy télen a kékcinkék élelmük 34%-át
találják a fák ágai között, a széncinkék pedig csupán élelmük 5%-ához jutnak az
ágak közötti kereséssel. Ha valamennyi különbséget figyelembe vesszük, kiderül,
hogy a két cinkefaj „felosztotta” egymás között az erőforrásokat, és szinte teljesen elkülönülnek egymástól a táplálékszerzésben: különböző ökológiai fülkéket
foglalnak el. A specialisták mellett kialakultak generalisták is, amelyek könnyen
váltanak egyik erőforrásról a másikra, és mindig a legjobban tudják kihasználni az
adott lehetőségeket, versengés esetén is könnyebben tudnak a maguk számára új
lehetőségeket kialakítani.
(Csányi Vilmos: Az állati viselkedés szerepe a biológiai evolúcióban.
In: Uő.: Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1994. 35.)


1. Elemezd saját előadói stílusod, hogyan szoktál kiselőadást
tartani!
2. Készíts egy gondolattérképet a tudományos stílus jellemzőiről!
3. Válassz egy tanulmányt az interneten a neked tetsző témában,
majd egy részletéből gyűjtött példákkal egészítsd ki a tudományos
stílusról szóló ábrádat!
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12. Az értekezés,
a tanulmány és az esszé
Az értekezés és a tanulmány
értekezés
tanulmány

Az értekezés nagyobb lélegzetű, részletes elemzést tartalmazó, terjedelmes tudományos dolgozat.
A tanulmány is tudományos írásmű. Stílusában, témájában, hangnemében és szóhasználatában az értekezéshez hasonlít, de általában
rövidebb annál.
Az értekezés és a tanulmány írásbeli, érvelő típusú, tudományos
szöveg. Témájuk sokféle lehet: életmű elemzése, művészeti alkotás
értelmezése, szakmai kísérlet értékelése, saját tudományos eredményünk közlése, más munkásságának az elemzése, értékelése stb. Fontos,
hogy a bennük megfogalmazott állítások szakmailag hitelesek legyenek, ehhez megfelelő tudományos háttér szükséges. Ezért egy értekezés vagy tanulmány megírását mindig anyaggyűjtés előzi meg. Ekkor
szükséges elolvasni másoknak a témával kapcsolatos fontosabb írásait.
Ezek felhasználására a saját munkában mindig hivatkozni kell.
Az értekezés és a tanulmány hangneme általában tárgyilagos, a
szöveg elsősorban az értelemre hat, kerüli az érzelmi mozzanatokat.
Szerkezetüket logikai rendre épülő, lineáris haladás vezérli.
Nyelvezetüket szabatosság, tárgyszerűség és egyértelműség jellemzi.
A tudományos szakszókat pontosan, következetesen használják, kerülik az egyéni ötletre épülő, változatos megnevezésformákat. Többnyire
kijelentő mondatokkal élnek, mondatszerkesztésük világos, szabályos
és logikus. Stílusuk világos, egyszerű, tömör és szemléletes.

Az esszé
Az esszé olyan értekező műfaj, amelyben az író személyes véleményét
tudományos és egyben irodalmi igénnyel fejti ki. Témája lehet filozó
fiai, szaktudományos, irodalmi, művészeti vagy társadalmi kérdés.
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A következő típusait különböztetjük meg:
Kritikai esszé

Az esszéíró tanúbizonyságot tesz tudásáról és tárgyértelmezéséről, illetve arról, hogy mennyire képes érvelni,
gondolatait kifejezni az adott témában.

Leíró esszé

Célja egy színhely, tárgy, esemény, helyzet leírása.
Általában kritikai elemeket is tartalmaz, bár elsődleges célja
a leírás.

Reflektáló esszé

Az esszéíró saját szemszögéből mondja el véleményét a kérdésről, fontos, hogy ez minél meggyőzőbb legyen.

Érvelő esszé

Írója egy állítás mellett vagy ellen érvel (vagy egyszerre
mindkettő). Sikeressége a tényszerű bizonyítékok és a
meggyőző érvelés együttesétől függ.

Keress az alábbi esszérészletben példát a tudományos stílusra! Mi adja a
szöveg irodalmiságát! Melyik esszétípusba sorolnád?



Az első faág, amelyet az ember védekezés céljából letört, az első kődarab, amelyet
a markába fogva elhajított, mind egy-egy találmány volt. És mekkora időnek kellett eltelnie, míg ütéssel, töréssel formált is rajtuk valamit − míg feltalálta az első
eszközt! Az emberiség a törzsfejlődés során ebben a földi környezetben vált azzá,
ami; és nagy része van abban, hogy környezetünk olyanná vált, amilyennek ma
ismerjük. A népesség növekedésével, civilizációs, kulturális színvonalának emelkedésével arányosan nő az ellátás iránti igény, ugyanakkor fokozottan merülnek
ki az erőforrások, és növekszik a hulladékok képződése. A földművelés kialakulása
előtt a Föld lakosságának gyarapodása igen lassú volt. Kétmillió évig tartott, amíg
az emberiség létszáma elérte az egymilliárdot, a második milliárd eléréséhez már
csak száz év kellett, az újabb milliárdok eléréséhez még ennél is rövidebb idő szükséges. Alapvető szükségleteink, a tiszta levegő, a jó ivóvíz, a megfelelő klíma, a
minőségben és mennyiségben kielégítő élelem a fennmaradásunk feltétele. Képes
lesz-e az ember az elkövetkező évtizedekben arra, hogy a kezében lévő óriási hatalommal bölcsen éljen? A tudományos felmérések szerint a légkör oxigén-utánpótlását nagymértékben biztosító őserdők negyven százalékát már kiirtották.
A tengerek sekély vizű halászati régióinak kétharmada alkalmatlanná vált halfogásra, a nagyfokú vízszennyezés miatt. Több tízezer növényt, több millió állatfajt
a kipusztulás veszélye fenyeget. Vajon találunk-e kiutat ebből a súlyos helyzetből?
Szeretném hinni, hogy igen! De ehhez az egész Földön új nemzedéknek kell felnőnie, amely szakít a múlt természetromboló módszereivel, és kíméli, óvja még megmaradt természeti értékeinket, s képességeinek legjavát a megsebzett kék bolygó
megmentésére fordítja.
(Balogh János: „A megsebzett bolygó”. In: Uő.: A megsebzett bolygó.
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 147–148.)
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Az értekezés és a tanulmány általános felépítése:
Bevezetés: problémafelvetés, témamegjelölés, a források meg
nevezése, a kifejtés menetének a vázlata.
Tárgyalás: a tétel megfogalmazása, részletezés, bizonyítás, cáfo
lat, példák, következtetések.
Befejezés: összegzés, kitekintés, személyes vélemény.
Az esszé általános felépítése:
Bevezetés: témamegjelölés, a téma választásának indoklása.
Tárgyalás: részletes kifejtés, értékelés. A tételmondatokat, a
főbb állításokat mindig példákkal szemléltetett érvek támasztják alá.
Befejezés: összegzés, esetleg visszakapcsolás a bevezetőben vagy a címben felvetett gondolathoz.

1. Gyűjtsd össze egy Venn-diagramban az értekezés és a
tanulmány közös és eltérő jegyeit!
2. Bizonyítsd a leckében idézett szövegekből vett példákkal, hogy
mindkét tudományos írásmű pontos szakkifejezéseket használ!
3. Keress az interneten egy tanulmányt! Mutasd be röviden a tartalmát társaidnak úgy, hogy használod az ott olvasható tudományos
szakkifejezéseket!
4. Válassz egy értekezéstémát a legutóbbi évek érettségi feladataiból, és
fogalmazd meg!
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13. A publicisztikai stílus

Gyűjtsétek össze, milyen műfajait ismeritek a médiaszövegeknek! Jellemezzétek azokat 2-3 mondattal!

A publicisztikai szövegek általános törekvése a hallgatók és az olvasók
világos, egyértelmű tájékoztatása. A sajtószövegek témája többnyire
valamilyen időszerű esemény.
A sajtószövegek stílusa nagymértékben függ a szövegműfajtól, hiszen
másfajta stíluseszközökkel él az újságíró, ha hírt, jegyzetet, glosszát
vagy riportot ír. Megfigyelhető bennük a különböző stílusrétegek
keveredése. Szívesen merítenek a társalgási, a hivatalos, a tudományos
és a szépirodalmi stílusrétegből. Nem ritkák a szövegbe ágyazott állan
dósult szókapcsolatok, a neologizmusok (’új nyelvi jelenségek’) sem.
A sajtóműfajokban fel-felbukkannak a társalgási nyelv divatszói, köz
helyszerű fordulatai is.
Játsszatok el
a
következő té
mák eg yikérő
l
szóló riporto
t: a legnépszerűbb m
ag yar
ételek, a kedve
n c ün nepek, eg y fi
lm bemutatója! Alk
almazzátok a public
isztikai
stílus jellegzet
ességeit!
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Egyes sajtóműfajok hangnemére inkább a tárgyilagosság, a pártatlanság a jellemző (hír), míg más műfajokban az érzelemkifejező, felhívó
mozzanatok vannak túlsúlyban (jegyzet, glossza). Ez utóbbi sajtóműfajokban a szerzők kedvelik a szóképek (metaforák) és a különféle alakzatok (felsorolás, halmozás, fokozás, túlzás) használatát.
A mondatszerkezeti sajátosságok is eltérőek az egyes műfajokban.
Általában világos, áttekinthető mondatformálásra, változatos modalitású mondatok használatára törekszenek.
A szövegek a műfajtól függően lehetnek lineáris, párhuzamos vagy
ellentétező felépítésűek. Fontos, hogy a sajtószövegek szoros kohéziójú,
jól tagolt szövegek legyenek. Kiemelt szerepe van – a címes szövegekben – a címnek. Ez a szövegműfajtól függően lehet témajelölő (A pápa
látogatása) vagy inkább figyelemfelhívó, hatásos reklámcím (Izgatott
várakozás a repülőtéren). Az utóbbi időkben terjednek a állandósult
szókapcsolatokat felidéző (Messze esik az alma a fájától), valamint a
szokatlan szórendű címek.
Hasonlíts össze egy hírt, egy riportot és egy glosszát! Milyen közös és
milyen eltérő stílusjegyeik vannak?

A beszélt nyelvi sajtószövegek (vita, beszélgetés, riport, interjú, tudósítás) stílusa részben hasonló az írott nyelvi szövegek stílusához, ám
kiegészítik, jelentésüket meghatározzák a szóbeli szövegek nem nyelvi
jelei és a hangzó szöveg eszközei is mint stíluseszközök. A sajtóban
folyó beszélgetések és viták stíluseszközei pedig részben megegyeznek a
más színtereken, például a munkahelyen, esetleg a magánéletben zajló
hasonló szóbeli szövegműfajok stílusával.

Plusz

a szövegkép
mint stí
luseszköz

Az íráskép stilisztikai hatásai

Az írott szöveg megértését segítik a szövegben lévő kiemelések, a betűtípus, a tagolás, a színek és a szöveghez tartozó rajzok, ábrák, képek
is. A szöveg nem nyelvi alkotóelemei szolgálhatják az értelmi, érzelmi
kifejezést, tehát stíluseszközök is egyben. A szöveg hatását fokozzák a
szövegben alkalmazott különféle tagolójelek (pöttyök, vonalak, csillag
stb.) is. Árulkodnak a szövegben az új bekezdések, hiszen a szöveg
tagolása, a tördelés módja is hat az olvasóra. Másképpen olvassuk és
értjük ugyanazokat a gondolatokat egy tagolás nélküli, egytömbös és
egy világosan tagolt, áttekinthető szövegben. A szöveg képében rejlő
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stíluslehetőségeket messzemenően kiaknázzák a költők. Gondoljatok a
képversekre! Szinte irányítják a szövegben az olvasó tekintetét a betű
formák: a dőlt, félkövér vagy ritkított betűs kiemelések; a kisbetűs és
nagybetűs változatok. Kosztolányi Dezső így fogalmazta meg a szöveg
képében rejlő stílushatást:


Ha olvasunk, akkor a szöveg betűjegyei hatnak szemidegünkre, érzeteket és képzeteket keltenek lelkünkben, úrrá lesznek ottan, s elhessegetik azokat az érzeteket
és képzeteket, melyek addig foglalkoztatták.
(Kosztolányi Dezső: Táncoló betűk)


A szöveg képének a megtervezésekor érdemes a sortávolságra és a
margóra is odafigyelni. A színek, a keretek stílusos használatával is
fokozhatjuk a szövegnek az olvasóra gyakorolt hatását.
A számítógépes szövegszerkesztés a szöveg nem nyelvi jeleinek
a változatos, kifejező használatát teszi lehetővé. Segítségével többféle
bekezdést nyithatunk, a betűméretek és a betűformák gazdag kínálatából választhatjuk ki a kommunikációs célokra leginkább megfelelő
betűnagyságot és -alakot. Keretbe foglalhatjuk a szövegrészeket, vagy
különféle háttérmintázatokkal emelhetjük ki a fontosabb információkat. A szövegben való eligazodást segítik a tagolójelek; számítógéppel
könnyen szerkeszthetünk áttekinthető táblázatokat és szemléletes ábrákat. A térbeli elrendezést is a kommunikációs céloknak, például a figyelemfelhívó szerepnek megfelelően tervezhetjük meg. Többféleképpen
tördelhetjük a szöveget, átalakíthatjuk például többhasábos szöveggé.
A számítógép segítségével a szöveg és a kiegészítő képek arányos és esztétikus elhelyezését többféleképpen is kipróbálhatjuk. A szövegtípustól
és a kommunikációs körülményektől függően más-más margót, eltérő
sortávolságot, betűközt alkalmazhatunk.
Érdemes megtanulni és kiaknázni a számítógépes szövegszerkesztésben rejlő lehetőségeket. A gondosan kialakított és kifejező szövegkép
zavartalanabbá teszi a kommunikációt.
Válassz egy-egy példát a következő szövegtípusokra, majd nevezd meg, hogy
a szöveg képének milyen stíluseszközei teszik kifejezőbbé az adott szöveget!
 egy poszt egy közösségi oldalon
 egy online hirdetés
 egy recept egy gasztromagazinban
 egy hír online hírportálon
 egy cikk egy történelmi magazinban
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A szöveg központozása
Amikor írásban fogalmazunk, az írásjelekkel jelezzük a beszéd ritmusát, tagolását; az írásjelek segítik a szöveg összefüggő olvasását. A központozás részben a grammatikai szerkezetektől függ (pl. vesszőt teszünk
a tagmondatok határára, az értelmező jelzős szószerkezetbe), részben
pedig a szöveg jelentésének, stílusának megfelelően alkalmazzuk az írásjeleket. Ez utóbbi esetben az írásjelek is rendszert alkotnak, a szövegben
ugyanolyan helyzetben következetesen használjuk őket. Az írásjelek
alkalmasak stilisztikai különbségek, kifejezésbeli árnyalatok jelzésére is.
A mondatvégi írásjelek megválasztását a grammatikai forma, a
mondat fajtája határozza meg, de jelezhetjük velük a mondatnak a
formától eltérő szerepű használatát is (Ki érti ezt?!). Tehát a kérdőjellel nemcsak kérdést, hanem mondat közben zárójelben alkalmazva
megkérdőjelezést, bizonytalanságot is jelezhetünk. A felkiáltójel pedig
az indulat erejét is szemlélteti. A pontosvesszővel általában nagyobb
tömböket jelzünk a szövegben, ezeket élőszóban szövegfonetikai eszközökkel határoljuk el. Így pontosvesszőt teszünk a többszörösen összetett
mondatokban a szorosabban összetartozó tagmondatok elkülönítésére
a többitől, de használjuk elkülönítésre felsorolásban is. A kettőspontot
élőszóban szünettel jeleníthetjük meg; írásban azt mutatja, hogy utána
részletezés vagy magyarázat következik. A zárójelek beékelődést jelölnek, de alkalmazhatunk helyettük gondolatjelpárt is. A zárójelbe vagy
gondolatjelek közé került, kevésbé fontos beszédrészeket élőszóban
gyorsabban, halkabban, mélyebb hangfekvésben mondhatjuk. De a
mondat végén az egyedül álló gondolatjelet utólagos megjegyzés, hozzátoldás jelzésére vagy a megnyilatkozás befejezetlenségének, a gondolatnyi szünetnek a kifejezésére is használhatjuk.
Ha a szöveg mondanivalója úgy kívánja, és ezt a mondatszerkezet is
igényli, célszerű többféle írásjellel tagolni a szöveget. Az írásjelek árnyalt és
változatos alkalmazásával többletjelentést is adunk a szövegnek, és segítjük az
olvasó szövegértését. De nem érünk el kedvező hatást az írásjelek változatosságával,
ha nem társul mindehhez valamiféle célszerűség, következetesség és rendszersze
rűség. Ahogyan a stíluseszközök alkalmazásában is érdemes egységre és harmóniára
törekednünk, ugyanúgy kell tennünk a szöveg központozásakor is. Ha azonos helyzetekben azonos írásjeleket választunk, a szöveg hasonló mozzanatait az írásjelekkel is
egymáshoz fűzzük.

Az írásjeleket részben jelezzük a hangos beszédben is. Ugyanakkor
az írásjelek egy részét, például a vesszőket bizonyos szöveghelyzetekben
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a hangos beszédben elnémítjuk. Ha minden vesszőt egyformán életre
keltenénk, beszédünk akadozóvá, töredezetté válna. Máskor pedig a
központozás hiánya ellenére tartunk szünetet. Tehát a hangos szövegben – ha szükséges – az írott szöveg írásjeleit a kommunikációs céloknak megfelelően átértékelhetjük.
Bármilyen kis szövegrészletről legyen is szó, mindig a szöveg egésze
szempontjából kell kiválasztani a legmegfelelőbb szövegképet. Soha ne
felejtsd el, hogy munkád külső formája is árulkodik rólad!
Nézz utána
az interneten, kérdez
meg környeze d
tedben,
hog y mennyi
vel volt
nehezebb az
írott
szöveg nem n
yelvi
stíluseszköze
inek alkalmazása az
írógépek korszaká
ban!

Az írott szöveg nem nyelvi stíluseszközei: az ábrák, a tagolás, a tördelés, a tagolójelek, a kiemelések, a betűtípus,
a színek, a keret, az írásjelek.

1. Milyen nem nyelvi jelek lehetnek stíluseszközök a hangzó
szövegben?
2. Mi a szerepük a mondat- és szövegfonetikai eszközöknek?
3. Milyen nem nyelvi stíluseszközöket alkalmazhatunk az írott
szövegben?
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14. A hivatalos stílus

A hivatallal szóban és írásban egyaránt kapcsolatba kerülhetünk. A hivatalos stílusú írásbeli szövegeket többnyire a különféle intézmények
használják maguk között, valamint az emberekkel való érintkezésben,
és a társadalom tagjai alkotják őket hivatalos helyzetekben. A hivatalos
stílusrétegbe tartozó szövegek közé soroljuk többek között a kérvényt,
a pályázatot, a rendeletet, a hivatalos levelet, a hivatali tájékoztatót,
a jegyzőkönyvet stb. Leginkább tájékoztató céllal alkotják őket, ritkábban szerepet kap bennük a kommunikáció felhívó funkciója is,
de teljesen hiányoznak belőlük az érzelemkifejező mozzanatok. Nem
feltétlenül törekszenek világos, szemléletes mondatszerkesztésre, közérthetőségre. A hivatalos szövegekben gyakran találni túlbonyolított,
terjedelmes, többszörösen összetett mondatokat. Kedvelik a sablonszerű mondatformákat.
Szókincsük egy része a jogi szaknyelvből merít. A hivatalosság
megmutatkozik a kötőszók (illetve, ennélfogva, valamint, tudniillik), a
szakszók és az idegen szavak használatában. A pontosság érdekében
sokszor túlságosan részletezően fogalmaznak, sok bennük az ismétlés.
Nem ritkák a terpeszkedő kifejezések, a zárójeles megjegyzések és a
terjedelmes szószerkezetek sem.
Hangnemük személytelen, gyakran elidegenítő. Ez különösen az
igehasználatban mutatkozik meg. Nyelvhasználatukra nem mindig
jellemző az igényesség, előfordulnak bennük nyelvi, szövegszerkesztési
hibák. Nem jellemző rájuk az esztétikai hatásra való törekvés, nem
alkalmazzák a képszerűség stíluseszközeit.
Mutassátok be a hivatalos stílus jellemzőit a következő szövegekben!



17. § (1) Ha a reprezentatív közös jogkezelő szervezet – az erre vonatkozó hatósági
engedélyben meghatározott körben – a felhasználónak engedélyt ad a felhaszná-
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lásra vagy a felhasználóval szemben díjigényt érvényesít, a felhasználó jogosult a
reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelés szempontjából érintett valamennyi jogosult azonos műfajú szerzői műveinek vagy kapcsolódó
jogi teljesítményeinek – a törvény előírása vagy a jogosultak elhatározása alapján
közös jogkezelés alá tartozó – felhasználására is, az ezekre vonatkozó jogdíjak azonos feltételek alapján történő megfizetése mellett, függetlenül attól, hogy a jogosult a reprezentatív közös jogkezelő szervezet részére az érintett körben adott-e
jogkezelési megbízást.
(2) Ha a reprezentatív közös jogkezelő szervezet az (1) bekezdés alapján olyan
jogosult vonatkozásában is végez közös jogkezelési tevékenységet, aki a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés körében a közös jogkezelésre külön jogkezelési megbízást nem adott, az ilyen jogosultat az egyébként a jogkezelési megbízás hatálya
alá tartozó körben ugyanolyan jogok illetik meg, mint a jogkezelési megbízást adó
jogosultakat. A reprezentatív közös jogkezelő szervezet alapszabályának és egyéb
szabályzatainak közös jogkezelési tevékenységre vonatkozó rendelkezéseit – ideértve a jogosultakra vonatkozó, valamint a 11. § szerinti nem kereskedelmi célú
felhasználás engedélyezésével kapcsolatos feltételeket is – az (1) bekezdés alapján
képviselt jogosultakra is alkalmazni kell.
(Részlet a 2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó
jogok közös kezeléséről megnevezésű törvényből)




TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ÉVI LOMTALANÍTÁSRÓL
Társaságunk a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edényzetbe) gyűjti össze és szállítja el. Amennyiben olyan felesleges bútorai, használati tárgyai vagy eszközei vannak, amelyek mások számára még használhatóak,
azokat leadhatja a Szemléletformáló és Újrahasználati Központjainkban, vagy
érdeklődjön a segélyszervezeteknél, hiszen ezzel segíthet másokon.
A lomok kikészítési időszakai:
Nyomatékosan felhívjuk a lakosok figyelmét arra, hogy az itt jelzett időszak a kerület egészét érintő lomkikészítési időintervallum. Az ingatlant érintő lomtalanításról, illetve a lom kikészítésének pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba
eljuttatott hírlevélből tájékozódhatnak. Az időpontok kialakításánál fokozott figyelmet fordítunk a hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, valamint a
választásokra, amikor Társaságunk lomtalanítást nem végez.
Mivel közterület-szennyezési szabálysértést követ el az, aki nem a megjelölt
időpontban készíti ki a lomokat, ezért Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a hivatalos tájékoztató levelünkben megjelölt
napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat a lakosok.
(Részlet a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság [FKF Nonprofit Zrt.]
lomtalanításról szóló tájékoztatójából. Forrás: fkf.hu)
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15. A hivatalos ügyintézés

Mindennapi életünkben gyakran fordul elő az, hogy valamilyen hivatalos beszédhelyzetben kell írásban megnyilvánulnunk. Ezekben a helyzetekben kommunikációnkat szigorú normák határozzák meg. A formális helyzetek megkövetelik a választékos beszédmódot, a világos és
érthető megfogalmazást. Ilyen esetben jobban törekszünk a tartalmi
és szerkesztésbeli pontosságra, a kommunikációs helyzethez illő nyelvi
(és nem nyelvi) megfelelésre.

A hivatalos levél
hivatalos
levél

Hivatalos ügyeink intézése során számos olyan helyzet adódik, amikor fel kell vennünk a kapcsolatot egy intézménnyel vagy hatósággal.
Ilyenkor az üzenet céljának megfelelő hivatalos levéltípusokat (pl. kérvény, panaszlevél, bejelentés) alkalmazunk. Ezeknek a szövegfajtáknak
általános jellemzője a hivatalos érintkezés szabályainak megfelelő tar
talmi és formai szabályosság. A szigorú tématartás és áttekinthető
ség mellett minden esetben meg kell jelenniük a hivatalos levél formai
kellékeinek (pl. fejléc, hivatalos megszólítás, keltezés).
A beadványok esetében mindig ügyeljünk a tényszerű, világos elő
adásra, és kerüljük az érzelmes, a túlzottan személyeskedő megfogalmazást! A hivatalos levél e típusába tartoznak még például a következők:
bejelentés

Az érintett hivatalos szerv tudomására hozunk valamely
tényt, információt, változást.

javaslat (előterjesztés)

Általunk jónak tartott intézkedés meghozatalát
szorgalmazzuk.

panaszlevél

A feladót valamilyen jog- vagy érdeksérelem érte, amelynek
orvoslását várja (panasz előadása és kérés megfogalmazása).

fellebbezés

Minket hátrányosan érintő határozat megváltoztatását
kérjük.
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Figyeljétek meg az alábbi hivataloslevél-mintán hogy milyen kötelező formai elemei vannak ennek a műfajnak!
Abaligeti Lóránt
9768 Szellőlaka, Damjanich u. 5.
Dénesfai Kálmán igazgató úr részére
Arany János Gimnázium
9768 Szellőlaka, Arany János u. 176.
Tárgy: támogatás kérése osztálykiránduláshoz
Tisztelt Igazgató Úr!
A május végén esedékes osztálykirándulás ügyében fordulok Önhöz.
Osztályunk régóta tervezte már, hogy ellátogat testvériskolánkba,
Kolozsvárra. Ezzel kapcsolatban egy nehézség merült fel.
A májusi hosszú hétvége három napja (2021. május 22. és május 24. között) kevés lenne egy határon túli osztálykirándulás lebonyolítására. Ezért
tisztelettel kérjük Önt, hogy engedélyezzen osztályunk számára további
két nap távollétet!
Kérem Igazgató Urat, hogy támogassa erdélyi osztálykirándulásunk
megvalósulását azzal, hogy engedélyezi, hogy az május 22-től május 26-ig
tarthasson!
Tisztelettel:
Budapest, 2021. március 18.

A 10/B osztály tanulói nevében
ABALIGETI LÓRÁNT
osztálytitkár

A kérvény
A kérvényben valamilyen hivatalos kéréssel fordulunk írásban egy intézményhez, hivatalos személyhez vagy hatósághoz. A hivatalos levél
formai kellékeinek feltüntetése mellett ügyeljünk a kérvény szerkezeti
felépítésére! A címzett megszólítását követően a levél első bekezdésében
fogalmazzuk meg kérésünk tárgyát, majd a további bekezdés(ek)ben röviden és pontosan, érvekkel indokoljuk annak jogosságát, befejezésképp
megismételjük kérésünket (pl. A fent felsorolt indokaim alapján bízom
kérelmem kedvező elbírálásában). A levél bal alsó részén tüntethetjük fel
„Melléklet:” címszó alatt azokat a dokumentumokat, amelyeket kérelmünkhöz kívánunk csatolni. Kérvényünk megírása előtt érdemes tájékozódni a címzett intézmény információs csatornáin, hiszen manapság
számos intézmény segíti kérvényünk gyors megírását és elbírálását a
külön erre a célra közzétett formanyomtatvánnyal.
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kérvény

Keress az interneten kérvénymintákat, majd ezek alapján írj egy kollégiumi
felvétellel kapcsolatos kérvényt, amelyben jelölöd a kérvényben szükséges
elemeket!

A hivatalos levelek másik nagy csoportjába tartoznak azok az esetek,
amikor a hivatalos szerv írásos formában keresi meg a magánszemélyt:
értesítés

A hivatalos szerv reagálása, válasza korábbi levelünkre, kérelmünkre vagy tájékoztatása valamely minket érintő ügyben.

felhívás

A hivatalos szerv egy adott személy vagy közösség figyelmét hívja
fel egy tényre, kötelezettségre, feladatra.

felszólítás

Kényszerítőbb, követelőbb figyelmeztetés valamely kötelezettség
teljesítésére.

meghívó

Egy eseményről történő értesítés, amely magában foglalja annak
idejét, helyét, célját, tartalmát.

határozat

A hivatalos szerv döntéséről tájékoztató okirat, amely tartalmazza
a rendelkezést, annak indoklását, valamint a határozatot kézhez
kapó további személyek, intézmények megnevezését.

igazolás

A hivatalos szerv által kiállított okirat, amely tanúsítja, hogy valaki
milyen képesítéssel rendelkezik, és azt milyen körülmények között
használhatja.

engedély

Olyan nyilatkozat, amelyben valakinek valamit hivatalosan
megengednek.

A nyilatkozat és a szerződés
nyilatkozat

szerződés

A nyilatkozat olyan bejelentés, amelynek tartalma valamely tény, jogállás kijelentése: kifejezhet tiltakozást, elhatárolódást, valamihez történő
hozzájárulást. A nyilatkozat tartalma sokféle lehet: nyilatkozhatunk a
nagykorúságról, a titoktartásról stb. A nyilatkozat megtételének jogi
következményei vannak.
A munkavállalással, hivatalos ügyekkel kapcsolatos egyik legfontosabb okirat a szerződés. Ebben a szerződő felek kötelezettséget vállalnak valamely szolgáltatás teljesítésére, illetve annak követelésére.
Tartalmát tekintve a szerződés sokféle lehet: adásvételi, bérleti, házassági vagyonjogi, öröklési, ajándékozási vagy éppen munkaügyi szerződésről stb. beszélhetünk. A szerződés formai kellékei: a szerződő felek
megnevezése és adatai, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás meghatározása, a szolgáltatás teljesítésének helye, ideje és módja, a szerződéses
biztosítékok meghatározása, a keltezés és a felek aláírása.
98

Keressetek mintákat az interneten a tankönyvben szereplő szerződéstípusokra! Fogalmazzátok meg, milyen formai elemekből állnak az egyes típusok!

A meghatalmazás
A meghatalmazás olyan irat, amelyben megbízunk valakit, hogy helyettünk járjon el valamely hivatalos ügyben. A meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazó nevét és adatait (lakcím, személyiigazolvány-szám), a meghatalmazott nevét és adatait (lakcím, személyi
igazolvány-szám), a meghatalmazás tényét (amire vonatkozik) és időtartamát (amikor a meghatalmazott eljárhat az ügyben), a keltezést, valamint a meghatalmazó és meghatalmazott aláírását, a legtöbb esetben
pedig szükség van két tanú nevére, lakcímére és aláírására is.

meghatalmazás

Az elismervény
Gyakran előfordul, hogy írásban is kell rögzítenünk azt, ha valakitől
pénzt vagy valamilyen tárgyat kapunk, átveszünk. Ilyenkor elismer
vényt írunk. Az elismervény tartalmazza, hogy kitől, mit, esetleg milyen értékben, milyen célból, mikor, milyen feltételek mellett vett át az
aláíró. Egyik iratról sem hiányozhat a megnevezés, a pénzösszeg pontos
megjelölése számmal és betűvel, az összeg rendeltetése, az átadó neve,
a keltezés és az átvevő aláírása valamilyen őt azonosító adatával (pl.
személyi igazolvány száma).
1. Nevezd meg a hivatalos levél általános formai jellemzőit!
2. Mikor írunk kérvényt? Milyen a kérvény szerkezete?
3. Milyen hivatalos irattípust kell választanod a következő helyze
tekben? Válassz egyet közülük, majd írd meg az adott beszédhelyzethez szükséges hivatalos stílusú szöveget!
 Le szeretnél mondani egy előfizetést.
 Át szeretnél venni egy csomagot a postán egyik rokonod helyett.
 Előleget fizetsz egy autóra.
 Érdeklődni szeretnél az adott szolgáltatónál, hogy mikor lesz nálatok a
lomtalanítás.
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elismervény

16. Az álláskeresés
Az önéletrajz
önéletrajz

A magánszemélyek hivatalos szervezetekhez benyújtott egyik fontos
irata az önéletrajz és az ahhoz gyakran kapcsolódó motivációs levél.
Önéletrajzot akkor írunk, amikor egy állást pályázunk meg, iskolai intézménybe jelentkezünk vagy egy pályázat elbírálásához mellékletként
csatolunk. Ebben bemutatjuk önmagunkat, képességeinket, személyiségünk alakulását.
A hagyományos önéletrajz fogalmazásszerűen ismerteti az önéletrajzíróról elvárt információkat, míg a modern típusú vagy amerikai
önéletrajz inkább vázlatpontos áttekinthetőséggel közli azokat.
Az önéletrajz mindkét esetben az alábbiakról tájékoztat:
●● személyi adatok (név, lakcím, elérhetőségek, születési hely, idő)
●● tanulmányi adatok (iskolák fordított időrendben)
●● a megszerzett végzettség(ek)
●● szakmai tapasztalatok (korábbi munkahelyek, eredmények)
●● a pályázó megszerzett kompetenciái (pl. nyelvismeret, vezetői engedély,
számítógép-használat, szociális tevékenység során szerzett képességek)
●● személyes információk (érdeklődés, szabadidős tevékenység)
A szakmai önéletrajz a személyes részeket a lehető legrövidebben
közli, és a szakmai munkásságnak, a pályakép bemutatásának szentel
nagyobb teret. Részletesen ismerteti az elért eredményeket, és ha van
ilyen, felsorolja a fontosabb publikációkat, tanulmányokat. Az egész
Európai Unió területén hivatalos helyeken (pályázatok, ösztöndíjak)
az ún. Europass önéletrajzot kérik, amely egységes, előre megadott
szempontokat tartalmaz. Az önéletrajz esetében se feledkezzünk meg
a keltezésről és az aláírásról, valamint az esetleges mellékletek (pl. végzettséget igazoló okmányok) csatolásáról.
Mi lenne álmaid állása? Az europass.eu oldal segítségével készítsd el Europass önéletrajzodat úgy, hogy egy téged érdeklő munkakörre jelentkezel!
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A motivációs levél
Az önéletrajzhoz gyakran elvárt bemutatkozási forma a motivációs
levél is. A motivációs levél formailag a hivatalos levél szabályait követi, tartalmilag pedig a pályázó mutatkozik be annak érdekében,
hogy lehetséges munkaadóját meggyőzze alkalmasságáról. A motivációs levélnek tartalmazni kell a betölteni kívánt állás megnevezését, a
pályázó érveit arra, hogy alkalmas betölteni a megpályázott állást (pl.
végzettségek, korábbi tapasztalatok, megszerzett tudás, képességek,
kompetenciák, személyes tulajdonságok), valamint a pályázó személyes
motivációját, jövőbeni céljait a végezni kívánt munkával kapcsolatban.

motivációs
levél

Az állásinterjú
Az állásinterjú lehetőséget teremt arra, hogy az állásra pályázó személyesen, szóban is megerősítse pályázói szándékát. A munkaadó számára
pedig jó alkalom, hogy ellenőrizhesse az önéletrajzban megadott szakmai kompetenciákat, a munkavállaló-jelölt személyes rátermettségét.
Az állásinterjúval kapcsolatban van néhány dolog, amire érdemes
figyelnünk:
●● a pontos érkezés,
●● bemutatkozásunk legyen jól érthető és határozott,
●● az udvarias viselkedés,
●● a tegeződés kerülése (kivéve, ha felajánlják az interjúztatók),
●● az alkalomhoz illő öltözék, rendezett megjelenés,
●● a mobiltelefonunk lenémítása stb.
Legyünk tájékozottak a megpályázott pozícióval és az állást meghirdető munkahellyel kapcsolatban. Tudatosítsuk magunkban, miért
is lennénk alkalmasak az adott munkakörre. Érdemes átgondolnunk
olyan, az állásinterjún klasszikus kérdést, feladatot, mint például, hogy
nevezzük meg három jó és három rossz tulajdonságunkat. Érdemes
gyakorolnunk rokonainkkal, barátainkkal az interjút, hogy hozzászokhassunk, rutinosabban kezelhessük ezt a sajátos beszédhelyzetet.
Beszélgess olyan rokonaiddal, ismerőseiddel, akik már vettek részt állásinterjún! Kérd meg őket, hogy meséljenek az interjún szerzett tapasztala
taikról! A beszélgetés információi alapján írj egy 10 pontból álló jó tanácsokat
tartalmazó listát!
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állásinterjú

17. A szónoki stílus

A közéleti szövegek közé soroljuk többek között a szónoki beszédet, az
előadást, a felszólalást és a hozzászólást. Mindegyik típusú szöveg közös
stílussajátossága, hogy a kommunikációs funkciók közül hangsúlyos
szerepet kap bennük a felhívás, a meggyőző érvelés. Ennek érdekében
mozgósítja a szövegalkotó a különféle stíluseszközöket.
A szónoki beszédnek a célja elsősorban a meggyőzés. Ezért a felhívó, tájékoztató szerepen kívül fontosak a szónoki beszéd szövegében az
érzelemkifejezés eszközei is. A szöveg egészét jellemzi a hatásosságra
való törekvés, ennek szolgálatában állnak a különféle stíluseszközök.
Az érvelés alátámasztására szívesen alkalmazzák a szónokok az alakzatokat, gyakran aknázzák ki a szóképekben, a hangzó beszéd zenei
eszközeiben rejlő stíluslehetőségeket. A mondatformák is a meggyőzés
eszközei, nem ritkák a szónoki beszédben a költői kérdések, a felszólítások, a felkiáltások sem.
Szóhasználatát az igényesség, a választékosság jellemzi, gyakran
ünnepélyesség sugárzik a szövegből. A mai szónoki beszédekre azonban már kevésbé jellemző a pátosz, mint az ókor nagy szónokainak
beszédeire. A szöveg nyelvezete világos, szemléletes, közérthetőségre
törekszik. A szöveg fölépítése is áttekinthető, általában meghatározott
rend szerint kapcsolódnak egymáshoz a szónoki beszéd egyes részei.
Elemezzétek,
mit fejeznek
ki
a rajzon láthat
ó
emberek nem
nyelvi
jelei!
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Mutassátok be a szónoki stílus jellemzőit Martin Luther King beszédének e
részletén! Nézzetek utána az interneten vagy a könyvtárban történetének!


„Ma azt mondom nektek, barátaim, hogy a jelen pillanat nehézségei és csalódásai
ellenére van egy álmom. Olyan álom ez, amely mélyen gyökerezik az amerikai
álomban.
Van egy álmom: egy napon felkel majd ez a nemzet, és megéli, mit jelent valójában az, ami a hitvallásában áll:
»Számunkra ezek az igazságok nyilvánvalóak; minden ember egyenlőnek lett
teremtve.« Van egy álmom: egy napon Georgia vöröslő dombjain a hajdani rabszolgák fiai és a hajdani rabszolgatartók fiai le tudnak ülni a testvériség asztala
mellé.
Van egy álmom: hogy egy napon még Mississippi állam is, amely ma az igazságtalanság és az elnyomás forróságától szenvedő sivatag, a szabadság és a jog
oázisává fog változni.
Van egy álmom: négy kicsi gyermekem egy napon olyan országban fog élni,
ahol nem a bőrük színe, hanem a jellemük alapján fogják megítélni őket.
Van egy álmom.
Van egy álmom: hogy egy napon Alabama államban, ahol a kormányzó ma
szünet nélkül csak a beavatkozásról és hatálytalanításról beszél, megváltozik a
helyzet, de úgy, hogy fekete kisfiúk és fekete kislányok testvérként, kézen fogva
járhatnak a fehér kisfiúkkal és kislányokkal.
Van egy álmom.
Van egy álmom: egy napon minden völgy fölemelkedik, minden hegy és halom
lesüllyed, az egyenetlen egyenessé lesz és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik
az Úr dicsősége, látni fogja minden ember.”
(Martin Luther King: „Van egy álmom…” – részlet. Avar János fordítása)



Nézzétek meg a ted.com oldalon Tim Urban Inside the mind of a master
procastinator ('A halogatás nagymesterének elméjében') című előadását
(magyar felirattal is elérhető)! Elemezzétek az előadás felépítését, szemléltetőeszközeinek használatát, stilisztikai sajátosságait!

1. Válassz egyet Kossuth Lajos beszédei közül (elérhetőek pl.
a mek.oszk.hu oldalon), majd segítségével mutasd be a
szónoki stílust!
2. Gyűjts információkat a következő témákban: szelektív hulladékgyűjtésre való buzdítás, a zene jótékony hatásai! Milyen
stilisztikai eszközöket alkalmaznál a meggyőzésre ezekkel a témákkal kapcsolatban?
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18. Az irodalmi stílus

A szépirodalmi szöveget stílusbeli összetettség és stílusrétegzettség
jellemzi, a különféle stílusrétegek és stílusárnyalatok általában együttesen jelennek meg, a nem irodalmi stílusoknál fokozottabban fonódnak össze benne. A szépirodalmi szövegek stílusa sokban eltér más
stílusrétegek sajátosságaitól. Minden műalkotás egyedi, így magán
viseli alkotójának a stílusjegyeit. Minden szempontból az összetettség,
a sokszínűség, a változatosság jellemzi őket. Igen nagy szerepük van
bennük a stíluseszközöknek, hiszen a kommunikációs funkciók közül
elsősorban az érzelemkifejezés, az esztétikai hatáskeltés jellemzi őket.
Stílusuk nemcsak alkotójuktól, hanem a műnemtől és a választott mű
fajtól is függ.
Beszélgessete
k
arról, mit olv
astatok vag y h
allottatok arró
l, hog yan
alkotnak a nag
y írók,
költők!

A szépirodalom szövegtípusaival, ezek szövegtani és stilisztikai jellemzőivel a műfajelmélet, a poétika foglalkozik. Más-más stílusjegyeik
vannak a líra, az epika és a dráma műnemébe tartozó szövegeknek,
valamint a műnemeken belül a több száz vagy ezer éve hagyományozódó irodalmi műfajoknak (például: a tragédiának, a komédiának, a szín104

műnek; az epigrammának, az ódának, a szonettnek; az anekdotának, a
novellának, a regénynek). Az egyes műnemeken belül is nagy eltérések
lehetnek műfajonként.
Hasonlítsatok össze például Petőfi Sándortól egy szerelmi témájú dalt és egy elégiát! Általában igen nagy a szépirodalmi szövegek
expresszivitása (kifejezőereje) a gyakrabban előforduló szóképek és
egyéb sajátos stíluseszközök miatt. Minden szépirodalmi műben fontos a szavak konnotációja, vagyis a stíluselemeknek a szövegkörnyezet
hatására kapott többletjelentése. A szöveg üzenetének megfejtésében
kiemelt szerep jut az olvasónak, hiszen a szövegek megértését befolyásolják az olvasó élettapasztalatai, előismeretei, a világról alkotott
tudása is.
Az olvasó értelmezésétől is függ például azoknak az irodalmi szövegeknek a stílushatása, amelyekbe más szövegek jelöletlenül vagy
megjelölve beépülnek. Ha az olvasó felismeri a beépülő szöveget, akkor
az eredeti szöveg stílussajátosságai is hozzájárulnak a főszöveg stílushatásához. Számos régi és kortárs szerző él műveiben az intertextualitás
lehetőségével. Az irodalmi szövegek stílusának erős rétegzettsége és
egyedisége miatt más módon olvassuk és értelmezzük a szépirodalmi
szövegeket, mint a többi szövegtípust.

A zeneiség stíluseszközei
Keresd meg a könyvtárban vagy az interneten Weöres Sándor A versről
című írását, amely A teljesség felé című művében jelent meg. Válaszolj a
következő kérdésekre a szöveg alapján!
Milyen módszerrel ismerhetjük meg egy vers hangzását?
Miért fontos egy vers hangzása?

A szöveg – ahogyan Weöres Sándor is megfogalmazta – hangzásával is
hat ránk. Bár a hangoknak önmagukban nincs jelentésük, de van esztétikai hatásuk, kifejezőerejük.
Így ír az u hangról Radnóti Miklós:


…ha megharagszol, ép
olyan vagy, mint az ú,
mélyhangu, hosszan zengő és sötét…
(Radnóti Miklós: Hasonlatok)
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a zeneiség
stílus
eszközei

Radnóti Miklós szövegrészlete is bizonyítja, hogy a hangok és a
hangkapcsolatok kellemes vagy kellemetlen benyomást kelthetnek
bennünk. A hangok képzési sajátosságaiból fakadó eltérések miatt
egyes szavakat, szövegrészleteket jól hangzónak, míg másokat ros�szul hangzóknak érzünk. A jóhangzást (eufóniát) fokozzák például a
zöngés mássalhangzók (ballag), vagy előidézheti a magánhangzók változatossága is (fülemüle). Rosszhangzást (kakofóniát) eredményezhet
a mássalhangzók torlódása (strand), a magánhangzók egyhangúsága
(megvesztegethetetlen). Fontos, hogy névadáskor is a jó hangzásra törekedjünk, a keresztnév és a családnév hangzása egymáshoz illő legyen.
A Fekete családnévhez például nem szerencsés a Demeter keresztnevet
választani. Egyes hangokat vidámabbnak, világosabbnak érzünk (i, e),
míg másokat inkább sötétebbnek, szomorúbbnak (u, o). A hangokkal a
szövegben érzelmeket, állapotokat fejezhetünk ki. Ezt a hatást, kifejezőerőt hangszimbolikának nevezzük. A hangok hatása függ szövegbeli
gyakoriságuktól. A zeneiség stíluseszközei a szöveg kifejezőerejét gazdagítják.
Vajda Jánosnak hanghatásokban gazdag Nádas tavon című versében
a kellemes ringatózás érzését keltik, fejezik ki a gyakran ismétlődő nt,
nd, ng hangkapcsolatok.


Mint az árnyék, leng a csónak,
Mint az árnyék, olyan halkan,
Észrevétlen, mondhatatlan
Andalító hangulatban.
(Vajda János: Nádas tavon)


A szöveg hanghatását erősíti az is, ha ugyanaz a hang ismétlődik a
szavak elején. Ezt a jelenséget betűrímnek, idegen szóval alliterációnak
nevezzük. Az alliteráció az egyik legősibb stíluseleme a népköltészetnek is.


Fáradhatatlan felhők görgetik
Hallotátok hírét
az égen lomha lavináikat.
Híres Barassónak?
(Szabó Lőrinc: Pannón ősz)	  (Népballada)


Az alliteráció kedvelt stíluseszköz a mindennapi szövegekben és
a reklámszövegekben is. A jóhangzás kedvéért gyakran választanak
a családnévvel alliteráló keresztnevet. Más esetekben az alliteráció a
stílushatáson túl a memorizálást is segíti. Új osztálytársak bemutatkozásához ajánlják, hogy alliteráló beszélő nevet válasszanak: Álmodozó
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Ágnes, Leleményes Lajos. Más esetben a figyelemfelhívás eszköze is
lehet: Dobja a szemetet a szemrevaló színes szemetesekbe!

A hangutánzó és a hangulatfestő szavak stílusereje
Különösen nagy kifejezőerejük van a szövegben a hangutánzó és a
hangulatfestő szavaknak. Mivel hangalakjuk is felidézi vagy sejteti a
szavak jelentését, jobban megmozdítják a képzeletünket. A harangszót
érzékelteti Arany János a következő versrészlet hangutánzó szavaival:


Zendül, kondul szent harangszó,
Csengve, bongva messze hangzó.
(Arany János: Az ünneprontók)


Az emberi hangot utánzó szavak sokat elárulnak az ember körülményeiről, kedélyéről, belső állapotáról is. Tamási Áron szívesen élt a
hangutánzó szavak kifejezőerejével regényeiben:

hangutánzó
szó



Hümmögött egyet a legény, utána Lőrincre nézett.
(Tamási Áron: Teremtett világ)


A hangutánzó szavakhoz hasonlóan hatásuk van a szövegben a
hangulatfestő szavaknak, amelyek hangalakjukkal nem utánoznak
semmit, hanem érzékeltetik, felidézik a fogalom jelentését, pontosabban
annak hangulatát.


Ezek itt mind sötéten, zárt szemmel, bumfordi módra, szétszórva álldogálnak.
(Móricz Zsigmond: Új földesurak)


A rím is fokozza a zeneiséget, a szöveg hatását. A sorvégi hasonló
hangzású hangok összecsengése valamilyen hangulatot kelt, összekapcsolja a rímelő szavakat jelentésben, ezáltal erősíti, módosítja a szöveg
jelentését.


Rengeteg erdők rejtelmes mélye
Rejti el őket nappal is éjbe.
(Kozma Andor: A magyarok symphoniája)


A szöveg zenei hatását fokozza a ritmus is. A gyors mozgást sugallják
Petőfi Sándor versében a rövid szótagok.
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hangulat
festő szó



Ninini:
Ott az ürge,
Hű, mi fürge,
Mint szalad!
(Petőfi Sándor: Arany Lacinak)


Különleges hatása van annak, ha a sor végén nem ott törjük meg a
versmondatot, ahol ezt a természetes tagolás kívánná.


…s ott messzebb, kint a réten
a permeteg sötétben
borzong a félreugró
nyulak nyomán a fűszál.
(Radnóti Miklós: A mécsvirág nyílik)


mondatés szöveg
fonetikai
eszközök

Ennek a sorvégi áthajlásnak, idegen szóval enjambement-nak (ejtsd:
anzsambman) a szerepe szövegkörnyezettől függően lehet a gondolat megszakítása vagy továbblendítése, esetleg tartalomkiemelés vagy
feszültségkeltés.
A hangzó szöveg hatását fokozzák a mondat- és a szövegfonetikai
eszközök is. Mondandónk értelmét erősíthetjük, sőt módosíthatjuk
is, ha élünk a hangsúlyozásban, a hangszínváltoztatásban, a hanglejtésváltozatokban és a beszéddallamban rejlő lehetőségekkel. Az sem
mindegy a hallgatókra gyakorolt hatás szempontjából, hogy beszéd
közben mikor tartunk szünetet, milyen hangerővel és milyen gyorsan
beszélünk.
A zeneiség stíluseszközei a szövegben: a hangok zenei hatása,
a hangszimbolika, az alliteráció, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak használata, a hangalaki újítások, a rím,
a ritmus, a mondat- és szövegfonetikai eszközök.

1. Melyek a zeneiség stíluseszközei?
2. Gyűjts példákat a zeneiség stíluseszközeire a reklámokban
és a hirdetésekben!
3. Keress példákat a zeneiség stíluseszközeire dalszövegekben!
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A szókincs mint stíluseszköz
A szöveg vagy szövegrészlet stílushatása gyakran származik abból,
hogy a szövegalkotó milyen szókincsrétegből meríti a szöveg szavait,
kifejezéseit. A tájnyelvi szavaknak környezetfestő, hangulatfelidéző szerepük lehet a szövegben. Népi alakok beszédében természetes módon
keverednek a tájnyelvi szavak a köznyelvi kifejezésekkel:


Az ördög emelgette helyben a lábait szaporán:
– A hideg mindjárt megveszen.
– Gyere bé s fűtőzzél meg!
(Tamási Áron: Ördögváltozás Csíkban)


Más nyelvváltozatok szavai is meghatározhatják a szöveg stílusát.
A korhűség igényét szolgálják azok a szavak, amelyek nyelvünkből
ugyan már kivesztek, csak az írók, költők használják fel őket a szöveg
hatásosságának a fokozására. Áprily Lajos versében ezért van nagyobb
stílusértéke az ősrégi, archaikus verő szónak, mint a kalapács alaknak.


Előbb csak a kiskalapács szólt,
a mester indított vele,
kondult a középső s utána
a nagy verő zúgott bele.
(Áprily Lajos: A régi házban)


Az írók, költők, újságírók gyakran élnek azzal a stíluseszközzel, hogy
olyan szavakat alkotnak, amelyek addig nem léteztek. A szövegkörnyezet teszi érthetővé ezeket az új szóalkotásokat, neologizmusokat.
Különösen gazdag ilyen költői leleményekben Juhász Ferenc költészete.
Elemezd Pilinszky János és Szabó Lőrinc egyéni szóalkotásainak stílushatását!



Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.
   (Pilinszky János: Négysoros)


Álommá zsongul a tücsökzene.
Majd a legpuhább lepke is elül,
a Hold a szomszéd kertbe menekűl
s ott játszik tovább, ezüstcsöndü fény,
a pók sokszögű tündérlemezén.”
(Szabó Lőrinc: Holdfogyatkozás)
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Gyűjts az ifjúsági nyelvből szemléletes neologizmusokat!

Az idegen szavak is sokféle stílushatást eredményezhetnek a szövegben. Fokozó szerepű az idegen szó a következő versrészletben.


Persze nagyon szép, nagyon impozáns fogadtatás kellene.
(Kaffka Margit: Színek és évek)


Mi a véleményed az idegen szavakat alkalmazó reklámokról?

A szófajok stílushatása
A szöveg jelentését meghatározza a szófajok kiválasztása is, különösen,
ha a szokásosnál nagyobb számban szerepelnek a szövegben. Többnyire
állapotszerűséget, mozdulatlanságot sugall az a szöveg vagy szövegrészlet, amelyben nem találunk igét, amelyet a névszói, idegen szóval
nominális stílus jellemez.


Piros Ősz, piros Föld, piros Ég,
De a gondolatok ma: kormok,
De a gondolatok feketék.
(Ady Endre: Nóták piros ősszel)


Az igéket halmozó szöveg stílusát idegen szóval verbális stílusnak
nevezzük.


Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.

Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.
(József Attila: A Dunánál)


Az igenevek halmozásával teszi szemléletesebbé az állapotleírást Ady
Endre következő versrészletében.
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Remegve, bújva, lesve, lopva
Nézni egy idegen halottra.
(Ady Endre: Sírni, sírni, sírni)


A szöveg hírértékét növeli, ha egy szó a köznyelvitől eltérő szófaji
szerepben szerepel a szövegben. Ezt a jelenséget szófaji átcsapásnak
nevezzük. A következő példában a szórend mutatja, hogy két főnév
melléknévi szerepet kap a szövegben.


Óh igen, a fényt, napot, a derűt
illatok táncát, szélhalk őzikét,
s fent a kékben a habos gőzökét,
azt kellene most visszahozni, hogy
átjárjanak új, forró áramok,
nem a grönlandi szörnyek, nem ezek
a jegesmedve s rozmár hidegek…
(Szabó Lőrinc: Mozart hallgatása közben)


A tulajdonnevek hangulatkeltő hatását kiaknázva sok írónk talál
ki beszélő neveket. Gondolj Lázár Ervin mesefiguráinak nevére:
Dömdödöm, Mikkamakka stb.! Csokonai A méla Tempefői című szín
művében nem véletlenül adta hőseinek a következő nevet: Gróf Fegyver
neki, Báró Serteperti, Tökkolopi stb. Általános emberi tulajdonságot is
ki lehet fejezni tulajdonnévvel:


Úgy szeretnék gyáván kihunyni
S meg kell maradnom Herkulesnek.
(Ady Endre: A muszáj-Herkules)


A szólások, közmondások szintén hangulatosabbak, színesebbek,
kifejezőbbek köznyelvi megfelelőiknél. Arany János a szóláshasonlatban rejlő kifejezőerőt használja ki a következő versrészletében:


Szidja, mint a bokrot; akármit csináljon,
Azt se tudja szegény, mék lábára álljon.
Ha leül, az is baj; ha feláll, az is baj,
Pedig áldott ember Jóka, mint a friss vaj.
(Arany János: Jóka ördöge)
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Stílusteremtő lehetőségek a szó- és kifejezéskészlet szintjén
pl. a tájnyelvi és a csoportnyelvi szavak; a különféle szófajú
szavak; a tulajdonnevek; az állandósult szókapcsolatok
használata.

1. Milyen stílusteremtő lehetőségeket kínál számunkra
a szókincs?
2. Gyűjts példákat olyan reklámszövegekre, amelyekben a szavak,
kifejezések megválasztásának van kifejezőereje!
3. Fogalmazz olyan szöveget, amelyben nagy szerepük van az
állandósult szókapcsolatoknak!

A szóalakok mint stíluseszközök
A szóalkotás módja is stílushatás forrása lehet. A képzett szavak stílushatását akkor fedezzük fel igazán, ha összevetjük őket nem képzett
változatukkal. A gyakorító ige képzője kedélyességet, szinte idillikus
hangulatot sugall a következő népdalban.


A lábával csak úgy ringatgatja,
Szép szavával csak ezt dúdolgatja.
(Népdal)


A mellérendelő szóösszetételben rejlő elevenséget aknázza ki Petőfi
Sándor a János vitéz részletében:


Dúlt-fúlt Iluskának gonosz mostohája,
Hol marad, hol lehet oly soká leánya?
(Petőfi Sándor: János vitéz)


A szóalakok megválasztásával is sokféle stílusszínezetet adhatunk a
szövegnek. Emelkedettséget, fennköltséget sugároz a szenvedő igealak
a következő versrészletben:


Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbusong, s lehull a porba,
Amelyből vétetett.
(Ady Endre: A föl-földobott kő)
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A tárgyatlan ige tárgyas használata a szokatlanságával hat:


A fák vörös virágokat lázadnak
éjjel.
(Radnóti Miklós: Tavaszi vers)


A mondatformák mint stíluseszközök
A három jelzős szószerkezet egymás mellé rendelése az egyik hatáskeltő eszköz a következő közmondásban:


Széles asztal, keskeny abrosz, vékony vacsora.
(Közmondás)


Különleges hatása van a következő verssornak amiatt, hogy a rokon
értelmű szavak nem azonos mondattani szerepben vannak:


Sírok, zokogok keseregvén.
(Csokonai Vitéz Mihály: Édes keserűség)


A szóösszetétel és a szószerkezet egymásutánisága kelt feszültséget
Petőfi Sándor versrészletében:


Lennék én folyóvíz,
hegyi folyam árja.
(Petőfi Sándor: Lennék én folyóvíz)


A bővítmények közül stílushatásukat vizsgálva kitüntetett szerepe
van a költői jelzőnek:


A mindennapi gond veti
Reám kegyelmes, jó ködét.
(Tóth Árpád: Őszi vihar)


Kifejezőereje lehet a mondatterjedelemnek, a mondat szerkezettí
pusának. Az orosz író, Gogol művének főhőse, Akakij Akakijevics például egyszerű, tagolatlan és nagyon rövid mondatokban fejezi ki magát
A köpönyeg című elbeszélésben:


„– Hát én ezt... izé... neked... – Tudnunk kell, hogy Akakij Akakijevics javarészt
ragokban, határozószókban s végül olyan segélyszócskákban fejezte ki magát,
amelyeknek határozottan semmi értelmük sincs. Ha pedig valami nagyon nehéz
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a szóalak és
a mondat
forma mint
stíluseszköz

dologról volt szó, szokása szerint egyáltalán nem is fejezte be a mondatot, úgyhogy igen gyakran így kezdte a beszédet: »Ez igazán egészen izé...« – de aztán nem
jött semmi, maga is elfelejtette, mit akart mondani, vagy azt hitte, hogy már el is
mondta.”
(Makai Imre fordítása)


Egészen más hatást ér el a körmondat. A körmondat olyan hosszú
mondat, melynek hatását a benne megjelenő többszörös összetétel formai
arányossága, ennek megfelelő sajátos ritmikája adja. Hagyományosan
klasszikus, barokk és romantikus körmondatot különböztetünk meg.
A klasszikus körmondat felépítése a feszültségteremtésre, a késleltetésre, majd a csattanószerű befejezésre épül. Az azonos típusú mellékmondatok sorát a csattanószerű főmondat zárja le. Ilyen klasszikus
körmondat figyelhető meg Petőfi Sándor A XIX. század költői című
versében:


Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!


A barokk körmondat bonyolultabb alá- és mellérendelő összetett
mondatokból áll, melyben a gondolatok áramlása, asszociatív összekapcsolódása teremti meg a klasszikus körmondattól némileg szabályszerűtlenebb formát. A barokk körmondat látványszerű képalkotása,
lenyűgöző hatása, bonyolult összetettsége mutatkozik meg Pázmány
Péter mondatában:


És miképpen a szarvasok, mikor valamely nagy vízen általúsznak szarvokkal
terhelt fejeket az előtte úszók hátára tészik; a legelső pedig megfáradván elmarad,
és az utolsónak hátára hajtván fejét, annak segítségével künnyebbíti fáradtságát:
úgy az embereknek, akárkik légyenek, a világi munkák között segíteni kell egymást, és aki legelsőbb, a legutolsóbbtúl is künnyebbséget vehessen; hogy így kéz
kezet mosson és segítsen.


A klasszikus és barokk mondat lezártságával szemben a romantikus
körmondat eltérő jellege épp abban áll, hogy az egymással általában
mellérendelő viszonyban álló tagmondatok a befejezetlenség, a vég114

telenség érzetét keltik a befogadóban. Jókai Mór A kőszívű ember fiai
című regényének zárszava éppen ezt az érzést ébreszti fel a nemzet
sorsával kapcsolatban:


…Jó az Isten! – Zöld füvet ad a harcáztatta földnek, fehér bárányt a zöld fűnek,
ártatlan, szelíd angyalkát játszótársul a báránynak – feledés írját a mély sebnek –
jobb idők reményét a szegény magyar nemzetnek.


Gyakran épülnek be a mondatokba szervetlenül megszólítások,
indulatszók, felelőszók. A tagolatlanul kapcsolódó megszólítás is lehet
stílusélénkítő a szövegben. Meghitt hangulatot kelt Juhász Gyula versében a Tisza megszólítása:


Te vagy szívemnek legrégibb szerelme,
Szép, szőke tündér, édesbús Tiszánk.
(Juhász Gyula: A Tiszához)


Az állító és tagadó mondatforma szembeállítása gyakran a gondolat kifejezésének, a mondanivaló erősítésének az eszköze:


Tisza be nem vette,
Partjára vetette.
(Népdal)


Rózsa mindig nyílnál, el sem is virulnál!
Szerelem, szerelem, jaj be áldott volnál!
(Arany János: Toldi szerelme)

Arany János versrészlete azt is szemlélteti, hogy a mondat modali
tásának, a mondatfajtáknak is lehet stílusértékük a szövegben. Érzelmek
megszólaltatói a felkiáltó mondatok, figyelemfelhívó, nyomatékosító
szerepük lehet a szövegben a kérdéseknek. Nagy meggyőző erejük van
a költői kérdéseknek, amelyek valójában nyomatékos állítások:


S ha élet ez álom, miért oly zsibbatag,
Kimerült, kifáradt, egykedvű, sivatag?
(Arany János: Ha álom ez élet)


A szónoki beszédek kedvelt stíluseszköze a retorikai kérdés, amely
gyakran valójában kérdő formában megfogalmazott állítás: Ki nem
örülne egy váratlan ajándéknak? A retorikai kérdést csak az adott szövegkörnyezetben értelmezzük retorikai kérdésként, könyörgést, szemrehányást, tanácskérést vagy színlelt kételkedést is kifejezhetünk vele:
De hogy tennétek ilyet velünk? Meddig húzzátok még az időt? Fogadjuk
el ezt a rossz döntést? Nem jól ítélem meg talán a helyzetet?
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A mondaton, tagmondaton belüli szórendnek és a mondatrendnek
(a tagmondatok sorrendjének) van stílushatása a következő szövegrészletekben. Érzelemfokozó, ünnepélyességet keltő szerepű Vörösmarty
versrészletében a nyomatékos szórend:


Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar… […]


Légy híve rendületlenűl
hazádnak, oh magyar…
(Vörösmarty Mihály: Szózat)

Hírértéke van annak, ha megváltozik a szokásos szórend. A szokat
lan szórendet mint stíluseszközt idegen szóval inverziónak nevezzük.
Drámai hatást, feszültséget kelt a közbeékelés a következő idézetben,
hiszen megszakítja a gondolat ívét:


Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál…
(Vörösmarty Mihály: Szózat)



A különféle nyelvtani formáknak is stílushatásuk lehet a szövegben: a szóalakoknak, a szószerkezeti megoldásoknak, a
szórendnek, a mondatformáknak, a mondatfajtáknak és
a mondatrendnek.

1. Gyűjts példákat a megismert stíluseszközökre élőnyelvi
szövegekből!
2. Válassz ki egy irodalmi művet! Vizsgáld meg két szomszédos
mondatát, és alakítsd át a mondatokat többféleképpen úgy,
hogy a tartalmuk ne nagyon változzon! Mi a különbség a mondatváltozatok stílushatása között?
3. Írj változatos modalitású mondatok felhasználásával egy monológot!

A szöveg stílusa fontos szövegösszetartó erő, ezért a szövegtanban
megismert szövegépítő elemek is stíluseszközök lehetnek. A szövegformálásnak nemcsak kohéziós szerepe van, hanem egy-egy íróra, költőre,
sőt minden szövegalkotóra jellemző, milyenfajta kapcsolóelemeket,
szövegfelépítést használ. Előfordulásuk gyakorisága is hatással van az
olvasóra, a hallgatóra.
A szövegformálás stíluseszközei a szöveg egy-egy részletére vagy a
teljes szövegre hatnak. A szövegstilisztikai jelenségek közé soroljuk a
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mondatok közötti kapcsolatokat, a kötőszóhasználatot vagy kötőszó
hiányt, az egyéb nyelvtani kapcsolóelemek alkalmazását (az utalásokat,
az egyeztetést, a kifejtetlenséget a szövegben, a névelőhasználatot stb.)
is. A kifejtetlenség eszközével szívesen él például Örkény István egyperces novelláiban.
Stíluseszközzé válhatnak a szöveg jelentésbeli kapcsolóelemei is
(a téma-réma kapcsolatok, az ismétlés, a szinonimák, a körülírások stb.
alkalmazása). Jellemző a szövegalkotó stílusára, hogy milyenfajta megnevezésformákat használ a szövegben.
Válassz egyet Örkény István egyperces novellái közül (online is elérhetők
a mek.oszk.hu oldalon), majd jellemezd a szövegformálás stíluseszközei
szempontjából!

Stíluseszközzé válhatnak a szöveg jelentésbeli kapcsolóelemei is (a
téma-réma kapcsolatok, az ismétlés, a szinonimák, a körülírások stb.
alkalmazása). Jellemző a szövegalkotó stílusára, hogy milyenfajta megnevezésformákat használ a szövegben.
A szövegre hatnak a szövegfonetikai eszközök, a szövegegészt átfogó
időbeli, térbeli és oksági kapcsolatok, a szóképek rendszere, a szerkezettípus kiválasztása és a szerkezeti egységek megformálása.
Keressetek olyan verseket a következő költőktől, amelyekben tagolt, és
olyanokat, amelyekben egytömbös szövegfelépítést választottak: Babits
Mihály, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, József Attila, Nagy László, Pilinszky
János, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Kányádi Sándor! Elemezzétek a szerkezeti egységek megformálását stílushatás szempontjából!

Weöres Sándor
Buba éneke cím
ű
versének fontos
stílussajátossága
az a térbeli tágu
lás, amely az eg
yes vers�szakok első sora
in végigkövethe
tő. Keresd meg a vers
et a köny vtárba
n vagy az
interneten, maj
d mag yarázd m
eg, hogyan
jelenik meg a té
rbeli tágulás a sz
övegben!
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A térbeli fokozatok a lelki folyamatot is tükrözik. Tehát meghatározó a vers stílusában a szöveg térbeliségre épülő felépítése. Ezzel a
szerkesztésmóddal az elvágyódás és a visszavágyódás szorosan összetartozó érzéspárját is szemlélteti. E két érzéshez kapcsolódnak a szöveg
vissza-visszatérő motívumai.
A szöveg megformáltsága is stíluseszközzé válhat. A szövegformálás stíluseszközei: a mondat- és szövegfonetikai eszközök
használata, a jelentésbeli és a nyelvtani szövegkapcsoló elemek,
az utalások, az egyeztetés alkalmazása, a téma-réma viszonyok,
a kulcsszók hálózata a szövegben. A szöveg stílusát meghatározzák az időbeli, a térbeli és az oksági kapcsolatok, a
szövegtípus sajátosságai és a szerkezeti tagoltság is.

1. Milyen szövegformáló eszközöket sorolunk a stíluseszközök közé?
2. Gyűjts példákat a leckében bemutatott stíluseszközökre!
3. Elemezd saját fogalmazásaidban a szövegformáló eszközöket!

Plusz

Korstílusok, stílusirányzatok

Művészettörténeti tanulmányaid során minden bizonnyal találkoztál
már a korstílus és stílusirányzat fogalmaival. A korstílus egy adott
korszak jellemző, sokszor kizárólagos művészettörténeti irányzata. Ez
azt jelenti, hogy bizonyos korszakokban sajátos stilisztikai sajátosságok érvényesülnek valamennyi művészeti ágban, sőt azon túlmenően
a hétköznapi életben: a divatban, a viselkedésben, a gondolkodásban,
végső soron az emberi értékrendszerben is. A stílusirányzat egy adott
korszakra jellemző, de nem feltétlenül kizárólagos művészettörténeti
irányzat. A stílusirányzat tehát a korstílusnál szűkebb fogalom: minden
korstílus egyben stílusirányzat is, de nem minden stílusirányzat korstílus. Az antikvitás, valamint a középkor stílusjegyeit már irodalomórán
tanulmányoztad. Az alábbiakban vázlatos áttekintésben figyelheted
meg a középkor után jelentkező stílusirányzatok és korstílusok legfontosabb jellemzőit, rendszerezheted ismereteidet az általad tanult művek,
alkotók kapcsán.
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Reneszánsz

Az elnevezés eredete: A francia renaissance szó azt jelenti: ’újjászületés’, utalva az antik
világ eszményeinek, irodalmi jellegzetességeinek, tudományos szemléletmódjának újjászületésére.
Tere: Az Itáliából kiinduló stílusirányzat Itálián túl először Magyarországon, majd szerte
Európában elterjedt.
Ideje: XIII–XVI. század (a reneszánsz korstílusán belüli szakaszokat olasz elnevezéssel trecento, quattrocento és cinquecento néven is ismerjük).
Társadalmi alapja: A művészeteket támogató városi polgárság, fejedelmi és királyi udvarok.
Szellemi, eszmetörténeti háttere: A humanizmus, vagyis emberközpontúság a középkori
ember- és világképtől kissé távolodva az egyéniségre, a földi élet szépségeire (szerelem, természet, szellem, emberi test, művészetek) irányította a figyelmet.
A reformáció a vallás megújítása mellett az anyanyelvű bibliakiadással a nemzeti nyelvek fejlődésében is nagy szerepet játszott.
Főbb jellemzői: A reneszánsz, ahogyan elnevezése is mutatja, az ókori görög és római
kultúrát elevenítette fel. Az antikizálás magában foglalja az ókori versformák és motívumok utánzását, a harmóniára törekvést, a szabályos, letisztult formák kedvelését,
az arányos szerkesztést, a logikus érvelést és áttekinthető kompozíciót, valamint a
klasszikus példaképek követését. Az irányzat kedveli a természeti metaforák és motívumok használatát (virág, galamb, napfény stb.). Az alkotások az emberről, az emberi
érzésvilágról szólnak (szerelem, természet szeretete stb.).
Legismertebb irodalmi alkotói: Dante, Boccaccio, Petrarca, Shakespeare, Janus Panno
nius, Balassi Bálint

Manierizmus

A manierizmus a reneszánsz kései szakaszának stílusirányzata, egyben a barokk kor stílusának előképe. A fogalom az olasz maniera szóból ered, amelynek jelentése: ’mód, manír,
modorosság’. Az irányzat jellegzetessége a reneszánsz harmónia megbomlása, a kompozíció bonyolulttá válása, a bravúros rím- és mondatalkotás, a nyugtalanság és a misztikum megjelenése. A manierizmus stíluseszménye a pompa, a mesterségbeli virtuozitás, a
fejlett formaérzék. Legismertebb magyar alkotója Rimay János, Balassi Bálint tanítványa.

Barokk

Az elnevezés eredete: Az olasz barocco szó azt jelenti: nyakatekert okoskodás, utalva ezzel a barokk bonyolult formai megoldásokat előnyben részesítő vonásaira.
Tere: A földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás eredményeképpen a barokk Európa mellett az amerikai kontinensen (elsősorban Dél-Amerikában) is megjelent.
Ideje: XVII–XVIII. század. A korszak végét gyakran Johann Sebastian Bach halálához
(1750) kötik.
Társadalmi alapja: Szűkebb társadalmi alapja a jezsuita rend és annak mozgalma, majd
jellegzetesen a főúri, egyházi és udvari körök művészete lett.
Szellemi, eszmetörténeti háttere: A korstílus hátteréül az ellenreformáció mozgalma nevezhető meg, amely a katolikus egyház ismételt térnyerését jelentette.
Főbb jellemzői: A barokk művészet célja az ellenreformáció által elveszített híveknek a
katolikus egyházba történő visszacsábítása volt. Ezért az emberek lenyűgözésére törekedtek. Ennek eszközei: a szenvedélyesség, a pátosz, a monumentalitás (műfajokban,
formákban, képalkotásban egyaránt), a dinamizmus, az erőteljes díszítettség, a bonyolult formai megoldások használata (pl.: barokk körmondat), a látomásosság. Az irányzat eszmei tartalmának megfelelően a barokk ember eszménye Krisztus bajnokaként,
katonájaként (Athleta Christi/miles Christi) jelenik meg.
Legismertebb irodalmi alkotói: Pázmány Péter, Zrínyi Miklós, Gyöngyösi István.
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Rokokó

A XVIII. században virágzó stílusirányzat, a barokk túlhajtásaként jelentkezett. Stílusára a
kifinomultság, az apró részletek ábrázolása, a mesterségbeli tudás fitogtatása, a mesterkélt idilli hangulat megteremtése jellemző. Témája sem képvisel sokszor mást, mint szórakozást, gyönyörködtetést, kendőzött erotikát. Stilizált szerelmi jelenetek, játékos költői
képek, finomkodó modorosság jellemzi. Az alkotásokban gyakran jelennek meg virág- és
madármotívumok, kicsinyítő képzős főnevek (pl.: madárka), hangutánzó, hangulatfestő
szavak vagy egy vers zeneiségének eszközei (rímek, alliterációk, hangok összecsengései),
nyelvi játékossága. Leghíresebb magyarországi alkotója Csokonai Vitéz Mihály.

Klasszicizmus

Az elnevezés eredete: A szó a latin classis, ’osztály’ szóból származik (első osztályú).
Tere: Európa és Amerika.
Ideje: XVII. és XVIII. század.
Társadalmi alapja: polgárság, nemesség, udvari körök.
Szellemi, eszmetörténeti háttere: A felvilágosodás és annak gondolkodásformája, a racio
nalizmus az ész megismerőképességét és tevékenységét állította előtérbe. A felvilágosodás képviselői abban bíztak, hogy az emberi tudás segítségével kialakítható egy
boldogabb kor, melynek záloga a polgári társadalom megteremtése.
Főbb jellemzői: A klasszicizmus az ókori görög és római hagyományok követése a művészetben és az irodalomban. Arányosságra, harmóniára, kiegyensúlyozottságra és
méltóságra törekszik (pl.: tartalmilag a harmonikus természet bemutatása, ókori pásztorköltészet eszményi tájai, formailag a szabályos versforma, a dráma stb.). A művész
meghatározott szabályok szerint alkot (pl. klasszicista színház öt felvonása vagy a
„hármas egység” stb.). Tanítva gyönyörködtet. További jellemzői: mértéktartás, észszerűség, világos szerkezet és forma. Jellemző műfajai is az ókorból átvett műfajok:
tragédia, eposz, óda, episztola, epigramma, elégia.
Legismertebb irodalmi alkotói: Molière, Swift, Goethe, Schiller, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály.

Szentimentalizmus

A XVIII. században jelentkező stílusirányzat. A racionalizmussal szemben az empirizmus
filozófiájával a hátterében a tapasztalatot, az érzelmességet helyezi középpontba. Jellegzetes műfajai ennek megfelelően: énregény, naplóregény, levélregény, vallomás. Mivel az
„én”-t, az egyén belső lelki világát helyezi előtérbe, ezért ezek a műfajok alkalmasak az
érzelmek kifejtésére. Az alkotások hősei szenvedő fiatal szerelmespárok. Beteljesületlen
vágyaik és szenvedélyeik rabságában élnek, sokszor ezért önként vetnek véget életüknek.
Kedvelt díszletei: sírkertek, romok, a pusztuló és megértő természet. A civilizációellenesség és a természetesség elve jellemzi: a kiábrándult ember a természeti, természetes
állapotában találhatja meg a boldogságot. Vágyik a természetben való feloldódásra. Az
alkotások hangulata: melankolikus, elégikus. A stílus már magában hordozza a romantika
sajátosságait.
Képviselői: Goethe, Rousseau, Kármán József, Csokonai Vitéz Mihály.

Romantika

Az elnevezés eredete: A korstílus elnevezése a francia roman, vagyis regény szóból eredeztethető.
Tere: Európa és Amerika.
Ideje: XIX. század.
Társadalmi alapja: polgárság.
Szellemi, eszmetörténeti háttere: A korszak alkotói kiábrándulnak a felvilágosodás észkultuszából és csalódnak a forradalmak által megteremtett polgári társadalomban.
Kelet-Európában a nemzeti törekvések játszanak ekkor meghatározó szerepet.
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Romantika
Biedermeier
A klasszikus modernség stílusirányzatai

Főbb jellemzői: A romantika jellemzője a klasszicista mértéktartással való szembehelyezkedés. A romantikus személyiség a szabadság, az egyéniség (a zseni), az érzelmek és
az eredetiség nevében lázad a szabályok közé zárt klasszicista eszmények ellenében.
Az alkotók elfordulnak a jelentől: az álom, a fantasztikum, a mesés Kelet, a történelmi
múlt (elsősorban a középkor), illetve a népi kultúra világára kezdenek figyelni. Ezeknek
megfelelően a romantika megbontja a szabályos formákat, a műfajokat is. A művekre a szabálytalanság, a töredékesség, a rapszodikus szerkesztettség jellemző. Kevert
műfajok (pl.: verses regény) és hangnemek (groteszk), felfokozott, romantikus képek
jelennek meg.
Legismertebb irodalmi alkotói: Byron, Shelley, Keats, Victor Hugo, Stendhal, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János.
A biedermeier a XIX. század eleji, a polgárosuló nemesség életérzését tükröző stílusirányzat. Főbb sajátossága a nyugodt, családias, olykor érzelgős témák iránti vonzalom, az
életképek, valamint a finomkodó előadásmód kedvelése.

A romantikát követő és napjainkig tartó művelődéstörténeti korszakot modernségnek
nevezzük, amely sokféle stílusirányzat összefoglaló neve.
A modernség három szakaszát szokás elkülöníteni: a klasszikus modernséget, a késő modernséget, valamint a posztmodern korszakot.
A modernség XIX. század közepétől az 1910-es évekig tartó szakasza a klasszikus modern
ség.
A klasszikus modernség stílusirányzatai:
Realizmus: A valóság hű bemutatására törekszik. Jellemzői: az egyedi vonások tipizálása, a világ és társadalom törvényszerűségeinek, a szereplők lelkivilágának ábrázolása,
részletező és szenvtelen, tárgyilagos előadásmód.
Naturalizmus: A realizmusból kialakuló, ahhoz hasonló stílusirányzat. Jellemzői: a részletes természetrajz, a társadalom peremén élők (prostituáltak, bűnözők) bemutatása, az
ember természeti meghatározottságának (betegség, halál, nyomor, szexualitás) nem
egyszer visszatetsző ábrázolása.
Impresszionizmus: Az impresszió szó jelentésének megfelelően a benyomásokat, hangulatokat megragadó stílusirányzat. Jellemzője: a nyelv atmoszférateremtő erejének kihasználása a nominális stílus, a jelzős szerkezetek, a szinesztéziás képek, a színek, a szó
zeneiségének felhasználásával.
Szimbolizmus: A hétköznapi realitáson túlmutató és a hétköznapi nyelv által kifejezhetetlen jelentéstartalmakat szimbólumok, jelképek használatával érzékeltető stílusirányzat.
Szecesszió: A szecesszió szó kivonulást jelent. A stílusirányzat képviselőinél az esztétikum, a dekorativitás központi szerepet kap; dekadens érzésvilág, hangulat, a halál és
az erotika képei uralják alkotásaikat; kedvelik a hangulatteremtés eszközeit: az indázó
mondatfűzést, a szöveg zeneiségét, színek és dekoratív motívumok szerepeltetését,
jelzős és határozós szerkezetek használatát.
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A későmodernség stílusirányzatai

A modernségnek az 1920-as évektől kezdődően az 1970-es évekig tartó szakaszát a késő
modern megnevezéssel illetjük.
Ebben az időszakban számos újító törekvés és stílusirányzat jelentkezett.
Avantgárd: A francia szó, mely előőrsöt jelent, a 20. század eleji újító szándékú művészeti
mozgalmak összefoglaló elnevezése, amelyek a modernség szakaszainak határán jelentek meg. Avantgárd irányzatok:
Futurizmus: A technikai vívmányok, a dinamizmus és a nagyvárosi élet utopisztikus
igenlésén alapul. Orosz- és Olaszországban terjedt el. Első kiáltványukat Marinetti
tette közzé 1909-ben.
Dadaizmus: A hagyományos formák elutasításán, a racionális értelemtől függetlenített alkotótevékenységen és a közmegbotránkoztatáson alapul. A mozgalom vezéralakja: Tristan Tzara.
Szürrealizmus: A tudat alatti tartalmak felszínre hozását és bemutatását tűzte ki céljául. Képviselői: Guillome Apollinaire, André Breton, Paul Éluard.
Expresszionizmus: Erős, zaklatott belső érzelmeket és lelkiállapotokat (pl. szorongás,
lázadás, fenyegetettség, részvét) jelenít meg erőteljes hatást kiváltó stilisztikai, formai eszközökkel.
Konstruktivizmus: Képviselői geometriai formák, egyszerű szerkezet és alapszínek felhasználásával a racionális rend, a nyugalom és az egyensúly megteremtését tűzték
ki célul.
Ezek mellett, illetve ellenhatásaként egyéb stílusirányzatok is megfigyelhetők:
– Újklasszicizmus: Az 1920-as években megjelenő irányzat, amely szakít az avantgard formabontásával. Poétikai jellemzője a klasszikus műfajok és formák, a hagyományosabb
versnyelv használata, amely egyben a költő értékőrző erkölcsi állásfoglalását is jelenti.
– Újrealizmus: A realizmus huszadik században jelentkező megújulása.

A posztmodern

A modernség 1970-es évektől napjainkig tartó szakasza. A közelmúlt irodalmát összefoglalóan a posztmodern (jelentése: modernség utáni) fogalmával szokás meghatározni,
az időbeli közelség miatt azonban nehéz egységes képet kialakítani róla. A posztmodern
szövegalkotás jellegzetességei közé tartozik a játékosság, az intertextualitás előtérbe
állítása, a töredékesség, a viszonylagosság vagy a személyiség meghatározhatóságának
kérdései.

A népiesség

Korokon átívelő stílusirányzat, amely egyes alkotók vagy alkotócsoportok művészetében
jelentkezett, de programszerűen a népköltészeti alkotások iránt nagy figyelemmel levő
romantika korában mutatkozott meg. A népiesség irányához sorolható művészek a népköltészeti alkotások szemléletmódját, stílusjegyeit követik művészetükben.

Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Válasszatok egyet a stílusirányzatok közül,
majd gyűjtsetek irodalmi és más művészeti példákat rá! Választásaitokat indokoljátok is!
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19. A hangalak és a jelentés
kapcsolata
A szavakat úgy érzékeljük, hogy a leírt hangalakot látjuk vagy a kiejtett
hangsort halljuk. A szavak hangalakjához jelentés kapcsolódik.

hangalak
jelentés

SZÓ = HANGALAK + JELENTÉS

Nevezd meg a hangalakot és a jelentést az ég szóban!

A hangutánzó és a hangulatfestő szavak,
a magas-mély hangrendű alakpárok
A szavak hangalakja és jelentése között a legtöbbször semmiféle ös�szefüggés nincs. Az ilyen szavakat motiválatlan szavaknak nevezzük.
Amikor a hangalak és a jelentés között valamilyen kapcsolat, összefüggés fedezhető fel, mint például a hangutánzó és a hangulatfestő szavak
esetében, akkor motivált szavakról beszélünk.
A hangutánzó (cincog) és a hangulatfestő (cammog) szavak, valamint egyes magas-mély hangrendű alakpárok (itt-ott) esetében a szó
hangalakja és jelentése között nem megegyezésen alapuló (nem konvencionális), hanem valódi kapcsolat fedezhető fel. Ezeknek a szavaknak a
hangzása megjeleníti a tartalom valamely lényeges elemét: a hangját,
valamilyen tulajdonságát, esetleg közelségét, távolságát. A hangutánzó
és a hangulatfestő szavak hangalakjából következtetni lehet tehát a
jelentésre.
A hangutánzó szavak csoportjai:
állathangok utánzása: csiripel, mekeg;
●● természeti jelenségek hangjának utánzása: dörög, süvít;
●● tárgyak hangjának utánzása: kattog, zakatol;
●● emberi hangok utánzása: dörmög, füttyent.
●●
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motiválatlan
szó
motivált
szó
hangutánzó
szó

hangulatfestő szó

A hangulatfestő szavak (igék, főnevek, melléknevek) hangsora
különféle cselekvések, tulajdonságok hangulatát idézi fel (pl. pipogya,
otromba, bandukol). A magas és mély hangrendű alakpárok magas
hangrendű tagjai hangalakjukkal közelséget vagy kisebb intenzitást
jeleznek, míg a mély hangrendűek pedig távolságot vagy nagyobb
intenzitást mutatnak (pl. tömpe – tompa, gyűr – gyúr, ez – az, itt – ott).

Az egyjelentésű és a többjelentésű szavak
többjelen
tésű szó

A Magyar értelmező kéziszótárban a szavak többsége többjelentésű
szó. Ez természetes, hiszen a „beszélő társadalom úgy gazdálkodik a
nyelvi eszközökkel, hogy aránylag kevés jellel minél több kifejezhető
legyen” (Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1970. 218.). A többjelentésű szavak második és további
jelentései az elsődleges, az alapjelentésből fejlődtek ki a nyelvközösség
életének hosszú útja során. Így alakult ki például a fül főnév jelen
tésszerkezete.
Olvasd el a szócikket! Készítsd el a fül szó jelentésfáját a szöveg alapján!

fül fn. 1. A hallás páros érzékszerve. Csupa ~: erősen figyel; ~ébe jut vmi: megtud
ja; nem hisz a ~ének: nem v. alig hiszi, hogy amit hall, az igaz. | Fülkagyló. Befogja a ~ét: átv is nem akar vmit meghallani; fél ~lel hall vmit: kétes forrásból vagy
bizonytalanul h. v. | ~ig: a legnagyobb mértékben. ~ig pirul. | biz szépítő: Kutya v.
macska ~e v. ~ét: szó se lehet róla! 2. (Zenei) hallás. Szh: olyan a ~e, mint a bot:
nincs zenei hallása. 3. vál A tudat a hallás útján szerzett értesülések szempontjából. Ez nem női ~nek való. 4. Tárgynak kiálló, hajlított része, rendsz. fogója. A kancsó ~e. | Sapkának a fülre lehajtható leffentyűje. 5. (Könyv)lapnak behajlított sarka. 6. Könyv borítólapjának behajtott széle, ill. az ezen levő (ismertető) szöveg.
Sz: se ~e, se farka: zagyva, értelmetlen dolog; vmi van a ~e mögött: vmit titkol; az
egyik ~én be, a másikon ki: hiába beszél neki az ember; a ~én ül: nem hallja, hogy
szóltak hozzá; a ~ét v. a ~e botját se mozdítja: úgy tesz, mintha nem hallaná; rágja
~ét valakinek: erősen nógatja, zaklatja, [fgr]
(Részlet a Magyar értelmező kéziszótárból)

Tehát a többjelentésű szavak hangalakjához kapcsolódó jelentések
összefüggnek, és egymással jelentésszerkezetet alkotnak. A szavak
többértelműségét idegen szóval poliszémiának nevezzük, a többjelentésű szavakat pedig poliszém szavaknak.
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Egyjelentésű szó kevés van, elsősorban az összetett szavak és a szak
szók azok (pl. esőcsatorna, vármegyerendszer). Az egyjelentésű és a többje
lentésű szavakban a hangalak és a jelentés kapcsolatát így ábrázoljuk:

egyjelentésű szó

J1
Egyjelentésű szavak: H

J  

Többjelentésű szavak: H

J2
J3

Az azonos alakú szavak
Az azonos alakú szavak és a többjelentésű szavak között a legfőbb kü
lönbség az, hogy a többjelentésű szavak esetén feltárható kapcsolat a
jelentések között, az azonos alakú szavak hangalakjának megegyezése
azonban véletlen, a jelentések között nincs összefüggés.

ár3
= ’cipészszerszám’
ár1
= ’áru értéke’

ár4 1 ár = 100 m²
= ’terület-mérték
egység’

ár2
= ’áramló víztömeg’

Azonos alakú szavak: H

J1
J2
J3

Az azonosalakúság jelenségét idegen szóval homonímiának, az azonos alakú szavakat pedig homonimáknak nevezzük.
AZ AZONOS ALAKÚ SZAVAK CSOPORTJAI
Szótári homonimák
(a szavak szótári
alakjának azonos
alakúsága):
csap, dob, ég, vár

Nyelvtani homonimák
(toldalékos szóalakok
azonosalakúsága):
merek (levest) –
merek (úszni),
sírt (főnév) – sírt (ige)

Vegyes típusú homo
nimák (szótári alakok
és toldalékos szóalakok
azonosalakúsága):
szemét – szemét,
hasad – hasad
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azonos
alakú szó

A rokon értelmű szavak

rokon
értelmű szó

A többértelműség és az azonosalakúság bemutatásakor a nyelv gazda
ságosságát emeltük ki. A nyelvhasználók másik törekvése, hogy közlen
dőjüket minél árnyaltabban, minél színesebben fejezzék ki. Ezt a célt
szolgálják a rokon értelmű szavak, amelyek több különböző hangalakban kínálják ugyanazt vagy a hasonló jelentést. A rokonértelműséget
idegen szóval szinonímiának, a rokon értelmű szavakat pedig szinonimáknak nevezzük.
A rokon értelmű szavak csoportjai:
az azonos jelentésű, különböző hangalakú szavak csoportja (csutka
– csuma, eb – kutya, csibe – kiscsirke);
●● a hasonló (nem teljesen azonos) jelentésű szavak csoportja: kiabál,
ordít, üvölt; eszik, falatozik; hízeleg, bókol, kedveskedik.
●●

Ez utóbbi csoportban a szavak jelentése között intenzitásbeli vagy
nyelvhasználatbeli, stilisztikai különbség van.
H1
Rokon értelmű szavak:  
H2

H1

J1

H2

J2

J

A hasonló alakú szavak
Foglald mondatba az egyhangúan – egyhangúlag szópárt!

hasonló
alakú szó

Előfordul, hogy egy szövegben összetévesztenek olyan hasonló hang
zású szavakat, amelyek jelentése között van ugyan kapcsolat, de jelenté
sük mégsem egyezik meg. Ilyenek például a tanúság – tanulság; helység
– helyiség; érem – érme szópárok. A hasonlóalakúságot idegen szóval
paronímiának, a hasonló alakú szavakat pedig paronim szavaknak
nevezzük.
A hasonló alakú szavak csoportján belül megkülönböztetjük az
alakváltozatokat és az alakpárokat. Az alakváltozatok az olyan közös
tőből származó szavak, amelyek jelentése megegyezik, csupán használatukban, hangulatukban van eltérés (vödör – veder; mienk – miénk). Az
alakpárok tagjai is közös tőből származó szavak, de jelentésük különböző (fáradtság – fáradság, egyenlőre – egyelőre, helység – helyiség).
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Alakváltozatok:

H1
H2

J
J

Alakpárok:

H1

J1

H2

J2

A többértelműség, az azonosalakúság, a rokonértelműség és a hasonlóalakúság jelenségét nemcsak szavakon, hanem más nyelvi jeleken, sőt szöveg
ben is megfigyelhetjük. Gyakran alkotunk rokon értelmű mondatokat: Felhők
borították be az eget. Beborult az ég. Beborult. Nem ismeretlenek számotokra a rokon
értelmű és az azonos alakú toldalékok sem: -gál, -gél; -gat, -get gyakorító képzők
(nevetgél, írogat); a -t tárgyrag és a múlt idő jele, a -t/-tt vagy a befejezett melléknévi
igenév képzője, a -t/-tt.

Az ellentétes jelentésű szavak
Igen hasznos ismernünk az ellentétes jelentésű szavakat is, hiszen
segítenek szövegalkotáskor. Nem mindegy, hogy fogalmazásunkban
vérszegény, unalmas vagy lapos kifejezéseket használunk, vagy éppen
ellenkezőleg, hatásos, érdekes és kifejező szókapcsolatokat írunk. Az
ellentétes jelentésű szavakat idegen szóval antonimáknak nevezzük.
Ellentétes jelentésű szavak:

H1

J1

H2

J2

ellentétes
jelentésű szó

A jelentésmező
A szókincs tagolására, a szavak csoportosítására alkalmazhatjuk a be jelentés
tűrendet vagy a fogalomkörök szerinti rendszerezést. A fogalmak alá mező
rendeltségének és fölérendeltségének a vizsgálatát már régóta használ
ták a szótárkészítők szótáralkotó elvként.
A szavak jelentésének mezőösszefüggését a labda főnév segítségével
szemléltetjük:
1. a) fölérendelt fogalom: játékjátékszer
szer
b) mellérendelt fogalmak:
labda
búgócsiga
építőkocka
búgócsiga, építőkocka stb.
c) alárendelt fogalmak:
futball
strand
gumi
gumilabda, futballlabda
labda
labda
labda, strandlabda stb.
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2.	A labda szóval különböző kapcsolatok miatt érintkező szavak: játékos, pálya; csavart, lapos; gurul, pattan stb.
3.	A szó fogalmi jegyei: bőrből, szövetből, műanyagból vagy gumiból
készül; belül tömött vagy üres; kisebb-nagyobb; gömbölyű; a játékhoz használják.
Az egy jelentésmezőbe tartozó szavakat azért fontos ismernünk,
mert szövegalkotáskor is használjuk őket. Így például a szövegben egy
szó megismétlése helyett mondhatjuk vagy írhatjuk annak a fogalomnak a fölérendelt fogalmát is: diszkó helyett a szórakozóhely, Dezső
helyett a fiú kifejezést.

Írj a fotó segí
tségével a lab
da szóval kap
csolatos szav
akat!
Fogalmazd is
meg,
mi a kapcsola
t az
összeg yűjtött
szavak
jelentése közö
tt!

Egy szó jelentésmezőjébe tartoznak az egymásnak alárendelt,
fölérendelt és mellérendelt fogalmak. Idesoroljuk a szóval helyi,
időbeli, oksági, rész-egész viszonyban levő kifejezéseket is,
a szó fogalmi jegyeit pedig a mezőösszefüggések megállapításában és használatában alkalmazzuk.

1. Nevezd meg a szavak csoportjait a hangalak és a jelentés
kapcsolata alapján!
2. Miben különböznek a hangutánzó és a hangulatfestő szavak
a szók incs többi tagjától?
3. Magyarázd meg a jelentésmező fogalmát!
4. Gyűjts mindegyik szócsoportra példákat irodalmi művekből!
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A hangalak és a jelentés kapcsolatának
stílusvizsgálata
A szöveg kifejezőereje sokszor a szavak többértelműségéből, többjelen
tésű szavak használatából fakad.


Minden ember legyen ember
És magyar…
(Vörösmarty Mihály: Fóti dal)


 agyarázd meg a két ember szó jelentését az idézetben! Készítsd el az emM
ber szó jelentésszerkezetét!
Többjelentésű szavak keletkeznek metaforikus és metonimikus névátvitellel is. Ez a forrásuk a hegyláb, asztalláb stb. szavaknak és a jó tollú író kifejezésnek. Ezekről A szóképek leckében fogsz részletesen tanulni.

Stíluseszközzé válhatnak a szövegben az azonos alakú szavak, idegen szóval homonimák is. Hangulatteremtő hatásukat gyakran aknázzák ki íróink, költőink és a reklámok szövegírói is.


Indulok. Értem.
Jaj de nagy volt az a mérték,
Jól tudom: értem,
Mivel a bánatot mérték!
értem üzenget a zsenge határ.	
(Népdal)
(Áprily Lajos: Tavaszodik)


Sütő András írása a rokon értelmű szavak, idegen szóval szinonimák
használatában rejlő kifejezésbeli lehetőségekről szól. Az esik kifejezésnek több érzékletes szinonimájára is utal a szöveg: szemerkél, suhog,
dobol, paskol.


Mint valamely nagy csata után, veszteségek és hőstettek számbavételeként szólt
a mese. Ha ugyan mesélés volt az: a kényszerű sietség a történet csattanója felé,
csupaszon sántáló mondatok buktatói között; a helyzetek, fordulatok, lélekállapotok szószegény elnagyolása; a képzelet mögött kullogó kifejezőkészség elesettsége; feltáratlan maradt a természet, névtelen virágaival és egyetlen esőjével,
amely – későbbi megfigyeléseim szerint – sohasem szemerkélt, nem zengett, suhogott, nem dobolt, nem paskolt, semmilyen más változatában meg nem jelent,
mindig csak esett.
(Sütő András: Jön az erdő)
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A szövegalkotó mindig a tudatában levő szinonimasorból válogat a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelően. Közlésünk
árnyaltsága, pontossága attól is függ, hogy a megfelelő rokon értelmű
szót választjuk-e ki.
Az ellentétes jelentésű szavakban, idegen szóval antonimákban rejlő
stíluserőt nemcsak a népköltészet, hanem íróink, költőink is kiaknázzák.


Fekete városban fehér torony látszik.
Az élet harcterén
Láttam a babámat, más ölibe játszik.
Egymásba játszik gyakran bűn, erény.
(Népdal)
(Gyulai Pál: B. Kemény Zsigmond
		
sírjánál)


Találj ki a képen látható
terméktípushoz olyan rekl
ám
szlogent, am
ely
azonos alakú
, rokon
ér telmű vag y
elle
tétes jelentésű nszavakat tartalm
az!

Írj egy tízmondatos leírást a következő képről úgy, hogy minél több ellentétes jelentésű szót alkalmazol!
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20. A szóképek
A szóképek fajtái
Idézd fel, milyen szóképekről tanultál az irodalomórákon! Mondj egy-egy
példát rájuk emlékezetből!

Mind a köznyelvben, mind az irodalmi alkotásokban a szemléletességnek és a hatásosságnak gyakori eszköze a képszerűség, a képi ábrázolás.


Nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken.
(Radnóti Miklós: Erőltetett menet)


A Radnóti-versben összekapcsolódó szavak a szövegkörnyezet hatására képes értelmet kapnak. A képek csak a szövegkörnyezetben értelmezhetők képnek, és a képi ábrázolás kettős szerepében rejlik stílushatásuk. A képek ugyanis egyrészt a dolgokat magyarázzák, megvilágítják, szemléltetik, tehát a megértést szolgálják. Másrészt elképzeltetnek, meglepetést keltenek, tehát érzelmi, hangulati hatásuk van. A
képi ábrázolás érzékletessége megsokszorozza a gondolatsor erejét. Az
ember mindig is törekedett arra, hogy gondolatait minél érzékletesebb
képekben fejezze ki. Ezt bizonyítják a népdalokban is gyakorta előforduló képek:


Nyújtsd ki, babám, ölelőre
Fehér hattyúkezedet!
(Népdal)

Játszik a szél a Balaton homokos
partjával.
(Népdal)


A képek jelentése három elemből tevődik össze: az azonosítottból
(kéz), az azonosítóból (hattyú) és az azonosítást jelző tulajdonságból (fehérség). A képalkotásra több nyelvváltozatban és stílusrétegben
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találunk példákat. A sajtónyelvre különösen jellemzőek a szóképek,
de megjelennek a tudományos szövegekben is. Használunk köznyelvi
képeket is: Bogaram! Nyulacskám! Képet rejtenek a következő kifejezések: a kancsó füle, a hegy gerince, és így a fül és a gerinc szó – alkalmilag
vagy állandósult jelleggel – többjelentésűvé válik.
Gyűjts köznyelvi és sajtónyelvi szóképeket!

A szólásokban, közmondásokban is sok a képes kifejezés:


Áll, mintha gyökeret vert volna a lába.
(Szólás)


A nyakába veszi a határt.
(Szólás)

A képi ábrázolás ereje attól is függ, mennyire eredeti a kép, mennyire
szokatlan az azonosított és az azonosító összekapcsolása.
A hasonlat a szóképekhez hasonló mondatalakzat, nem szókép,
de ugyanolyan funkciót tölt be. Olyan stíluseszköz, amely a képszerűségével szemléltet, érzékeltet: közös tulajdonságuk alapján kapcsol
össze, állít párhuzamba két dolgot. A következő hasonlatban a magány
állapota a hasonlított és az almahéj a hasonló, a hasonlítás alapja pedig
az, hogy az almahéjhoz hasonlóan a magány is teljesen betakarja az
embert.


Mint héj az almát, borít a magány.
(Szabó Lőrinc: Roppant világ)


Fontos a hasonlat nyelvtani formája, megszerkesztettsége is, hiszen
változatos nyelvi formában jelenhet meg a szövegben:


Él bennem is mindez, mint tünde álom.
(Madách Imre: Az ember tragédiája)

Csomókban hull már a napfény
s aranymedveként nyalja a tüzes pocsolyákat.
(Radnóti Miklós: Hőség)

Patak módra folyt a sárgalé a sáncban.
(Arany János: A nagyidai cigányok)


szókép

A metafora (’átvitel’) a leggyakrabban előforduló szókép. A metafora a névátvitellel két fogalmat kapcsol össze valamilyen szemléletbeli
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vagy szerepbeli hasonlóság alapján. Annál nagyobb a metafora hangulati ereje, minél eredetibb, minél távolabbi dolgokat kapcsol össze.


Majd ég dörrent, felhő repedt,
hosszúhajú zápor esett
és csattogva szerteszállt.
(Radnóti Miklós: Zápor után)


Alakja szerint a metafora kétféle lehet: teljes vagy csonka. A teljes
metafora kéttagú; mind az azonosított, mind az azonosító megjelenik
a szövegben.


Hálót fon az est, a nagy barna pók.
(Juhász Gyula: Tiszai csönd)


Az egyszerű, csonka metafora egytagú, csak az azonosító elemet
tartalmazza, hiányzik az azonosított megnevezése:


Vígan élem világom,
Ne ítélj meg, virágom!
(Népdal)


Más-más a metafora kifejezőereje a szófajától függően is. Megkülön
böztetünk főnévi, melléknévi (melléknévi igenévi) és igei metaforákat:


Milyen szépen lépegetnek itt, a
fejükön áthajló fűzfák szellős
alagútján.
(Németh László: Égető Eszter)

Őrzöm is, szinte mind a költeményeket, azokat a rügyező napo
kat, amikor együtt vágtuk ketten
a rendet.
(Tamási Áron: Dalos madár)

Éjjel szelíden csőszködött a hold.
(Szabó Lőrinc: Egy volt a világ)


Egyfajta metafora a megszemélyesítés, amely élettelen dolgokat élőként mutat be. A megszemélyesítéssel megeleveníthetjük a természeti
jelenségeket, a tárgyakat, a fogalmakat, az állatokat: emberi cselekvéseket kapcsolunk hozzájuk vagy emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel
őket:
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Valami titkot súg a végtelenség.
(Juhász Gyula: Tájkép)

Mosolygó és síró pillantások alatt
biztatgatják egymást cihelődő szavak.
(Illyés Gyula: A ház végén ülök)


A szinesztézia (’együttérzés, összeérzés’) különféle érzéki benyomásokat kapcsol össze egy képben, s e nagy fokú sűrítő erejében rejlik
stílusértéke.


Hull a sötét, de ne félj!
megszólal a néma, ezüst éj.
(Radnóti Miklós: Virágének)


A névcserének azt a fajtáját, amikor egy elvont fogalmat elevenítünk
meg egy érzéki képben, képsorban, allegóriának (gör. ’képletes beszéd’)
nevezzük. Az allegorikus ábrázolásban a kettős értelem egyidejűleg
érvényesül. Mind a képi, mind a gondolati tartalom megtartja önállóságát, és a képsor minden mozzanatának megfeleltethető a jelentés egyegy eleme. Közismert Arany Jánosnak a Toldi IV. énekében olvasható
álomallegóriája.


Majd az édes álom pillangó képében
Elvetődött arra tarka köntösében,
De nem mert szemére szállni még sokáig,
Szinte a pirosló hajnal hasadtáig.
Mert félt a szúnyogtól, félt a szúrós nádtól,
Jobban a nádasnak csörtető vadától,
Félt az üldözőknek távoli zajától,
De legis-legjobban Toldi nagy bajától.


A szimbólum (gör. ’ismertetőjel, bélyeg, jegy’) ködösebb, homályosabb szókép az allegóriánál és a metaforánál, mert egymástól távol
levő dolgokat kapcsol össze. A szimbólum valamely gondolat, eszme,
érzelem jelképe. A köznyelvben is gyakran használunk szimbólumokat.
Ilyen köznyelvi szimbólumok: a rabságot jelképező lánc, a házastársi
hűséget szimbolizáló gyűrű. A költői szimbólumok építenek az olvasók
képzettársításos készségére, sejtéseire, megérzéseire. A szimbolizmus
mint stílusirányzat a szimbólumok egész rendszerét tudta megteremteni. Hatásos szimbólumokban gazdag például Ady Endre költészete.
134



Elvadult tájon gázolok:
Ős, buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar.
(Ady Endre: A magyar Ugaron)


Névcserére épül a metonímia (gör. ’névcsere’). Ha két fogalom között
ok-okozati kapcsolat vagy bármilyen (pl. térbeli, időbeli, rész-egész)
érintkezés van, akkor az egyik nevet felcserélhetjük a másikkal, azt a
másik értelmében használhatjuk.
Térbeli érintkezés ad okot a következő szövegrészletben a ház metonímia használatára, a szó a benne élő embereket helyettesíti.


Édes anyám asszony, ne féljen kegyelmed,
Nem hozok a házra semmi veszedelmet!
(Arany János: Toldi)


Időbeli érintkezés alapján évszakokat jelölnek az évszakokra jellemző kifejezések.


Visszajő tavaszra, rózsavirágzáskor.
Ha akkorra sem jő, búzaaratáskor,
ha akkorra sem jő, szilvaaszaláskor.
(Népdal)


Az anyagnév cserélődik fel a belőle készült eszköz nevével.


Tegnap este jöttem meg a csatából,
Leesett a vas a lovam lábáról.
(Népdal)


Az ok és az okozat is felcserélődhet a metonimikus képben:


Előtte sivár halom mered,
Két szeméből a bánat ered.
  Szegény diák.
(József Attila: A vergődő diák)


A metonímia alfaja a szinekdoché (’együttértés’), melynek több
típusát szoktuk megkülönböztetni. A rész megnevezése jelöli az egész
fogalmát a következő szóképben:
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Itthon vagyunk; pata és küllő
a tanyaház előtt megállnak.
(Erdélyi József: A tanyára)


A tágabb körű nemfogalom és a szűkebb körű fajfogalom felcserélése a szinekdoché másik fajtája:


Holott kikeletkor az sok szép madár szól,
kivel ember ugyan él.
(Balassi Bálint: Egy katonaének)


Szinekdoché úgy is keletkezhet, hogy egyes számú szót használunk
többes számú helyett:


Már búcsúzott az élet,
eltávozott a szerelem,
fáradt sugár mosolygott
a gyér, pirosló levelen.
(Kosztolányi Dezső: Egy nyári dél álma)


A szóképekkel szemléletesebbé, kifejezőbbé tehetjük beszédünket,
írásunkat. Próbálj te is fogalmazásaidban szóképeket alkotni!

Plusz
Az összetett
költői kép

Az összetett költői kép

Ha a szóképek egymásba kapcsolódnak, összefonódnak a szövegben,
összetett költői kép, idegen szóval komplex kép születik.
Állapítsd meg, milyen szóképek fonódnak össze a következő versben!



Futtam, mint a szarvasok,
lágy bánat a szememben.
Famardosó farkasok
űznek vala szivemben.
Agancsom rég elhagyám,
törötten ing az ágon.
Szarvas voltam hajdanán,
farkas leszek, azt bánom.
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Farkas leszek, takaros.
Varázs-üttön megállok,
ordas társam mind habos;
mosolyogni próbálok.
S ünőszóra fülelek.
Hunyom szemem álomra,
setét eperlevelek
hullanak a vállamra.
(József Attila: Bánat)

József Attila költeményében a versindító hasonlathoz (Futtam, mint
a szarvasok) szinesztéziás jelzős kifejezés kapcsolódik (lágy bánat). Az
ember másik arcát, másik lényét egy metafora fejezi ki a következő
sorokban (famardosó farkasok űznek vala szivemben), ez egyben ellentétben is áll az első két sor képével. A versben többszörös metaforák
ötvöződnek stilisztikai alakzatokkal (szarvas voltam – farkas leszek).
Az ellentétes képek erejét erősíti egy sajátos költői szóösszetétel is
(varázs-üttön). A vers képsorai az emberi magatartásformák hasonlóságát és különbözőségét ábrázolják szemléletesen. A képi síkok közötti
vibrálás az ember kétféle arcának az ellentétességét tükrözi.
A kép alapján írj minél többféle szóképet!

A képszerűség stíluseszközei a szóképek: a metafora, a megszemélyesítés, a szinesztézia, az allegória, a szimbólum, a metonímia
és a szinekdoché. A szóképek összefonódásából összetett
költői kép alakul ki a szövegben.

1. Hasonlítsd össze a szóképek fajtáit! Miben különböznek
egymástól, és miben hasonlítanak?
2. Gyűjts példákat reklámszövegekből a szóképekre!
3. Tanulj meg minden szóképre egy-egy irodalmi példát könyv
nélkül!
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21. Az alakzatok
Az alakzatok fajtái
Milyen alakzatokat ismertél meg eddigi tanulmányaid során? Hozz példákat is az alakzatokra egy-egy irodalmi műből!

alakzat

A szövegalkotás során a szöveget úgy alakítjuk, hogy a kommunikációs
céloknak minél jobban megfeleljen (pl. hozzáteszünk, elhagyunk belőle,
vagy felcseréljük benne a szövegelemek sorrendjét). Ezek az átalakító
műveletek a szöveg valamely részletéhez, valamely nyelvi szintjéhez
kötődnek: átalakíthatunk hangsort, szóalakot, mondatformát vagy szövegrészletet. E folyamat eredményeként jönnek létre az alakzatok, amelyek révén a szöveg nagyobb kifejezőerőt kap. Az alakzatok szerepét
csak szövegkörnyezetben lehet, érdemes vizsgálni. Az alakzat olyan
nyelvi forma, amelynek a szövegbe épülése révén a szöveg vagy a szövegrészlet hatásosabb, kifejezőbb lesz.
Az egyik legfontosabb alakzat az ismétlés, vagyis a hangalak megkettőzése. Az ismétlés helye és a megismételt szövegegység típusa szerint különféle csoportokat különböztetünk meg. Beszélhetünk szóismétlésről:


Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom,
Minden madár társat választ, virágom, virágom.
(Népdal)


Nemcsak szavakat, hanem szókapcsolatokat, sőt egész mondatokat is
megismételhetünk.


Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.
(József Attila: Tiszta szívvel)
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Gyakran állandóságot érzékeltet, a gondolat kifejezőerejét erősíti, és
egyfajta játékosságot is kölcsönöz a szövegnek a refrén. A következő két
sor refrénszerűen visszatér Petőfi Sándor költeményében:


Mily édes az élet!
Mily szép a világ!
(Petőfi Sándor: Mily szép a világ!)


Mi a közös Janus Pannonius Búcsú Váradtól, Petőfi Sándor Minek nevezzelek? és Arany János Ősszel című versében? Elemezzétek őket az alakzatok
szempontjából!

A szavak, szószerkezetek módosított alakú ismétlése egyszerre keltheti az állandóság és a változás érzetét. Ennek igen hatásos fajtája a tőis
métlés (figura etymologica), amikor ugyanannak a szótőnek különböző alakváltozatait ismételjük meg egymás után. Például a Tervtelen
tervezők újságcím és a következő Arany-szövegrészlet stílushatása is a
tőismétlésre épül.


Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve.
(Arany János: Epilogus)

Hervad a kertem violákkal –
Szegény violák!
Akár a ma, akár a holnap,
akár a világ.
Napos napot napok napolnak, –
hol a türelem?
(Babits Mihály: Egy szegény magára maradott)


Amikor hasonló felépítettségű szerkezeteket állítunk egymás mellé,
párhuzamos szerkezetet (gör.–lat. paralelizmus) kapunk. Párhuzam
lehet a tagmondatok, a mondatok vagy nagyobb szövegegységek között:


Hervadt az a rózsa,
Kinek színe nincsen,
Bágyadt az a madár,
Kinek társa nincsen.
(Népdal)
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Máskor éppen az ellentét (gör. antithesis) hordozza a stílushatást,
amikor az értelmi és érzelmi nyomatékosítás kedvéért állítunk szembe
ellentétes jelentésű szavakat, kifejezéseket, tagmondatokat, mondatokat
vagy nagyobb szövegrészeket:


Felmentem a hegyre, lenéztem a völgybe,
Ott láttam a babám egy kovácsműhelybe.
(Népdal)



Hatásos gondolaterősítő stíluseszköz a látszólagos vagy álellentét, a
paradoxon, amely egymásnak ellentmondó állításokat kapcsol össze:


Jaj, mily sekély a mélység
és mily mély a sekélység
és mily tömör a hígság
es mily komor a vígság
(Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke)


Az ellentéttel és a paradoxonnal is rokon alakzat az oximoron.
A paradoxonhoz hasonlóan látszólagos képtelenséget jelent, a mindennapokban is használjuk: borzasztóan szereti, haláli jó. A paradoxontól
abban különbözik, hogy grammatikailag összetartozó szavak jelentése
között van egymást kizáró ellentét:


Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szertenézett, s nem lelé
Honját a hazában.
(Kölcsey Ferenc: Hymnus)



A mondandó erősítését, a sokoldalú megvilágítást szolgálja, ha azonos mondatrészi szerepben levő, nem rokon értelmű szavakat sorolunk
fel. Ezt az alakzatot felsorolásnak nevezzük.


Az emberöltő kel, nő, zajg, bomol,
Küzd, hömpölyög, él s éltet szűntelen.
(Arany László: A délibábok hőse)


A részletezés a felsorolással rokon stilisztikai alakzat. A mondanivaló aprólékos kibontásával, újabb fogalmi jegyek megnevezésével kelt
érzelmi telítettséget, segíti a fogalomtisztázást:
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Tavaszodik, lágy az idő,
Kihajt a fű, kövéren nő.
(Arany János: Haj, ne hátra, haj előre)


A halmozás azonos szófajú és mondatrészi szerepű, gyakran rokon
értelmű szavak, kifejezések együttes megnevezését jelenti. A halmozást
is a közlésvágynak, a szabatosság igényének, az érzelmi elragadtatás
kifejezésének a célja hozza létre:


Tanulj dalt a zengő zivatartól,
Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl...
(Vörösmarty Mihály: A vén cigány)


Sírjatok, szemeim,
Hulljatok, könnyeim,
Gyakran áztassátok
Elhervadt orcáim!
(Népdal)

A fokozás olyan alakzat, amelyben egy tartalmi és hangulati skála
sorrendjében soroljuk fel a rokon értelmű szavakat, kifejezéseket:


Bátor Opos száguld, csak alig zabolázza haragját,
Menne, rohanna, repülne, de nem hozhatja vezérét.
(Vörösmarty Mihály: Cserhalom)


Írjatok egy olyan hozzászólást az iskolaudvar parkosításáról, amelyben párhuzamos és ellentétes szerkezeteket, halmozást és fokozást alkalmaztok!

A szövegből kimaradhatnak olyan elemek, szóelemek, szavak, szószerkezetek, mondatrészletek, amelyek a szövegösszefüggés és a beszédhelyzet alapján pótolhatók. A kihagyás alakzatát idegen szóval ellipszisnek nevezzük. Az ellipszis mint stíluseszköz a következő szövegrészletben a felindult állapot kifejezését erősíti:


Kendé bizony az árnyéka!
Mert olyat mondok, hogy még a...
(Arany János: A fülemüle)
Csak azt tudom, hogy fújnak a szelek…
Csak azt tudom, hogy mint a gondolat…
Csak azt tudom, hogy tisztult árnya mély…
Csak azt tudom, hogy búsak az utak...
(Kosztolányi Dezső: Mélyek a kutak...)
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Pihenjünk. Takarómon pár papírlap.
Elakadt sorok. Társtalan rímek.
(Tóth Árpád: Jó éjszakát!)


A körülírás mind a köznyelvnek, mind a népköltészeti és irodalmi
alkotásoknak kedvelt stíluseszköze. A fogalom közvetlen megnevezése
helyett valamilyen jellemző jegy kiemelésével idézzük fel az elhallgatott
fogalmat.


Zászlódat látom, Bulcsú, s szemem árja megindul.
(Vörösmarty Mihály: Zalán futása)



Azokban a szövegekben is van kifejezőerejük, amelyekben a körülírt
fogalommal együtt jelennek meg:


Alig várja, hogy virradjon,
Hogy a hajnal meghasadjon.
(Népdal)


Gyakran találkozunk metaforás körülírással is:


Vissza akart ültetni bennünket a vidámság ágaira.
(Tamási Áron: Hazai tükör)


Körülírásos kifejezéseket gyakran azért használunk, hogy valamilyen fogalmat tapintatból, szeméremből vagy illendőségből ne mondjunk ki; helyette szépítő kifejezést, idegen szóval eufemizmust alkalmazunk. Az eufemizmus egyik gyakori eszköze éppen a körülírásos
kifejezés. A legtöbb eufemisztikus kifejezés a halál szóhoz kapcsolódik.


Dalos Eszter csak nem jött ki,
temetőbe költözött ki.
(Arany János: Tengeri hántás)


A túlzás az érzelmi hatás kedvéért felnagyítja vagy éppen ellenkezőleg, kicsinyíti a jelenségeket:


Tenger virág nyílik tarkán körülötte.
(Petőfi Sándor: János vitéz)

Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.
(Arany János: Toldi)
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A túlzással rokon stíluseszköz az irónia és a gúny.
A nevetségesség forrása az irónia. A látszólagos magasztalás mögött
elítélés, elmarasztalás bújik meg, melyet a szövegkörnyezet leplez le:


Ha az éjet kinn töltöm,
Gyönyörű mulatságocska lesz,
Nedves háttal sáros földön.
(Petőfi Sándor: Bolond Istók)


A gúny a képtelenségig felnagyítja egy jelenség negatív vonásait:


„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” –
gagyog
s ragyog.
(József Attila: Születésnapomra)



Az alakzatok nemcsak a szépirodalmi szövegekben és a szónoki
beszédben fokozzák a szöveg kifejezőerejét, hanem bármilyen típusú
szövegben, például a sajtószövegekben és a társalgási nyelvben is.
Az alakzatok leggyakoribb fajtái: az ismétlés, a párhuzamosság,
az ellentétezés, a paradoxon, az oximoron, a felsorolás, a részletezés, a halmozás, a fokozás, a kihagyás, a körülírás, az
eufemizmus, a túlzás, az irónia és a gúny.
1. Milyen alakzatokat ismersz? Mi a szerepük a szövegben?
2. Tanulj meg mindegyik alakzatra egy-egy példát könyv
nélkül!
3. Tervezz plakátokat iskolai programokról alakzatokat tartalmazó feliratokkal!

Plusz

A stílusparódia

A stílusparódia a mű, műfaj, alkotói jellemvonás sajátos stílusjegyeinek
utánzásán alapul. Már utaltunk rá, hogy a stílusparódia megjelenhet a
hétköznapi életünkben is, de előfordul a képzőművészetekben, a média
világában, a színházművészetben is. Az alábbiakban az irodalmi stílusparódia néhány típusát mutatjuk be.
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Az egyéni stílus parodizálása
Gyakori jelenség az irodalomban, hogy valamely alkotó egy másik
alkotó jellegzetes vonásait mutatja be komikus formában. A leghíresebb stílusparódiák a magyar irodalomban Karinthy Frigyes tollából
születtek. Így írtok ti című gyűjteményes kötetében a magyar irodalom
legnagyobbjainak parodizált változatát olvashatjuk. Az igazán jó paródiák nevük kimondása nélkül is felismertetik az alkotót. Figyeld meg
az alábbi részletet, amelyben ódai hangnemben szólal meg az udvarló!
Mit gondolsz, milyen jellegzetességei lehetnek a paródia alapján a parodizált Babits Mihály költészetének?
●●



„Ó kancsók kincse, ó görög romantik,
Orsók korsója, drágamívű borsó,
Akit szeretnek Bélák és a Bandik.

„Te tarfejü, tritóni, tarka torzó,
Dús, dőre dátum és dalos dativusz,
Post, penes, pone, praeter, ablativusz.
„Ki bún borongva, barna, bús bajuszszal,
Beteg bolyongó, béna bink balán...
(Karinthy Frigyes: Antik szerelem)


Talán ez a kis részlet is érzékelteti Babits Mihály legszembetűnőbb
stilisztikai jellemzőit. Láthatjuk például, hogy a költő mennyire szerette
az alliterációt. Valóban így volt: „Spanyolhon. Tarka hímü rét. / Tört
árnyat nyujt a minarét. / Bus donna barna balkonon / mereng a bibor
alkonyon” – írta Messze… messze… című versében. Karinthy parodizálja a babitsi műveltséget is. Paródia tárgyává válik Babits bonyolult, csavart mondatalkotása, szóhasználata is. Paródia tárgyát képezi a klas�szikus műveltség és szépségideál, az antik művészetek iránti rajongás.
●● A műfaji jellegzetesség paródiája
Örkény István a helyreigazító közlemény műfaji sajátosságára irányítja
a figyelmet alábbi művében:


MAKACS SAJTÓHIBA
Helyreigazító közlemény
Lapunk keddi számában hírt adtunk arról, hogy a svéd tudományos akadémia dísz
doktorrá avatott egy magyar tudóst – akit – őszinte sajnálatunkra – „dr. Pálpéter
Péter Pál” néven említettünk. Ráadásul nemcsak a szövegben, hanem a tudósítás
címében is hibásan közöltük a Pálpéter Péter Pál nevet.
A jeles magyar tudós neve helyesen: doktor Pálpéter Péter Pál.
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Stílusirányzat irodalmi paródiája
Karinthy Frigyes a szentimentalista naplóregény stílusát parodizálja az
alábbi részletben:
●●



A SZERELEM AZ ÉLET ILLATOS VIRÁGA,
MELY MINT EGY KIFESLETT BIMBÓ
máj. 1.
Azt hiszem, az én szomoru és reménytelen életembe ragyogó sugár szökött be.
Ma egy nővel ismerkedtem meg – mély, rejtelmes szemek, csodálatos száj, valami
valószerütlen termet. Azt hiszem, szerelmes vagyok.
máj. 5.
Sokat sétálok most kint a ligetben, ülök a fübe, virágot szedek és szivom az illatokat. Egy különös és meglepő dolgot gondoltam, azt gondoltam, hogy a nő, az egy
olyan, mint egy virág. Hogy van az, hogy ezt önök még nem vették észre? A szerelem az élet illatos virága, mely mint egy kifeslett bimbó.
jun. 1.
Beszéltem vele. Szeret, szeret! Mámoros vagyok és őrült: ő olyan, mint egy virág –
a kezét csókoltam meg és a kezének olyan szaga volt, esküszöm, olyan szaga volt,
mint egy gyöngyvirágnak. Egy harmatos, illatos gyöngyvirágot szeretek.


●● Egy stílusréteg irodalmi paródiája
Örkény István egypercese a hivatalos stílust parodizálja, olyan helyzetet
választva, amelyben teljesen elképzelhetetlen egy ilyenfajta elismervény
és nyilatkozat:


ÜGYLET
1. ELISMERVÉNY
Alulírott Hallada Jutka ezennel tanúsítom, hogy édesanyám, dr. Hallada Ernőné budapesti lakos melléből a mai napon nyolc deciliter tejet leszoptam. Minthogy a tej
jó minőségű és elegendő mennyiségű volt, ezennel kijelentem, hogy dr. Hallada
Ernőné budapesti lakossal szemben semmiféle további igényt nem támaszthatok.
Hallada Jutka
s.
k. csecsemő

2. NYILATKOZAT
Alulírott dr. Hallada Ernőné budapesti lakos ezennel kijelentem, hogy a Hallada
Jutka budapesti lakosnak juttatott nyolc deciliter anyatej átadása nekem nem
megterhelést, hanem épp ellenkezőleg, megkönnyebbülést szerzett. Ennélfogva
Hallada Jutkától se hálát, sem anyai ellenszolgáltatást, sem a jelenben, sem pedig
a jövőben, nem igényelhetek.
dr. Hallada Ernőné
anya
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Összefoglaló
táblázatok

Olvasási technikák

A stílus

• a szöveg áttekintése

• stíluseszközök

• a szöveg átfutása

• stílusmeghatározó tényezők

• kereső olvasás
• beleolvasás
• részletes olvasás

A szöveg fogalma

A stílusrétegek
• stílusréteg
• stílusárnyalat
• társalgási stílus

A szöveg

• tudományos stílus

• kohézió (jelentésbeli kapcsolóelemek)

• publicisztikai stílus

• konnexió (nyelvtani kapcsolóelemek)

• hivatalos stílus

• koherencia (kapcsolódás a beszéd
helyzethez)

• szónoki stílus

A szövegtípusok
• a kommunikáció iránya szerint: dialogikus, monologikus és polilogikus
szövegek

• irodalmi stílus

A hivatalos ügyintézés
• beadvány
• kérvény

• a kommunikációs funkciók szerint:
elbeszélő, leíró és érvelő szövegek

• bejelentés

• a kapcsolat fajtája szerint: szóbeli, írásbeli, írott beszélt nyelvi szövegek

• szerződés

• a kommunikációs színterek szerint:
magánéleti, közéleti, publicisztikai,
hivatalos, tudományos, szépirodalmi

• meghatalmazás

• a szövegalkotás módja szerint: tervezett és spontán szövegek

• nyilatkozat
• elismervény

Az álláskeresés
• önéletrajz
• motivációs levél
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A hangalak és a jelentés kapcsolata

Az alakzatok

• motivált és motiválatlan szavak

• ismétlés

• fokozás

• hangutánzó és hangulatfestő szavak

• párhuzamosság

• ellipszis

• egyjelentésű és többjelentésű szavak

• ellentétezés

• körülírás

• azonos alakú szavak

• paradoxon

• eufemizmus

• rokon értelmű szavak

• oximoron

• túlzás

• hasonló alakú szavak

• felsorolás

• humor

• ellentétes jelentésű szavak

• részletezés

• irónia

• jelentésmező

• halmozás

• gúny

A szóképek
• metafora
• megszemélyesítés
• szinesztézia
• metonímia
• szinekdoché
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Fogalomtár

a hangzó szöveg stíluseszközei  A hangzó szöveg nem nyelvi jelei is stíluseszközök
lehetnek, például: a tekintet, az arcjáték, a gesztusok, a testtartás, a térköz, a külső
megjelenés (emblémák) stb. A mondat- és szövegfonetikai eszközök is stíluseszközök lehetnek a hangzó szövegben: a hangsúlyozás, a beszéd dallama, a hangerő, a
szünettartás, a tempó, a hangmagasság és a hangszín is.
a kommunikációs színterek szövegtípusai A szövegeknek az előfordulás színtere
szerinti osztályozása. Így elkülöníthetünk magánéleti, közéleti, hivatalos, egyházi,
tudományos, sajtóban megjelenő, szépirodalmi stb. szövegeket.
alakzat  A stíluseszközök egyik fajtája. Olyan szövegforma, amelynek a célja és az
eredménye a hatáskeltés, a kifejezésbeli többlet. Fajtái például: az ismétlés, a párhuzam, az ellentét, a felsorolás, a halmozás, a fokozás, a hasonlat, a körülírás, az ellipszis stb. Mind a szépirodalmi, mind a nem szépirodalmi szövegben alkalmazunk
alakzatokat.
a szóalak és a mondatforma mint stíluseszköz A szavak és a mondatok különféle
grammatikai formáinak, a szórendnek és a mondatrendnek is lehet stílushatásuk a
szövegben.
a szókincs mint stíluseszköz A szó- és kifejezéskészlet is lehet stíluseszköz a szövegben. Stílusértékük lehet a szövegben: a többjelentésű, az azonos alakú, a rokon
értelmű, az ellentétes jelentésű, a hasonló alakú szavaknak; a tájnyelvi, a csoportnyelvi szavaknak; az állandósult szókapcsolatoknak.
a szövegformálás mint stíluseszköz A szöveg megformálása is meghatározza
a stílust. Stíluseszközzé válhat a szövegben: a szövegkapcsoló elemek használata,
a kulcsszók hálózata, a szövegtípus és a szerkezet sajátosságai.
a szövegkép mint stíluseszköz Az írott, nyomtatott szöveg képének elemei is stíluseszközök lehetnek a szövegben: a szín, a keret, a terjedelem, a betűméret, a betűforma, az elrendezés, a kiemelés, a tagolás, a központozás stb.
a zeneiség stíluseszközei A szöveg hangzásával kapcsolatos stíluseszközök: a hangok szimbolikája, az alliteráció, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak, a hangalaki
újítások, a rím és a ritmus. A beszédben stíluseszközök lehetnek a mondat- és szövegfonetikai eszközök is.
azonos alakú szó  A szó hangalakja azonos, de a hozzá kapcsolódó jelentések között
nincs semmiféle összefüggés (ég, nyúl).
bejelentés  A hivatalos levél egyik formája. Valamilyen hivatalos szervnek írásban
bejelentünk valamit.
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denotatív jelentés  A nyelvi jelek elsődleges, alapjelentése.
dialogikus szöveg Olyan szöveg, amelyben a kommunikáció kétirányú, általában
párbeszéd van benne.
digitális szöveg Olyan szövegtípus, amelyet IKT-eszközök segítségével jelenítünk
meg vagy szerkesztünk. A digitális szöveg jellemző tulajdonságai: a módosíthatóság, a multimedialitás, az asszociativitás, a hipertextualitás és a széles körben való
megoszthatóság.
Egyetemes Tizedes Osztályozás  A könyvtári anyag tudományágak szerint történő
besorolása. Rövidítve: ETO.
egyjelentésű szó A szó hangalakjához csupán egyetlen jelentés kapcsolódik (gáztűzhely).
elbeszélő szöveg Olyan szövegtípus, amelynek célja a tájékoztatás, valamely eseménysor elbeszélése időrendben. Állandó eleme még a hely és a szereplők megnevezése.
elismervény  Valamilyen áru, értéktárgy átvételét igazoló írásbeli nyilatkozat.
ellentétes jelentésű szó Olyan szavak, amelyek alakjukban eltérnek, és jelentésük
között ellentét van (kicsi – nagy, rövid – hosszú).
értekezés  Olyan írásbeli érvelő szövegtípus, amely tárgyilagos hangnemben, szakmailag hitelesen értékel, értelmez valamilyen művészeti alkotást, tudományos
eredményt.
érvelő szöveg Olyan szövegtípus, amelynek célja a véleménynyilvánítás és a meg
győzés.
expresszivitás  A szöveg kifejezőereje, amely a szöveg stílusából, a stíluseszközök
alkalmazásából származik.
felhívás  Olyan hivatalos írásos üzenet, amelyben a hivatalos szervek valakinek
vagy valakiknek a figyelmét hívják fel valamilyen tényre, feladatra, kötelezettségre.
feljegyzés  Olyan hivatalos irat, amely valamilyen teendőről, ügyről készül a felsőbb
vezetők számára.
felszólítás  Olyan hivatalos, írásos üzenet, amelyben a hivatalos szervek figyelmeztetnek valakit, akár büntetés kilátásba helyezése mellett, hogy elmulasztotta valamilyen kötelezettségét.
fogalmi séma A világ egy meghatározott részére vonatkozó ismereteink összességét fogalmi sémáknak nevezzük.
forgatókönyv  A különféle fogalmakhoz, szövegtípusokhoz az elménkben hozzákapcsolódó tipikus eseménysort forgatókönyvnek nevezzük.
hangalak  A nyelvi jel fizikai megjelenése.
hangulatfestő szó Olyan szavak, amelyek hangalakjukkal mozgás, cselekvés vagy
tulajdonság hangulatát érzékeltetik (bandukol, borongós).
hangutánzó szó Olyan szavak, amelyek hangalakjukkal élőlények, természeti jelenségek, tárgyak hangját utánozzák (susog, dörög, berreg).
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hasonló alakú szó Olyan szavak, amelyek közös tőből származnak, és alakjaik között eltérés figyelhető meg, de jelentésük azonos (csepp – csöpp, fel – föl). Van olyan
változata is, ahol az alaki eltérés mellett jelentésbeli különbség is van (magyarul ~
magyarán).
határozat  Olyan hivatalos írásos üzenet, amelyben a hivatalos szervek értesítést
küldenek döntéseikről (engedélyről, elutasításról, jóváhagyásról stb.).
hipertext  Hálózatosan felépülő, linkekkel egymáshoz kapcsolódó digitális szövegek rendszere, amely korlátlan terjedelmű lehet.
hipertextualitás  A digitális szövegek jellemző tulajdonsága. A digitális szövegek
rendszerét, egymásra épülését, linkekkel való hálózatos összekapcsolódását jelenti.
hivatalos levél  Olyan írásbeli üzenet, amelynek meghatározott formai kellékei vannak. A hivatalos kapcsolattartást, ügyintézést segítik elő. Papíron vagy elektronikus
úton küldjük el a címzettnek.
IKT  A modern információs-kommunikációs technológiák rövidítése. Az IKT
gyűjtőnév is, azokat az eszközöket és alkalmazásokat is jelenti, amelyek a modern
technológiákra épülnek. Népszerű IKT-eszközök például az interaktív tábla, a tablet, az okostelefon, IKT-alkalmazások például a Facebook, a Skype.
intertextualitás  Szövegköztiség. Az a jelenség, amely szerint az olvasó értelmezésétől is függ azoknak az irodalmi szövegeknek a stílushatása, amelyekbe más szövegek jelöletlenül vagy megjelölve beépülnek.
írott szöveg Olyan szöveg, amely írott formában jelenik meg. Például feljegyzés,
levél, kérvény, önéletrajz.
írott beszélt nyelvi szöveg Olyan szöveg, amelyet valamilyen modern technikai
eszköz (számítógép, mobiltelefon) segítségével hozunk létre. A szövegek magukon
viselik a beszélt és az írott szövegek sajátosságait is.
jegyzőkönyv  Olyan hivatalos okirat, amely az eseményeket, a tényeket, a megállapításokat írásban rögzíti, hogy ezek később is pontosan és hitelesen felidézhetők
legyenek.
jelentésmező  Több szó a jelentése alapján alá-, fölé- vagy mellérendelt viszonyban
van. Például: bútor – asztal, szék, szekrény.
katalógus  A könyvtárban található könyvek, egyéb források adatait tartalmazó betűrendes rendszer. A katalógus a betűrenden kívül témakörök szerinti csoportosításban is tartalmazhatja a könyvtári forrásokat.
kérvény A hivatalos levél egyik formája. Valamilyen hivatalos kérés írásban történő
megfogalmazása.
konnotatív jelentés  A nyelvi jeleknek a szövegben, a kommunikációs szituációban
elnyert többlet- vagy másodlagos jelentése.
leíró szöveg Olyan szövegtípus, amelynek célja valamely táj, tárgy, személy, munkafolyamat stb. leírása, bemutatása.
meghatalmazás  Olyan nyilatkozat, amelyben feljogosítást adunk valakinek valamire.
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meghívó  Olyan írásos vagy szóbeli üzenet, amelyben valakit vagy valakiket valamilyen eseményre hívunk. A meghívóban mindenképpen szerepelnie kell az esemény
helyének és pontos időpontjának.
mondat- és szövegfonetikai eszközök  A beszéd nem nyelvi jeleihez tartozó tényezők, amelyek árnyalják, színesítik, tagolják a beszédet. Ezek a tényezők: a hangsúly,
a hanglejtés, a hangerő, a beszédtempó, a szünet, a beszéddallam.
monologikus szöveg Olyan szövegtípus, amelyben a kommunikáció többnyire
egyirányú, például az előadás.
motiválatlan szó  Olyan szó, amelynek a hangalakja és a jelentése között nincs semmiféle összefüggés.
motivált szó Olyan szó, amelynek a hangalakja és a jelentése között összefüggés
figyelhető meg (pl. hangutánzó és hangulatfestő szavak).
nyelvi norma A társadalom egésze számára érvényes, társadalmi megegyezésen
alapuló nyelvi szabályszerűségek és nyelvhasználati szokások összessége. A nyelvi
norma is változik.
olvasástechnika  Szövegértő olvasáskor többféle technikát alkalmazva ismerhetjük
meg a szöveg tartalmát. Ez lehet: a szöveg átfutása, a kereső olvasás, a beleolvasás,
a részletes olvasás.
önéletrajz  A legfontosabb adatainkat tartalmazó hivatalos írás. Több típusa létezik:
általános és szakmai; hagyományos és modern típusú.
összetett költői kép  A képszerűség stíluseszköze. Szóképek összefonódása által keletkezik a szövegben.
pályázat  Valamilyen meghirdetett állás, ösztöndíj, tanulmányút stb. elnyerésére készített hivatalos irat. Több részből állhat: önéletrajz, pályázati vagy motivációs levél,
pályázati űrlap.
panaszos levél A hivatalos levél egyik formája. A levélben valamilyen hiányt, bennünket ért sérelmet, kellemetlenséget közlünk, bejelentünk.
poétizáció  A szöveg stílusának formálása, amelynek eredményeképpen expresszívvé, többletjelentésűvé, esztétikummal telítetté válik a szöveg.
polilogikus szöveg Olyan szövegtípus, amelyben a kommunikáció kettőnél több
ember között zajlik.
rokon értelmű szó Olyan szavak, amelyeknek a hangalakja eltérő, de a jelentésük
azonos vagy hasonló. A jelentések között általában fokozati (siet, fut, rohan) vagy
használati (nevet, vihog, nyerít) különbség van.
spontán szöveg Az olyan szöveg, amelynek a megalkotása spontán, mindenféle
előkészület nélkül jön létre.
stílus Olyan kifejezésmódbeli többlet, amely a szövegben a nyelvi és a nem nyelvi
elemek sajátos kiválasztásának és összekapcsolásának eredménye. Célja a hatáskeltés és a kommunikációs körülményeknek való megfelelés.
stílusárnyalat  A stílusrétegeket átható, átszövő közlési formák. Beszélhetünk többféle stílusárnyalatról: választékos, patetikus, bizalmas, durva; lírai, epikai, drámai
stb.
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stíluseszköz  A szövegnek az az eleme, amelyhez stílusérték, kifejezésbeli többlet
kapcsolódik. A stíluseszközök alkalmazásának célja lehet a hatáskeltés és az esztétikum. A szöveg bármely eleme lehet stíluseszköz.
stílusérték A stíluseszközökhöz kapcsolódó kifejezésbeli többlet, hatáskeltés a szövegben.
stílusmeghatározó tényezők A stíluseszközöknek csak szövegkörnyezetben vizsgálható a stílusértékük. A stílust meghatározzák a kommunikációs tényezők, az
adott nyelv, a kor, a csoport, a szövegtípus és az egyén stílusa is.
stílusréteg A szövegeknek a kommunikációs színterek alapján is eltérő stílussajátosságaik lehetnek. A színterek szerint megkülönböztetünk: magánéleti, közéleti,
hivatalos, egyházi, tudományos, publicisztikai stb. szövegeket. A stílusrétegeken
belül eltérőek az egyes szövegtípusok, valamint az írásbeli és a szóbeli szövegek
stílussajátosságai is. Speciálisan komplex stílusréteg a szépirodalmi stílus.
szimbólum  A jeleknek az a csoportja, amikor a jelölő és az általa jelölt dolog között
semmiféle kapcsolat nincs, csupán megállapodás útján jött létre a jel (pl. nyelvi
jelek).
szóbeli szöveg Olyan szöveg, amely élőszóban hangzik el. Például társalgás, meghívás, köszöntés, kérés.
szókép  A stíluseszközök egyik fajtája. A képszerű ábrázolás eszköze a szövegben.
Fajtái például: a metafora, a szinesztézia, a szimbólum, a metonímia. Mind a szépirodalmi, mind a nem szépirodalmi szövegben előfordulhatnak szóképek.
szövegfókusz  A szövegfókusz a szövegben még nem említett, új információ. A szövegtopikkal együtt a szövegértelem alkotóeleme.
szövegtípus  A szöveg csoportja. A szövegeket különféle szempontok szerint lehet csoportosítani: például a megjelenési formájuk alapján (írásbeli, szóbeli, beszélt-írott nyelvi szövegek), a kommunikációs színterek szerint (magánéleti, közéleti, egyházi, hivatalos, tudományos, publicisztikai stb. szövegek).
szövegtopik A szövegtopik a szövegben már említett vagy ismert információ.
A szövegfókusszal együtt a szövegértelem alkotóeleme.
tanulmány  Tudományos írásmű. Stílusában, témájában, hangnemében és szóhasználatában az értekezéshez hasonlít, de általában rövidebb annál.
természetes jelek  A jelek eredetük szerinti csoportosításában azok a jelek, amelyek
a természetben az embertől függetlenül jelen vannak (pl. tűz, szél).
tervezett szöveg Olyan szöveg, amelyek megalkotását tervezett, átgondolt előkészületek (anyaggyűjtés, jegyzetelés, vázlatírás stb.) előzik meg.
többjelentésű szó  A szó hangalakjához több jelentés kapcsolódik. A jelentések között mindig van valamilyen kapcsolat (játék, zebra).
tudáskeret  A szöveg témájával, a világgal kapcsolatos, a memóriánkban elraktározódott, elrendezett tudásunkat és elvárásainkat jelenti. Mindennapi tudásunkat
központi fogalmak köré rendezzük. Például az élelmiszerbolt fogalmi keretéhez
tartozik az eladó, a vevő, a bevásárlókosár, a márka, a fizetés, valamint a hozzá kapcsolható szövegek stb. A tudáskeret teszi lehetővé, hogy a szövegben ki nem fejtett,
azon túli jelentéseket is megértsük, értelmezzük.
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