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ELŐSZÓ 

 

 

 

 

Ebben a kötetben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai magyar nyelvi tanszéke mellett működő Stíluskutató 

csoport 2001. október 31-én Az alakzatok világa címen megrendezett konferenciájának az előadásait kapja kézhez 

az olvasó. Az immár harminc tagú és az ország csaknem minden egyetemét, főiskoláját képviselő csoport 1997-től a 

teljes nyelvi életet átfogó alakzatokat vizsgálja, elsősorban szépirodalmi szövegeken. A konferencián az előadók 

arról adtak számot, hogy kiknek a műveiben, milyen módszerrel és – főleg – milyen eredménnyel végezték eddig 

kutatásaikat. Az előadásokat a szerzők nevének betűrendjében közöljük. Közzétesszük a konferencia eredeti 

programját is. Megjegyzem, hogy hárman – Czetter Ibolya, Nagyné Lőrincz Julianna és Jenei Teréz – nyomós okok 

miatt később adták be tanulmányukat. A kötetben ezeket is közzé tesszük. 

A tanulmányokat, illetve a kötetet minden bizonnyal haszonnal forgathatják majd a nyelvészettel és az 

irodalomtudománnyal foglalkozók, a tanárok, az egyetemi és középiskolás diákok, továbbá mindazok, akik 

érdeklődnek nyelvünk, szépirodalmunk, költőink és íróink stílusa iránt. 

Végezetül köszönetet mondok a Tinta Kiadónak, elsősorban a vezetőjének, Kiss Gábornak, kedves volt 

tanítványomnak, hogy vállalták a kötet gondozását és tetszetős formában való gondos megjelentetését. 

 

A szerkesztő 
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KÖSZÖNTŐ 

 

 

 

 

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Hallgatóság! 

 

Köszöntöm minden kedves vendégünket a Mai Magyar Nyelvi Tanszék mellett működő stíluskutató csoport 

konferenciáján. 

A stíluskutató csoportot, mint ismeretes, Szathmári István professzor úr alakította meg 1970-ben, tehát több mint 

30 éve, először csupán a tanszéki tagok bevonásával. Majd fokozatosan bővítette a kört, így ma már a kutatócsoport 

szinte az egész felsőoktatást átfogja, s mintegy 30 taggal végzi munkáját. 

A stíluskutató csoport eleinte a századforduló nyelvét és stílusát kutatta. Ennek a korszaknak az eredménye a 

Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről c. kötet. Majd olyan fontos feladatok megoldására vállalkozott, 

mint a stilisztika helyének tisztázása és a stilisztika elméleti hátterének korszerűbbé és megalapozottabbá tétele. 

Ilyen indíttatással született a Hol tart ma a stilisztika? című munka. A következő állomás a Stilisztika és gyakorlat 

című gyűjteményes kötet volt. Ez a különféle szövegmegközelítési és szövegelemzési módokat igyekezett 

bemutatni. 

A stíluskutató csoport legújabb témája az alakzatkutatás. Ennek eredményeiről fogunk hallani a mai 

konferencián. Az eredmények nem csupán a stíluskutató csoport eredményei, hanem Szathmári István professzor 

eredményei is, aki több mint harminc éven keresztül fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy a stilisztika iránti 

érdeklődést ébren tartsa, s hogy a magyar stíluskutatást modern tudományos alapokra helyezze. 

Köszönjük fáradozását és áldozatos munkáját, s kívánunk neki erőt és egészséget a további kutatáshoz és 

szervezéshez. A stíluskutató csoportnak és kedves vendégeinknek pedig kívánunk eredményes tanácskozást. 

 

Keszler Borbála 
tanszékvezető 
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KONFERENCIÁNKRÓL 

 

 

 

Elnök Úr! Tanszékvezető Professzor Asszony! 

Tisztelt Megjelentek! 

Hölgyeim és Uraim! 

 

Mindenképpen úgy illik, hogy ez előadások előtt legalább röviden szóljak immár negyedszázada működő és 

csaknem harminc tagot számláló Stíluskutató Csoportunk legújabb törekvéseiről, elért eredményeiről és főként jelen 

konferenciánk céljáról. Hol tart ma a stilisztika? című 1996-os könyvünkben a legalapvetőbb stíluselméleti 

kérdéseket tárgyaltuk. Stilisztika és gyakorlat című 1998-as kötetünkben pedig a stílusnak a különböző 

megközelítési, elemzési módjait igyekeztünk bemutatni, mindenekelőtt a két világháború közötti költők, írók 

változatos műfajú alkotásait véve alapul. A kiszélesedett, a megalapozottá és – talán kimondhatjuk – immár 

önállóvá vált stilisztika alapján – amelyben a korábbi funkcionális irányzat mellett ott van az újabb kognitív 

stilisztika is – bizonyos előkészületek után 1998-tól az alakzatok kutatásába fogtunk. Megváltoztattuk az elkészült 

tanulmányok közlésmódját is: kisebb, lehetőség szerint két-három íves formában jelentetjük meg őket, éppen a 

gyorsabb hatás reményében. 

Miért választottuk a klasszikus retorikának ezt a szinte alapkategóriáját? Egyszerűen azért, mert az alakzatok a 

kommunikáció minden megnyilvánulásában ott vannak, a legelvontabb költeménytől a szépprózán, a publicisztikán 

át a mindennapi beszédig. Hozzátehetjük: Arisztotelésztől kezdve így vagy úgy állandóan foglalkoztak velük, és 

mégsem ismerjük igazán őket. A legutóbbi időkig nincs elfogadott meghatározásuk, nincs elfogadott 

rendszerezésük, és nem alakult ki megnyugtató kutatásmódjuk sem. Hogy az alakzatokkal való foglalkozás mellett 

döntöttünk, ahhoz hozzájárult a stilisztika, egyáltalán a nyelv- és irodalomtudomány kiszélesedésén kívül a 

szövegtan és a pragmatika megszületése, valamint a nyelv- és irodalomtudomány közelebb kerülése egymáshoz és a 

szépirodalomban a retoricitás jogos hangsúlyozása. 

Módszerünket jellemzi, hogy az alakzat tárgyalásában a következőket vesszük számba: a) az alakzatokkal 

kapcsolatos elméleti kérdések (az alakzat fogalma, az alakzatok felosztása, alakzat és szókép szétválasztása stb.); – 

b) az alakzatok története, tudománytörténeti háttere; – c) egyes kiemelt alakzatok bemutatása, rendszerint valamely 

író, költő munkásságában, egy vagy több művében. 

Egy-egy alakzat bemutatásában pedig általában ilyen tárgyalásmódot alakítottunk ki: a) a fogalom több 

szempontú körüljárása; – b) az alakzat helye a hasonló jelenségek rendszerében; – c) reális és szükségszerű 

visszatekintés; – d) az illető alakzat jellemzése (szintaktikai, szemantikai, pragmatikai, szövegtani, stilisztikai 

sajátságai; mely nyelvi szinten, szinteken jelentkezik?; alfajai; stb.); – e) használata korábban és napjainkban a 

szépirodalmi és a különböző stílusrétegekben; – f) ezután megoldandó problémák az illető alakzattal kapcsolatban; – 

g) felhasznált és felhasználható fontos magyar és idegen nyelvű szakirodalom. 

„Az alakzatok világa” c. sorozatunkban – bizonyos nyomdai okokból – eddig az első füzet látott napvilágot, 

benne Gáspári Lászlónak „A funkcionális alakzatelmélet néhány kérdése” című és előtte az én 

„Alakzatkutatásunkról” c. dolgozatommal. Hamarosan megjelenik a 3. számú füzet: Szikszainé Nagy Irma: „A 

retorikai kérdés rövid tudománytörténete” (120 nyomtatott lap), továbbá a 4., amely Czetter Ibolya munkáját 

tartalmazza: „Az ismétlés gondolatalakzatainak értelmezése Márainak a Napló 1943–1944 és a Napló 1984–1989 

című műveiben”; valamint az 5. számú: Heltainé Nagy Erzsébetnek „Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka 

István Kadocsa, merre vagy? c. kisregényében” c. dolgozata. Ezek után hamarosan kézbe vehetjük a 2. számú 

füzetet, amelyben Kocsány Piroska a retorikai kérdés elméleti oldalát tárgyalja, és ehhez csatlakozva Raisz Rózsa e 

kérdésfajta intonációs megjelenését elemzi. Porkoláb Judit és Boda I. Károly Füst Milán Újak c. ciklusában veszi 

számba e kérdő mondatokat, továbbá Aczél Petra a szónoklatokban, Domonkosi Ágnes pedig a publicisztikai 

stílusban betöltött szerepüket, megjelenési formáikat vizsgálja. Hamarosan nyomdába adom aztán Kabán 

Annamária, Nagy L. János, R. Molnár Emma, Tuba Márta, Czetter Ibolya, Gáspári László, Tátrai Szilárd, Pethő 

József és Cs. Jónás Erzsébet megtárgyalt és már benyújtott vagy nemsokára benyújtandó dolgozatát. Megjegyzem 

még, hogy többen publikáltak az alakzatok témaköréből, mindenekelőtt Márai stílusát illetően: Raisz Rózsa, 

Tolcsvai Nagy Gábor, Czetter Ibolya, Szathmári István és mások. 

Ezúttal, mostani konferenciánk keretében eddigi eredményeinkből szeretnénk ízelítőt adni. 
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Szathmári István 
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MEGHÍVÓ 

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Stíluskutató Csoport 2001. 

október 3I-én, szerdán konferenciát rendez 

 

AZ ALAKZATOK VILÁGA 

címmel. 

 

A konferencia helye: Múzeum krt. 4. D épület, alagsori tanácsterem 

 

 

PROGRAM 

 

Elnök: Fábián Pál 

18.30 Keszler Borbála: A konferencia üdvözlése 

 Szathmári István: Konferenciánkról 

18.50 Szathmári István: Az alakzat mint szövegszervező erő (az ellentét Márai Halotti beszéd c. versében) 

19.10 Gáspári László: Retorikai-stilisztikai konstrukcionális egységek grammatikai szerveződése (Nagy Gáspár-

kommentárok) 

19.30 Kocsány Piroska: Jelentésátvitel a metafora és a metonímia között (az enallagé és a hipallagé) 

19.50 Szikszainé Nagy Irma: A „miért”-ek retorikája és stilisztikája 

10.10 Tolcsvai Nagy Gábor: Az alakzat kognitív nyelvészeti alapozása 

 

Szünet 

 

Elnök: Tolcsvai Nagy Gábor 

11.00 Eőry Vilma: Alakzat(társulás)ok a retorizált műfajok szövegstruktúrájában I I.20 11.20 R. Molnár Emma: 

Az irónia jelenléte a helyzet- és személyiségrajzokban (Szomory Dezső: A párizsi regény) 

11.40 B. Porkoláb Judit–Boda I. Károly: Sajátos ismétlésalakzatok Radnóti nyelvében 

12.00 Kabán Annamária: Egy versszerkezeti alakzat, a sorismétlés szövegformáló hatása 

12.20 Pethő József: Adjekció és szövegkoherencia (adjekciós alakzatok Krúdy Tájékoztatás c. írásában) 

12.40 Vita 

 

Ebédszünet 

Elnök: Gáspári László 

14.00 Nagy L. János: A költői retoricitás kérdéséhez 

14.20 Cs. Jónás Erzsébet: Alakzatok a Csehov-drámák magyar fordításaiban 

14.40 Heltainé Nagy Erzsébet: Az ismétlés nyelvi-pragmatikai rétegei egy kisregényben  

15.00 Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Alakzat az archaizálás szolgálatában (Kós Károly: Az országépítő) 

15.20 Kincses Kovács Éva: Az ismétlődés stiláris szerepe Csoóri Sándor verseiben 

15.40 Némethné Varga Andrea: A figura etymologica Gyöngyösi István költészetében 

16.00 Minya Károly: A hiperkorrekció mint stíluseszköz 

16.20 Vita 

 Szathmári István: Zárszó 
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BODA ISTVÁN KÁROLY – B. PORKOLÁB JUDIT 

 

 

SAJÁTOS ISMÉTLÉSALAKZATOK RADNÓTI NYELVÉBEN 

 

 

 

 

I. Vizsgálódásunk iránya 

 

A klasszikus retorika néhány alakzatának előfordulását és azok jelentésbeli vonásait vizsgáltuk Radnóti Miklós 

Újhold c. kötetében. Arisztotelész Retorikáját olvasva, világosan látszik, hogy ő nem csupán a nyilvános beszéd, a 

szónoklattan számára írta meg művét. Annak finoman kidolgozott kategóriarendszere alkalmas egyes nyelvi 

jelenségek megnevezésére is, és ezért alkalmazhatjuk, felhasználhatjuk őket költői alkotások elemzésére, miközben 

mind a stilisztika, mind a szövegértelmezés módszereit is figyelembe vesszük. Kutatócsoportunk az ELTE Magyar 

Nyelvészeti Intézetében Szathmári István vezetésével az alakzatok megjelenését vizsgálja különböző szövegekben. 

Jelen tanulmányunk ehhez a folyamathoz kapcsolódik. Az adiectio
1
 alakzatai közül az ismétlés különböző 

megjelenési formáit vizsgáltuk Radnóti Miklós költői nyelvében. 

Az Újhold kötet bővelkedik az ismétlés retorikai és stilisztikai elemeiben. A költő belső világát gyakran együttes 

megjelenésük fejezi ki. Előadásunkban az ilyen esetekre is kitérünk. Meggyőződésünk, hogy Babits Mihálynak 

igaza van ma is: Gondolkodni és beszélni egy volt az ókorban, és egy ma is. A retorika karöltve jár a stilisztikával, 

az egyik gondolkodni, a másik beszélni tanít. Összefonódnak, mint a test és a lélek. A gondolat a lélek, a kifejezés a 

test.
2
 

 

II. A kötetről általában 

 

Az Újhold c. kötet fontos helyet foglal el Radnóti életművében: a költő túl van az első kötetek próbálkozásain, s 

megindul művészetének kiteljesedése, hogy a további kötetekben a XX. század költészetének egyik meghatározója 

legyen mind verseinek tartalmi, mind formai vonatkozásában. Bálint György írja a kötetről: „teljes gazdagságában 

és érettségében áll előttünk egy sajátos ízű és színű, jelentős súlyú, különlegesen magyar zenéjű költészet”.
3
 Halász 

Gábor összegezve a költő művészetét úgy látja, hogy a Radnóti költői képek éles plasztikájukkal „képzetek acélos 

pattanásai”.
4
 Ezt érezte meg Buday György képzőművész, aki a kötetben található 7 csodálatos fametszettel jeleníti 

meg Radnóti művészetét. 

A kötetben halványul a Nyugatosok hatása, és erősödik a sajátos, egyéni hangvétel. A kötet 22 versében a költői 

képek mellett nagy szerep jut a rendestől eltérő lélekállapotot kifejező, egyrészt a szorongást, a létbizonytalanságot, 

másrészt az életszeretet, a szenvedélyes, beteljesült szerelmet tükröző alakzatoknak. Ebben bizonyára része van 

annak, hogy az 1935-ös év mind a történelmi viszonyokat tekintve, mind a költő egyéni életét nézve fordulópontot 

jelent. Az előbbi megerősíti benne a félelem érzését (a fasizmus erősödése), az utóbbi a boldogság létélményét adja 

(megesküsznek Fannival). Ezek a jelenségek sajátos áttételekben ugyan, de megjelennek a költeményekben is, 

legtöbbször erős belső feszültséget kifejezve. Egyrészt az élet-halál kérdése nyugtalanítja már gyermekkorától 

kezdve, másrészt a szerelem beteljesülésének boldogsága tölti meg, telíti egész valóját. Mindezek a szokványostól 

eltérő lelkiállapotot eredményeznek, és ennek kifejezésére az alakzatokat részesíti előnyben. 

Az alakzatokon belül az adiectio-jelenség különösen alkalmas arra, hogy kifejezze a költőt leginkább 

foglalkoztató gondolatokhoz kötődő érzelmeket, tükrözze a költő lelkivilágát. Például egy azonos „szó ismétlése … 

érzelmi felfokozottságot is rejthet magában. Az egyszeri elhangzás – információ; ugyanazon szó ismétlése a puszta 

információátadáson túl már érzelmi, nyomatékosító funkciót is kap.”
5
 Mivel az ismétlés különböző formáiról, és 

                                                           
1 Az adiectio alakzatain egyrészt ugyanazon szavak vagy szócsoportok ismétlését, másrész különböző szavak vagy szócsoportok visszatérését 

értjük ugyanazon szövegen belül. (Szabó–Szörényi 1988: 133) 
2
 Babits 1978: 88. 

3
 Bálint 1935: 206. 

4 Halász 1937: 293. 
5
 Szabó–Szörényi 1988: 133. 
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ennek kapcsán az érzelmek, lelkiállapotok kifejezéséről beszélünk, érdemes rövid, egy bekezdésnyi kitérőt tennünk a 

zene irányába (amely zeneiség formájában a költészetben is megjelenik). A zene esetében ugyanis a hangsúly az 

érzelmi, emocionális tartalom kifejezésén van: „Ne törődjünk azzal, amit egyesektől a zene jelentéséről hallunk, 

felejtsük el. Dajkameséket nem jelent a zene, hiszen sohasem szól konkrét dolgokról. A zene csupán önmaga. Egy 

csomó szép hang és hangzás olyan jó együttese, hogy örömet érzünk hallgatása közben. … Felejtsünk el minden 

zenét, mely sztorikat mond el, vagy képeket fest és gondoljunk olyanra, mely érzelmeket, érzéseket kelt – mint 

amilyen a fájdalom, boldogság, düh, magány, izgalom vagy szerelem.”
6
 És bár első közelítésben ez egyáltalán nem 

nyilvánvaló, ezeknek az érzelmeknek a kifejezésében központi szerepet játszik – a dallam és a ritmus mellett – az 

ismétlés. „Ha zenéről van szó, a legtöbben tüstént dallamra gondolnak. … A legfontosabb … az, hogy a dallam 

általában önmagában kerek egészet alkot – vagyis van kezdete, közepe és vége; az elégedettség érzetét kelti. Más 

szóval: dal … De a szimfonikus zenében … a dallamok nincsenek pontosan ilyen rendben. Hiszen ha önmagukban 

teljesek lennének, nem kívánnák a további feldolgozást. Már pedig a feldolgozás a szimfonikus zene legjellemzőbb 

sajátossága …, ami pedig nem más, mint egy melodikus mag növelése, átalakítása terjedelmes szimfonikus fává. Így 

ennek nem is kell teljesnek lennie, sokkal inkább olyan melódia kívánatos, amely még valami mást von maga után, 

ami tovább fejleszthető – ezt a fajta dallamot hívjuk témának. … Nos, mi az, ami ezt a nagy, dallamos témát ilyen 

vonzóvá és kedveltté teszi? A válasz az ismétlődésben rejlik, ami lehet pontos, vagy kissé megváltoztatott, de 

mindenesetre a témán belüli. Pontosan ez az ismétlődés vési a dallamot emlékezetünkbe”.
7
 Úgy gondoljuk, hogy az 

elmondottak olyan paradigmát vázolnak fel, amelynek érvényesülését a költészetben is érdemes vizsgálni. Mi a 

továbbiakban erre és az ismétlés központi szerepére összpontosítunk Radnóti Miklós említett kötetében, illetőleg 

annak két kiválasztott költeményében, miközben megkíséreljük feltárni a kiválasztott versek emocionális 

tartalmának gondolati, intellektuális és történelmi háttérét is. A verseskötetet ugyanis mint kettős tükröt tekinthetjük, 

amelyben az alkotó láttatja a kort, amelyben él, és annak hatását belső valójára, lelkivilágára. 

A verseskötet befogadásához, interpretálásához szempontként választottuk tehát az ismétlés retorikai alakzatait, 

így a geminatio, a reduplicatio és a gradatio megjelenési formáit, valamint a transzmutációs eszközök közül a 

chiazmust, és azt, hogy ezek hogyan variálódnak, hogyan alakulnak a költő alkotóműhelyében, és hogyan 

lesznek/válnak a versekben a költő belső gondolatainak, érzelmeinek, hangulatainak kifejezőivé. Vizsgálatunk 

közben nemcsak a kötetben megjelenő egyes költeményeket vettük alapul, hanem ahol szükségét éreztük, a 

számítógépes nyelvészet módszereit alkalmazva a költő egész életművét, sőt a magyar költészet más verseit is 

segítségül hívtuk munkánkhoz. Megkülönböztettünk az egyes verseken belül jelentkező ismétlési alakzatokat, majd 

a konkordancia szótár segítségével Radnóti költői szókincsének egészében kerestük az összefüggéseket. A Nyugat 

CD (Egy irodalmi legenda digitálisan, Arcanum Adatbázis, 1963.) és a Verstár CD (Verstár – a magyar líra 

klasszikusai, Arcanum Databases, 1997.) pedig lehetőséget adott arra, hogy még szélesebb körben munkálkodjunk.  

 

III. A különböző lelkiállapotok kifejeződése az ismétlés alakzataiban 

(belső feszültség, vívódás, élet és halál – a költő helyének, szerepének keresése az adott kor történelmi viszonyai 

között két kiválasztott Radnóti-versben) 

 

A Mint a bika és a Kortárs útlevelére című versek – a kötet nyitó és záró költeményei – sok költő számára a 

legnagyobb kérdést vetik fel: hogyan éljen, milyen magatartással tiltakozzon a kor ellen. A Mint a bika a kötet első 

verse, tehát fontos hírértékeket hordoz. A vers egy allegorikus képre épül: a „mint a bika” is erre utal. A versszakok 

közötti ellentét a belső feszültséget fokozza. Bennük a jelen – múlt – jövő hármas idősíkja jelenik meg, amelyben az 

élet-halál téma kifejtése történik meg drámai erővel. 

A vers rendkívül gazdag az ismétlések különböző fajtáiban. Az alliterációk (éltem életem; rázza fejét s fordul; fű 

s föld fröccsen; nem menekül, mint menekülnek / az őzek; késő koroknak
8
) különös jelentőséggel bírnak, de az 

alkalmazott retorikai alakzatok (geminációk, reduplikációk, gradációk stb.) külön-külön és együttesen is nagy belső 

feszültségre utalnak. Mutatják a költő zaklatottságát, indulatait, szenvedélyes hangvételét. 

 

                                                           
6
 Leonard Bernstein 1974: 72., 90. 

7
 Leonard Bernstein 1974: 25–29. 

8 A késő koroknak zöngétlen alliterációja emlékeztet József Attila Költőnk és Kora alliterációjára. A költők szándéka világos. Mindketten azonos 

korban, azonos kortól szenvedtek. József Attila meg is fogalmazza költői célját: „Ime, itt a költeményem. / ez a második sora. / K betűkkel szól 

keményen / címe: »Költőnk és Kora«.” 
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III/1. Az első sorban lévő alliteráció kiemeli a vers fő témáját: „Úgy éltem életem mostanig, mint fiatal bika”, 

amelyet a második versszak első sora visz tovább: „S úgy élek mostan is mint a bika”. Az első sorokban elindított 

alaptéma-variációk szerkesztésmódja a harmadik, töredékes versszakban szakad meg, egyszerre mindjárt két 

ellentéttel (éltem / élek – küzdök és esem el) ellenpontozva az alaptémát: 

„Így küzdök én is és így esem el majd” 

Emellett megfigyelhetőek az alaptémához tartozó további szavak ellenpontjai is (úgy – így; mostanig és mostan is 

– majd). A fő téma mellett először csak közvetve, áttételesen jelenik meg a melléktéma („esett
9
 tehenek közt”), majd 

fokozatosan erősödik (megtorpan; „nem menekül, mint menekülnek az őzek”), míg végül különböző szerkezetekben 

megjelenik a halál képe („ha megjön az óra”; „küzd és elesik”; „csontjait széthordja”). A melléktéma az utolsó 

versszakban éri el a csúcspontot, teljesen felváltva az alaptémát. Figyeljük meg ennek egy részletét, nyilakkal 

jelölve a melléktéma kifejlődését és a melléktémát összetartó belső kapcsolatokat (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra 

 

Az alaptéma és melléktéma egybefonódásának van azonban egy másik meghatározó pontja is. A Mint a bika c. 

versben hasonlat vezeti be a reduplicatiót. A hasonlat hordoz olyan töltést, amely a vers képiségét növeli, a retorikai 

figura pedig az erősítést szolgálja. De a bevezető hasonlat mellett a második versszak közepén egy új hasonlat hozza 

dinamikus egyensúlyba a halkuló alaptémát („élet”) az egyre erősödő melléktémával („halál”): 

„s nem menekül, mint menekülnek / az őzek” 

A két hasonlat szembeállítása egy másik ellentétet hoz felszínre: a bika ellenpontja az őz, az általuk képviselt 

magatartásformák direkt és meglehetősen nyers, naturalisztikus kifejtése pedig a Kortárs útlevelére c. versben – a 

kötet záró költeményében – történik meg. Ebben a versben a Mint a bika c. vers bika – őz ellentétéhez egy másik, a 

sár – erős fa ellentéte társul. Az őz helyett azonban a karakterisztikusabb vadmacska jelenik meg az utóbbi versben: 

az őzbak még csak „fülel és elpattan a széllel”, a vadmacska viszont bár „surranva él” de már „karmol is szörnyen”, 

de végül ugyanúgy „villanva eltűnik”, mint az őzbak, ha a szükség úgy kívánja. 

Mint egy szimfónia két tétele, a kötet első és utolsó verse összefonódik, és a későbbi vers továbbviszi az első vers 

alaptémáját (a melléktéma nem jelenik meg a Kortárs útlevelére c. versben!): 

 

1. versszak („őz” › „vadmacska”) 

„Surranva kell most élned itt, sötét / vadmacskaként, ki néma hittel ugrik / és karmol is szörnyen, tíz feszes 

körömmel” 

2. versszak („sár”) 

„Vagy sárként kell majd tapadnod orvul, / lábat, ha rádlép, nyalogatni puhán / s mutatnod a hátad, hogy 

nyomát viseled” 

(3. versszak – pfuj vadmacska?! – pfuj sár!) 

4. versszak („bika” › Kortárs, „TE”; a költő maga) 

                                                           
9
 esett mn (mn-i ign is) 1. táj Teherbe e. <leány>. 2. nép Elhullott <állat>. 3. irod Az élettől megviselt. ~ ember. (ÉKsz) Figyeljük meg, hogy a 2. 

jelentés egyértelműen a halálra utal. Ez még akkor is megjelenik áttételesen a szó jelentésmezőjében, ha az adott környezetben nem ezt a jelentést 
részesítjük előnyben. Az egyébként igen ritkán előforduló szó tudatos használata azonban inkább azt az érzést erősíti, hogy kiválasztásának fő 

oka összecsengése a melléktéma egyik kulcsszavával (elesik, esem el) volt. 
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„Vagy föllázadsz, mindezt ha nem tudod” 

5. versszak („erős fa”) 

„… hogyha lázadsz, jövendő / fiatal koroknak embere hirdet /… és fiának adja át / emlékedet, hogy példakép, 

erős fa / legyen, melyre rákúszhat a gyönge növendék!” 

 

A Mint a bika c. vers tudatos zenei megkomponáltságát mutatják és feszültségét a végletekig fokozzák a 

zöngétlen f, sz és k, valamint a zöngés m hangon alapuló alliterációk és a hozzájuk vezető és belőlük kiinduló távoli 

összecsengések (2. ábra). Érdemes megfigyelni, ahogy az f hanggal kezdődő „dallam” a fiatal szóval indul, majd a 

két alliterációs csomóponton összefonódik az sz hang megjelenésével, amelynek az alliterációs csomópontját 

közrefogják az f hangú szavak (farkascsorda; fölszagol), majd az sz hang szomorún szóval „hal el”. Mindkét 

„dallam” belefonódik a k hanggal kezdődő szavakba (közt – körberohangat; közepén – küzd – kövér; küzdök) 

amelynek alliterációs csomópontja egybeesik a vers tetőpontjával (késő koroknak – összesen 4 k hang 

betetőzésként!). Az m hang „dallama” az alaptéma és a melléktéma kiegyenlítődésekor éri el csomópontját egy 

háromszoros alliterációban, amelybe a megelőző szó (nem) első hangja is belefonódik, utolsó hangja pedig a 

végletekig erősít (nem menekül, mint menekülnek).
10

 

Ezek a „dallamvonalak” meghatározóak a költemény egészére és minden olyan versre, amelyikben a hangok 

ebből a szempontból is vizsgálhatóak: „a verszene a maga egészében szintén a költemény kifejezte hangulatot festi 

alá”.
11

 

 

Mint a bika 
 

Úgy éltem életem mostanig, mint fiatal bika, 

aki esett tehenek közt unja magát a déli 

melegben és erejét hirdetni körberohangat 

s játéka mellé nyálából ereszt habos lobogót. 

És rázza fejét s fordul, szarván a sűrü, 

repedő levegővel és dobbantása nyomán 

gyötrött fű s föld fröccsen a rémült legelőn szét. 

 

S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint 

bika, aki megtorpan a tücskös rét közepén 

és fölszagol a levegőbe. Érzi, hogy hegyi erdőkön 

az őzbak megáll; fülel és elpattan a széllel, 

mely farkascsorda szagát hozza sziszegve, – 

fölszagol s nem menekül, mint menekülnek 

az őzek; elgondolja, ha megjön az óra, küzd 

és elesik s csontjait széthordja a tájon a horda – 

és lassan, szomorún bőg a kövér levegőben. 

 

Így küzdök én is és így esem el majd, 

s okulásul késő koroknak, csontjaim őrzi a táj. 

 

2. ábra 

 

Érdemes a fenti dallamok megjelenését számszerűsíteni (1. táblázat), majd ábrázolni is (ld. a „Hangmegfelelések” 

c. 2D, ill. 3D grafikonokat az 1. sz. melléklet után). A táblázat celláiban az f, sz, m, ill. k-val kezdődő szavak 

gyakoriságát ábrázoltuk verssoronként, * jellel jelölve az alliterációkat. (Megjegyzés: egy olyan sor van a 

költeményben, amelyhez az „alliterációs dallamok” nem kötődnek: a „repedő levegővel és dobbantása nyomán” 

                                                           
10 A hangok ilyen jellegű funkcionális vizsgálatára – a versszövegben lévő „hangmegfelelésekre” – bizonyos mértékben hasonló példa található 

Roman Jakobson Hang – Jel – Vers könyvében Egy Baudelaire-vers mikroszkopikus vizsgálata (Jakobson 1972: 297–319) és William Blake és 

más poéta festők szóbeli művészetéről (uo. 345–359.) című tanulmányokban. 
11

 Szathmári 1994: 93. 
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sort ezért – az áttekinthetőség növelése érdekében – nem szerepeltetjük sem az 1. táblázatban, sem pedig a táblázat 

alapján készített grafikonokban.) 

 

sor száma f-dallam sz-dallam m-dallam k-dallam 

1 1  2*  

2   1 1 

3   1 1 

4   1  

5 2* 1   

6 3* 1   

7   3  

8   1 1 

9 1    

10 1 1 1  

11 1 2 1  

12 1  3*  

13   1 1 

14  1   

15  1  1 

16   1 1 

17    2* 

 

1. táblázat 

 

Visszatérve a vers fő- és melléktémájára, az élet-halál témakör nem véletlenül jelenik meg már az Újhold c. kötet 

indító versében is. A témakör kötetben való előfordulását adjuk meg az 1. sz. mellékletben. 

 

III/2. A főtéma kibontása valósul meg az első versszakban, ahol a fiatal bika életét, magatartásformáit jellemzi a 

költő: unja magát, erejét hirdetni körberohangat, játszik és nyáladzik, rázza fejét s fordul, dobbantása nyomán fű s 

föld fröccsen szét. A bika ősi jelkép (Gilgames, egyiptomi mítosz, héber mitológia, keresztény embléma – Lukács 

evangelista). Nem lehet véletlen az sem, hogy a költő ezzel indítja verseskötetét. Személyes vonatkozás, hogy a 

„bika” csillagjegyében, májusban született, tehát célozhat a cím és a hasonlat, illetve a reduplicatió erre is. De a 

költő érzékeny a mítoszvilágra és a természet jelenségeire is. Lehet a forrása a versnek ez is. Jelentéstöbbletet 

kaphat az, hogy most nem „pogány köszöntőként” alkalmazza a régieknek áldozati állatként tisztelt bika-jelképet, és 

nem is az „újmódi pásztorok” megjelenítéseként. Az első versszakban magatartásformát keres és talál a bikában 

eddigi életének, majd a második versszak látomásának a szembesítésére, hogy majd később, a harmadik versszakban 

a jövő költőjének a sorsát láttatni tudja: 

 

  1. sor Úgy éltem életem mostanig, mint fiatal bika … 

  8. sor S úgy élek mostan is, mint bika, de mint / bika, aki megtorpan … 

17. sor Így küzdök én is és így esem el majd … 

 

Háromszor tér vissza a magatartásformára vonatkozó mint a bika: címként, az első sorban a fiatal jelzővel és a 

nyolcadik sorban. Az utóbbiban kétszer is. Reduplicatióval
12

 nyomatékosítja a költő a számára elfogadható 

magatartásformát, variálva a szavakat: a mint a bika képből eltűnik a fiatal jelző, második megjelenési formájában 

pedig az első sorban hagyva a mint kötőszót, miáltal a következő sor elején hangsúlyos helyzetbe kerül a fő jelentést 

hordozó bika szó, amely főleg az affektikus funkció miatt különbözik a szó első előfordulásától. Másképpen ejtjük, 

nyomatékosabban. 

A két idézett sorban a két ellentétes jelentésű időhatározó szónak hasonló hangzású kifejezéseket ad: mostanig – 

mostan is (ezt paragoge jelenségnek nevezi a retorika, azaz a most szóhoz a költő hozzátold egy szótagot, hogy 

                                                           
12 A reduplicatio más versekben is jellemzi a költő zaklatott lelkiállapotát az Újhold kötetben: harcol a kővel és harcol a széllel, (Montenegrói 

elégia); kár lenne éltedért / s kár világodért, (Vihar előtt); villanjon-é, vagy várjon-e még? / Hát villanjon! (Tört elégia) 
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kiemelje az idősíkot). A zeneiségre érzékeny költő az éltem életem magánhangzós alliterációval emeli ki az élet 

fontosságát; illetve a múlt idejű éltem igével állítja szembe a nyolcadik sor jelen idejű élek igealakját. 

Az 1. és 8. sorok jelentését az úgy módhatározó szó ismétlése nyomatékosítja azzal, hogy bevezeti a mint a bika 

költői képet. A 17. sorban az így köti a versszakokat össze, a jövő képe elválasztódik a két másik idősíktól. 

A második versszakban ismét az élek ige kerül a középpontba, majd az alaptéma fokozatosan megy át a 

melléktémába: a bika megtorpan, fölszagol a levegőbe, érzi, hogy valami „lóg a levegőben”, majd ismét fölszagol a 

levegőbe és – érezve a farkascsordát – nem menekül, felkészül a küzdelemre és a halálra, és szomorún „bőg a kövér 

levegőben”. A melléktéma kibontásának csúcspontja a nem menekül, mint menekülnek / az őzek variációs geminatio 

és a halál körülírása egy biblikus képpel: ha megjön az óra. Ezek a kifejezések egyrészt a félelem, a közeli elmúlás 

megsejtetései, másrészt a költő ars poeticáját, a meg nem hátrálás erkölcsi parancsát sugallják a halál árnyékában. 

A két első versszak párhuzamait és ellentéteit mutatja a 2. táblázat: 

 

első versszak második versszak 

déli melegben tücskös rét közepén (esti hangulat) 

körberohangat megtorpan 

unja magát fölszagol a levegőbe (figyel) 

 nem menekül 

 küzd és elesik 

játszik és nyáladzik szomorún bőg 

 

2. táblázat 

 

A nem menekül, illetve küzd és elesik nem véletlenül maradt pár nélkül – ezek már kizárólag a melléktémához 

tartoznak, amelyik az első versszakban csak áttételesen sejlik fel. 

A harmadik, töredékes versszakban az így határozószó kétszeri deiktikus ismétlése jelzi, hogy a versszak a 

második versszakban felerősödő melléktémát viszi tovább és teljesíti ki: már csak a várható küzdelemről és a 

halálról szól. Az „Így küzdök én is és így esem el majd …” sor összefoglaló és feloldó jellegű egyszerre. A vers 

azonban mégsem így zárul. A befejező, csontjaim őrzi a táj jövendölés előzménye a hasonló szavakkal 

megfogalmazott és a 14. és 15. sorban található csontjait széthordja a tájon a horda látomás. A különbség, hogy 

ezek a kifejezések formálisan a „bika” cselekvésének elemei, a befejezés pedig egyértelműen a költőre vonatkozik. 

Az ismétlés, a geminatio megvalósítása a közbeiktatott szócsoportok miatt megszakított, de éppen ez a megszakítás 

hordoz fontos jelentéstöbbletet. 

Az utolsó sorban a melléktémába ékelve egy alliterációval nyomatékosított új téma csendül fel („okulásul késő 

koroknak”), amely itt még ugyan tragikus színezetű, de már magában foglalja a katartikus feloldás lehetőségét, 

ahogy a – halál utáni – jövőt vetíti előre. Az új téma átíveli a kötet első (Mint a bika) és utolsó (Kortárs útlevelére) 

verse közötti távolságot: a téma az utóbbi vers utolsó két versszakában fejlődik ki majd teljes egészében és a jövő 

nemzedék tanításában csúcsosodik ki. Az okulásul célhatározó pedig kapcsolatot teremt a Kortárs útlevelére 

példakép – erős fa metaforájával, ami későbbi költeményeiben kedvelt költői képe lesz Radnóti költői nyelvének. 

 

Kortárs útlevelére 

 
A Szegedi Fiatalok Művészeti 

Kollégiumának, 

a növelő közösségnek, 

a barátaimnak 

 

Surranva kell most élned itt, sötét 

vadmacskaként, ki néma hittel ugrik 

és karmol is szörnyen, tíz feszes körömmel; 

ki hogyha alszik, félig alszik és 

szembehasal a vésszel akkor is 

s villanva eltűnik, ha fáj a küzdelem. 
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Vagy sárként kell majd tapodnod orvul, 

lábat, ha rádlép, nyalogatni puhán 

s mutatnod a hátad, hogy nyomát viseled 

és hogy mily becses néked ez emlék! 

medália hátadon s az asszonyod 

ott a piacon, délidőn róla dicsekszik. 

 

  * 

 

Ha ezt követed, élhetsz valahogy; 

bólinthatsz meleg ételek fölött 

és az esti csöndben leköpheted magad! 

 

  * 

 

Vagy föllázadsz, mindezt ha nem tudod 

és híredet most itt nem hirdetheti 

semmise akkor és legelső fürdőd is – 

hiába volt! Mert mocskol e kor. De 

híred jövő, fiatal karokon 

vonul át égi fényeknél fényesebben! 

Gondold el! hogyha lázadsz, jövendő 

fiatal koroknak embere hirdet 

s pattogó hittel számot ad életedről; 

számot ad és fiának adja át 

emlékedet, hogy példakép, erős fa 

legyen, melyre rákúszhat a gyönge növendék! 

 

1934 

 

 

1. sz. melléklet 

 

Az élet-halál témakör előfordulása az Újhold c. kötet verseiben 

 

Az Újhold c. kötet versei alapján készített interaktív konkordancia szótár segítségével (Boda I. Károly 1998) 

megfigyelhetjük, a költő szókészletében milyen versekben fordulnak elő a megadott témakörbe tartozó szavak (ún. 

kulcsszavak), és milyen további szavak társulnak ezekhez a kulcsszavakhoz. (A kulcsszavak többszöri előfordulása 

egy versben vagy a kötet több versében egyszersmind példa külső és belső ismétlési formákra.) 

 

Az Újhold – konkordancia szótár alapján a következő eredményt kapjuk: 

 

A következő versekben fordul elő azonos és toldalékos alakban az él szó (22-ből 10 vers): 

Mint a bika 

És kegyetlen 

Montenegrói elégia 

Vihar előtt 

Tört elégia 

Emlékező vers 

Hőség 

Szerelmes vers az Istenhegyen 

Szerelmes vers az erdőn 

Kortárs útlevelére 
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Tíz versben tehát különböző alakokban fordul elő a vizsgált szó, és feltűnő az is, hogy ezekben a versekben az él 

/ élet / életem/ … szavak mellé (24 előfordulás) társulnak a halál / meghal / … szavak (9 előfordulás), illetve ezek 

szinonimái vagy körülírt változatai (például az elesik / elested / …). Adataink is igazolják, amit az irodalomesztéták 

már régen megállapítottak, hogy Radnótinál a tragikum és az idill, az életszeretet és a halálfélelem együtt található 

meg. Azt is igazolják adataink, hogy az Újhold kötet már „igazi” Radnóti-kötet, hiszen mindazok a jelenségek, 

többek között az ismétlés különböző formái, amelyek jellemzik későbbi köteteit megtalálhatóak itt vagy még csak 

csírájukban, vagy már teljes szépségükben. 

 

verscímek az él szó különböző alakjainak  

előfordulása 

a halállal kapcsolatos szavak 

Mint a bika éltem életem 

úgy élek 

ha megjön az óra 

elesik 

csontjait széthordja 

így esem el majd 

csontjaim őrzi a táj 

És kegyetlen tisztán élünk 

az életünk 

anyám meghalt 

sokan haltak meg 

aki meghal 

Montenegrói elégia itt él a magosban 

hirdeti tiszta életét 

Így élnek ők itt 

Élnek, ahogy élek más tájakon én 

és élnek a többiek is 

lopós férfi élhet 

míg el nem temetik 

megholtak szemehéjja 

Vihar előtt kár lenne éltedért 

életed köré 

lengett a halál 

Tört elégia Életem írtam 

életem emlékei közt 

élek 

halálig mutatta 

oszlottam ott 

Emlékező vers ha élnél a temetőben fekszel 

már a halál zászlaja 

szőkén kerültél a lepedőbe 

haldokoltál 

hajtottam rólad a halált 

s meghaltál 

hírül hozni elested 

egyszer elveszti ő is a harcot és 

elesik majd 

Hőség a záporeső már a teli  

gyökérben él 

 

Szerelmes vers az Istenhegyen szuszogja szíves életét s végül hosszu késeivel megöl 

ha meghalsz s tested égetni 

lebocsátják 

Szerelmes vers az erdőn őrzi életedet  

Kortárs útlevelére Surranva kell most élned itt 

élhetsz valahogy 

számot ad életedről 

 

 

 

(részlet a konkordancia-szótárból) 

 
grói férfit dícsérje a vers ma,/ki itt él a magosban és harcol a kővel és har 
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ellő/s a záporeső már a teli gyökérben él./És bomlik a hőség s imbolyog! hajl 

fröccsen a rémült legelőn szét. / S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint/b 

s előtt óvatosan dagadoz. /Élnek, ahogy élek más tájakon én és élnek a többiek 

./3/És mindennap újszülött borzalommal élek/s oly nyugtalanul. Szeretőm karol 

t enmagad kapartál/tíz kemény körömmel életed köré, míg/körötted körbe-körbe 

tében előtted/és mégis körülzár s őrzi életedet/kemény karikában; úgy őrzi, h 

bere hirdet/s pattogó hittel számot ad életedről;/számot ad és fiának adja át 

anjon! riadalom legyen itt/körülöttem! életem emlékei közt/két férfi lóg két 

……………./MINT A BIKA/Śgy éltem          életem mostanig, mint fiatal bika,/aki 

zonyodra./TÖRT ELÉGIA/Sík Sándornak/1/ Életem írtam kis bottal a porba/ott es 

elkaparják./Oly félelem nélküli így az életünk és egyszerü,/mint a papír, vag 

k útján s késő korokban hirdeti tiszta életét./Mögötte asszonya áll és álldig 

dbe két/kicsi hanggal szuszogja szíves életét./Szerelme egyre egyszerľbb és s 

jókedv és sok a tennivaló: lopós férfi élhet csak/pihenősen!/*/Égen a sas ker 

lidőn róla dicsekszik./Ha ezt követed, élhetsz valahogy;/bólinthatsz meleg ét 

gnek,/a barátaimnak/Surranva kell most élned itt, sötét/vadmacskaként, ki ném 

z./Élnek, ahogy élek más tájakon én és élnek a többiek is,/nem könnyít sorsun 

ban és/nyelés előtt óvatosan dagadoz./ Élnek, ahogy élek más tájakon én és él 

széd/falu számukra a messzi világ./îgy élnek ők itt s földjüket fallal védik/ 

ő is arrafelé tart/a fél tüdejével./Ha élnél, néked is már a halál zászlaja,/ 

akállas/haditettek, vigyázz! kár lenne éltedért/s kár világodért, mit enmagad 

…………………./MINT A BIKA/Śgy éltem         életem mostanig, mint fiatal bik 

öröm még és szisszenve a szőr./Tisztán élünk különben és könnyü mosollyal:/as 
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CS. JÓNÁS ERZSÉBET 

 

 

ALAKZATVIZSGÁLAT CSEHOV-DRÁMÁK FORDÍTÁSAIBAN 

 

 

 

 

A fordításkutatás s azon belül a drámaszöveg fordítási korpuszának megközelítési lehetőségeit számba véve, a kont-

rasztivitás – a két vagy több nyelvi kultúra összevetése – a vizsgálat természetéből következik. A színpadra szánt, 

írott dialogikus szövegek nyelvi szintjének s az abból kibontakozó jelentésrétegeknek feltárására a nyelvtudomány a 

szemantikán, a pragmatikán, a stilisztikán és a mindhárommal összefüggésben levő szövegtanon belül mutat gazdag 

módszereket. Az elemzés a kognitív nyelvészettől is újabb megtermékenyítő gondolatokat kap. 

A kontrasztív stilisztika s ezen belül a fordításstilisztika a líra és a próza területén jelentős szakirodalmi bázissal 

rendelkezik. Szerényebbnek látszik a dráma mint műnem kontrasztív stíluskutatását segítő szakirodalmi háttér. A 

Magyarországon is ismert világirodalmi nagyság, Anton Pavlovics Csehov kapcsán – drámaírói pályaszakaszának 

100 éves évfordulója közeledtével – arra keressük a választ, hogy a hagyományosnak mondható összevető 

fordításstilisztikai vizsgálatokon túl, az alakzatvizsgálat mentén hogyan fejthető fel még árnyaltabban a drámák 

célnyelvi „szövegszövete”. 

Elemzésünkben az írott drámaszövegekkel, az eredeti orosz és a fordítások szövegkorpuszával foglalkozunk. Jól 

tudjuk ugyanakkor, hogy a drámaszöveg a színpadi megjelenítésben teljesedik ki. A fordításstilisztikai összevetés 

azonban kimondottan a szerzői és a fordítói szövegváltozatok nyelvészetileg elemezhető írott anyagával, nem pedig 

a dramaturgiai megvalósítással foglalkozik. Az alábbiakban arra keressük a választ, hogy 

• a drámaszöveg műfordítás-elemzése hol helyezkedhet el a nyelvtudományban; 

• melyek azok a feltáratlan tudományterületek, amelyek eredményei segíthetnek a fordítástudomány e téren 

mutatkozó fehér foltjainak eltüntetésében; 

• kísérletet teszünk Csehov drámáinak fordításaiban a dialógusra jellemző alakzatok vizsgálatára; 

• végül számba vesszük a drámafordítás érzékelhető jelenkori tendenciáit. 

 

A drámafordítási kutatások nyelvtudományi háttere 

 

A huszadik század második felében a nyelvleírás lehetőségei között a szemantikai funkció, a jelentésesség és annak 

befogadói oldala a szakemberek érdeklődésének a középpontjába került. Míg a formális nyelvleírás a használattól 

függetlenül is érvényes szabályrendszerekre összpontosít, a funkcionális megközelítés a nyelvre mint a személyközi 

kommunikáció egyik eszközére tekint. A korábbi formális nyelvleírás számára a különböző nyelvi szintek közül a 

szintaxis autonóm a szemantikához viszonyítva, s mindkettő autonomitást élvez a pragmatikához képest. A 

funkcionális megközelítés szerint ez éppen fordított irányban igaz: a pragmatika az a keret, amelyen belül a 

szemantika vizsgálati módszereivel a nyelv szintaktikai s az ezt felépítő további szintjeit elemezhetjük (Lévai 2000: 

15–20). 

A kontrasztív szemantika több nyelv összevetésében a valóság ugyanazon szeletének az értelmezéséhez, 

megnevezéséhez s a megnevezés grammatikai módjában hordozott jelentéstartalmakhoz ad vizsgálati lehetőséget. 

Vannak olyan funkcionális értelmezések, amelyek a szemantikát kiemelt helyen kezelve a további nyelvi vizsgálati 

szinteket – a felhasználó szempontjából felállított fontossági sorrendet követve – ennek rendelik alá (Crystal 1998: 

132–142). 

A szemantika és a pragmatika viszonyának taglalása itt korántsem ér véget. A szemantikát és a pragmatikát 

mellérendeltségében jellemzi Kiefer Ferenc, amikor azt hangsúlyozza, hogy a 60-as évektől a szemantika mellett 

fejlődött ki egy új, szintén a nyelvi jelentéssel foglakozó tudományág, a nyelvészeti pragmatika. A szemantikával 

szemben, amely a konvencionálisan kódolt jelentéssel foglakozik, a pragmatika a nyelvhasználatból indul ki, és a 

nyelvi jeleknek a beszédhelyzet alapján kikövetkeztethető jelentésével foglakozik. A jelentéstan terminus azért nem 

szerencsés ma már – állapítja meg Kiefer –, mert jelölheti mind a szemantikát, mind pedig a pragmatikát, márpedig 
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„a szemantika és a pragmatika két önálló, egymástól lényegesen különböző nyelvészeti diszciplína” (Kiefer 1999: 

5). 

Ezeknek a kérdéseknek az eldöntése nem gátol abban, hogy tudjuk ugyanakkor, a műfordítások elemzése során a 

komplex szövegvizsgálat egy megújulását élő nyelvészeti tudományág, a mind a szemantikát, mind a pragmatikát 

számon tartó multidiszciplináris szövegtan irányába fordítja figyelmünket (Klaudy 1994, 1997, Szabó 1998: 16–19). 

A szövegtan az a tudományág, amelyben nemcsak különböző nyelvészeti megközelítések, hanem a nyelvészet és 

az irodalomtudomány is összeér (Szathmári 1979: 141–144). A szövegtanban találkozó nyelvészeti és irodalmi 

megközelítést az is indokolja, hogy a szépirodalmi szöveg és a más funkciójú szövegek jellemzői sokszor átfedik 

egymást. A hagyományos, intézményes magyar nyelvváltozatok között a határok elmosódtak. A figyelemfelkeltés 

pragmatikai célja érdekében a hagyományosan irodalmi stílus sok esetben nem különül el, hanem stilizáltan magába 

öleli a városi népnyelv és az ifjúsági nyelv spontán és beszélt elemeit. A mai szépirodalom valamennyi 

rétegnyelvből meríthet. Az intézményes mai nyelvváltozatok a műfordítás stíluseszközeire nézve is meghatározóak, 

hiszen jellemző vonásaikat a befogadó stílustulajdonító magatartásnak megfelelően építi be a fordító a célnyelvi 

szövegbe. Eszerint a fordításban stilémaként megjelenő rétegnyelvi elem forrása lehet a(z): 

– sztenderd „köznyelv” spontán vagy tervezett, beszélt vagy írott változata 

– irodalmi nyelv szépirodalmi jellegű, kiművelt, inkább tervezett és beszélt változata 

– népnyelv, nyelvjárás spontán és beszélt változata 

– városi népnyelv spontán és beszélt változata 

– diáknyelv spontán és beszélt változata 

– szaknyelv tervezett vagy spontán, beszélt és írott változata 

– szépirodalom történeti stílusrétegeinek tervezett, írott változata (Tolcsvai Nagy 1996: 153). 

A mai magyar irodalmi szöveg szerkezeti sajátosságait vizsgálva, az irodalmi nyelv fogalomköre a fenti 

körülmények miatt újraértelmezést kíván. Az irodalomnak egyik legfontosabb kifejező eszköze a nyelv, de a modern 

irodalom formagazdagságának tanúsága szerint nemcsak az írott nyelv, hanem a hangzó, beszélt nyelvi 

metainformáció grafikai jelzése is. A „látható nyelv” hegeli terminusát ma újszerűen használja a szakirodalom. 

Szembeállítja a szöveg akusztikai és optikai oldalát mondván, „a látható nyelv csak mint jel viszonylik a hangzó 

nyelvhez; az elme közvetlenül és feltétlenül a beszéd által nyilatkozik meg” (Nagy 1995: 19–20). A hangzó nyelv 

grafikai jelzése egyre gyakrabban válik esztétikai jellé a mai szépirodalmi szövegekben. A központozás nélküli 

szöveg, a csupa nagybetűvel írt szavak, szokatlan grafikai megoldások vagy a három ponttal jelzett gondolati 

szünetek szépirodalmi jelentéstartalmának feltárása többek között a fordításokat vizsgáló kontrasztív szövegszeman-

tika feladata. 

A szöveg szerkezetét elemző tudományág fejlődése során mindig a szöveg teljességét akarta átfogni. Ezért 

különböző terminológiát használva, de efelé törekedve a szövegszemantika olyan kérdéseket is vizsgál, mint a 

mondatfogalom, amely a nyelvi rendszer elemeként „rendszermondat” (Károly 1981, Péter 1991), a beszédben 

pedig megnyilatkozás, „szövegmondat” (Petőfi 1984) formájában realizálódik. A dráma szövegére nézve 

legmegfelelőbb a „megnyilatkozás” vagy az „egységnyi dialógus” (vö. Cs. Jónás 1999). Magyarázatot kap a 

„szöveg mélystruktúra” szemantikai jellegű, generatív grammatikát követő, először Dijk munkáiban ismertetett 

tartalma (Dijk 1972, Bókay 1979). A stilisztikai repertoárból gazdagodó szövegformula elemzésére vállalkozó 

Elekfi László alapmunkának tekinthető monográfiájában kiemeli az aktuális mondattagolás kompozicionális 

szerepét (Elekfi 1986). A szépirodalmi szövegtani elemzés magyar iskoláját megteremtve a nyelvész stíluskutatók 

sora támasztja alá a komplex nyelvleírás indokoltságát (Szabó 1977, 1982, 1998, Deme 1971, Békési 1982, Balázs 

1985, Péter 1991). A nyelvészeti vizsgálatok hol a grammatikai, hol a stilisztikai oldalt kiemelve járják körül a 

szöveg lexikológiai, szintaktikai, szemantikai, pragmatikai és szövegstilisztikai jellemzőit (Rácz–Szathmári 1983, 

Szathmári 1996, Szathmári 1998). A felsorolt területek a fordításkutatásban szövegszervező jellegüknél fogva 

kapnak helyet. 

Az orosz nyelvészek hasonló módon elemzik a szöveg szerveződését. Az érdeklődés régebben is megoszlott a 

szöveggé szerveződés elméleti kérdései és a konkrét szövegtípusok pragmatikai leírása között. E kutatásokban a 

dialógus vizsgálatára összpontosítva Jakubinszkij, majd Zolotova nevét kell kiemelni (Jakubinszkij 1986, Zolotova 

1979). Galperin részletesen elemzi a szövegalkotás logikai lépéseit s ezek nyelvi megvalósulásait, a nyelvészeti 

elemzés lehetőségeit (Galperin 1981). Moszkalszkaja a német nyelv kapcsán szövegszerkezetileg lényeges 

kérdéseket érint (pl. az egységnyi dialógus) épp a dráma párbeszédeit illetően (Moszkalszkaja 1981). Ogyincov 
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szövegstilisztikai munkája a dialógusbeli szövegépítés vizsgálatát a nyelvművelés oldaláról tartja fontosnak 

(Ogyincov 1980). A nyelvi kultúra fejlesztését tűzi ki célul a dialógusnak mint szövegtípusnak szerkezeti 

bemutatásakor Izarenkov (Izarenkov 1981), valamint a német dialógus szerkezetét taglaló Mihajlov is (Mihajlov 

1986). A beszélt nyelvi dialógus mellett a tudományos szöveg dialogikus formája nyer bemutatást Szlavgorodszkaja 

munkájában (Szlavgorodszkaja 1986). 

Részeredményeket összefoglaló vagy vitát provokáló tanulmányok bizonyítják Európa-szerte a szövegtani 

vizsgálatok iránt a nyolcvanas években fokozottan tapasztalható érdeklődést (Motsch 1986, Harnisch–Michel 1986, 

Scherner 1984, Krenn–Niemeyr–Eberhardt 1983, Schildt 1987, Hartung 1987, Sandig 1988). J. Schmidt 

szövegalkotási modellje már a 70-es években magába foglalta a műfordításelemzés szükségszerűen végigjárandó 

lépéseit (Schmidt 1973). 

 

A drámafordítások elemzését segítő nyelvészeti diszciplínák további feladatai 

 

Csehov nagy drámáinak magyar fordításait összevetve, a pragmatika, a szemantika, a szövegtan, a stilisztika, a 

fordítástudomány fejlődése újabb elmélyítési lehetőségeket jelöl ki a további kutatások számára. 

Az alábbiakban azonban azokat a kérdésköröket tekintjük át, amelyek meglátásunk szerint még tüzetes elemzésre 

várnak, s amelyek tükrében a drámafordítások nyelvi elemzése további elmélyítést kaphat. 

 

a) A dráma mint szövegmű poétikai szövegtana és stilisztikája. A műnemeket tipológiailag elemző nyelvészeti 

tudományág nem foglakozott még átfogóan a dráma s a drámai műfajok nyelvi anyagát érintő megkülönböztető 

szerkezeti, alakzati jegyek összegzésével. Feltárásra vár a kontrasztív stíluselemzés is több nyelvi kultúra 

összevetésében. A német szövegnyelvészet ezt felismerve kísérletet tesz a szövegműfajok csoportosítására az 

adekvát fordítás domináns nyelvi eszközeit középpontba állítva, de ezen a szinten megáll, nem veti össze az 

alfajokat sem koronként, az idő vertikális szintjén, sem horizontálisan a drámai műnem különféle válfajait, a 

klasszikus drámát, a vígjátékot, a színművet, a modern dráma dekonstrukcionáltságát stb. – hogy csak a ma játszott 

műfajokat említsük – szövegszerkezetileg elemezve. 

Katharina Reiss rendszerezésében a szövegműfajok a nyelvi funkció szerint besorolhatóak a le író  (lexikális 

tartalomközpontú, logikai nyelvi paraméterekkel jellemezhető, például sajtónyelvi, technikai) szövegek, a ki fejező  

(esztétikai tartalomközpontú, nyelvi formákkal, alakzatokkal jellemezhető, például a szubjektív líra, a szépirodalmi 

próza körébe tartozó) szövegek, valamit a fe lhívás -központú, a dialógusra épülő párbeszédes (dráma, vígjáték, 

bohózat) szövegek közé. A látvány, a hang, a zene, a kép stb. segítségével megjelenített szövegek újabb funkcionális 

szövegtípust, az audio–mediál i s  szövegműfajt képviselik (a színpadi környezetben elhangzó dráma, a zenés 

műfajok szövege, a filmvásznon megjelenő párbeszédes szituáció, a TV-ben bemutatott videoklip dialógusának 

szövege stb.) (Reiss 1971: 24–52, Klaudy 1997: 60–65). 

E besorolás szerint a dráma dialógusokra épülő szövegszerveződését a többi felhívás-központú szövegműfajjal 

együtt kell szövegszerkezeti elemzés alá venni. Ehhez azonban a szövegtani műfajtipológia még nem készült el sem 

a magyar, sem a számunkra összevetésként jelen esetben Csehovhoz kapcsolva mérvadó, orosz nyelvészeti 

szakirodalomban. A nyelvi megformáltság további elemzendő sajátosága, amikor a funkcionális nyelvi 

jellemzőkhöz az esztétikai nyelvi jellemzők több rétegben is társulnak domináns jegyként. Ezt látjuk Kosztolányi és 

Tóth Árpád fordításaiban, s ezt véljük felfedezni Spiró György legújabb, kötetben meg nem jelent interpretációiban 

is. Ezek tüzetes vizsgálata, a szövegépítés és a stílusrétegek átszövődésének rendszerében még feltáratlan fehér 

foltokat mutat. 

 

b) A dialógus mint önálló beszédműfaj tipológiája. A színpadi mű általában dialógusokra épül. A dráma 

dialógusaiban a meggyőzés és kifejezés nyelvi megformálásának stilisztikai egybevetéséhez kevés kontrasztív 

stilisztikai munkára tudunk támaszkodni. Péter Mihály A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai című 

monográfiája az egyetlen összevető stilisztikai munka, amely tüzetes orosz–magyar kontrasztív áttekintést ad. Nem 

szövegműfajonként csoportosít ugyan a szerző, hanem az érzelemkifejezés funkcióját középpontba állítva a lexika, a 

szóalkotás, a grammatika, s a nyilatkozat körében vizsgálódik, amikor a teljes nyelvi kommunikáció, a beszélt nyelv 

és a szépirodalom művészi szövegén mutatja be az orosz érzelemkifejezés magyarral egybevetett nyelvi 

eszközrendszerét (Péter 1991). Mindegyik, általa vizsgált és irodalmi, beszélt nyelvi példákkal is bemutatott 

érzelemkifejező nyelvi forma – grammatikai, lexikai, mondattani, szövegszintű realizáció – összevető 
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fordításstilisztikai kutatásaink következtetéseivel egybecsengően támasztja alá az eddigi elemzési irányok 

helyességét. Ez a tüzetes elemzés is nyitva hagyja ugyanakkor azt a kérdést, mi jellemzi kifejezetten a 

dialógusszöveget mint műnemileg és kommunikatív funkciójában jól elkülöníthető, a felhívásra, a párbeszédre 

összpontosító szövegkonstrukciót. 

c) A beszélt és írott dialógus szövegtana. Úgy tűnik, megkerülhetetlen a dialogikus szöveg kommunikatív és 

szövegszerkezeti összevető vizsgálata a spontán, természetes beszédben és a művészi szövegként fellehető, stilizált, 

megtervezett, írott változatában. A rendszerezett eredmények után vethető csak össze teljességében a drámák 

szövege: a színpadon imitált beszélt nyelvi dialógusoknak a magyar és az orosz irodalomban fellelhető, koronként 

változó stilisztikai tulajdonsága. A drámaszöveg szerkezeti elemeinek stílustartalmuk szerinti rendszerezésére már 

történtek részkutatások. Az orosz dialógus természetrajza című munka Csehov színpadi dialógusainak 

szövegszerkezeti elemzésére vállalkozik, abból kiindulva, hogy a szintaktikai, szövegtani elemek a dialógusban 

stílusértékükkel is jelentésessé válnak. A színpadra szánt dialógusok konstrukciós felépítését stílustartalmuk szerint 

a következők szerint elemzi:Az egységnyi dialógus. Replikatípusok, a turn-számok mint mélységi mutatók. 

Az orosz dialógus kibontakozási irányai Csehov darabjaiban. 

A szövegösszefüggés grammatikai mutatói a dialógusban: 

az utalás (anafora – katafora – deixis) 

a hiányos mondat (ellipszis) 

a névmásítás és más behelyettesítések 

az egyeztetés 

a konnektorok 

az előfeltevés (preszuppozíció) 

a szórend és az aktuális tagolás, a témafejlődés a dialógusban (vö. Cs. Jónás 1999). 

 

d) Költői szótárak. A költő-műfordító fordításelemzéseit is segítő teljes költői szótár – ahogy ez a magyar 

irodalomhoz kapcsolódóan pl. Balassi, Csokonai, Petőfi, Juhász Gyula esetében már rendelkezésünkre áll – nem 

mellékelhető Kosztolányi vagy Tóth Árpád drámafordításai vizsgálataihoz, hogy még pontosabb képet kapjunk a 

fordítói szókincs költői szubjektumon átszűrt arculatáról (Benkő 1972, Gáldi 1973, Jakab–Bölcskei 1993, Jakab– 

Bölcskei 2000). Ám mintát ad az egy-egy műre összpontosító szótárírásra Pásztor Emil, aki Arany János Toldijának 

szókészletét dolgozta fel, valamint Beke József Bánk bán-szótára, amely Katona József drámájának teljes 

szövegének szótári feldolgozását kínálja (Pásztor 1986, Beke 1991). Nem született még meg az orosz irodalom 

nyelvének részletes szótárszerű feltárása révén a Csehov-szótár sem, amely az orosz eredeti szöveg jellegzetes 

kulcsszavainak előfordulási gyakoriságát, koherenciális szövegszemantikai leterheltségét, jelentésmezőit pontosan 

megmutathatná. 

 

e) A párhuzamos szövegvizsgálat a fordítástudomány szolgálatában. A transzlatológia egyik termékenynek 

ígérkező ága szerint a párhuzamos szövegek vizsgálata a számítógépes feldolgozás meghatározott programja 

segítségével nagy pontossággal végezhető el. Kohn János párhuzamos szövegek ilyen típusú számítógéppel segített 

elemzését mutatja be, előrevetítve a mennyiségileg is korrekt, több fordítás párhuzamos szövegkorpuszát az adott 

helyeken egyszerre vizsgálható, humán informatikával segített elemzési technikát (Kohn 1999: 2000, Cs. Jónás 

2000/b). Egy-egy kohéziót teremtő nyelvi alakzat kiemelésével, s annak a fordítások azonos szövegkörnyezeti 

helyeinek szembeállításával lehetne olyan vizsgálható szövegkorpuszt létrehozni, amely alkalmas a fordítási 

műveleteknek a korrekt, összehasonlító, tüzetes elemzésére. 

Alakzatvizsgálati elemzésünk kiindulási hipotézise, hogy a drámák dialógusaiban fellelhető stíluselemek 

jellemzően kapcsolódnak a párbeszédhez mint szövegműfajhoz, a szerző egyéni és korstílusához, a fordító 

stílustulajdonításához, valamint az olvasó által használt célnyelvi beszélt nyelv szövegszerkezetéhez. Azokat az 

alakzatokat vesszük szemügyre, amelyek Csehov dialogikus színpadi szövegére megkülönböztetően jellemzőek. 

 

A dialógus tipikus alakzatai. A kötőszó elhagyása mint detrakciós alakzat 

 

Az elhagyásra épülő alakzatok esetén a beszélő a dialógusban a szövegen kívüli közös tudásra alapoz (vö. Tolcsvai 

Nagy 1996: 251–252). Ha a mondatokat összekötő elemek maradnak el, a detrakc ió  sajátos formájával, a 

sz indetonnal  van dolgunk. A kötőszó elhagyása dinamizáló stílushatású. Előfordulhat az is, hogy „a kötőszó 
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elhagyásával az összekapcsolt mondatrészek, mondatok viszonyának jellege bizonytalanná, ezáltal 

enigmatikusabbá  vagy a különböző kapcsolási lehetőségek révén hatásosabbá válhat” (Szabó–Szörényi 1988: 

147). 

A dialógus szövegszerkezetében kiemelt fontosságú a konnektorok használatának, ill. elhagyásának vizsgálata. 

A kötőszó elhagyása Csehov egyik szövegalkotói alapelvének, a nem megtervezettség stílusértékének nyelvi 

jelölésére szolgál. 

A kapcsolódások bemutatásához Békési Imre jelölési rendszerét vettem át (Békési 1986: 27–29). A 

mondategészeket sorszámozom, a szerkezeti képletben megadom szögletes zárójelben az eredeti szövegben nem 

szereplő, ám a szövegértelmezésből odaértendő kötőszót, hogy ezzel is érzékeltessem a konnektor elhagyásának 

detrakciós dominanciáját. A szerkezeti képletben adom meg a Csehov által használt kötőszókat is, amelyek 

látszólagosan mellérendelő kapcsolást sejtetnek. A műfordításokban ott, ahol az eredeti szövegjelentéstől eltérés 

van, a szó szerinti orosz szövegjelentést szögletes zárójelben [ ] adjuk meg. A tömbösödést további zárójelekkel ( ), 

< >, a főmondatba ékelődött alárendelő határozói szintagmát (D) gondolatjel közé téve, a tartalmi-logikai 

kapcsolódást az alábbiak szerint jelölöm: 

 

 
Астров: (1) Сильно я изменился с тех пор? 

Марина: (1) Сильно. (2) Тогда ты молодой был, красивый, (3) а теперь постарел. (4) И красота уже не та. (5) 

Тоже сказать – и водочку пьешь. 

Астров: (1) Да … (2) В десять лет другим человеком стал. (3) А какая причина? (4) Заработался, нянька. (5) 

От утра до ночи все на ногах, (6) покоя не знаю, (7) а ночью лежишь под одеялом (8) и боишься, (9) как бы к 

больному не потащили. (10) За все время, / пока мы с тобою знакомы, / (10) у меня ни одного дня не было 

свободного. (11) Как не постареть? (12) Да и сама по себе жизнь скучна, глупа, грязна … (13) Затягивает эта 

жизнь. (14) Кругом тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки: (15) а поживешь с ними года два-три (16) и 

мало-помалу сам, / незаметно для себя, / (16) становишься чудаком. (17) Неизбежная участь. (Ványa bácsi) 

Asztrov: (1) Nagyon megváltoztam azóta? 

Marina: (1) Nagyon (2) Akkor fiatal voltál, szép, (3) most pedig megöregedtél. (4) A szépséged sem a régi már. (5) 

Meg szó, ami szó – iszol [vodkázol]. 

Asztrov: (1) Igen … (2) Tíz év alatt más ember lettem. (3) És mi az oka? (4) Agyondolgoztam magam, dada. (5) 

Reggeltől éjszakáig talpon vagyok, (6) nem ismerek nyugalmat, (7) éjjel meg csak fekszem a paplan alatt, (8) attól 

rettegek [félek], (9) hogy elráncigálnak valami beteghez. / Amióta ismerjük egymást / (10) egyetlenegy szabad 

napom se volt egész idő alatt. (11) Hogyne öregedne meg az ember! (12) Meg aztán amúgy is unalmas, ostoba és 

piszkos ez az élet. (13) Elnyel [lehúz] egészen. (14) Csupa különc vesz körül, csupa-csupa csudabogár; (15) ha két-

három évet köztük él az ember, (16) apránként, / anélkül, hogy észrevenné, / (16) maga is csudabogárrá válik. (17) Ez 

a sors – elkerülhetetlen. (Makai Imre ford.) 

 

A szerkezeti képletek, amelyek előtt most csak a megszólalást a szereplő nevének félkövér kezdőbetűjével 

jelzem, alapvetően megegyeznek az orosz eredetiben és a fordításban. Így a konnektorok [azért, mert, így, minthogy, 

következésképpen, hiszen, tehát] használata térén nem változik meg a magyar szöveg szemantikája: 
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Ugyanezt a mondatkapcsolási módot figyelhetjük meg a különböző szociális helyzetű szereplőknél is. Marina, a 

dada mondataiban a logikai kapcsolás jelölése ugyanúgy elmarad, mint előbb Asztrov, az orvos 

megnyilatkozásában. Nézzük meg, hogyan kapcsolódnak a mondategészek más-más szereplő megszólalásai között: 

 

Марина: (1) Цып, цып, цып …  

Соня: (1) Нянечка, зачем мужики приходили? 

Марина: (2) Все то же, опять все насчет пустоши. Цып, цып, цып …  

Соня: (1) Кого ты это? 

Марина: (2) Пеструшка ушла с цыплятами … (3) Вороны бы не потаскали… (Ványa bácsi) 

 

Marina: (1) Pi-pi-pi …  

Szonya: (1) Miért jöttek a parasztok, dada? 

Marina: (2) A régi nóta [Mindig ugyanaz ]. Megint csak az ugarért. Pi-pi-pi …  

Szonya: (1) Melyiket hívod? 

Marina: (2) Az iromba elkódorgott a csirkékkel. (3) El ne vigye őket a varjú … (Makai Imre ford.) 

 

Itt a replikák határán átívelő tartalmi-logikai kapcsolódás miatt az összetartozó mondategészeket folyamatosan 

számoztam, jóllehet más-más szereplő szavai. Így Szonya és Marina megszólalásai párban alkotnak egy 

mondatszerkezeti egységet. A magyar fordítás ezt a szerkezetet is híven követi: 

 

M: 1  

 

C: 1       

      

M: — [потому что / azért, mert]  

 

C: 1 

 

M: – [потому что / azért, mert ] 2 – [поэтому / ezért] 3 

 

A kérdés-felelet párok nemcsak kapcsolódásuk módja, hanem az aktuális tagolás szerint is összetartoznak. 

Marina válaszai ugyanis mindig csak a rematikus szakaszt tartalmazzák, a tematikus részt Szonya kérdéseiben talál-

juk meg: „мужики приходили” (jöttek a parasztok), „я зову цыплят” (hívom a csirkéket). Az eliminált 

főmondatokat is számmal lejegyezve a képlet így alakul: 

 

M: 1  

 

C: 1 

 

M: [1] — [потому что / azért, mert] 2   

 

C: 1 

 

M: [1] — [потому что / azért, mert] 2 – [поэтому / ezért] 3 
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A kötőszóknak a dialógusokban elfoglalt szövegszervező funkcióját vizsgálva a következőket látjuk: Csehov az 

alárendelő kötőszók elhagyásával a társalgási stílus minimális formai jelölését valósítja meg, „gyenge” társalgási 

elemre építi ezt a hatást az „erősebb” lexikális és grammatikai stílusjegyekkel szemben. (A „gyenge” funkcionális 

stílusjegyről vö. Formanovszkaja 1978: 148). A mellérendelő kötőszók a megnyilatkozások folyamatosságát 

biztosítják, látszólag lazán fűzik össze az ok-okozati tartalmi összefüggésekre épülő mondategészeket replikán belül 

és replikák között is. Ez a stíluseszköz tükrözi a dialógusban érvényesülő aktuális tagolást is, mivel anaforikusan 

visszautal az előző megnyilatkozásban fellelhető, az adott megszólalásban eliminált témaként értelmezhető 

szövegelőzményre. Az alárendelő kötőszók hiánya kompozicionális szerepet is hordoz. Általa válik alternatívan 

értelmezhetővé az elhangzó vagy olvasható szöveg, ez az egyik formai eszköze a Csehovdrámákban érvényesülő 

„üres helyek” szemantizálásának, a „víz alatti áramlásnak”. (Erről a befogadáselmélet és hatásmechanizmus kapcsán 

vö. Rohonyi 1981: 8; Bókay 1981, Galperin 1981: 7; Cs. Jónás, 1999: 95–98). 

 

Az ellipszis mint a párbeszéd detrakciós alakzata 

 

A párbeszédre épülő drámaszövegben az alakzatok közül számunkra a szintaktikai alakzatok a beszélt nyelv 

művészi szövegbeli stilisztikai imitációja szempontjából fontosak. Az alakzatok közül a dialogikus szövegben a 

detrakció másik altípusával, az el l ipsz isse l  is találkozunk. Az ellipszis gondolati feszültsége annak arányában nő, 

amilyen mértékben az elhagyott elemek pótlásakor a szöveg a befogadó szellemi közreműködésére, kreativitására 

támaszkodik (vö. Szabó–Szörényi 1988: 125–155). Az ellipszis egyik oka grammatikai, a nyelvi rendszerből 

következik. A másik – kifejezetten a párbeszédre jellemzően – a nyelvi ökonomizmusra és az ennek szolgálatában 

álló aktuális tagolás szemantikájára vezethető vissza. A beszédpartner ugyanis a kommunikatív témához már csak a 

saját, új információt hordozó rematikus szakaszával járul hozzá. az ellipszis altípusait a szokásos retorikai 

felosztásokon túl, a dialógus felépítésének megfelelően tovább finomíthatjuk. 

Békési Imre a szövegkapcsolás eszközeit vizsgálva hivatkozik Szevro rendszerezésére is, amely a kapcsolás 

eszközeit a nyelvtan egyes szakterületéhez utalja: A szinonimákkal való helyettesítést a lexikához, a névmásokat és 

határozószókat a morfológiához, a hiányos, elliptikus mondatokat a szintaxishoz (Békési 1982: 17–44, Szevro 1969: 

24–35). Az ellipszis a szövegkörnyezetre – a szövegelőzmény és a szituáció közös ismeretére támaszkodik, ezért 

tekinthető általában anaforikus elemnek, s detrakciós alakzatnak. Az orosz nyelvészeti szakirodalomban az 

ellipszisnek három értelmezése is van: 

a) Jelölheti a mondat egy szintagmájának nulla  fokú tagját, pl. a névszói állítmány jelen idejű kopuláját (vö. 

Sirjajev 1967) – ez esetben nem anafora. 

b) Jelölheti azt a hiányzó mondatrészt, amely a szövegkörnyezetből értelmezhető. Ez a kontextuál is  ellipszis, 

amely a szövegelőzményre visszamutató, anaforikus tartalmú. 

c) Jelölheti a szerkezet egy bizonyos tagját, amely a szituációból kap konkrét értelmezést. Az adott szituációból 

kiragadva számos más jelentése is lehet. Ez a szi tua tív  ellipszis (Zemszkaja 1987: 136–138). 

A három kihagyásos szerkezet közül az első a nyelv rendszerbeli sajátja, nem a beszéd körébe tartozik, így anafo-

rikus jelentése sincs. A második a megnyilatkozás aktuális tagolásának a következménye. Csak a rematikus részt 

tartalmazza a megszólalás, míg a téma az előző szövegrészben van. Ez már szövegkontextusra utaló anaforikus 

elem. A harmadik típus a beszédszituációra utal vissza. A szerzői utasításokból kiderül, hogy a szituatív ellipszist ott 

használja a beszélő, ahol a megszólalást a rámutató gesztus, a mozgás, a mimika is támogatja. 

Csehov nyelvében – mint a társalgási nyelv sajátját – a beszéd aktuális tagolásával és a szituációval összefüggő 

ellipszist egyaránt megtaláljuk. A dialógus alapvető szerkezeti felépítettségét figyelembe véve – azt tudniillik, hogy 

minimális egységében egy kommunikatív témakezdő replika-stimulusra és egy válaszreplikára épül – számunkra az 

is fontos, hol található az ellipszis, melyik szerkezeti összetevőben milyen arányban szerepel. Az előfordulást tehát 

négy szempontból vizsgálhatjuk. Külön figyelmet érdemel, hogy a fordítás követi-e az elliptikus alakzatokat, ha 

nem, ennek nyelvi rendszerbeli vagy gondolati koncepció e az oka, esetleg több ilyen alakzattal él a fordító, mint 

amennyi az eredeti szövegben található: 

• kontextuális ellipszis kezdő replikában 

• kontextuális ellipszis válaszreplikában 

• szituatív ellipszis kezdő replikában 

• szituatív ellipszis válaszreplikában 
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A dialógusok szinteződését, mélységi fokait figyelembe véve már előre feltételezhetjük, hogy az ellipszis 

túlnyomó többsége a válaszreplikákban lesz, hiszen az első megszólalást kivéve az összes többi válaszreplika 

szerepét tölti be a kibontakozás során. 

 

Kontextuális ellipszis a kezdő replikában 

 

A dialóguskezdő megnyilatkozásban a kontextuális ellipszis három típusával találkoztam. Az egyik a nyomatékos 

ismétlés, amikor az elliptikus mondat egy megelőző nyilatkozat rematikus részét vagy annak fókuszát ismétli meg. 

A másik eset az alany elhagyása, ami a szereplők jelenléte miatt párbeszédben természetes. Mégsem szituatív 

ellipszisről van szó, ugyanis az előző megnyilatkozások valamelyikében feltétlenül szerepelt a hiányzó alany 

megnevezése, akár a beszélőről magáról vagy a megszólított, illetve jellemzett szereplőről legyen szó. A harmadik 

típus nem a fő mondatrészt, hanem egy szorosan tapadó szintagma egyik részét hagyja el, azt, amelyet a meglevő 

másik rész egyértelműen felidéz. Az alábbi dialógusban mindhárom esetre példát találunk. (A magyar fordítás után 

itt és később szögletes zárójelben megadjuk az ellipszis magyartól eltérő szó szerinti fordítását, hogy érzékeljük az 

adott helyen az orosz szöveg stílushatását.) 

 

  (Маша сильно рыдает.) 

 

Кулыгин (в смущение): Ничего, пусть поплачет, пусть … (…) Начнем жить опять по-старому, и я тебе ни 

одного слова, ни намека … 

Маша (сдерживая рыдания): У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том … златaя цепь на дубе том 

… Я с ума схожу … У лукоморья … дуб зелёный … 

(Három nővér) 

 

  (Mása hevesen felzokog) 

 

Kuligin (zavartan): Ne bántsd, hadd sírjon…[Semmi, hadd sírjon, hadd… ] (…) Szépen majd megint elkezdjük a 

mi régi életünket, és én egy árva szót sem szólok, egyetlen célzást sem soha…[és én neked egy szót sem, egy célzást 

sem…] 

Mása (visszatartja zokogását): «Zöld tölgy a tenger szögletében.» «Zöld tölgy… a tenger… szögletében…színarany 

lánc… színarany lánc…» Megőrülök!… 

(Kosztolányi Dezső ford.) 

 

 

Kontextuális ellipszis a válaszreplikában 

 

A hiányos szerkezetű megnyilatkozások száma a témafejlődés második és további mondataiban, valamint a 

válaszmegszólalásokban a legnagyobb. Csebutikin kezdő replikájának szünetet követő második megnyilatkozása 

csak az alanyra és az időhatározóra korlátozódik. Az eliminált állítmány a szünet előtti mondatból értelmezhető: 

(elutazom). Andrej válaszreplikája is erre az eliminált állítmányra támaszkodik, majd Csebutikin viszontválaszában 

egy egész előző nyilatkozat mint alárendelő mondat hiányzik, eliminálódik, a hiányzó komponensre csak a 

főmondat valenciája utal (Не знаю / Nem tudom (…) все равно / mindegy): 

 

Чебутыкин: (…) Первая, вторая и пятая батарея уйдут ровно в час. 

  (Пауза) 

  А я завтра. 

Андрей: Навсегда? 

Чебутыкин: Не знаю. Может, через год вернусь. Хотя черт его знает … все равно … 

(Három nővér) 

 

Csebutikin: (…) Az első, második és ötödik üteg pontosan egy órakor indul. 

  (Szünet) 
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  Én meg holnap. 

Andrej: Örökre? 

Csebutikin: Nem tudom. Lehet, hogy egy év múlva visszajövök. Bár, tudja az ördög… Mindegy… 

(Kosztolányi Dezső ford.) 

 

 

Szituatív ellipszis a kezdő replikában 

 

A szituatív ellipszis kezdő replikában a szerzői utasításban adott információkból egészül ki, nem támaszkodik 

szövegkontextusra: 

 
(Входит Наталья Ивановна в капоте, со свечой; она идёт и останавливается у двери, которая ведёт в 

комнату Андрея.) 

 

Наташа: Ты, Андрюша, что делаешь? Читаешь? Ничего, я так только … (Идёт, отворяет другую дверь и 

заглянув в неё, затворяет.) Огня нет ли … 

Андрей (входит с книгой в руке.): Ты что, Наташа? 

Наташа: Смотрю, огня нет ли … 

(Három nővér) 

 

(Natalja Ivanovna háziköntösben, égő gyertyával jön be, megáll az ajtónál, amely Andrej szobájába vezet) 

 

Natasa: Mit csinálsz, Andrjusa? Olvasol? Semmi, csak erre jártam…[Semmi, én csak úgy…] (Továbbmegy, kinyit 

egy ajtót, aztán becsukja) Nem ég-e még valahol? [Nincs-e fény…] 

Andrej (könyvvel kezében bejön): Mi az, Natasa? [Natasa, te mit?] 

Natasa: Azt nézem, eloltották-e mindenütt a lámpákat… 

(Kosztolányi Dezső ford.) 

 

Szituatív ellipszis a válaszreplikában 

 

A válaszreplikákban gyakori a szituatívan hiányos szerkezet. Ugyanígy számos udvariassági fordulat tartalmát is a 

szituáció teljesíti ki. A különféle ellipszisek teljesen átszövik a színpadi beszédet, hiszen a gesztus, a mimika és a 

színpadi mozgások így jutnak élő, szemantizálható szövegfunkcióhoz: 

 

Чебутыкин: Ольга Сергеевна! 

Ольга: Что? 

  (Пауза) 

 Что? 

Чебутыкин: Ничего … Не знаю, как сказать вам … (Шепчет ей на ухо.) 

Ольга: (в испуге) Не может быть! 

Чебутыкин: Да … такая история … Утомился я, замучился, больше не хочу говорить … (С досадой.) 

Впрочем, все равно! 

(Három nővér) 

 

Csebutikin: Olga Szergejevna! 

Olga: Mi az? [Mi?] 

 

  (Szünet) 

  Mi az? [Mi?] 

 

Csebutikin: Semmi… Nem tudom, hogy mondjam meg…[magának] 

(Valamit a fülébe súg) 

Olga: (megrettenve) Az nem lehet! 
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Csebutikin: De … igen… Buta história… Fáradt vagyok és undorodom, és nem akarok többet beszélni. (Mérgesen) 

Különben is mindegy! 

(Kosztolányi Dezső ford.) 

 

A magyar fordítások az ellipszis visszaadása terén két jellegzetességet mutatnak: 

• Az orosz és a magyar nyelvi  rendszer  szintaktikai különbségéből eredően úgy tűnik, hogy a magyar 

fordítások nem tudják minden esetben az ellipszis adta tartalmi, stilisztikai feszültséget visszaadni. Az orosz nyelv 

grammatikája több lehetőséget ad az ellipszisre pl. a nyelvtani nem kategóriáján, a személytelen predikatív 

szerkezeteken keresztül stb. 

• A nem grammatikai, hanem funkcionális, gondola t tükröző  ellipszisek stílusértékét a magyar fordítások hűen 

visszaadják. Csehov nyelvében és a magyar fordításokban az ellipszisek fontos eszközök ahhoz, hogy a módosító 

szavakkal, szógesztusokkal, a felhívó szerkezetekkel, kommunikatív közbevetésekkel együtt az élő beszéd 

benyomását keltsék. 

 

A kommunikatív közbevetések mint adjekciós alakzat 

 

A drámaszöveg dialógusaiban a kommunikatív közbevetések közül az érintkezési posztulátumok, vagyis a társalgási 

alapszabályok nyelvi formáival foglakozunk. Ezek a szubjektív modalitást kifejező közbevetések rendszeresen 

visszatérő szövegelemek a dialógusban. Szerepük az információ kategórikusságának enyhítése a 

személyiségjegyeknek, s az udvariasság szabályainak megfelelően. Ez a fordulattípus adjekciós alakzat, hiszen 

lényegében „ugyanazon szavak, szócsoportok ismétlése a mondat meghatározott helyén, többnyire az elején” 

(Szabó–Szörényi 1988: 133). Itt a „meghatározott helyen” a megnyilatkozás aktuális tagozás szerinti téma – réma 

határát, a megnyilatkozást megelőző vagy azt követő pozíciót kell érteni: 

 

    T     R 

Prepozicionális 

helyzet 

S Z Ö V E G – Interpozicionális 

helyzet 

– E G É S Z 
Posztpozicionális 

helyzet 

 

A színpadi nyelv pragmatikája című munka Csehov drámai dialógusait alapul véve, a kommunikáció 

pragmalingvisztikai jegyei között kiemelt helyen e posztulátumok, maximák beépülését mutatja be. 

 

Társalgási maximák (alapszabályok) jelölése a dialógusban
1
 

 

Az emberi kommunikációt átható együttműködési elvből következik, hogy a kommunikáló felek a szó szorosabb 

értelmében vett nyelvi szabályok mellett az általánosabb kooperációs alapelvet tükröző szabályokat is fegyelembe 

veszik. Ezek a társalgási maximák a következők: 

1. Mennyiségi maxima: Légy optimálisan informatív! Közlésed tartalmazza mindazt az információt, amelyre az 

adott kommunikációs cél elérése szempontjából szükség van. Közlésed ne tartalmazzon ugyanakkor több 

információt a szükségesnél. 

2. Minőségi maxima: Légy igaz! Ne mondj olyasmit, aminek igazságában nem vagy biztos vagy amivel 

kapcsolatban nincs megfelelő evidenciád. 

3. Viszony- vagy relevanciamaxima: Légy releváns! Kapcsolódj tartalmilag a beszélgetés céljához. 

4. Modor- vagy módmaxima: Légy világos! Kerüld el a kifejezések zavarosságát, a kétértelműséget, homályt, 

bőbeszédűséget. Légy tömör, beszélj rendezetten. 

 

Természetesen ezek a maximák nem úgy érvényesülnek, hogy sohasem sértjük meg őket a kommunikáció során. 

A beszéd „módjának” változásai éppen azzal jellemezhetők, hogy melyiket hogyan módosítjuk. A minőségi kikötés 

rejtett megsértése például a hazugság, az irónia, a gúny s a szerénykedés is. Vannak fenntartások, megszorítások, 

                                                           
1 A „társalgási maximák” kifejezést az „együttműködési alapelvek”, „kooperációs alapelvek”, „társalgási posztulátumok” szinonimájaként 

használom, mivel a külföldi és a magyar szakirodalom egyaránt elfogadott nemzetközi szakkifejezésnek tekinti (vö. Formanovszkaja 1987: 28, 

Cs. Jónás 1998: 11–28). 
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utalások, amelyek segítségével enyhítjük a maximák abszolút érvényét. Ez a közlési technika biztosítja a 

személyközi kommunikáció folytonosságának lélektani alapját azáltal, hogy a beszélő módot ad a partnernek a 

kitérésre, a presztízsveszteség nélküli visszavonulásra. 

A mennyiségi maxima enyhítése ilyen formulákkal lehetséges: körülbelül, durván, röviden, alapjában, nagyjából 

stb. 

A minőség – igazság kérdésében olyan formulákkal léphetünk vissza, mint szerintem; én nem láttam, de biztos, 

hogy …; el tudom képzelni, hogy … 

A viszony- vagy relevanciamaxima enyhítésének formái a szabadkozások a társalgási témaválasztásnál: Lehet, 

hogy nem ide tartozik; Nem tudom, érdekel-e különben stb. 

A modor- vagy módmaximára vonatkozó utalások, ill. visszavonások: Nem tudom, világos-e, amit akarok 

mondani; hogy teljesen világos legyen stb. (Cs. Jónás 2000a: 12–13). 

A Grice által leírt társalgási alapszabályok nyelvi megformálása, megszerkesztése, valamint a dialógusreplikákba 

való beszerkesztésének a módja a pragmatikai kontrasztív alakzatvizsgálat csak a dialógusra jellemző lépésének 

tekinthető (vö. Grice 1975). 

Az emberi kommunikációt irányító együttműködési alapelvek, a társalgási maximák Csehov dialógusaiban 

sajátos módon érvényesülnek. A négy posztulátumot – a mennyiségi, a minőségi, a relevancia- és a módmaximát – 

vizsgálva azt keressük, hogyan jelennek meg ezek nyelvi formát öltve, s milyen beszerkesztettséggel kapnak 

stílusértéket a Csehov-drámák dialógusaiban. 

Mielőtt a nyelvi szituációk és színtaktikai eszközök számbavételét megtennénk, ki kell térnünk a szintaxis egy 

újra felfedezett irányzatára, a funkcionális vagy szemantikai megközelítésű mondattanra az orosz nyelvészek 

körében (vö. Bondarko 1987). Ezek az elemzések „a tartalomtól a forma felé” – elvet követve, adott szemantikájú de 

különböző nyelvi szintű jelenségeket is vizsgálnak. Az adott szemantikájú, közvetlen és konverzális – szituációtól 

függően választható – struktúrák a szövegszintű vizsgálathoz, a kommunikációban érvényesülő pragmatikai szinthez 

vezetnek el (Vszevolodova 1986: 3–5). Az orosz szintaxis szemantikai szerveződésének megismerését számos 

gyakorlati jellegű mű is szolgálja, melyeknek léte az ilyen irányú vizsgálódás jogosságát is alátámasztja. 

A társalgási maximák enyhítésére szolgáló nyelvi megoldásokat az orosz mondattan a szubjektív-modális 

jelentés kifejezési eszközei között tárgyalja. Ezek a mondathoz nyelvtanilag nem kapcsolódó bevezető szavak és 

szerkezetek. 

A mennyiségi maximák enyhítésére – vagyis annak kifejezésére, hogy a megnyilatkozás csak hozzávetőleges 

mennyiségű információt tartalmaz – az akadémiai nyelvtan (Svedova 1980) viszonylag kevés kifejezést sorol fel: 

некоторым образом, в каком-то смысле (némiképp, bizonyos értelemben) – ezek a beszélő érzelmi, intellektuális 

értékelései közül a bizonytalanságot kifejező bevezető szavak, valamint néhány nem differenciált, bizonytalan 

modális értékelés mint: по сути, по существу, в сущности говоря (lényegében, valójában, a lényegre térve) – a 

mód és a mennyiségi alapszabály érvényétt függesztik fel. A stílust, a beszédmódot értékelő kifejezések közé került 

az akadémiai nyelvtanban a короче говоря, грубо говоря, одним словом, проще сказать (röviden szólva, durván 

számítva, egyszóval, rövidebben) stb. (Svedova 1980: 230), de ide sorolhatók az egyszavas modális értékelések mint 

приблизительно, вкратце, коротко, вообще, в основном, так (körülbelül, röviden, lényegében, általában, 

alapjában, úgy hozzávetőleg). 

Érdemes megjegyezni, hogy a hagyományos nyelvtanok a bevezető szavakat és szókapcsolatokat más-más 

szempontból szemantizálják, így a maximákat enyhítő nyelvi szerkezetek olykor különböző csoportba kerülnek (vö. 

Rozental 1976. II: 125-129; Valgina 1978: 266–268, Gak 1984: 330–337). 

A vizsgálat céljának és módszerének érzékeltetésére a társalgásban legfontosabb szerepet kapó minőségi maxima 

érvényességének nyelvi enyhítését mutatjuk be: 

A minőségi maxima érvényének enyhítése az információ igazságának hozzávetőleges voltát fejezi ki. Különösen 

fontos szerepe van az udvarias társalgási stílusban, ahol az indirekt beszédaktus eszköze: a feltételezett, 

valószínűsített információ cselekvésértéke tényközlés vagy akaratnyilvánítás, felszólítás. A minőségi maxima 

enyhítésére szolgáló szerkezetek – épp az udvariassági funkció miatt – a társalgásban igen gyakoriak, s Csehov 

dialógusai is ezekben a leggazdagabbak. 

 

A kommunikatív közbevetés beszerkesztése 

 



31 

 

A kommunikatív közbevetések a mondategészbe való beszerkesztésük szerint lehetnek prepozicionálisak, 

posztpozicionálisak, s az aktuális tagolás szerinti téma–réma határon helyet foglalva interpozicionálisak: 

 

Prepozicionális szerkezetben 

 

Львов: Николай Алексеевич, позвольте мне думать о вас лучше! … 

Иванов: Все это правда, правда … Вероятно, я страшно виноват, но мысли мои перепутались, душа скована 

какою-то ленью, и я не в силах понимать себя. (Ivanov) 

 

Lvov: Nyikolaj Alekszejevics, ne engedje, hogy ilyen véleményem [jobb véleményem] legyen önről. 

Ivanov: Mindez, igaz, igaz … Én nyilván szörnyen bűnös vagyok, de összekuszálódtak a gondolataim, a lelkemet 

megbénítja valami restség, egyszerűen nem tudom megérteni magamat. (Elbert János ford.) 

 

A kötőszó, módosítószó megelőzheti ebben a helyzetben a független, maximát enyhítő szerkezetet: 

 

Лебедев: (…) Во всем уезде есть только один путевый малый, да и тот женат (вздыхает) и, кажется, уж 

беситься стал … 

Бабакина: Кто это? 

Лебедев: Николаша Иванов. (Ivanov) 

 

Lebegyev: (…) Az egész járásban egy igazi legény akad, az is nős. (Sóhajt) És úgy látszik, belebújt az ördög 

újabban. 

Babakina: Ki az? 

Lebegyev: Nyikolasa Ivanov. (Elbert János ford.) 

 

Posztpozicionális szerkezetben 

 

Követő helyzetben viszonylag kevés a minőségi maximát enyhítő fordulat. Ez természetes is, hiszen akár valóságos 

bizonytalan közlés, akár indirekt, udvarias megfogalmazás a kiváltó ok, utólagosan sokkal kisebb az enyhítő hatása, 

mint a megnyilatkozás élére vagy belsejébe helyezve: 

 

Астров: Уехали. Профессор рад, небось. Его теперь сюда и калачом не заманишь. 

Марина: (входит) Уехали. (Садится в кресло и вяжет чулок.) (Ványa bácsi) 

 

Asztrov: Elmentek. A professzor bizonyára örül! Most már kaláccsal se lehetne idecsalogatni. 

Marina: (bejön) Elmentek. (Leül karosszékébe, és harisnyát köt) (Makai Imre ford.) 

 

Interpozicionális szerkezetben 

 

A minőségi maximát enyhítő fordulatok közül a megelőző helyzetükkel azonos arányban használatosak. A beszélő 

szándéka érthető: a gondolategységek nem megtervezett sorrendiségében, ahogy eszébe jut, épp a megnyilatkozása 

közben biztosítani akarja a beszélőtársat, hogy közleménye nem kategorikus: 

 

Серебряков: (…) Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем, должно быть, противно на меня 

смотреть. 

Елена Андреевна: Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар. 

(Ványa bácsi) 

 

Szerebrjakov: (…) Amióta megvénültem, megutáltam magam. De bizonyára mindnyájan utáltok rám nézni. 

Jelena Andrejevna: Olyan hangon beszélsz az öregségedről, mintha mindnyájan bűnösök volnánk abban, hogy öreg 

vagy. (Makai Imre ford.) 
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Войницкий: (волнуясь) Я, быть может, не нужен? Могу уйти? 

Серебряков: Нет, ты здесь нужнее всех. (Ványa bácsi) 

 

Vojnyickij: (izgatottan) Azt hiszem, énrám nincs is szükség. Elmehetek? 

Szerebrjakov: Nem, éppen rád van itt a legnagyobb szükség. 

(Makai Imre ford.) 

 

 

Андрей: (громче) Я говорю, поздно пришел, уже девятый час. 

Ферапонт: Так точно. Я пришел к вам, ещё светло было, да не пускали всё. Барин, говорят, занят. Ну, что ж. 

Занят так занят, спешить мне некуда. 

(Három nővér) 

 

Andrej: (hangosabban) Azt mondom, hogy későn jössz. Nemsokára kilenc. 

Ferapont: Hát igen. Mikor idegyöttem, még fényes nappal volt, de nem akartak beengedni. Azt mondták, az úrnak 

dolga van. No hát, ha dolga van, akkor dolga van. Nekem nem sietős. (Kosztolányi Dezső ford.) 

 

A társalgási maximák érvényesülésének nyelvi eszközeiről a következőket állapíthatjuk meg: 

A Csehov drámákban előforduló, kommunikatív szempontból elemezhető dialógusok egyharmadában, tehát 

minden harmadik dialógusban valamilyen formában előfordul a maximák érvényesülésének nyelvi kiemelése vagy 

enyhítése. 

A Csehov-darabokban a beszerkesztés módját tekintve leggyakrabban prepozicionális, fele arányban 

interpozicionális és legkisebb arányban hátravetett, posztpozicionális szerkezettel találkoztunk. Ez megegyezik a 

beszélt nyelvi kommunikáló felek szándékával, hogy tudniillik a megnyilatkozás előtt vagy lehetőleg annak elején 

jelezzék a társalgási alapszabályokhoz való viszonyukat. 

Leggazdagabb a minőségi maximával kapcsolatos fordulat. Ennek magyarázata az udvarias társalgási stílus 

indirekt megnyilatkozásokat követelő normarendszerében rejlik (vö. Cs. Jónás 2000: 35–58.). 

A fordítások a kommunikatív alapszabályok nyelvi erősítését illetve felfüggesztését ugyanolyan stílusértékkel 

építik be a szövegbe, mint ahogyan az eredeti dialógus teszi. Eltérés csupán a beszerkesztés módjában van (pl. 

interpozicionális helyzet helyett prepozicionális). Ez a stílushatást nem változtatja meg. A grammatikai, szintaktikai 

rendszerek különbsége ellenére e stíluselem egyformán jelen van mindkét nyelvben. 

 

Egy szecessziós grammatikai alakzat: az indázó szerkezet mint adjekció 

 

A szecesszió a századforduló irodalmának egyik fejlődési tendenciája. Eredete szerint képző- és iparművészeti, 

valamint építészeti irányzat, amely a többi korabeli tendenciával hasonlóan keveredik az impresszionizmussal és a 

szimbolizmussal. Kosztolányit a két utóbbi irányzat képviselői közé szokás sorolni, s elemzői kevésbé említik meg 

szecessziós stílusvonásait (Szabó 1998: 172–183). 

A szecesszió szervező elve és minden művészeti ágban kimutatható legjellegzetesebb sajátossága a fe l tűnő  

díszí tet t ség , ami a festményeken, az épületeken, a szobabelsőkön, a zeneműveken s a szépirodalmi szövegeken 

egyaránt fellelhető. A legelterjedtebb motívumok az indázó, hullámzó, tekergő vonalak a növény-, állat- vagy 

emberábrázolásban, az irodalmi művekben a halmozott motívumok dús festőisége, a díszítő stilizáció, az indázó 

mondatszerkezetek. Ezek közül most Kosztolányi Három nővér fordítására jellemzően, a mondat- és 

szövegszerkezeten kimutatható „indázó” hullámzást vesszük szemügyre. E szerkezeteknek, ahogy Szabó Zoltán 

stílustörténetében jellemzi őket, a különböző nagyságú, terjedelmű részekre, szelvényekre tagolódás a sajátja. Egy-

egy határponton, mint egy-egy növény csomópontján, egy új elágazás, ív, hullám kezdődik, s lehet visszatérő, 

ismétlődő szelvény is. Akkor feltűnőek ezek az elemek, ha terjedelemben nem azonosak. A szecesszió korstílusának 

párhuzamosan történő, megegyező kivetülését találjuk meg a Csehov-hősök megnyilatkozásainak indázó 

szövegszerkezetében s Kosztolányi ugyanígy ívelő fordításában. 

Az orosz nyelvű megnyilatkozás és a Kosztolányi-fordítás ugyanúgy egyetlen mondatfolyamba illesztett fokozó 

hármas tagolást mutat a rövid – rövid – hosszú / rövid – rövid – hosszú képletű szövegszerkezetben, amelynek végén 

lezárásként hármas szinonimacsoport adja meg a szöveginda ívelő, kacskaringó díszítését – a klimax tagjai 
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fokozatosan erősödnek, az utolsó tag tárgyi szintagmája – a fokozás csúcsaként – háromszoros ismétlésben 

geminációt alkot. Ritmusát így ábrázolhatnánk: • • –  //• • –  /// *** 

 

Тузенбах: Пришло время / надвигается на всех нас громада, / готовится здоровая, сильная буря, // которая 

идет, / уже близка / и скоро сдует с нашего общества лень, /// равнодушие / предубеждение к труду, / гнилую 

скуку. (Három nővér) 

 

Tuzenbah: Itt van az ideje, / már közeledik, / egészséges, hatalmas förgeteg támad, // már úton van, / nemsokára 

ideér, / és lesöpri társadalmunkról a tunyaságot, /// a közömbösséget, / a munka iránti előítéletet, / a rothadt unalmat. 

(Kosztolányi Dezső ford.) 

 

A hármas ismétlődést és a tagmondatok terjedelmi szimmetriáját látjuk a következő megnyilatkozás fordításában 

is. A rövid, indító tételmondat kifejtéseként a három, egymással mellérendelő viszonyban álló összetett mondat 

kötőszókkal kapcsolódik, s mindegyik alárendelő tagmondata úgyszintén kötőszavas. A megnyilatkozásban az 

ellentéten belüli ismétléses fokozás: oximoron és klimax. Az orosz eredetiben a mondatinda visszatér az első 

kiinduló tételmondathoz, az utolsó tagmondat névmása ugyanis az életre visszautaló anafora (ti. az élet világos lesz). 

A magyarban viszont ez az ív megszakadni látszik, mivel a világos szó inkább alanyi (világosság), mint jelzői 

jelentésű. A ritmus képlete itt is  • • –  //• • –  /// *** 

 

Вершинин: Жизнь тяжела. / Она представляется многим из нас / глухой и безнадежной, // но все же, надо 

сознаться, / она становится все яснее / и легче, /// и, по-видимому,/ недалеко то время, / когда она станет 

совсем светлой. (Három nővér) 

 

Versinyin: Nehéz az élet. / Sokunknak úgy tűnik fel, / hogy süket és reménytelen, // de be kell ismernünk mégis, / hogy 

mind világosabbá / és könnyebbé válik, /// és látnivalóan / nincs messzi az az idő, / amikor egészen világos lesz. 

(Kosztolányi Dezső ford.) 

 

Tükrösen szimmetrikus szerkezeti modellt látunk a szimbólummá váló Moszkva-motívum szövegfelépítésében: 

gemináció  és gradáció . Olga és Irina között megoszlik az egyetlen indázó körmondatot. Az Olga által 

megfogalmazott vágyakozás tartalmát kifejtő, négy értelmező tagmondat Irina hangján szólal meg, miközben 

feszültsége egyre fokozódik, majd visszatér az óhajtás mielőbbi beteljesedésének felkiáltó megerősítése Olga 

szövegeként. Kosztolányi nem tudja a magyarban az orosz eredetihez hasonlóan a Moszkva szó fokozást érzékeltető 

háromszoros ismétlésével a stílushatást megoldani. Ám a „jobban és jobban” fokozással, valamit a „hogy” kötőszó 

ismétlésével megtalálja a feszültségteremtés másik módját. A hiányos mondat szerkezetét is kihasználja a gondolati 

feszültség fokozódásának az érzékeltetésére: 

 

Ольга: (…) И только растёт и крепнет одна мечта … / 

Ирина: Уехать в Москву. // Продать дом, / покончить все здесь / и в Москву… /// 

Ольга: Да! Скорее в Москву. (Három nővér) 

 

Olga: (…) És mindig jobban és jobban vágyakozom … / 

Irina: Hogy Moszkvába költözzünk. // Hogy eladjuk a házat, / hagyjunk itt mindent, / és menjünk el Moszkvába… /// 

Olga: Jaj, minél előbb. [utazzunk Moszkvába…] 

(Kosztolányi Dezső ford.) 

 

Kosztolányi fordítói stílusa – a kor stílusirányzatait és egyéni stílusjegyeit nyomon követve a Három nővér 

fordításában – külön kutatás tárgya. Itt csak egyetlen szövegszerkezeti sajátosságot, az indázó szerkezetet mint 

alakzatot emeltük ki. Csehovra ez ugyanúgy jellemző a századfordulón, mint ahogy Kosztolányira. Kosztolányi 

fordítását más is semmivel össze nem téveszthetővé teszi, ez a fokozó, indázó szintaktikai szerkesztés mellett a 

hangzás, a jelzők, a szóképek egyéni gazdagsága, amelyről egy alakzatvizsgálat során nincs mód részletes elemzést 

adni. 
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Az alakzatok Csehov színpadi darabjainak mai fordításaiban 

 

Csehov drámáinak fordításaiban a dialógusra jellemző alakzatokat vettük számba. Azt találtuk, hogy az indázó 

szerkezetek mint adjekciós alakzatok a századforduló korstílusának sajátjaként jellemzik a fordításokat. A 

kommunikatív közbevetések mint adjekciók a beszéd hitelességének kellékei. A detrakciós alakzatok (a konnektorok 

elhagyása és az ellipszis) a meg nem tervezettség, a zaklatottság, a spontán beszéd jelzésére szolgáló stíluselemek a 

dramaturgia eszköztárában. Ha napjainkban, immár egy évszázad távlatából ezt a két alakzatot a mai színpadi 

szövegekkel vetjük egybe, érdekes tendenciát fedezünk fel: csökken a kifejtő, magyarázó, díszítő adjekciók aránya, 

ugyanakkor megerősödik a detrakciós, dekonstrukcióra épülő alakzatok jelenléte. Szerepük a lélektani állapot 

rögzítése: a spontán beszéd jelzésén túl a társadalmi kiszolgáltatottság, a személyiség ziláltságának, a 

reményvesztettségének az érzékeltetése. 

Két mai fordítót állítunk szembe végezetül a Nyugat nemzedékének fordításaival: az 1970-es években alkotó 

Elbert Jánost és a fordítással ma is foglalkozó drámaírót, Spiró Györgyöt. Elbert nem volt író, de fordításaiban jól 

érzékeltette a 20. század utolsó harmadával beköszöntő s a nyelvi formák nonkonformizmusában is tetten érhető 

magyar társadalmi pezsdülést. Ez a fordításain úgy hagy nyomot, hogy „modernizálja”, szlengesíti, s meglehetősen 

„túlbeszéli” Csehov szövegét. A túlmagyarázás következménye a dinamizmus csökkenése, s a szecesszió 

jellegzetesen hármas tagolású, indázó szerkezetének elvesztése. 

Spiró György mai drámaíróként jobban ismert, mint fordítóként. Írói nyelve sajátos, dekonstrukciós 

szövegépítésével hívja fel magára a figyelmet. Ezt a szövegalkotási technikát Csehov-fordításaiban is nyomon 

követhetjük. Dialógusainak jellemzői a következők: Spiró szereplőinek párbeszédei sorra megsértik az 

együttműködési alapelveket. A beszélők az indító témához folyvást csak a szubjektum saját információját fűzik 

hozzá. A többfokú dialógus nem tartalmaz témafejlődést kínáló szerepcserét, ahol az egyik szereplő új témát 

elővezetve vinné tovább a párbeszédet. A párbeszéd aktuális tagolás szerinti ágrajza azt mutatja, hogy a 

témafejlődés nem előre vivő, hanem „fészkesen fejlődő”, a szubjektumon keresztül kapcsolódik (vö. Huszár 1983: 

136). 

A beszélt nyelvi elemek egész sorát használja az író a spontán megnyilatkozások, az elemi erővel feltörő 

indulatok érzékeltetésére: 

a) Az előkészítetlen, spontán beszélt nyelvi szöveg szerkezetében a mellérendelések, a tartalmi kapcsolódások 

nem következtethetők ki a meglévő vagy feltételezett nyelvi kulcsszavakból (elmaradnak a kötőszók). 

b) A beszélt nyelvi szöveg számos logikai ugrást tartalmaz. 

c) A beszélő korrigál, így a befogadást két alapvető mozzanat teszi lehetővé. Egyfelől a hallgató aktívan részt 

vesz a beszélő által számára meghagyott logikai műveletek elvégzésében. Másfelől állandóan értékeli a szöveget 

annak koherens és logikus volta szempontjából, s a tartalmi logikai tévesztéseket figyelmen kívül hagyja. 

e) A spontán beszéd előállításakor a beszélőt egy globális gondolategyüttes irányítja, ugyanakkor az állítások 

szóállománya és az ahhoz tartozó tartalmi asszociációk közben módosíthatják a globális gondolatot. 

f) A logikai ugrások (a gondolatsorban előreszalad) és a gyakori redundancia (a tartalom több, azonos értékű 

megfogalmazása) a globális és a részleges gondolatsorok együttes felszínre törésével magyarázható. 

g) A pragmatikus gondolatközvetítés előadási stratégiáit követve a beszélő kész a megformáltság követelményeit 

háttérbe szorítani (vö. Fábricz 1988: 86–87). 

Egyetlen példát ragadjunk ki a Csirkefejből Spiró egyéni szövegépítkezésének bemutatására: 

 

(Kijön a Vénasszony, sír. Tanár ajtajához megy, kopog.) 

Tanár: (háziköntösben, papucsban kijön az ajtaján, megáll, nézi): Kezicsókolom. 

(Vénasszony hüppög.) 

Tanár: Valami baj van? 

Vénasszony: Még meleg volt! Még meleg volt! – Ha csak tíz perccel hamarabb hazaérek – ha jön a villamos. – 

Most én mihez kezdjek a napjaimmal?! (Sír.) (Kis csönd.) 

(Csirkefej) 
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Spiró nyelvi stiláris eszközei a művészi szövegben „stilizált beszédként” megjelenő személyközi 

kommunikációnak – hol konnotatív, hol denotatív tartalmára utaló írott jelölésbeli megkülönböztetésében – a 

megszokott szépírói szövegalkotási módoknál expresszívebb visszaadását kínálják (vö. Török 1990: 18). 

Spiró Csehov-fordításainak nyelvi sajátosságaiból három olyan vonást emelünk ki, amelyet saját drámáiban is 

jellegzetes technikának minősíthetünk, s a detrakció felerősödésére mutat: 

Az egyik az informatív szűkszavúság, a lényegre szorítkozó szövegszerkesztés, amely a mondatszerkesztés 

elnagyoltságával, s a központozás elhagyásával csak fokozódik. Ezeket a szövegszerkesztési technikákat a 

Csehov-fordításokban az összevonások, elhagyások formájában lelhetjük fel. 

A másik jellemző sajátosság a nyelvi jelek dísztelenítése, amellyel a mai szürke, sietős „minek mondjam, úgyis 

mindegy” társalgási stílushoz idomítja az expresszív elemek elhagyásával a dialógusfordítások szövegét. 

A dekonstrukciós szövegépítésként további szövegszerkezeti elemeket alkalmaz, amelyek az elhagyáson 

alapulnak, s az ellipszissel azonos tartalmi feszültséget váltanak ki. A lélektani bizonytalanság, a gondolat 

születésének képlékeny állapotát tükröző fésületlen, szabálytalan, szünetekkel tagolt mondattöredékek a beszélt 

nyelv imitálásán túl is jellemzik Spíró és mások szövegbeli párbeszédeit (vö. Cs. Jónás 1997). 

Spiró a maga nyelvi ábrázolásmódját követve a fordításban is tovább folytatja az expresszív nyelvi jegyek 

elhagyását, az informatív elemekre szorítkozó lényegkiemelést. Különösen szembeötlő ez a szövegalkotási technika, 

ha összevetjük az Ivanov Elbert János által 1973-ban készült szövegváltozatával, amely szókincsét tekintve a pesti 

utca zsargonjával teletűzdelt, mai városi társalgási nyelv stílusjegyeit ma már bőbeszédűnek tűnő 

szövegterjedelemben adja vissza. Spiró szövege még az eredetihez képest is jelentősen szűkít. Elbert szövegében a 

kiemelt részek mellett szögletes zárójelben adjuk meg az eredeti orosz szöveg szó szerinti fordítását: 

 

Боркин: (Берет его руку и прикладывает к груди) Слышите? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это значит, у меня порок 

сердца. Каждую минуту могу скоропостижно умереть. Послушайте, вам будет жаль, если я умру? 

Иванов: Я читаю … после … (…) 

Боркин: В Плесниках я встретил следователя, и мы, признаться с ним рюмок по восьми стукнули. В 

сущности говоря, пить очень вредно. Послушайте, ведь вредно? А? Вредно? 

Иванов: Это наконец невыносимо… Поймите, Миша, что это издевателдьство … 

Боркин: Ну, ну … виновать, виноват!… Бог с вами, сидите себе … (Встает и идёт) Удивительный народ, 

даже поговорить нельзя. 

(Ivanov) 

 

Borkin: (Megfogja Ivanov kezét, és szívéhez vonja.) Hallja? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ez csak egyet jelenthet: itt a szívbaj. 

Bármelyik pillanatban szörnyű váratlansággal elrabolhat a halál [váratlanul meghalhatok]. Mondja csak, legalább 

szomorú lenne, ha elragadna a halál [szomorú lesz, ha meghalok]? 

Ivanov: Olvasok … Majd … aztán … (…) 

Borkin: Plesznyikiben összefutottam [találkoztam] a vizsgálóbíróval, és ami igaz, az igaz, megittunk vagy nyolc 

pohárkával fejenként [Bevallom, vagy nyolc pohárral bedobtunk vele]. Pedig tulajdonképpen és alapjában 

[lényegében] az ivásnak kizárólag káros kihatása van [az ivás nagyon káros]. Figyeljen már, na ugye, hogy káros? 

Na? Káros? 

Ivanov: De hát ez tűrhetetlen … Misa, hát nem látja be, hogy maga gúnyt űz belőlem … [ez gúnyolódás…] 

Borkin: Na jó, jó … bűnös vagyok, bűnös vagyok … Isten áldja, csak üldögéljen nyugodtan … [üljön magának…] 

(Feláll és indul) Furcsa társaság, még beszélgetni se lehet tisztességesen. … [még beszélni sem lehet]. 

(Elbert János ford.) 

 

Spiró Elbert „túlbeszélését” lefejti a szövegről. Az expresszív, képi elemeket elhagyja, felgyorsítja a párbeszéd 

lendületét, lefaragja a jelzőket. A dominanciát a játékra, a színpadi tér mozgásos cselekményére helyezi át, ahogy 

saját darabjaiban is teszi a hasonló helyzetek ábrázolásakor. Az eredeti szöveg elhagyott részeit szögletes zárójellel 

[…] jelöljük: 

 

Borkin: (megfogja a kezét és mellére helyezi) Érzi? Tu-tu-tu-tu-tu-tu. […] Ez szívbaj. Bármelyik pillanatban 

váratlanul meghalhatok. Mondja, sajnálni fog, ha meghalok? 

Ivanov: Most olvasok … majd később … (…) 
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Borkin: Plesznyikiben összeakadtam a vizsgálóbíróval […] és vagy nyolc vodkát bedobtunk. Alapjában az ivás 

rendkívül ártalmas. Mondja, hát nem ártalmas? Mi? Ártalmas? 

Ivanov: Ez már kibírhatatlan. […] […] (A további szöveg itt teljesen hiányzik. Cs. J. E.) 

Borkin: Na, na … bocsánat, bocsánat …[…] […] (feláll és elindul) Fura egy népség maga, még beszélgetni se 

lehet. 

(Spiró György ford.) 

 

A szecesszió Csehovnál és Kosztolányinál meglevő indázó szerkezete, hármas ritmusa Elbertnél és Spirónál 

funkciótlanná válik, eltűnik. A szövegmennyiség jelentős csökkentését a néző befogadói terhelhetőségével szokás 

magyarázni. A további szövegdimenziók tüzetes elemzését egy hosszabb összevetés tűzhetné csak ki célul, egy-két 

domináns jegy felvillantásával itt csupán az egyéni és fordítói stíluskülönbségekre hívtuk fel a figyelmet. 

Áttekintésünkben a Csehov-drámák fordításstilisztikai vizsgálatának egy újabb, kontrasztív kutatási irányát 

vázoltunk fel, amelynek keretében kifejezetten a dialógusra jellemző alakzattípusokra összpontosítottunk. 

Elemzésünk alátámasztja azt a megállapítást, hogy a stílus az összehasonlítás és szembeállítás olyan kognitív 

művelete, amelyből mind a szövegalkotó gondolkodása, kognitív, kulturális és szociális hálója, mind a befogadó 

korának stílustulajdonító jellemzői kimutathatók (vö. Bencze 1996: 34–35, Kulcsár Szabó 2000: 255–301). Minden 

fordító befogadóként hozzáteszi az eredetihez a maga nyelvben kifejezett értékrendjét, ismereteit, s világlátásának 

lenyomatát őrző egyedi megoldásait, amellyel a mindenkori olvasóhoz közvetíti az eredeti szövegtartalmat. 

Világosan látszik, hogy akár a szövegszematika, akár a hermeneutika vagy a kognitív nyelvészet oldaláról szemléli a 

kutató ezt a nyelvben megmutatkozó értéktöbbletet, kifogyhatatlan tárházát találja mindannak, ami az ember 

befogadói értelmezése okán a folyamatos fordításkritikát szükségessé és aktuálissá teszi. 
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CZETTER IBOLYA 

 

 

A RETORIKAI ALAKZATOK 

Vázlatos fogalom-, illetve tudománytörténeti áttekintés 

 

 

 

A dolgozatban az alakzatoknak (szkhéma, schema <görög>; figura <latin>) a különböző tudományágakban 

használatos, hozzávetőlegesen kétezer-ötszáz éves múltra visszatekintő fogalmát igyekszünk megragadni. 

Áttekintésünk szükségképpen vázlatnak ígérkezik. A részletekbe menő, teljesebbnek tetsző kép megalkotásához 

ugyanis olyan hatalmas történeti vizsgálatra lenne szükség, amely messze meghaladja illetékességünket, s nem 

tartanánk szerencsésnek azt sem, hogy e kérdés taglalásával munkánk aránytalanul sokat foglalkozzék. Nem 

tekintjük feladatunknak a fogalmi tisztázást és a különböző nézetek felsorakoztatása után az állásfoglalást sem, 

hiszen a retorika „egyik legáltalánosabb és legvitatottabb fogalmáról van szó (Vígh 1981: 488), amely rendkívül 

sokféle megközelítésből tanulmányozható: „Több mint hetven tudományág foglalkozott az alakzatokkal és a 

képekkel” (Bencze 1996a: 234 – Az ő kiemelése). „Arisztotelésztől napjainkig hol a retorika, hol a nyelvtudomány, 

hol az irodalomtudomány keretében így vagy úgy mindig foglalkoztak velük, de – különösen korábban – inkább a 

gyakorlat felől, illetve később is a jelzett tudományok szemléletétől, elméleti hátterétől, módszerétől függően” 

(Szathmári 1999: 306) közeledtek hozzájuk. Mivel a „halottnak” mondott régi retorika területét új tudományágak 

veszik át, osztják föl (Szikszainé 2000: 1), ezért a pragmatika, szemantika, lexikológia, textológia, szemiotika, 

pszichológia, logika, tudásszociológia, hermeneutika stb. is bekapcsolódik tárgyalásukba. „Ezenkívül a műfajokhoz 

hasonlóan kultúrtörténeti jellegűek” (Szathmári 1999: 306), tehát esztétika- és poétikatörténeti kitekintést is 

sürgetnek. 

Az alakzatok vizsgálata rendkívül sokágú kutatást igényel, sokféle problémát vet föl. Nemcsak a fogalom, a 

meghatározás mutat nagy eltérést az ókortól napjainkig, hanem vitatott a rendszerezésük, az osztályozásuk, a 

számuk; s a magyarban az alakzatok nevének helyesírására sem alakult ki egységes gyakorlat. További bonyodalmat 

jelent, hogy az alakzatok rendkívül tágan is értelmezhetők: átfogják a teljes kommunikációt. Fónagy Iván szerint 

„Nemcsak a lírai költemény, az elbeszélés és a dráma szerkezetét határozzák meg. Minden verbális mű, így a film, a 

tudományos értekezés, az újságcikk, a miniszterhez intézett kérvény vagy az iskolai dolgozat kisebb vagy nagyobb 

mértékben alá van vetve ezeknek a formai kényszereknek” (Fónagy 1990: 18). 

Vitathatatlan, hogy az alakzatok nyelvi művekben való tanulmányozása szövegszinten történő vizsgálatot 

igényel, s az ilyen természetű leírások szövegtipológiai, interpretációelméleti tanulságokkal is szolgálhatnak. 

Jelentőségüket fokozza, hogy mint nyelvi, stilisztikai jelenségek a kognitív tudomány utóbbi évtizedben 

tapasztalható fejlődésével az érdeklődés középpontjába kerültek. E megközelítés keletkezésük és működésük 

kognitív és nyelvi univerzalitását igyekszik feltárni. 

Ahhoz, hogy az időben, illetve a különböző területeken lezajlott legfontosabb változásokat fel lehessen fedni, 

érdemes röviden áttekinteni a fogalom használatát a különféle, mértékadónak tekintett retorika-, illetve 

stíluselméletekben, nyelvészeti-stilisztikai tanulmányokban, s legalább részben választ adni e munkák alapján az 

egyre sürgetőbb kérdésekre: például milyen kutatási módszerekkel, mely elméleti keret alapján tárgyalhatók, mi a 

kommunikációban betöltött szerepük, hogyan funkcionálnak a szövegben, mely nyelvi szinteken jelentkeznek stb. 

A fogalom- és tudománytörténeti összefoglalást megelőzően utalnunk kell még arra, hogy az alakzatok 

tárgyalásakor hosszú ideig nem tettek határozott különbséget alakzat, illetve trópus között, sőt nyelvenként, 

korszakonként, irányzatonként, iskolánként, szerzőnként is eltérés lehet a terminus használatában. A két fogalom 

egybemosódhat, figurán trópust kell értenünk (lásd pl. Lotman 1981/1999: 94), míg másoknál egymás alárendeltjei: 

a klasszikus retorikák általában a trópust a figurák válfajaként tartották számon (lásd Lanham 1969: 101; Ducrot–

Todorov 1972: 351). Sok XX. századi kézikönyv is a figurán belül helyezi el a trópust: Gero von Wilpert (1959: 

511–512); Preminger-enciklopédia (1965: 273), Dubois-ék nyelvészeti lexikona (1973: 1). Akad olyan felfogás is, 

amely egy szintre rendeli a két típust (pl. Bonheim 1975/77: 72). Fontanier (1968) szerint pedig a két 

fogalomcsoport részben fedi egymást. 
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Itt szükséges megjegyeznünk, hogy áttekintésünk során – ahol lehetőségeink engedték – az eredeti műveket, 

forrásokat tanulmányoztuk, de jócskán támaszkodtunk részint a fordításokra, részint pedig a magyar nyelvű 

összefoglaló munkákra. Így is számottevő módszertani nehézségekkel kellett szembenéznünk. 

 

1. Az alakzatok az antik (görög nyelvű) retorikai stíluselméletekben 

 

Az alakzat terminust először a lampszakoszi Anaximenész (i. e. VI. sz.) használta az ókori retorikaelméletben. (Az 

adatot Lotmannál, 1981/1999: 95 találhatjuk; minden bizonnyal a mű fordítója jelölte tévesen a IV. századot a VI. 

század helyett az említett szerző működésének idejeként.) 

Az alakzatelméletet, illetőleg az alakzatok első megnevezéseit valószínűleg az i. e. V. században (i. e. 485–380) 

élt neves szónoknak, retorikaoktatónak, Gorgiásznak tulajdoníthatjuk, bár „a szónoklataiban használt 

stíluseszközöket »gorgiászi figuráknak« [pl. izokólon, rím, ellentét, paronomázia, pariszon, homoioteleuton, 

homoioptoton: ezeket Diodorus Siculus Bibliothéké c. művében sorolja fel a legfontosabb alakzatokként] nevezik, 

(…) fentmaradt beszédéből (Helené magasztalása) csupán a szó szerepének fontosságát hangsúlyozó 

gondolatmenetét ismerhetjük meg” (Szikszainé 2000: 2). Fő érdeme egyebek közt, hogy az ékesszólásnak, 

pontosabban az elocutiónak fontosabb szerepet tulajdonít, mint a meggyőzésnek. A formát, a kifejezést (tehát a 

hogyan? kérdését) állítja a gondolat, a tartalom előterébe (a mit? kérdésével szemben) (vö. Gáspári 1996. 10). 

Teisziasz tanítványa „A meggyőzés folyamatában fontosnak tartotta az időszerűséget vagy illőséget (kairosz), amely 

a stíluseszközök és a bizonyítékok megválogatását, azoknak az időponthoz, a helyhez és az egyéb körülményekhez 

való alkalmazását jelentette” (Adamik 1989: 625). 

Platón (i. e. 427–347) nem írt rendszeres retorikát, nézeteit, alapelveit azonban részletesen kifejtette Phaidrosz c. 

művében. Szerinte a retorika elsajátításához a filozófiai ismereteken túl a szónoknak szüksége van lélektani 

tájékozottságra is, valamint tisztában kell lennie a fogalomalkotás és -felbontás módjaival, hogy beszéde világos és 

tömör lehessen. „Elvárja, hogy az igazság kimondása erénnyel, erkölcsösséggel és az állam érdekeinek tiszteletben 

tartásával párosuljon” (Gáspári 1996: 10). E művében elismeri a retorika tekhné voltát és taníthatóságát. 

Platón munkájának továbbfejlesztője, kiteljesítője Arisztotelész (i. e. 384–322) volt, aki Rétorika c. művével az 

első rendszeres retorikát alkotta meg. Hármas felépítésű rendszere magában foglalta a meggyőzés-érvelés, az 

ékesszólás és a szerkesztés elméletét. Arisztotelész a metaforát állította a figyelem központjába, mert szerinte ennek 

használata különös meglátást követel, s épp ezért gyakran csak a nagy filozófusok képesek élni vele. A legfőbb 

stíluserénynek a világosságot tartotta, s a tárgyhoz illő stílus megválasztásában vélte felfedezni a szónoki beszéd 

hatékonyságának titkát. 

Munkájában a hasonlatot is megemlíti, de nem tartja a metafora rangján állónak, alárendelt szerepet szán neki. 

Számára e két alakzat az állításnak azon két formája, amely nem egyéb, mint: valamihez hasonlítani, illetve 

valaminek lenni. A metafora hatékonyabb, hiszen közvetlenül társít, amíg a hasonlat mintegy csökkenti, enyhíti a 

meglepetést. (A metafora prioritását érvényesítő szemlélet egészen a XX. századig hatott, hiszen az elméletalkotók a 

legtöbbet ezzel a képfajtával foglalkoztak, háttérbe szorítva más, fontos képet illetve alakzattípust. [vö.: Bencze 

1996a: 238]. W. A Shibles 1971-es bibliográfiájában csaknem 300 nyomtatott oldalon sorolja a képpel foglalkozó 

monográfiák, tanulmányok, cikkek könyvészeti adatait [Shibles 1971]. Bencze Lóránt az alakzatoknak a 

szépirodalomhoz való szoros kötődését is Arisztotelész tanaival hozza összefüggésbe, illetve erre vezeti vissza a 

jelenséget [vö.: Bencze 1996a: i. h.].) 

Arisztotelész csak nagyon kevés alakzatot említ Retorikájában (pl. az aszündetont élőbeszédben igen hatásos 

eszköznek minősíti), keletkezésük forrását (tudniillik a szavak társításában elkövetett hibát) pedig nyelvhelyességi, 

szintaktikai vétségnek tekinti. Ezek az „idegenszerű”, azaz normától eltérő szavak hozzáadással, eltéréssel, illetve 

felcseréléssel hozhatók létre. Mindaz, amit Arisztotelész figura néven egyesít, nagyon sokféle dolgot foglal 

magában. Lehet pl. a kifejezésben megnyilvánuló változatosság, a megszokottól eltérő, díszítő célzatú 

nyelvhasználat, de jelentheti az ismeretek elfogadható leírását is (lásd Arisztotelész: Poétika 3, 27). 

Arisztotelész után Theophrasztosz (i. e. 372–288) munkássága érdemel figyelmet, hiszen külön alkotásban 

tárgyalta a stílus kérdéseit. Műve azonban nem maradt ránk, csak a későbbi, római retorikákban lehet kimutatni az 

utókorra gyakorolt hatását. 

Pszeudo-Longinus (i. sz. I. sz.) A fenségről című irodalomelméleti példákkal illusztrált művészetfilozófiáját 

azért soroljuk e tekintélyes szerzők munkái után, mert görögül írta művét. Ebben azt taglalja, hogy melyek azok a 

stíluseszközök, amelyek az irodalmi alkotásnak fenséget kölcsönöznek. Könyve 8. fejezetében külön is foglalkozik 
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az alakzatokkal mint a fenséges stílus létrehozásához elengedhetetlen kellékekkel, s a következőket mondja: „»Az 

alakzat tudvalevőleg, ha kellő módon alkalmazzuk […], nem kis mértékben járul hozzá a nagyszerű hatáshoz« (16, 

1). Ezek kapcsolatáról azt tartva, hogy »az írásmű gondolattartalma és a kifejezésforma többnyire egymás által 

bontakozik ki« (30, 1), végtelenül dialektikusan láttatva szól az alakzatok és a fenség kölcsönhatásáról: »az 

alakzatok természetszerűleg elősegítik a fenséges hatást, ez viszont csodálatosképp ugyancsak hat az alakzatokra« 

(17, 1), a »fenség és a szenvedély tehát elhárítja az alakzatok alkalmazásának gyanúját« (17, 2)” (Szikszainé 2000: 

3). 

 

2. Az alakzatok a latin nyelvű retorikai stíluselméletekben 

 

A hellenisztikus kori művekben megszaporodott az alakzatok és a szóképek listája. Kezdtek különbséget tenni a két 

csoport között. A terminusok latinra fordítása az i. e. II. század végére tehető, bár nem mindenütt törekedtek a 

következetes fogalomhasználatra. 

Cornificius Herenniusnak ajánlott retorikája (a Rhetorica ad C. Herennium i. e. 86–82 között) tartalmazza az 

alakzatok első nagyobb osztályozását. A stílusra vonatkozó ismereteket a stílusnemek és a stíluserények fogalma 

köré csoportosítja. Három stílusnemet különböztet meg: a fennköltet, a közepest és az egyszerűt. A 

stíluskövetelményeket is a hármasság jegyében határozza meg: 1. választékosság (elegantia), 2. szerkesztettség 

(compositio) és 3. fenség (dignitas) ’ékesség’. A fenség jellemzőinek tartja az alakzatokat, amelyeknek két fajtáját: a 

szó- és a gondolatalakzatot a következőképpen határolja el egymástól: „A szóalakzat magának a beszédnek finom 

csiszoltságában áll. A gondolatalakzat fensége nem a szavakban, hanem magukban a gondolatokban rejlik” (4, 13). 

Adamik Tamás szerint valószínűleg Cornificius előtt is használhatták a két kifejezést (exornationes verborum 

[szóalakzatok] és exornationes sententiarum [gondolatalakzatok]). Maga a megnevezés azonban ebben a könyvben 

található meg legelsőül. Harmincöt szóalakzatot sorol fel: adiunctio, adnominatio, articulus, commutatio, conclusio, 

conduplicatio, coniunctio, conpar, conplexio, contentio, continuatio, contrarium, conversio, correctio, definitio, 

disiunctio, dissolutum, dubitatio, exclamatio, expeditio, gradatio, interpretatio, interrogatio, membrum, occultatio, 

permissio, praecisio, ratiocinatio, repetitio, sententia, similiter cadens, similiter desidens, subiectio, traductio, 

transitio (vö. Bencze 1996a: 249–251). A szóalakzatok között 10 olyat különít el, amelyeket ma nagyobbrészt 

trópusoknak nevezünk. Ő ez utóbbi fölérendelt típust, ill. osztályt még nem nevesíthette meg, hiszen nem volt 

megfelelő terminusa rá. Észreveszi azonban a trópusokban azt a sajátosságot – tudniillik a jelentésváltozást –, amely 

elkülöníti őket a szóalakzatoktól: „bennük a szavak eltérnek köznapi jelentésüktől” (Adamik 1998: 109), ám nem 

talál megfelelő szót az összefoglalásukra. Az egyes szóalakzatok besorolását nem mindenütt végzi 

következetességgel, szisztematikusan, hiszen akad közöttük olyan, amelyik nem felel meg az alakzat kritériumának 

pl. sententia, conclusio, illetve van olyan is, amelyik inkább a gondolatalakzatok körében állná meg a helyét pl.: 

interrogatio. 

A gondolatlakzat címszó alatt 19 alakzatot találunk: brevitas, commoratio, conformatio, contentio, deminutio, 

demonstratio, descriptio, distributio, divisio, effictio, exemplum, expolitio, frequentatio, imago, licentia, notatio, 

sermocinatio, significatio, similitudo. 

Bemutatásuk mindenütt ugyanazt a mechanizmust követi: előbb meghatározza az adott fogalmat, majd példát 

idéz, s legvégül a funkcióját járja körül. Ez utóbbi szempont jól tükrözi az antik retorikai gyakorlatot, hiszen 

köztudomású, hogy az alakzatot ekkor a díszítő jellege miatt tartották fontosnak, ezekkel lehetett a beszédet 

változatossá, széppé tenni. Ezért is használja Cornificius a két fő csoport közös megnevezésére az exornatio 

(’díszítés’) kifejezést. 

Cicero (Marcus Tullius i. e. 106–46) nagy retorikai, dialogikus formában megírt De oratore (’A szónokról’) (i. e. 

56) c. művében határozottabban tesz különbséget az alakzat előbbiekben említett két típusa között: „A szó- és 

gondolatalakzatok között az a különbség, hogy a szóalakzat megszűnik, ha a szavakon változtatsz, a gondolatalakzat 

azonban megmarad, bármilyen szavakat használsz” (3, 52, 201). Funkciójukat így értékeli: „Az összefüggő 

beszédben, ha egyrészt a sima szófűzésre, másrészt (…) a dallamosságra is kellő gondot fordítottunk, hátra van még, 

hogy az egész beszédet bizonyos közökben megrakjuk mintegy a gondolatoknak és szavaknak fényszóróival (…) 

Ezek azok a gondolatalakzatok, amelyek a beszédnek fényt kölcsönöznek. Maga a kifejezés pedig olyan, mint a 

fegyver: vagy gyakorlati célra való, fenyegetésre vagy támadásra, vagy csupán hordozásra, parádézni vele” (3, 53). 
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A prózaritmus kérdéseinek tisztázásában is nagy érdemei vannak Cicerónak: részletesen, példákkal bőven 

illusztrálva szemlélteti a komma (szókapcsolat), a kólon (tagmondat) és a periódus (körmondat) viszonyát, illetve 

foglalkozik a párhuzamon, valamint az ellentéten alapuló ismétléssel: a gondolatritmussal is. 

A klasszikus antik retorika „legnagyobb szabású retorikai kézikönyv”-ét (Adamik 1998: 205) Quintilianus (i. sz. 

35–96) hagyta az utókorra. Az Institutio oratoria (’A szónok nevelése’) c. szónoklattan jelentős előrelendítője volt 

az alakzat- és képelméletnek. A IX. könyvben nagyrészt az említett fogalmak pontos meghatározásával, 

összekapcsolódásuk–szétválaszthatóságuk kérdéseivel foglalkozik. A szókép kifejezésre a görögből kölcsönzi a 

trópus szót, az alakzatra pedig a figura megnevezést tartja a legmegfelelőbbnek. „A trópus valamely szónak vagy 

kifejezésnek előnyös átvitele saját jelentéséből más jelentésbe (…). Az alakzat, ahogy az elnevezésből is világos, a 

beszédnek bizonyos alakja, amely eltér a közönséges és elsőként adódó formától (…) Az alakzat legyen tehát a 

beszédnek bizonyos műfogással újjáalakított formája” (Quintilianust idézi Szikszainé 2000: 7). Ezután 

elhatárolásukra tér rá: „a trópusokban szavakat használnak más szavak helyett (…) Ez nem történik meg az 

alakzatokban, mert alapjelentésű és természetes rendben elhelyezett szavakból is jöhet létre alakzat” (uo.). A szókép 

fogalmát tovább finomítja: nemcsak akkor jön létre, ha egy szó a másik helyett áll, hanem akkor is, ha „nemcsak a 

szavak formája, hanem a jelentések és a szerkezet formája is megváltozik” (uo.). A trópus tehát elsődlegesen 

jelentésbeli átvitel, az alakzat pedig a megszokottól, a kézenfekvőtől eltérő forma, tehát inkább alaki különbség. 

Elhatárolásuk, különválasztásuk nehézségeire is felhívja a figyelmet. Már gondolatmenete elején hangsúlyozza, 

hogy szoros összefüggés van közöttük, „mert mindegyik nyelvi változás (vertant orationem), mozgás (motus!) a 

nyelvben, és mindegyik erőteljessé és kellemetessé teszi a beszéd tárgyát (nam et vim adiiciuat et gratiam praestant 

IX. 1. 2) (…) Egyik-másik határozottan elkülöníthető (…) Egyik-másik között viszont igen keskeny a határvonal, 

mint például az iróniánál, amely gondolatalakzat is, meg szókép is (figura sententiae tropus)… Ahogy a metafora, 

ha hosszabb szakaszon végigvonul, akkor allegória, ugyanúgy a hosszabb szakaszon végigvonuló trópus alakzattá 

válik” (IX. II. 46.) (Bencze 1996a: 253). Quintilianus szoros értelemben vett alakzatnak (szkhémának, amely 

görögül testtartást jelent) csak azokat nevezi, amelyek a költői, illetve szónoki előadásban eltérnek az egyszerű, 

közönséges beszédtől. A görög jelentésre utalva az alakzat nem más, mint művészi tartást felvett nyelvi mű. 

Quintilianus hasonlatával élve „A hagyományos statikus kifejezéshez úgy viszonylik, mint a mozdulatlan testhez 

Müron Diszkoszvetője. A Diszkoszvető testhelyzetének szokatlan volta a testhelyzetek egész sorozatát sűríti a 

szoborba, megeleveníti a márványt” (Fónagy alakzat szócikke: Villex I. 147). Quintilianus a nyelvi hibák, a 

barbarizmus és a szoloicizmus létrehozására ugyanazt a 3 eljárást sorolja fel, mint Arisztotelész, csak a felcserélést 

még tovább osztja: immutációra és transzmutációs műveletre. Az alakzat operatív alapját képező egység szintje, 

terjedelme szerint Quintilianus rendszerében két típust találhatunk: 

1. az értelem vagy gondolat vagy jelentés alakzatai: pl. interrogatio, praesumptio, confessio, praedictio, 

emendatio, praeparatio, dubitatio, communicatio, inopinatum, permissio, exclamatio, licentia, fictiones personarum, 

sermocinatio, apostrophe, evidentia, translatio temporum, locus, disszimulatio, negando, concessio, consensio, 

reticentia, digressio, imitatio, emphasis. 

2. a szó vagy a stílus vagy a kifejezés vagy a beszéd vagy a szónoki beszéd alakzatai. Pl.: 

• adjekciós alakzatok: polysyndeton, asyndeton, geminatio, repetitio, regressio, polyptoton, metabolé, disiunctio, 

pleonasmos, diallogé, brachylogia, gradatio 

• omissiós alakzatok: aposiopesis, epezeugmenon, synoikeiosis, distinctio 

• a szavakban lévő jelentésbeli, alaki hasonlóság, azonosság, ellentét alapján: adnominatio, antanaklasis, párison, 

homoeoteleuton, homoioptoton, isokolon, contrapositum, antimetabole, antipophora, diexodos, aphodos 

• a szó- és a gondolatalakzatok közé egyaránt besorolhatók: dubitatio, correctio, personae fictio. 

Ez utóbbi csoporton belül különbséget tesz a nyelvtani alakzatok és a szavak elrendezésének (collocatio) 

alakzatai között (IX. III. 1–2). Az előbbiek „a ragozási alakok, vonzatok mondatbeli szerepének megváltoztatását 

jelentik, és ha nem szándékosak, akkor nyelvtani hibák” (Bencze 1996a: 256). Mint pl. az igeidők vagy a szófajok 

felcserélése, az egyeztetés kérdései stb. Szerepükről is szól Quintilianus a IX. könyvben (III. 27): alkalmazásuk a 

hallgatóság lankadó figyelmének fölélénkítését és egyben a meghökkentést szolgálja. Az utóbbi kategóriában 

szereplő alakzatok „nem pusztán a nyelvtani alakok függvényei, hanem a jelentésé is (IX. II. 28)” (Bencze uo.), 

ezért ezek jóval feltűnőbbek, mint a nyelvtani alakzatok. 

Láthattuk: az alakzatok rendszere az antik retorikákban a szónoklathoz kötődött, a beszédmű megalkotására 

irányuló folyamat végső aktusában – a kidolgozás/megformálás fázisában: az elocutióban került sor szerepük 

tisztázására, mibenlétük megragadására. Az elocutio voltaképpen a stilisztika kérdéseit öleli fel, akkoriban viszont a 
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stilisztika nem volt önálló tudományág, hanem csupán a retorika „szolgálóleánya”. „Mai fogalmainkkal tehát az 

elocutio egyfajta ókori stilisztika volt, mégpedig kizárólag a hatékony nyilvános beszéd műfajának stilisztikája” 

(Bencze 1996a: 235). Vígh Árpád csak megszorításokkal tartja elfogadhatónak a retorika és stilisztika ősidőktől 

fogva tartó szoros egymáshoz tartozását: a retorika „A stilisztika ősének csak annyiban tekinthető, amennyiben 

problémáinak javarészét a XIX. századtól kezdve – a normatív retorika fokozatos háttérbe szorulásával 

párhuzamosan – valóban a stilisztika örökölte, illetve amennyiben az elokúciót nem a meggyőző beszéd elmélete (az 

aktív retorika) egy részének, hanem az irodalmi szöveg elemzése (a passzív retorika) segédeszközének tekintjük” 

(Vígh 1981: 494). 

Roland Barthes szerint – gyakran tévesen – a retorikát az elocutióra szokás szűkíteni „tekintettel a modernek 

érdeklődésére a retorikai alakzatok, az elocutio része (de csupán egy része) iránt” (Barthes 1997: 157). Holott, 

kanonikus állapotában az elocutio „olyan mezőt jelöl ki, amelyen az egész nyelv alapszik: olykor magában foglalja 

nyelvtanunkat (a középkorig), valamint azt, amit dictiónak nevezünk, a hang színházát” (uo.). S ő hívja fel a 

figyelmünket arra, hogy „Az elocutiónak talán nem a legjobb fordítása az ékesszólás (túlságosan leszűkítő), hanem 

inkább a megnyilvánulás (a lokúciós tevékenység)” lenne a helyesebb (uo.). (A szerző, Roland Barthes kiemelése.) 

Mindenesetre a klasszikus retorikában az alakzatokat eszköznek tekintették, olyasféle díszeknek, ékszereknek, 

amelyek segítségével változatosabbá, elevenné, tehát hatásosabbá lehet tenni a beszédet. Innen ered az a máig 

érvénnyel bíró nézet, hogy az alakzat voltaképpen a kifejezőség szolgálatában álló nyelvi vétség, stílushiba, 

szoloicizmus, melyet a költői szándék formál át vétségből nyelvi erénnyé (vö.: Villex I. 147; Gáspári 1996: 82). 

Innen származik az a felfogás is, hogy az alakzat az expresszivitás érdekében átalakító eljárás eredménye. Azoknak 

a szóalakzatoknak, nyelvi kifejezésmódoknak az összefoglaló neve, amelyek egy adott korban egy közösség 

nyelvhasználata által elfogadott, szokásosnak, normatívnak tekintett változatoktól eltérnek. Roland Barthes szerint 

az alakzatok „egész építménye azon az elgondoláson nyugszik, hogy két nyelv létezik, egy tulajdonképpeni és egy 

képletes, s ennek következtében a retorika – az elokúciós részében – nem más, mint a nyelvi eltérítésnek [čcarts] 

leírása” (Barthes 1997: 163). 

 

3. A retorika a középkorban 

 

A középkorban tovább élnek az ókoriak által kidolgozott retorikai rendszerek. A korabeli retorika lényegében 

Cicero értekezéseiből, a Rhetorica ad Herenniumból és a De inventioneből, s elsősorban az alakzatokkal, az 

ékítményekkel kapcsolatos értekezésekből táplálkozik. Három szabálygyűjteményt (artest) foglal magában: 

1. artes sermonicandi: ezek latin, ill. népnyelven íródott szentbeszédek 

2. artes dictandi, ars dictaminis: a levélírás mestersége, a levelezés elmélete 

3. artes poeticae: a költészet mint a dictamen része (vö. Barthes 1997: 97–98). 

Ebben a korban – a trivium korában – az alakzatok és a szóképek puszta technikai eszközökké válnak, hiszen a 

társadalmi, politikai, vallási érdekeknek alárendelődő retorika többé már nem a hatékony, nyilvános beszéd, hanem 

inkább a prédikáció és a levélírás, illetve oklevélírás igényeinek kiszolgálására korlátozódó, leszűkülő tudomány. 

„Lassan, de szembetűnő módon már a középkor kezdetén felborul az egyensúly, amely oly jellemző volt az ókori 

retorikára, és amelyről Arisztotelész, de még inkább Quintilianus művei tanúskodnak: előbb a retorikai műfajok 

(politikai, bírósági, magasztaló) közötti egyensúly, (…) aztán a retorika részei (invenció, diszpozíció, elokúció) 

közötti egyensúly, mivel a trivium korában a grammatika és a dialektika közé ékelődött retorika tárgya mielőbb az 

elocutio, a beszéd ékességei, a colores rhetorici tanulmányozására korlátozódik” (Genette 1970: 159). (A 

kiemelések Genette-től.) 

 

4. Az alakzatok a klasszikus francia és az „újjászülető” neoretorikában 

 

4. 1. A XVIII. század legnagyobb francia nyelvészének tartott Du Marsais (vö.: Todorov 1967/1977: 31) [Cesar 

Chesneau Du Marsais 1676–1756], illetve az őt követő Fontanier új lendületet adtak a retorikai kutatásoknak. 

Mindketten az elocutiót tették meg központi fogalmuknak, amelyen többé-kevésbé azt értették, amit ma diskurzus 

néven emlegetünk. Du Marsais Des Tropes, ou des differents sens dans lesquels on peut prendre un męme mot dans 

une męme langue (A trópusokról, avagy a különböző jelentésekről, amelyekkel egyazon szó egyazon nyelvben 

bírhat) Paris, 1730 c. művében belső ellentmondást találhatunk, ugyanis „az ésszerűség jegyében az osztályozást 

tekinti a tudományosság mércéjének, de az érzettársítások empirista fölfogását választja kiindulópontul, s a lélektani 
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szempont szétzilálja fogalmainak alá- s fölérendeltségét” (Szegedy-Maszák 1992: 120); az alakzatok közkeletű 

értelmezését következetesen cáfolja. Szerinte nem minden ritka kifejezés figura, és a figurák sem mindig ritkák: 

„korántsem a figurák állnak távol az emberek köznapi nyelvétől, éppen ellenkezőleg, a figurák nélküli beszédmód 

állna távol tőle, ha egyáltalán lehetne olyan szöveget alkotni, amelyben csak nem képes kifejezések szerepelnének” 

(idézi Todorov 1967/1977: 36). Felfogásában a figura éppoly „normális” tehát, mint a többi közhasználatú kifejezés, 

a különbség csupán az, hogy a figurát le tudjuk írni, a természetes szöveget pedig nem. Az ő megfogalmazásában: 

„Azokat a beszédmódokat, amelyekben [a grammatikusok és a retorikusok] nem fedeztek fel egyéb sajátosságokat, 

mint azt, hogy gondolatot közölnek, egyszerűen mondatoknak, kifejezéseknek, periodusoknak nevezzük; azokat 

viszont, amelyek nem csupán gondolatokat fejeznek ki, hanem emellett olyan különleges módon elmondott 

gondolatokat, ami sajátos jelleget ad nekik, ezeket (…) figuráknak hívjuk” (idézi Todorov 1967/1977: 36). Az a 

szöveg, amely csak gondolatot közöl, leírhatatlan, azaz láthatatlan, a retorikusoknak nincs mit mondaniuk róla. A 

figurák által lesz a szöveg látható, azaz létező. 

Pierre Fontanier értelmező kommentárt írt Du Marsais trópusokról szóló könyvéhez, majd közzétette saját 

retorikai kézikönyvét: Manuel classique pour l’étude des tropes, ou Eléments de la science du sens des mots (Iskolai 

kézikönyv a trópusok tanulmányozásához, avagy a szavak jelentésével foglalkozó tudomány alapelemei) Paris, 

1821, s nem sokkal később 1827-ben, Párizsban megjelent Des figures du discours autres que tropes (A trópusokon 

kívüli nyelvi figurákról) szóló műve. Fontanier rendszerező elveinek tisztázására törekedett, a besorolást nála 

mindig az adott figura szerepkörének tisztázása előzi meg. Fontanier azt hirdette, hogy „A figurák… eltávolodnak… 

az egyszerű, megszokott és közönséges beszédmódtól, olyan értelemben, hogy behelyettesíthetők lennének valami 

megszokottabbal és közönségesebbel” (idézi Todorov 1967/1977: 33). Tehát ő is a képes és a természetes nyelv 

szembenállását vallja. Kiinduló gondolata az, hogy az alakzatok között bizonyos eltérési fokokat állapíthatunk meg 

egy eltérési skálán. Az eltérés mértéke szerint az alakzatokat két nagy csoportra osztja: trópusokra és nem-

trópusokra, majd az előbbieket tovább bontja köznapiakra és költőiekre, s e két altípusban még tovább differenciál. 

A köznapiakon belül megkülönbözteti a kötelező és a választható fajtát, a költőieken belül pedig a közeli és a távoli 

fajtát. Szemében minden alakzat eltérés vagy az érzékek vagy a szintaxis vagy a hangalak szintjén (vö. Cohen 1996: 

205). Fontanier világosan elhatárolja a mondatalakzatokat a mondatnál nagyobb szerkezeti egységgel operáló, 

illetve a mondat szerkesztési szabályaitól független gondolatalakzatoktól. 

4.2. A neoretorika; a ličge-i retorika felosztása. A neoretorika strukturalista nyelvészeti alapokon nyugvó, az 

1960-as évektől egyre nagyobb tért hódító alakzatelmélet, tágabb értelemben az irodalomszemiotika egyik ága, 

tulajdonképpen a jakobsoni poétikai funkció tudománya, amely a szépirodalmi nyelv kifejezőeszközeinek rendszerét 

akarja leírni és működésüket értelmezni. Ez az irányzat kifejezetten az irodalmiság formális elemzését tekinti 

feladatának, figyelmen kívül hagyja tehát a szituációt, illetve a konkrét beszédjelenséget. Az irodalmi művet ez a 

felfogás üzenetnek tekinti (a szó kommunikáció-elméleti értelmében), a feladó és a címzett nem érdekli, csak a mű 

szövegére, illetve a szöveget irodalmivá tevő nyelvi jegyekre figyel. Ugyanakkor tisztában van módszerének 

korlátaival. „Az irodalmi üzenet formális leírása után a tulajdonképpeni jelentés létrejöttéhez és megragadásához 

elengedhetetlennek tartja, hogy ezt a kódrendszert kapcsolatba hozzuk azzal a kultúrával és ideológiával, amelynek 

szerves tartozéka” (Gáspári 1996: 16). 

Alapművük a liege-i egyetem kutatói (Dubois – Edeline – Kleinkenberg – Minguet – Pire – Trinon) által 1970-

ben kiadott Rhétorique générale (’Általános retorika’), amely nevével ellentétben valójában az elocutióra, sőt az 

alakzatok vizsgálatára leszűkített stilisztika. A szerzők a nyelvi normától (zéró fok) eltérő nyelvi jelenségeket 

összefoglaló néven metaboláknak (alakzatoknak) nevezik, ide azonban – a klasszikus retorika felosztásától 

elrugaszkodva – a nyelvi jelenségek sokkal nagyobb körét sorolják be (pl. az alakzatokhoz rendelik a szóképeket is, 

illetve szinonim kifejezésként használják a trópus és a figura szavakat). 

A metabolákon belül a je lentő  (Saussure: signifiant) síkján megkülönböztetnek 1. metaplazmusokat 

(hangalakzatokat, amelyek a szavakon belüli, ún. morfológiai változásokat foglalják magukban): pl. aferézis, 

szinkópa, apakópa, protézis, de idetartoznak egyes verstani alakzatok is, mint pl. az alliteráció, rím stb; 2. 

metataxisokat (mondatalakzatokat, vagyis azokat a klasszikus mondatalakzatokat, amelyek a szónál szélesebb nyelvi 

egységek rendjének, a szavak szokásos – normatív vagy természetesnek ítélt – elrendezési módjának megváltozása 

nyomán keletkeznek): pl. zeugma, aszindeton, anakoluton, kiazmus, de a verstani metrika is a szókapcsolatok 

jelentőjét érinti; a je lentet t  (Saussure: signifié) s íkján 3. metaszemémákat (szemantikai alakzatokat: trópusokat): 

a metaszeméma az izotópiatörés tipikus esete, amelynek során egy meghatározott lexikai jelentésű szó/szócsoport – 

a mondattani függőséget is figyelembe véve – nem illik bele egy szemantikailag egyébként egynemű szövegbe, pl.: 
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metafora, szinekdoché; metonímia, oximoron; és 4. metalogizmusokat (gondolatalakzatokat). Ezek részben a 

klasszikus retorika gondolatalakzatainak a megfelelői s felismerésük szükséges feltétele, hogy a befogadó ismerje a 

nyelven kívüli, konkrét egyedi dolgot vagy jelenséget, amelyet az alakzat éppen nem a valóságnak megfelelően 

ábrázol. Pl.: irónia, hiperbola, litotész, allegória stb. esetén ennek az ismeretnek nem szükséges személyes 

tapasztalatnak lennie, származhat történetesen a hagyományból, más szövegből illetőleg a szövegösszefüggésből is. 

Végeredményben tehát 4 alakzatosztályt kapunk, amelyek igen nagyszámú lehetséges alakzatot tartalmazhatnak. A 

különböző csoportok, osztályok létrejöttét bizonyos elvek irányítják: az összes alakzat létrejöttét négyféle eljárás 

valamelyikével lehet generálni: hozzáadással, elvétellel, hozzáadással és elvétellel egyszerre, valamint 

felcseréléssel. Fontos annak a tudatosítása is, hogy az alakzatok ritkán fordulnak elő tiszta formában, általában 

kombinálódnak egymással. (Bencze 1996a, Helikon 1977/1 tematikus száma, Szikszainé 2000: 13–14, Vígh 1981, 

valamint a Villex retorika szócikke alapján.) 

Itt szükséges szóba hoznunk, hogy az újjászületett retorika kulcsfogalma voltaképpen a régi és a klasszicista 

előzményeknek megfelelően az eltérés volt, helyesebben az anomália (transgression, violation, viol). Az irányzat 

tovább erősítette tehát az alakzat „rendellenességként”, normától eltérésként való felfogását. A Rhétorique générale 

41. oldalán megtalálható, hogy mit értettek a szerzők ecart-on: a zéró foktól való érezhető elváltozást (altération)” 

tekintették „szabálytalanságnak” (idézi Kemény 1999a: 299). Ennek alapján tehát a viszonyítás pontja a célzásoktól 

mentes, természetes beszéd, a tudományos nyelvre is jellemző egyértelmű beszédmód. „A zéró fokot azonban »a 

számunkra adott nyelvezet nem tartalmazza«, vagyis csak absztrakció útján következtethetjük ki” (Kemény uo.). – 

A norma és az eltérés mibenléte mindezek alapján jószerével definiálhatatlan fogalmak. A neoretorika elméletének 

jeles hazai képviselője, Vígh Árpád is erre a nehézségre mutat rá: „az alakzatok jó része csak akkor ellentétes a 

nyelvi normával, ha ez utóbbin valami abszolútumot, az élő nyelvhasználattól idegen, elvont szabálygyűjteményt 

értünk (…) Másfelől az általános nyelvhasználattól vagy a szabályok előírta normáktól való eltérés nem minden 

esetben vezet alakzathoz (a metaplazmus például nem egyenlő helyesírási hibával)” (Vígh 1981:488). Mindezek 

mérlegelése után a következő összegező megjegyzéseket olvashatjuk nála: „a) a norma csak mint relatív fogalom 

értelmes kategória; b) az alakzatok mint meghatározott nyelvi sémák a valóságos és »normális« kifejezésekkel 

összeegyeztethető képződmények; c) egy meghatározott nyelvi sémát nem feltétlenül és nem mindig egy 

meghatározott normához való viszonya, hanem az adott beszéden vagy szövegen belüli funkciója avat alakzattá” 

(Vígh uo.). 

 

5. Az alakzatok a magyar retorikairodalomban és stíluselméletekben 

 

Jóllehet a retorikaoktatásnak már évszázadokkal korábban kialakultak a hagyományai (lásd Vígh 1981, illetve 

Gáspári 1996), Magyarországon a retorika csak a XIX. század első évtizedeiben született meg. Az ékesszólásra 

okító kézikönyvek a XIX. század előtt latin nyelven íródtak az antik szerzők (Arisztotelész, Cicero és Quintilianus) 

szellemében. Magyar nyelven az alakzatokkal érdemben először Bitnitz Lajos (1790–1871) A magyar nyelvbeli 

előadás tudománya című (1827) munkájában foglalkozott. A nyelvi formák szépségével kapcsolatosan merül fel a 

trópusok és az alakzatok rendszerbeli hovatartozásának kérdése. A szerző a hagyományos: kettős (mondat-, ill. 

gondolatalakzat) felosztástól annyiban tér el, hogy az alakzatokat szintaktikai terjedelmük szerint különbözteti meg. 

Az egyik csoportba csak 4 fajtát sorol (azokat, amelyek csak egyetlen főnevet egészítenek ki, írnak körül, tesznek 

hangulatossá). Ezek a következők: 

1. szépítő jelző (epitheton) 

2. nyomós szó (empházis) 

3. kidolgozás (exergasia) 

4. egyezés (harmonia) 

A másik csoportba az összes többi beletartozik, szám szerint 25 mondat-, ill. gondolatalakzat. 

Bitnitz fejtegetését azzal a figyelemreméltó észrevétellel zárja, hogy a szónoklat, a költészet és a próza nyelvére 

egyaránt jellemző a trópusok és figurák használata, téves tehát az az elképzelés, amely ezeket az eszközöket 

kizárólagosan az ékesszólás nyelvének tulajdonítja. 

Szeberényi Lajos Bitnitz elnagyolt, formalista felosztásával szemben alaposabban és differenciáltabban 

rendszerezi az alakzatokat: 35-öt különböztet meg, ezeket 4 csoportba osztja: 

1. figyelemgerjesztő (értelemhez szólók) 

2. képzelmi (esztétikai jellegűek) 
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3. kedélyindító (szenvedélyt, indulatot kiváltók) 

4. élcefigura (ellentétes fogalmat hoznak kapcsolatba), 

s mindegyikhez az egyes funkcióknak alárendelten további, hagyományos mondat- és gondolatalakzatot sorol be. 

Az 1. csoportba tartoznak: a fokozás, az ismétlés, a kérdés, a mellőzés, a megengedés, a közlés, a megelőzés és a 

rendváltoztatás. A 2.-ba: a személyesítés, a megszólítás, a leírás, a tünemény, a fölszámlálás, a hasonlat, a célzás és 

a körülírás. A 3.-ba az ugrás, a kötőszóhalmozás, a hiány, a fölösség, a félbeszakítás, a fölkiáltás, a visszavetés, a 

túlzás, az eskü, az átok és a vágy. A 4.-be az ellenkezés, a hasonlatlanság, az axioma és a paradoxon. Szeberényi 

rendszerének minden ellentmondásossága ellenére feltétlen érdeme, hogy sok gyakorlati példát hoz fel, amelyek 

segítik a feldolgozást és a megértést. 

Az 1790 és 1849 közötti időszakban többnyire olyan retorikák születnek, amelyek mellőzik a szónoki kifejezés 

sajátosságaival való foglalkozást. A már meglevő, kész nyelvi rendszerekre hivatkoznak, szükségtelennek tartják 

megismétlésüket (l. Balogh Sámuel: Az ékesszólásnak ismertetése s felvilágosítására szolgáló némely jegyzetek. 

Tudományos Gyűjtemény, 1823, 8, 29–67; Gáti István: Fontos-beszéd tudománya vagy Oratoria. Sárospatak, 1828, 

X, 79. Zsarnay Lajos: Homiletika. Paptan. Sárospatak, 1847, 156–235). 

A szabadságharc bukása után keletkező művek közül Szvorényi József Ékesszólástana (1851), illetve a másfél 

évtizeddel későbbi Magyar irodalmi szemelvények c. műve emelkedik ki. Szvorényi nézeteivel jól illeszkedik abba a 

hagyományba, mely a retorikát tág értelemben stíluselméletként, szűkebb értelemben pedig szónoklattanként fogja 

fel. 

Laky Demeter Irályrendszerében (1854) az elokúció csupán a stílusrétegeket, a stílus általános tulajdonságait, 

hibáit és a beszédtechnika problémáit foglalja magában. Azokat az alakzatokat emeli ki, amelyek a legfontosabb 

szónoklattanokban fő helyen álltak, többek közt: a mellőzés, a megszólítás, a megszemélyesítés és a kétkedés 

ilyenek. 

Szvorényi koncepciójának és nézeteinek követője Névy László volt Az írásművek elmélete (1870) c. munkájával. 

Már a cím is jelzi, hogy ettől az időszaktól kezdve a retorikákban a nyilvános meggyőző beszéd, azaz a szóbeliség 

iránt tanúsított érdeklődés alábbhagy (majd csak századunk első évtizedeiben, a munkásmozgalom felerősödésével 

egy időben kezd el tért hódítani), a szónoklat az írásművek osztályába kerül, a retorika pedig a prózai műfajok 

szerkesztéstanává válik. 

A magyar retorikairodalomban a szűkebb értelemben vett alakzatokat meglehetősen egységesen és a 

hagyományoknak megfelelően tárgyalták. (Ezért sem tartottuk szükségesnek, hogy szemlénket nagyobb 

körültekintéssel végezzük, vagy tovább folytassuk a felsorolást.) 

Összegzésként annyit jegyeznénk meg, hogy az itt említett szerzők kimondva-kimondatlanul a klasszikus ókori 

retorikán, poétikán nevelkedtek, okfejtésük, rendszerezésük az antik hagyományok ismeretén alapszik. Közösnek 

mondható vonásuk, hogy az alakzatot eltérésnek, anomáliának, „rendellenességnek” fogták fel, s egyfajta 

hallgatólagos megállapodással, előfeltételezéssel az eltérés alapjának a hétköznapi beszédmódot tekintették, amely 

nem azonos a mindennapok beszélt nyelvével, hanem inkább valamiféle logikai absztrakció. 

A közelmúlt magyar retorikairodalma is részben a klasszikusok örökségét vitte tovább, részben pedig a 

neoretorikára épült. A Szabó G. – Szörényi L. által írt Kis magyar retorika (1988) felosztása annyiban tér csak el a 

klasszikusokétól, hogy 5 fejezetre osztva tárgyalja a beszéd ékítésére szolgáló alakzatokat: a fonológia, a 

szintaktika, a szemantika alakzatai és a pragmatikus alakzatok. A könyv zárófejezetében a 4 változó kategória 

mondatalakzataival foglalkozik (vö. i. m. 127–199). Szemléletében megvallottan a Heinrich Lausberg által művelt 

irodalomtudományi neoretorika eredményeire támaszkodik. Az alakzatot a korábbiakban emlegetett eltérés-

kategóriaként értelmezi: „A voltaképpeni alakzat (schema) abban különbözik a tropustól, hogy míg az utóbbi a 

szavakra, a szavak átvitt értelmű használatára vonatkozik, addig az alakzat a gondolatoknak, illetve a mondatoknak 

(szószerkezeteknek) a megszokottól eltérő használata” (i. m. 132). A Szabó–Szörényi-féle retorika az alakzatokat 

szigorúan egy-egy szemiotikai (vagy nyelvi) szinthez sorolja be. 

Gáspári László Retorika (1996) c. jegyzetében az alakzatokat a klasszikus és a neoretorika felfogásában 

tárgyalja, s mintegy összevető módon, a két felosztás különbségét érzékeltetve táblázatban összesíti a típusokat. 

Az alakzatok kérdését nemcsak a retorikák, hanem a stilisztikák is tárgyalják. Köztudomású, hogy az utóbbi 

diszciplína a retorikából önállósodott (a XIX. század közepe táján), bár státusa (tudományközi helyzete) korántsem 

problémamentes. Ez a nyelvészet és az irodalomtudomány határmezsgyéjén kallódó diszciplína (amelynek 1969-ben 

még a halálát is jövendölték vö. Helikon 1988/3, 4) mára már a tudomány pragmatikus fordulatát is túlélte, a 

szinkrón jellegű diszciplínák, többek közt: szövegtan, szociolingvisztika, beszédaktus-elmélet, pszicholingvisztika, 
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pragmatika, stb. erősödésével újabb ösztönzést kapott, kiszélesedett: integráló és integrált tudománnyá vált (vö. 

Szathmári 1992, 1994, 1996, ill. Péter 1996). Épp ezért a stilisztikának bármely vizsgálandó kérdése (történetesen az 

alakzatoké is) szükségképpen multidiszciplináris megközelítést igényel, hiszen minden olyan változás, amely a 

társtudományok területén végbemegy, mélyen érinti a metszéspontjukon elhelyezkedő stilisztikát. A tudományos 

szemléletváltás hatására a stilisztikán belül nagyfokú differenciálódás következett be. A legnagyobb eltérés a 

retorikai hagyományt követő, ill. az azt meghaladó irányzatok s képviselőik felfogása között mutatkozik. Nem 

feladatunk a megemlített stílusfelfogások részletes ismertetése, ezért csak a tárgyunk szempontjából fontos 

sajátosságok kiemelésére és (esetleg) szembesítésére szorítkozunk. 

A retorikai hagyományt követő irányzat legkarakteresebb hazai képviselője a francia strukturalista stilisztikához 

erősen kötődő (elsősorban Saussure és Bally munkásságára épülő) funkcionális stilisztika. Két kézikönyv: A magyar 

stilisztika vázlata (Fábián – Szathmári – Terestyéni 1959) valamint A magyar stilisztika útja (Szathmári 1961) 

foglalja össze ezen iskola nézetrendszerének alapváltozatát. Ezek szerint a stílus a hangoztatásban, a lexikális és 

grammatikai síkon, valamint a szöveg megszerkesztésében jelentkező többlet, járulékos közlemény. Másfelől a 

stílus a kommunikációs helyzetnek és célnak megfelelő beszéd, ill. szövegváltozat. A funkcionális stilisztika 

vizsgálja az egyes nyelvi szinteken elhelyezkedő nyelvi-stilisztikai, valamint a nyelven kívüli (extralingvális) 

eszközök stílusértékeit, illetve ezeknek a mondanivaló kifejezésében, az alkotás egészében betöltött funkcióit. 

Felöleli a teljes nyelvhasználatot, szövegelvű szemléletet érvényesít, valamint integrálja a társtudományok 

eredményeit. A felsoroltakból következően „a funkcionális stilisztika továbbra is életképes stílusfelfogás” 

(Szathmári 1996: 30). 

A retorikai hagyománytól eltérő stílusirányzat a nyelvhasználatból indul ki, s tagadja a formális stílusjegyek eleve 

adott rendszerét, valamint a használattól független, rögzített norma létezését. A stílusjegy viszonykategória, a stílus 

pedig a szituációnak megfelelő nyelvváltozat. Ezen stílusfelfogás két markáns képviselője Tolcsvai Nagy Gábor és 

Bencze Lóránt. Tolcsvai Nagy Gábor kognitív stilisztikája (A magyar nyelv stilisztikája, Nemzeti Tankönyvkiadó, 

1996) szakít a grammatikaközpontú felfogással, elméleti kerete nyelvészeti szempontból pragmatikai, 

kommunikáció-elméleti nézőpontból interaktív, kognitív, ill. holisztikus; nyelvfilozófiai szempontból pedig 

hermeneutikai. (Ezekről bővebben lásd i. m. 9–18.) 

Bencze Lóránt szociointerpretációs szövegstilisztikájának központi kategóriája a kognitív interpretáció, vagyis a 

XX. századi formális nyelvtani, szemantikai elemzésekkel szemben a mentális folyamatokat figyelembe vevő 

integrált nyelvtani, szemantikai, stilisztikai, retorikai elemzés. Tárgyalásmódja modulrendszerű, vagyis nem 

redukálódik egyetlen szempontra, komplex módon (az interdiszciplinaritás jegyében) vizsgálja az adott jelenséget, s 

a tudománytörténeti jelleget is érvényesíti az értelmezés, elemzés során. A stílus összehasonlítás eredménye, a 

stílusjegy felismerésekor nem a normához igazodunk, hanem több különböző, már ismert szöveggel vetjük össze az 

aktuális példányt – vallja Bencze Lóránt (Bencze 1996b). 

Ezek az újabb stilisztikák előbbre lendítették az alakzatok kutatását, hiszen a klasszikus felfogást, a modern 

tanításokat ötvözték a pragmatikai, interakciós stilisztikák tárgyalásmódjával, módszertanával (l. erről bővebben 

Tolcsvai Nagy 1996: 251–252). 

A kiszélesedett nyelvtudomány, a fellendülő irodalomelmélet hatására a stilisztikában is szükségessé vált az 

elméleti háttér korszerűbbé, megalapozottabbá tétele. Ilyen indíttatásra született a „Hol tart ma a stilisztika?” című 

tanulmánykötet, amely bizonyos mértékig választ ad a nyelv- és irodalomtudomány mai álláspontja alapján a 

stilisztika legalapvetőbb kérdéseire. E modern szemléletű tanulmánykötet tartalmazza Gáspári László: Egy új 

retorika és stíluselmélet vázlata c. írását, amely már a címében is jelzi a szerző újító szándékát. Felfogásában a 

gondolatalakzatok pragmatikus-ismeretelméleti kategóriák, „melyek a gondolkodás dialektikus jellegén túl a 

szemléleti-hangulati létezésmódnak is formulái (és a műfajok tartalmának jelölő összetevői)”. A valóság művészi 

leképezésének nyelvi formulái (Gáspári 1995: 165). 

Fónagy Iván a belső forma funkcióinak megértésével, a gondolatalakzatok – gondolkodási formák kapcsolatával 

foglalkozó, freudista szellemben íródott nagyívű tanulmánya (Fónagy 1990) ugyancsak a modern megközelítések 

sorába kívánkozik. Fónagy Iván szerint a tartalom–forma összefüggése bonyolult egymásra hatást feltételez. A 

tartalom belső formájának ugyanis sajátos tartalma van. Az alkalmi mondanivalón túl az alakzatok általános, 

tudattalan jelentéseinek feltárásával is foglalkozik, s megállapítja, hogy azok a fogalmi gondolkodástól eltérően a 

jelenségek tudati tükröződésének dinamikus sajátosságait ragadják meg. Ugyanő hangsúlyozza, hogy az alakzatok 

történelmi meghatározottságúak, nem lehet véletlenszerű például egy struktúratípus gyakorisága egy adott 

történelmi periódusban (lásd Ady paradoxonai). Hasonló nézetekkel találkozhatunk Jurij Lotman írásaiban (Lotman 
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1999), aki Jakobsonra és Ecóra hivatkozva felhívja a figyelmet arra, hogy léteznek olyan kulturális korszakok, 

amelyek teljes mértékben a szóképekre orientálódnak, s ugyanakkor megfigyelhetők olyanok is, amelyekben az 

alakzatoktól való elhatárolódás lesz a minőségileg releváns. „De a »retorizáltság« nem tartozik kizárólag a kultúra 

bizonyos korszakaihoz: a »költészet/próza« oppozícióhoz hasonlóan a retorizáltság/antiretorizáltság szembenállás is 

az emberi kultúra egyetemleges velejárója (…) Egy olyan kultúrában, amelyben a retorikai telítettség hagyománnyá 

vált, és része lett az olvasói várakozás inerciájának, a szókép a nyelv semleges tartományába kerül, és retorikailag 

aktív egységként már nem érzékelhető (…) A keresetlenség a neorealista filmekben például valójában rejtett 

retorikát takar, amelynek a pompázatos áltörténelmi filmeposzok és nagyvilági életből merítő vígjátékok megkopott 

és hatástalanná vált retorikája képezi a pandanját. Fellini filmjeinek barokk jellege viszont a maga nemében 

rehabilitálja a retorikát mint a nagyon bonyolult jelentések konstruktív alapját” (i. m. 100). 

Áttekintésünk lezárásaként két fontosabb megjegyzést kell még tennünk. 

1. A retorika (és a stilisztika) közel két és félezer éves története folyamán újra és újra felmerült annak a kérdése, 

hogy a szóképek, illetve az alakzatok kivételesek, különlegesek-e (azaz eltérések-e valamely normától), vagy épp 

ellenkezőleg: egyetemesek, általánosak (azaz általános nyelvi szabályok, a nyelv természetének megfelelő 

kifejezésmódok) a nyelvben, az emberi gondolkodás lényegéhez tartoznak, s ilyformán részei a normának. 

Láthattuk: az ókori és a klasszicista retorika azt hangsúlyozta, hogy az alakzatok (ezen belül értve a trópusokat) a 

„természetes” nyelvhasználattól eltérően fejezik ki a dolgokat. Ez a nézet azonban a 18–19. sz. fordulójától kezdett 

háttérbe szorulni, s a romantikus felfogásnak köszönhetően mind nagyobb erővel jutott érvényre az az elgondolás, 

hogy az alakzatok és a képek a nyelv legősibb, legtermészetesebb részét alkotják. Coleridge szerint: „a stílus a 

gondolat megtestesülése” (idézi Bencze 1996a: 248). „A kiteljesedett romantika képviselői már magának a 

nyelvnek, a nyelv egészének metaforikus voltát hangsúlyozták (…) Később Nietzsche is azt állította, hogy az egész 

nyelv metaforikus” (Kemény 1999b: 397). 

Köztudomású, hogy a mindennapok vagy akár a tudomány nyelvében nem nélkülözhetjük a képek vagy az 

alakzatok használatát. Du Marsais szerint több nyelvi kép (figure) hangzik el egy nap alatt a halpiacon, mint egy hét 

alatt az Akadémián. A híres mondat pontosan idézve: „Meg vagyok győződve róla, hogy … az alakzatokból egy nap 

alatt a Les Halles piacán több keletkezik, mint egy többnapos akadémiai közgyűlésen” (Cohen 1996: 201). „Az átlag 

anyanyelvi beszélő élete folyamán nemcsak milliószámra alkalmaz szóképeket, főként metaforákat, hanem maga is 

igen nagy számban »gyártja« őket; (…) átlagosan 21 millió metaforát használ egy-egy ember élete folyamán” 

(Bencze 1996a: 246). A nyelvi kép s alakzat természetes voltának hipotézisét erősíti meg a kognitív indíttatású 

amerikai metaforaelmélet, amelynek alaptétele, hogy a gondolkodás eleve s lényegileg metaforikus (vö. Szilágyi 

1996: 7–9; Tolcsvai Nagy 1996: 231–238; Lakoff–Johnson 1980). 

Arra a kérdésre tehát, hogy elsődlegesek vagy különlegesek-e a trópusok s a figurák a nyelvben, mindmáig nem 

kaptunk megnyugtató választ. Tény, hogy két, egymásnak teljesen ellentmondó felfogás él egymás mellett a 

szakirodalomban (lásd bővebben Kemény Gábor írásait 1999a, b). Bencze Lóránt szerint „Ha a stílus, illetve az 

alakzat és a szókép ruha, akkor kivételnek, a normától való eltérésnek tekinthető, hiszen mintegy »cserélhető«. Ha 

azonban »megtestesülés«, akkor szabály, a nyelv és a nyelvhasználat általános velejárója, nem pedig az irodalmi 

vagy még inkább a költői nyelv sajátja” (Bencze 1996a: 248). 

2. Dolgozatunkban nem volt szándékunk állást foglalni a vitás kérdésekben. A történeti megközelítéssel – úgy 

hisszük – eredményesebben értelmezhető a retorikában és a stilisztikában egyaránt bekövetkezett szemléletváltás. 

Világosan követhetővé válik az a folyamat, amely az alakzatok eszközszerepétől (egyúttal a formális vizsgálattól) a 

szövegben, a nyelvhasználatban betöltött komplex funkciójukig (a használatközpontúságig) vezetett el. 
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EŐRY VILMA 

 

 

ALAKZAT(TÁRSULÁS)OK A RETORIZÁLT MŰFAJOK SZÖVEG- ÉS STÍLUSSTRUKTÚRÁJÁBAN 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

1.1. A dolgozat témája, módszere és célja 

 

A következőkben három, különböző fokon retorizált szöveget hasonlítok össze szövegszintű alakzataik alapján. 

Prekoncepcióként feltételezem, hogy a retorizáltság mértékével egyenes arányban nő a szöveg- és stílusstruktúra 

létrehozásában az alakzatok szerepe. Elemzésemben olyan kommunikációelméleti alapú szövegfelfogásra építek, 

amelyben teljes egységet alkot a jelek szerveződése a pragmatikai tényezők rendszerével, s amelyben a szintaktikai 

és pragmatikai tényezők között a szemantika az összekötő kapocs: azt vizsgálja, hogy a nyelvi formához, jelen 

esetben elsősorban az alakzatokhoz, alakzattársulásokhoz milyen jelentések rendelhetők a tágabb, pragmatikai 

kontextus (vö. a lehetséges világok – Csúri 1987, az irodalmi, majd Petőfi S. János több helyen általában a 

szövegértelmezésre vonatkoztatva) figyelembevételével. Az elemzésből levonható következtetések várhatóan 

általánosítható ismérveket is tartalmaznak majd azokról a szövegfajtákról, amelyeket az elemzett szövegpéldányok 

képviselnek. Az előadás módszere tehát egy rövid leíró-rendszerező bevezető után explikatív (leíró, és nem értékelő) 

összehasonlító szöveginterpretáció – elsősorban a szövegstruktúrára összpontosítva –, teoretikus céllal. 

 

1.2. Néhány elméleti és terminológiai kérdés 

 

Alakzatelmélet i  alapkérdések tekintetében a Gáspári László szerint értelmezett rendszert tekintem alapnak, és az 

általa használt terminológiával élek (vö. Gáspári 1988, 2001). 

Retor izál t ságon itt elsősorban nem a retorikus jelleget értem annak összes kellékével (mint ahogy pl. Márai 

Füveskönyve darabjainak retorizáltságáról beszél Raisz Rózsa – vö. Raisz 1998: 295–311. –, s ahogy retorikusak 

például Weöres Sándor A teljesség felé című kötetének darabjai), hanem részben tágabb, részben szűkebb 

értelemben: retorizált szövegen formai szabályosságok szerint konstruált szöveget értek, s az ilyen szöveg lehet akár 

nem irodalmi, akár irodalmi, bár igaz, hogy a retorizáltság dominánsan irodalmi szövegek jellemzője. 

A szövegfaj ta  általános értelemben jelöl egy-egy, inkább intuitív módon, mint tudományos kritériumok alapján 

elkülönített szövegosztályt, ez azonban nem zárja ki, hogy egzakt kritériumok alapján is szövegtípusnak minősítsük 

az illető szövegosztályt. Erre a megkötésre azért van szükség, mivel itt nem elsőrendű feladatunk szövegtipológiai 

kérdések tárgyalása, így nagyobb teret nem szentelhetünk e problematikának. 

 

 

1. 3. A vizsgált szövegpéldányok tipológiai helyéről 

 

Az elemzésre két sajtónyelvi szöveget: egy kishír t  és egy glosszá t , harmadiknak egy irodalmi szöveget, egy 

prózában írt lírai val lomást  választottam ki. Egy lehetséges szövegtipizálási kritériumrendszer szerint a három 

szöveg a következő típusjellemzőket mutatja: 

 

 Hír Glossza Vallomás 

 

1. A nyelvi kommunikáció  tranzaktív tranzaktív interaktív 

    két fő funkciója szerint:  + interaktív 

2. A komm. foly. jellemzői szerint: nyilvános nyilvános irodalmi 

3. A dolgok és tényállások 

    valóságvonatkozása szerint: reális reális reális 

4. Az adó és a vevő szituációja szerint: különböző különböző különböző 
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5. A kommunikáció iránya szerint: monologikus monologikus monologikus 

 

Az írott sajtó szövegei, az újságszövegek napilapból származnak, közérdekű témájukat ez határozza meg, illetve 

az, hogy információjuk széles befogadórétegnek szól. A hír és a glossza a nyelvi kommunikáció két fő funkciója, a 

tranzakció és az interakció szempontjából választható el egymástól leginkább. (Csak emlékeztetőül: e kettő Brown 

és Yule, 1989 felfogása szerint nagyjából a következőket jelenti: tranzaktív funkció: a valóság megismerése, 

ábrázolása, őorientáció; interaktív funkció: a személyközi kapcsolatok megteremtése: én- és teorientáció.) A hírben 

az információ tranzaktív  funkciója dominál, egyfajta lehetségesvilág-reprezentációt hoz létre, a glosszában 

azonban inkább az inte rakt ív  funkció kerül előtérbe, így a szövegalkotó személyes attitűdjét is kifejezi, miközben 

megmarad a téma „közérdekűsége”, tehát az általános újságolvasó befogadókra irányuló t ranzaktív  funkció is. A 

l íra i  va llomásban, dominál, sőt szinte kizárólagosan érvényesül az in teraktív  funkció, ebből is különösen az 

énközpontúság, a szövegalkotó személyes attitűdje. 

 

1.4. Az alakzatok szöveg- és stílusszerkezet-formáló szerepe 

 

A szövegek alakzatai vagy azoknak elemei a mondatban mint a szöveg elemi egységében jelennek meg ugyan, de a 

szöveg- és stílusstruktúra megteremtése szempontjából azoknak az alakzatoknak van jelentőségük, amelyek 

túlnyúlnak az egyes szövegmondatokon, és azokon kívül válnak alakzattá, vagy úgy, hogy egy másik mondattal, 

vagy úgy, hogy a szöveg egy másik részével együtt alkotnak alakzatot, sőt úgy is, hogy az egyes mondatok több 

hasonlóval társulva tartalmazzák az alakzat elemeit. Az alakzatok többsége nem appercipiálható alakzatként a 

befogadás lineáris síkján addig, amíg a lezáró elemig el nem jutottunk, s fel nem ismertük alakzat voltát, illetve 

hatását. A mondaton túlnyúló, illetve túlmutató alakzatok szöveg- és stílusstruktúra-formáló szerepe éppen abban 

rejlik, hogy a mondatok a szövegben e „szövegalakzatok” felismerése nélkül is betöltik alapvető funkciójukat: 

tartalmazzák az adott kommunikációs helyzetben való funkcionáláshoz szükséges elemeket. A szövegszinten 

realizálódó alakzatok jelenléte, ill. felismerésük azonban a szöveg mélyebb, rejtett jelentéseit, közlési egységeit, 

súlypontjait rajzolja ki, azokat a „prioritásokat”, amelyek maguk köré rendezik a szöveg többi, ily módon ki nem 

emelt részeit. Az alakzatok hagyományosan felfogott stílusteremtő szerepe is megfogható ezen a ponton: a szöveg 

jelentésszerkezete, jelentéssíkjai épp az alakzatok, köztük talán leginkább a transzmutációs szóalakzatok, tehát a 

trópusok mint nyelvi formák által szerveződnek, különösen a retorizált irodalmi szövegekben. 

 

2. Elemzés 

 

A szövegeket szövegmondataikra bontom, bekezdések szerint külön sorszámmal látom el. Az elemzést először a 

mondatok sorrendjében, lineárisan, de mindig a mondatok közti viszonyok szerint végzem. Második lépésként 

tekintem át az esetlegesen globálisan strukturáló alakzatokat. Teljességre nem törekedhetem, itt tehát csak a 

legpregnánsabb alakzatokra térek ki, úgy, hogy azokat a szövegmondatokat, amelyekben alakzat vagy annak egy 

része található, egyenként elemzem. 

 

2.1. Hír 

 

 Alulértékelte üzleti tervét az MTI 

[A1] A tavalyi évet 96 millió forintos nyereséggel záró Magyar Távirati Iroda Rt. összességében a törvények 

betartásával gazdálkodott, vagyonát gyarapította, de üzleti tervét alulértékelte – állapította meg a nemzeti 

hírügynökség 2000. évi gazdálkodását ellenőrző Állami Számvevőszék. 

[B1] A jelentés megjegyzi: bár az egy évvel korábbi időszakhoz képest csökkent a tanácsadási, szakértői és 

ügyvédi megbízások száma, ám a kifizetések minden kategóriában meghaladták a tervezett éves keretet. [B2] Az ÁSZ 

szerint nem volt eredményes a társaság több évre kapott, összesen 195 millió forintos költségvetési támogatása, mert 

annak célja a társaság kiadásainak, ezen belül is a magas személyi ráfordítások csökkentése volt. [B3] Az MTI 

szerint a támogatás felhasználásával minőségi cserét hajtottak végre a dolgozók körében. 

[C1] Ajánlásában az ÁSZ felszólítja a távirati iroda elnökét, hogy intézkedjen az évenként ismétlődő jelentések 

alapján kiadott intézkedési terveinek végrehajtásáról. [C2] A tavalyi vizsgálat utáni tíz intézkedésből mindössze 

kettőt hajtottak végre, azokat is határidő után. [C3] Nem volt változás a kettős foglalkoztatás, a vállalkozói 
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szerződéssel foglalkoztatás szabályozásában. [C4] Nem született végleges döntés a veszteséges MTI Fotó Kft. 

jövőjéről sem. 

       H. Z. 

(Népszabadság, 20001. augusztus 4., 5. oldal) 

 

2.1.1. Lineáris elemzés 

• Az A1 és B1 között elliptikus viszony van, ugyanis az Állami Számvevőszék megállapított valamit [A megállapítást 

egy jelentésben tette.] A jelentés megjegyzi … Ez a hiány szöveghiba, az egyébként kifejtett szövegrészletben 

interpretálási nehézséget okoz az olvasó számára. 

• A B2 és a B3 között implicit ellentétes viszony van (aszindeton). 

• Az előzmények és a C1 mondat között kihagyás van [Az ÁSZ ajánlást készített.], ellipszist zár tehát a mondat. 

• A C2, C3 és C4 között implicit kapcsolatos viszony van (aszindeton), a három mondat egy felsorolást alkot. 

• A C3 és C4 anaforát tartalmaz, a nem ismétlődik mindegyik mondat elején. 

 

2.1.2. Az elemzési eredmények összefoglalása 

A hírszövegben minimális az alakzatok száma, mindössze egy kötőszóval nem jelölt, lehetséges ellentétet (B2–B3), 

egy három elemből, három szövegmondatból álló felsorolást (C2–C3–C4) és egy „erőtlen” anaforát tartalmaz (C3–

C4), valamint két ellipszist, amelyek közül az első (A1–B1) inkább logikai hiány következménye, a második (az 

előzmények és C1 közötti) pedig a köznyelvi elliptikus formákra példa. Az aszindeton az első esetben (B2–B3) 

inkább a mondatok logikai viszonyának tisztázatlanságát tükrözi, a második esetben azonban (C2–C3–C4) a 

felsorolás fokozó, illetve inkább lefokozó jelentését erősíti. 

Globális alakzat nem fedezhető fel benne, címe is csupán rövid tartalmi kivonat. 

 

2.2. A glossza 

 

  Katasztrófa 

[V1] Két hete történt: veszettül esett az eső, mintha dézsából öntötték volna. [V2] Mégis örült neki mindenki. [V3] 

A vízállásjelentők, akik már hetek óta kedvezőbb vízállásért fohászkodtak, a városiak, akik enyhülést adó záporra 

vágytak a rekkenő hőségben, a gazdák, akik végre boldogan figyelték, ahogy a szikkadt föld hatalmasakat kortyol a 

vízből. [V4] Budapest mélyén azonban egy sötét, fülledt levegőjű irodában férfiak ráncolták homlokukat. [V5] 

Feszülten figyelték a monitorokat, rettegve várták a telefon csörrenését. [V6] Érezték a bajt. 

[W1] Aztán hirtelen felgyorsultak az események. [W2] A katasztrófa sújtotta Margit körútról érkeztek az első 

kárjelentések: ott már a víz az úr. [W3] Aztán a Moszkva téri megfigyelők jelentették: Kapitulálás! [W4] A 

Mechwart ligeti ügynök már üzenni sem bírt. [W5] Végül megdöbbenve állapították meg, Budán beáztak a 

közlekedési lámpák vezetékei. [W6] Egy éber szakértő a telefonhoz kapott, és üvöltött a kagylóba: Vészhelyzet! 

Sárga fényt! 

[X1] Az utakon az autósok hosszú, tömött sorokban álltak a sárgán villogó lámpák alatt. [X2] Ingerülten 

dudáltak, üvöltöztek, csapkodták a kormányt elkeseredésükben. [X3] Mentőautók, tűzoltóautók vijjogtak hiába, 

tapodtat sem mozdultak. [X4] A kereszteződésekben már senki sem tudott tájékozódni, keresztül-kasul álltak a 

kocsik. 

[Y1] Aztán egyszerre kitisztult az ég, az eső elcsendesedett. [Y2] A város gőzölögni kezdett, a diszpécserek pedig 

felsóhajtottak. [Y3] Vége. 

[Z1] Csak a lámpák sárga villogása emlékeztette őket a katasztrófára – a könnyű nyári záporra. 

       Boda András 

(Népszabadság, 20001. augusztus 4., 35. oldal) 

 

2.2.1. Lineáris elemzés 

• Kötőszóval (mégis) jelölt ellentét van a V1 és V2 között. 

• A V2 és V3 tartalmával ellentétes logikai tartalmat jelöl a V4 azonban kötőszava (hogy épp e két mondattal 

ellentétes tartalmú, nyelvileg nincs jelölve, csak logikailag következtethető ki). 

• A V5 két mondategysége paralelizmust alkot egymással, és mindkettő paralel a V4 mondat 2. részével is. 

• A V6 paralel a V4 2. részével, valamint a V5 két mondategységével. 
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• A V4, V5, V6 lexémáinak jelentése, ill. mondatjelentése klimaxot alkot. 

• A W1 kötőszóval nem jelölt ellentétet alkot a V4, V5, V6 jelű mondatokkal. 

• A W2 és W3 felsorolást alkot. 

• A W4 jelentése negatív irányba fokozódik a W2-höz és W3-hoz képest, a már felhívja a figyelmet egy korábbi 

lefokozásnak, a W2 és W3 közöttinek eddig implicit voltára (antiklimax). 

• A W5-ben a végül jelöli, hogy ez a mondat a W2, W3, W4 mondatfelsorolásnak, egyben antiklimaxnak mint 

szövegalakzatnak utolsó eleme. 

• A W6-ban egy köznyelvi szimbólum van: Sárga fényt!, ill. a Vészhelyzet! Sárga fényt! egyenes idézetek pedig egy 

felsorolás tagjai. 

• Az X1-ben a sárgán tőismétlést alkot az előző mondat sárga szavával. 

• Az X1, X2, X3 és X4 kötőszó nélküli felsorolás a szemantikai intenzitás fokozódásával (aszindeton, klimax). 

• Az X4 mondatban a már az X1, X2, X3, X4 felsorolás fokozó jellegére, a fokozás befejezésére utal (klimax). 

• Az Y1 mondatban az aztán az X1, X2, X3, X4 eddig jelöletlen kapcsolatos viszonyú mondatsorához képest 

utóidejűséget fejez ki, még világosabbá teszi az előző mondatsor felsorolás jellegét, miközben vele kötőszó nélküli 

([de] aztán) ellentétes viszonyban van. 

• Az Y2 kötőszó nélküli felsorolást, sőt paralelizmust alkot az Y1-gyel. 

• Az Y3 nehezen kiegészíthető elliptikus mondat, talán az Y2 [felsóhajtottak] állítmánya egészítheti ki mint mondást 

jelentő, idézetet bevezető ige, ez esetben a Vége. mondat idézet a diszpécserektől. 

• A Z1-ben ismétlést alkot a sárga a W6 és az X1 sárga melléknévi tövével, amely egyben metaforikus jelentésű is. 

A katasztrófa szó a W2, a zápor pedig a V3 mondat azonos szavával hoz létre ismétlést. 

 

2.2.2. Az elemzési eredmények összefoglalása 

A glossza szövege jóval gazdagabb struktúrateremtő alakzatokban, mint a hír. 

Szerepet játszik benne 

a/ Az ellipszis a W2 és X1 mondat esetében implicit, de explikálható jelentést hordoz. Az Y2–Y3 közti elliptikus 

viszony azonban a feszültség hangulati többletét adja a szövegrésznek. 

b/ A mondatfelsorolás esetei általában paralel szerkesztésben (Y1–Y2) vagy klimax (V4–V5–V6, X1–X2–X3–

X4), esetleg antiklimax formájában (W2–W3–W4–W5) a szövegben való elhelyezkedésük szempontjából rendszert 

mutatnak: a csúcspontig nő az egyes felsorolások elemeinek száma, onnan kezdve azonban csökken. 

c/ Az ellentétes mondatok, illetve mondatcsoportok is jellemzők a szövegre, sőt a makroszíntű szövegegységek 

között is van ellentét: V1  V2, [V2–V3]  V4, [V4–V5–V6]  [W1–W2–W3–W4–W5–W6], [V1–V2–V3–V4] 

 [Y1–Y2–Y3] 

d/ Négy kötőszón és két módosító-, illetve határozószón kívül más jele a mondatok közti logikai kapcsolódásnak 

nincs, sok tehát a szövegben az aszindeton. A kapcsolóelemek meglétének és hiányának aránya egy közepesen 

explikált szövegre utal. 

e/ Az ismétléses alakzatoknak van még szövegstrukturáló szerepük. Ezek szó- és szerkezetismétlések ugyan, és 

nem mondatismétlések, de minden esetben túlnyúlnak a mondathatárokon, így szövegalkotó szerepük van. A 

legkevésbé jelentős talán a sárga szó ismétlése, bár mint a közlekedési vészjelzés szimbóluma szervezi a szöveget a 

glossza legfeszültebb helyén, majd utolsó részében. A másik ismétlődő szócsoport a: katasztrófa – zápor. A 

katasztrófa háromszor, a zápor ugyan csak kétszer van jelen, de mindegyiknek megvan a „holdudvara” szinonimák 

és fogalomköri helyettesítők formájában (baj, kár, vészhelyzet, sárga fény – eső, víz). A katasztrófa ismétlése pedig, 

mivel első előfordulása címhelyzetben van, különösen hangsúlyossá, és a szöveg egészét strukturáló tényezővé 

válik. 

f/ Van egy metafora a szöveg utolsó mondatában, amelynek jelentése az egész szövegre vonatkozik: Csak a 

lámpák sárga villogása emlékeztette őket a katasztrófára – a könnyű nyári záporra. A katasztrófa és a zápor az 

azonosító metaforikus viszonyon kívül még kiazmatikusan is kapcsolódik egymáshoz a szöveg egészében. A 

kiazmus talán így explikálható a címből és a szövegbeli előfordulásokból: 

(Nálunk Budapesten) katasztrófa egy nyári zápor, 

pedig a zápor (önmagában) nem katasztrófa. 

Ennek a szöveg jelentésében rejlő kiazmusnak két tagja megszorító ellentétes viszonyban van egymással, 

létrehozásának technikája a két kijelentés megfordítása úgy, hogy a másikban tagadjuk azt, amit az elsőben 

állítottunk. Emlékeztet a mondások, az aforizmák szerkezetére, és iróniával szövi át a szöveg egészét az a benne 
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rejlő paradoxon, hogy nem katasztrófa, mégis katasztrófa. Az irónia itt nem téves következtetésen alapul, mint 

Fónagy Iván példáiban (Fónagy 1990: 36–37), hanem azon a modális logikai formulán, amely szerint valami az 

általános tapasztalatok ellenére létezhet. 

 

2.3. A vallomás 

 

Mit jelent nekem ez a nyelv? 

Vallomás 

[K1] Mit jelent nekem ez a nyelv? 

[L1]Mit jelent nekem a csontom, a zsigereim, az idegpályáim, a vérem, az agyam? [L2] Csak ennyit: vagyok. 

[L3] És a legtöbbet: vagyok. [L4] A magától értetődő, a mindennapi csodát. [L5] A természetes varázslatot, amit 

másodpercenként átélek, és alig gondolok rá. [L6] Hiszen nyilvánvaló. [L7] Ugyanez a viszonyom az 

anyanyelvemmel is. [L8] Magyarul beszélek, és ez csak annyit jelent: magyarul vagyok. [L9] Magyarul beszélek, 

és ez jelenti számomra a szellemi lét egyetlen lehetséges formáját. [L10] Mert véletlen és esetleges, hogy éppen 

ebben a hazában születtem, hogy magyarul nyílt meg előttem a világ. 

 

[M1] De mert így lett, hát törvénnyé meredt, 

ahogy az anyag szeszélyeiből 

formává forr a pontos oktaéder 

– írtam egy régi versemben, bár más összefüggésre utalva. [M2] Itt is érvényes. [M3] Mert törvény, hogy 

magyarul halljak és szóljak. [M4] Már életfogytig ezen a nyelven kéklik fölöttem az április, lobog a nyári dél, ezen 

a nyelven ég bronzzal az ősz, szikrázik a tél gyémántja. [M5] Ezen a nyelven beszélek az alkonyattal. [M6] Ez adta 

nekem a költőket. [M7] Juhász Gyula barkamagányát, Tóth Árpád gordonkaszerű szomorúságát, Kosztolányi latin 

világosságát, Pilinszky sötét mennyországát. [M8] És ez adta az idegen költőket is. [M9] Már örökre ezen a nyelven 

károg Poe könyörtelen madara, ezen a nyelven zúg Rimbaud hajója alatt a déltenger, s ragyog fel Rilke 

megszenvedett bölcsessége. 

[N1]Ez a nyelv adja nekem a verset. [N2] Kíméletlen ellenfelem: küzdelem nélkül nem ajándékozza egy parányát 

sem. 

[O1] Legigazibb társam: általa lesz testté az ige, verssé a gondolat és a vágy. 

 

[P1] Ezen a nyelven hívom a szerelmet. 

[P2] Ezen a nyelven szólítom a halált. 

[P3] Ezen a nyelven hallgat majd felettem a csönd. 

(Makay Ida, in.: Költők az anyanyelvről. 1985: 80.) 

 

2.3.1. Lineáris elemzés 

• A K1 nyitott kérdés. 

• Az L1 is nyitott kérdés, részben paralel az előző kérdéssel, de itt az alany halmozott és fokozott. 

• Az L2 közvetlenül az L1 kérdésre válasz. 

• Az L3 is az L1 kérdésre válasz, mellette fokozó paralelizmust alkot az L2-vel. 

• Az L4 válasz az L1 kérdésre, és paralel az L2-vel és L3-mal, ezeknek perifrázisa (körülírása), és velük gradációt 

alkot. 

• Az L5 válasz az L1 kérdésre, és paralel az L2-vel, L3-mal és L4-gyel, velük gradációt alkot. A paralelizmusban és 

a gradációban részt vevő szerkezetes tárgy itt még testesebb, mint az L4-ben, mellékmondati jelzőt kap. 

• Az L6 magyarázza az L2, L3, L4 és L5 válaszokat, magyarázó kötőszóval (hiszen.) 

• Az L7 jelöletlen kapcsolatos viszonyban van az L2, L3, L4, L5, L6 válaszcsoporttal, csak a hozzátoldást jelöli 

kötőszó (is). 

• Az L8 az anyanyelvhez fűződő viszony kifejezése: variáció, perifrázis, maga a mondat pedig paralelizmust (1. és 

3. tagmondat) tartalmaz. 

• Az L9 részlegesen paralel az L8-cal, a két mondat indítása anaforát alkot, az L9 jelentése és formája fokozó 

(gradáció) az L8-hoz képest. 
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• Az L10 kötőszóval (mert) kapcsolt magyarázata az L8 és L9 alkotta szövegegységnek. Az L10 szóismétlése: 

magyarul. 

• Az M1-gyel jelölt önidézet kezdő kötőszava nem szövegszintű kapcsolatot explikál, egyszerűen kötőszó nélküli 

kapcsolatos viszonyban van az L8, L9, L10 alkotta szövegegységgel. 

• Az M2 kötőszó nélküli kapcsolatos viszonyban van az M1-gyel. 

• Az M3 kötőszós magyarázata az M1, M2-nek, valamint szóismétlés eleme az M3-ban a törvény és a magyarul. 

• Az M4 kötőszó nélküli kapcsolatos viszonyban van az M3 mellékmondatával, vele és önmagán belül is felsorolás, 

kifejtés. Kétszer fordul elő benne az ezen a nyelven, amely szövegszintű ismétlésnek is része. 

• Az M5 kötőszó nélküli kapcsolatos viszonyban van az M3 mellékmondatával és az M4-gyel, az ezen a nyelven 

pedig része egy szövegszintű ismétlésnek. 

• Az M6 kötőszó nélküli kapcsolatos viszonyban van az M3 mellékmondatával, az M4-gyel és az M5-tel, 

szövegszintű szóismétlés része benne az ez. 

• Az M7 kötőszó nélkül kapcsolt kifejtése az M6 mondat tárgyának, felsorolást, paralelizmust alkot vele, és 

önmagán, a mondaton belül is felsorolás és paralelizmus. 

• Az M8 kötőszós (és) hozzátoldó kapcsolatos viszonyban van az M6-tal, és paralel vele. 

• Az M9 az M8 mondat kifejtése, ill. a költőket tárgyé. Az M9 önmagában háromtagú paralelizmus, kéttagú 

szerkezetismétlés (ezen a nyelven), de szövegszintű teljes és részleges ismétlés elemeit is tartalmazza az M4, az 

M5 és M6-tal együtt . 

• Az N1 jelöletlen kapcsolatos viszonyban van az M bekezdéssel, belőle paralel az M6-tal és az M8-cal. A 

szövegben is ismétlődő elem benne az Ezen a nyelven szerkezet és az ad igető. 

• Az N2 részleges párhuzamot, illetve ellentétet alkot az N1 állítmányi részével. 

• Az O1 kötőszó nélküli ellentétes viszonyban van az N2-vel. Első része (a kettőspontig) párhuzamot alkot az N2 

első részével (a kettőspontig). Az O1 mondaton belül a kifejtés elemei felsorolást alkotnak. 

• A P1 részleges párhuzamot alkot elsősorban az M4-gyel és M5-tel. 

• A P2 kötőszó nélküli kapcsolatos viszonyban van a P1-gyel. Részleges párhuzamot alkot az M4-gyel és M5-tel, 

teljes párhuzamot a P1-gyel, ezzel egyben ellentétes viszonyban is van. 

• A P3 kötőszó nélküli kapcsolatos viszonyban van a P1-gyel és a P2-vel, ill. P2-vel együtt ellentéte P1-nek. 

• A P3 részleges párhuzamot alkot az M4-gyel és az M5-tel, P1-gyel és a P2-vel teljes párhuzamot, P1-gyel 

ellentétet is, és részleges párhuzamot a P2-vel. 

 

2.3.2. Az elemzési eredmények összefoglalása 

A szöveg struktúrájának teljes áttekintése lehetetlen, a teljességet itt meg sem kísérlem megközelíteni. Csupán azt 

foglalom össze, hogy az elemzés során fellelt alakzatok milyen szerepet játszanak a struktúra alakításában. 

A szöveg egy kérdéssel (K1) kezdődik, a válasz a szöveg további része, úgy, hogy a válasz első mondata maga is 

kérdés. 

A szöveg szerkezetének jellemző alakzatai 

a/ Mondatok felsorolása, ill. halmozása, paralelizmusa, gyakran gradáció és ritkán antitézis formájában az egyik 

legmarkánsabban kiemelkedő alakzatcsoport a szövegben. Az azonos szerkezeti egységeken belül általában a paralel 

szerkezetű és fokozó értelmű felsorolás és halmozás dominál: pl. az L2–L5 és az M3–M8. A P1–P3 mondatokban 

paralelizmus csak részlegesen érvényesül (ahogy általában is), de párhuzamosak a jóval korábbi M4–M5-tel is. 

Mellette azonban ellentét van a P1 és a P2 között, és erre épül rá a P1 és P2–P3 ellentéte, miközben a P3 fokozó 

szerkezetének és kisebb intenzitásának köszönhetően kiegyensúlyozza a P1–P2 ellentétének súlyosságát. 

Ezek az alakzatok a makrostruktúrában nagy vonalakban a következő módon helyezkednek el: 
{K1–L1}{L2–L5—L6– L7 – [L8,9—L10] – [M1,2—M3–M8—M9] – N1N2O1 – P1[P2–P3]} 

 paralelizmus paralelizmus paralelizmus             paralelizmus 

 gradáció  gradiáció felsorolás 

       antitézis antitézis antitézis 

kérdés              f          e           l           e           l         e         t 

 

b/ Az aszindeton a szövegmondatok közti grammatikai-logikai kapcsolat lazaságának, a szövegfeladó személyes, 

érzelmi attitűdjének eszköze. A szöveg mondatainak és bekezdéseinek kapcsolódására is ez jellemző. Éppen ezért 

van különös szöveg- és stílusépítő szerepe a néhány mondatkezdő kötőszónak: az és, a dominánsan kapcsolatos 
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viszonyrendszernek megfelelő kötőszó, a szöveg első harmadában, valamint második harmadának végén fordul elő 

(L3, M8). A másik két kötőszó a szintén jellemző magyarázó kapcsolás kötőszava: hiszen (L6), mert (L10, M3). És 

egyetlen kötőszó sem jelöli az ellentéteket a szöveg utolsó részében: ez adja többek között a szöveg ellentéteinek 

„szelídségét”, finomított, és már-már kiegyensúlyozó voltát. 

c/ Ismétlés. A mondatszerkezet ismétlése tkp. a paralelizmus, de strukturáló szerepük van a szó-, ill. 

szószerkezet-ismétléseknek is. A retorizáltság pregnáns jegye a szövegben a gyakran előforduló anafora mint 

ismétléses alakzat, pl.: K1–L1, L8–L9 stb., a legpregnánsabb példa erre is az utolsó, a P1–P3 mondat. 

Jelentősek azok a szó- és szerkezetismétlések, a teljesek és a részlegesek is, amelyek a szöveg különböző pontjain 

bukkannak fel, és maguk köré gyűjtik a jelölt fogalom szinonim jelölőit. A következő egységeknek van mostani 

elemzési szempontunkból szerepük: ez a nyelv (2), ez (2), ezen a nyelven (5) anyanyelvem (1), magyarul (5), vagyok 

(3), törvény (2). Természetesen nem elsősorban előfordulási gyakoriságuk miatt, hanem inkább azért, mert a szöveg 

olyan tematikus jelentéscsoportjainak állnak középpontjában, amelyek pillérként tartják a szöveg egészét: az egyik 

az anyanyelv, a másik a létezés fogalma. Általuk a szöveg struktúrájában egy látens kiazmatikus kapcsolat alakul ki: 

a lét a nyelvben valósul meg, és a nyelv alkotja a létet. Nem klasszikus kiazmus ez: morfémacsere nem lehet benne, 

hiszen a szövegben nincs megfogalmazva, csak kiolvasható a kimondott gondolatok összefüggéseiből. Az általunk 

kikövetkeztetett kiazmus szelíd feszültségét egyrészt rejtett volta, másrészt az adja, hogy a két rész a szokványostól 

eltérően nem közhelyszerű, még csak nem is aforizmaszerűen általános kijelentés, hanem a szöveg átadójának 

személyes érzését, annak mélységét tükrözi. 

A szöveg egészét átszövi még egy látens detrakciós mondatalakzat, egy zeugma. A törvény szó az önidézetben 

(M1), illetve egy alkalommal rajta kívül (M3) egyaránt magához kapcsolja az anyanyelv és lét fogalomkörét, 

mindez kb. így explikálható: 

 

                                                              Törvény, 

 

   hogy vagyok hogy magyarul beszélek 

= hogy magyarul vagyok 

 

d/ Ki kell még emelnünk egy olyan, a szövegben meglevő, és nem kikövetkeztetett mondatot, amely mindenből 

tartalmaz valamennyit, amiről beszéltünk. Paralel szerkesztésű, és az eddig említett motívumcsoportok mindegyikét 

tartalmazza: Magyarul beszélek (…) magyarul vagyok. E mondat, és ahogy láttuk, a törvény szó köré (l. a szöveg 

versidézetét!) rendeződnek egésszé egymást át- meg áthatva a részmotívumok azoknak a szabályosan bonyolult, de 

egyben bonyolultan szabályos alakzatformáknak a segítségével, amelyeknek most csupán legjelentősebbjeit 

említettük meg. Ez a szinte geometriai forma lehet a mű mögött álló lírai énnek „lelki geometriája”, ahogyan Fehér 

Erzsébet Nemes Nagy Ágnestől idézte az Abaffy-emlékkönyvben (Fehér 1998: 40). 

 

3. Összefoglalás és következtetések 

 

A három különböző szövegben a várakozásoknak megfelelően különböző sűrűségben találunk szerkezetalakító 

alakzatokat: a hírben igen keveset, a glosszában már határozott rendező szerepük van, az irodalmi vallomásban 

pedig olyan bőségben és bonyolult összefonódásban vannak jelen, hogy áttekintésük is csak részleges lehetett. A 

mennyiségi különbségeknél, amelyek nem elhanyagolhatók, fontosabbnak tűnik az, hogy a lineárisan is 

értelmezhető alakzatok mellett fölismerhető-e olyan, csak a szöveg egészét vizsgálva érvényesülő alakzat, amely az 

egész szöveget, és nem csak részeit strukturálja. Ilyen felismerhető volt a glosszában is, de az irodalmi vallomásban 

többre is rámutathattunk, s ha tovább elemeznénk, bizonyára továbbiakat is találnánk. Az alakzatok, 

alakzattársulások által bonyolult rendszerré formálódott szöveg azonban már nem egyszerűen szerkesztettebb, mint 

amelyikben ezeknek kicsi vagy kisebb a szerepük, hanem többsíkúvá is válik. Mégpedig úgy, hogy az immutációs 

szóalakzatokat, a trópusokat gyakorlatilag figyelmen kívül hagytuk. A trópusokon kívüli alakzatoknak újabb 

irodalmunkban betöltött, kiemelt szerepére mutat rá tehát a harmadik, az irodalmi szöveg elemzésének eredménye. 

 

 

Irodalom 
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GÁSPÁRI LÁSZLÓ 

 

 

RETORIKAI-STILISZTIKAI KONSTRUKCIONÁLIS EGYSÉGEK GRAMMATIKAI SZERVEZŐDÉSE 

Nagy Gáspár-kommentárok 

 

 

Az alakzatok tüzetes, funkcionális vizsgálata azt a tételt látszik igazolni, hogy az alakzatokat felépítő grammatikai 

struktúrák és retorikai-stilisztikai olvasatuk között többszintű, kölcsönös összefüggés létezik. 

Mivel a nyelvvel épülnek ki az alakzatok, szükségszerűen rendelkeznek grammatikai struktúrával. Az alakzatokat 

megjelenítő nyelvi struktúrák pragmatikai-kommunikatív tényezők következményei, másképpen a tartalom által 

előhívott formák. Minden nyelvileg megformált tartalom tehát olyan, alakzatokba rendeződő élmény, melyet a 

nyelvi-retorikai létesülés kódol. Ez a szerveződés, illetve létesülés – poétikai természeténél, jellegénél fogva – a 

nyelv kínálta lehetséges (olykor különféle) funkciókat egyidejűleg, egyszerre foglalja magában, s válik – összetett, 

többfunkciós formaként – a többféle olvasat grammatikai kódjává. De a nyelvvel megformált komplex 

alakzategyüttes – bármely retorikai újraolvasás esetében is – visszahat saját grammatikai struktúrájára, kijelöli annak 

olvasati lehetőségeit, és szabályozza szemantikai-pragmatikai viselkedését. Valójában tehát arról van szó, hogy a 

többértelmű (vagy meghatározatlan) grammatikai formára – éppen e formában kiépülő alakzat funkciójával – ráépül 

egy szilárdabb, kötöttebb jelölés, mely a társult grammatikai szerepek közül valamelyiket föl-, illetve megerősíti. Ily 

módon kétirányú a kölcsönös függőség: a szemantikailag definiált grammatikai státus és a grammatikailag 

meghatározott szemantikai funkció az alakzatokon belül egyaránt érvényesülhet, ám hogy mikor melyik és milyen 

formában, az már a funkcionáló alakzatok tipológiai kérdése. 

Ezt példázzák – többek között – a retorikai-stilisztikai konstrukcionális egységek grammatikai szerveződései 

Nagy Gáspár nyelvében. 

 

Kommentárok A valóság égető nyelvé-hez 

 

a) A zeugmatikus metaforalánc grammatikai jelöltsége a határozottság kategóriájának pragmatikai kiterjesztésével 

 

I. 

Már nem álmodsz, 

csak elképzelsz egy temetőt, 

fölmagzott, évek óta kaszálatlan, 

kaszálhatatlan ős-fű hullámzó tengerét, 

 

Egy azonosító értelmező jelzős szerkezetbe ágyazódik be a genitivus explicativus, és a kombinált forma 

jelentésképző szerepe – „a szemantikai uralhatatlanság” tételével szemben (Kulcsár Szabó 2000: 299) – a 

fokozatosan kiépülő zeugmatikus metaforalánc grammatikai jelöltségében nyilvánvalóvá válik. 

A tenger az ős-füvet, majd a temetőt azonosítja, az előbbit közvetlenül – az azonosság birtokviszonyában –, az 

utóbbit a birtokos ős-fűn keresztül (mely kettős funkciójában viszonyított és viszonyító is). Az ős-fű … tengere így 

közösen értelmezi az egy temetőt határozatlan tárgyat mint értelmezettet, s mert a szerkezetes értelmezőben az 

azonosság birtokviszonyának az egyeztetésre utaló kötelező morfémája (Szépe szerint pragmatikai szuffikszuma
1
) 

határozottá minősíti a birtok tárgyat, az általános ragozású igei alaptagra a viszonyítás folyamatában szükségszerűen 

ráértődik a 2. személyű határozott személyrag. A grammatikai konstrukciónak ez a természete – a jelölt relációk 

szoros kapcsolatában – anaforikusan kiterjeszti a határozottság kategóriáját. 

 

b) A kötőszó-eltolásos konstrukció (a közölés és a hiperbaton egybefonódó alakzata) 

 

                                                           
1 * „A pragmatikai szuffikszum bevezetése arra világít rá, hogy a magyarban a szótő körül, vagyis a morfológiai szó – stabil – első részéhez 

lokalizálható a szó lexikális funkciója; a szó vége körül, vagyis a határozóraghoz és a névutóhoz kapcsolódik a szó szintaktikai funkciója; a két 

funkcióhoz kapcsolódó rész közötti rész, a szó közepe pedig a szóval kapcsolatos pragmatikai funkció helye” (Szépe 1999: 423). 
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s azt mondod: barátaim, ha veszitek 

a fáradságot és a bátorságot, most 

az alant nyugvókat kiültetjük a sírok szélére, 

és egy napig – mi is étlen szomjan, 

félrehajtva ki-ki maga előtt a fűrengeteget – 

szembenézünk; 

változó arcvonások lezúduló ráncain 

az akkor és azóta történteket, 

és történelemnek nevezzük, 

tiszta valóságnak… 

 

Az és konstrukcióépítő szerepét a transzmutációs eljárással felülírt szórend késleltetett, központi pozícióba 

helyezi, és kataforikus (szemantikai) jelentése mellett (Kiefer 1979: 220) anaforikus (pragmatikai) jelleggel is 

felruházza. A kötőszó a szembenézünk után következne (és változó arcvonások lezúduló ráncain / az akkor és azóta 

történteket / történelemnek nevezzük, / tiszta valóságnak), míg kiemelve az essivusi (nuncupativusi-praedicativusi) 

állapothatározót (történelemnek) köti, mely az állítmányt közölő azonosító értelmezőjével (valóságnak) – az 

értelmezőt és értelmezettet szétválasztó hiperbatonnal – a történelem – valóság azonosságának ívén a történteket 

tárgy állapotára utal. Az és-nek ez a kétirányú viszonyjelzése egyrészt a látszólag széteső mondattani hálót rendeli 

alá az intellektus fegyelmének, másrészt kiemeli az előrevetett tárgy és a rá vonatkozó állapothatározó kapcsolatát. 

Ezért a zárt mondatszerkezet többszörös megbontása mint kötőszó-eltolásos sajátos konstrukció (és a közölés és a 

hiperbaton egybefonódó alakzata) a fő tartalmi elemre koncentrált szintetikus nyelvi formaként érvényesül. 

Fölmerülhet még egy olyan olvasati lehetőség is, melyben a valóságnak utólagos hozzátoldás lenne (Magyar 

grammatika 2000: 463), tehát a történelemnek és valóságnak halmozott határozó. (Ebben az esetben az és 

protozeugma, tudniillik még közölő helyzetüket megőrizve is a két essivusi állapothatározót kapcsolná.) A jelölt 

tartalom viszont „érvényteleníti” a grammatikai forma e potenciális szerepét, mivel az egymást értelmező történelem 

és valóság itt szemantikailag definiálja a grammatikai funciót. 

c) A chiaztikus epanasztrofé 

 

Hasonlóan igazodik a chiaztikus epanasztrofé grammatikai megformáltsága a kifejezendő tartalomhoz: 

 

II. 

A nyelv már nem ad világot, 

a világ ad bábeli nyelvzsarnokokat, szóterroristákat; 

 

A nem – (hanem) viszony először a variációs epanasztrofé (világot / a világ) alakzatát ölti, majd az így ellentétbe 

foglalt tartalom szükségszerűen építi ki a chiazmust, melynek az epanasztrofén állításba forduló tagadása a 

grammatikai struktúráját is közvetlenül meghatározza. Az ellentét igés szintaktikai párhuzamában (Nagy L. 1998) az 

azonos szintatktikai funkciókkal együtt az általuk jelölt (és az igével szétosztott) azonos tematikus szerepek 

(Komlósy 1992: 337) kereszteződnek (alany/cselekvő – tárgy/eredmény – alany/cselekvő – tárgy/eredmény). A 

tagadás/állítás korrelációjához társuló pozitív/negatív elemek sorrendje (nyelv – világ/világ – nyelvzsarnok) a 

pragmatika szintjén ugyanakkor helyreállítja a szemantika szintjén történő „rendbontást”. 

Az elhagyott kötőszó erősíti az ellentétet (Cohen 1996: 179), és leplezetlenné teszi magát az epanasztrofét, 

melynek kereszteződve ismétlődő szintaktikai egységeit az ad reddiciója vonatkoztatja egymásra (/nem/ ad világot, 

a világ ad). Ez a nyelvvel megformált komplex alakzategyüttes visszahat saját grammatikai struktúrájára, és 

irányítja szemantikai-pragmatikai viselkedését (Kulcsár Szabó 2000: 171). A pozitív, negatív értékek rendje 

ellenszegül a többféle olvasat elvének, illetve annak, hogy az alakzat „másként is lehetséges” (Kulcsár Szabó 2000: 

191). A pragmatikai kötöttség nyelvi mutatója itt a chiazmust bővítő két szóösszetétel, amely a nyelv alannyal 

oppozícióban álló teljes metaforák megjelenési formája, az ellentéten belüli kifejtett ellentét (és a képi-pragmatikai 

szinten gemináció: megegyező struktúrájú metaforák ismétlődése). Az egész-egész viszonyt tartalmazó birtokos 

jelzős alárendelő szóösszetétel a szemantikai azonosításnak olyan válfaja, mely a genitivus explicativus 

természetéhez hasonlóan szerkezeti elemeivel egyértelműen rögzíti a jelölt teljes metaforák pólusait. A 

nyelvzsarnok, szóterrorista alakzatok esetén grammatikailag ezért „szabályozott” az olvasat, a zsarnok/terrorista 



60 

 

utótag az azonosító, s ez a nyelv teremtő erejét kikezdő, a hiteles, személyes nyelvet elnémító demagóg és totális 

nyelv diktatúrájának kimondása egy kifejtő chiaztikus epanasztrofé által. 

 

d) A ha–akkor/(addig)–míg 

 

III. 

…………….. 

ha most az isteni taps 

júliust követel 

ha most gondolja ő 

hogy eljött és itt az idő 

akkor a lisztté lapított 

emberiség fehér „hamuja” 

a tenyerek élet-halál-ráncaiban 

mint tengerek árkaiban 

besül: emberiség hamubasült 

útravalója rejtezik 

megfejthetetlen kódként 

míg ki nem hűl a két tenyér 

míg kottázható lesz a taps 

míg a Föld elföldelhető 

míg az Ég kiégő csillárjai 

zörögve lengnek az isteni ásítás huzatában. 

 

A végítéletbe belépő szenvedés-megsemmisülés megfejtésre-feloldásra váró állapotát – az elő-, egy- és 

utóidejűség dimenzióiban – a ha – akkor prototikpikus konstrukció az (addig) – míg-gel kiegészülve jelöli. A 

mellékmondatok–főmondat, főmondat–mellékmondatok feltételrendszert alkotó közölő sorrendje az állapot 

létrejöttét, fenntartását és feloldását magában foglaló olyan paradigma, ahol az állapot szempontjából a középső 

elem, vagyis a két főmondat megkülönböztetett jelentőségű. A „ha most”-ban bekövetkezett feltétel okozataként 

általuk létesülnek a szenvedés alakzatai, a koncentrált szemantikai tartalomnak megfelelően az állapotot kifejező 

határozók struktúrájában. A „lisztté lapított emberiség fehér »hamuja« … / besül” komplex metafora közös 

viszonyítottja az enjambement-nal sor eleji helyzetbe állított és kiemelt birtokos jelző: az emberiség. Egyik 

viszonyítója a lisztté eredményhatározó (melyet grammatikailag a lapított igenév kapcsol), a másik birtoka, a 

hamuja alany. E közölő metafora két viszonyítója ily módon szemantikailag egymást is azonosítja. Majd két 

birtokos jelzős szintagmából („a tengerek élet-halál-ráncaiban / mint tengerek árkaiban”) kiépül egy mint-es, 

többfunkciós szerkezet, az azonosító értelmező és az essivusi állapothatározó szemantikailag ekvivalens komplex 

alakzata (Magyar grammatika 2000: 466), melynek grammatikai eldönthetetlensége nem teszi „bizonytalanná” a 

létesült struktúra jelentésképző olvasatát. Az azonosító formák társulása ugyanis csak megerősíti elemeinek 

metaforikus relációit (tenyerek – tengerek, ráncaiban – árkaiban), méghozzá úgy, olyan sajátosan, hogy az 

azonosító értelmező figuratív viselkedését (hogy „engedélyezi” a metafora pólusainak megfordítását) itt a 

szorosabban kötő állapothatározó szabályozza. 

A nyelv performatív képessége által ezt a szintetikus, rétegelt megoldást még sűrítettebb, tömörebb jelleggel 

foglalja magában a második főmondat. A kettőspont vesszőt és kötőszót pótol (Jánosik 1971: 11), a folytatás lehet 

az és/mint együttes, de lehet azaz értelmező-magyarázó is (Magyar grammatika 2000: 455): és mint az emberiség 

hamubasült / útravalója rejtezik / megfejthetetlen kódként, illetve: azaz az emberiség hamubasült útravalója rejtezik 

/ megfejthetetlen kódként. 

Ez az egymásba szerkesztett grammatikai organizáció olyan jelölő-összetevőt alkot, amely az előző rétegelt 

struktúra ismétlődéseként, ahhoz hasonló módon jelöli és szilárdítja meg a szemantikai tartalmat. Az útravaló 

váltakozó mondatrész-pozíciója (mint-tel kapcsolva essivusi állapothatározó, az értelmező-magyarázó viszonyban 

alany) érintetlenül hagyja azonosító szerepét: mindkét esetben a hamura vonatkozik. Így a szintetikus forma 

bármilyen tagolásában is az emberiség hamuja önnön útravalója, mely a bonyolult képszerkezet utolsó 

mozzanatával beépül egy újabb állapothatározós szószerkezetbe, és – igazodva a grammatikai struktúra 
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természetéhez – a képi síkon funkcionálisan már szerepet vált (ahogy szerepet váltott jelöltje, a hamu is), jelölő-

azonosítóból jelölt-azonosított lesz, a kódként állapothatározó szemantikai viszonyítottja. A lisztté és a kódként 

állapothatározók szórendjével a grammatikai szerkesztettség reddíciót képez, a képszerkezetben pedig kitágított 

közölést, mely az elsőnek (lisztté – emberiség – hamu) a koncentrikus, láncszerű kibővülése. A lisztté és a kódként 

mint két viszonyító, mint közös viszonyítottakkal rendelkező zeugma fogja rendkívül szorosan össze, társítja 

egymáshoz a képrendszer elemeit. Ez a grammatikai-képi szerveződés itt Pilinszky „architektonikusan zárt” 

(Tverdota 1996: 375) komponálását idézi: 

 

Mindenki táplálékaként, 

ahogy már írva van, 

adom, mint élő eledelt, 

a világnak magam. 

                     (Parafrázis) 

 

S talán úgy tűnhet, hogy a vers zárlatában is „a Semmi tapasztalatával szembesülő” (Kulcsár Szabó 1994: 75) 

pályatárs Isten-felfogása szüremkedik át, de valójában az a Nagy Gáspár-i Isten-kép szublimálódik, mely „a földi 

létet” mindig „a keresztény Isten maximális lét fölöttiségének kontextusában érzékeli”, „a lét fölött… »Isten 

tenyerei« verődnek össze (Lehet, hogy nyár) (Jánosi 2000: 370). Ezért a földi léthez kötődő tragikumnak, a 

szenvedés titkának, idejének, értelmének az isteni kegyelemtől való függősége az (addig) – míg konstrukcióba 

ágyazva – és annak utóidejűségét is kifejező koordinátájában – a végítélettel bekövetkező feloldást preszupponálja, 

mert a „kottázható lesz a taps” Szent Pál szavainak, a „Ma még csak tükörben, homályosan látunk, / akkor majd 

színről színre” (1 Kor 13,12) versbeni parafrázisa. 
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Függelék 

 

A valóság égető nyelve 

„Századunk tragédiái nemegyszer afféle 
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tesztet jelentettek a költészet számára, 

melyek lehetővé tették, hogy felmérhes- 

sük, mennyi valóságot bír el a költészet.” 

                                            (Czesław Miłosz) 

 

I. 

Már nem álmodsz, 

csak elképzelsz egy temetőt, 

fölmagzott, évek óta kaszálatlan, 

kaszálhatatlan ős-fű hullámzó tengerét, 

 

s azt mondod: barátaim, ha veszitek 

a fáradságot és a bátorságot, most 

az alant nyugvókat kiültetjük a sírok szélére, 

és egy napig – mi is étlen szomjan, 

félrehajtva ki-ki maga előtt a fűrengeteget – 

szembenézünk; 

változó arcvonások lezúduló ráncain 

az akkor és azóta történteket, 

és történelemnek nevezzük, 

tiszta valóságnak… 

aki akar, helyet is cserélhet 

a sír szélén ülőkkel, 

de szabadon temetkezhet vissza a holt, 

és szabad elvonulást kap az élő. 

 

II. 

A nyelv már nem ad világot, 

a világ ad bábeli nyelvzsarnokokat, szóterroristákat; 

teremtődnek a nyelvi Nagy Ponyva alatt 

nyelvfilozófiák, fűrészporban lovagló kis bohócok, 

 

pompás feminin nyafogások, 

hercegi tapsalattvalói egy közepes kreatúrának; 

 

és eljön maga Kreon is, 

engedélyt ad a temetésre: temetik a világot; 

 

a nyelv nem gyújt világot, 

nem világosul meg általa a sötét konyhában 

egyetlen mosatlan edény sem: 

a politikusok nyelvi matricákat ragasztanak 

az újságok címlapjaira, s egymás hátára is, 

hogy a majom emberiség 

és a megtermett biztonsági majmok 

onnan is elolvashassák a teendőket; 

a mi teendőnk tehát a föntiekből következik. 

 

III. 

Éget az Ég: felső tenyér 

forró a Föld: alsó tenyér 
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– • – 

 

ha most az isteni taps 

júliust követel 

ha most gondolja ő 

hogy eljött és itt az idő 

akkor a lisztté lapított 

emberiség fehér „hamuja” 

a tenyerek élet-halál-ráncaiban 

mint tengerek árkaiban 

besül: emberiség hamubasült 

útravalója rejtezik 

megfejthetetlen kódként 

míg ki nem hűl a két tenyér 

míg kottázható lesz a taps 

míg a Föld elföldelhető 

míg az Ég kiégő csillárjai 

zörögve lengnek az isteni ásítás huzatában. 
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HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET 

 

 

AZ ISMÉTLÉS NYELVI-PRAGMATIKAI RÉTEGEI EGY SINKA-KISREGÉNYBEN 

Részletek egy nagyobb elemzésből 

 

 

 

1. Elsősorban balladaköltőként ismerjük Sinka Istvánt, így méltatja életművét a szakirodalom is. Élményvilágának, 

lázadásának és szorongásainak adekvát kifejezésmódját a zárt és archaikus balladai formákban találta meg, és vált az 

ősi műfaj modern megújítójává. Lírájában, balladisztikus sorsverseiben a legfőbb szövegszervező erő, formateremtő 

elv az az ősi gondolkodás- és beszédmód, amely az ismétlés, ismétlődés által teremtett alakzatok köré gyűjthető 

csokorba, és amely a nyelvi stilisztikai eszközök valamennyi rétegében külön-külön és együtt is megragadható 

lírájában. (Eddigi Sinka-elemzéseimben, legteljesebben Nyelvi építkezés Sinka István balladáiban című munkámban 

ezeket a rétegeket igyekeztem feltárni, vö. Heltainé 1986, továbbá 1993, 1998; valamint Faragó 1997). 

A versépítés legfőbb eszközének és módjának a gondolatalakzatok köréből az ismétlésen és ellentéten alapuló 

párhuzamosság, paralelizmus bizonyult, illetve az alakzatok mögött meghúzódó parataktikus, szintetizáló, folyton 

összerakó és folyton viszonyító gondolkodásmód mutatkozott a sinkai líra legjellegzetesebb szöveg- és stílusteremtő 

mozzanatának, ezért emeltem az egyéb nyelvi és stiláris eszközök fölé az ismétlés, a párhuzamosság alakzatait. 

Köréjük rendeződnek térben és időben a balladai események, ezt szolgálják a tematikus ismétlődések, a folytonos 

viszonyítások, ezt a halmozások, felsorolások, a névvonulatok monotóniája, sőt még a tájnyelvi, népnyelvi alaki 

sajátosságok is (összefoglalva Heltainé 1986: 35–46). 

2. Különleges stilisztikai sajátosságok a felsoroltak? A sinkai látásmódból és nyelvből következnek? A népi(es) 

költői stílusra jellemző vagy arra különösen jellemző stílusformáló eszközök az általam összegyűjtött és 

rendszerezett példák? Esetleg ennél jóval tágabban értelmezhető nyelvi-gondolkodásbeli princípiumok? Ilyen 

kérdésekre keresem a választ további Sinka-elemzéseimben, amelyekhez jelentős ösztönzést kapok folyamatosan a 

Stíluskutató csoportban folyó műhelymunkában. 

3. Az alakzatkutatásba egy kisregény elemzésével kapcsolódtam be. A Kadocsa, merre vagy? Nehéz Balog 

András naplója 1944-ben keletkezett Sinka-mű, Móricz Zsigmond Árvácskájának lehetne méltó párja. Olyan írás ez, 

amelyben „az önéletrajziság csak az érzésrétegekre vonatkozik, a történet nagy művészi áttétellel szólal meg. Sinka 

István életére csak egy-egy apróbb mozzanatban ismerhetünk rá. Lelkének, érzésvilágának »életrajza« ez a hosszú 

elbeszélés, nem pedig a történetek, események füzérbe állítása” – írja róla találóan Görömbei András, a Sinka-

monográfia szerzője (1977: 125). 

Mivel jelen előadásom egy nagyobb elemzés öszefoglalójaként készült, csupán jelzem a feldolgozás menetét, 

szempontjait, és kiemelem az elemzés néhány mozzanatát. Előbb a pragmatikai szint rétegeiből, majd pedig a 

szűkebben értelmezett nyelv és stílus alakzataiból mutatom be a fontosabbakat. 

 

A pragmatika szintjeiből 

 

Az ismétlődés leggyakoribb formája a variáció, amelynek grammatikai, szintaktikai, mondattani megnyilvánulásai 

viszonylag egyszerűen megragadhatók. Mivel a vizsgált mű legjellegzetesebb szövegsajátosságának, szervező 

princípiumának az ismétlés „legügyesebben leplezett formáját” (Fónagy 1990: 8), az antitézist tartom, elsődlegesen 

ezzel foglalkozom. 

Az antitézis, amely egyesíti a feszítést és oldást, gyakorta párhuzamokban jelenik meg, a párhuzamok azonban 

tartalmi szembeállítást fejeznek ki. Az antitézis lényegében „két, tartalmilag ellentmondó dolog, jelenség 

szembeállítása avégett, hogy egyik a másikat megvilágítsa” (KMRet. 181). Ez a gondolatalakzat kifejeződhet egy 

szóban, szószerkezetben vagy akár a teljes szövegen át. Akár egy adott mű egésze is képezheti az antitézist, az 

alakzat ilyenkor a mű elsődleges retorikai eszközévé lép elő. Magában foglalhatja a témakezelésben, a cselekmény 

menetében bekövetkező váratlan fordulatokat, a helyszínváltozásokat, az inverz paralellizmusokat, a szereplők közti 

antitetikus viszonyokat, az egy személyen belül létrejött ellentmondásokat, a jók és a rosszak szembenállását, a 

határtalan tér és a véges idő ellentétét és így tovább. 
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1. A témaválasztás, a tárgykezelés adta antitézis. Az önéletrajzi motívumú kisregény már témájából adódóan 

magában hordozza az antitézis princípiumát, a feszítés–oldás, az ismétlés és az ellentét jegyeit. Az önéletrajziság 

ugyanis csupán az érzésrétegekre vonatkozik, a történet többszörös művészi síkon játszódik. A költő életére csak 

egy-egy mozzanatban ismerhetünk rá, nem a történetek kronológiába rendezése a fontos, hanem az elbeszélő 

lelkének, érzésvilágának az „életrajza”. 

Az antitézis-alapelvet fokozza a „hős”, a 14 éves szolgagyerek kora, életmódja és az egész felnőtt cselédség élete 

közti ellentét és párhuzamsor. A cselédsors végtelen egyformaságának megjelenítése monotonná teszi a leírást, a 

fájdalom végtelen változatainak érzékeltetése azonban drámaivá emeli a látszólagos egyhangúságot. A gyerek 

természetes válasza erre a drámai helyzetre a megadás, a magába zárkózás. De ugyanebben a fiúban forr az 

igazságérzet, és a bánat lázadásba fordul, a valóság költői látomásba emelkedik. Félelem és vágyakozás, szorongás 

és remény kettőssége, antitézise vibrál a kisfiú lelkében ugyanúgy, mint a már nem lázadó felnőtt sorstársakéban. A 

novella egyrészt a fájdalom és kivetettség rajza, itt kap erős szerepet az emlékező aspektus, másrészt az emlékek 

költői szintre emelése, az emlékezést itt a költői képek síkváltása váltja föl valóság és álom játékában. 

2. A szereplők közti antitetikus viszony mint paradigmatikus ellentét. Nehéz Balogh András története egyedi 

történet, az egyedi eset azonban típussá emelkedik a műben, mert az egyszerű történet két világ szembenállását 

fejezi ki. A jók és a rosszak állnak egymással szemben a szolgagyerek meg a gazdák viszonyában, csakúgy mint a 

felnőtt cselédek és a gazdák esetében. Ezt az antitézist ismétlődő erőteljes képek, képi síkváltások jelenítik meg. 

Ezeket terjedelmük miatt itt nem tudom bemutatni, csupán összefoglalom szerepüket. Az egyik ilyen visszatérő 

képsorozatból megtudjuk, hogy a gazda cselekedeteiben és szavaiban megnyilvánuló értékrend az állatok mögé 

helyezi a cselédgyereket (Sinka 1997: 196–197). A másik még ezt is tovább árnyalja: a cselédgyereknek nemcsak az 

állatok, hanem a tárgyak mögött van a helye (i. m. 194–195). Mindkét jelenet háromszor ismétlődik, szervezi és 

tagolja a szöveget. 

3. Valóság és álom ellentéte, a képi világ párhuzamai. Az álom tagoló szerepe. 

3.1. A képek, a történetek megmaradnak a szereplők – a gyerek és a többi cseléd – lelkében, és jelképekké 

emelkednek, gyakran visszatérnek, újra és újra a fiú álomlátásaiban. Valóság és álom antitézise hatja át az egész 

kisregényt. A látomások pedig ismétlődéseikben megadják a kisregény struktúráját, tagolják, ritmust adnak, oldják a 

monotóniát, balladai, sőt drámai feszültséget teremtenek. Az emlékezés képei mindig új értelemmel térnek vissza, az 

álom amolyan mesei vagy szürrealisztikus elemként három soron át is strukturálja az elbeszélést. A fiú először 

boldogan álmodik, az álom itt az alapképben kitörési lehetőség. A visszatérésből azonban megtudjuk, hogy a fiú 

tévedett, gazdája ellopja tőle ezt a lehetőséget. A végén egy olyan kép következik, amely a huszadik századi magyar 

népi szürrealizmus világát sejteti: „Attól kezdve mindig azt álmodtam, hogy szökök a búzatalló végin, s hogy a 

gazdám jön utánam nagy doronggal, fenyeget, elfog, visz vissza a konyha küszöbire, a fejem belenyomja a 

cseréptányírba, s addig szorongatja benne, amíg hozzá nem fogok fuldokolni, a fekete kokas meg, ami a tányíron 

ketté hasadt – rám ugrik, s csőrivel veri a fejemet” (199). 

3.2. A képi síkváltás harmadsorra tölti be legfőbb szerepét, az elbeszélés végén feloldja a jók és a rosszak közti 

ellentétet, életlehetőséget teremt a félév alatt felnőtté vált fiú számára. Igazságot szolgáltat, gyermekit, meseit, 

költőit: a rosszaknak bűnhődniük kell. 

3.3. A költészet igazságot tesz, az álom új megoldást hoz. Költői ragyogásúvá emeli Kadocsa személyét, s ebben 

a ragyogásban már képes élni Nehéz Balog András. Bár nem találkozunk Kadocsával, a fiú is csak valami kis avas 

könyvféléből tud sorstársáról, a „szökísben” lévő árvagyerekről, majd kárpótlásul elveszett álmaiért egyre 

erőteljesebben vágyakozik az ismeretlen példakép után, és naplót ír, akárcsak Kadocsa tette. Az álombeli fiú alakja 

egyre növekszik, végül ragyogásában már-már emberfölöttivé magasodik, az alkotás, az élet, a szabadság jelképévé 

válik a költői látomásokban, az álomjelenetekben. 

4. Kettősség a főhős személyében. Valóság és álom szintézise. Az antitézis legsűrítettebb formája, az egy 

személyen belüli kettősség és a kettősségben az ellentét, többnyire feloldhatatlan ellentéteket jelent, például a 

balladai hősök esetében a hős önmagával való meghasonlottságát. A Sinka-elbeszélésben a két hős egyrészt két 

külön személyiség, de csak az egyik valós, a másik csak az álomban létezik. A két hős részben egy és ugyanaz, 

Nehéz Balog András személyében Kadocsa alakja úgy magasodik föl, hogy közben megtartja valóságos földi 

gyermeki arányait is. A személyiség nem tragédia forrása itt, miként a balladákban, hanem pozitív, hírértékű jelkép, 

erőt ad a magányos gyermeknek a jövő vállalásához. A találkozás csupán jelképesen, az álomban jön létre, ezért 

nem válik a novella szentimentális, romantikus történetté, hanem költői allegóriává. 
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5. Kettősség a mű címében. A jelképre, sőt az allegória síkjaira utaló, a novellában rendre ismétlődő kérdés, a 

Kadocsa, merre vagy?, amely a mű címét is adja, legalább kettős jelentésű: eleinte csak a személyre, azután már 

inkább a szabadságra, a „világos égre” vonatkozik. Ez a párhuzam is alakzatként vonul végig a kisregényen. A 

kérdésben lévő jelképi erő ösztönzi Balog Andrást, hogy ne tűrje tovább a zsarnokságot, hanem vándoroljon, mert 

amit keres, valahol létezik, látták már, beszélnek róla. 

6. A két név szemantikai párhuzamáról és ellentétéről is érdemes szólni, mert ez az alakzat is kiegészíti a 

tartalmi kettősséget. Nehéz Balog András az elárvult, magára maradt fiú, nevében hordja sorsát. Apja Nehéz András 

volt, anyja Szövő-Balog Erzsébet. Ismert a balog szó jelentése, amely a családnevekben is tovább él; a Nehéz 

családnév pedig a szó ’komor, mogorva, összeférhetetlen, beteg’ jelentésköréből őrizhet valamennyit. (Vö.: Kázmér 

1993.) A Kadocsa Péter költőibb név, a keresztnévként ismertebb családnév jelentése, hangalakja és konnotációs 

köre is költőibb, meseszerűbb: Kadicsa, Kadisa, Kadocsa, Kadosa régi magyar személynév. Valószínűleg török 

eredetű, jelentése: tévelygő, bolyongó (Bíró–Ladó 1998). 

7. A történet helyszínrendszere és időstruktúrája mint a mű egésze szempontjából fontos belső kompozíciós 

réteg ugyancsak az ismétlés, ismétlődés köré szerveződik. A színhely folyton változik, ahogy megélhetés után 

mennek a szereplők, úgy tágul a tér, úgy szaporodnak szociográfiai hűséggel a valóságos helynevek. A végtelen 

térrel szemben az idő véges, de több síkon halad előre. A természetes idő, a napszakok, a hetek múlása tagolja a 

mérhető időt, és ez az ismétlésrendszer fogja át a cselekményt, lehetővé téve az idősíkok egybejátszását, amely az 

álomjelenetek és a valóság síkjainak váltakozásában nyilvánul meg. Ebbe a tágabb időbe simul bele a fiú, tizennégy 

éves korában ismerjük meg, amikor már negyedik éve a kisszolgák életét éli, szemünk előtt alig egy év alatt válik 

gyerekből felnőtté. 

8. A kettős műfajból adódó sajátosságok. A szövegalkotás pragmatikai összetevőin kívül fontos a 

megformáltságot meghatározó műfaji sajátosságok feltárása, hiszen a választott műfaj tudvalevőleg megszabja a mű 

esztétikai értéktoposzait, involvál bizonyos típusú alakzatokat, és ezeket magához lényegíti (lásd Gáspári 1996: 

165). 

A kisregény elbeszélő jellegű naplóforma, szaggatott feljegyzések, vallomások mozaikszerűen szerkesztett, 

nyitott, az ismétlés ritmusával tagolt valóságos események és költői képek füzérbe állítása. Részben érvényesek rá a 

naplóforma általános műfaji jegyei (Villex, Szerdahelyi 1997, Czetter 2001): a szubjektivizmusból, az intimitásból, 

a heterogenitásból adódó nyitottság, a közvetlen, kötetlen jelleg, a szerkesztés lazasága stb. Vagy a sokat emlegetett 

élőnyelviség, természetesség, amelyről még szólni kívánok. És csak kisebb mértékben érvényes a tudatos 

stilizáltság, a formai fegyelem, az aprólékos kidolgozottság. Műfaja is kettős, líriko-epikai naplóregény. 

 

A szűkebben értelmezett nyelv és stílus alakzatai 

 

1. A kettős műfaji jelleg és ezen keresztül a gyermeki szemléletbe helyezkedés növeli az író művészi lehetőségeit – 

mindenekelőtt a közlésmódok, a közlési síkok rendszerének váltakoztatására ad kiváló lehetőségeket. A közlés 

módja alapvetően egyes szám első személyű, azaz egyenes beszéd, valójában azonban a gyermeki feszültség és a 

kínzó kérdések miatti folyamatos lelki gyötrelem a szabad függő beszéd legkülönbözőbb változatait eredményezi a 

kisregényben. Ezek a közlési síkok váltakoznak. A naplójellegnek felel meg az első személyű vallomás és a szabad 

függő beszéd – más terminológiával a belső monológ, az átképzeléses előadás, az átélt beszéd mint meghatározó 

közlési mód. (Az elnevezésekre és a szabad függő beszéd korszerű értelmezésére vö. Kocsány 1998.) Az elbeszélő 

jelleg pedig az egyenes beszéd közvetlenségét, egyszerűségét építi be a novellába. 

A bölcselkedő, kollektív hang értelmez, magyaráz, nyomatékosít – és itt különös szerepben vigasztal, bátorít. A 

hiszen, hát bizony, ez csakugyan, hát ez az stb. magyarázó bölcsessége elfogadtatja a gyermekkel sorsát, és 

magyarázza a felnőtt írói látásmódot. 

2. A gyermeki szemléletbe helyezkedés további művészi lehetőséget teremt az író számára, finom humorral, 

komikus látásmódban, olykor a groteszk eszközeivel jelenítheti meg a valóságot, mert a gyermek a legképtelenebb 

helyzeteket is természetesnek fogadja el. 

3. A szemantika és grammatika alakzatai. Élőnyelviség. A párhuzamokban és ellentétekben váltakozó közlési 

síkok eredményezik részben a mű erősen élőbeszédszerű stílusát. A beszélt nyelv sajátosságai minden nyelvi szinten 

jól megragadhatóak. A következőkben ezeket foglalom össze, az ismétlés és az ellentét alakzatai köré csoportosítva 

őket, felülről lefelé haladva, tehát a szövegszintű alakzatoktól a kisebbek felé. 
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3.1. A struktúraszervező jelképekről mint a képi erő megnyilvánulásairól már volt szó. Ezek adják meg a mű 

belső ritmusát, komplex alakzatok, jelképek vagy allegóriák: Kadocsa személye, Nehéz Balog András álma, a gazda 

és a gazdaasszony átváltozásai. De sorra vehetnénk a jelképekké növő tárgyakat és jelenségeket is. Visszatérő a 

küszöb-motívum. A „kokasos tányír” is a szolgaság szimbóluma, ez is darabokra törik. 

3.2. Szövegszervező elemként vonul végig az elbeszélésen néhány elvont fogalom is, amilyen például a bánat, 

sőt ez szinte önálló szólammá válik: „Istenem, milyen szomorú dolog, hogy mindenkinek van bánata, aki csak él. 

Igaz, én még fiatal vagyok, s mit tudom én még, hogy mi a bánat. Én csak enni tudok, s nevetni minden 

bolondságon” (195). 

És ilyen a lélek rendkívül expresszív, motivikus ismétlése a köznyelvben szokatlan sír a lélek szerkezetben, 

amelyen keresztül az írói transzpozíció révén egy gyermek szólal meg: Csak én sírtam, titkon, lassan, magánosan 

befele, a lélek legalján. Hagytam hát, hogy csak lassan, hang nélkül sírjon a lélek és kapdostam a nagy 

galuskákat…befele; magában titkon sír a lélek; már nem sírt bennem a lélek (több helyen is, hasonló 

fordulatokban). Más szövegkörnyezetben ugyanez a lélek szó viszont szellemesen ironikus, ellenpontozó. Amikor 

például a gyerek a gazdaasszonyáról beszél: „Ő ugyanis nagyon zömök és vastag asszony s nehezen mozog. A minap 

a szárítón kinn maradt a kötője s jó messzi elvitte a szél. Én mentem keresni. Mikor megleltem, úgy gondoltam, hogy 

biz én megnézem, hogy állna nekem. Bizony vagy négyszer körülcsavartam magamon. Akkor ébredtem tudatára, 

hogy micsoda nagy lélek ez az asszony. Szinte hótra ijedve vittem be neki a konyhába, magamba eltemetve a 

szomorúságomat, hogy én milyen kicsi pont vagyok a világon” (195). 

3.3. A mondatszerkesztés fő sajátossága is az ismétlés, a párhuzamosság, a paralelizmus. A mese pontról pontra 

halad, a lírai monológot az érzelmek tagolják, a mondatok egymás közti viszonyában és a mondatokon belül is 

gyakori a halmozó kapcsolásmód. A halmozott mondatok nemcsak grammatikailag azonos szerkezetűek, hanem 

képi síkjuk is párhuzamos: „Hej, Istenem, Istenem! Vajon van ezen a világon valaki, akihez én illenék? Nézzük a 

nadrágomat. A két szára elhasadozott, csupa sallang. Az ingem sárgásfekete a portól, a verejtéktől és a belesírt 

könnyektől. A kalapom már olyan pille és olyan csala, hogy ha egy kis szél fú, alig bírom a fejemen megtartani. A 

talpam vastag és kemény, mint a kiszáradt csizmaszár, néha meg is reped s fáj cudarul, és foly belőle a vér. A 

lábomfeje, az is kihasadozik, kifújja a szél és szürkésfekete, mint a gondozatlan kordován. A hajam csapzott, kócos 

csigákban lobog, mint a puli szőre … Hát ilyen vagyok én! … Nem dicsekedhetek, hogy valami sok dísz volna 

rajtam” (202). 

3.4. Jellegzetes a mellérendelő szerkesztésmód, nem is a mondatok típusát, hanem a gondolatok, képek 

összerakását, a leíró és elbeszélő részletek egymásutániságát illetően. Herczeg Gyula ezt a népies beszéd és a népies 

stílus egyik fő sajátosságának tartja, és Móricz szerkesztésmódjával igazolja (Herczeg 1982). Az említett 

parataktikus, összerakó mondatfűzés jellegzetessége, az és kötőszó gyakori alkalmazása Sinkánál is megfigyelhető, 

de a kötőszónélküliség ugyanúgy ismérve ennek a stílusnak: „Az lesz az első, hogy csizmát vegyek magamnak. Azt a 

nagyot, a nagy csizmát eladtam. Itt van az ára előttem: egy kopottas fekete félpokróc, egy háromlábú serpenyő, meg 

egy darab kenyír” (211). A magyarázó részekben szaporodnak a mert, a hogy kötőszók, az osztán, a mán típusú 

határozószók, a népies stílus ismert sajátosságai. 

3.5. Megkapó a Sinka-próza ritmikussága, az ismétlések és párhuzamok zeneien arányos felépítettsége: „Én 

futkosok mindenüvé: malacok után, lovak után; hajnalban én kelek legkorábban, este én fekszek legkésőbben – 

járna hát nekem is egy cseréptálra való.” A szóismétlés ritmizálja, tagolja és összetartja, azaz szervezi a szöveget; 

például a jön előismétlése és a nevet utóismétlése így fonja át a szövegegységet: „Hun én kaptam meg, hun a 

kutyák. Jókat nevettek. Pándi, a summás, épp előtoppant a határból, az is nevetett. Bejött a tanyába vizet inni a 

csordás, az is nevetett. Egri, a kupec jött süldőket venni, a gépész is jött a cséplés után érdeklődni – és mind 

nevettek. Szinte még a kutyák is nevettek.” 

Hatásos és ugyancsak élőnyelvi jellegzetesség a szófajváltással kezdődő ismétlés: „ Ha kimentem a lovakkal 

legeltetni, az éjjel álmodott s félbeszakított álmokat a kaszálón tovább álmodtam.” Vagy például a szökik ige 

toldalékos formáinak a poliptoton jellegű ismétlése: „Ez a varnyúváz, ez a bolhafíszek, szökdösik? – Nem!…Én nem 

szökdösök!..nízem, hun ez a fattyú, akkor látom, hogy a búzatalló végibe íppen szökik s megy vele a kutyája.” 

Másutt a hiába tagmondateleji ismétléséből formálódik hatásos gondolatritmus: „Hiába szállnak felettem a 

boldog varnyúk, hiába danolnak hajnalba a pacsirták, hiába röppennek a pillangók a kaszálón, én már nem nézek 

utánuk”. Máskor az expresszivitást az a tény fokozza, hogy a párhuzamot a változatlan főmondat adja: „Tudom, 

hogy Hódi, a gazdám jól becsapott bizony engem. Tudom, hogy a csordás rossz ember nagyon. Tudom, hogy a 
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vastag asszonynak, Hódinénak mennyi a bánata. És tudom, hogy a néni meg az ura, a kutyaarcú ács annyit 

törődnek velem, mint a kecskéjükkel.” 

Párhuzam és ellentét ismétléssel összekapcsolt együttese ritmikus paralelizmust eredményez: Lehet, hogy sírnom 

kellett volna – nem sírtam. Lehet, hogy panaszkodnom kellett volna – nem panaszkodtam. A prózaritmust adó 

ismétlés a hasonlatokban is jól érzékelhető: „Istenem, nem tehetek róla, én olyan egyedül állok a világon, mint az 

őszi kóró, olyan rongyos, olyan elhagyott vagyok, mindenki lökhet, húzhat, ahogy akar, senkim sincs a világon.” 

4. Az ismétlés erőteljesen érvényesül a mű szintaktikai szintjén is. Az azonos szavak vagy szószerkezetek 

egymásra következése érzelmi fokozást jelent, érzelmi nyomósító funkciót tölt be így a szintaktikai alakzat. 

4.1. Érdemes kiemelni a gemináció tiszta és lazább formáit, amelyekben ugyanazon szó vagy szócsoport 

ismétlődik a mondat meghatározott helyén: „És köd és hó van a földön és zúz a fákon és reménytelenség az égen.” 

A halmozások gyakori eszközei a halmozott melléknevek, akárcsak az impresszionista „benyomásművészet” festői 

jelzői: kisebesedett, puffadt, sárette ujjaim. Máskor egész szerkezetek ismétlődnek: „egyszerre rohantak meg a 

fájdalmak: a mocsárlaki ácsék álnoksága, a Hódiék küszöbin a sírás, a csizmám eltagadása, a szekér szalmáért az 

egy hatos, s a répaföld gyötrelmei” (219). 

4.2. A variált fokozásra, a gradációra is sorjáznak a példák: „Milyen szépek és szomorúak a szeptemberi fák; 

szép, melegbarna most az idő.” Ellentéttel: „Nekivágok a szép fehér télnek. Az vagy elpusztít, vagy megtanít élni. Ha 

van tudománya a télnek arra, hogy elpusztítson, akkor arra is van, hogy szenvedni és élni is megtanítson” (227). 

5. A fonológiai, fonetikai szint kettőssége. Feltűnő sajátossága a kisregénynek a kettős fonológiai rendszer, 

vagyis a tanult irodalmi nyelv és a népnyelvi-nyelvjárási stílus tudatos, együttes alkalmazása. Sinka más 

műveiben nem törekszik a nyelvjárási beszéd fonetikai tükrözésére, a népiességet a szófűzésen, a képszerkesztésen s 

legfeljebb néhány apró alaki sajátosságon át jeleníti meg. Nem így ebben a kisregényben: itt a tizennégy éves gyerek 

sorsába való belehelyezkedés szociológiailag hiteles ábrázolása nyelvileg is hűséget, hitelességet kíván. A kettősség 

már a novella elején megjelenik, a szokatlan ortográfia indoklása is: „A gazdám a vastag gazdaasszonyommal együtt 

a könnyű kocsival, két lóval – úgy írom, hogy ló, nem pedig lú, mert így tanították az iskolában. Igaz, ha beszílek, 

csak úgy megy rá az én szám, hogy – lú. Na de most én írok, nem beszílek! – mondom hát: a gazdám a könnyű 

kocsival, két lóval elvitte a feleségit Kistoronyiba” (202). A fonológiai kettősség következetesen érvényesül a teljes 

novellán át, és részletesebb magyarázatát is megadja az író: „Engemet kicsi koromban az anyám tanított meg 

beszélni. Igen kedves nyelve volt anyámnak, s én örömmel beszélek úgy ma is. Az iskolában mán a tanító másképpen 

egyengette a beszédemet, s úgy kellett beszélni, ahogy ő megparancsolta. Nem mondom, jó nyelv az is, öröm azon is 

beszélni, de azért az anyám beszédje édesebb nekem. Ezért hát a későbbi emberek, akik hozzájutnak ehhez az 

íráshoz, ne nevessenek azon, ha úgy írok, ahogy nekem jólesik: az anyám beszédjivel is meg a tanítóéval is. Ott, 

ahol igazabban esik az anyám nyelve – avval, s ott, ahol szebben jön a tanítóé, azzal” (202). 

 

Összegzés 

 

Előadásomban azt kívántam bemutatni, hogy a mű tematikájában, gondolatrendszerében, a szereplők közti 

viszonyban, a főhős egyéniségében, a cselekmény menetében, a tér- és időszerkezetben miként ragadhatóak meg az 

ismétlések és az ellentétek mint struktúraépítő gondolatalakzatok. Megállapítottam, hogy a kisregény tartalmi-

pragmatikai körét átfogja az a sajátos, sokszor rejtett ellenpontozás, amelyet antitézisként vizsgáltam. Az antitézis 

kettősség, amely a következőkben nyilvánult meg: a kisregény önéletrajzi motívumokban bővelkedő, szociográfikus 

pontosságú társadalomrajz – és ugyanakkor a magányt, a megalázottságot finom líraisággal reménnyé, költészetté 

emelő lírai lélekrajz. A kettősség szálai folyton egymásba simulnak, egymást erősítik, a mű struktúrájának belső 

hálóját képezik. 

A szűkebb értelemben vett nyelvi-stilisztikai szintek ismétlésen, kettősségen alapuló alakzatrétegeinek az 

áttekintése részleteiben alapozta meg e fenti megállapítást. 
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A MONDATSZERKESZTÉSBEN REJLŐ EXPRESSZIVITÁS 

Babits Mihály Odysseus és a szirének című novellájának mondatstilisztikai vizsgálata 

 

 

 

1. A stilisztikával foglalkozó szakemberek véleménye megegyezik abban, hogy e diszciplína egyik legfontosabb 

területe a mondattan. A mondat megszerkesztése jelenti ugyanis a nyelvi jelrendszer funkcionálását, minden nyelvi 

eszköz csak a mondatban tölti be szerepét. Arany János szemléletes megfogalmazása szerint: „A mondat a stílus 

törzse, a szavak a lombozat” (idézi Harsányi 1974: 188). Nem hangokkal és nem különálló szavakkal 

kommunikálunk, hanem mondatokkal, a mondat a működésben lévő nyelv legkisebb egysége, egyben központi 

kategóriája. 

A magyar mondatstilisztikai kutatások nem kielégítő voltára több szerző is felhívta már a figyelmet, s egy-egy 

kisebb vagy nagyobb lélegzetű írással igyekezett csökkenteni a hiányosságokat (Zolnai Béla 1957, Cs. Gyimesi Éva 

1975, Herczeg Gyula 1975). 

Az 1980–90-es években elsősorban V. Raisz Rózsa tanulmányai, számítógéppel végzett kvantitatív vizsgálatai 

gyarapították a mondatstilisztika eredményeit (V. Raisz Rózsa 1976, 1996). Egyetérthetünk V. Raisz Rózsával 

abban, hogy e kérdéskör kutatásának és teljességre törekvő kidolgozásának számos olyan akadálya van, amelyek 

nemcsak a nem kielégítő részletkutatásokból, hanem nyelvi természetű nehézségekből erednek. Mindenekelőtt 

nehézséget jelent a tárgyalás területének kijelölése, hisz meglehetősen nehéz elkülöníteni a mondattani jelenségek 

stilisztikai értékelését a mondattani vonatkozású alakzatoktól, a szintagmatant a mondattantól, és nem könnyű 

meghúzni a mondat- és szövegstilisztika határvonalát sem. 

A stilisztika számára különösen fontos a rendszermondat és a szövegmondat megkülönböztetése. A 

rendszermondat (a szövegből kiemelt mondat) stílussajátosságokat csak korlátozottan tartalmazhat. A stilisztikai 

vizsgálódás tárgyának a szövegmondatot kell tekintenünk, amelynek expresszivitása – a pragmatikai vonatkozás 

következtében – nemcsak önmagából, hanem a kontextusból is ered (V. Raisz 1996: 214–215). 

Dolgozatomban Babits Mihály: Odysseus és a szirének című novellájának mondatstilisztikai vizsgálatával 

mindenekelőtt azt kívánom bemutatni, hogy a mondattani háló, a tulajdonképpeni mondatszerkesztés miként 

rendelődik alá a tartalomnak, vagyis hogy tágabb értelemben a forma is metaforikus. 

 

2. Az Odysseus és a szirének 1916-ban jelent meg először nyomtatásban A gólyakalifa című regénnyel egy 

kötetben. A két mű problémája rokon: mindkettőben a rendezett külvilág és a lélek belső, elfojtott vágyai feszülnek 

egymásnak, s mindkettőben az utóbbi győzedelmeskedik. 

A novella, mint annyi más Babits-mű, parafrázis, a homéroszi eposz egyik jól ismert epizódját eleveníti föl. 

Babits azonban nemcsak felidézi az ősi történetet, hanem átrajzolja, új szempontokkal is gazdagítja. Az átköltés 

alapja Babits sajátos Odüsszeia-élménye, amelyet Az európai irodalom történetéből ismerünk: „E tarka és furcsa 

mesének hőse is folyton az alvilág és a halál partjain jár. De legveszedelmesebb ellenségei mégsem a tajtékzó 

örvények és groteszk, félszemű szörnyetegek, akik halállal fenyegetik. Nem is a szirének, vagy Kirke, a félelmetes 

Asszony, aki disznóvá változtatja az embereket. Az igazi ellenség benne, magában van. Ő maga, lelke legmélyében 

titkos szövetségese a természet vad, rejtett és bomlasztó erőinek, amelyek ellen harcol. Igaz, ellenáll Kirke durva 

varázsának. S amikor a szirénsziget mellett fut hajója, odakötteti magát az árbochoz. De a fülét nem tömi viasszal, 

mint a többi hajós. Ő hallani akarja a sziréndalt … És örökre hallja. A szent Pénelopé és az édes otthon nem fogják 

őt soká visszatartani. 

Már el van ítélve. 

Ez a különös, lappangó mellékgondolat a vágy fájdalmas lírájával zengi át az ész és lelemény eposzát” (idézi 

Eisemann 1991: 185). 

A novella szerkezete mozaikszerű, hét számozott részre – lényegében epizódokra – tagolódik. Az első három 

részben a szirének világával, a kínzó várakozással ismerkedhetünk meg (ez teljes egészében hiányzik a homéroszi 

műből). A negyedik részben nézőpontváltás következik, a narrátor a továbbiakban Odüsszeusznak és társainak 

szemszögéből láttatja az eseményeket. Az utolsó, hetedik epizódban a hős hazatéréséről értesülünk, valamint arról, 
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hiába fogadja meg Odüsszeusz Teiresziász tanácsát (felkeresi a tengert, hajót nem ismerő népet, letűzi evezőjét a 

piacterükön) mégis győz a sziréni csábítás emléke: „És többször így elment, és visszatért, és egyszer, azt mondják, 

megint elment, és nem tért vissza többet” (111). 

A parafrázis által a régi történet új jelentést kap. Babitsnál a megsemmisülés felé hívogató csábító sziréndal a 

pillanatnyi gyönyör, a vágyak beteljesülésének szimbólumává válik, míg a megkötözöttség a Pénelopéhoz, az 

otthonhoz fűződő végtelen szeretetet és ragaszkodást jelképezi. Ebben a furcsa paradoxonban ragadható meg az 

újraköltött történet lényege, ahol a halál a szabadságot, az élet a rabságot jelenti (Eisemann 1991: 181–195). 

 

3. Az Odysseus és a szirének Babits meghatározása szerint „lírai novella”. A lirizált novella a századvégi magyar 

novellairodalom jellegzetes típusa, melynek jellemzői a szubjektivitás, nem tapasztalati, hanem metafizikai valóság 

kifejezése, nyelvi megformálásban pedig a költői elemek zsúfoltsága, kifinomult formakultúra, mesterkélt technika. 

A lirizált epika a narratív struktúrában is változásokat idéz elő: előtérbe kerül a szereplővel azonosuló elbeszélői 

modalitás, az atmoszférateremtő stilizálás, a történetet körüllebegő hangulat (Dobos 1995: 97–125). 

A novella mondatait először kvantitatív módszerrel vizsgáltam. A szövegben kétszáznegyven mondategész 

szerepel, a mondategészek szerkezet szerinti százalékos megoszlását a következő táblázatok szemléltetik (az első 

adat a narrátori közlésre, a második a dialógusokra, monológokra vonatkozik): 

 

Egyszerű mondatok: 

 

 Narrátori közlés Dialógusok, monológok 

Hiányos: 2,5% 11,6% 

Tagolatlan: – 7,9% 

Tő: 0,04% 4,5% 

Bővített: 4,5% 18,3% 

 

Összetett mondatok: 

 

 Narrátori közlés Dialógusok, monológok 

Szervetlen: 4% 8,3% 

Alárendelő: 4,1% 3,3% 

Mellérendelő: 5,8% 5% 

Többszörösen összetett: 12% 5,8% 

 

A táblázatok adataiból leolvasható, hogy a szöveget kétharmad részben párbeszédek és monológok alkotják. A 

direkt beszéd különösen jelentős a drámai szerkesztésű negyedik, ötödik és hatodik részben. (A negyedik és ötödik 

epizód Odüsszeusz hajóján játszódik, a szöveg jelentős részét a főhősnek és társainak dialógusa alkotja, a hatodik 

fejezet pedig Odüsszeusz monológja.) A párbeszédekben és monológokban többnyire emotív funkciójú, rövid 

terjedelmű tagolt, teljes és hiányos mondategészek, tagolatlan mondatok szerepelnek, amelyek az izgatottságot, 

megindultságot, a várakozás feszültségét, a főhős lelkében lezajló háborút tükrözik, és fokozzák a drámaiságot. 

Lássunk erre egy rövid példát a csábító sziréndal hallgatása közben rettenetes kínokat átélő Odüsszeusz 

monológjából: 

„– Mily bolond voltam, mily bolond! Ide vagyok kötve, ide, ide! Ehhez az utálatos fához! Olyan, mint a kiklopsz 

dorongja. Ide kell kötve lennem, most, most! Ó, bolond, bolond! Elmegyünk, elsuhanunk, és soha többet nem fogom 

hallani! 

– Eurylochos, vén bolond! Ó, jaj, nem hallom, alig, alig hallom már. A saját kiáltásomtól nem hallom, a tenger 

zúgásától. Ó, jaj, milyen végtelen mindenfelé, és zúg, zúg, és én itt az árbochoz kötve, rohanok tova, 

visszatérhetetlen, a gyönyörűségek szigete mellett!” (109). 

 

4. Annak ellenére, hogy a narrátori közlés csak a szöveg mondatainak egyharmadát alkotja, mégis érdemes 

figyelmet fordítanunk erre is. A harmadik személyű elbeszélő azonosul Odüsszeusszal, a főhős dilemmáját maga is 
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átéli, így a Pénelopé-szeretet nyugalma és a sziréni csábítás izgalma közötti ingadozás a mondatszerkesztésben is 

nyomot hagy. A következőkben ezt kívánom részletesebben vizsgálni. 

A csábító sziréni világ, a halálos gyönyör utáni vágyakozás nemegyszer olyan erővel tör föl, hogy széttördeli a 

szabályos formákat, s a mondatalkotás a dekompozíció, a szétlazulás tüneteit mutatja. Ezek a laza konstrukciójú 

mondatok, amelyek grammatikailag szabálytalanok, stilisztikailag adekvátak. 

A zárt mondatszerkezet fellazításának, az anakoluthiának számos esete fordul elő a narrátori közlésben. 

Értelmezők gyakori alkalmazása: „A szél, a tenger vágya, mely a tenger puha nagy testét borzogatja” (108). „Az 

első szirén, a legszebb, szétterpesztett lábbal kiállt a partfokra és egész napsütötte szélátjárta testét kitárta a messze 

horizontnak” (103). Szóismétlő értelmezőre is van példa a novellában: „És kacagott, és meg-megrázta lobogó sötét 

haját, amint a hullám átcsapott a testén, a kemény, friss, halhatatlan testen, mely örökké meztelen, melyet századok 

óta átjárt a nedves tengeri só” (103). Az értelmezőként megismételt test főnév minőségjelzős szerkezetben 

jelentkezik, a jelzőhalmozás (kemény, friss, halhatatlan) fokozó erejű. A szóismétlő értelmezős szerkezet megtöri a 

mondat lendületét, mintegy újraindítja a gondolatot. 

Értelmezőszerűen extraponált részletek – többnyire határozók – is lazítják a mondatszerkezeteket: „Néha puhán, 

halkan, érzelmesen zengett, és ilyenkor kijöttek a csillagok, hallgatni (102). „A hullám néha az arcába csapott, 

fehéren, kemény, gyöngyös ívben mint egy merész, huncut szökőkút” (102). „Vihogtak játék közben, de egyszerre az 

egyik hirtelen, mint aki rémeket látott, felugrott, elkiáltotta magát, és akkor a többiek is kiáltozni kezdtek, kiáltozni a 

legelső felé” (103). 

Az erős érzelmi elragadtatás következtében ismétléssel kombinálódó jelzőhalmozások is sűrűn szerepelnek, 

amelyek felszabdalják, szaggatottá, ritmikussá teszik a mondatokat: „Barna volt a melle, barna, de szép, szép, szép” 

(103). „Lélekbe, velőkbe itta magát a sűrű, sűrű, mély, mély szürkeség és az iszonyú, örök, örök, kegyetlen zene” 

(102). „Ah, ez a vad, vad, ragadó vad ének” (108). „Minden bezárult, a világ egy szűk, szűk, gömbölyű lyuk volt, 

szürke sűrű ködök és vizek és nagy bőgések iszonyú közepén, melyeknek tompa falaiba furcsa és vad lelkek verdesték 

makacs, szenvedő, ügyetlen szárnyaikat” (102). Nemcsak jelző-, hanem határozóhalmozásokat is találunk, amelyek 

gyakran szóismétlő értelmezővel társulnak: „És emberek vannak a hajón, vágytalan emberek, és nyugton vesződve, 

kormányozva, bedugott fülekkel” (108). 

Máskor lazán kapcsolódó közbevetések által szakad meg a mondat menete: „Messzebb egy nereisnek a teste 

siklott fel egy pillanatra a víz fölé, ezüst csillámként (fehér volt a teste és finom, mert ő benn lakott a mélységben, 

ahová nem hat se nap, se szél) –, aztán hirtelen sikoltással megint eltűnt a fehér tajték között” (103). A mellérendelő 

tagmondatok közé három értelmezőszerű mellékmondat ékelődik. 

A beékelődések többnyire kombinálódnak egyéb anakoluthiás szerkezetekkel: „A kicsi, legkisebb szirén, aki csak 

pár éve született valami tengeri isten percnyi szerelméből – percnek gyermeke, friss halhatatlanság – vidáman 

átbucskázott a fején, a készülő csíny örömével” (103). Ebben a mondatban a szirén főnévi alany és az átbucskázott 

igei állítmány közé nemcsak egy jelzői mellékmondat ékelődik, hanem a gondolatjelekkel külön kiemelt percnek 

gyermeke, friss halhatatlanság halmozott értelmező is, amely elszakadt a szirén értelmezett tagtól. A szétesett 

értelmezős szerkezet egyrészt sajátos ritmust ad a mondatnak, másrészt a váratlanul megjelenő értelmező a 

mondattal rögzített lelki élmény egy újabb asszociációját a prózai közlés fölé, az állandóság világába helyezi 

(Gáspári 1983: 30–31), végül a mondatot egy extraponált minőség- és birtokos jelzővel ellátott állapothatározó 

zárja. 

A beékelődésnek az a formája is előfordul, amikor határozó szakad ki a mondatból: „Később, amikor Alkinoos 

királynál lakomázott, és az öreg Démodokos énekelt neki, és Nausikaa, a király leánya titkos pillantásokat vetett a 

vendégre, Odysseus elgondolkodva ült az asztal mellett” (110). A később kiemelt határozó és a főmondat többi része 

közé három egymással mellérendelő kapcsolatos viszonyban álló időhatározói mellékmondat ékelődik, és a 

harmadik tagmondat szerkezetét még egy azonosító értelmező is lazítja. 

A szaggatott drámaiság, az érzelmi hullámzás a mondathatárokat is módosítja. A mondathasadásnak (V. Raisz 

1996: 229) különböző formáival is találkozunk a szövegben. A következő példákban extraponált határozó, 

értelmező különül el önálló mondategésszé: „Mérföldek és mérföldek és mérföldek egyforma zúgó szürkeségben. 

Iránytalan” (102). „Ó, ti halandók, kik az élet álmát alusszátok, sejtitek-e, hogy jobb álmok is vannak? Nagyobb, 

nagyobb, álmok?” (108). Az extraponált rész tartalmát hangsúlyosabbá teszi az önállósulás. Nemcsak 

mondatrészek, hanem mellékmondatok önállósulása is előfordul: „De van egy ember, aki nem dolgozik, aki 

hallgatja, hallja. Aki issza az éneket, mint a méh a távol édesség illatát, és vágyva tapasztja szemeit a szirtek felől 

lobogó hajakra, a titkosan felrémlő formákra, melyekben barna női vállakat, kebleket lehet tán sejteni” (108). 
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A narrátornak a főhőssel való azonosulását igazolja az is, hogy a novella azon részeiben, amikor Odüsszeusz 

Ithakára és a hűségesen várakozó Pénelopéra gondol, megváltozik a mondatszerkesztés módja. A laza szerkezetű, 

grammatikailag sokszor szabálytalan, szaggatott ritmusú mondatokat a szélesen áradó, tirádaszerű periódusok 

váltják fel: „(1) Ó minden, minden várakozik, (2) és a hajós is mintha várna valamit ott az ingó széken, (3) és 

messze a szirt növekszik, (4) és a lábainál egy beteg társa nyög, (5) és a hajós várakozik, (6) és azzal mulat, (7) hogy 

le, a hullámra próbálja festeni képzeletében a méltóságos Penelopeia arcát, (8) de a hullám megtörik, szétfolyik, (9) 

és minduntalan szétfolyik az arc” (104). 

 

 
 

Ebben a periódusban egyszer töri meg a mellérendelések monotóniáját alárendelés: a hatodik tagmondathoz 

kapcsolódik egy határozói mellékmondat. 

Ugyanez a nyugalmas áradás figyelhető meg a következő körmondatban is: „(1) Ott ül a magas faron, (2) és csak 

a végtelen víz van körülötte, (3) és reng a széke, (4) és messziről talán egy szirt rémlik, (5) és talán valami hang …, 

(6) de ő nem lát, (7) nem hall, (8) Pénelopéra gondol, egy nőre, (9) aki vár, (10) és sző a magas gerendák alatt, (11) 

sző, sző valami végeérhetetlen kézimunkát aranyos fonállal, (12) és omlik, omlik a drága szövet dagadó redője a 

nagyasszony körmös lábú trónusa mellé, (13) és minden olyan méltóságos” (104). 

 

 
 

Ebben a tizenhárom tagmondatból álló körmondatban a kapcsolatok uralkodó fajtája a parataxis. A beszéd 

szintjén álló tíz tagmondat nyugalmas hömpölygését mindössze egy ponton töri meg alárendelő kapcsolat. A 

nyolcadik tagmondathoz három jelzői/értelmezői mellékmondat kapcsolódik, de ezek sem szakítják meg az 

egyenletes numerust, mert a mellékmondatok is kapcsolatos viszonyban vannak egymással. A poliszindeton (az és 

kötőszók halmozása) erősíti a ritmikusan előrehaladó gondolatokat. A várakozás, a Pénelopé-szeretet a végtelen 

hullámzás képét ölti, a mindig újrakezdett szövés, a folyamatosan dagadó drága szövet omlása ugyancsak a 

végtelenséget asszociálja. A szeretetélményben nemcsak képileg, hanem grammatikailag is az örökkévalóság jelenik 

meg, a nyitott szerkezetű, végtelenbe nyúló ditirambikus tiráda a folytonosságot sugallja. 

Külön kell szólnunk a novella utolsó, hetedik részéről. Ebben a fejezetben olyan motívumok bukkannak fel, 

amelyek már szerepeltek. A nyitókép ugyanaz, mint a negyedik részben, a szirénekkel való találkozás előtt: „… a 

bárka pihen, a tenger derült már. Odysseus a magas faron ül az ingó széken, és néz a messzeségbe” (110). A társai 

úgy vélik, hogy feleségére gondol: „Penelopéra gondol – mondták a hajósok –, a méltóságos nőre, aki vár és sző a 

magas gerendák alatt” (110). A teljes szerkezetű egyszerű, valamint a többnyire kapcsolatos mellérendelő 

viszonyokat tartalmazó összetett mondatok egyenletes ritmusa megbékélést, kiegyensúlyozottságot sugall: mintha a 

Pénelopé-szeretet, az otthon nyugalma végleg diadalmaskodott volna a csábító sziréni világ, a kínzó boldogságvágy 

fölött. A messzeségbe révedő tekintet motívuma még többször megismétlődik: „De Odysseus egész nap a partfokon 

állt, és a messzeségbe nézett” (110), „És sokszor elnézett hajója rengő székéről a keserű tenger ködlő szirtjeire” 

(111). Ekkor még nem tudjuk bizonyosan, csak sejtjük, hogy Odüsszeusz ilyenkor nem Pénelopéra gondol. De 

amikor hazatérvén szeretett feleségét öleli, a megkötözöttség és a sziréndal jut eszébe. A kitörni készülő elfojtott 

szenvedély ismét fellazítja a mondatok szerkezetét, beékelődések, extraponált határozók, ismétlések, halmozások 

teszik drámaian szaggatottá a narrátori előadásmódot. „Éneket hall, úgy rémlett, messziről, és egyszerre mintha 
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megint az árbochoz volna kötözve, és messze, messze nézne és hallgatna. Igen-igen, éneket hallott, egészen tisztán 

hallotta, és mintha vastag kötelek szorítanák a testét, és elfeledte egy percre, hogy a szikár és nemes Pénelopeia 

öleli. És újra érezte, újra a régi megbánást, hogy maga kötöztette meg magát” (111). 

 

5. Összegzésképpen megállapítható, hogy a lirizált novellákra jellemző szubjektivitás uralja az Odysseus és a 

szirének című novella teljes szövegét. Az egyes szám harmadik személyű elbeszélő nem kívülállóként beszéli el a 

történetet, hanem azonosul a főhőssel. S a narrátor által mélyen átélt odüsszeuszi dilemma: az iránytalan, kaotikus, 

de zavarossága ellenére is csábító sziréni világ, valamint a Pénelopé-szeretet állandósága és folytonossága közötti 

ingadozás a mondatszerkesztésben is megnyilvánul. A narrátori szöveget, ugyanúgy, mint a dialógusokat és 

monológokat, grammatikailag sokszor szabálytalan, de a pragmatikai tényezőket figyelembe véve stilisztikai 

szempontból adekvát, laza konstrukciójú, anakoluthiás szerkezetek (extraponált mondatrészek, mondathasadások, 

értelmezős szerkezetek, ismétlések, halmozások) uralják, kisebb számban fordulnak elő egyenletes numerusú, 

nyugalmat, kiegyensúlyozottságot sugalló tirádaszerű periódusok. Az Odysseus és a szirének című novella 

mondatstilisztikai vizsgálata azt igazolja, hogy a grammatikai szerkezet és jelentés nem két egymástól független 

összetevő, hisz a szerkezet (jelen esetben a mondatszer-kesztés) maga is hozzájárul a jelentéshez, azaz a 

grammatikai megformáltság is a jelentés része (Tolcsvai Nagy 1996: 206). A szintaktikai struktúrában mély nyomot 

hagy a racionalizált individuum önnön dionüszoszi vágyaival folytatott küzdelme, s a küzdelemből – amint azt a 

„zilált” mondategészek szövegbeli aránya is jelzi – az ösztönvilág kerül ki győztesen. 
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KABÁN ANNAMÁRIA 

 

 

FUNKCIONÁLIS MONDATPERSPEKTÍVA ÉS SZÖVEGSZERVEZŐ ALAKZATOK PETŐFI EGY 

GONDOLAT BÁNT ENGEMET… CÍMŰ VERSÉBEN 

 

 

 

1. A költemény hatalmas érzelmi kitörés, romantikus rapszódia. Az érzelem, a hangulat, a gondolat sokféle 

változata. Mint egy zenei kompozícióban, váltják benne egymást a tempók, amit a versszöveg sajátos tagolása, 

hangsúlyviszonyai, melódiája is tükröz. A vers globális szövegszervező alakzata az ellentét. Ellentétre épül a vers 

teljes szerkezete: a fájó gondolatként felmerülő lassú halál és a vágyott hirtelen halál ellentétére. Az ellentétet 

fokozás és párhuzam is erősíti: a vad természeti erők okozta hirtelen haláltól a forradalmi csatában életét áldozó 

költő látomásáig ível a költemény, hogy a verszárlatban visszatérve a bevezető ritmushoz az „ünnepélyes, lassú 

gyászzene” hangulatát sugallja. A költemény a személyes fájdalomtól jut el a mindent és mindenkit magába ölelő 

személytelenségig. 

1846 legvégén írta Petőfi ezt a versét, amely forradalmi látomásai sorába illeszkedik. Nem sokkal előtte, 1846 

novemberében született a Véres napokról álmodom…, valamivel később, 1847 tavaszán pedig Az ítélet című 

költeménye. Mindkettő gondolatvilágában és motívumrendszerében, de szerkesztésmódjában is rokon az Egy 

gondolat bánt engemet… cíművel. A „világszabadság” gondolata már a Véres napokról álmodom…-ban felsejlik: 

 

Véres napokról álmodom, 

Mik a világot romba döntik, 

S az ó világnak romjain 

Az új világot megteremtik. 

 

De megtalálható Az ítélet című költeményben is, ahol a költő apokaliptikus látomásában bukkan fel: 

 

………………………….. A háboru istene újra 

Fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván 

Lóra ül és végigszáguld a messze világon, 

És a népeket, eldöntő viadalra, kihíja. 

 

Különbség mutatkozik viszont a verszárlatokban. A Véres napokról álmodom című költeményben még a költő 

különállása hangsúlyozódik: 

 

Ha meghalok, ha meghalok 

A vérpadon vagy csatatéren, 

Lesz, aki majd holttestemről 

Könyűivel lemossa vérem! 

 

Az ítéletben viszont magasabb erkölcsi ideál kap hangot, a költőnek a jó győzelmébe vetett hite szólal meg: 

……………………………..Ez lesz az itélet, 

Melyet igért isten, próféták ajkai által. 

Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet, 

Az örök üdvesség……………………………… 

 

2. A versszerkezet és az ezt létrehozó műveletek makroszintű összefüggései mellett (a műszavakról l. Békési 

2001) az Egy gondolat bánt engemet… című versben mezzo- és mikroszinten is az ellentét dominál. A továbbiakban 

tehát a sajátos gondolati elrendezéseket és formai megoldásokat (l. erről Fónagy 1990) a vers ritmikai felépítésének, 

melódiájának, a mondatok hangsúlyviszonyainak, a funkcionális mondatperspektívának (l. erről Kabán 2001a, 

2001b) és a logikai szerkezetnek (l. É. Kiss 1992, 1998) az összefüggésrendszerében vizsgálom. 
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A költemény bevezető része jambikus lejtésű. De már az első sor hangütése ellentmond ennek a lejtésnek, 

ugyanis a hangsúly nem a sor (a mondat) második szótagjára (szavára) esik, hanem az elsőre. Tehát határozott, 

nyomatékos leütéssel indul a vers, és ezt a mondatszerkezeti elemzés is egyértelműen alátámasztja. Erős nyomatékú, 

dallamemelkedőt is hordozó fókusz vezeti be a mondatot: 

 

Egy gondolat bánt engemet: 

^ 

Valójában az Egy gondolat egyetlen fonetikai szóvá olvad össze a fókusz erős nyomatéka révén, amelynek 

természetesen az első szótag a hordozója. Szövegtani szempontból itt a fókusznak katafora szerepe is van, hiszen 

előreutal a gondolat további kifejtésére, amit a kettőspont is jelez. A következő öt sor a gondolat milyenségét 

taglalja. Azáltal, hogy a költő nem igéket sorjáztat, hanem helyettük főnévi igeneveket használ a személy pontos 

megjelölése nélkül, úgy fogalmazza meg a bántó gondolat tartalmát, hogy az nemcsak a költőre vonatkozik immár, 

hanem általános érvényű megállapításként is hat. 

A második és harmadik sorban hasonló tagolás révén szintén erős nyomaték kerül a sor első szótagjára: 

 

Ágyban, párnák közt halni meg! 

Lassan hervadni el, mint a virág, 

 

A második sor végén álló felkiáltójel az első két sor szorosabb kapcsolatát jelzi, mintegy lezárja egy pillanatra a 

gondolatot. A szövegtagolás külön érdekessége, hogy a harmadik sor rácáfol az előző írásjelére, mintegy folytatja a 

gondolatsort, amit a hasonló mondattagolás formailag is érzékeltet. A hátravetett igekötővel sugallt folyamatosságot 

a harmadik sor lassan módhatározója szemantikailag is alátámasztja, miközben a hervadás folyamatát művészi 

hasonlattal teszi érzékletessé. A hasonlító mellékmondatnak alárendelt és a negyedik sorba tördelt jelzői 

mellékmondat erős nyomatékú fókusza három szónyira duzzad. A fókusz szavainak egyetlen fonológiai szóvá 

történő összeolvadását az f hang alliterációja, valamint a t-t és a g-g összecsengése is érzékelteti: 

 

Amelyen titkos féreg foga rág; 

 

A negyedik sor végi pontosvesszőnek fontos tagoló szerepe van, ugyanis az ötödik sor mondatszerkezete és 

tempója megváltozik: 

Elfogyni LASSAN, … 

 

Az igekötő erős nyomatékú fókuszszerepe révén a verssor első szótagját emeli ki, és aspektusát tekintve 

befejezetté teszi az ige jelentését. De mindezt a költő nagyszerűen ellensúlyozza a LASSAN mondat végi nagy 

hatókörű kvantorpozíciója révén, hiszen a kvantor vezérli a teljes mondatszakaszt. Tehát itt nemcsak az ismétlés 

fokozza a szó szemantikai szerepét, hanem a mondattagolás révén bekövetkező változás is. Az alárendelt mondatok 

tagolása szempontjából a mondatszerkezeti párhuzam tökéletes. Itt is jelzői mellékmondattal bővített hasonlat teszi 

teljessé a képet: 

 

…………………… mint a gyertyaszál, 

Mely elhagyott, üres szobában áll. 

 

A jelzői mellékmondatban szintén több szót magába foglaló fókusz szerepel. De míg a harmadik sorban a titkos 

féreg foga jelzőkkel bővített grammatikai alanyt emeli fókuszba a költő, addig a hatodik sorban a két jelzővel 

bővített helyhatározó, az elhagyott üres szobában kerül ugyanabba a funkcióba. Ez a párhuzamos szerkezet állandó 

villódzást kelt az olvasóban, és ezáltal növeli a vers művészi feszültségét. 

 

3. A megidézett gondolatsor fájdalmat okoz a költőnek, és tiltakozásképpen Istenhez szóló fohász születik ajkán, 

kérés, amely a vágyott hirtelen halál megfogalmazója. Így a költemény következő részében heves indulattal törnek 

fel az Istenhez forduló költőnek a korábban felvillantott lehetőségek ellen tiltakozó szavai: 

 

Ne ily halált adj, istenem, 
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Ne ily halált adj énnekem! 

 

Variációsan megismételt mondat nyomatékosítja a kérést. Valójában a mondat tagolása változik. Az itt idézett 

első sorban a tiltakozáson van a hangsúly, azaz a ne tiltószó egyetlen fonológiai szóvá olvad az utána következő 

bővítményekkel, és fókuszpozícióba kerül. A második sor viszont a halál formáját utasítja el, s így – szerintem – az 

ily mutató névmási jelző lesz a főhangsúlyos, tehát a fókusz köre szűkül. Az ily mutató névmásnak mindkét esetben 

anaforikus szerepe van, hiszen visszautal az előző versrészlet egészére, tehát azzal korreferens. Ily módon sűrítő 

szerepe is van. A két mondat voltaképpen kiegészíti egymást. Egyikben sincs logikai alany, az elsőben a 

grammatikai alany, a másodikban pedig a részeshatározó követi az igét. Mindkét igei bővítménynek erős szubjektív 

töltetet biztosít az egyes szám első személyre utaló birtokos személyjel, sőt az énnekem nyomatékos formában ez 

kétszeresen is hangsúlyozódik. A kérést – már-már követelést – a felszólító mód és a felkiáltójel külön 

nyomatékosítja. 

A következő sorokban a lassú halállal ellentétben az elemi természeti erők okozta hirtelen halál képe 

fogalmazódik meg: 

 

Legyek fa, melyen villám fut keresztül, 

Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül; 

Legyek kőszirt, mit hegyről a völgybe 

Eget-földet rázó mennydörgés dönt le…– 

 

A felszólító mondatok látomások sorát indítják el. Ezek egy-egy hangsúlyos, fókusz szerepben álló szó vagy 

szócsoport köré szerveződnek. A főmondatok párhuzamos szerkezetűek, mindkettőt az anaforaként ismétlődő legyek 

felszólító módú segédige nyitja, de az összetett állítmány névszói része kerül itt természetszerűen fókuszpozícióba 

(fa, kőszirt), hiszen a segédigéknek csak grammatikai funkciója van. A lényeges gondolatot azonban a jelzői 

mellékmondatokban fókuszpozícióba kerülő grammatikai alanyok fejezik ki, amelyek a természet elemi erőit 

nevezik néven: villám, szélvész. Végül a már-már verssornyira duzzadó eget-földet rázó mennydörgés apokaliptikus 

méretűvé tágítja a víziót. A fókuszos szerkezetet követő igék bár hangsúlytalanok, nagyfokú dinamizmus árad 

belőlük: fut, csavar, dönt le. A fókuszba emelt szavak a lassú sorvadás vágybeli ellentéteit idézik, amelyek Horváth 

János szavai szerint „nem fejezik ki még a költeménykezdet passzív halálnemeinek cselekvő ellentétét s nem azt az 

erkölcsi erőt sem, mely e cselekvő akarat valódi forrása”. (Horváth 1922: 375) 

 

4. A zabolátlan természeti képek után a következő sorokban bontakozik ki a cselekvő halál víziója, amely ellentét 

és fokozás is egyben. Ebben a jambikus részben a legváltozatosabb a sorok szótagszáma: 

 

Ha majd MINDEN RABSZOLGA-NÉP 

Jármát megunva síkra lép 

PIROSLÓ ARCCAL ÉS PIROS ZÁSZLÓKKAL 

ÉS A ZÁSZLÓKON EME SZENT JELSZÓVAL: 

          ^ 

„VILÁGSZABADSÁG!” 

    ^ 

 

Egy óriásira dagadó feltételes árnyalatú időhatározói mellékmondat idézi meg a forradalom látomását, minden 

rabszolganép lázadását. Itt a mondattagolás is jól érzékelteti a fokozást. A pozitív univerzális kvantor, a MINDEN 

RABSZOLGA-NÉP kerül itt egyik főhangsúlyos helyre, majd a mondat végén a hangsúly minden szónál erősödik, 

fokozódik. Ezt a variációs szóismétlések jól szolgálják: pirosló arccal és piros zászlókkal és a zászlókon… De 

ugyanilyen fokozó szerepe van a kataforikus eme névmási jelzőnek, amely után csak fokozódó nyomatékú lehet a 

dallamemelkedőt is hordozó szent minőségjelző. Nemcsak az ismétlésnek és az új sorba tördelésnek van tehát 

kiemelő, fokozó szerepe, hanem a mondat végi nagy hatókörű kvantornak is, amely végül több sornyira duzzad a 

láncszerű szerkesztés révén. Az önálló, öt szótagos sorba tördelt „VILÁGSZABADSÁG!” válik a versszöveg egyik 

leghangsúlyosabb szavává. Itt jut tetőfokára a vershangsúly, amely dallamemelkedő is egyben, s amelyre a 
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felkiáltójel is figyelmeztet. Valójában a felkiáltójel egyfajta tagolást is sejtet, a fortissimo után hosszabb szünetet 

jelez, amelynek elsősorban lélektani szerepe van, hiszen a mondat tovább folytatódik: 

 

S ezt elharsogják, 

Elharsogják KELETTŐL NYÚGATIG, 

 

A hangsúly tetőfoka után a vers a hanghatás erejét jelentésében is kifejező, egymás után kétszer szereplő 

elharsogják igekötős igével folytatódik, amely fókusz szerepet tölt be mindkét mondatban. A két mondat 

tagolásában azonban különbség van. Az elsőben az előzményekre anaforikusan visszautaló logikai alany nyitja a 

mondatot, a másodikban, mivel visszautalásra már nincs szükség, a fókusz áll a mondat élén, amely az előző sor 

végi fókuszt epiplokészerűen ismétli. Egymás mellé kerül tehát a két hangsúlyos szó, amely ezáltal fokozást is rejt 

magában, s amely spondeusai révén a szótagok kitartott hangoztatását teszi lehetővé. A térbeli hatásában is már-már 

a végtelenig növelt, kvantorpozícióba került KELETTŐL NYÚGATIG tovább erősíti a mondathangsúlyt. Az előző 

rész erős színhatásai (piros, pirosló) után itt a hanghatás dominál. A fókuszba került igekötős igék a cselekvés 

befejezettségét erősítik. 

A forradalom látomása valójában egyetlen művészien megszerkesztett sorba sűrűsödik: 

 

S a zsarnokság velök megütközik: 

 

Petőfi nem mutatja be a harcot, csak sejteti a mondat tagolása révén, azáltal, hogy a logikai alany után a 

megütközik fókuszba emelt igekötős ige a sor végére kerül, s oszcillálni hagyja a képzeletet, amihez a kettőspont is 

hozzájárul. 

A feltételes árnyalatú időhatározói mellékmondat után (Ha majd…) időhatározói utalószót várnánk a főmondat 

élén. Ehelyett nyomatékos fókuszhelyzetben az ott helyhatározói utalószó ismétlődik, amely minden esetben a 

mondat élére kerül. Ezáltal logikai alany nélkülivé válnak a mondatok, azaz a grammatikai alanyok a szűk igei 

csoportba kerülnek (én, vér). A sorok tagolása azonban különböző. A huszonegyedik sorban a költő az én személyes 

névmást emeli sor végi rímhívó helyzetbe, s erre a birtokos jelzős helyhatározó felel a következő sorban. A 

huszonharmadik sorban viszont az egyes szám első személyű birtokos személyjellel ellátott szívembül helyhatározó 

kerül a sor végére. Mindkettő az életáldozat személyességét hangsúlyozza. 

A fókuszpozícióban többször is megismételt ott helyhatározószó ennek a versrészletnek a kulcsszavává válik. Ily 

módon hangsúlyozódik ellentéte az első sorok ÁGYBAN, PÁRNÁK KÖZT helyhatározójával, amely tehát 

antecedense. 

 

Ott essem el én, 

A harc mezején, 

Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül, 

S ha ajkam örömteli végszava zendül, 

Hadd nyelje el azt az acéli zörej, 

A trombita hangja, az ágyudörej, 

S holttestemen át 

Fújó paripák 

Száguldjanak a kivivott diadalra, 

S ott hagyjanak engemet összetiporva.– 

 

Ebben a részben a versritmus anapesztusba vált át, amely felgyorsítja a tempót. A változó hosszúságú sorok – 5–

12 szótag terjedelemmel – a mozgalmasság kifejezéséhez járulnak hozzá. Sebes futamként villantják fel a passzív 

halállal szembeállított cselekvő halált. A rímtechnikában is itt figyelhetünk fel nagyobb változásra. Az első két, alig 

öt-öt szótagos sorban a rím három-három szótagra terjed ki, ezzel is fokozva a verstempót. Az igék itt mind 

felszólító módban állnak. „Csak az akaraterő lángoló részvétele, csak erkölcsi értelmű cselekvés ez, de ez az igazi, s 

ez a lírai” … „Az erkölcsi elszántság, a föllelkesült akarat egyenest céljára tör, a halálba rohan, a megváltói halálba, 

az »örömteli« önfeláldozás megdicsőülésébe” – írja Horváth János (Horváth 1922: 376). Ezt hangsúlyozza a költő 

az örömteli végszava fókuszba emelésével is. De a szubjektív öröm helyett a kivívott diadal válik itt fontosabbá: 
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hangutánzó szavak egyre erősödő ereje, a szűk igei csoportba vont grammatikai alanyok torlódása – az acéli zörej, a 

trombita hangja, az ágyúdörej – nyomja el a személyes érzést. A hangutánzó szavak sorát a fókuszba emelt fújó 

paripák jelzős grammatikai alany követi, amelynek ezáltal fokozó szerep is jut. A harmadszor visszatérő ott 

fókuszba emelt helyhatározószóval induló sor zárja ezt a részt. A párhuzamosan szerkesztett első két mondatban 

cselekvő ige követi a fókuszt, ezáltal az egyes szám első személy aktivitása hangsúlyozódik. A harmadik ismétlésnél 

a többes szám harmadik személyű igei személyrag már a személytelenségbe oldódásra utal. 

 

5. Az epilógus gyászmenetét a szinte hangsúlyok nélküli, hosszúra nyúló, széles hömpölygésű sorok, mondatok 

idézik, és ez ünnepélyes emelkedettséget is sugall. A „csendes, méltóságos nyugalmú szavak hangsúlyai szinte sehol 

sem keresztezik a versritmus autonómiáját… Itt nyilvánul meg legtisztábban a jambus emelkedő tendenciája is – a 

sorkezdés súlytalan lebegésével” – írja László Zsigmond. (László 1961: 73) Kivételt a rész első sora képvisel: 

 

Ott szedjék össze elszórt csontomat, 

 

Negyedszer indul a sor az ott fókusszal, de ezzel vége is a nyomatékkal indító jambikus soroknak. A 

főmondatnak alárendelt feltételes időhatározói mellékmondatban információs fókuszként a nagy temetési nap kap 

erősebb nyomatékot, amelyet a továbbiakban a három sornyira duzzadó feltételes időhatározói mondatnak alárendelt 

mellékmondat részletez: 

 

Ha jön majd a nagy temetési nap, 

Hol ünnepélyes, lassu gyász-zenével 

És fátyolos zászlók kiséretével 

A hősöket egy közös sírnak adják, 

 

A szinte hangsúlytalan lebegésű két és fél sort csak a fókuszba emelt egy közös sírnak nyomatéka töri meg, 

amely ezáltal még jobban kiemeli a szubjektum teljes háttérbe szorulását. 

Az utolsó sor viszont egyre erősödő nyomatékú szavakat sorjáztat. A logikai alanyt a fókuszba emelt erős 

nyomatékú érted követi, majd a fókusz miatt hangsúlytalanná váló ige után a – fókuszt értelmező – jelzős szerkezet 

jut erősödő nyomatékhoz, egyben dallamemelkedőt is hordozva. László Zsigmond szerint itt „a »szent« szó 

dobogójáról pattan fel az eszmei csúcs: »világszabadság«”. (László 1961: 73) 

 

    VILÁGSZABADSÁG ! 

                                ^ 

   SZENT 

                    ^ 

Kik érted haltak, 

 

Az utolsó két sor asszonánca három szótagra terjed ki, és ez a nagyobb terjedelem, teltebb zengés is a 

kulminációt szolgálja. 

 

6. A személyes fájdalomtól a személytelenségig, minden személyesség levetkőzéséig ível tehát a vers. Erejét, 

hitelét természetszerűen mégis a megnyilatkozás alanyisága biztosítja. 

„Nincs költeménye Petőfinek – írja Horváth János –, melyben magasabbra csigázott indulat lobogna fel, nincs 

költeménye, melyben indulatos személyessége tisztábban kimutatná erkölcsi forrását, melyben közvetlen lírai 

érdekeltség s jellembeli önzetlenség forróbb egységben mutatkoznék. Egyike költészete amaz égő csipkebokrainak, 

melyek közelségében leoldjuk saruinkat, mert közvetlen hatalommal éreztetik velünk a hely szentségét” (Horváth 

1922: 377). 
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KINCSES KOVÁCS ÉVA 

 

 

AZ ISMÉTLÉS MINT STILÁRIS ESZKÖZ CSOÓRI SÁNDOR KÖLTÉSZETÉBEN 

Csoóri Sándor: Kezemben zöld ág 

 
  I. „Az a fontos, hogy legyenek illúzióid, 

 hogy sose fáradj ki egészen,… 

 II. Az a fontos, hogy ne legyenek illúzóid: 

 úgy ússz itt, ahogy hínár – bibliában, 

 rothadék – nád közt 

 suhanó, véres hal.” 

 (Tornai József) 

 

Amikor a két pályatárs írásait olvasom, beszélgetek a költőkkel a 21. századba forduló, a millenniumi mámorból 

kezdetben lassan, majd az egész globuszt megrázó, s talán fölrázó tragikus események kapcsán, felidéződött bennem 

Csoóri Sándor 1974-ben dedikált Utazás, félálomban című naplószerű, esszéisztikus írásainak egyike, amely a költő 

látásmódjáról, gondolkodásáról és gondolatfűzéséről sokat elárul. 

A modern vers – de Csoóri és barátja, Tornai költői prózája is – nem benyomások története… „írás közben a 

költő nem ismerős – ellenkezőleg, ismeretlen és nyugtalanító titkokat mond el még magának. Nem emlékezni akar, 

hanem változni (kiemelés tőlem, KKÉ)… A költészet ezáltal nem egyszerűen csak a jelen idő műfaja, hanem maga 

a legteljesebb jelenlét” (i. m. 179).
1
* 

Valóban, Csoóri Sándor a 21. század egyik legjelentősebb s egyik legellentmondásosabb, legtalányosabb 

személyiségévé, költőegyéniségévé vált. Sorai próféciaként is hathatnak, törekvése, az „örökös készség, hogy jelen 

lehessen a múltban, és jelen a jelenben”, vagyis a balladák hangját ugyanúgy meghallani a mi időnk hangjában, 

ahogyan a bartóki mű tette: a nádsípok, a regölők énekével megszólaltatni a modern kor ritmusait. 

„Nemrég belekóstolhattam Amerika életébe is” – írta 1970 táján, harminc évvel ezelőtt – de szavai, mintha előre 

érzékeltetnék az új évezred eljövetelének tragédiáját is. Érdemes tovább idéznem: „Egyik útitársam a csodálkodás, a 

másik a kedvetlenség volt. Sehol olyan elragadó utak, hasonló iram, sehol olyan fölfeletörések. New York 

belvárosa: Manhattan, vizeivel, hídjaival, bazaltsziklán épült felhőkarcolóival a világ csodája. 

Ugyanakkor egy kozmikus méretű tűpárna, amelyen az emberi képzelet fölnyársalódik. Nagyarányúság és 

tékozlás együtt. A magaslatok valóságos igézete s valamiféle mű elképzelés az emberi teljesítőképesség határairól. 

New York valóság és metafora is egyszerre. Akivel szót válthattam erről, egytől egyig úgy ítélte meg, hogy 

Amerikához szédítő utak visznek fölfelé, de ugyanúgy lefelé is. Hogy az amerikai szabadság lehetőségeinek a 

növekedése nemcsak hogy nem azonos a tényleges szabadság növekedésével, hanem egyre inkább a 

zavarodottsággal egyenlő… Nem tudom. Lehet… Azt hiszem, a világ sokkal nagyobb gubanc annál, hogy csak azt 

higgyük el, amit már megfogalmaztak róla” (i. m. 229). 

Döbbenetesen igaz és őszinte sorok, 2001. szeptember 11-e után különösen elgondolkodtatóak. Csoóri egész 

alkotói magatartására is rendkívül jellemzőek a fenti, az ellentmondásokat és bizonytalanságokat, a naiv 

rácsodálkozást a valósággal ellenpontozni és rendkívüli éleslátással ötvözni képes művészi megállapítások. 

Csoóri mint a Kiss Ferenc által megkezdett monográfiából (1990) is érzékelhető – már indulásakor is 

üstökösszerű felvillanást, belerobbanást jelentett az irodalmi életbe. Míg a „fényes szellők” nemzedéke (Csanádi 

Imre, Kormos István, Simon István, Nagy László, Juhász Ferenc) már 1945 előtt is verseltek, Csoóri 1953 

augusztusában 14 verssel új hangot jelentett a Csillag és az Irodalmi Újság hasábjain. A nép költője – nem véletlen a 

Petőfi-párhuzam megidézése Csoóri esetében – mint Kiss Ferenc befejezetlen monográfiájában megjegyzi, Nagy 

Lászlóhoz, Juhász Ferenchez képest az induláskor „nyíltabbnak, de ártatlanabbnak is tűnt” (Kiss F. 1990: 11). 

Igen elgondolkodtatóak a pályatárs Orbán Ottó megállapításai is a fiatal Csoóri irodalmi indulásával 

kapcsolatosan (1979), nem beszélve a korabeli Irodalmi Újság kritikusának, Nagy Péternek 1953. augusztus 15-i Új 

hang, új látás, új tehetség című írásának erősen korszakot jellemző megállapításai. 

Orbán Ottó szerint a berobbanó indulás után 1956-57 kataklizmái Csoóri egész pályára kiható „történelmi pofon” 

volt, amelyet olyan fiatalember kapta, akinek még nem szilárdult meg sem az ízlése, sem az írásmódja, de ahhoz 

                                                           
1 * Az idézetek lapszáma a következő kiadásból való: Csoóri Sándor: Utazás, félálomban. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1974. 
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már eléggé költő volt, hogy alakulóban lévő személyisége utolsó porcikájáig összetörjön; hogy ennek következtében 

neki nem egyszerűen stílust, hanem – ha képtelenül hangzik is – egy egész költői világot kellett változnia” (Kiss F. 

1990: 11–12). 

A változás és ennek képessége, amelyet maga Csoóri is mint a modern költő jelenlétének legfőbb mozgatóját 

jeleníti meg éppen a Tornai Józsefről írott kis esszéjében, valóban végigkíséri pályáját és személyiségét. 

A Duna Televízióban 2001 nyarán sugárzott, Csoóri Sándorról korábban készült portréfilm is hasonló felhanggal 

zárult. Valamiféle megoldatlanság, kajánság vegyült a végkicsengésbe, valamiféle titok, amely Csoórit övezte és 

övezi mindenkor, különösen akkor, ha egyetérthetünk Orbán Ottóval és Kiss Ferenccel abban, hogy Csoóri – 

megannyi kortársával együtt – költőként is politikus alkat volt, de pályája ebben a vonatkozásban többször is 

megtorpant, nem jutott el arra a csúcsra, a megbecsülés, megdicsőülés ama fokára, amely a közéleti szereplők 

kimagasló teljesítményét övezni szokta. Csoóri – bár tehetségét, „modern nomadizmusát” senki sem vonta kétségbe 

– az 1960-as évek vonulatának avantgárd adaptálóitól, a Tűztánc költőinek harsány akusztikájától távol állt, 

ugyanakkor az ún. „Belvárosi társaság” tagjaival sem tudott igazán azonosulni (Hernádi Gyula, Jancsó Miklós, 

Orbán Ottó, Tornai József, Gyurkó László, Sükösd Mihály, Marsall László), akikben József Attila és Weöres Sándor 

szürrealizmusa ekkor tudatosult a francia költők hatásával ötvözötten (Eluard, Baudelaire, Lorca). 

Mint a Nomád Naplóban írja Csoóri: „Fáradt, nyugtalan és kallódó voltam általában. Hajnalonta megalázó 

halálfélelmekre riadtam.” 

Kiss Ferenc ismeretei szerint „kívülről bizalmatlanság övezte, bent az elveszettség érzése szorongatta” (Kiss F. 

1990: 17). 

Lényegében a tékozló fiú és a népmesékből ismert legkisebb fiú érzése kerítette hatalmába Csoórit. Ezt mutatják 

a 60-as évekbeli kötetei is: Menekülés a magányból (1962), A költő és a majompofa (1966), Tudósítás a toronyból 

(1963), Iszapeső (1965), Faltól falig (1969). Grúziai, gyimesi, amerikai, kubai élményeit naplószerű formában 

dolgozta fel. Bár egyre erőteljesebben érvényesült egyéni költői hangja, szabadságélményei hatására sajátos, a 

mintáktól, elődöktől elszakadni képes és kívánó, önálló hangú költészetében és prózájában érzékelhető, hogy nap 

mint nap meg kellett küzdenie a költői jelenlétért. 

 

Költészet és vizualitás 

 

1974-ben jelent meg az Utazás, félálomban című esszéisztikus kötete, amely már a tudatos és jellegzetes Csoóri-

költészet jegyeit vonultatja föl. Közben, az írás mellett, a 20. század egy másik igen jellegzetes és modern 

műfajával, a filmezéssel is kapcsolatba került. Forgatókönyvek, társszerzőségek fémjelzik a 70-es évekbeli Csoóri 

Sándor pályáját. Sára Sándorral, Kósa Ferenccel a Dózsa György-filmen dolgozott, megdöbbentő negatív 

élményeket, tapasztalatokat szerezve az egymás mellett élő európai kultúrájú művészek történelemtudatának 

hiányosságairól, pl. a „Jeanne d’Arc – Dózsa György” párhuzam kapcsán: Ítélet nincs, Nincs idő, Forradás (1972). 

Járni kezdte a világot az Írószövetség tagjaként, Keletről Nyugatra, Grúziától Amerikáig eljutott, írótalálkozókon és 

kongresszusokon képviselte Magyarországot. „Olyan ügyeket von az elrendezés tiszta fényébe, állapította meg Kiss 

Ferenc és későbbi jó barátja, szellemi társa, Görömbei András (A szavak értelme. 1996. Püski K. Bp.), amelyek 

évtizedeken át üszkös sebként mérgezték szellemi életünket, s olyan módszerrel, amely az ellenfeleket is megejti.” 

Kiss Ferenc 1983-ban befejezte kéziratát, majd betegsége megakadályozta a Csoóri-monográfia teljes 

bevégzésében. Mégis, a torzóban maradt mű jó alapokat szolgáltatott a későbbi és a kortárs íróknak az életpálya 

értelmezéséhez, még akkor is, ha megállapításai a mai, a változást mindenkor igénylő és felvállaló Csoóri-életmű 

ismeretében olykor anakronisztikusnak, túlzónak is tűnnek. Azzal egyetérthetünk, hogy a Csoóri-jelenség kulcsa a 

szociográfikus írásokra is alkalmazott „lencserendszer, mely kifelé fordítva is a bennerejlő eseményekkel analóg 

látványt rögzített”, a számvetéses, vallomásos, őszinte hang, a lényegláttatás és az egyenes, tiszta beszédmód, a 

nyelv felől indulástól a képiség, mint elsőrendű alakzat irányába mutatott, különösen az 1970-es évek második 

felében (A teremtő nyelv, Faltól falig; Utazás, félálomban). Csoóri bejárta Gyimest Kallós Zoltán, az avatott 

népballadagyűjtő társaságában (a Tenger és diólevél című esszéjében írta meg élményeit, tapasztalatait). 

Megrázó és meghatározó élményévé, ihlető forrásává vált a magyar irodalomnak Nagy László 1978 januárjában 

bekövetkezett halála („a kegyetlen kegyelmek” időszaka jött el, amelybe Csoóri is könnyen belepusztulhatott volna” 

(Kiss F. 131). Csoóri világképe azonban kiteljesedett, beérési folyamata tetőződött. A közélet és az írói, művészi 

pálya telítődött a magánélet tragikus felhangjaival, szerelmének halálán érzett fájdalmával (A látogató emlékei, 

1977; Elmaradt lázálom). 
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Csoóri már 1974-ben az Utazás, félálomban kötete zárórészében azt az óhaját fejezte ki, hogy: „Jó lenne megállni 

valahol. Fehér inget húzni az éjszakában; megbámulni egy szamaras kordét a hegyoldalban, hallgatni szerb, magyar 

vagy macedon népdalokat, botladozni egy balkáni piac kuszaságában, szarunyeles bicskák közt válogatni; ülni egy 

emberrel szemközt, s keresni olyan mondatokat, melyek megváltoztatják ezt az éjszakát, ezt az utazást, 

igazságaimat, féligazságaimat, s elvezetnek azokhoz a mondatokhoz, melyek Közép-Európa, Dél-Európa, Kelet-

Európa egymásba kapcsolódó jövőjét sejtegetik; ill. azokhoz a mondatokhoz, melyeket másokkal együtt ejthetek ki 

teljes érvénnyel” (i. m. 234). Sajnos, ez a vágy csak félig, a jövendölt apokalipszissel együtt teljesülhetett be, s tart 

az idők kezdete óta az idők végezetéig. Pedig ez nem mesebeli, kitalált történet a legkisebb, tékozló fiúról, hanem a 

legdrámaibb, legballadásabb véres valóság, amelyet a Petőfi-eszménnyel és 19. századi forradalmi hevülettel induló 

Csoóri a 21. század költőjeként megélhetett, megszenvedhetett mindannyiunkkal együtt, akik felelősséget érzünk a 

Kárpát-medence és a világ magyarjaiért, s valamennyi értelmetlenül hozott áldozatért, pusztulásért. 

 

I. Elméleti megközelítés, az elemzendő kötet kiválasztása 

 

Az ELTE Stíluskutató csoportjának tanulmánykötetei és egyéb elméleti források (l. irodalomjegyzék), valamint a 

Tinta Könyvkiadó (2001) jóvoltából megjelentetett A metafora grammatikája és stilisztikája című miskolci 

konferencia anyagának felhasználásával az ismétlés mint szövegszervező erő és stiláris eszköz vizsgálata 

kulcsfontosságú kérdésként kristályosodott ki az alakzatkutatásban napjaink, a 21. század költőinek életművében is. 

Választásom – a személyes indíttatáson és forrásokon túl – így esett Csoóri Sándor: Kezemben zöld ág (1985) című 

kötetére, amely a Várakozás a tavaszban című versgyűjtemény után két év termését mutatta be. 

Mivel Kiss Ferenc monografikus kéziratát 1983-ban lezárta, így ezek az újabb kötetek már nem kerülhettek bele 

elemzésébe. Igen sok értékes adatot köszönhetek azonban a költőtársaknak, irodalomtörténészeknek, mindenekelőtt 

Tornai Józsefnek és Görömbei Andrásnak. Csoóri Sándorról sokan és sokféle írást, kritikát, reflexiót jelentettek 

meg, olyanokat is, amelyek erős érzelmi megnyilvánulásokat tükröztek. Görömbei András A szavak értelme (1996) 

című tanulmánykötetében több írást is szentelt a Csoóri-jelenségnek (Vonások Csoóri Sándor portréjához; Kiss 

Ferenc tanulmányai Csoóri Sándorról; Tenger és diólevél. Csoóri Sándor esszéi), hiszen „érdeklődése átfogja az 

egyetemes magyar irodalmat: éppolyan bensőségesen kutatja a nemzetiségi vagy nyugati magyar írók műveit, mint 

az itthoniakat”. Ugyancsak fontos forrás a Szakolczay Lajos által összeállított (1961–1994) Csoóri összegyűjtött 

esszéinek, naplóinak, beszédeinek két hatalmas terjedelmű kötete a Püski Kiadó megbízásából (Tenger és diólevél. 

1995). 

Csoóri Sándor nyugtalan, kísérletező, önmagával is elégedetlen, de megújulni képes ember és költő. Igazi 

művész, a szellemi őskíváncsiság és bátorság példája. S a leglehetetlenebb és legreménytelenebb helyzetekben is a 

zöld ág, a remény hordozója és az életigenlés őszinte hirdetője és élvezője. Esendő ember, tele gyöngeségekkel, tele 

önbizalommal, s olykor a kudarcokból és veszélyekből kimenekülve-felismerve azt az alapigazságot: „reális 

önismeret nélkül sem az egyén, sem a közösség nem élhet emberhez méltó életet” (i. m. 451). Emiatt áll mindmáig a 

viták kereszttüzében, de kötetei tanúsága szerint vitázik önmagával is. 

 

A) Csoóri versek, mint a változás lenyomatai: túlélés és túllépés, a 20. századból a 21. századba érkezés. 

Az ismétlés, mint szövegszervező erő a költészetben, a zenében, a táncban, a ritmusképzésben ősidők óta 

meghatározó tényező. A legelemibb, legegyszerűbb képletek, formák szimpla, variációs vagy halmozottan 

ismétlődő előfordulása a legarchaikusabb és a legmodernebb művészeti alkotásoknak egyaránt sajátos 

alakzatrendszerét alkotja. Az eposzoknak, a népdaloknak, a balladáknak vagy a népmeséknek, a hősénekeknek 

kötelező kohéziós szervező erejét a változáson és a változatosságon nyugvó ismétlődésrendszere biztosítja és 

szabályozza. Csoóri Sándor Kezemben zöld ág című kötetére (1985) az alakzatosság szempontját rávetítve, a 

természethez közeli, a természetességet, valami ősi élet-halál szívritmuslüktetést vélünk átdobogni. 

B) Az irodalmi műalkotás R. Ingarden-féle ma már klasszikusnak számító, Markiewicz által kiegészített modellje 

alapján, amely a hangzásegységek, a jelentésegységek, az ábrázolt tárgyiasságok és az ezekben manifesztálódó ún. 

sematizált szemléletességek (Ingarden 1931/1977) rétegeit jelenti, a Csoóri versek ismétlésrendszere fölfejthető. Ha 

a Szabó Zoltán által tárgyalt stílustörténeti keretbe ágyazva próbáljuk elhelyezni a Csoóri-költészetet, akkor azt a 

népi ihletettségű, természethez kötődő, jellegzetesen 20. századi tárgyias-intellektuális, leginkább Nagy László-i 

vonulatához kapcsolhatjuk. „A tárgyias-intellektuális stílus szervező elve a szerkesztettség, – az alkotás az értelmes 

rendhez igazodik, és hogy fegyelmezett rendezettség és igényes kifejezési mód jellemző rá.” József Attila szavaival 
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élve: „a stílus az írásnak csak a taktikája, a stratégiája a szerkezet.” (ÖPM. III, 223; idézi Szabó Z. Metaforák 

stílustörténeti megközelítésben 258.) 

Csoóri A kezemben zöld ág kötetében legtöbbet a halállal dacol, törekvése minden időben „túlélni magát az életet 

is!” Ez a tudatosság hatja át az egész kötetet, a remény színe, a zöld ismétlődése már a kiemelt verscímmel is erre 

utal. Az ezredvéghez közeledett, a halállal, elmúlással mind gyakrabban szembenézni kényszerülő Csoóri verseit 

mégis áthatja a természet megújulásából nyert életerő, életigenlés, a tavasz várása a tél után: 

 

„De érzem s tudom: rámtalál majd a szél, 

hajammal elszalad s holtak kezét 

érintve visszatér újra. 

S ez az érintés élni kényszerít engem minden időkben, 

mint titkos megbízatás a gyöngéd vértanúkat.” 

   (Mint titkos megbízatás) 

 

„A halállal szemben is rézbaltás szegénylegény”, vár, ha kell, még újra kitavaszodik. 

   (Mint a testőrök; Várok, ha kell) 

 

„Megjött a tavasz, újra megjött.” 

   (Mint ágbogos páfrányokét) 

 

„A mélyhűtött lélek egyszer még fölengedhet, 

fölcsöngetik majd lármás tavaszi vizek.” 

   (Vermeld el magad) 

 

„rátok szakad, hogy se újság, se isten 

nem juthat át a havon tavaszig. 

 

De én átjutok! Át, át az időn is!” 

 

„Szakadhat nagy hó: tonnás égi férc, 

beállítok hozzátok éjszakáig: 

faparazsatok fénye a hóra kivilágít.” 

   (A faparázs a hóra kivilágít) 

 

A természet ritmusa, az évszakok váltakozása adja a kötet alapvető keretét, legfőbb komplex alakzatait, képi 

világát, amely a legelemibb rétegtől, a hangzási szinttől a legintellektuálisabb szintig mutató átfogó jelrendszerig, a 

szemiotikai szintig (Th. A. Sebeok, U. Eco modelljei) áthatja Csoóri költészetét. A szövegszervező erő mellé 

felzárkózik a stílusteremtő ismétlésrendszer alakzatokba rendeződése, a jellegzetes Csoóri-hang, a bartóki „csak 

tiszta forrásból” táplálkozás igénye és megvalósulása. 

C) A komplexitás megléte Csoóri költészetének és szemléletének ugyancsak elengedhetetlen velejárója. Nem 

kerülhetjük meg a hazai irodalomelmélet egyik legismertebb modelljét: Hankiss Elemér éppen a Csoóri-kötettel egy 

időben megjelentetett négy réteget vizsgáló komplex elképzelését az irodalmi műre vonatkoztatva (1985: 251–256; 

266–277). Ezt a modellt is alkalmazhatnánk, s részben alkalmazzák is a szépirodalmi művek elemzésekor. Így 

vizsgálhatjuk: 1. a nyelvi összefüggések szintjét; 2. a valóságmozzanatok és jelentések szintjét; 3. az 

értékmozzanatok szintjét; 4. a kompozíciós összefüggések szintjét. A rétegek sorrendje még Hankissnál sem 

állandó, s a gyakorlatban, az elemzéshez olykor érdemes a kompozíciós szintek összefüggései felől haladni az 

értelmezésben a nyelvi szintek irányába, más esetben, amikor a szöveg másfajta eljárást kíván meg beépített, 

szervesült, sőt olykor kristályosodott, zárványosult kódjaival – érdemes a hangzási szint ismétlődésrendszerét 

kiindulásként tekinteni. 

D) Igen érdekesen alkalmazható lenne egy jellegzetesen 20. századi elméleti modell, a multimédiális 

megközelítés összekapcsolása a szemiotikai-stiláris elemzéssel (amelyet Petőfi S. János nyomán (1990; 1991) egy 
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négy- vagy inkább hatszintű vehiculum – vehiculum – imago, formatio, sensus, relatum és ennek mentális képe, a 

relatum-imago „olaszosított” terminus technikusai jelölnek). 

E) Kemény Gábor az irodalmi mű formai komponensét (l. fent formatio) a görög terminológiára alapozva 

határozta meg, megkülönböztetve egy ún. belső és egy (ehhez képest) külső formát (1993: 126–127). A belső forma 

ősforrása eszerint Arisztotelész „eidosz en té pszükhé”-je, vagyis az emberi lélekben élő, megvalósulásra törekvő 

eszme, később Plótinosznál a művész víziója, de a későbbi évszázadokban pl. Goethe művészetfelfogásában is 

megfogalmazódik a belső forma megkülönböztetése. Erre Szerdahelyi István Irodalomelméleti enciklopédiája is 

rámutat (1995: 254). 

F) Szathmári István (1995) a stíluselemzés tárgyaként „a külső forma, benne a stilisztikai eszközök” vizsgálatát 

jelöli meg, míg a belső formához a következő tényezőket sorolja: téma, szerkezet, jellemzés, cselekmény, 

vershelyzet stb. A külső forma Szabó Zoltán stílustörténész szerint a stílust alkotó, alakító „díszítmények” rétegét 

jelenti (pl. a szecesszió jellegzetes díszítő elemei egy Csáth-novellában), három rétegű modelljében 1. a tartalom (pl. 

a halál tudata, érzete, közelsége a Csoóri-versben), 2. a közeg (amely a tartalmat megjeleníti pl. a hó, havas, hideg 

táj), végül 3. a stílus (pl. a Csoóri-vers képei „Kezemben zöld ág”, „homály-csomók a varjak” (November emlékei). 

[Szabó Z. (1988); (1999).] 

 

II. Makroelemzés 

 

Mivel „a verses költői megnyilatkozások a megismerési folyamatok új élményt nyújtó, érzékenységet finomító, 

emocionális résztvevői, amelyeket eredményesen vizsgálni csak verses voltukra tekintettel lehet – vallotta Mózes 

Huba –, nem nehéz belátni, hogy […az] alakzattani kategóriák újragondolásra szorulnak” (A metafora grammatikája 

és stilisztikája 2001: 188). Amikor Csoóri Sándor Kezemben zöld ág című verseskötetében az ismétlés 

rendszerszerűségének feltárását végezzük, tekintettel kell lennünk a fenti megállapításra, és nem mellőzhetjük azt az 

alapvető szempontot, hogy a vers a hangoztatás, a megszólaltatás révén nyeri el végső formáját, értelmét. A költő 

stílussajátosságai valójában és teljes mélységében csak így fejthetők fel igazán. A hangzásszerkezeti és archetipikus, 

szemiotikai (jel)rendszerszerűség ebben az esetben kiemelkedő fontossággal bír az elemzésben, amely a 

kompozícióban is testet öltve sugározza, közvetíti át a tartalmi elemeket, amelyek a Csoóri-vers sajátos stílusát 

adják. Az ismétlést ezért tekinthetjük szövegszervező erőnek és stiláris eszköznek Csoóri Sándor költészetében, 

amelynek szép példája a Kezemben zöld ág (1985) kötet egységét biztosító rendszerszerűség, az ismétlődés 

alakzatba rendeződése. 

A kötet öt, csaknem azonos versszámú ciklusból épül fel (15, 11, 12, 10, 11). Talán az indítás a legtelítettebb, ez 

tartalmazza a címadó verset is. 

A legszemélyesebb halálélmény, a szerelem, a szeretett nő, asszony elvesztésének fájdalma és hiányának 

tudatosulási, érzelmi letisztulási folyamatának lenyomatai, emlékképei tördelődnek a verssorokba az első két 

ciklusban, hogy a III. ciklusban Nagy László és Huszárik Zoltán alakját megidézve újra csak a halál és a túlélés 

küzdelme bontakozzék ki a drámai erejű sorokból. 

Ami az egész köteten szinte makacsul végigvonul, az a hidegséggel, az elmúlással, a halállal asszociálható hóesés 

motívuma, amelyet ellenpontoz a zöld szín állandó felbukkanása, a remény és a tavasz, a megújulás, újjáéledés 

stiláris eszközeként. Az I–V. ciklus verscímekkel jelölve: 

  I. Titkokat súg a hó, Én már megadtam volna magamat, Igaz mese, rólad, Kezemben  

 zöld ág, Vékony, fekete csík, Eljársz utánam, Földi történet N. I. emlékére 

 II. Mint ágbogas páfrányokét, Cserebogár, Májusi végrendelet 

III. Nagy László megidézése, Állok dermedten, Várok, ha kell, Legenda (Huszárik Zol- 

 tán halálára), A faparázs a hóra kivilágít 

IV. Vermeld el magad, Orromban a fagyos por szaga 

  V. Hetedik napja, Nyári este, Emlékeim, gyönyörű, sárga lángok, Vallomás a Városhoz. 

Az öt ciklusból álló kis kötet minden darabját áthatja a fájdalom, a vágyakozás egy elmúlt, eltűnt világ, 

kapcsolatok iránt. Belejátszik a közvetlen, személyes veszteségek okozta reménytelenség érzése a világot járó férfi 

magánya is. A világ kitágult és be is szűkült a költő számára. Bár bejárhatta Kubát, Amerikát, Grúziát, sőt az északi 

országokat, így Finnországot is (Szemközt a világ nagy útjairól; Grúz cserépdarabok; Verődöm, vonszolódom; 

Korahajnali sorok; Levél Rotterdamból; Tapsok és lámpák fényporában; Világot járó hideglelés; Véred ha 
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kiserkenne; Idegenben; Hetedik napja; Vallomás a Városhoz), mégis idegennek, magányosnak érezte magát 

mindenütt, visszavágyott, mint a tékozló fiú oda, ahonnan elindult. 

 

„A tiéd vagyok, város? Vagy csak a / foglyod vagyok? 

Gyakran elhagylak, megtagadlak és visszasóvárgok oda, 

ahol a tüzek úgy feküsznek le 

most is a földre, 

mint kimerült, igás állatok, 

s a kertben sündisznó jár, az ősvilág bizalmasa” 

   (Vallomás a Városhoz) 

 

„Itt a dombok között még fával fűtenek, 

 
E múltszázadi tájban sűrűbben gondolok rád 

s magamra is. 

 
Itt minden közelebb van: a falevél, a bőröd” 

   (Közel az éghez) 

 

„Itt rekedtem megint a patkós völgyben. 

Körülsáncolt a hó s nem látok embert 

napok óta.” 

 

De én átjutok! Át, át az időn is! 

 

Szakadhat nagy hó: tonnás égi férc, 

beállítok hozzátok éjszakáig: 

faparazsatok fénye a hóra kivilágít.” 

   (A faparázs a hóra kivilágít) 

 

A Kezemben zöld ág (1985) kötet teljességéből, fő motívumainak ismétlődésrendszeréből makroszinten a 

következő ellentéteken alapuló körforgás rajzolódott ki: 
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 (Én már megadtam volna magamat) 

 

(A kötet záróverse: Vallomás a Városhoz; a városhoz, melyhez harminc éve kötődött a költő, amelynek olykor 

foglyaként érzi magát, mégis befogadta.) 

„Fehér hártyáimon ott remegsz izgatóan, 

mint vacogó dobokon a borsószemek. Füst nyel el? Földrengés? Futó tűzrózsák burjánzása? Ha elárullak is, veled 

veszek.” 

Az apokaliptikus képek és kérdések ismétlő, dobokat idéző sorjázása Csoóri válságát is jelzik, de sorsát és 

átváltozását tudatosító művészként, a 21. század megélésére felelősséggel teljes készenlétben állását is 

kinyilatkoztatják a vallomás „veled veszek” kijózanító próféciái. 

 

III. Mikroelemzés 

 

A Kezemben zöld ág kötet ismétlődésrendszerének tüzetes mikroelemzéséből, ha a spirális körforgásba helyezzük a 

stiláris tényezőket, akkor Csoóri kulcsszavai egyértelműen kilökődnek a centripetális és centrifugális 

örökmozgásban. Ez a mozgás, mely a természethez igazodó, de váratlan robbanásoktól sem mentes változásokat 

jósol, leginkább a lexikális szinten és a szintaktikai szinten ragadhatók meg, itt számszerűsíthetők is. A mutatók 

mikroszinten a következők: 

 

kulcsszavak: zöld (méregzöld)   hó és változatai fehér 

   polipok –  (hóesés, hóolvadás, hó-száj 

  21 zöldszemű  havas, tél 17  falak 

   zöldhályogos ablak    I       II   2 Össz. 30 

      halál, holtak, fekete 

tavasz nyár halálfejes    Össz. 36 

 

  11   16  

május 4  Össz. 31 

 

város  erdő 

 

  7   11 
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Egyéb, erőt, életet sugárzó színelőfordulások: vörös, sárga, arany, kék, meggypiros, korall, narancsfény, 

szivárványos, fehér. 

 

(Egy „szecessziós édenkert” [Legenda, Huszárik Z. halálára] színei is fölrakódnak a palettára. Vö. Szindbád és 

egyéb Huszárik-filmek szín- és formavilágával.) (A Szindbád-film forgatókönyvét Tornai József írta Krúdy 

novellafűzére alapján.) 

 

Összegzés 

 

A számszerű és a negatív–pozitív töltés összesítéséről a Kezemben zöld ág kötetről alkotott megállapításaink 

helyénvalónak tűnnek. A halál és az asszociációs mezejét alkotó szavak előfordulási aránya, bár igen számottevő és 

szinte minden versben megtalálható, mégis a pozitív, az életet igenlő, a megújulást, változást sejtető és igénylő 

kifejezések körének számszerű mutatója valamiféle egyensúly irányába mutat a Csoóri-kötet egészét tekintve. 

Megerősítik ezt zöld, sőt a fehér és egyéb színnév-előfordulások nem negatív jelentéskörben való előfordulásai. 

Csoóri Sándor 1985-ben publikált Kezemben zöld ág című kötete költői pályája szempontjából is előrehaladást 

jelentett, bár útkeresést, válságot is mutat. Érzékelteti a személyes tragédiákat, a társak elvesztésének a fájdalmát, a 

halál túlzott közelségét. Mégis, a kötet egésze már borítójának, szerkesztésének egyszerűsége folytán is (Orosz 

János munkája), színeinek a magyarság domináns piros-zöld, feketén áthatoló, a gyászt megtörő spirális vonalával 

az élet lüktetését, a vér áramlását, keringését érzékelteti. 

A versek, bár a kötet nem tekinthető egyenletes színvonalúnak, Csoóri és kortársai, olvasói, mai értelmezői 

számára őszinteségükkel, egyszerűségükkel kapják meg hitelességüket. Az ismétlések itt nem a játékosság stiláris 

eszköztárát képezik, hanem egy, a nemzete, országa és a magyarság sorsáért felelősen gondolkodó, esendő ember 

portréjához járulnak hozzá. Olyan költő áll előttünk a 80-as évek derekán, aki kész volt áldozatot vállalni és hozni a 

magyarsághoz tartozásáért, bízva jövőjében. A 21. század költői között volt és van helye, és küldetése ezen a 

planétán. 
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KOCSÁNY PIROSKA 

 

 

AZ ENALLAGÉ KETTŐS TERMÉSZETE 

 

 

 

 

Az enallagé meghatározása szerint egy, az adott jelzett szóhoz illesztett olyan jelző, amely nem hozzá, hanem egy 

ugyanabban a szintagmában szereplő másik szóhoz tartozik logikailag. „Logikailag” itt azt jelenti, hogy a kanonikus 

lexikális jelentés értelmében. Eszerint a cserében három elem vesz részt: az eredetileg jelzett szó, a ténylegesen 

jelzett szó és a jelző. Ahhoz, hogy e három együtt, egy szintagmában jelenjen meg, a két jelzett szónak valamiféle 

szintagmaalkotó kapcsolatban kell állnia. Ez lehet elvileg bármi, amit az ismert szintaxisok megengednek. Például: 

1. Szőke rügyecske volt a lány (Tamási Áron): 

Szintagmatikus kapcsolat (alany–állítmány): rügyecske volt a lány, jelzőcsere: a szőke logikailag nem a 

rügyecske, hanem a lány jelzője. 

2. az arcokon a halálsápadt mosoly (Jókai): 

Szintagmatikus kapcsolat: arcokon a mosoly, jelzőcsere: a halálsápadt logikailag nem a mosoly, hanem az arc 

jelzője. 

3. … a hold ábrándos ezüstje dereng fölöttük (Jókai): 

Szintagmatikus kapcsolat: a hold ezüstje, jelzőcsere: az ábrándos logikailag nem az ezüst, hanem a hold jelzője. 

4. ezüst derűvel ráz a nyír…: 

Szintagmatikus kapcsolat: derűvel ráz a nyír…, jelzőcsere: az ezüst logikailag nem a derű, hanem a nyír jelzője 

5. … a lőttlábú madár, amely nem képes leszállni, … hallatja sebesült hangját …(Sütő): 

Szintagmatikus kapcsolat: madár hallatja hangját, jelzőcsere: a sebesült logikailag nem a hang, hanem a madár 

jelzője. 

Feltételezem, hogy minden elemzett esetben a „felszíni szintaktikai szerkezettől” eljuthatunk egy egységes 

„mélyszerkezethez”. Ez, úgy tűnik, egyfajta birtokviszony. Szabadon parafrazálva például a holdnak van ezüstje (3. 

példa), a madárnak van hangja (5. példa). Enallagéra akkor kerül sor, ha ebben a viszonyban a birtokló jelzője a 

birtok mellé rendelődik. Az enallagét alkotó viszonyok emellett túl is mutatnak a birtoklás, illetve az egzisztenciális 

összetartozás szintjén. Enallagét alapozhat meg például 

a/ lokális együttes megjelenés, l. 2. példa: arc és mosoly, 

b/ szubsztancia és minősége, l. a hold ezüstje, valamint ennek metaforikus változata, l. a nyír és a derű, (3. és 4. 

példa) 

c/ rész és egész tágan értelmezett viszonya, l. a madár és hangja (5. példa), 

d/ predikatív (metaforikus) azonosítás, l. rügyecske és lány (1. példa). 

Bár fontos következményekkel járhat a szintagmában a különbség a tényleges birtokos szerkezet – például a hold 

ábrándos ezüstje – és az egyéb igés szintagmák – például rügyecske volt a lány, a madár hallatja sebesült hangját, a 

nyír ezüst derűvel ráz stb. – között, erről a szempontról itt lemondok, és megmaradok egy laza és lingvisztikailag 

nem egészen tudományos megfogalmazásnál, amelybe beleférnek még az olyan, asszociációkban különösen gazdag 

és az összetartozást további szintaktikai formákhoz kötő enallagék is, mint a következő: 

6. …(a fenyőfának) pántlikát kötöttem – piros kiáltásként – a tobozos fejére (Sütő): Szintagmatikus kapcsolat: a 

pántlikának van kiáltás-mivolta, jelzőcsere: piros pántlika helyett piros kiáltás. 

Ha egymás mellé állítjuk a következő példákat, az enallagé keletkezését lehetővé tévő mondattani szerkezetek 

gazdagságát figyelhetjük meg: 

7. … a gyermek cseperedő szavai (Sütő nyomán) 

8. …fent éltem a szabad és dologtalan végtelenségben (Tamási). 

A 7. példában az enallagé egyszerű esetével van dolgunk, amennyiben egy kettős (birtokos: „a gyermeknek” 

plusz minőség-: „cseperedő”) jelzős szerkezetben egyszerűen egy jelző eltolódását állapítjuk meg. A 8. példa 

azonban, bár jelzős szerkezetben jelenik meg az enallagé, mégis jelentősen különbözik ezektől az esetektől. A 

„szabad és dologtalan végtelenség” jelzős szerkezet metaforikusan aligha értelmezhető, az olvasó maximális 

valószínűséggel úgy értelmezi a szöveget, hogy a „szabad és dologtalan” jelzőt az alanyra vonatkoztatja. 
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Szemantikai körülírásra természetesen többféle megoldás kínálkozik. Lehetséges parafrázisok: Fent éltem a 

végtelenségben, szabadon és dologtalanul. • Fent éltem a végtelenségben. Szabad és dologtalan voltam. • Én, aki 

ekkor szabad és dologtalan voltam, fent éltem a végtelenségben. Ez a példa arra figyelmeztet, hogy enallagé 

létrejöhet azokban a szerkezetekben is, ahol az alapvető NP-VP szintagmát kísérő jelzőt csúsztatjuk el a mondatban 

egy másik, a közvetlen alany-állítmány kapcsolaton túlmutató mondatrész mellé. 

Az enallagét tehát a következőképpen határozhatnánk meg: 

Ha két egymással szintaktikai kapcsolatban állóként és így összetartozóként elgondolt dologról, tényről, 

fogalomról teszünk e kapcsolatot tartalmazó kijelentést, amelyben az összetartozók egyikének hozzá logikailag, 

illetve tudásunk alapján illeszkedő tulajdonságát egyúttal helyette a másikhoz fűzzük, enallagé jön létre. Az enallagé 

létrejöhet a szintagmát alkotó szavak szintjén ugyanúgy mint a mondat levezetésének magasabb szintjein, tehát 

szintagmák szintjén. 

A birtoklás vagy összetartozás akkor is rekonstruálható, ha látszólag nincs jelen mindkét jelzett szó, mégis van 

enallagé. Erre vagy akkor van lehetőség, ha az egyik jelzett szó, éspedig a birtoklót kifejező – amelyhez a jelző 

logikailag tartozna – a szintagmában egyéb módon, például személyrag révén, mégis egyértelműen jelen van, vagy 

akkor, ha félreérthetetlenül azonosítható. Ez utóbbi esetben az azonosítás várhatóan kétféle módon lehetséges: 

egyfelől vagy azért, mert a kifejtetlenül maradó birtokló a gondolkodásunk számára a legegyszerűbb, 

legegyértelműbb módon kitalálható entitás: ti. az ember (ez lehet egyfajta konceptuális megoldás, illetve érv), vagy 

másfelől azért, mert a szöveg tágabb kontextusa egyértelműsíti az összefüggéseket (ez lehet egyfajta 

szövegszemantikai megoldás, illetve érv). Például: 

9…nevető kézfogásukból… árad a nőiesség… 

Szintagmatikus kapcsolat: ők (rekonstruálható a birtokos személyragból) és az ő kézfogásuk, jelzőcsere: a 

nevető logikailag nem a kézfogáshoz, hanem hozzájuk tartozik. 

10. …az elpiruló zavar … oly elragadó volt (Jókai) 

Az enallagét megalapozó kapcsolat: konceptuálisan kizárólagos biztonsággal megállapítható a jelenlévő személy 

és a zavar között, jelzőcsere: az elpiruló logikailag a személyhez és nem a zavarhoz tartozik. 

A személy helyett a személlyel birtoklás vagy összetartozás révén együtt járó dologra, jelenségre, fogalomra 

alkalmazott jelző az enallagénak számos köznyelvi változatát hozza létre. Ilyenek például a következők (a források: 

Jókai, Sütő, Német L.): 

11. éber szem, kétségbeesett gondolat, önfeledt örömkiáltás, kétkedő hit, szemhúnyó lemondás, hálás emlékezet, 

riadt gondolatok, bocsánatkérő boldogság, sunyi hallgatás, reszkető kíváncsiság, elámult várakozás stb. 

E szókapcsolatmintának természetesen végtelen lehetősége van a kreatív nyelvhasználatban. Az igenevek 

gyakorisága nem meglepő, hiszen igei tartalmuk révén ezek utalnak legegyértelműbben a cselekvő személyre, 

akinek birtokát, a hozzá kapcsolódó sajátosságot, fogalmat stb. látjuk el az eltolt jelzővel. Másfelől meghatározóan 

fontos a jelzett szó is: mindegyik egyértelműen az emberhez fűződik. 

A 11. pontban idézett, lexikalizálódásra hajlamos esetekkel mindenesetre kiléptünk a szorosabb értelemben véve 

szintaktikai megalapozású enallagék köréből, hiszen a három elemből csak kettő van jelen, a harmadik csak 

beleértett szereplője a formációnak. Hasonló eltávolodást mutatnak azok az esetek is, ahol az eltolt jelző révén 

egybekapcsolt két fogalom / jelenség nem szintaktikai keretben, hanem a szövegben fedezhető fel. Például: 

12. … a prímás … riadt-csendes éjféli órákban … fölegyenesedik a koporsóban és … elkezd muzsikálni. Fültanúk 

vannak rá. … a riadalmukat és futásukat egy kimarjult boka tárgyi bizonyítékával igazolják mai napig is (Sütő). 

Az enallagét megalapozó kapcsolat részben konceptuálisan, részben pedig a szövegből egyértelműsíthető: a 

csendes éjféli órát átélő személyek és a csendes éjféli óra között, jelzőcsere: a riadt logikailag a személyekhez és 

nem az éjféli órához illik. 

E példában mindenesetre ha nem is szintaktikailag, de a szövegben lexikális utalás révén kifejtve szerepel az 

enallagé minden „résztvevője”: a „fültanúk” „riadalmuk”-kal és a „riadt-csendes éjféli óra” egyaránt. De az a 

lehetőség sincs kizárva, hogy a lexikális kifejtés nem közvetlenül, hanem csak következtetéseket megalapozó 

módon történik. A következő példában nincs szó szemről, de a zöld hályog színére való utalás egyértelműsíti a 

kontextust: 

13. A zöld hályog a színét nem mutatja. Galambkék mosolyával … ezt kérdi dédapa…(Sütő) 

Az enallagét megalapozó kapcsolat a szövegben egyértelműsíthető: a nagyapa szeme és a nagyapa mosolya 

között jön létre. Jelzőcsere: a galambkék logikailag a szemhez és nem a mosolyhoz tartozik. 
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Már most ha például egymás mellé állítjuk a következő jelzős szerkezeteket, könnyen eldönthetjük, hogy mely 

esetekben van szó enallagéról és hol van szó metaforáról (ez utóbbihoz ugyanis nincs szükség a háromelemű 

szintaktikai viszony harmadik elemének ismeretére!), és rájöhetünk, hogy melyek azok az esetek, amelyekkel nem 

igazán tudunk átfogóbb kontextus (vagy harmadik elem!) nélkül mit kezdeni: 

14. a. füllentő beszéd 

 b. szemhúnyó lemondás 

 c. sebesült hang 

 d. álmatag láb 

 e. férges barbárok 

 f. tövises csend 

 g. galambkék mosoly 

 h. alvadt éjszaka (Források: Tamási, Sütő, József Attila). 

Az a–d eseteket kontextus nélkül megértjük, vagy legalábbis viszonylag nagyobb nehézség nélkül értelmezni 

tudjuk, éspedig mint enallagét. Az a. és b. esetben egyértelműen, a c. és d. esetben a lexikalizálódáshoz vezető minta 

alapján: a hang és a láb az ember része és (kontextus nélkül automatikusan) az emberre vonatkoztatjuk a jelzőt. Az 

e. és f. példákat megpróbáljuk metaforaként értelmezni Grice ismert konverzációs implikatúrájának kényszerítő 

ereje révén (férges = gyenge, nyomorult stb. barbárok, tövises = nagyon kellemetlen, bántó csend stb.), de a 

galambkék mosolynak és az alvadt éjszakának feltehetőleg nagyobb kontextusra van szüksége. Természetesen nem 

zárom ki annak lehetőségét, hogy ezeket is értelmezni próbáljuk kontextus nélkül, akár úgy is, hogy a galambkéket 

„szelíd”-nek értjük, de értelmezésünk ekkor nem az enallagé irányában történik, hanem a metafora értelmezési 

módján, vagyis az értelmezésből kimarad a kontextus: a szemre és a zöld hályogra való utalás. Ezért tehát 13. 

példánkat, amelyben a két lehetséges közös jelzőjű elem (=galambkék mosoly — – szem) közül az egyik (a szem) 

a kontextusban kötelező érvénnyel kikövetkeztethető, metaforának nem tekinthetjük, vagyis mindenképpen 

enallagénak kell tekintenünk (l. ehhez Kocsány 2001 is). 

Ez a lépés viszont súlyos következménnyel jár. Ha kitágítjuk az eredetileg szintaktikai alakzatként számon tartott 

enallagé fogalmát a vázolt irányba, vagyis megengedjük, hogy a három elemből egy csak következtetéssel 

rekonstruálható módon legyen jelen, akkor enallagénak kell tekintenünk egy sor olyan – egyébként lebilincselően 

érdekes – jelenséget, amelyet eddig simán metaforának tekintettünk és létrejöttükben a szövegbeli asszociációra 

hagyatkoztunk. Például az ilyeneket: 

15. a…aki köztudomásúlag, mint egy almát – szelte ketté a világot: hódításra jogosult hellénekre, valamint férges 

barbárokra (Sütő). 

b. Elmondom: Öltem. Nem tudom // kit, talán az apám – // elnéztem, amint vére folyt // egy alvadt éjszakán 

(József Attila) 

c. …ha Nagyapa a táltos szerepében vágtatni kezdene. Ahhoz persze szikrányi sörényes ifjúság kellene (Sütő) 

d. Mert szeretlek, mondta Nagyapa…, visszakérdezvén a háromlevelű szót a tanítványtól.” Sejetlek”. A selyp 

évek múltával… (Sütő) 

e. magam is kérődzésre ítéltetem a letarolt szavak mezején, hallgatásra és nyálkás bólintásra (Sütő). 

Amellett szeretnék állást foglalni, hogy ezeket a példákat tekintsük „szemantikai enallagénak”, azért, hogy 

megkülönböztessük őket a metaforától egyfelől, de a „szintaktikai enallagétól” is másfelől. A tulajdonképpeni 

(=szintaktikai) enallagé határát azoknál a (szintaktikailag kifejtetlen) eseteknél kellene meghúznunk, amelyek nem 

asszociatíven, hanem a kogníció prioritásai, illetve a lexikális (fogalmi) jelentések (kollokációs) összefüggései révén 

rekonstruálhatók. Ezzel a szintaktikai enallagét egy olyan lingvisztikai keretben próbáltuk megragadni, amelyben a 

szemantikai összetevő esetében megkülönböztetjük a lexikális jelentést, a világról való rendezett tudást (úgy is mint 

a kogníció prioritásait) és a konceptuális műveleteket (például a következtetést), viszont kizárjuk belőle a 

véletlenszerűnek tételezett asszociációkat. 

 

A fenti gondolatmenet a következő lehetséges általánosításokhoz vezet: 

1. A szintaktikai enallagék feloldásánál, vagyis értelmezésénél támaszkodnunk kell egyfelől a metonímiát 

meghatározó következtetésre, másfelől a felcserélt szintaktikai összefüggések felfedezésére. Eljárásunk így a 

következtetés, s az enallagé értelmezési stratégiája a metonímiáéval rokon. A 13. példában: („A zöld hályog a színét 

nem mutatja. Galambkék mosolyával … ezt kérdi dédapa…”) a galambkék mosoly megértésének alapja, hogy 

tudjuk, itt létrejött egyfajta csere a nagyapa szeme és a nagyapa mosolya mögött, így keletkezett a szövegben 
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galambkék szem helyett galambkék mosoly. A megértés stratégiája a logikai rekonstrukció. Ugyanennek vagyunk 

tanúi egy sor enallagénál, például a következőknél is: 9. példa („Rózsaszínű bőrükből, nevető kézfogásukból .. árad 

a nőiesség”, Krúdyt idézi Szabó–Szörényi 1988), vagy: 

16. Józsi sértődésében volt egy kis elámult várakozás (Németh). 

Az ilyen enallagék és a metonímia értelmezési lehetőségei között csak az a különbség, hogy a metonímiák 

esetében hiányzik a csere momentuma. A klasszikus metonímiák esetében a jelentésátvitel és egyúttal annak 

feloldása az érintett fogalmak összefüggése okán megjósolható. Maga az összefüggés a mindenkori jelenségben 

nincs kifejtve, de az összefüggés típusai – például ok-okozat, cselekvő és hely, rész és egész stb. – axiomatikus 

értékűek és előre megadhatók. Az enallagé annyiban más, hogy itt a szintaktikai csere révén világosan adva van ez 

az összefüggés, kifejtve vagy lingvisztikailag magyarázható módon. Így az enallagé és a metonímia rokonsága 

semmiképp sem tagadható (l. Bonhomme 1987 és Kocsány 2000). 

2. A metonimikus megértési stratégia mellett, amely a következtetés lehetőségén alapszik, alkalmazunk azonban 

egy másik megértési stratégiát is, ti. ha az újonnan keletkezett szintagmában szereplő összefüggésnek metaforikus 

értelmet tulajdonítunk. Így minden bizonnyal asszociációinkra támaszkodva (is) értelmezzük a fenti közismert 

József Attila idézetben az ezüst derűt mint pszeudo-szinesztézát, vagyis a metafora megfejtésének stratégiájával 

járunk el. A metaforát lehetővé tévő, alapvetően szabad képzettársítások természetesen nem határozhatók meg előre, 

így azokról az enallagékról, amelyek metaforikusan – vagy metaforikusan is – értelmezendők / értelmezhetők, 

aligha tudunk ezt a tulajonságukat rögzítő, általánosan érvényes szabályszerűséget megállapítani. Hogy egy sor 

enallagé metaforikusan vagy metaforikusan is értelmezhető, az persze nyilvánvaló, gondoljunk például az 5. vagy a 

6. példára. A piros kiáltás (piros pántlika helyett) vagy a sebesült hang (sebesült madár helyett) megtelik 

asszociatívan értelmezhető többletjelentéssel. A „piros kiáltás” értelmezésekor egyszerre „tudjuk” hogy a piros a 

pántlikára vonatkozik és hogy a piros kiáltás érzékletes költői metafora (hogy a szinesztézia átfogó értelemben 

mennyiben metafora, ahhoz l. Abraham 1987). 

3. A szintaktikai alakzatnak tekintett enallagé metaforává alakulásával szorosan összefügg az a jelenség, amelyet 

nevezhetnénk szemantikai enallagénak is. Erre vonatkoznak a 15. alatti példák. Ezekben jóllehet érzékeljük a jelző 

elcsúsztatását, a szókép összhatásában egyértelműen metaforának tekinthető, és az enallagé szintaktikai alakzat volta 

háttérbe szorul. Az így létrejövő metafora típus beleillik a metafora és metonímia kettősségében megragadható 

jelentésátvitelek sorába, ugyanakkor figyelmeztethet az átvitelek finomabb tipológiájának lehetőségére, illetve 

szükségességére. 
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KORNYÁNÉ SZOBOSZLAY ÁGNES 

 

 

AZ ALAKZAT AZ ARCHAIZÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN KÓS KÁROLY AZ ORSZÁGÉPÍTŐ CÍMŰ 

REGÉNYÉBEN 

Bevezető gondolatok 

 

 

A Miskolci Egyetemen a Közép-Európa Irodalma és Kultúrája Tanszék 2001. október 8-án rendezett tudományos 

konferenciája az intertextualitást vizsgálta a két világháború közötti kisebbségi magyar szépprózában. A tizenhárom 

előadás egyike, a Pomogáts Béláé Kós Károllyal foglalkozott (Transzszilvanista narratíva – Az erdélyi történelmi 

regény és Kós Károly). Ez annyira friss munka, hogy méltán tekinthetjük az utolsónak a Kós Károllyal fogalkozók 

sorában. Pomogáts Béla előadásában a Varju nemzetség c. regényt s az arra jellemző intertextualitást vizsgálja. 

Idézek az előadás kéziratos szövegéből néhány megállapítást, amelyekről úgy érzem, hogy nemcsak a Varju 

nemzetségre, hanem az általam vizsgálandó Az országépítőre is érvényesek. „Erdélynek hagyományosan inkább 

elbeszélői és krónikásai voltak, mint költői, [akik] sajátos elbeszélő hagyományt kezdeményeztek, amely eszmei és 

poétikai tekintetben egyaránt erősen hatott a klasszikus erdélyi magyar regényirodalomra, Jósika Miklós, Kemény 

Zsigmond, Petelei István, illetve ennek az irodalomnak a kényszerű önállósodását követően Bánffy Miklós, Tabéry 

Géza, Kuncz Aladár és Kós Károly munkásságára. Ennek az elbeszélő hagyománynak a révén fejlődött ki a 

huszadik századi erdélyi magyar elbeszélő irodalom mély valóság- és emberismerete, biztos történelmi tudata, 

romantikus motívumokkal színezett realista ábrázolókészsége és tragikus jellegű írói mentalitása […] A történelmi 

regény is a „nemzetiségi önkeresés” eszköze volt, a transzszilvanista ideológia a múlt ábrázolásában öltött alakot.” 

Tabéry Géza (Szarvasbika 1925), Makkai Sándor (Ördögszekér 1925), Nyírő József (A sibói bölény 1929), Gyallay 

Domokos (Vaskenyéren 1926), Bánffy Miklós (Fortélyos Deák Boldizsár memoriáléja 1931) regényei és Sipos 

Domokos, Berde Mária és Kacsó Sándor történelmi elbeszélései mellett „Ebbe a sorba tartozik Kós Károly 

történelmi epikája is, amelynek két kiemelkedő írói teljesítménye van: a Varju nemzetség és Az országépítő című 

regény. […] A Varju nemzetségnek irodalomtörténeti szerep jutott: 1925-ben jelent meg mint az erdélyi magyar 

irodalomnak biztonságot adó Erdélyi Szépmíves Céh egyik első (pontosabban harmadik) kötete s mint az erdélyi 

történelmi regényirodalom egyik korai kezdeményezője. Ugyanakkor kiemelkedő szerepe van Kós Károly 

életművében, írói sorsának alakulásában: egy hosszantartó folyamat első nagy eredménye, egyszersmind újabb 

folyamatok kezdeményezője.” (A megjelenés 1925-ös dátumához mégis vö. a Szathmári István által szerkesztett 

Stilisztika és gyakorlat c. kötetben Kós Károly nyelvéről közreadott dolgozatom 1. számú lábjegyzetével a 194. 

lapon.) Tovább idézem Pomogáts Béla szavait, amelyeket ugyan a Varju nemzetségről fogalmazott meg, de 

különösen érvényesek Az országépítőre is: „A regény tempósabb krónikás előadásmódjára […] az erdélyi balladák 

drámaisága vetül rá, s ez a drámai elv hozza mozgásba a jelenetszerűen, sőt grafikus módon rögzített epikus 

amyagot. A krónika és a ballada már műfajilag is a művészi kifejezés archaizálásával jár együtt, ezt az archaizálást 

teszi még erőteljesebbé a szöveg nemes veretű nyelvezete” (Pomogáts Béla kéziratos előadása). 

Kós Károly nem nagy terjedelmű szépírói életművét szinte kizárólag történeti munkák alkotják. Én egyedül az A 

havas című, az író műfaji meghatározása szerint emlékezésére, tulajdonképpen kisregényére tudok utalni, amely a 

19–20. századfordulói iparosodásnak tragikus következményeit tárgyalja. Az addig közösen, a közösség által 

használt erdőtől a kapitalista tulajdonos eltiltja a havas népét, akik az addigi gyakorlatot s a használat jogát 

fegyverrel védik, és tragikusan elbuknak. 

A Varju nemzetség mellett Kós Károly másik nagy történelmi regénye a Szent István-i államalapítással 

foglalkozó Az országépítő c. regény 1934-ben jelent meg év nélkül ugyan, de mivel az Erdélyi Szépmíves Céh 

tízéves jubileumára készült a díszkiadás, kikövetkeztethető az 1934-es megjelenés. Baumgarten-díjjal is kitüntették. 

Megjelent a Magyar Könyvklub kiadásában is 1993-ban. Ezt a könyv kolofonjában második kiadásként jelzik. Az 

én hivatkozásaim erre a kiadásra utalnak a továbbiakban. 

Elöljáróban lássuk, mit ír a műről a Magyar Irodalmi Lexikon Kós Károly szócikke! „Legjelentősebb regénye 

Szent Istvánról szól […]: a nagy király jellemét s belső fejlődését igyekszik megragadni, melynek során hozzánőtt 

roppant történeti szerepéhez. K.[ós] itt már teljes birtokában van írói eszközeinek; noha a lélekrajzon van a fősúly, 

mégsem elemez, hanem az események és cselekedetek által ábrázol.” 
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Varró János Kós Károlyról szóló kismonográfiájában (Kós Károly, a szépíró. Dácia Könyvkiadó Kolozsvár, 

1973) írja: „A Varju-nemzetségnek, valamint a Budai Nagy Antal históriájának a szokványos történelmi felfogást 

szétfeszítő népi történelemlátásától eltérően Az országépítő sok tekintetben harmonikusan illeszkedik bele a két 

világháború közti romániai magyar történeti regények sorába, sőt e történeti regénystílusnak, az úgynevezett 

stílromantikának egyenesen a csúcsát képezi.
1
 Az országépítőben […] Kós a gúla legaljáról a gúla csúcsára hágott: 

főhőse nem mindennapi gondokkal küszködő, közönséges életet élő kisember, még csak nem is az uralkodó 

osztályok valamelyik képviselője, hanem a társadalmi gúla csúcsán álló, már-már társadalmon kívüli lény, aki maga 

szab törvényt a társadalomnak és önmagának: a király. A központi hős pedig a regény egész világát meghatározza. 

[…] A mindennapok emberének szemében e csillogó világ életre keltése önmagában is a monumentalitás látszatát 

kölcsönzi a regénynek. A történelmi patina, a színpompás kosztümök, ragyogó vértek és szélben csattogó kornéták, 

királykoronázás és száguldó lovasrohamok, egyszóval a látványosság igen alkalmas arra, hogy az olvasó figyelmét 

lekösse, s elfeledtesse véle, hogy a király tetteiben is az emberi lélek rúgóit keresse” (i. m. 140). Az az igazság, hogy 

ennek a gondolatmenetnek a logikájával nem tudok mit kezdeni. A regény többszöri átolvasása után az a határozott 

benyomásom támadt, hogy én az emberi lélek rúgóiról a legszínpompásabb jelenetek és gazdag leírások
2
 közepette 

sem tudtam elfeledkezni. Vagy én az az olvasó lennék, akit a leggazdagabb látványosság sem tud az emberi lélek 

rúgóitól eltéríteni? 

Igen izgalmas kérdés, de nem találtam rá feleletet, hogy az írót 1934-ben, Szent István halálának 900 éves 

évfordulója előtt négy-öt évvel – Kristó Gyula szavával élve – „jubileológiai szempontok” vezették-e. Ezt azzal 

kapcsolatban mondta Kristó Gyula, hogy a „jubileológiai szempontok” gyanúját elhárítsa az államalapítás 

millenniumi évében megjelent művével kapcsolatban (Az államalapítás korának írott forrásai. Szegedi Középkorász 

Műhely). 

Ha éppen a kerek kilencszáz éves Szent István-i esztendővel nem is esik egybe Az országépítő első megjelenése, 

akkor is Kós Káoly történelmi felelősségtudata szólalhatott meg a harmincas évek első felében az adott politikai 

helyzetben. Lehet, hogy csak 2001-ből nézve és a később történteket már ismerve érezhetem úgy, hogy az író látta 

az ő korabeli magyar állam külső fenyegetettségét és belső békétlenségét. Én nem tiltakoznék, nem is tagadnám, 

hogy bizonyos nagy és jelentős évfordulóknak szerepük van művek megjelenésében/megjelentetésében. Én bizony 

vállalom (a vállalkozások nagysága azonban össze sem mérhető, ezzel tisztában vagyok), hogy a téma 

kiválasztásában és a rajta való nyűglődésben vezettek olyan szempontok, hogy a milleniumi évet, ha másért nem, a 

magam számára emlékezetessé tegyem egy Szent Istvánról szóló művel foglalkozva. Erre jó anyagnak tűnt Kós Ká-

roly és műve, akit és amit különösen szeretek. Ennek főleg szubjektív gyökereiről bőven írtam a Stilisztika és 

gyakorlat kötetben megjelent Kós Károly-cikkemben (Nyelvi-stilisztikai megjegyzések Kós Károlyról és a Varju 

nemzetségről, az említett kötetben 194–213). 

Mint azt a Varju nemzetség ürügyén is látnom kellett, Kós Károly történelmi regényeinek egységes, archaizáló 

nyelvezete van. Ennek egyik forrása a kalotaszegi népnyelv, s ennek hatása nem tagadható Az országépítőben sem. 

S míg a Varju nemzetségre egyfajta balladás hangvétel volt a jellemző, Az országépítőben emellett igen erős az 

ünnepélyesség, törekvés a monumentalitásra. 

Varró János értékeléséhez visszatérve, mintha az elismeréssel takarékoskodni akarna, de mégis el kell fogadnia a 

mű értékeit. Felveti a kérdést, hogy „Vajon van-e összefüggés Az országépítő és Kós korábbi művei között? Van-e 

benne korához szóló üzenet, vagy csupán lektűr, közönségszórakoztató olvasmány, amilyet tucatszámra termelt a 

korszak romániai magyar irodalma?” (Varró i. m. 141.) 

Kós Károly egész életművét és emberi habitusát figyelembe véve szinte elképzelhetetlen, hogy csupán 

„közönségszórakoztató olvasmányt” akart volna a kezéből kiadni. 

De figyeljük csak meg azt a logikai buktatót is, amelyet a következő megállapítás tartalmaz: „Valóban, Kós nála 

szokatlan mesélőkedvvel adja elő az eseményeket, ám a hosszú és meglehetősen széttöredezett cselekmény mégsem 

unalmas. Bár hiányzik belőle az emberi sorsok ábrázolásának belső feszültsége, az írónak mindezt sikerül bizonyos 

felületi feszültséggel – csaták fordulatai, személyi ellentétek stb. – pótolnia. Ez az „érdekessége” teszi 

olvasmányossá a regényt, ennek köszönhető rendkívüli közönségsikere, ez tette az ún. stílromantika 

                                                           
1 Ezt érdemes a Pomogáts által leírtakkal is összevetni. Nem rossz társaság az erdélyi történelmi regény. Érdemes a Világirodalmi lexikon 

stílromantika elmarasztaló címszavával is vitatkozni. Mert ha az a stílromantika, amit Kós Károly a Varju nemzetségben és Az országépítőben 

megvalósít, akkor én csak pozitív jellegűnek tudom tekinteni. 
2
 „A legszínpompásabb jelenetek és gazdag leírások” kincsesbányái az alakzatok ismételt, együttes és változatos felhasználásának. 
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legkiemelkedőbb alkotásává” (i. m. 153–154). Az első mondat belső ellentmondása világos, a másodikban mintha 

elítélné az olvasmányosságot, pedig ez egyetlen műnek sem válik/válna kárára. 

A „felületi feszültség” is megkérdőjelezhető akkor, amikor Varró monográfiájának A „kétlelkű” István c. 

fejezetét olvassuk (i. m. 147–150), s maga a monográfus ad választ a korhoz szóló üzenet dolgában: „Itt derül ki, 

hogy [István] számára a keresztény erők győzelme nem végcél, hanem eszköz saját céljai elérésére. A nagy cél 

pedig: olyan állam megépítése, amely minden körülmények között biztosítja népe jövendőjét” (i. m. 149). És ha ezt 

egybeolvassuk a következő megállapítással, akkor az író célja még világosabb lesz. „Kós 1934 nyarán fejezte be Az 

országépítőt. Ám hiába írta ki magából a társadalmi felelősség kínzó érzését, megnyugvást csak nem talált”. (i. m. 

156. A kiemelések tőlem. K. Sz. Á.) 

Lássuk most, mi Varró János véleménye a stílromantika legjelentősebb teljesítményének tekintett Az országépítő 

nyelvéről! „Az országépítő mérsékelten archaikus, erőteljes és tiszta nyelvéről, pompás korhangulatfestő stílusáról 

ellenben [vagyis a tartalmi kifogások ellenében!] a kritikusok kivétel nélkül nagy elismeréssel szólnak, és méltán. E 

téren Kós valóban remeket alkotott. A regény népnyelvi elemekkel kevert bibliás, ódon zamatú nyelvezete 

többszörösen mellérendelt mondataival, valamint a vonatkozó névmások régies használatával kiválóan alkalmas a 

történeti légkör megteremtésére, amit szerencsésen egészít ki Kós stilizáló képzőművész látásmódja” (i. m. 155–

156). 

Ehhez azt szeretném megjegyezni, hogy ezek az elnagyolt, amennyit mond, annyiban igaz megállapítások 

egyáltalán nem merítik ki azokat az eszközöket, amelyekkel az író a regény – és újból csak azt kell mondanom –, 

egységes nyelvezetét megvalósítja. A Varró által felsoroltak mellett sok más eszköz is szolgálja az emlegetett 

monumentalitás, ünnepélyesség, drámaiság, régiesség hangulatának megteremtését. 

A regénynek az a kiadása, amelyet használtam (Magyar Könyvklub, 1993, második kiadás) A/5-ös méretben 339 

lap terjedelmű. A szöveg nem fejezetekre, hanem az archaizálást ezzel is szolgálva, mint pl. a Biblia, könyvekre 

tagolódik. 

Az Első könyv (74 lap) három fejezetet foglal magába, s a fejezetek még tovább bomlanak a további 

„könyvekben” is *-gal elkülönített részekre. Az Első könyv fejezetei Géza, Ajtony és Gyula környezetét mutatják 

be. 

A Második könyv (64 lap) négy fejezetre tagolódik: Istvánt vezérré választják; Gizella érkezése; harc Koppány 

ellen; Koppány legyőzése. 

A Harmadik könyvnek (104 lap) nyolc fejezete van: a koronázás; a sóadó kivetése és a görög szövetség; Csanád 

szökése Ajtonytól; Gyula megpróbálja a „fa dőltét” irányítani
3
; Ajtony halála; a vajda menekülése a király serege 

elől; a vajda felesége és fiai a király fogságában; Vazul a németek ellen szól. 

A Negyedik könyv (88 lap) ugyancsak nyolc fejezetre oszlik: Imre nevelése, törvénynap; Tonuzoba ellen; Imre 

herceg Erdőelve vajdája; harc Konrád császárral; Imre herceg halála; a Vazul-fiakat cseh földre menekíti Csanád; 

István halála. 

Ha a fejezeteket és az oldalszámokat összeadjuk, az Első és a Második könyv összesen 138 oldalt tesz ki, és hét 

fejezetet foglal magába. 

A sorsfordító koronázás fejezetével kezdődő Harmadik könyv a negyedikkel együtt 192 lap, s benne 16 fejezet. 

Nagyjából 1/3:2/3 az arány az uralkodásra készülést és a tényleges uralkodást bemutató két-két könyv között. 

                                                           
3 Ez a metafora István és Gyula harcát jelenti az Erdély feletti uralomért. A regény szövegében többször is visszatér. L. a 163., 166., 170., 187. 

lapokon. Csak az első előfordulást idézem a 163. lapról, a koronázási fejezetből: 

„A vajda felállott, és lassan, elgondolkozva mondta: 

– Nagy fát aki dönteni akar, jól vigyázzon, hogyan vág hozzá. Könnyen megnyomhatja a fa. 

– Te mondád, vajda. 

És István is felállott.” (163) 

A politikai csatározás szimbólumaként használt fa ellenében a konkrét erdő a vajda menedéke: 

„A vajda fut, s a ló oldala véres, és véres a tajték is, aki a szájából kiszakad. 

S vágtatni kell, ha szakad is a szív, ha összerogy is a ló. Vágtatni napkelet felé, ahol a kék hegyek közül a Maros szakad ki erre az átkozott, 

irgalmatlan földre. Előre, előre csak! 

– Nem fárad-é már a királyi zászló? 

– Amott az erdő, csak addig bírja a ló, uram. 

S a ló bírja, hogy farában érzi a kés hegyit. 

S amikor az erdőbe ugratnak, Kászony úr lóról szökik, és lóról szöknek vele a székely legények. 

– Lassódj itt, uram. Hadd szusszanjon a ló. Az erdő a mi testvérünk. Csákányt elé, legények, az erdő nekünk segít. […] 

– A mi pajzsunk az erdő. Lóra, legények! A mi várunk az erdő és a mi fegyverünk a fa. Előre, legények!” (205–206) 
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Amikor mondanivalóm kezdetén jártam, kiejtettem a nyűglődés szót. Nem véletlen a szóhasználat, mert valóban 

nehéz eldönteni, hogy a kiválasztott mű milyen alakzatairól szóljak. A szöveg nagyon gazdagon használja fel a 

különböző alakzatokat. Az ellentét, a párhuzam, a fokozás, az ismétlés alakzatai, a halmozás és az elhagyás 

alakzatai s a Rozgonyiné Molnár Emma által tárgyalt alakzattársulások mind alkalmasak, hogy a téma 

monumentalitását és ezzel együtt az archaizálást szolgálják.
4
 Amit a Stíluskutató csoport az említett dolgozat 

nyomán alakzattársulásnak nevez, arra én szívesebben használnám – az olvasó szemszögéből tekintve a dolgot – az 

alakzategyüt test . A társulás szóban benne érzem a keletkezés dinamizmusát, míg az együttes az eredmény 

statikusságára utal. Az alakzategyüttesek előfordulnak mind az egyenes beszédben, mind pedig a narrációban. 

Rövid, de alakzatokban gazdag szöveg a narrációból a következő, s ebben a Kós Károly-i próza egy sokszor 

alkalmazott mondatszerkesztési eljárásával, a kötőszóval kezdődő önálló mondatok előfordulásával is találkozunk. 

Az idézetek a bekezdés/bekezdés nélküliség és a központozás, a szó alakja szempontjából is megfelelnek a vizsgált 

forrásnak itt s a továbbiakban is. Ha az idézetekben vagy a magyarázó részben alkalmazok kiemeléseket, ezek 

félkövérrel láthatók, s mindig tőlem származnak, mert ezzel a nyomdai lehetőséggel az író nem élt, míg pl. a kurzív 

szedést alkalmazza a hangsúlyos kiemelés eszközeként. Az általam eszközölt kihagyásokat […] jelöli. 

„Csanád régi katona volt, híres sereghadnagy, s tudta, hogy menthetetlenül meg van verve. És most csak futni 

lehet okosan, nem viaskodni. És két utolsó zászlóját, a legjobbakat: az avarokat és a besenyőket még egyszer 

rohamra küldte” (198). 

„István király azután megépítette a fehérvári temérdek négytornyú kőtemplomot, és templomokat építtetett 

Veszprémben, Budán meg Nyitrán, és Fehérvárra, Budára meg Veszprémbe káptalanokat rendelt a templomok 

mellé. Klastromot épített a bakonyi hegyek között, apátságot Aracsára, monostort Sárra, és szerte az országban 

minden püspöki városban és királyi várban plébániákat. Megépíttette Békés várát és Arad várát, meg Zarándot, 

Temest és Torontált, a Szamos mellé pedig Szatmár várát, és a a Körös vize mellett a régi bihari győr-várat 

megépíttette” (245). 

Ebből csak a keretül szolgáló chiazmust emeltem ki. 

Az egyenes beszédre Vazul alakzatos beszédét idézem, aki a bajor Hermán úrnak válaszol: 

„Hermán úr […] Vazulhoz ment, szemébe nézett egyenesen, s a szava komoly volt és fenyegetett: 

– Vigyázz a nyelvedre, uram! 

– Beárulsz a királynak, szolga? Hogy igazat szólottam? Hát mondd meg neki, s tudhassa bajor Gizella is, s 

mindenki tudhassa: igaz, amit mondottam: asszonyt, gyermekeket s kincset loptatok, üres várat megvettetek, de a 

tartományt meg nem vettétek, a vajdát le nem vertétek. Ezt vitézkedtétek királyostul Erdőelvén. S most egyszer 

dugjátok el a kardot, amíg ki nem vonom a magamét én…” (243). 

Az alakzategyüttes felhasználására a regénynek egy kitüntett helyéről mutatok be egy hosszabb példát. A 

Negyedik könyv első fejezete az időjárásra vonatkozó s Kós Károlyra nagyon jellemző bevezetés („Szépséges nyár 

eleji nap volt Imre herceg tizenkettedik születése napja”) után megtudjuk, hogy Gellért püspök befejezi Imre 

nevelését, mert tovább már nem alkalmas a jövendőnek remélt király irányítására. A hosszan idézésre kerülő részlet 

a megtanít ~ megtanul igék múlt idejű, ill. hangsúlyozottan jelen idejű ismételt használatára és az igék tárgyaként 

szereplő halmozott főnevek ellentétes jelentésére épül. Az ellentétek fokozódását is megfigyelhetjük. 

„– A munkát, melyet vállaltam, uram és királyom, íme, megtettem. Henrik úrfi kinőtt az én gyenge kezem alól, s 

eljött az ideje, hogy most megtanulja azt, amire én nem taníthatom, mert magam is tudatlan vagyok abban. Én 

megtanítottam engedelmeskedni, most meg kell tanulnia parancsolni. Megtanítottam, hogy aki kővel dobja meg, azt 

ő kenyérrel dobja vissza; most meg kell tanulnia, hogy ha valaki egy ujjal is bántja, azt irgalom nélkül sújtsa le az ő 

ereje. Megtanítottam, hogy az igazságért szenvedést, ha kell, halált vállaljon; most meg kell tanulnia, hogy az 

igazságért fegyvert vonjon, és ha kell, öljön és gyilkoltasson. Megtanítottam, hogy az Isten országa az alázatosaké és 

gyengéké; most meg kell tanulnia, hogy az ország az uraké és az erőseké. Böjtre és megtartóztatásra tanítottam, és 

most meg kell tanulnia a mulatozást, vígadást és tobzódást. Megtanítottam, hogy a szegénység és egyszerűség áldása 

az embereknek; most meg kell tanulnia, hogy a gazdagság és pompa a királyok ékessége. Megtanítottam, hogy 

testvérül szeressen minden emberfiát; most meg kell tanulnia kegyelem nélkül megtiporni és elpusztítani az 

embereket, nemzeteket és birodalmakat. Megtanulta, hogy aki fegyvert fog, fegyver által vész el; most meg kell 

tanulnia, hogy bizony elpusztul az, aki idejében nem vonja ki fegyverét. Megtanítottam, hogy az igaz ember 

megbocsát azoknak, akik ellene vétenek; most meg kell tanulnia, hogy irgalom nélkül büntesse azt, aki ellene 

                                                           
4 Vö. Rozgonyiné Molnár Emma: Alakzattársulások egy szépprózai műalkotásban (Szomory Dezső: Párizsi regény. Kézirat.) 
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támad… Tanítottam az én Henrik fiamat jámborságra, irgalmasságra, szerénységre és alázatra, most meg kell tanulja 

a büszkeséget, az irgalmatlanságot, az uralkodást. Mindazt meg kell most már tanulnia, amihez én nem értek, amit 

nem tudok, amiben nem hiszek, amit nem is akarok tudni, mert ellenkezője annak, amit hiszek, és amit Krisztus 

urunk élete példáz. Most tehát bocsáss el engem kegyelemben, uram és királyom, hogy szolgálhassam az én uramat 

Istenemet, az én lelkem szerint…” (251–252). 

A vállalt munka befejezése és az elbocsátás kérése, a király megszólítása (uram és királyom) Gellért szavai élén 

és végén, valamint a Henrik előfordulása (Henrik úrfi és az én Henrik fiam) az idézett szöveg első részében és az 

utolsóban mintegy keretbe foglalja a mondottakat. 

Erre következik ugyanebben a fejezetben az az alakzategyüttes, amely Imre herceg „új iskoláját” mutatja be. Itt a 

legfontosabb a párhuzam, amelybe halmozás illeszkedik bele. Ennek csak az elejét idézem, mert ez az összefüggő 

rész két teljes nyomtatott oldalt tesz ki. „Tanult nyilazni és kopjával támadni vágtató lovon, karddal viaskodni és 

dákossal szúrni. Megtanult szilaj katonák élén lovagolni és vezérképpen parancsolni rikkantással és kürttel és kardja 

intésével. Megtanult páncélosan, hosszú lándzsával és nehéz egyenes karddal német módra verekedni és embert 

ölni. Megtanult támadni és védekezni olasz módon finoman, német módon durván és magyar módon fortéllyal. 

Megtanult várat vívni és várat védelmezni, megtanult ellenséget kémlelni, cselt vetni, lesbe csalni és letiporni, és 

megtanult bátran és okosan megfutni. S megtanult szilaj katonanótákat és édes virágénekeket, és trágár dalokat is 

tanult, és megtanult dühében káromkodni és korbácsolni védtelen állatot és embert. […] Kóbor regősöktől megtanult 

szilaj és vad, diadalmas és szomorú énekeket régi időkről és régi emberekről, régi harcokról és régi dicsőségről, régi 

bánatokról és régen elszikkadt tenger sok kiontott vérről, és szúrós nézésű, sárga orcájú, vágott szemű és csimbókba 

font hajú vénemberektől furcsán egyhangú énekeket tanult …” (252–253). 

Ez az utóbbi idézet két chiazmust is magába rejt, ahol a állítmány–tárgy : tárgy–állítmány szerkezettel 

találkozunk: S megtanult szilaj katonanótákat és édes virágénekeket, és trágár dalokat is tanult, 

„Kóbor regősöktől megtanult […] énekeket […] És szúrós nézésű […] vénemberektől […] énekeket tanult.” Itt 

jól el vannak rejtve, de a regény szövegében számos esetben találkozunk a chiazmus alakzatával. A Stíluskutató 

csoport 2001. október 31-i konferenciáján a továbbiakban már csak kérdéseket fogalmaztam meg. 

Milyen az az alakzat, amely alkalmas és miért, hogy az archaizálás funkcióját betöltse? A Kós Károly-i 

gyakorlatban a chiazmust és a közölést látom ebben a szerepben felhasználtnak. Ezek olyan mennyiségben 

fordulnak elő a szövegben, hogy most a bevezető gondolatoknál csak az illusztrálásukra törekszem. Az országépítő 

alakzatainak gazdag tárházából az említett alakzategyüttesek mellett, ill. azokon belül a már említett és példával is 

illusztrált chiazmust és a chiazmussal rokonnak tekintett ún. közölést emelem ki, és a továbbiakban ezeket 

vizsgálom. 

Közimert, hogy Horváth János nevezetes tanulmánya a közölésről az Egy magyar versbeli mondatképletről címet 

viseli (Nyelvtudományi Közlemények 39: 128–161; 1909–1910), de Csűry Bálint prózai szövegekben is megtalálta. 

(A közölés divatja régi prózánkban, Magyar Nyelv 22: 170–173, 1926). 

Lássunk most erre példákat a részletes számbavétel és feldolgozás igénye nélkül! 

„S most Vazulfia Leventa mondta szaporán s hadarva a szót: 

– Uram király, meghalt… Imre herceg meghalt. Felhasította a vadkan, és ide elhoztuk. De meghalt, uram…” 

(326). 

Az első közölés nem is önmagában fordul elő, hanem a chiazmusra emlékeztető keret fogja közre: „Uram király, 

meghalt […] De meghalt, uram…” 

Az „Uram király, meghalt… Imre herceg meghalt” olyan szabályos közölés, amely akár a versbeli 

mondatképlet kritériumainak is megfelel, s akár versorokra tördelten is el lehet képzelni: 

Uram király, meghalt… 

Imre herceg meghalt. 

Közel ennek az idézetnek a helyéhez olyan közölésre bukkanunk, amely Arany Jánostól is származhatna, s a 

Toldi-trilógia megfelelő helyeire akár beilleszthető is lenne egy és kötőszónak s kötőszóra változtatásával, mert 

akkor még a szótagszám is tizenkettő lenne. Igaz, hogy ezt két verssorra bontva a közölt közös állítmány (ült) nem 

kerülne az új szakasz elejére, mint az előző példában az Imre herceg: 

A király lóra ült, és mind az egész udvar” (326). Azaz köznapi szórenddel: a király és mind az egész udvar lóra 

ült. 

Egy másik helyen ezt olvassuk: „Tágra nyílt szemű gyermekecskék, kipirult, kacagó orcával tapsolnak feléjük 

vidám csodálkozással” (205). Ezt is verssorokra lehet tördelni: 



99 

 

gyermekecskék […] kacagó orcával 

tapsolnak feléjük vidám csodálkozással. 

Azt ellene lehet vetni, hogy nem így van a szövegben, de mégis benne bujdosik a közölés lehetősége. 

A következő példában szintén van a chiazmusra emlékeztető elrendezés az alany–állítmány, ill. állítmány–alany 

viszonylatában, tehát pusztán a mondatrészek sorrendje mutat tükörszerkezetet, de a helyeket kitöltő szótári elemek 

nem azonosak: „De éccaka napnyugati szél indult, és reggelre zuhogott az eső” (306). Ehhez hasonló, de a mondat 

rövidsége miatt a mondatrészek közelebb vannak egymáshoz: „Az eső elállott, és kisütött a nap” (306). A két 

példamondat tarrtalmilag egymás folytatása, bár négy nyomtatott sorban két mondategész és összesen hét 

mondategység iktatódik közéjük. Erre a példára emlékeztet, de kétszeresen is chiasztikus vagy közöléses és 

chiasztikus a következő, amelyben a két állítmány (a néz, ill. a hallgat, közöli az asszony alanyt, ugyanakkor az első 

és a második tagmondat állítmány–alanya, ill. alany–állítmánya tükörszerkezetet alkot: 

„Néz az asszony a messzeségbe, és az ajaka reszket kicsit, és hallgat” (308), bár a hallgat állítmányt egyaránt 

tekinthetjük az asszony vagy az ajaka alanyhoz tartozónak. 

Egyébként azt figyeltem meg, hogy a közölés szívesen társul halmozással: 

„És krákognak, köhögnek, köpködnek a csípős portól mind, és prüszkölnek” (11), félkövérrel kiemelve a közölt 

részt. 

Olyan példa is van, amelyben ismétlések (úgy, Sarolt, sietős) állnak együtt chiazmust alkotva: 

„– Úgy, Sarolt, úgy. Pedig még nem nyughatunk. Sok a dolog, Sarolt, és sietős. Nekem sietős már erősen” (16). 

A közölt rész két esetben a Sarolt megszólítás, amelyet az első esetben megismételt szó (úgy) közöl; a második 

esetben két névszói állítmány (sok, sietős), amelyek nemcsak a közös dolog alanyt fogják közre, hanem a 

megismételt Sarolt megszólítást is. Továbbá a sietős állítmány (igaz, hogy mondathatáron átívelve) megismételve 

közöli a nekem határozót az új mondat hangsúlyos kezdetén. 

Az olyan közöléssel is gyakran találkozunk, amelyben az alany (Radla) és az alany értelmezője (… úr) közöli az 

állítmányt: „Az egyik széken Radla ül, a barna csuhás apát úr” (17). Szintén az állítmányt közölik az alanyok, de 

ezek önállóak: „sebes járású, jó hajó, öt pár evezője van és vitorlája” (19). 

Az éssel vagy meggel kapcsolt mondattagok lehetnek a második közölők: „Van gabona bőven, és fölös 

takarmány is, akármennyi állatnak” (18). A bőven határozó került itt közölésre. „Sárga hártyalapokra barna 

téntával íródott a tengersok betűsor, és közben veres meg kék festéssel cifrázott betűket írtak, meg aranyos és 

ezüstös betűket is” (44), azaz az írtak állítmányt közölik a tárgyak, mint a következő példában is: „A tárházak előtt 

szekerek és lovak; azokra nehéz zsákokat és iszákokat raktak fel, meg kősót nagy kockákban” (68). 

A chiazmus két része is kerülhet két külön mondatba: „Ült a kereveten [István], és az ablak alatt, alacsony padon, 

nagy ezüst tálban párolgó víz. És furcsa, fűszeres illat a levegőben” (38) azaz határozó–alany, ill. alany–határozó a 

képlet. 

A halmozás társulhat chiazmussal vagy közöléssel, mint azt a következő példákban látni. Ez az alakzategyüttes 

jellemzőnek tűnik a regény szövegében: „Érezte a fejében, a vérében, egész testében érezte, hogy itt minden más, 

mint otthon, minden keményebb, komolyabb, súlyosabb és érthetetlenebb” (69). 

„Minden szem egyszerre fordult az ispánra, és ijedtség volt a szemekben vagy borússág és kegyetlen harag 

(331). 

A chiazmusra emlékeztető részt megelőzően és azt követően szinte kiemeli, hogy az abban is előforduló beszéd 

szó egyszer a mondat alanya, amelyet három jelző (halmozás!) követ, majd a beszéd szó jelzett szóként ismétlődik 

meg az állítmány szerepében közölésre hasonlító módon fogva közre a jelzőket: „És [István] hallja a beszédet, s az a 

beszéd is az, akit régen hallott egyszer, s most sem érti, de a beszéd lágy és szelíd, és különös beszéd, akinek a 

muzsikáját ösmeri, és tudja már, hogy görög beszéd az” (307). 

A következő példában a két rész hasonlósága azért nagyobb, mert azonos állítmány ismétlődik: „– De hiszen él a 

vezír, s az asszony is él, uram” (304). 

De lássunk olyan példát is, amelynek a jellemzésénél a chiazmus mellől a szerű elhagyható, mert valódi, de példa 

arra is, hogy az író nagyobb szövegegységet fog közre a chiazmus két részével: „Ha a fa dűlőben van, egyetlen 

kicsi ujj is döntheti erre vagy arra. S tudom, dűlőben van a fa” (187). A példa még azt a tartalmi mozzanatot is 

hordozza, amelyet a chiazmus megerősít, hogy a feltételes ha kezdetre a biztos állitás (tudom) felel. 

Még igazibb a következő, és még terjedelmesebb a közbezárt szövegrész a harmadik könyv hatodik fejezetének 

élén: 
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„A vajda futott…”; majd 29 sor távolságban (ezek a sorok leíró, narratív részeket és drámai átképzeléses 

előadást, egyenes beszédet váltogatnak): 

„– S futott a vajda” (203). 

A drámaiság fokozását látom abban, hogy ellenkező sorrendben, de jelen időben újra találkozunk ugyanazokkal a 

lexikális elemekkel másfél oldalt közbezárva: 

„Fut a vajda.” 

És az erre következő 14. sorban: 

„A vajda fut, s a ló oldala véres, és véres a tajték is, aki a szájából kiszakad” (205). 

És érdemes arra is figyelni, hogy a második és harmadik tagmondat chiazmusszerű (oldala véres, és véres a 

tajték). 

Ha vesszük a következő elliptikus vagy – ha tetszik –, közöléses alakzatot („s bátran mehetünk most és had 

nélkül” 305), feloldhatjuk a hiányt a szórend megváltoztatásával, s bátran és had nélkül mehetünk most 

megoldáshoz jutunk, bár ez egészen hétköznapi, legfeljebb az tűnhet fel, hogy ennek a kis mondatnak két határozója 

van. 

Chiazmusszerű lenne a következő megoldás: s bátran mehetünk most, és mehetünk had nélkül. Így ez is olyan, 

mintha egy archaizáló Arany János-i sort olvasnék. 

A következő lehetőség a hiány feloldására eredményezi a s bátran mehetünk most, és had nélkül mehetünk most 

párhuzamos szerkesztést, vagy ha tetszik, variációs ismétlést, ez viszont a rokon népek költészetére emlékeztet. 

Itt csak utalok rá, hogy az említett emlékeztetések teszik alkalmassá a chiazmust és a közölést, hogy archaizáló 

eszközök legyenek. 

S szeretném megpendíteni azt a sejtésemet is, hogy a közölést, a chiazmust és a párhuzamos, variációs ismétlést 

genetikai rokonságban látom lenni. 

Most tehát összefoglalom azokat a továbbra is nyitva maradt kérdéseket, amelyekre a bevezető gondolatok 

folytatásaképpen vissza akarok térni egy más alkalommal. 

Egy nyelvi elemnek, szerkezetnek ismételt egyszerű vagy variációs előfordulását milyen terjedelem erejéig lehet 

egy alakzat alkotóelemének tekinteni, vagy nem kell terjedelmi korlátozásokkal törődni? 

Lehet-e és milyen alakzatok kapcsán felvetni az archaizálás kérdését? Ha igen, miért, ha nem, miért nem? 

Az alakzatokkal kapcsolatban egyáltalán felvethető-e a genetikai rokonság, az egymásból származás kérdése? 

Lehet-e a közölést a chiazmus egyszerűsített változatának tartani, ahol a tükörszerkezet közepére kerülő, 

valamilyen módon ismételhető rész ismétlése elmarad? 

Lehet-e, szabad-e arra gondolni, hogy felbukkanásuknak van időrendje? Például: egyszerű ismétlés, varációs 

ismétlés, közölés, chiazmus. 

Hol fordulnak elő elsősorban: népköltészet, szépirodalom (vers, próza). 

Speciálisan a Kós Károly-i archaizáló prózára milyen alakzategyüttesek, az azokban előforduló alakzatoknak 

milyen típusai a jellemzőek? 

Biztos felmerülnek majd további kérdések is. Ezekhez szeretnék megerősítést vagy elutasítást kapni, azaz mivel 

nem tudok (nem akarok?) egyedül dönteni, kérdéseimet és kétségeimet a stíluskutatók ítélőszéke elé terjesztem. 

Tulajdonképpen csak két alakzattal, a közöléssel és a chiazmussal, ezek rokonságával akartam itt foglalkozni, de 

nem tudtam ezt sem kimeríteni, s rá kellett jönnöm, hogy az egyszerű ismétlés és a halmozás is archaizáló eszköz 

lehet. 

Írásom elején Az országépítő értékeivel kapcsolatban több véleményt is idéztem. Befejezésképpen álljanak itt 

Sütő András szavai: „A Kós Károly-i próza: kovácsolt vaskapu-rengeteg; gótikus tornyok harangjainak szólása. 

Történelmi regényben nálánál történelmibb hangulatot még senki sem teremtett a magyar prózában. Móricz sem, 

Kemény Zsigmond sem. Esetleges szemöldökrándításra tegyük hozzá: a múltábrázolásnak nem kizárólagos 

feltételeiről szóltunk. Hanem a felidézett történelemnek arról a sűrű és kristályos levegőjéről, amelyből a 

légszomjúság érzete nélkül kilépni – a jelenbe visszaszunyókálni nem lehet; amely képzeletünkkel együtt a tüdőt is 

munkába veszi” (Kortárs, 1973, 12. sz., 1875. lap). 
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ALAKZATOK ÉS ALAKZATTÁRSÍTÁSOK PETŐFI-VERSEKBEN 

 

 

 

 

1. Irodalmi szövegek alakzatait elemezve a legcélszerűbb az alakzatok rendszerét, az egyes alakzattípusoknak a 

rendszerben betöltött szerepét, funkcióját vizsgálni. Ez a funkció különböző aspektusokból vizsgálható a kutatói 

szándéknak és a választott módszernek megfelelően, de sohasem öncélúan, a szöveg sajátos üzenetét figyelmen 

kívül hagyva. Ahogyan Gáspári László is megállapítja: „Maga az irodalmi gondolkodás és diskurzus – a legtágabb 

értelemben – alakzatokba rendeződik, melyek élmény és világkép legáltalánosabb keretei. Ilyen például az 

allegória, az irónia, az allúzió, az enigma, az anagógé, a hiperbola, a zeugma, az oximoron, de ide tartozik a 

dekonstrukció is, melynek tételeznie kell egy olyan retorikai struktúrát (és valójában tételez is), amelyet kétségbe 

von … Az említett alakzatok lehetnek a kor függvényei (allegória, irónia, anagógé), de lehetnek egy alkotói pályát 

fémjelző kategóriák is” (Gáspári 1996: 8). Ilyen értelemben vizsgálom jómagam is Petőfi ismétléses alakzatait és az 

ezekkel társuló alakzatokat A téli esték és A völgy s a hegy című versekben. Azért esett a választásom erre a két 

1848-ban keletkezett versre, mert a szakirodalomban kevés utalás van rájuk. Ugyanakkor mindkét vers kiválóan 

alkalmas arra, hogy a különböző típusú alakzatok társulásait vizsgáljuk bennük. 

1.1. A téli esték kezdő sorai a nem sokkal később keletkezett A puszta, télen című verssel mutatnak rokonságot 

(vö. Fried–Szappanos 1987: 77–78). Az ún. negatív festés módszerével a hiányt mutatják be a kezdő alakzatok, ily 

módon egyben antiklimaxot is létrehozva: 

 

„Hova lett a tarka szivárvány az égről? 

Hova lett a tarka virág a mezőkről? 

Hol van a patakzaj, hol van a madárdal, 

S minden éke, kincse a tavasznak s nyárnak?” 

 

A versindító képet anaforikus ismétlés, antitézis, szinonímia valamint subjectio formálja paralelisztikus 

alakzategyüttessé. Idézett szövegünk utolsó két sorában a gemináció enumerációval egészül ki, amely egyben 

gradáció (klimax) is. Ezeknek az alakzatoknak a funkciója a hiány fokozásával a feszültségkeltés, amely így a 

következő képsorokban bemutatott idilli belső világ kinti ellentétét hozza létre. Az antitézis mint alakzat Fónagy 

Iván szerint „…az ismétlés legügyesebben leplezett formája” (Fónagy 1990: 8). 

A tarka szivárvány és a tarka virág minőségjelzős szintagmák közös szemantikai jegyeik alapján párhuzamos 

ismétléses alakzatok, amelyek között a hasonlóság mellett a fent és lent vertikális ellentéte is feszül, így ez antitézis 

is egyben. A fent és lent, kint és bent antitézissel mint gondolatalakzattal gyakran találkozunk Petőfi vers- és 

prózaszövegeiben egyaránt. A fiktív dialógus válaszreplikájában közös szemantikai jelentésű és egymással ok-

okozati viszonyban lévő megszemélyesítések alkotnak gondolatalakzatot. A hiányzó kötőszó ellenére (aszindeton) 

magyarázó okfejtés az alakzat, hiszen odaértendő az ugyanis kötőszó. Implicit paralelizmusnak is felfogható ez az 

alakzat, melyet a szemantikai analógia szervez. Az alakzat elemei – a hófoltos föld és a rongyos gúnyájú koldus 

képe – között vizuális érintkezésen alapuló társítás jött létre. 

 

„Olyan a föld, mint egy vén koldús, valóban, 

Vállain fejér, de foltos takaró van, 

Jéggel van foltozva, itt-ott rongyos is még, 

Sok helyen kilátszik mezítelen teste, 

Ugy áll a hidegben s didereg … az inség 

Vastagon van bágyadt alakjára festve.” 

 

A vers következő szerkezeti egysége horizontális – kint és bent – ellentétet alkot a természeti képpel. Chiazmus 

vezeti be az idilli belső világ megjelenítését, amelyet az utána következő magyarázó felsorolás nyomatékosít: 
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„Áldja istenét, kit istene megáldott, 

Adván néki meleg hajlékot s családot.” 

 

Az áld és a megáld igék az ’<Isten, sors stb.> testi javakban részesít’ alapjelentésükben közösek, így ebben a 

jelentésben szinonimák (ÉKsz. 1972: 25, 898). De felfogható az alakzat repríznek is, hiszen nem teljes 

szinonímiáról van szó, pragmatikai jelentéstöbbletet hordoz a megáld az áld igei lexémával szemben, ugyanakkor 

pedig a meg igekötő le is szűkíti az alapige jelentését. 

A következő idézetben kiemelt epanasztrophé variációs ismétlésként Petőfi más versében is jelen van: 

 

„Milyen boldogság most a jó meleg szoba, 

S meleg szobában a barátságos család!” 

 

A téli világ (1845) című versben ez az alakzat subjectióba (fiktív dialogikus szerkezet) ágyazott 

epanasztrophéként alkot komplex alakzatot. A komplex alakzat fogalmát Gáspári László értelmezésében 

használom: „A komplex alakzatok […] valamely generikus szemantikai jegy alatt kapcsolódó, társuló alakzatok 

rendszere. Egy domináns szemantikai jegyen vagy pragmatikai kereten (mint globális struktúraszervező elven) belül 

a különféle alakzattípusok funkcionálisan társulva, egymásba, illetve egymásra épülve komplex alakzatokat 

képeznek, képezhetnek” (Gáspári 1997: 11). 

 

„Hol a boldogság mostanában? 

Barátságos meleg szobában.” 

 

Petőfi ezt az idilli képet is többször szerepelteti variációs ismétlésként különböző szövegekben. Ezeknek a 

látszólag redundáns elemeknek meghatározott funkciójuk van: egyrészt a befogadóval való közvetlen 

kapcsolatteremtés eszközei, másrészt az életmű egyes darabjai között is megteremtik a kapcsolatot. 

Petőfi költészete bővelkedik konvencionális szimbólumokban, amelyek egy része szociális érvényű toposz. A 

Petőfi költészetében alapmotívumokként szereplő szimbólumok ugyancsak közvetlen kapcsolatot mutatnak jelölt és 

jelölő között. J. Soltész Katalin ezeket az egyértelmű szimbólumokat konvencionális szimbólumoknak nevezi: 

„Konvencionális szimbólumok ezek, amilyeneket jól ismerünk a költészet évezredes hagyományaiból vagy 

éppenséggel a köznyelvből, a mindennapi életből” (J. Soltész 1964: 331). Az ilyen szimbólumok közhelyszerű 

toposzok, amelyek át- meg átszövik Petőfi egész életművét. Wacha Imre is utal rá, hogy ezek a konvencionális 

szimbólumok a Petőfi-szövegekben motivikus ismétlésként visszatérnek a különböző műfajú alkotásokban. „… a 

költő ezeket a szimbólumokat, ezeket a motívumokat egész életművében általában többé-kevésbé azonos 

jelentésben vagy hasonló fogalomkörbe tartozó jelentésben használja… olyannyira, hogy ezek a konvencionális 

szimbólumok – tartalmilag és formailag is – Petőfi belső és sajátos kliséivé, jó értelemben vett frázisaivá váltak. 

Költői egyéniségének legbeszédesebb bizonyítékai, hogy képes őket művészien és mindig újszerűen illeszteni 

verseinek szövegébe” (Wacha 1973: 72). 

Elemzett versünkben ilyen konvencionális szimbólum a palota és a kunyhó. A téli estékben a teljes metafora két 

pólusa antitézist alkot, amely egyúttal hiperbola is. E két szimbólum komplex alakzattá szerveződik a Palota és 

kunyhó című versben: 

 

„Most minden kis kunyhó egy tündérpalota” 

 

1.2. Az adjekciós alakzatok más alakzatokkal való társulásának és komplex alakzatokká szerveződésének másik 

kiváló példája A völgy s a hegy című 1848 januárjában született vers is. Korábban utaltam rá, hogy Petőfi 

költészetében a fent és a lent ellentéte kedvelt alakzat, amely az egyes szövegekben különböző „asszociációs 

holdudvart” létrehozva a legkülönbözőbb funkciókban fordul elő. Elegendő talán itt most csak az 1844-ben 

keletkezett Az alföld című versre utalnunk, melynek versindító képében a Kárpátok magas bércei és az alföld 

szembeállítása szerepel. Ez az antitézis motivikus ismétlésként már 1845-ben megjelenik az Úti jegyzetekben: 

„… folyton meredtek szemeim a Kárpátokra, az egymásra hányt millió piramisra. De lelkem, mint a gyermek, ki 

megpillantja, hogy gondviselője nem figyel rá, lelkem elsuhant észrevétlenül messzire, oda, hol nincsenek hegyek, 
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hol halmok is alig vannak, hol a Duna omlik méltóságosan, mint Vörösmarty hőskölteményei, hol puszták nyúlnak 

el, hosszan, mintha a világ végét keresnék, hol a látkör egy óriás palota, melynek tetején a napnak gyémántcsillárja, 

s oldalán a délibábok tükrei függnek, mikbe kedvtelve szemlélik magokat gulyák és ménesek […] ide, ide szállt 

lelkem a Kárpátokról, az én édes hazámba, a szép Alföldre” (Úti jegyzetek 455). 

A völgy s a hegy című versben is ez az antitézis ismétlődik. A vers címe deiktikus utalásként szervezi a szöveg 

tartalmi-logikai-érzelmi struktúráját, ily módon pragmatikus gondolatalakzat. A versindító anaforikus ismétlés két 

mondata olyan óhajtó modalitású feltételes időhatározói mellékmondat, amelyeknek főmondata az interpozíciós 

alakzat, a zárójeles főmondat. Funkciója a megszemélyesítés erősítése. 

 

„Ha én hegy volnék! (sóhajtott a völgy) 

Ha én hegy volnék! milyen isteni 

A csillagok szomszédságábul 

A nagyvilágra letekinteni. 

 

Az a boldog hegy, ott uralkodik 

Királyi széke dicső magasán, 

Körűlövedzi hódolattal 

Fejét a felhő tömjénfüst gyanánt. 

A kelő nap, első sugáriból, 

Tesz homlokára aranykoronát, 

S a lemenő palástul adja 

Rá végsugárainak bíborát.” 

 

A hegy királyként való megjelenítése és ennek a képnek a kibontása végigvitt teljes metafora, adjekciós alakzat. 

Enumerációval és hasonlattal válik a kép szemléletesebbé, s ezáltal komplex alakzattá. A negyedik versszak végén 

az anaforikus ismétlés az antitézissel, valamint az azonos tövű, csak ragjaiban különböző lexémák variációs 

ismétlésével, a polyptotonnal alkot újabb alakzategyüttest. A vers második szerkezeti egysége az előző 

szimmetrikus ellentéte. A tükörképszerűen felépített verskompozícióban az anaforikus ismétlések, az óhajtó 

modalitású feltételes időhatározói mellékmondatok és az interpozíciós főmondat a fő alakzatok, amelyek ebben a 

részben is komplex alakzattá válnak. 

 

„Ha én völgy volnék! (sóhajtott a hegy) 

Ha én völgy volnék! oh milyen rideg 

Ez a magasság, a dicsőség, 

Amelyet tőlem úgy irígylenek.” 

 

A következő versszakban az előbbi alakzatokat a poliszindetonnal kombinálódó, négy egymással szoros 

grammatikai és szemantikai kapcsolatban lévő mellérendelő mondat erősíti. Az első és a második mondat, valamint 

a harmadik és a negyedik egymással kapcsolatos viszonyban van, az 1. és 2. a 3. és 4. mondattal viszont ellentétet 

alkot. Az utolsó két sor anaforikusan ismétlődő mondatai tekinthetők geminációs alakzatnak is, mivel a puszta és a 

hideg egymás alkalmi szinonimái. A szinonímiáról mint adjekciós alakzatról szólva Fónagy Iván megkülönbözteti a 

valódi szinonimákat az alkalmiaktól. Mivel a szinonimának mindmáig nincs egyértelmű definíciója, valódi 

szinonimáknak a hangalakjukban különböző, azonos denotatív jelentésű, pragmatikai jelentésükben eltérő lexémákat 

tekintjük. „A skála másik végén az «alkalmi szinonimák» csak az adott kontextusban, csak egy bizonyos 

szempontból azonosítható szavak szerepelnek. Ilyen esetekben az eredetileg eltérő jelentésű szavak a szövegben az 

adott helyzetben gyakorlatilag egybeesnek… A szinonímia pusztán funkcionális. (A felhívó funkció szempontjából 

egyenértékűek a szavak.) Igen eltérő alapjelentésű szavak válhatnak alkalmi, funkcionális szinonimákká. Az alkalmi 

szinonímia alapfeltétele az objektív szemantikai tényezők értékcsökkenése, a szubjektív tényezők előtérbe kerülése” 

(Fónagy 1977: 401–402). 

 

„Engem talál az első napsugár, 

És az utolsó is rajtam ragyog, 
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És mégis mindig olyan puszta, 

És mégis mindig olyan hideg vagyok.” 

 

A két utolsó mondatban olyan zeugma van, amelyben a két összetett állítmány igei része, a kopula hiányzik az 

egyik névszói állítmány mellől. Meg kell azonban különböztetnünk a tipikus zeugmától, amelyben két lexémához 

tartozó önálló szemantikai jelentésű szó hiányzik. „Kapcsolatot alkotó detrakció a zeugma, amely többtagú 

szószerkezet valamely résztagjának elhagyása oly módon, hogy két paralel résztag közül a megmaradó átveszi az 

elhagyott résztag funkcióját is, egyúttal fölérendelt kapcsolatba kerül a többi taggal. Így jön létre több, ugyanazon 

módon rendezett szó vagy szószerkezet kapcsolata egy szintaktikailag föléjük rendelt szóval (ez többnyire ige vagy 

jelző)…” (Szabó G.–Szörényi 1988: 144–145). 

A verset záró két utolsó szakasz ellentétet alkot egymással. Szemantikai és térbeli ellentétet, amelyet erősít az 

enumeráció. De ellentét van az utolsó versszakon belül is. 

 

„Pillangó, harmat, csalogány, virág… 

Hiába hívom, egyik sem szeret, 

S mi odalenn enyelgő szellő, 

Az idefönn csatázó fergeteg.” 

 

Ha én völgy volnék! élnék ott alant 

A nagyvilágtól mélyen rejtve el, 

S cserélgetném a boldogságot 

A szép tavasz kedves szülöttivel!” 

 

Az egész versszöveg kompozíciójában az első és a negyedik, valamint az ötödik és a nyolcadik tartalmaznak 

variációs ismétlést, valamint szemantikai és térbeli ellentétet. E vers is megerősíti az antitézis és a paralelizmus 

mint adjekciós alakzatok komplexalakzat-építő szerepét. 

 

Összegzés 

 

Az elemzett Petőfi-szövegekben a leggyakoribb adjekciós alakzatok a reddíció, gradáció, epanasztrophé, 

enumeráció, poliszindeton, szinonímia, valamint az ezekhez társuló antitézis és a chiazmus. Ezek az alakzatok 

többnyire egymással társulva komplex alakzatokká szerveződnek a szövegben. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 

a költői szövegekben az egyes alakzattípusok nem mindig tiszta formában, a klasszikus alaptípusokban 

jelentkeznek, hiszen a mondanivaló, a művészi szándék és sok más tényező is befolyásolja ezek felhasználási 

módját. 

A fentebb felsorolt alakzatokon kívül Petőfi költészetének fontos alakzatai még az olyan hasonlatok és 

megszemélyesítések, amelyeknek alkotóelemei között nagyon közeli szemantikai kapcsolat van, azaz igen kicsi a 

távolság az alakzatot alkotó komponensek denotatív jelentései között. Petőfi szövegeinek képszerűségére jellemző a 

természetes jelentésátvitelek alkalmazása, amelyek annyira közel állnak a köznyelvi és a lexikalizálódott 

grammatikai alakzatokhoz, hogy első olvasásra nagy részük nem is hat már költői képnek. Ezen nem is 

csodálkozhatunk, hiszen a mai olvasó már azon a nyelven kommunikál, amelyet nagyrészt Petőfi és Arany formált 

ilyenné. Petőfi költészetében az ember és a természeti jelenségek, tárgyak szoros kapcsolatban vannak egymással. 

E dolgozat célja, hogy a két Petőfi-versben előforduló alakzatokat és alakzattársításokat elemezze. Nem 

törekedtem azonban teljességre az elemzésben, csupán a legdominánsabb alakzatokat emeltem ki, és a szövegben 

betöltött funkciójukat elemeztem. 
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MINYA KÁROLY 

 

 

A HIPERKORREKCIÓ MINT STÍLUSESZKÖZ 

Szándékos helyesírási és nyelvhelyességi hibák Parti Nagy Lajos: 

Sárbogárdi Jolán: A test angyala című giccsregényében 

 

 

Parti Nagy Lajos A test angyala (1997) című kisregénye sajátos stílusú szépirodalmi mű. Úgy is mondhatnánk, hogy 

a műnek csak stílusa van, cselekménye nincs, hiszen mindössze arról szól, hogy két fiatal halvány konfliktusokat 

legyőzve hogyan talál egymásra. A szerző egy fiktív személy, Sárbogárdi Jolán nevében írja meg bárgyú szerelmes 

történetét, ponyvaregények paródiáját. Bornírtságát elsősorban a szándékos nyelvhelyességi és helyesírási hibákkal, 

valamint a hiperkorrekt formákkal éri el. Az alábbiakban ezt kívánom részletezni és elemezni a funkcionalitás 

jegyében 

Hasonlítható a mű Csokonai Lili: Tizenkét hattyúk című alkotásához, bár abban az esetben a szerző, Esterháy 

Péter egy ideig titokban tartotta szerzőségét. Egy darabig Parti Nagy Lajos is élt ezzel a „próteuszi alakoskodással”, 

azonban – saját bevallása szerint – villámgyorsan lebukott vele. Más szempontból is hasonlítható egymáshoz a két 

mű. Tolcsvai Nagy így ír az Esterházy-műről: „A mai magyar irodalomban folyamatosan megfogalmazódó 

nyelvprobléma a stílusrétegzettségben megragadható stílusértelem által válik megragadhatóvá: Csokonai Lili 

(Esterházy) önmagát értelmezi a magyar nyelvvel és irodalommal, illetve a magyar irodalmat és nyelvet önmagával 

interpretálja, önmaga nyelvi kompetenciájával vetíti ki” (Tolcsvai Nagy 1996: 173). Igaz, a szerző, Parti tagadja ezt 

a fajta hasonlóságot egy vele készített interjúban: „A Péter választott egy irtózatosan erős, hatalmas sugarú, eleven 

nyelvet, és betette egy mai közegbe, szájába adta egy mai lánynak, aki nyilvánvalóan nem beszélhet így. Engem 

meg az érdekelt, hogy egy dilettáns szerző nyelvén és nevében csináljak egy lányregényt úgy, hogy közben nem 

bújok ki a szerepből. Ez egészen más. Annyiban hasonlít a két dolog, hogy mindkettőben nagy szerepe van egy 

adott és választott stílusnak.” A mű megírása tehát mindkét író számára valójában stílusgyakorlat volt. Esterházy 

archaizált, Parti Nagy pedig szándékosan alkalmazott hibás nyelvi formákat. 

Ennek az elemzése többféle kérdést felvet. Mindenekelőtt azt, hogyan értelmezik az olvasók ezt a szándékos 

hibahalmozást. Sok múlik az anyanyelvi kompetencián és szociokulturális háttéren. Minél magasabb, 

„információtelibb” az anyanyelvi intelligencia az olvasóban, annál jobban élvezi. Tolcsvai Nagy szerint „az irodalmi 

szöveg igen összetett stílusszerkezetet tesz fölismerhetővé, vagyis az olvasói stílustulajdonítás a maga 

összetettségében nem egyszerű stíluskijelölés. Miképp minden irodalmi szöveg esetében az elvárásnorma itt is a 

befogadó nyelvi tudásán túl irodalmi ismereteitől, az adott szerzőről való korábbi befogadásélményeitől, s attól 

függ, elsőre vagy többedszerre olvassa az adott szöveget” (Tolcsvai Nagy 1996: 170). A test angyala stílusát az 

olvasói stílustulajdonítással nyeri el. A nyelvi norma folyamatos megsértése miatt a nyelvi érzékenységen alapuló 

heurisztikus felismerés, a szándékolt hibák nevetségessé válása adja a mű élvezetét, akár többedszerre is. Ha nincs 

meg az olvasóban ez a nyelvi tudás, fogékonyság, akkor egyszerűen azt hiszi, hogy ez egy kifejezetten rossz írás, 

szerelemtől és ármánytól csöpögő Harlekin-füzetek és szappanoperák gyenge utánzata. Elemzésemben a 

hiperkorrekció, illetőleg a hiperurbanizmus fogalmát azért terjesztem ki, s sorolok be minden hibatípust ez alá, mert 

a stiláris szándék alapvetően ebből fakad. A hiperkorrekció, a hiperurbanizmus a helyesnek vélt, de a valóságban 

szabálytalan szavak, illetve nyelvtani alakok használata. Nagyon egyszerű példával szemléltetve: valaki a 

suksüköléstől való félelmében így szóltja fel a jelenlevőket: „Hallgatjuk csak meg a következő regényrészletet!” 

Vagy a szóda helyett is szoldát mond, nehogy a zöld– ződ hibájába essék. „A hiperkorrekció úgy fogható fel, mint a 

nyelvi folyamatokat irányító aktív tényező, mely a természetes tendenciák feletti ellenőrzést célzó erőfeszítés túlzó, 

kiterjesztett használatát jelenti” (Pléh 1990: 55). A túlzó használat a valakinek vagy valaminek végletes, mindenek 

feletti, hiper megfelelési szándékát jelenti. A napló egy dilettáns lányregényiparos metabelvárosi, metabuta, 

metabarbi, metabornírt lányregénye – ahogy a szerző nyilatkozik róla. Egy grafomán modorban, antiirodalmi 

nyelven megírt szentimentális, negédes történet (Jenei 1999: 452). 

A hiperkorrekció esetében Pléh Csaba szerint különlegesen tudatos, másodlagos ellenőrzésről van szó, s ezt az is 

igazolja, hogy a hiperkorrekció a pontosabb normakövetést, nagyobb tudatosságot involáló helyzetekben jelenik 

meg (Pléh 1990: 55). Egy avatatlan, dilettáns naplóregény írója ezt a helyzetet jeleníti meg, főleg ha még a kiadás 

gondolatával is kacérkodik. 
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A test angyalában használt hiperkorrekció a labovi rendszerezés szerint a felülről ható hiperkorrekciók közé 

sorolható, mindannak ellenére, hogy Labov a hangváltozás mechanizmusában tapasztalta ezt. Így fogalmaz: „Ha a 

legmagasabb státusú csoport presztízsmodellje nem egyezik egy formával, amelyet a többi csoport használ 

valamilyen szóosztályban, akkor a többi csoportnál feltűnik egy másik típusú hiperkorrekció: gondos beszédükben 

olyan formát kezdenek használni, amely még a presztízscsoport által kitűzött célnál is távolabb van a megváltozott 

formával” (Labov 1975: 282). 

A mű, mint a szándékos nyelvhelyességi és helyesírási hibák tárháza, olyan, mint az állatorvosi ló. Úgy senki 

nem beszél, ahogy Margittay Edina, a mű főszereplője. A regényben a sznob modorosság végletesítése történik. 

Műveltnek látszani akaró emberekre jellemző közhelyes nyelvi megnyilatkozások szövik át. A szereplők 

tökéletesnek akarnak látszani, azonban a látszatot elárulják a folyamatos nyelvi hibák. A felső tízezerhez akarnak 

tartozni, erre utal a nevek ipszilonosítása és doktorosítása. 

 

I. A helyesírási hibák mint a hiperkorrekció eszközei 

 

1. A mássalhangzó megnyúlásának a jelölése 

 

Mint ismeretes, intervokális helyzetben a mássalhangzók megnyúlnak a kiejtésben. Ezek egy részének hosszan 

ejtése helyes (pl.: egyelőre, kisebb, lopódzik), másrészt viszont helytelen (pl.: szalag, bakancs, hegesztő). Azonban 

írásban mindig jelöletlen a nyúlás. Csupán néhány -ság, -ség képzős főnév esetében történt meg kivételesen írásban 

is a nyúlás: bölcsesség, békesség, frrissesség. Ugyanakkor érdekes módon a regénybeli szavak a tájnyelvi 

mássalhangzónyúlást mutatják: méllyesztve, vajjon, újjólag, büffés, sőt egy szóvégi nyúlással is találkozhatunk: 

Hamlett. (Egyébként ez a tendencia nyújtja meg a következő ragos alakokat a nyelvjárásban: erőssen, óvatossan.) 

 

2. A magánhangzó megnyúlásának a jelölése 

 

A magánhangzó időtartamának változásában is csak egyirányú tendenciával találkozhatunk: a rövid magánhangzó 

helyett hosszúval írt alakokkal. Nyilván itt is a nyelvjárási ejtésmód rögzült részben, s hatott az írásképre. 

Ugyanakkor a felső nyelvállású magánhangzók kiejtése a köznyelvben ingadozik (pl.: hirdet, nyilvános). Ennek 

okaként azt szokták megadni, hogy kisebb a megterheltsége a felső nyelvállású hosszú–rövid párok 

jelentéselkülönítő szerepének. 

a. Rövid i helyett hosszú í: ímádta, fínom, ílyet, csínos, símult, hívatalos, megpuszílva, símogatta. 

b. Rövid u helyett hosszú ú: bajúsza, tanúlja, bámúlatos, múlasztott, gyógyúló, verbúválódott, kapú. 

c. Rövid ü helyett hosszú ű: űl, bűfé. 

 

3. Képzés helye szerinti részleges hasonulás 

 

A téves visszaütés sajátos példájának tekinthető az, amikor a szerző a képzés helye szerinti részleges hasonulást 

feltételez, s ezt így is írja: Bonbay, közönbösek, Szinpózium. Néhány esetben pedig a valóban bekövetkező képzés 

helye szerinti részleges hasonulás írásban jelölve van: külömben, bombonnal. 

 

4. A kételemű összetett szavak kötőjeles írása 

 

Ez a hibafajta a közhelyesírásban is gyakran előfordul, a kételemű, egybeírandó összetételeket szokatlanságuknál 

fogva és annak jelölésére kötőjellel írják – végső soron hibásan. A Parti Nagy-műben azonban a közismert szavak 

esetében is előfordul a kötőjelezés. 

a. Egybeírandó összetétel helyett kötőjelezés: Német-órák, köröm-cipő, barack-lé, Mű-pártoló, elő-menetelét, 

lélek-búvár, öröm-Anya, Külön-Tanár. 

b. Különírandó szószerkezet helyett kötőjelezés: kezit-csókolom, Főnök-férfi, Szép-szál (fiatalember), Üzleti-

Manager. 

 

5. Nagybetűsítés 
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Napjainkban is tipikus helyesírásai hiba, hogy a kis kezdőbetűvel írandó szavakat nagy kezdőbetűvel írják. 

Elsősorban az ünnepek, rendezvények, események írásakor fordul elő, akár szubjektív helyesírásnak is nevezhetjük, 

hiszen a hiba oka az, hogy a szót leíró igen szoros érzelmi töltéssel viszonyul az általa rendezett eseményhez. A 

regényben is az érzelem a fő ok, még pontosabban az áhítatos pátosz jelölője, elsősorban az „ájulásig” tisztelt 

személyek megnevezésekor: Magyar Költő, Romániai Nénikék, DR., Háziorvosuk, Bizalmasának, Barátja, Magyar 

Jószágot a Katicabogarat, Külföldiek, Nagyszülei, Főnökére, nagybetűs Élet, Szívben, Érzékekben. Időnként ez a 

hiba társul az egyébként egybeírandó szó különírásával: Házasság Kötő (terem), Wolks Wagen, Mikro Busza. 

Ugyanakkor a nagybetűsítés mint forma akképp áll ellentétben a tartalommal, mint a komikus eposzban: ebben is 

a kisszerű tartalom áll szemben az óriásira duzzasztott formával, s ez okozza a nevetségességet. „A regényben 

uralkodó »minden rendbe van« értékrend és a nyelvi káosz között feszülő ellentét ezt a talmi világot, ezt a 

bornírtságot leplezi le” (Jenei 1999: 455). 

 

6. Fölösleges idézőjelezés 

 

A szándékos helyesírási hiba körébe sorolom azt a jelenséget is, amikor a szerző olyan szavakat tesz idézőjelbe, 

amelyeket látszólag teljesen fölösleges így jelölni. Közismert, hogy az idézésen kívül az idézőjelnek újabban az is a 

szerepe, hogy a szó ellentétes értelmét jelezze, illetőleg legújabban a teljesesen újszerű összetételek, képzett szavak 

esetében szokták alkalmazni a publicisztikában. Itt a regényben egyikről sincs szó, a fölösleges idézőjel funkciója a 

túlzott magyarázás, szájbarágás. Ugyanis olyan közkeletű, köznyelvi metaforák, átvitt értelmű kifejezések kerültek 

idézőjelbe, amelyeket mindenki megért. Mintha a szerző és az olvasó valamilyen titkos ügyben összekacsintana – 

fölöslegesen. Például: „Kissé sápadt, vékony arcán eljátszottak a »gépmadarak« lámpásai.” 

Akkor is idézőjelez a szerző, amikor úgy érzi, valami igen különös szót használ – természetesen hibásan: Edina 

szinte szépvonalú orrában érezte az édes cukrászdai »milliőt«.” (Erre a későbbekben is olvashatunk példát.) 

 

7. Az idegen szavak hibás helyesírása 

 

A már fonetikusan átírt idegen szavak visszaidegenesítő helyesírása ugyancsak a túlzott megfelelni akarásból eredő 

hiperkorrekcióra vezethető vissza. Időnként olyan idegenszerű helyesírással találkozunk, amely az átadó nyelvnek 

(angolnak) sem felel meg: okay (oké), juice-t (dzsúszt), Condi-terem (konditerem), migrain-esen (migrénesen), 

Hipern-modern (hipermodern), nasholás (nassolás), chómába (kómába), fotöy-ben (fotelben), genant (zsenánt), 

Tush (tus), Sandwich (szendvics), Aerobic (aerobik), Boutik (butik). 

Időnként a magyar szavak is idegen formában olvashatók: Ropy (ropi), Művészethy (művészeti), orwul (orvul), 

Maryka néni (Marika). Az idegen szó paronimájával is találkozhatunk: A kis kollektíva nagy tapsával fogadták és 

ovulációval. 

 

II. A nyelvhelyességi hibák mint a hiperkorrekció eszközei 

 

1. A -ban, -ben rag hibás használata 

 

Az egyik legjellegzetesebb hiperkorrekciós hiba a -ban, -ben rag használata a -ba, -be helyett. Például: visszazökken 

a gondolataiban, keresztben teszi a lábát, leszaladt a vásárcsarnokban, szívemben zárva. 

 

2. Az -i képző hibás alkalmazása 

 

A képző, jel, rag sorrendjét, pontosabban a rag szózáró szerepét nem veszi figyelembe a szerző. A rag után -i képzőt 

alkalmaz. Ezzel sajátos tömörítést ér el, ugyanakkor megnehezíti az értelmezést. A köznyelvben leggyakrabban a -

ban, -ben után fordul elő mint nyelvhelyességi hiba, feltehetőleg a -beli képzőszerű utótaghoz való hasonlósága 

okán. Például: pénzbeli támogatás helyett pénzbeni támogatás. A nyelvújítás korából két ilyen szavunk maradt fenn: 

a nagybani és a természetbeni. Ezt a nyelvhelyességi hibát fokozza Parti Nagy oly módon, hogy többféle rag után 

alkalmazza az i képzőt. A példák után a javítást is közlöm, bár természetesen tisztában vagyok azzal, hogy így a mű 

elveszíti értékét, hiszen lényege éppen az ebből fakadó stílushatásban rejlik. Azonban úgy gondolom, hogy ezt 

jobban érzékeltetni tudom, ha a köznyelvi, helyes változatot is közlöm a kontraszt jegyében is. Ugyanakkor azt is 
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meg kell jegyezni, hogy a szándékos nyelvhelyességi hibák stílushatása azért erőteljesebb, szembetűnőbb, mert ezek 

a hibák egyértelműbbek, nyilvánvalóbbak, mint a szándékos helyesírási hibák. 

a. -ban rag után: nadrágbani térdei (a nadrágban levő térdei) 

b. -tól rag után: „A szép pálmafáktóli folyosón kifújta magát.” (pálmafákkal övezett, pálmafákkal teli) „…de az 

őszi estében való kellemetlen felfázásoktóli éh erősebb volt délibábos Romantikájuknál.” (..de a kellemetlen 

őszi estén a felfázástól való félelem erősebb volt délibábos romantikájuknál.) 

c. -n rag után: „DR. Havas Tamás ajtóni kilépésére lett figyelmes.” (Arra lett figyelmes, hogy dr. Havas Tamás 

kilépett az ajtón.) „…nyakláncára tűzte fel a kis kilincseni figyelmességet (a kilincsen található, a kilincsre 

akasztott figyelmességet, ajándékot). 

d. -val rag után: „…férfi a férfivali beszélgetés során…” (mint férfi a férfival). 

e. -nél rag után: „…hogyan mondjam el ebédnéli mély élményemet…” (az ebédkor átélt mély élményemet) 

Mint látható, ezek a képzett szavak általában idő- és helyhatározós szószerkezeteket tömörítenek. 

 

3. A szólások helytelen használata 

 

Pléh Csaba szerint a stigmatizáció és ellenpárja, a hiperkorrekció olyan helyeken jelenik meg, ahol valamilyen 

inherens bizonytalanság van magában a nyelvi rendszerben. A bizonytalanság az oka a keveredésnek is, így a 

szóláskeveredésnek, amikor két hasonló elemekből álló vagy rokon jelentésű szólás egyszerre bukkan fel a beszélő 

tudatában, s a szóvegyüléshez, kontaminációhoz hasonlóan egybeolvad egymással. Ez rendszerint értelmi bicsaklást 

vagy képzavart okoz, megtöri a kifejezés megszokott hangulati színét és egységét. Éppen ezért a szándékos 

szóláskeveredés gyakran a tréfának, a nyelvi humornak az eszköze (NyKk. II. 872). A Parti Nagy-műben ez gyakran 

társul a szerkezetkeveredéssel, és az eufémia, „a nagyon szépen mondani akarás” következménye. A benne rejlő 

stílustörés jellemzője, hogy leggyakrabban a hivatalos és fennkölt elegyedik egymással. Például: 

„…(számítottam rá), hogy keserű kosár nem ér” (nem kapok kosarat X nem lesz keserű a szám íze) 

„…a józan észt sutba se véve…” (sutba vet X figyelembe vesz vmit) Ebben az esetben a keveredés értelmi zavarral 

is jár, hiszen a kontaminált frazémák ellentétes értelműek. 

„Két kézzel »kapkodott« a levegő után” (kapkodta a levegőt X két kézzel kapott vmi után) Bár ebben az esetben 

az idézőjelezés utal a szó átvitt értelmére (l. fentebb), azonban a szó konkrét értelme ebben a szövegkörnyezetben 

nem homályosul el. 

„Edina rendben van végre a kerékvágásával.” (Edinának rendben van a dolga X minden megy a maga 

kerékvágásában;?) 

„…az erős kacagás kétséget nem fért hagyni” (nem hagyott kétséget afelől X kétség nem fér hozzá) 

„…hiba csúszott a krétája köré…” (hiba van a kréta körül X hiba csúszott vmibe) 

„Ezzel elárultad a fogad fehérjét most és mindörökké.” (elárulta magát X kimutatta a foga fehérét) 

„Pirult lángba Margittay Edina…” (pirult el X borult lángba) 

A kötött frazéma pontatlan használata időnként olyan fokú, hogy csak a kulcsszavakból következtethetünk az 

eredeti változatra. Ugyanakkor tömörít is ez a megfogalmazásmód. Magyarázat, illetve szövegkörnyezet szükséges 

az értelmezéshez. 

„…a Vadász-terem (sic!) olyan kapú (sic!), ahonnan csak ásó, kapa, nagyharang által bírunk majd kijönni. (Ásó, 

kapa, nagyharang válasszon el! A vadászterem házasságkötő terem.) 

„…öröm és üröm turmixából mégis az előbbi került ki győztesen.” (Üröm az örömben.) 

„…jó emlékek gyűltek szájába összefutva a múltról.” (Összefutott a nyál a szájában, amikor a múltra gondolt. 

Ebben a formában is képzavargyanús a mondat.) 

„A megsemmisült Nőbeteg (sic!), mint az ujja, egyedül botorkált nem múló szárnyaszegettségében a Lift (sic!) 

felé.” (Egyedül van, mint az ujja.) 

„Ti, Hamlett-típusú fiatalok jól tudjátok, hogy modern korunk ambivalenciája, mint réten a csillag…” (…mint 

égen a csillag) 

„Nadrágbani térdei egymáshoz koccantak, mint a kocsonya.” (Remeg, mint a kocsonya.) 

Ez utóbbi példa is jól mutatja, nem egyszerű hibás használattal találkozhatunk. Annál bonyolultabbak az így 

megalkotott mondatok, asszociációs módon lehet megtalálni az odaillő szóláshasonlatot. Még inkább így van ez a 

következő példákban. 

„Étvágya, mint a szög, visszatért.” (Olyan éhes volt/ olyan volt az étvágya, hogy a vasszöget is megette volna.) 
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„…így becsületes gerinccel állhat édesanyja tekintete elé…” (egyenes gerinccel, becsületesen) 

„…olthatatlan mozdulattal magához rántotta a Test Angyalát.” (olthatatlan vággyal) 

„A filozofálás Edinának is kenyere volt.” (kedvenc elfoglaltsága volt) A szerkezet csak tagadó formában 

használatos: nem kenyere vmi. 

„Dénes arca alól kiszaladt a »talaj«. Fehér lett, mint a fal. (Dénes lába alól kiszaladt a talaj. Kiszaladt arcából a 

vér.) 

„Az eltelt események jellege szinte szárnyat adott golyós tollának (sic!).” (szárnyat adott gondolatainak) 

 

4. Képzavar 

 

A képes kifejezések a stílus szemléletességét hivatottak szolgálni, viszont a komikum forrásává válnak, ha 

kapcsolatuk megszakad a valósággal, és zavaros, össze nem illő, elvont és konkrét elemekből állnak össze. A Test 

angyalában elsősorban úgy jön létre, hogy a szerző elkezd egy képet kibontani, majd egy oda nem illő másik képpel 

vagy fordulattal fejezi be. Ez különösen jó eszköze a hiperkorrekciónak, hiszen a dilettáns lányregényszerző az 

érzelmek magas fokára kíván hágni (stílusosan szólva), s ennek legjobb eszköze a képet képre halmozó, látszólag 

szenvedélyes, álszentimentális fogalmazásmód. 

„Révbe ért az életem, melynek folyója oly medrére talált, ami házassággal fog végződni. ” 

„..kedv- s étvágytalanság fogta el vasmarokkal…” 

„…miközben fel-feltörő halk sírása gejzírként övezte orcáját…” (Ebben a mondatban még az érzékek is 

keverednek: a hanghatás (halk sírás) a látvánnyal (a gejzírként feltörő könny). 

„…ezerszer hagyta el ajkát, sírással áztatva a nappali látszat csalóka kérge alatt…” 

„Az igaztalan felvetések ekkor felkeltették a lobbanékonyság fáklyáját…” 

„Egész testében érezte a látogatási idő mézét.” 

„…szemek játékával telt meg a levegő.” 

A képzavart a mondathoz fölöslegesen hozzátoldott szó okozza az alábbi két példában. 

„Éppen idáig jutott gondolatai láncszemében…” 

„…egy fényképre esett tekintete árja.” 

A képzavart hasonlattal fokozza a szerző az alábbi két példában. 

„Kusza gondolatai egymás sarkát taposták, mint az őszi fellegek…” 

„Edina úgy hánykódott zavaros álmai tengerén, mint egy törékeny sajka, melynek pizsamája hol hideg, hol meleg 

volt számára…” 

Az alábbi két mondatban pedig éppen ellenkezőleg, hiányzó szavak (is) a képzavar forrásai. 

„…»hányaveti« modora mögött nagyon melegszívű barátnő lobogott…” (barátnő szíve) 

„…a festészetre terelte a fonalat.” (a beszélgetés fonalát) 

S végül egy példa a szócserére. 

– Jó reggelt, Tamás! Dobta vissza a találkozás fonalát a lány.” (a beszélgetés fonalát) 

 

5. Stílustörés 

 

Az előző csoport hangulatával ellentétben éppen a túlzottan tárgyilagos hivatalos stílus okozza  a műben a 

stílustörést, s lesz ellentéte az érzelgős előadásmódnak. (l. szóláskeveredés) A kettő kontrasztja nagyobb hatást ér el, 

ugyanakkor ez a tudálékos, pontosnak, precíznek tűnő, nehézkes, bonyolult és nyakatekert hivatali zsargon a 

szándékoltság jegyében eltorzulva, mesterkélten utánozva jelentkezik a műben valódi hiperkorrekciós formában. 

„…egyéb teendője mellett nem tudott fokozottan helytállni a háztartás terén…” 

„…nem engedett szabad folyást emlékei megrohanásának munkaidőben.” 

„…»kis« és »nagy« metró, továbbá »troli« érintésével kellett utaznia…” 

„Sajnos további személyes megkeresésedre nem volt módom.” 

„Köszönöm, anyukám, szíves hozzáállásod, még ha tanácsod nem is érint.” 

„…hisz a körülmények, fel nem vettségem Külkerre … határt is szab.” 

„Csak Edina dobogó szíve és a szagelszívó berendezés behallatszása a konyhából verte fel a szanatórium 

csendjét…” 

„…Tévéjátékát az elmúlt napokban mutatta be a Magyar Televízió nagy közönségsikertől csüngve.” 
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„…megbántottságára sem tapadt gyógyír…” 

Helyenként a stílustörést az oda nem illő szak- és tudományos szavak okozzák. 

„…vélünk konvergáló tiszta szándékod…” 

„A gondolatok vadul cikázni kezdtek elméjében, mint molekulák az atommag körül.” 

„December hónap elején például kis kacsintás égisze alatt így szólt…” 

Bizalmas stílushatású kifejezés kerül a fennkölten megfogalmazott mondatba: 

„…csókok garmadája hagyta el ajkukat…” 

„Te is csak hitegetést halmozol hitegetés hátára velem szemben!” 

 

III. Intertextualitás 

 

A szövegköziség ismert fogása a szépirodalmi műveknek, azaz valamely költő, író gondolatainak beépítése a saját 

műbe. A Parti Nagy-műben közismert, időnként szállóigeszerű idézetek fordulnak elő meglehetősen eltorzítva vagy 

csak allúziószerű utalás formájában. A műveltség látszatát és az álfennköltséget árasztó mondatok ugyancsak a 

beszélő (író) hiperkorrekciós magatartásáról árulkodnak. (Időnként idézőjelezéssel ki is emeli ezt a részt az író.) A 

szereplők, elsősorban Margittay Edina az idézetek gyakori alkalmazásával megpróbálnak változatosan, tartalmasan 

beszélgetni, a triviális társalgást akarják elkerülni, de nevetségessé válnak. 

„…(a hegedűs Bácsi) ma oly’ szokatlanul korán kezdte szép zeneszámait s a »nyűtt vonót«…” (Vörösmarty 

Mihály) 

Olyan pontosak vagyunk, ahogy a Csillag ragyog az égen. Persze csak úgy érdemes!” (József Attila) 

„Valamint papi kackiás bajúsza (sic!) midőn kapáját megpedrése közben a küszöbre teszi.” (Arany János) 

„Ugyan, Én nem lógok a mesék tetején, Macikám!” (József Attila) 

„Ne csalfa vak reménykedj!” (Csokonai Vitéz Mihály) 

„…úgy vártam reád a rendkívül hűvös teraszon, mint testnek a kenyér!” (Shakespeare) 

„Szeretlek … mint a vérpadig.” (Jókai) 

„Nem szeretnék »bunkó«, illetve porcelánbolt lenni. »Vagy nem lenni«.” (Shakespeare) 

„…de a tett »halála« a tétlenség.” (Madách Imre) 

„…de a szó már elszállt, és nem lehetett semmissé tenni röptét a nehéz kőnek.” 

Ebben a mondatban két szállóige vegyülése található: A szó elszáll, az írás megmarad és Arany Toldijának egy 

ismert mondata: Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg… 

„Hittem szép szavadnak, mégis megcsaltál ezzel a durvasággal.” (Csokonai Vitéz Mihály) 

„De »nédd« csak a lent, hol a völgyben a hó hullása tisztára olyan, mintha a Nagy Természetfelelős ebédezne.” 

(Petőfi Sándor) 

„Még sokáig birkózott hasadt lelkének két fele egymással…” (Arany János) 

Talán senki sem gondolta volna, hogy a helyesírási és nyelvhelyességi hibák teljes tárháza a képzavartól az 

intertextualitásig szépírói stílusérték szolgálatába állítható. Aki elolvassa ezt a művet, olyan csemegére lel, amelyet 

csak csipegetni, hosszan tartóan ízlelgetve majszolni kell, s nem egyszerre behabzsolni, még ha habszódia is a 

műfaja… 
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NAGY L. JÁNOS 

 

 

A KÖLTŐI RETORICITÁS FOGALMÁHOZ 

 
„Mert nem csak te írod a könyvet, 

ugyanakkor a könyv is ír téged.” 

(Márai Sándor: Föld! Föld!) 

 

1. A retorika, a retorizáltság, a retoricitás 

 

Az alábbi gondolatmenet egy fogalmat kíván körüljárni, s ezzel a körüljárással igyekszik tisztázni is. A ’retoricitás’ 

az utóbbi évtizedben gyakori fogalom a modern és a posztmodern irodalomtudományi és nyelvtudományi (egy 

szóval: filológiai) diszkurzusban. 

Az Idegen szavak szótárában az alábbit olvashatjuk: 

„retorika gör-lat 1. irod szónoklattan, a szónoki beszéd elmélete 2. irod a nem szépirodalmi prózai műfajok 

elmélete 3. pejor hangzatos szónokiasság” (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Akadémiai 

Kiadó, 1994: 669.) – „retorikus gör-lat 1. A retorikával kapcsolatos, rá vonatkozó, rá jellemző 2. szónokias 3. pejor 

hangzatos, de üres; fellengzős, tartalmatlan” (uo.) 

A retoricitás, azaz a retorikusság valamely szövegnek a retorikai jellege, a retorikai vonásokkal rendelkezése, 

retorizáltsága. Egyes vélemények szerint a retorizáltság formai szabályosság, az e szerint konstruált szöveg 

jellemzője, … a retorizáltság meghatározott műfajokhoz, szövegtípusokhoz is köthető sajátossága az irodalmi és 

nem irodalmi szövegeknek. Újabb kérdés lehet, hogy a „formai szabályosság” kifejezés tartalma pontosan hogyan 

értelmezhető. (Ebben a gondolatmenetben természetesen nem a pejoratív jelentésárnyalatok [„hangzatos 

szónokiasság”] lesznek a számunkra fontosak; nem mintha tagadni kívánnánk ezeknek a jogosultságát, de nem 

ezekre kívánunk koncentrálni.) A továbbiakban a retorizáltság hagyományos (a fentiek értelmében: hagyományos és 

modern irodalomtudományi) fogalmából indulunk ki, és egyéb megközelítési lehetőségekkel s a posztmodern 

felfogással való összevetés során alakítjuk ki véleményünket. 

A retorizáltságnak a korábban megszokott fogalmában alapvetően kétféle tartalom rejtőzik: ezek közül az egyik a 

nyilvános beszédben (tegyük hozzá: és írásban) a meggyőzés gyakorlatát szolgáló sajátosságok együttese; a másik a 

szép beszéd, az ékesen szólás, az ékesen írás követelménye és praxisa. (Pl. Vígh Árpád: Retorika és történelem. 

Gondolat, 1981.) Ilyen módon az elvi és gyakorlati szempontból tudatosan szerkesztett szöveg eszközeinek 

együttese szolgálja a szónoki célokat az első értelemben; az esztétikai szempontot kiemelő szerzői tevékenység (és 

eredménye) tanúskodik a másodikról. Az esztétikusan, azaz szépen beszélés és írás (vö. belletrisztika, m. 

szépirodalom) a görög paideia-eszményben etikai és esztétikai tartalmakat hordozott, s a kalokagathia tanában, pl. 

Arisztotelész Eudémoszi etikájában egyetemes esztétikai kategóriává vált. (Tóth Sándor: A latin humanitas 

poétikája. I. Institutiones generales artis poeticae. Gradus ad Parnassum Kiadó, Szeged, 1998.) 

 

2. Az alkotó, a szöveg és a befogadó 

 

A szövegtan létrejöttétől kezdve a kutatás az irodalmi textusoknak a vizsgálatát abban a hármasságban képzelte el, 

amely az irodalmat mint a kommunikáció egyik jelenségét fogta fel; eszerint vagy az alkotóra, vagy magára a 

szövegre, vagy a befogadóra helyezte a hangsúlyt. Ebben a hármasságban a szövegekben is alkotócentrikus, 

szövegcentrikus és befogadócentrikus megközelítést elkülönítve természetes, hogy a három irány más és más kutatói 

lehetőségekkel rendelkezik. 

Az alkotó felől közelítve az intenciók, a kiváltó tényezők és a műalkotás születésének a körülményei 

hangsúlyozódnak. Ebben az irányban sajátos történeti és diszciplináris tényezőket érdemes figyelembe venni, az 

ontológiai meghatározottság szempontjából figyelemreméltó Hankiss Elemérnek A népdaltól az abszurd drámáig 

című tanulmánya. A történeti szempontok azért hangsúlyozhatók, mert az egyes korok másként és másként 

értékelték az alkotó személyiségének jelentőségét: az énkultusztól egészen a névtelenbe burkolózásig számos 

változatot ismerünk az évszázadok során. (Bizonyos időszakokban a szerzői én és a lehetséges különböző ’ego’-k 

elemzése a narratívák vizsgálatában sokak érdeklődését ragadta meg.) Az egyes diszciplínák itt figyelembe vehető 

kompetenciájának kérdésében releváns például az alkotás folyamatának és az alkotó egyéniségnek az együttes 
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figyelembevétele, az alkotáslélektan, az ihletelemzés, a tudatos / féltudatos / tudattalan szférák elkülönítése és 

egymásra vonatkoztatása, a témák önállóságának / átvételének kérdése, a variációk és az „ultima manus” 

szentesítette szöveg egybevető vizsgálata, a múzsa / múzsák szerepének elemzése, a kiváltó élmények vizsgálata, – 

azaz számos filológiai, történeti, lélektani, szociális, poétikai stb. tényező. Maguknak az intencióknak a kutatói az 

egyes korokban azt a kérdést hangsúlyozták: irodalomnak szánta-e a szerző az adott szövegművet. Pl. József Attila: 

Szabad ötletek jegyzéke … Ilyen módon tehát releváns kérdéssé válik a szövegekben a szándékolt és a spontán 

retoricitás vizsgálata, a Fónagy Ivántól hangsúlyozott feszítés – oldás szándékolt és spontán elemeinek sora. 

A szöveget előtérbe helyező felfogás – bevallottan az adatokat, élettényeket pozitivista módon tisztelő 

irodalomtörténeti nézőponttal szemben – magát a textust kívánta elemezni, gyakran határozottan elszakítva minden, 

a szöveget a valósághoz kapcsoló köteléket. A szövegcentrikus (előbb: műcentrikus) elemzések a szerzőjétől 

elidegenedett fenoménként értelmezték az irodalmi szöveget. Ennek a felfogásnak a hívei korábban is az esztétikai 

értékeket igyekeztek védeni, hogy ne lehessen a tekintélyelvet érvényesíteni a művek rangjának, színvonalának 

tárgyilagos megítélése helyett. Igazi főszerepet a strukturalista szemléletű szövegelemzésekben tulajdonítottak az 

elemzők ennek a megközelítésnek; tegyük hozzá: számos ponton igen könnyű volt érvelniük a korábban 

megszokott, a műveket túlontúl is a szerző élettényeiből, szociális körülményeiből levezető szokásokkal szemben. A 

szöveg értelmezésében Hankiss Elemér hangsúlyozta oszcillációs felfogásban helye van a két sík között ide-oda 

játszó figyelem, érzelem, hangulat és értelem szövegbeli tényeinek és hiányainak (mai megfogalmazásban: 

explikálódott és implikálódott, illetve explicit és implicit momentumainak). Az explicit és implicit információk, 

kifejtett és ki nem fejtett közlésrészek értelmezésbeli együtteseit Békési Imre fejtette ki köteteiben és 

tanulmányaiban (1993, 2001). 

A befogadót a legfőbb tényezőként elismerő irányzat, a befogadócentrikus megközelítés az irodalom és a 

közönség egymásra utaltságának alapelvéből indult ki, s az eszköztára a recepcióelemzések sorával bővült. 

Gondoljuk meg: a szövegdefiníció az ÉrtSz. megfogalmazásában is ezt emeli ki: amit a befogadó szövegként 

értékel, az szöveg. Mutatis mutandis: amit a befogadó irodalomnak értékel, az irodalom. Számos újabb érvet a 

„vendégszövegek”, „talált szövegek” hoztak a diszkurzusba, l. Tandori Dezső kötetének címét is: Egy talált tárgy 

megtisztítása. Ez az így felfogott intertextualitás egyrészt jól illeszkedik Goethe és Babits világirodalom-

felfogásához vagy a Wellek–Warren-monográfia alapelveihez (a világirodalom mint végtelen szöveg), másrészt a 

kutatók igen hatásosan érvelnek a posztmodern elméletében a szövegek szövegvariációkként, lényegükben retorikus 

fenoménként való megítélésében. (Erről később.) Az mindenképpen, elvi szempontból is fontos, hogy mennyire 

állapítható meg a közönségre gyakorolt hatásspektrumban az intencionált és a spontán retoricitás: hogy a befogadó 

közeg éppen akkor, éppen ott, éppen olyan körülmények között találkozott a szöveggel. Jó példa lehet a Nemzeti dal, 

ekkor a ható és stimuláló tényezők együttesére célszerű gondolni. S az értelmezésben József Attila gondolata („a 

vers minden pontja archimédeszi pont”) érvényesül a valóságos fogadtatásban. 

Petőfi Sándor János hármas megközelítése – a didaktika céljait is szolgálva – 1996-ban a Szövegtani 

kaleidoszkóp 1. Antológia című kötetben az irodalmi szövegek vizsgálatában a nyelvi elemek együtteséhez 

rendelhető tulajdonságokról ír. A szöveget nyelvi elemek együttesének felfogva, a fentebb már elemeiben említett, a 

Magyar értelmező kéziszótárból idézett szövegfogalomhoz hozzáfűzi: „Az, hogy el tudunk-e fogadni szövegnek 

valamit, elsősorban nem ennek a valaminek a megformáltságától és műfaji, tipológiai, esztétikai stb. minőségétől 

függ, hanem azoktól a kommunikációs helyzetre jellemző körülményektől, amelyek között alkotója megalkotja és 

befogadója befogadja… Azt a döntésünket, hogy mikor tekintjük nyelvi elemek egy adott együttesét szövegnek, 

célszerű elsősorban attól a külső körülménytől függővé tennünk, hogy a nyelvi elemeknek az adott együttese 

véleményünk szerint betölt-e kifejező vagy közlő szerepet (KOMMUNIKATÍV FUNKCIÓT) abban a kommunikációs 

helyzetben, amelyben létrejött, illetőleg befogadása megtörténik, azaz: véleményünk szerint van-e ott ’egységet 

alkotó egész’-ként értelmezhető ’mondanivaló’-ja. A szövegnek elfogadott nyelvielem-együttes minden egyéb 

tulajdonsága csak ettől a döntéstől függően játszik szerepet. 

A nyelvi elemek ilyen módon szövegként elfogadott együttesének közelebbi elemzésekor (leírásakor) ajánlatos 

különbséget tennünk annak MEGFORMÁLTSÁGA, valamint MŰFAJI-TIPOLÓGIAI, ESZTÉTIKAI, STILISZTIKAI stb. 

MINŐSÉGE között.” (13–15. A kiemelések az eredetiben, N. L. J.) Az első tényező önmagában is értelmezhető: az 

elokúció eszközei nyomon követhetők a szóbeli és írásbeli szövegek megfogalmazásában. Ami a szóbeli 

megjelenítést illeti, a személyiség teljes eszköztárával kommunikál, beleértve nem nyelvi tényezőket is, – s az 

írott/nyomtatott textus is operál(hat) számos nem nyelvi eszközzel, pl. grafikonnal, táblázattal, a kiemelés számos 

eszközével. A műfaji-tipológiai, esztétikai, stilisztikai stb. minőség értékelő megközelítésmódja – éppen az irodalmi 
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szöveg megítélésének, értékének meghatározásában – a megformáltság tényezőit is figyelembe veszi, s az 

objektivitás tárgyilagossága érdekében alkalmaz szövegen kívüli szempontokat is. Ilyen módon a két fenti 

tényező(csoport) az elemzésben heterogén összetevőket érvényesít: tekintettel van (kell lennie?) irodalmi, 

szövegnyelvészeti, irodalmon kívüli megközelítésekre is. 

Az itt említett hármasság a saussure-i jelkoncepció talaján kifejlesztett, az imént az alkotóra, a szövegre és a 

befogadóra koncentráló hármassággal párhuzamos: a retoricitással kapcsolatosan figyelembe vehető tanulságai is 

vannak. Elég arra utalnunk, hogy a kommunikatív funkció és a retoricitás elszakíthatatlan egymástól; hogy a 

megformáltság és a retoricitás nem létezhetik egymás nélkül; hogy a retoricitás a befogadáskor fejti ki hatását… Jó 

példa erre minden, a hiányaival (implikátumaival) is hatást kifejtő szöveg. 

 

2.1. Saussure-től Petőfi Sándor Jánosig 

 

A szemiotikai textológia interpretációs modelljének kidolgozásában Petőfi Sándor János (1988, 1999) a saussure-i 

jelfelfogás továbbfejlesztőjének bizonyul. Az előbb dominánsan verbális szövegekre, majd korlátozás nélkül minden 

egyes textusra, azaz tudatosan multimediális szövegekre kidolgozott elmélet összetevőiben és azok 

tárgyalásmódjában a fizikai jelhordozó formai felépítésében és a nyelvi-jelentéstani felépítésben egyaránt elvi és 

gyakorlati jelentősége van a hatás retorikai eszközeinek. A modell összetevőit tekintve a fizikai megjelenési forma 

hangzásától és írott/nyomtatott figurájától kezdve releváns hatásszerepe van a szó szerint közölt értelem relációs, 

konfigurációs és inferenciális tartalmainak, s természetesen retorikailag ugyancsak fontosak a képi (csak részben 

verbalizálható) és a tapasztalati (szinte nem is verbalizálható) értelem tényezői. Ami pedig a jelölt világdarab 

tényezőjét illeti, a frame-szemantika és a szcenárióelemzés egyaránt az elvárás és a megvalósult közlés együttesének 

vizsgálatával válaszolhat a hatás eredményességének kérdéseire. 

A szemiotikai textológia interpretációs modellje itteni témánk felől nézve egy újabb szempontból is igen fontos 

elméleti és gyakorlati tanulságokat hozott. A teoretikus szinten figyelmet érdemel az a sajátossága, hogy a többféle 

médium (kód, jelrendszer, eszközrendszer) alkalmazásával operáló szöveg esetében ennek a többféle jelrendszernek 

az együtteseként fölfogott ’kommunikátum’ szükségessé teszi az egyes kódok közötti koordináció / hierarchia 

kérdéseinek vizsgálatát. Ez az oka annak, hogy a verbális textus multimedialitásában Petőfi Sándor János a 

’dominánsan verbális szöveg’ terminust alkalmazza. Ami magát a praktikus oldalt illeti, az interpretáció folyamata 

előírja az adott kód (vizuális, nyelvi, képi, grafikai, zenei, pantomim, gesztusnyelvi stb.) eszközrendszerének és az 

alkalmazásának a megfelelő szintű ismeretét az értelmező számára. Ez az a szempont, amely szerint el kell dönteni, 

hogy a nyelvész kompetenciája (általánosabban: a filológus kompetenciája) meddig terjed(het). Ha pl. a szöveg, 

amelynek értelmezéséről szó van, zenei kóddal is operál, a filológus számára a muzikális részek (akár az énekelt 

dallam, akár a kísérőzene esetében) csakis releváns zenei ismeretek felhasználásával elemezhetők. 

Elvileg és gyakorlatilag egyaránt fontos a szöveg megközelítése szemléleti oldalról: az egészre koncentrálás 

alapkövetelmény, minden egyes részlet – tekintet nélkül arra, milyen kódot (kódokat) alkalmaz – holisztikusan 

értelmezhető. Vagy: éppen a multimedialitás kommunikátumainak léte kötelezi az elemzőt a médiumonként 

(alkalmazott kódonként) elvégzendő értelmezésre, s ezek után a médiumonkénti eredmények egymáshoz igazítására, 

egységesítésére. Ennek a moduláris szemléletnek Kertész András és Petőfi Sándor János írásaiban olvasható a 

modern elmélete; – s a holisztikus gondolkodásmód elmélete látszik a legfontosabbnak lenni Tolcsvai Nagy Gábor 

(1996, 2001) köteteiben. A fentieknek megfelelően további kérdés az egyes médiumokat összekötő-összekapcsoló, 

együttesként felfogó mechanizmusnak – mint sajátosan a modulokat egymás számára alkalmazhatóvá tevő 

közvetítőnek – az alkalmazása; vagy például a moduláris megközelítésben az interpretátor számára újabb 

feladatokat jelent a médiumok egyes szintjein végzett elemzési eredmények egymáshoz viszonyítása stb. 

Az értelmezésben a retorizáltságra koncentrálás kiemelése erre a tényezőre szűkíti az interpretátor figyelmét, s 

ebben a vizsgálatban a kutató különös figyelemmel elemzi az ismétlés hatástényezőit. Petőfi Sándor János az 

ismétlést a szöveg megformáltságában eminens fontosságú texturális tényezőnek tartja, s az erre az összetevőre 

vonatkozó tipológiákra is utal. Emeljük ki ugyanakkor: az egyes szövegen, az egyes irodalmi mű textusán végzett 

ismétléselemzést válasszuk el a különböző szövegekben megvalósuló ismétlések összehasonlító vizsgálatától. S 

főként: a retorizáltságban a szerzők az ismétléseken kívül számos egyéb lehetőséget alkalmaznak, a befogadók sok 

más tényezőre is felfigyel(het)nek. 

A nyelvi és nem nyelvi retoricitás fontos szerepet játszik az imént röviden jellemzett szemiotikai textológiai 

modellben. Ennek a modellnek az alkalmazásában egyrészt a nyelvre vonatkozó ismeretek és a világra vonatkozó 
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ismeretek kettősségére, másrészt a jeltudományi alapkategóriák: a szintaxis, a szemantika és a pragmatika 

lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet. 

A jelkomplexust (jelegyüttest) felvázoló Petőfi Sándor János külön is választja, egybe is vonja a jelölő-jelölt 

viszonyban kiemelt tényezőkre nézve a nyelvre vonatkozó (nyelvileg kifejezhető) tudást és a világra vonatkozó 

tudást (mint ismeretek, hiedelmek, feltételezések halmazát). A nyelvi jelentéstani felépítés (a korábbi 

megfogalmazásokban a sensus) egyesíti a kétféle tudást: itt tárgyalja a modell a fentebb már említett hármasságot: a 

nyelvileg közölt értelmet, a képi és tapasztalati értelmet. Az interpretációs modell tehát – a retorizáltság 

hatáseszközei szempontjából – számol a nyelvi (mondjuk így: nyelvileg kifejezhető) és a nem nyelvi (nyelvileg ki 

nem fejezhető) eszközök értelmezésével is. (Interpretációs jellegénél fogva nem koncentrál/hat a szövegalkotónak 

az adott eszközöket alkalmazó tevékenységére.) 

A szemiotikában a retoricitásra vonatkozó elemzéseknek elvileg kell foglalkozniuk azzal a kérdéssel, hogy a 

(tágan értelmezett, többféle kód alkalmazásában is érdekelt) szintaxisnak, a tőle dominált (?) szemantikának (ahol az 

egyes kódok jelölő-jelölt viszonyai modulárisan vagy holisztikusan vizsgálhatók a szöveg egészében) és az 

aktuális/tipológiai szempontokat egyaránt alkalmazó pragmatikának milyen külön-külön és milyen együttes 

lehetőségei vannak a retorizáltság érvényességének analízisében. Azaz: van-e, és hogyan működik a szintaktikai 

retoricitás; van-e ettől uralt (?) szemantikai retoricitás, és külön érvényes-e a pragmatikai retoricitás, vagy csupán az 

előbbi tényezőkkel összehangoltan? 

Közismert, hogy Petőfi Sándornak a Nemzeti dala az aktuális közlési helyzet pragmatikájában hatott. Talán nem 

blaszfémia, ha az óvodások dalával vetjük össze: „Talpra felállni, kis magyarok, / lökni előre a karotok, / most fel az 

égre, majd meg le, / csípőre téve végezd be.” 

 

2.2. Az irodalmiság és a retoricitás 

 

A hétköznapi és irodalmi retoricitás elemzésében történeti és szociokulturális vonatkozásokat ajánlatos figyelembe 

venni. Mennyiben tekinthető irodalomnak történeti időszakról történeti időszakra okirat, jogi irat, hivatalos levél, 

magánlevél; mennyire számít a narratív elemzések tárgyának a korunkban újra divatos ’oral history’ egy-egy 

textusa, gyűjteménye? Külön is említjük a hétköznapi szóbeli műfajokat; a Németh G. Bélától leírt önmegszólító 

verstípusban is fontos szerepe van a megszólításnak – s ez az aposztrophé retorikai alakzata is. Vegyünk egy írásbeli 

példát is a retorizáltságra. A japán levelezésben kitüntetett szabály, hogy a levelet az időjárásra vonatkozó frázissal 

kell kezdeni. Idézet egy levélből: „Most az időjárásról kellene írnom, de nincs időm, sietek.” 

Témánk szempontjából – utalva többek között Örkény István egypercesei közül a Kivégzési szabályzatra, a Mi 

mindent kell tudni átszállójegy-leírására – Petőfi Sándor János hangsúlyozza, hogy az irodalmiság nem inherens 

jegye az irodalmi szövegnek. Ha pedig magából a szövegből nem határozható meg, mi irodalmi, mi nem az, csak a 

fentebb már hangsúlyozott kommunikációs felfogás dönthet ebben a kérdésben. E szerint a döntés szerint az 

irodalomnak szánt és irodalomnak értett szöveg lehet az irodalmi szöveg. 

A szövegek végtelen sorozatának létezik kommunikációs felfogása, azaz olyan megközelítése, amely szerint az 

irodalomnak szánt és az irodalomnak felfogott/értelmezett szöveg retoricitása a kérdés számunkra. Előzőleg, a 

strukturalista szemléletben az irodalmi szöveg vizsgálata elsősorban a szövegben immanensen benne rejlő 

sajátosságokat kutatott. Így volt érthető például, hogy a szöveg jelentése „bele van írva” a szövegbe. Ebből a 

szempontból a szakirodalomban ismert a poétikai kód másodlagos szabályrendszere. Lotman felfogására utalva 

Csúri Károly így ír: „Az irodalmi alkotás tehát másodlagos szemiotikai rendszer, vagyis … a benne szereplő elemek 

nyelvi, és más kiegészítő, szigorú értelemben már nem nyelvi szabályszerűségek szerint rendeződnek. A természetes 

nyelv logikai elsődlegességéből következően először a normál nyelvi szöveg leírását és explikációját kell 

megadnunk…. a mondatgrammatikai modellhez hasonlóan a szöveg esetében is a formációs szabályok szerint előbb 

egy absztrakt szövegbázist (= logikai-szemantikai mélystruktúra) hozunk létre, majd a transzformációs szabályok 

útján meghatározzuk a szöveg felszíni struktúráját. A normális szövegtől való eltéréseket sajátos retorikai 

transzformációkkal hozzuk létre, amelyek bemenetét a grammatikailag teljesen specifikált nyelvi kifejezések 

alkotják, kimenetét pedig a tényleges, eltérő felszíni struktúra.” (1980: 316.) 

Ha itt nem foglalkozunk is részleteiben a Chomsky elveire építő, generatív szemléletű elméletekkel, az világos, 

hogy ez a másodlagos kód az adott (mindenkori) nyelv elsődleges kódjára épülő, ahhoz speciális módon illeszkedő 

szabályrendszer. Figyelmünket megragadja az is, hogy ebben az idézetben az irodalmiságot „retorikai 

transzformációk” hozzák létre. („A retorika az általában stílus néven összefoglalt másodlagos jelentések vizsgálatára 
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szolgál” – írja Fontanier, 1968.) Azzal együtt, hogy ma már lényegesen árnyaltabban ítélhető meg ez a szempont, 

megállapítható, hogy az irodalmi művet mint struktúrát felfogó elemzés – az itt idézett, Kanyó Zoltán alakjára is 

emlékező gondolatmenetben – („szigorú értelemben”) nem nyelvi természetű szabályszerűségeket említ. 

Sajátos megközelítést képvisel Fónagy Iván (1990, 1999). Írásaiban konzekvensen az alkotáslélektan és a 

befogadás-lélektan érveit hangsúlyozza a retoricitásban: a feszítés és az oldás egymást feltételező pólusait, a két 

folyamat átélésének elemzését. Ilyen típusú vizsgálatai ismertek a 60-as évektől kezdve, pl. az információelméleti 

megközelítésben a várhatóság és a hírérték elemzése. (Az előbbit ma talán elváráselemzésnek is mondhatnánk.) A 

feszítés és az oldás kettőse egyszerre vet föl pszichikai, kognitív, dinamikai, történeti kérdéseket Szabó Lőrinc 

költészetének példáiban. (Fónagy 1992: 77–117.) 

Forduljunk most újra Saussure örökségéhez, témánk szempontjából a langue–parole oppozíciót hangsúlyozva. 

Ebben a párosban a retoricitás, a retorizáltság egy részről a nyelvi rendszerben létező, a retorizálásra potenciálisan 

alkalmas eszközrendszert feltételez; más részről a nyelvhasználatban (nyelvi és nem nyelvi tényezőknek 

megfelelően alkalmazott és ilyenként értelmezett) retorizáló folyamatokat, illetve ezek eredményét mint hatást 

jelenti. Az már az adott nyelv természetének a függvénye, hogy a nyelv a retorizáltság számára milyen 

eszközrendszert alakított ki – s az adott eszközöknek a szövegformálásban milyen alkalmazási szabályait (nyelvi és 

nem nyelvi szabályait) fogadta el a nyelvközösség. Ebben a gondolatmenetben haladva a retoricitásnak relevánsak a 

nyelvi/nyelvrendszerbeli lehetőségei is, nyelvhasználati lehetőségei is. Fónagy Iván a nyelv költői funkciójáról így 

ír: „Nyilvánvaló, hogy a költői nyelv nem jöhetett volna létre, ha a nyelv maga nem lenne költői.” (1992: 112.) Azaz: 

a retorizáltság, retorizáció, retoricitás a nyelvben nem jöhetett volna létre, ha maga a nyelv nem volna – tegyük 

hozzá: többek között – retorikai természetű is. Ez a retorikai természet pedig nem is eredeztethető máshonnan, mint 

ahonnan maga a nyelv: a kommunikáció valóságából. 

 

3. Strukturalizmus és retoricitás 

 

A költői retoricitás elemzésében induljunk ki abból, hogy a strukturalizmus kiemelkedő kutatója, Mukařovsky 

szerint a költői nyelvet az különbözteti meg a köznyelvtől, hogy a figyelmet a tartalomról a formára irányítja. 

Jakobson az üzenetet a költői nyelvben öncélként állítja előtérbe („focus on the message for its own sake, is the 

poetic function of language”). Számunkra itt elengedhetetlen föltétel a célszerűség, akkor is, ha releváns a tudatos 

tervezés és a spontán tényezők hatása közötti distinkció is, a tervezett és az értelmezett célszerűség 

megkülönböztetése is. 

Fónagy Iván (1990, 1999) a korábban tipikus tartalom/forma binaritást (és bipolaritást) a megközelítéstől függően 

a tartalom felől nézve megformált tartalomnak, illetve a forma felől tartalmas formának látja. Ez a felfogás meg is 

tart valamit az eredeti kettősségből, meg is újítja a költői szövegek megközelítését; ahogyan Weöres Sándor A vers 

születése című értekezésében fogalmaz: „A vers tartalmilag fogalmi, formailag auditív művészet.” Mindez itteni 

témánk szempontjából azért is feltétlenül érvényes, mert az utóbbi évtizedekben mintha megnőtt volna azoknak az 

elemzéseknek a száma, amelyekben a hangsúly a teoretikus szempontokra kerül, s a hangzás/hangoztatás tényezői 

negligálódnak vagy az említés szintjére redukálódnak. Ezzel kapcsolatosan jegyzi meg Kányádi Sándor 1992-es 

kötetének előszavában a székely fiúcska kijelentését: „A vers az, amit mondani kell.” 

A hangzás (ideértve a magunkban olvasott szöveg „ki nem hangosított” belső olvasásának értelmező dallamait és 

hangsúlyait is) nem csupán az előadás elvileg lehetséges sokféleségének szempontjából érdemel figyelmet. (Erre 

példa lehet a Magyar Rádióban sugárzott „Rongyszőnyeg” című többrészes adás, ebben Weöres ismert Galagonya 

című szövege többek között érzelmes – l. „lánnyá válik, / sírni kezd” – és dramatizáló interpretálással is elhangzott. 

A rendező Zoltán Gábor.) A retorizálás a magyar versben a szimultán verselés ütemeit és hangsúlyait egymásra 

vetítő, egymást kiegészítő és egymással összevető lehetőségeiben tárul fel az elemző előtt az utóbbi századok 

szövegeiben. 

A költőiség és a retorizáltság (retoricitás) együttese egyben felvetheti a költőiség és a retorikusság, azaz a 

poeticitás és a retoricitás egymásra vonatkoztatásának szempontját is. Ez a kérdésfelvetés lehetséges pl. annak a 

vizsgálatában, hogy a retorikus jelleg milyen hatással van a szövegnek mint irodalmi műnek az esztétikai 

színvonalára nézve. Azaz: ami a költészetben retorikus, retorikai, az nem csökkenti-e annak költőiségét, költői 

értékét. Hallani olyan kijelentéseket, hogy „Radnóti ismert szövege, a Nem tudhatom erősen retorizált, ennek 

ellenére elég jó vers…” 
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A retorizálás, a szövegek retorikus jellege kiemeli a versben a poétikai eszközök hagyományos és mai szerepét, 

szerepeit. Kétségtelen, hogy a hatáseszközök némelyike egy-egy időszakban divatossá válik, azt követően kikerül a 

költők praxisából. A XX. században az avantgárd után gyakoriak a kísérleti megoldások, az automatikus írástól a 

lettrizmuson keresztül az Oulipóig, a „médiumok testvériségében” a konkrét költészet, a képversek, a hangköltészet, 

a fényköltészet; a csend és a hangzás eszközeit, a modern zeneszerzés és a költészet határvidékeit egyaránt 

kísérletező szerzők járják be. (Ezen a területen rendkívül jelentős a Magyar Műhely szerkesztőinek és szerzőinek 

több évtizedes tevékenysége.) Hogy a kísérletek egyik ismert lehetőségét vegyük, elég utalnunk Morgensternnek a 

Hal éji éneke című szövegéhez készült, különböző nyelvű fordításokra. 

A retoricitás és a stilisztika megközelítési módjaiban az eszközökre koncentrálás is közösnek tekinthető, a hatásra 

törekvés is; a leggyakrabban az alakzatok kutatását szokás mind a retorika, mind a stilisztika területére tartozónak 

nyilvánítani, pl. a Les figures de style et de rhétorique Robrieux munkája, tipikus cím. Ennek a két diszciplínának, 

megközelítési módnak, elemzésnek és értelmezésnek közös jellemzője a minősítő jelleg is: az egyes szövegek 

retorikai vagy stilisztikai szempontból a szövegfajtától elvárt / elvárható minőséghez képest olyanok, amilyenek. 

Umberto Eco úgy gondolja, hogy „a strukturális poétikának éppen az a feladata, hogy felfedezze a látszólag eredeti, 

kreatív költői tevékenység mögött a retorikai konvenciókat. (1968: 76–77.) 

Ami a stilisztika, a stílus egészére igaz, a részletekre is igaznak tetszik: a stílémák, a stílusértékkel rendelkező 

elemek a költői szövegben az utóbbi századokban látványosan a kísérletezés alanyai és tárgyai. Illyés Gyula így ír 

erről: „Minél jobban tudjuk, mert kiszámíthatjuk, annál kevésbé ízleljük azt, amit ma terem nekünk. A kötetet, 

amely nem lep meg, azaz nem ad újat abból, ami csak versben mondható el, kár kinyitni. Boldogan szoktuk meg a 

költőket. De viszolygunk, ha megszokottal traktálnak….Nem lehet elégszer leírni: a költészetnek egy komoly 

ellensége van, az irodalom. Mi hátráltatja egyre kisebb területre, végül egy fellegvárba vagy szegénylegénytanyára a 

költészetet? Az, ami annyi más téren diadal: a maga-megismétlése. Kronoszt nem eszik, nem üldözik úgy a 

nemzettjei, mint a Múzsákat.” (Bevezető szöveg a Dőlt vitorla című ciklushoz) 

A retoricitás és az alakzatok kérdésében a modern irodalomtudomány (A strukturalizmus után) fontos tényezőkre 

hívja föl a figyelmet: „A megfordítás (inversio) például inkább csak ismétléses formájában kelti föl a figyelmet, sőt 

többnyire csupán akkor, ha másik alakzattal, így például köz- és tulajdonnév szinekdochés összekapcsolásával jár 

együtt – mint Tandori egyik versének a címében: In memory Szomory – van szomori memory.” (Szegedy-Maszák 

Mihály: Az irodalmi mű alaktani hatáselmélete. In: Szili József (szerk.): A strukturalizmus után, 125.) Később: „A 

retorizáltságnak mindig az olvasóra tett hatás a mércéje. Az alakzatok értékének mérlegelésekor mindig ezt a 

szempontot kell irányadónak tekinteni. A történetiség elvének érvényesítéséhez az is hozzátartozik, hogy tudomást 

vegyünk a mindenkori befogadónak a történeti folyamatban elfoglalt helyzetéről. Ma például úgy láthatjuk, hogy a 

szintaktikai kihagyás főként a XIX–XX. századi lírát jellemzi, hiszen a hiányos mondatot (elleipszisz) a 

romantikusok, majd az avantgárd költői tették általánossá. 

Nem szabad azonban megfeledkezni történeti elfogultságunkról: azért is érezzük folytonosabbnak a 

mondatszerkesztést régebbi szövegekben, mivel a bennük található kihagyások már éppúgy veszítettek 

szokatlanságukból, mint a halottá vagy legalábbis megfáradttá, elkoptatottá vált metaforák… Lehetséges, arról is szó 

van, hogy ezt az alakzatot (zeugma) kevésbé használták ki a vers keletkezése óta eltelt ötnegyed évszázadban. Annyi 

bizonyos hogy a fejlődés későbbi irányán is múlik, mennyire újítja meg egy költő a dikciót. A retorizáltság 

immanens és kontextuális összetevők kölcsönhatásának eredménye. Már csak ezért is elengedhetetlen, hogy időről 

időre átértékeljék a hagyományt. Magától értetődik, hogy az irodalom változása nem egyszerűen új alakzatok 

teremtésével és régiek elhasználódásával jár, de sokszor inkább annyit jelent, hogy valamely rég ismert szerkezeti 

fogáshoz új szerepkör kapcsolódik.” (I. m. 125–126.) És: „Megkockáztatható az a föltevés, hogy nem annyira 

magukban az alakzatokban, de kölcsönhatásukban, sőt talán egyenesen feszültségükben kereshető a retorizáltság 

esetleges előidézője.” (I. m. 127.) 

 

4. A hermeneutika és a retoricitás 

 

A modern irányzatok közül a hermeneutika felfogása azért érdemel külön figyelmet gondolatmenetünkben, mert a 

retorizáltság a huszadik századi hermeneutikában felfedezi, illetve „újrafelfedezi” a „teremtett világ” racionális és 

racionálisan meg nem közelíthető, szavakkal leírható és szavakkal megörökíthetetlen sajátosságait. Fónagy Iván a 

„Nyelvek a nyelvben” címmel a nyelvben s így a magyar nyelvben is meglévő ősi rétegre hívja föl a figyelmet, 

Horváth Iván és Kocziczky Éva tanulmánya azt a címet kapja: „A költészet az emberiség anyanyelve” (Ismétlődés a 
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művészetben, Bp. 1980). Az értelmezés szabályait (és szabályszegéseit) együttesen alkalmazó interpretátorok a 

filológiától távol eső módszerekhez és analógiákhoz is folyamodnak, az őshagyományt és a jövő módszereit is 

alkalmazzák. A „Tabula smaragdina” néhány gondolatával példázzuk az eddigieket. A szöveg által teremtett világ 

létrejöttére: 

 

Mert ahogy minden az Egy-ből 

Származik az Egy kiáradása által, 

Úgy keletkezik most minden ebből 

Az Egy-ből mágia által. 

 

A létezők a világban egységben vannak: 

 

Ami lent van, az mint ami fent van 

És ami fent van, az mint ami lent van, 

Hogy beteljesítse az egy csodáját. 

 

A szövegalkotó és az értelmező az interpretálás érdekében minden eszközt megenged: 

 

A földről az égbe szállj, és ismét szállj le a földre. 

Így gyűjtsd össze az alsó és a felső világból az erőt. 

Az uralmat a mindenség felett így nyered el. 

Minden sötétség megszűnik tebenned. 

 

A hermeneutika – a fentiekből így tűnhet – nem azonosítható az értelmezésben olykor megjelenő misztikus 

magyarázatokkal; ugyanakkor a racionális szabályokkal együtt, azokat kiegészítve nem utasítja vissza a yin/yang, a 

kabbala, a mágia szabályait sem. 

Az alábbiakban a hermeneutika kérdéseiről, s a későbbiekben a posztmodern retrocitásáról szólva Bókay Antal 

gondolatmenetére támaszkodom (1987: 252–352, 391–419). 

A modern hermeneutika sokkal több, mint értelmezési módszer: legpontosabban mint a transzcendensben való 

emberi részvétel határozható meg, a lényegi jelentés általa kerül (emberi) létezésbe – írja Bókay Antal. Az 

univerzális hermeneutika létrehozójának Friedrich Schleiermachert tekinti (Ricoeur nyomán), azt a kutatót, aki a 

gyakorlatról áttette a hangsúlyt magának a megértésnek a problémájára. Az elvek a megértés közös és szükségszerű 

tevékenységére nézve azt vallják, hogy a megértés szisztematikus és kreatív, objektív és szubjektív egysége. Ez a 

hermeneutika tehát immanens, történeti megalapozású jelentésleírás. 

Droysen úgy fejlesztette tovább az elméletet, hogy „a formálódó erőket megismerjük abból, ami belőlük 

fennmaradt, vagyis hogy a formákat, melyek az ily módon előttünk állóban megformálódottnak mutatkoznak, arra 

vezessük vissza, ami bennük akart megformálódni… Az Egyedit az Egészben értjük meg, az Egészet pedig az 

Egyediből.” (Droysent idézi Bókay.) Wilhelm Dilthey gondolja tovább elődeit: „azt a folyamatot, amelynek során 

kívülről, érzékileg adott jelekből egy belül lévőt (egy pszichikait) ismerünk meg, megértésnek nevezzük. A 

megértés különböző fokozatokban történhet. Ha módszeressé válik, azaz ha az adott jelenség megértése iránti 

érdeklődés tartós, és az a közeg, amiben a megértendő rögzített, stabil, akkor a megértés részletezőbben, többször 

megismételve is elvégezhető. Ezt a tevékenységet interpretációnak vagy értelmezésnek nevezzük.” (Dilthey-t idézi 

Bókay 1997: 88.) 

A posztmodernben a hermeneutika által felfedezett transzcendencia személyes természetű. Heidegger írásaiban a 

metafizikán túli gondolkodás célul tűzi ki a szubjektum és az objektum elválasztottságának megszüntetését. Az 

egyéni emberi lét meghatározó lehetőségeinek a teremtése a megértés, mely így ontológiai kategória. A kései 

Heidegger számára a hermeneutika – tevékenység. A nyelvnek az ő tanításában önálló materialitása, saját súlya van, 

amely azonban csak a mi személyes hátterű asszociációink révén kerülhet bele a jelenvalólétbe. 

A heideggeri hermeneutika művészetelméleti lebontását és folytatását Hans-Georg Gadamer végezte: 

alapfogalma a játék, a retorizált cselekvés, amelyben a műalkotás létezik. Esztétikai kulcsfogalmai: az előítélet, a 

hagyomány, a hatástörténeti tudat, a horizontok összeolvadása és a szituáció a mű és a befogadó közötti köztes tér 
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folyamataiban értelmeződnek. Felfogásában a nyelv a személyesnek, a vágynak a megjelenése: artikuláció és 

inkarnáció, a nyelv tradícióba ágyazódik, autonóm szemantikája nincs. 

A huszadik század második felében Hans-Robert Jauss írásaiban, a konstanzi recepcióesztétikában létrejöttek a 

hermeneutikai irodalomtudomány alapjai: a lét (a műalkotás) úgy határozható meg, mint egy fikcionális 

konstrukcióban (recepciós pozícióban) történő feltárulás. A szakemberek néhány kísérlete ugyancsak hermeneutikai 

szemléletűnek vallja magát, mint pl. a „reader response” elméletek, Norman N. Holland interpretációs gyakorlata 

stb. Jauss esztétikai tapasztalat elméletében a poézis a létrehozás tapasztalatszerű mozzanatait bontja ki, az aisztézisz 

a kifejezetten befogadási esemény tapasztalati összetevőit elemzi, a katarzis pedig az esztétikai tapasztalat 

kommunikatív, befogadási eseményét jelzi. 

A hermeneutikai interpretáció heideggeri felfogása nem kidolgozott módszertant, hanem a megértés, az olvasás 

eseménye során létrejövő megértési módszereket alkalmaz. Az általa konstruált értelem a befogadó és a mű közti 

viszonyban születő, mindig ideiglenes tartalmak, élmények során képződik. Három fázist különböztet meg: az 

átfogó képet, az emberi belső térkép elemeit, majd a valamivé válás lehetőségeit. 

 

5. A dekonstrukció és a retoricitás 

 

Petőfi Sándor János a Non scholae, sed vitae… című tanulmányában tette közzé hozzászólását az alaptantervvel 

kapcsolatos vitához. (Vigília, 1997/6.) Gondolatmenetében a posztmodern és a modern irodalomtudomány 

felfogását vetette össze: a modern kor a szemantika előtérbe helyezését, a posztmodern a retorika hangsúlyozását 

vállalta fel. Bókay Antal írja Paul de Man nyomán: „A strukturalizmus … a modern nyelvészet részterületének 

tekintette a poétikát, és a nyelvészet logikai-formális felfogását követve a nyelvi objektumra redukálta a nyelviség 

kérdését. A posztmodern kor legjelentősebb élménye, felfedezése azonban az, hogy az értelem nem stabil 

szemantikai objektumokban, hanem a sokkal kevésbé állandó szemantikai viszonyokban, a megértési és olvasási 

eseményekben rejlik. A nagy kérdés ezért a következő: Hogyan lehet a formalizmus kódra épülő szigorának 

fenntartása mellett feltárni és értelmezésekben hasznosítani a szemantikai reláció állandóan változó aktivitását? 

Ennek megválaszolására a dekonstrukció a nyelv használatának egy régóta ismert minőségét helyezi radikálisan új 

pozícióba. Ez a minőség a retorikusság. (Eredetiben: retoricity, a kiemelések Bókay Antaltól – N. L. J.) 

A retorikusság a dekonstrukció meghatározó alapfogalma. Egyszerre jelent retorikát, azaz a beszéd egy bizonyos 

szempontú elemzési módját, és jelent egy retorikailag érzékelhető, nyelvi technikákkal működő szöveget. De talán 

legátfogóbban egyfajta (nyelvi) gyakorlatot jelent, amely mögött az a felismerés rejtőzik, hogy a retorikusság a 

nyelv alapvető létformája, és a nem retorikus nyelv nem más, mint ennek a retorikus bőségű nyelvhasználatnak a 

redukciója. A retorika és a retorikusság ezért diszciplína, beszédtechnika, elemzési mód és nyelvi létmód egyszerre.” 

(Bókay 1997: 390.) 

Platón Gorgiasz című dialógusában Szókratész és Gorgiasz a szónoklás fogalmáról folytat dialógust. Gorgiasz 

elfogadja Szókratész definícióját, mely szerint a szónoklás „a rábeszélés művészete”, mely megpróbál 

„meggyőződést támasztani a hallgatók lelkében”. A szónoklat „hitet kelt tudás nélkül”, a szókratészi megismerés 

viszont tudásra törekszik. A szónok számára a vélemény fontos, a filozófusnak viszont a dolgok valódi állása. A 

retorika és a szónoklás ezért az ismeret szerzésének, létesítésének egy sajátos módja, amelyet Szókratész szembeállít 

a saját dialektikus-racionális okfejtési stratégiájával. Kimutatja, hogy a retorika sem nem ésszerű, sem nem morális, 

mert az igazi tudás helyett a hit látszattudását létesíti hallgatóiban. Ha nem a világról, akkor voltaképpen miről is 

szól a retorikai nyelv? Magáról a nyelvről; a retorizáltság nem más, mint a nyelv befogadáson keresztül történt 

átláthatatlanná és egyben érzékelhetővé válása. A „szónoklás tárgya maga a beszéd” – mondja Gorgiasz –, a 

retoricitás tehát a szövegre való visszafordulás, a szöveg saját hatásvidékén történő önállítása. … A retorika platóni 

problémája annyiban jelentős, hogy benne a retorika nem egyszerű nyelvi-technikai kérdés, nem a hatásos beszéd 

tana, hanem az érzékelés, a lét felfogásának a dialektikus-racionálissal szembeállított módja… A retorika „szépen 

(hatásosan) beszél”, a filozófia „jól (pontosan) beszél”, a retorika számára a nyelv lehetőség, a filozófia számára a 

nyelv kényszer, korlát… A klasszikus episztémé számára a „retorika olyan tér, amely körülveszi a nevet, és arra 

kényszeríti, hogy az ábrázolt körül mozogjon, és feltárja azokat az elemeket, szomszédosságokat vagy analógiákat, 

amelyeket megnevez” (Michel Foucault: Les Mots et les choses, 1966: 117). A retorika tehát a néven túl működik, a 

modern episztémé ezt a körülvevő, beburkoló szerepet teszi átfogóvá, általánossá, és ad neki alapvető létontológiai 

szerepet. Nem egyszerűen modern értelemben vett átfogó nyelviségről van azonban szó. Nemcsak arról, hogy az 

emberi lét teljessége nyelvi konstrukcióban létezik, hanem arról is, hogy ezt a nyelvi konstrukciót körülöleli valami, 
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a retorikai, amely már a nyelv nyelvi szemléletű átértelmezését, majd folyamatos újraértelmezését végzi… Foucault 

Homéroszra hivatkozik: az istenek azért küldenek csapásokat az emberekre, hogy azok elmondhassák azokat, mert 

nem más, mint a hiány és a transzgresszió, a hiány által állított határ meghaladása késztet minket nyelvre. Foucault 

(1977: 54) azzal folytatja, hogy a nyelv, pontosabban a retorikus nyelv a halál helyének megformálódása a 

nyelvben, de szerepe a halál távol tartása is, vallomás és hazugság egyszerre. A nyelv… retorikai folyamatot teremt 

ezzel, mert allegorizál a kimondhatatlanra, a halálra. Az allegóriák forrása természetesen csak önmaga lehet: „a halál 

közelsége miatt a nyelv előre fut, aztán újra nekiindul, elmondja önmagát, felfedezi a történet történetét és annak 

lehetőségét, hogy ez az interpretáció sose fejeződik be (…), a halálra irányulva a nyelv visszafordul önmagára.” A 

személyes lét ontológiai keretébe fogva így fogalmazódik újra Gorgiasz elve, hogy a „szónoklás tárgya maga a 

beszéd”. 

Az életszónoklat belső természete erre a visszafordulásra, öntükrözésre épül. A nyelv saját képét szüli újra „a 

tükrök olyan játékában, amelynek nincsenek határai” (1977: 54). A kapaszkodót immár nem a nyelv által 

megmutatott lényeg jelenti, hanem az ilyen lényeget teremtő metatevékenység. Az ilyen nyelv sűrűvé, 

áthatolhatatlanná és „művé” válik: „a nyelv megkettőződése, még akkor is, ha rejtett, saját létét mint művet alkotja 

meg és a jeleket, amelyek ebben a folyamatban megjelennek, ontológiai jellemzőkként kell felfogni. (1977: 57.) 

Ennek a nyelvnek a léttermészetéhez tartozik az ismétlés: az ontológiai retoricitás a figurativitás formai világa felől 

épül ki. Foucault szükségesnek tartja ezért az „ismétlődés nyugati irodalomban található általános formáinak 

vizsgálatát” (1977: 57.), azaz egy retorika kiépítését. A „nyelv műve egy olyan nyelv-test, amelyet azért keresztezett 

a halál, hogy felnyisson egy végtelen teret, amelyben megkettőződések visszhangzanak. És eme ráépülés formái, 

melyek lényegiek bármely mű megkonstruálódása szempontjából, csak ezen figurák elemzésén át fejthetők fel.” 

(1977: 59.) Foucault így jut el „az irodalom formális ontológiájának” szükségességéhez, mely voltaképpen nem 

lehet más, mint „az ontológiai pozícióba hozott retorika” (Bókay i. m. 392–393). 

A dekonstruktív retorikafogalomról Bókay: „A retorizáltság a dekonstrukcióban átfogó, filozófiai alapelv, de 

kitüntetett szerepe volt a dekonstruktivista irodalomfelfogás és a dekonstruktivista interpretációs gyakorlat 

kiépítésében is. A retorikusság kérdésének hátterében több, részben már említett nyelvfilozófiai elv áll. Ezek közül 

talán a következők a legfontosabbak: 1. A nyelv (mint írás) alapvetően figurális (azaz retorikai) természetű, az 

egyértelmű referencia csak derivátum, későbbi fejlemény; 2. A nyelv használati folyamatában ugyanakkor mindig 

arra a voltaképpen hamis, de kikerülhetetlennek érzett célra törekszünk, hogy határozott értelemhez, jelentéshez 

jussunk. Ez a törekvés retorikai tevékenységgel jár, neve olvasás, olvasat, félreolvasat; 3. Magát a nyelvet a jelölők 

elkülönbözésre épülő rendszere hozza létre, a jelölttel való kötött, pozitív kapcsolat nélkül. A jelölők rendszere csak 

mint jelölők használata, azaz mint retorikai természetű tevékenység fogható fel. A retorika, ha nagyon sematikusan 

akarjuk definiálni, a dekonstrukciós elméletben ugyanazt a pozíciót foglalja el, mint a grammatika, a nyelv 

elemeinek formális elmélete a modern nyelvészetben és nyelvfilozófiában. A lényeges különbség az, hogy a retorika 

nem egy stabilnak elképzelt, objektív nyelvi rendszert feltételez, hanem a nyelvi kinézis, a nyelvhasználat formáinak 

a megragadására törekszik.” (Bókay i. m. 394.) 

Paul de Man Nietzsche nézeteiből kiindulva dekonstruktív olvasatot adott a retorika fogalmához. Nietzsche 

szerint nem létezik nem retorikus, természetes nyelv: „már maga a nyelv is tisztán retorikai trükkök és eszközök 

eredménye… A nyelv retorikus, mert csak egy doxát (véleményt) és nem episztémét (igazságot) kíván közvetíteni. 

A trópusok nem olyan valamik, amelyek akarat szerint hozzáadhatók vagy kivonhatók a nyelvből, ezek annak 

legigazabb természetét alkotják.” (Idézi de Man 1979: 105.) Nietzsche koncepciója szerint … még a legalapvetőbb 

logikai, fizikai viszonyok is előzetes retorikai mechanizmusok következményei. A kauzalitás esetében mindig az 

okozatot látjuk, és ezután konstruálunk hozzá egy okot. A nem retorikus, tudományos nyelv viszont úgy tesz, mintha 

mindez fordítva történt volna, és az okot az okozat előttinek tételezi… A trópusok „nem esztétikai értelemben 

szerepelnek, nem mint díszítések és nem is szemantikai értelemben mint figuratív jelentések, amelyek a szó szerinti, 

tulajdonképpeni jelölésből vonódtak el. A trópus nem származtatott, marginális vagy rendellenes nyelvi forma, 

hanem a par excellence nyelvi paradigma. A képies struktúra nem egy a többi nyelvi modalitás között, hanem a 

nyelvet mint olyan jellemzi.” (De Man 1979: 105.) Ebben a megközelítésben „az irodalom formális ontológiája” a 

dekonstrukcióban nyelvfilozófiai, episztemológiai és cselekvésontológiai érvekre épül. 

A dekonstrukcióban felfogott retorikus nyelv nem más, mint tevékenység: olyan valami, ami használatban 

létezik. Ezt a „használatban létezés”-t jól példázza az irodalom. A szövegek – minden irodalmi szöveg is – a nyelv 

elemeinek használatában a kimeríthetetlen, meghatározhatatlan ősforrásból, a végtelen sok retorikus-tropikus 

lehetőségből, az ősírásból építkeznek. Ebben az ősforrásban benne van minden egyes szó, a használatának összes 
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lehetséges változatával. A retorikai mechanizmusokkal ebből a lehetőség-tengerből a kimondott szavak és 

értelmezésük határozott értelmeket különítenek el: a használat új kapcsolatokat teremt, ezekből pedig újabb 

használatok adódnak. Ilyen módon a végtelenből végeset emelünk ki tudatosan a retorizálással, a tudattalan azonban 

folyton vissza is tér a megismétlődő lépések során. 

De Man szerint maga a nyelv nem eszköz, nincs is célja: a nyelvet a retorizálás mint másodlagos tevékenység 

révén hajlítjuk szolgálatra. Így a retorika a nyelvhasználati konvenciók olyan formális működtetése, amely átrendezi 

a jelölők rendszerét: a működtetésük folyamata a jelölők szintjén új realitásokat, új értelmeket teremt, olyanokat, 

amelyek a jelenségvilágban nem léteztek, sőt olyanokat is, amelyek át tudják alakítani a jelenségvilágunkat. Így a 

hangsúly a jelöltről a jelölőre helyeződik át; az irodalmi szöveg „igaz” értelme ott van a szövegben, mégis 

megfoghatatlanul van ott, mert minden olvasással csak egy olvasatot hozunk létre, amely újabb olvasatok 

kiindulópontja lehet, azaz szimbolikus folyamatok allegorikus megszakításokkal szövődnek át. Nem lesz a 

szimbolikus gondolkodás helyett valami más, amit allegorikusnak hívhatunk, hanem a szimbolikus olyan 

értelmekkel egészül ki, amelyek folyamatosan időben az előzményeikhez kapcsolódnak, a stabil, a metaforikus 

értelmet állandóan másodlagossá teszik. 

Bókay úgy foglalja össze: „A dekonstrukció önmagát mint retorika határozza meg. A retorika a formák 

befogadáselmélete, mert egyszerre formai (a figurák tana) és hatástermészetű (meggyőzésre törekvő). A 

dekonstrukció szerint a retorika, a kétértelműség az univerzális alapmechanizmus, a grammatika, az egyértelmű 

referencia csak későbbi sematizálás… Az irodalmi nyelv nem referenciális, nem képes a lényeg megjelenítésére, 

hanem mindig befogadói értelemtulajdonítások függvénye. A dekonstrukció tagadja a szimbólum lehetőségét, és 

feltételezi, hogy minden szimbolikus mögött egy olyan allegória rejlik, amely nem valami múltbeli kulturális 

vonatkozás függvénye, hanem a jövendő olvasók mindig megújuló, jelentésbővítő tevékenységén alapul.” (I. m. 

418.) 

 

5.1. Érdekegyesítés: hermeneutika és dekonstrukció 

 

Itt, ezen a ponton Kulcsár Szabó Ernő kötetének fülszövegéből idézünk néhány gondolatot az irodalomtudományi 

paradigmák mai állapotáról: „…az értő olvasó föl fogja ismerni, hogy az írásokat az a módszertani érdekeltség is 

összefogja, hogy elősegítse a mai irodalomtudomány két meghatározó irányzatának párbeszédét. A megértés útjait 

ugyanis sohasem az jellemzi, hogy egyedül igazként futnak az értelmezők elé. Hermeneutika és dekonstrukció mai 

vitájának tehát úgy mennek elébe ezek a szövegek, hogy annak legalább egy részét a kölcsönös megértés helyzetévé 

változtassák. A megértés dialogikus kölcsönösségéből kiinduló irodalmi hermeneutika – melyet ma annyiszor ér 

nálunk az elzárkózó elitizmus és a kirekesztő elkülönülés vádja – ilyenkor éppen azzal veheti komolyan saját 

premisszáit, hogy nemcsak késznek mutatkozik, hanem képes is a partner igazának méltánylására. S ha helyt lehet 

adni Kant ama vélekedésének, hogy »az esztétikai ítélőerő inkább viselheti egy közösségi érzék nevét, mint az 

intellektuális«, akkor az irodalom különösen alkalmas terep erre a vállalkozásra. Mert, miközben igaz, hogy sem a 

hermeneutika dialogikussága, sem pedig a dekonstrukció diszjunktív gyakorlata nem képes kijátszani a megértés 

mindenkori részlegességét, abból még nem következik, hogy az értelmezést a hiábavaló emberi vállalkozások 

körébe utaljuk. Mert a világban sohasem vagyunk úgy, hogy ne a megértést hajtanánk végre. De – s ebben van a 

dolog kockázata – nem olyan módon, mintha pusztán a szándékunkat érvényesítenénk ilyenkor. Inkább úgy, mint 

ahogyan – szinte »belekerülve« – részeseivé válunk egy tervezhetetlen kimenetelű történésnek. A megértés útjain 

ezért aztán az is megtörténhet velünk, hogy tévedünk. Ám – Heidegger szép metaforájával szólva – legalább abban 

bíznunk kell, hogy »bár mindenki külön téved el, de ugyanabban az erdőben…«” (A megértés alakzatai. Csokonai 

Kiadó, Debrecen, 1998. – a szerző kiemelései.) 

 

6. A retoricitástól a költői retoricitás felé 

 

A költői nyelv retoricitásának megközelítésében is kiindulhatunk a hagyományos meggyőzésre törekvésből; igaz, 

értelmeznünk kell, milyen természetű meggyőzésről is van szó. A mai narratológiai kutatásokban a stílus, az idő- és 

térszerkezetek, a beszédhelyzet, a nézőpont poétikai összefüggései szerepelnek a leggyakrabban. 

A továbbiakban a metrika-ritmika, a fonika, a zeneiség néhány jellemzőjére utalunk. Az itt említett (és itt nem 

említett) eszközök együttesei teszik érvényessé azt a szemantikai törvényszerűséget, hogy a költői alkotás esetében a 

másik szöveg az értelmező (Peirce-re hivatkozva Riffaterre 1980: 88–89.); Saussure nyomán írja Starobinski (a 
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szürrealistákkal egyetértésben), hogy a szavak mögött is szavak vannak. Ricoeur pedig a vers létrehozásának 

szemantikai folyamatáról ezt a kijelentést teszi: „A költészetnek, azaz a költemény létrehozásának megfelelő eljárás 

abban áll, hogy olyan jelentés teremtődik meg, amely föltartóztatja a referenciát.” (1975: 280.) 

A vers hanghatása közvetlen hangzásokon alapszik. Fónagy Iván úgy elemzi ezt a megalapozottságot, hogy a 

versekben a hangok kétszeresen szerepelnek: mint jelelemek, szavakat, mondatokat alkotnak; közvetlenül azonban 

érzékeltethetik a még elemzetlen valóságot. A verbális polifónia másik alapvető formája a szöveg zenei 

megszerkesztése és a zenei szerkezetek felhasználása tudattartalmak közvetítésére. Jakobson így vonatkoztatja a 

közvetlen hangoztatás kifejező értékét a tartalmi komponensekre: „Words similar in sound are drawn together in 

meaning.” (Idézi Fónagy 1999: 32.) A hangzás zeneisége önmagában is kutatások tárgya. Jiménez aforizmája 

szerint: „Cantar es contar una melodia” – azaz: ’Énekelni: elmesélni egy dallamot.’ A költemények zeneiségének 

vannak fokozatai: „A költői nyelv zenéje nem a tartalomtól független valami, (…) zenei az olyan költemény, 

amelynek szavai másodlagos jelentést hordozó zenei struktúrát alkotnak.” (Eliot 1961: 32.) A ’poésie pure’ híve, 

Mallarmé szerint: „Mes impressions se suivent comme une symphonie.” 

Az enjambement változatos funkcióit Fónagy Iván (1999) igen meggyőzően szemlélteti. A metrikai-ritmikai 

eszközök kifejező szerepe – Rigó Béla szíves közlése alapján – az egyik legismertebb Weöres-szövegben hozott 

sajátos értelmezést. Óvodások és kisiskolások a „Bóbita / Bóbita / táncol” osztásait és hangsúlyait követve 

megállapították, hogy a tündér neve Szárnyati, a malac neve Géza. (*Szárnyati / Géza / malacra e. h. „szárnyat igéz 

a malacra”.) Hegel utalása mutatja, hogy a jelenség elvileg általánosítható: „A ’vershangsúly’, az ’iktus’ állhat 

olyan szótagokon, amelyek különben nem hangsúlyosak, s mivel sajátos szófajértékük miatt mégis hangsúlyozást 

kívánnak meg, mintegy olyan lökést idézhetnek elő a versritmussal szemben, amely új, sajátos életet ad az 

egésznek.” (Hegel 1980, III: 3: 230. – idézi Fónagy 1999: 102.) Az angol verszárlatokat feldolgozó B. H. Smith írja: 

„A befejezést elsősorban a szerkezet, a metrum hirtelen módosulása jelzi az angol lírában.” (1968.) Gondoljunk arra, 

hogy a Shakespeare-szonett zárását a rímelés megváltozása, a páros rím jelzi. 

 

A költői retoricitás kategóriája a benne szereplő két alapfogalmat: a költőiséget és a retorizáltságot 

(retorikusságot) egyesíti. Jellemzőit koronként és irányzatonként tekintettük át. Az irodalmi szöveg vizsgálatában 

alapozhatunk a poétikainak és a retorikainak összhangjára, egyenrangúságára vagy hierarchiájára, a tényezők 

aktuálisan érvényes/ülő/íthető szerepére. 
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N. VARGA ANDREA 

 

A FIGURA ETYMOLOGICA GYÖNGYÖSI ISTVÁN MŰVÉSZETÉBEN
1
 

 
Bizony virágok virága, 

És világoknak világa, 

Ékesség ékessége. 

(RK 186) 

 

Gyöngyösi István (1629–1704) vallásos tárgyú elbeszélő költeményének, a Rózsakoszorúnak ez a részlete méltán 

idézi fel az Ómagyar Mária-siralom sorait. 

A szakirodalomban a jelenség neve: figura etymologica. E stilisztikai, mondattani kategóriába nemcsak birtokos 

szerkezetek, hanem tárgyas kapcsolatok, határozós-igei alakulatok is tartoznak. A figura etymologica régiségét, és 

azt, hogy nyelvünknek ősi, finnugor sajátsága, a rokon nyelvek adatai mellett korai nyelvemlékeink is bizonyítják. 

Régi magyar irodalmunkból levelek, emlékiratok, naplók nagy számban őrzik ezt az alakzatot, emellett Zrínyi és 

Gyöngyösi munkáit külön is említi Kelemen József (1956: 147). Ponori Thewrewk Emil „etymológiai alakzat”-nak 

nevezte (1874: 385 és 1883: 391). Mintegy fél évszázad múlva Fokos Dávid a „szótőismétlés” terminust használja 

(1931: 3–10). 1969-ben Török Gábor a „tőismétlő erősítés” elnevezést ajánlotta (1969: 69). E szakkifejezések a 

jelenségnek csak szóalaktani, illetve stilisztikai oldalát ragadják meg, a mondattanira nem utalnak. (Meg kell 

jegyeznünk, hogy nem is terjedtek el a szakirodalomban.) Dolgozatomban a vizsgált alakzatok mondattani 

kapcsolatára is rá szeretnék mutatni. 

A fentebb felsorolt valamennyi elnevezés utal arra, hogy az ismétlés egyik típusáról van szó. A MStÚ. (Szathmári 

1961: 432–433) és a MStV. (Fábián–Szathmári–Terestyéni 19897: 140–145) az ismétlés és a figura etymologica 

alakzatát az erősítés kifejezőeszközeinél tartja számon. A figura etymologicának az erősítés kifejezőeszközei 

rendszerében elfoglalt helyét a következő ábra szemlélteti: 

 

 
 

A mellékelt példák jól mutatják a figura etymologica jellegét, tudniillik azt, hogy a szó tövét különböző alakban 

ismétli meg. E nyelvtani, stilisztikai kategória értelmezése igen eltérő képet mutat a hazai szakirodalomban. Mit is 

tekintünk valójában figura etymologicának? 

Eredetileg olyan ismétlést jelentett, amelyben valamely igéhez ugyanabból a tőből származó főnév tárgyesete 

járul, azaz a mondat állítmánya mellett a vele tőrokon főnév accusativusa áll (halált hal, életet él). Tágabb 

értelemben azonban az igével tőrokon főnév más esetben is lehetett (kérve kér, nőttön-nő, esküvel esküdtem). Ide 

                                                           
1 Előadásom egy készülő nagyobb dolgozat rövidített változata. A teljes elemzés Gyöngyösi és Zrínyi figura etymologicáit részletesebben 

vizsgálja, itt most csak vázlatos áttekintésre nyílik lehetőség.  
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sorolhatók azok az esetek, amikor a két tag birtokviszonyban áll egymással (titkok titkai), vagy más névszói 

kettőztetések is: a hasonlító vagy nyomósító fokozás (tűznél tüzesebb). 

Itt jegyezném meg, hogy Zlinszky Aladár Az ismétlés módjai c. tanulmányában (1912: 139–141) csupán a 

származtató ismétlést tekinti figura etymologicának, amikor a főnév és a hozzá tartozó ige egyazon tőből származik 

(birodalmat bír). Finnugor nyelvészeink többsége pedig azt a szerkezetet tekinti figura etymologicának, amelyben 

ugyanazon szó, illetve szótő más-más nyelvtani (ragos, képzős) alakban ismétlődik meg úgy, hogy a két szóalak 

között mondattani, szintagmatikus kapcsolat van. 

 

A Gyöngyösi István költői nyelvében fellelhető efféle alakzatok osztályozásakor azonban a fenti definíciók 

kereteit fel kellett lazítani, és megvizsgálni, hogy hol húzhatók meg e jelenség határai. A hatalmas nyelvi anyag 

megköveteli az egyes típusok további árnyalását. Ebben D. Mátai Mária szempontjait hívtam segítségül (Mátai 

1995b: 411–420). Tanulmányában négy szempontot vesz figyelembe a tőismétlések vizsgálatakor: 

I. Az első a szintaktikai vonatkozás. Azt vizsgáljuk, hogy van-e szintagmatikus kapcsolat a tőismétlés két eleme 

között. 

II. Az alárendelő szószerkezeteket tovább bonthatjuk igei (igenévi), illetőleg főnévi alaptagú csoportokra, így 

érvényesítjük a szófaji szempontot. 

III. Toldalékmorfémák szemszögéből nézve: rag, jel kapcsolja a tagokat össze, vagy képzővel is el vannak látva. 

IV. Negyedik a stilisztikai-szemantikai szempont, melynek segítségével ki lehetne zárni a formális 

tőismétléseket. 

A D. Mátai Mária által felvázolt csoportokat – a könnyebb áttekinthetőség végett – táblázatba foglalom (a 

példákat l. utána). 

 

[Tájékoztatásul álljanak itt a korpusz mennyiségi mutatói: a kettőnél több tagból álló figura etymologica (a vizsgált 

anyag leghatásosabb alakzata) szerepel a legkevesebbszer (kevesebb mint 1%); a szintagmatikus és a nem 

szintagmatikus felépítésű tőismétlések aránya 40%–60%; az előbbi csoporton belül az alárendelő szerkezetek 

vannak túlsúlyban (22%), kevesebb a mellérendelő (16%), és legalacsonyabb az alany-állítmány szintagmák (2%) 

száma; a nem szintagmatikus felépítésűek kisebb részét a lexikalizálódott elemek teszik ki (12%), nagyobb 

hányaduk pedig a két önálló mondatrészből álló figura etymologicákhoz tartozik (48%).] 

 

I. Szintagmatikus figura etymologicák 

 

 
 

II. Nem szintagmatikus figura etymologicák 
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III. Kettőnél több tagból álló figura etymologicák 

 

I. Elsőként vegyük sorra a szintagmatikus felépítésű figura etymologicákat. Ezek lehetnek hozzárendelők
2
, 

mellérendelők és alárendelők. 

 

I.1. A hozzárendelő szószerkezetet általában nem szokták a figura etymologicák körébe bevonni. „A 

szótőismétlésnek azokat a fajait, amikor az ismétlődő szó nem egy képzet nyomatékos kifejezésére szolgál (például 

az uralkodó uralkodik), nem számíthatjuk figura etymologicának” – így vélekedik erről a szerkezetről Fokos Dávid 

(1931: 5). D. Mátai Mária kiterjeszti azonban a vizsgálódást a hozzárendelő, tehát alany–állítmány szerkezetet 

tartalmazó szintagmákra is. Érvelésében pedig felhívja a figyelmet Kelemen József véleményére: „igaz, hogy ezek 

sem nyomósítják az alany jelentését sem, az állítmányét sem, de nyomatékosabban fejezik ki az alapképzet (jelen 

esetben: uralkodás) jelentését, mely az alanyban is benne van” (Mátai 1995a: 55 és 1995b: 413). 

Az alábbi – Gyöngyösitől vett – példákban valóban felismerhető a nyomósítás: 

 

Valamig az Éjszak hideg szele szelel. (DT I, 11)
3
 

A’ mint a’ két fal köztt a’ Nap fénye fénlik. (DT IV, 148) 

Idővel az vizek árjaj áradnak. (MV II, 201) 

Most ezt ellenkező fergeteg forgattya. (KJ I, 5, 46) 

 

I.2. A következő csoportot a mellérendelő tőismétléses szerkezetek alkotják. Ezeket többnyire a tágabban 

értelmezett figura etymologicák közé sem szokták bevenni, holott ezek is tőismétlések (sír, sírdogál; úton, útfélen). 

D. Mátai Mária arra hívja fel a figyelmet: „a minősítés bizonytalanságára utal az a helyesírási sajátság, hogy hol 

külön, illetve vesszővel elválasztva, hol kötőjellel összekötve írják ezeket a szerkezeteket” (1995a: 55). A 

kategórián belül két típust különíthetünk el. 

I.2.1. Az egyikbe az azonos mondatrészből á l ló  mellérendelések tartoznak (halmozott mondatrészek): 

 

Remélhetd, reméld-is meg-jövetelemet. (KJ II, 4, 47) 

 

Az alakzat feszültségét két tényező is növeli: egyrészt az, hogy az azonos mondatrészek közé nem ékelődik más 

szó, másrészt pedig az, hogy az egyes szám második személyű igealakok jelentésárnyalata eltérő. Az első a 

                                                           
2 E szintagmatípus osztályozásában, megnevezésében a hagyományos grammatikák gyakorlatát követem. 
3 A Gyöngyösi-szövegek a Badics Ferenc által sajtó alá rendezett kritikai kiadásból (Gyöngyösi István Összes költeményei, 1914–1937, RMKT 
XVII. század), valamint a Balassi Kiadó „Régi Magyar Könyvtár, Források” sorozatában megjelent Gyöngyösi-művekből (Murányi Vénusz 

1998, Kemény János emlékezete 1999, Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága, valamint Palinódia 2000) valók. Az egyes művekre az alábbi 

rövidítésekkel hivatkozom: Ovidius-fordítások = H I, II, III; Cuma városában építtetett Dedalus temploma = DT; Mars és Bacchus egymással 
való viaskodásárul = MB; Márssal társolkodó Murányi Vénusz = MV, Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre (Florentina) = FL, Kemény 

János emlékezete = KJ; Kesergő Nimpha (Palinódia) = PAL; Thököly Imre és Zrinyi Ilona házassága = TZ; Proserpina elragadtatása = PR; 

Rózsakoszorú = R; Csalárd Cupido (Tiszta életnek Geniusa) = TÉG; Új életre hozott Chariclia = CH. 
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cselekvés lehetőségére utal: arra, hogy „a cselekvés valószínűleg vagy biztosan bekövetkezik”. A második pedig egy 

felszólító módú igealak. A lehetőség és felszólítás egy szerkezetben való realizálódása antitetikus viszonyt rejt. 

A többes szám első személyű ragozott névmást szintén halmozott mondatrészekkel helyettesíti Gyöngyösi az 

alábbi Florentina-helyeken: 

 

Ezek nálad nálam maradnak rejtekben. (FL III, 53) 

Mint hogy nékem ’s néked egyenlő termeted. (FL XII, 19) 

 

I.2.2. A következő csoportba soroljuk az azonos alap taghoz  járuló,  azonos  szintű,  de  különnemű  

bővítményeket, melyekben a különnemű determinánsoknak közvetett (az alaptagon át létrejövő) viszonya 

közvetlenné vált. Azaz a determinánsok mellérendelő szószerkezetbe kapcsolódnak össze. A Gyöngyösi műveiben 

talált példák besorolásakor jó néhány esetben igen nehéz volt eldönteni, hogy a két determináns közti közömbös 

viszony mikor értékelődik át mellérendelővé. 

Az alábbi példákban a determinánsok mellérendelő jellege világosan érzékelhető: 

 

Álly idébb, add fejér kezedet kezemben. (FL VI, 29) 

Ajakadot Ajakával, / És Orczádot Orczájával 

Az csók öszve-lánczollya. (R I, 3, 33) 

 

A stílushatást itt is növeli, hogy az ismétlődő tövek közvetlenül egymás után állnak. Különösen szépek a 

Gyöngyösi Rózsakoszorújából származó szerkezetek. 

A stilisztikai hatást emeli a szerkezetek halmozása, amely ugyancsak jellemző barokk sajátosság. Ha a szórendet 

úgy változtatjuk meg, hogy az állítmány (az alaptag) a két determináns közé kerül, akkor akár el is halványulhat a 

mellérendelő jelleg. De éppen azáltal minősíthetjük figura etymologicának a fenti szerkezeteket, hogy tagjaik 

(látszólagos/valódi) összetartozósága stilisztikai-retorikai értéktöbbletet teremt. 

 

I.3. Az alárendelő szintagmák között megkülönböztetünk igei (igenévi) alaptagú és névszói alaptagú 

szerkezeteket. 

I.3.1. Az igei (igenévi) alaptagúak a bővítmény típusa szerint osztályozhatók. 

I.3.1.1. Az egyik altípusba a tárgyas szerkezeteket soroltam. Ezek azok az alakzatok, amelyeket mindig is figura 

etymologicának tekintettek: „a figura etymologica eredetileg olyan ismétlést jelentett, amelyben valamely ige 

ugyanabból a tőből származó főnév tárgyesetét veszi maga mellé” (Fábián–Szathmári–Terestyéni 1974: 141). A 

legművészibb részletek a Halotti Beszéd közismert szószerkezetére rezonálnak: 

 

Talám szörnyű halált halna keservében. (FL Scena sexta, 35) 

Szűz életet élsz egész világodban. (TÉG II, 98) 

Mint szánnya kedvesét, kivel éltét éli. (CH VII, 103) 

 

A szerkezetek stilisztikai értéktöbbletéhez itt is hozzájárul az, hogy a két alkotóelem közvetlenül követi egymást. 

 

I.3.1.2. Az igei, igenévi alaptaghoz határozói determináns is kapcsolódhat. Mind mondattanilag, mind alaktanilag 

igen gazdag ez a kategória, ezért csak a legérdekesebb eseteket mutatom be. A nyomósító, kiemelő szerep 

legtisztábban talán az eszköz- és társhatározós szintagmákban érvényesül: 

Hogy nem szánod szivem új sebbel sebhetni. (FL I, 47) 

Majd a’ nagy kürttel-is kürtölni kezdenek. (DT I, 4) 

 

A szerkezet többszöri ismétlése fokozó szerepű, sőt ritmikussá is teszi a kifejezést. 

 

Szenvedtél a’ szenvedővel, 

Eörülly az örvendezővel. (R III, 4, 34) 
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Bár a tő másodszori előfordulása felidézi még az elsőt, de a stílushatást gyengíti valamelyest a szóalakok 

egymástól való távolsága: 

 

Örülnek egymásnak egyenlő örömben. (KJ II, 9, 72) 

 

I.3.2. Most lépjünk tovább, s tekintsük meg a figura etymologicát rejtő névszói alaptagú szintagmákat! 

I.3.2.1. Elsőként a jelzős szószerkezeteket vizsgálom. A Gyöngyösi művei által szolgáltatott anyagban szép 

számmal találhatók minőségjelzős szerkezetek. Az ismétlődő tövek nyomósító szerepe ezeknél felismerhető a 

nyelvérzék számára. Olyan szerkezet is előfordul, amelyben a determináns középfokú melléknév. 

 

Nincs erősebb erő, mint kit ád a’ szükség. (KJ II, 9, 21) 

 

Valójában az alaptagban kifejezett jelentés intenzitását fokozza a középfokú melléknév. 

Gyöngyösi leleményes szófűzését dicséri az alábbi sor: 

 

Most fogott foglyaid nem mind foglyok lévén. (KJ II, 3, 44) 

 

A hármas tőismétlés szójátékba hajlik át két tagjának homonímiás kapcsolata révén (vö. Varga 1995: 71). 

 

Következő csoportunkat a birtokos jelzős szintaktikai szerkezetek alkotják. Ezeknek az alakulatoknak régiségük, 

bibliai eredetük már stilisztikai értéktöbbletet előlegez. (Bár itt is előfordulnak formális tőismétlések.) 

A Biblia vanitatum vanitas szerkezete cseng vissza Gyöngyösi Rózsakoszorújának alábbi sorában: 

 

Óh! hívságoknak hívsága. (R 51) 

Áldgyátok az Egek Urát, / Hogy Doctoroknak Doctorát / 

Gyermekteket meg-adgya. (R I, 5, 32) 

 

Gyöngyösi István Rózsakoszorú c. elbeszélő költeményének nemcsak témája idézi fel az olvasóban az Ómagyar 

Mária-siralom archaikus sorait, hanem nyelvezete is. Ezt a „figura etymologicás” birtokos szerkezetek nagy száma 

is reprezentálja. Simonyi Zsigmond ezt az alakzatot nevezi fokozó kettőztetésnek. A szerkezet meghatározó tagja 

(determinánsa) az utótag jelentéstartalmának fokozására szolgál, úgy is mondhatnánk, hogy a felsőfokot helyettesíti. 

I.3.2.2. A névszói alaptagú szerkezetek másik csoportjába a határozós szintagmák tartoznak. A figura 

etymologica szűkebb körébe, a szemantikai-stilisztikai többletet sugárzó alakzatokhoz tartozik a hasonlító határozós 

szerkezet. Ezen belül is gyakoribb az az eset, amelyben mindkét alkotóelem középfokú melléknév, s az egyik 

határozóragot kap. 

 

Ülnek külön-külön szerszámú nyergekben, 

Jobnál job lovakon, aranyos fegyverben. (KJ III, 3, 60) 

 

A hasonlító határozó állhat alapfokban is: 

 

Az ki szűzebb minden szűznél. (R II, 5, 9) 

 

A kifejezés így hangozhatna: szűznél szűzebb. Ez a formáció kötöttebb, frazeológiai egységnek is felfogható. A 

Rózsakoszorúban realizálódott szerkezet azonban szabadabb, a határozóragos alak kerül a második helyre, sőt 

közbeékelődik még egy elem. Úgy gondolom, ebben a példában ez utóbbi még fokozza az azonos tövek erősítő 

hatását. 

 

II. A továbbiakban nézzük meg, hogy a nem szintagmatikus alakzatokban mennyire érvényesül a tőismétlés 

stílushatása, illetve meddig tekinthetünk figura etymologicának egy nyelvi egységet. 

II.1. Elsőként vizsgáljuk meg a két önálló mondatrészből álló szótőismétléseket, melyekben nincs közvetlen 

szintaktikai viszony. 
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II.1.1. Gyöngyösi műveiben szép számmal akadtak kettős határozók. Bennük a két határozói determináns 

kapcsolata szorosabbra fűződik. 

 

A’ veszedelemmel szemtül szembe lennünk. (KJ II, 9, 23) 

Színrűl színre nézhessem. (R I, 3, 43) 

 

Az ismétlődés szemantikai többlete ezekben a példákban is nyilvánvaló, az egy szinten álló tagok szórendje 

kötött, nem ékelődhet közéjük más elem. 

II.1.2.1. A két önálló mondatrészből álló, nem szintagmatikus felépítésű figura etymologicák legnagyobb 

részében nem egy szintaktikai szinten áll a két tag. A Gyöngyösi-példákat megfigyelve arra a következtetésre 

jutottam, hogy az ilyen típusú tőismétlések között nagyobb stílushatása van az olyan szerkezeteknek, amelyekben az 

egyik tag az alany, a másik pedig az állítmányhoz járuló határozó vagy tárgy. Ezek az alkotórészek a 

mondatszerkezetben még viszonylag közel állnak egymáshoz, ezért nem vész el a „figura etymologica”-jelleg. A 

legszebb előfordulások természetesen azok, amelyekben a szórend is a stílushatást erősíti: 

 

Minden kertin kertem győzedelmeskedjen. (PR II, 10) 

Szived én szivemmel légyen egyességben. (DT IV, 50) 

 

Az alábbi részletekben a tárgy és az alany azonos tövű: 

 

Hab habot hajt reánk. (CH VII, 116) 

Hol az szem a’ szemet talállya lopásban. (KJ I, 5, 32) 

Előfordul, hogy az állítmány és az alanyhoz kapcsolódó jelző töve ismétlődik. Az Europét bika képében 

meglátogató Jupiterről szellemesen szól Gyöngyösi: 

 

Nem tudja, mely tsalárd Bika tsalogatja. (DT II, 9) 

 

II.1.2.2. Az egy tagmondaton belüli tőismétlésektől lépjünk tovább a két külön tagmondatban jelentkező 

ismétlésekhez. Vajon az egymástól viszonylag távol álló tőismétlések meddig tekinthetők figura etymologicának? A 

Gyöngyösi-művekből kiszemelgetett hatalmas mennyiségű anyag nem teszi lehetővé minden egyes eset alapos 

vizsgálatát, ezért a szótőismétlések közül csak azokat emelem ki, amelyekben érzékelhető a szemantikai-stilisztikai-

retorikai többlet, a szó másodszori előfordulása még fölidézi az elsőt. 

a) A feltételes időhatározói alárendelő összetett mondat tőismétlésében az igealakok reflektálnak egymásra: az 

első tagmondat kijelentő módú alakját a második tagmondatban felszólító módú változata követi. E típus igen 

gyakori költőnknél: 

 

Ha vesznünk kell, veszszünk mint fiai Mársnak. (MV III, 226) 

Ha veszek is, inkáb vesszek szép hiremmel. (KJ II, 2, 23) 

 

b) A szótövek egymást erősítő hatása érvényesül a fokhatározói alárendelő mondatokban. Ezzel a szép, régies 

hangzású szerkesztésmóddal gyakran él Gyöngyösi. 

 

Mind a’ két Nemzetség futott mint futhatott. (KJ III, 6, 106) 

Bútsúzó szavait mondja mint mondhatja. (DT IV, 7) 

 

c) Igen tanulságos esetekkel szolgálnak a kapcsolatos mellérendelő mondatok is. A Gyöngyösinél talált példa 

már-már szójátékba csap át. 

 

Szalad az ellenség, nem mér ellenkezni. (KJ III, 5, 117) 

 

d) Bár az alábbi szép részletben csak az igealakok és a személyes névmások személyében, személyragjaiban van 

különbség, a párhuzamos szerkesztésmód mégis emeli a stilisztikai hatást. 
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Élsz te, remélhetek; élek én, remélhetsz. (KJ II, 4, 46) 

 

A fenti négy alpont eseteiben az összetett mondat nem lépte át a verssor határát, ezáltal a szóalakok egymástól 

való távolsága nem halványíthatta el az ismétlés nyomatékosító szerepét. Vannak ellenben olyan egyedi esetek, 

amelyekben az efféle alakzatok több verssoron keresztül húzódnak. Ezeket nem számítom ugyan a szűkebb 

értelemben vett figura etymologicák közé, de rokonságuk miatt nem lehet figyelmen kívül hagyni őket. 

e) Az egyik típusba a képző- (és/vagy) rag- és mondatrészcserét tartalmazó alakzatok tartoznak. Az esztétikai 

hatást itt emeli a keresztező mozgásélmény. 

 

Se szerelmes Vénus hadakozó Márstul, 

Se hadakozó Márs szerelmes Vénustul. (MV I, 154) 

Kivel nagy hegyet-is mélly völdgyekké tennél, 

Mélly völdgyeket viszont hegyekre emelnél. (MV II, 104) 

 

A képzőcsere révén az alakok új jelentést kaptak (l. az első példát), ráadásul a mondatszerkezetben betöltött 

szerepük is megcserélődött. Mivel a fordított sorrendben ismétlődő lexémák az itt szereplő példákban 

toldalékmorfémát cserélnek (tehát nyelvtani funkciójuk is felcserélődik az ismétlés során), ezért chiazmusnak 

nevezzük (vö. Villex. I. 1992: 351, Villex. II. 1993: 198–200 és 1144). 

f) A több soron át húzódó alakzatoknak itt kiemelt fajtáját a retorikák gradatio néven tartják számon. A 

mondategység/verssor végének megismétlése a következő egység/sor elején igen gyakran használt stíluselem 

Gyöngyösi költészetében. Itt azonban csak a retorikai szempontból erősebb hatású, több gondolatsoron végigvitt 

reduplicatiót (epiploké) említem. Ez voltaképpen fokozás, melyben az ismétlődő elemek szintaktikai szerepet is 

váltanak. 

 

Ifjúságom színét fonnyasztó Fogságom! 

Fogság után vallyon leszsz-é Szabadságom? 

Szabadsággal vídul minden Hervattságom, 

Hervattságom után derül vígasságom. (DT IV, 23) 

 

A játékos ismétlés a gondolatritmus mechanizmusát, a képzelet asszociációs működését szemlélteti, funkciója a 

fokozás. Első megközelítésben azt mondhatjuk, hogy a klasszikus retorika és poétika ismétlésen alapuló azon 

gondolatalakzatáról van itt szó, amelyet görögül anadiplosisnak (Villex. I. 1992: 275), latinul pedig reduplicatiónak 

nevezünk. Jelentése: kettőzés. Egy nyelvtani vagy verstani egységet képező szócsoport vége ismétlődik meg a 

következő egység elején. A fenti sorokban többszörös anadiplózist látunk, ennek neve: gradáció (gradatio, latin 

’lépcsőzetesség’, ’fokozás’, klimax, görög; vö. Villex. III. 1994: 710). A Dedalus temploma-részletben három 

versszakon át húzódik ez az alakzat, ezért mondhatjuk epiplokénak (epiploce, görög ’összekötés’; vö. Villex. II. 

1993: 1169), mely lényegében végigvitt anadiplózis. 

 

II.2. A nem szintagmatikus figura etymologicák másik csoportja a lexikalizálódott elemeké. 

Ide tartozik az egyetlenegy szavunk. D. Mátai Mária magyarázatát idézem: „az egy számnévi alaptagot -n 

módhatározóragos bővítmény előzi meg: ez a bővítmény – szintaktikai szerepét tekintve – komplex mérték- és 

módhatározó, az ebből a szintagmából keletkezett szó tehát határozós alárendelő szerkezetű” (1995a: 58). Ez a 

lexéma Gyöngyösinél igen sok helyen előfordul, de számukat különösen a Rózsakoszorú lelőhelyei emelik meg. 

 

És vigyázva viszi szépen / Edgyetlen Edgyetskéjét. (R I, 4, 6) 

Egyetlen egyihez juta utolyára. (TZ 358) 

 

Szintén szószerkezetből keletkeztek a nőttön-nő-típusú összetételek. Bár a lexémák között szólunk róluk, de 

Gyöngyösi korában ezek még szószerkezetek voltak. Ezt egyértelműen mutatja helyesírásuk: a különírt alakok: 
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Gyaloglást sem szokta, orron esten esik. (MB 78) 

Ariadné tüze gyúlton gyúl ezekkel. (DT IV, 105) 

 

Amennyiben a szemantikai-stilisztikai többletet hordozó szerkezeteket tekintjük csupán a tőismétlések közül 

figura etymologicának, úgy bízvást oda sorolhatjuk a nőttön nő-féléket, hiszen az igei alaptagot nyomósítja a másik 

elem. 

 

III. Gyöngyösi figura etymologicáinak rendszerezését a kettőnél több tagból álló figura etymologicákkal zárom. 

Minden bizonnyal ezek a legművészibb, legerőteljesebb stilisztikai hatást kiváltó alakzatok. 

 

Kikkel kedvesinek kedvvel kedveskedett. (KJ II, 1, 7) 

De a szint-is szinnel szinli. (KJ I, 3, 13) 

 

A példákból világosan kiderül, hogy a tő háromszori ismétlése igen hatásos formaképző eljárás. A fenti 

„összetett” figura etymologicák stílushatását emeli, hogy csupán két bővítményt tartalmazó egyszerű mondat 

alkotóelemei, sőt az utóbbi idézetben önmagukban alkotják a mondatot. Az alkotórészek egymással szoros 

kapcsolatban állnak: határozós és tárgyas alárendelő szintagmák; az összetartozást támogatja a szórend is. (A 

háromtagú szerkezetek a Halotti Beszéd halalnec halalaal holz figura etymologicáját idézik fel, mely a fordító 

szerzetes leleményét dicséri – a latinban ugyanis a kéttagú morte morieris szerkezet ismert.) 

 

Összegzés 

 

A bemutatott színes nyelvi anyag a figura etymologica határproblémáinak jó néhány pontjára rámutatott. Azt, hogy 

mit is érzünk figura etymologicának, igen nagy mértékben befolyásolja természetesen az egyéni nyelvérzék is. 

Stilisztikai-retorikai szempontból azonban szerepet játszik a szóelemek egymástól való távolsága, a tagok 

szintaktikai kapcsolata, a morfológiai vonatkozás, a mondathangsúly, az értelmi hangsúly, az ütemhatár. 

Dolgozatomnak kettős célja volt. Egyrészt rávilágítani az ismétlésen alapuló alakzatok egyik típusának, a figura 

etymologicának a változatosságára, sokszínűségére. A kiválasztott nyelvi anyag vizsgálata igazolta a D. Mátai Mária 

által vázolt rendszerezési kritériumok (a mondattani, a szófaji, az alaktani és a stilisztikai szempont) 

alkalmazhatóságát. Másrészt pedig a fenti korpusz kiválasztásával be akartam mutatni, hogy Gyöngyösi nyelvi 

fantáziájának gazdagsága, sokoldalúsága a szövegvizsgálatnak ezen a szintjén is tanulságos példákkal szolgál. Az 

általa reprezentált barokk stílus szervező elve a terjedelmesség (vö. Szabó 1998: 70). Ez a formateremtő elv a 

legnagyobb nyelvi egységtől, a szövegtől, a mondatszerkezeten át, a szószerkezetekig minden nyelvi egységben 

érvényesül. A figura etymologica ez utóbbinak, a szószerkezetnek a szintjén valósítja meg a barokk stílus 

szövevényességét, mozgalmasságát. Gyöngyösi gyakran él az olyan formateremtő kapcsolatokkal, mint a szavak 

ismétlése, halmozása, a bonyolultabb, elágazó és kereszteződő szerkezetek (gradáció, reduplikáció, anadiplózis, 

epanodosz, chiazmus), melyek az érzelmi hatáskeltést szolgálják. 
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PETHŐ JÓZSEF 

 

 

KOHERENCIA ÉS ADJEKCIÓ 

Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez 

 

 

 

1. Nyelv- és stíluselméleti alapok 

 

Az egyes szövegekre irányuló stílusvizsgálatok mindenkor az alapul vett nyelv-, illetve stílusfogalomtól függnek, 

ezért az alábbiakban elsőként az általam a következőkben használt stílusfogalom értelmezését meghatározó 

alapkategóriákról szólok röviden (vö. Tolcsvai Nagy 1996: 9–17). Ezek közül az első a funkcionáli s  szemlélet , 

melynek lényegét Szathmári István (1994: 27) így összegzi: „alapja a nyelvi valóság, vagyis figyelembe veszi, sőt 

középpontba állítja a nyelvi-stiláris és nyelven kívüli, ún. extralingvális eszközöknek a mondanivaló kifejezésében, 

illetőleg az alkotás egészében betöltött igen bonyolult és változatos, sokszor csak nagyon nehezen kihámozható 

funkcióját, funkcióit”. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy „a nyelvi elemek funkciója nem egyéb, mint az a 

tulajdonság, hogy mennyiben járulnak hozzá valamely információnak a nyelvi megformálásához és interakción 

belüli továbbításához, vagyis a közlés értelméhez” (Tolcsvai Nagy 1999: 83). 

Stílusfelfogásomat meghatározza a pragmat ika : mivel „a stílus verbális interakciókban, nyelvi cselekedetekben 

nyilvánul meg, ezért a pragmatikai összetevő elemzése elengedhetetlen” (Tolcsvai Nagy 1996: 12). Ha mégis 

szükséges egy „purista” nyelvészet ellenében e szempontunkat védeni, akkor azt mondhatjuk Péter Mihály (1991: 

129) szavaival, hogy „a konszituáció, az előfeltevések, a világismeret, az appercepciós bázis („észlelő tömeg”) 

tényezőinek figyelembevételével nem sértjük meg a nyelv immanens vizsgálatának szabályait, hanem ellenkezőleg 

általuk tesszük teljesebbé”. Stilisztika és retorika, stílus és alakzat viszonyát Gáspári László (1996: 35) is egy 

alapjaiban pragmatikai megközelítés keretében jellemzi: „A retorika – miután behatol az irodalomba – végigkíséri 

annak fejlődését, eljárásai a műfajban, a szerkezetben és a nyelvben a stílus kiképzésének is műveletei, ha a 

stilisztikát a konnotatív rendszer formai toposzainak kommunikatív-pragmatikus tényezőktől függő funkcionális 

szemléletével azonosítjuk (a mondatstilisztikát a mondatalakzatok, a szövegstilisztikát a gondolatalakzatok 

funkcionális szemléletével).” 

A harmadik alapkategória jelen esetben a dialogici tás , amely egyúttal a hermeneutika i  megközelítésmódot 

is jelenti: a hermeneutika az általános dialogicitást a szöveg és a megértő közötti kettős viszonyra vonatkoztatja, 

ahogyan Gadamer (1960/1984: 272) mondja: „A szöveg egy dolgot szólaltat meg, de hogy ezt teszi, az végső soron 

az interpretáló teljesítménye. Mindkettőjüknek része van benne.” Ki kell emelnünk itt azt, hogy mindkettőjüknek: a 

hermeneutikai megközelítésről, az olvasó szerepéről lefolyt viták ugyanis rámutattak annak a veszélyességére, 

amely szerint egy szöveg befogadói azt tehetnek a szöveggel, amit csak akarnak. „Ha ez pontosan így volna, a 

szövegek révén történő kommunikáció megbízhatatlan, talán egyenesen szolipszisztikus (végletesen szubjektív) 

lenne. Határozott, ha nem is megfellebbezhetetlen korlátainak kell lennie annak, hogy más-más befogadók milyen 

különböző módokon használhatnak fel”, interpretálhatnak egy adott szöveget (Beaugrande–Dressler 1981/2000: 60). 

Tanulságos e kérdéskör árnyalt szemléletéhez röviden felidézni azt a vitát, amely még a hetvenes évek elején Searle 

és Chomsky között a kommunikációs szempont (a dialogicitás ezen belül értelmezendő) „mindenhatóságáról” 

alakult ki: Searle egy esszéjében számon kérte Chomskytól a cselekvéses értelemben felfogott kommunikációs 

szempontot. Chomsky válaszában azt fejtette ki, hogy a nyelvnek nem elsődleges funkciója a kommunikáció, a 

nyelv az önmagában álló reprezentáció világa. A nyelv gondolatalkotó munkát végez, melynek eredménye vagy 

találkozik másokkal, vagy nem. A pusztába kiáltott szó is szó. Egyetérthetünk a vitát összefoglaló Pléh Csaba (1990: 

12–3) kommentárjával: „e két állásponton nincs kiegyenlíteni való; két alapvető, két lehetséges felfogást fejeznek ki 

a nyelvnek a szó szoros értelmében vett »filozófiájáról«.” 

A negyedik alapkategória a szövegközpontúság , amely a mai stilisztikában egyre inkább evidencia (vö. pl. 

Szathmári 1983, Szabó 1988, Szikszainé 1999: 296–328). Maga a stílus a szövegben egyébként nem is mint 

meghatározottan elkülönülő, önálló rész jelenik meg, hanem a szöveg minden pontján tapasztalható nyelvi 

jelenségként (Tolcsvai Nagy 1996: 107). Ezt a szerves egységet emeli ki Szathmári István (2001: 48–49) is: „Ha a 

nyelvet közlés céljából felhasználjuk, mindig beszédet kapunk. A beszéd pedig a kifejezés »hogyan«-jára, a 
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kifejezés módjára téve a hangsúlyt egyúttal stílus is. Így értelmezve minden közlésnek az eredménye 

általánosabban: beszéd, bizonyos meghatározott szempontból (a megfogalmazás módja, az elérni kívánt hatás stb. 

szempontjából) pedig: stílus … Mindehhez azonban hozzá kell tennünk, hogy a beszéd – és vele a stílus – mindig 

szövegben jelentkezik, hisz szövegen kívül elképzelhetetlen a közlés.” 

Mindezek alapján a stílus mint a szövegértelem alapvető fontosságú része határozható meg. A szövegértelem és 

szövegjelentés fogalmát Beaugrande és Dressler (1981/2000: 120) nyomán így határolhatjuk el: a jelentés egy 

megnyilatkozás képessége arra, hogy ismereteket ábrázoljon és közvetítsen (azaz jelentésnek a virtuális jelentést 

nevezzük), az értelem pedig az az ismeret, amelyet egy adott szöveg aktuálisan közvetít. Az értelem ebben a 

megkülönböztetésben a szövegnek (a megnyilatkozásnak) azt a tulajdonságát jelöli, hogy nem csupán a 

hagyományos értelemben vett denotálással tud értelemtartalmakat közvetíteni (Tolcsvai Nagy 1996: 51). 

 

2. Koherencia és kötetszöveg 

 

Dolgozatomban – a terjedelmi korlátok miatt csupán egy, ám véleményem szerint Krúdy szóban forgó korszakának, 

illetve művének stílusát jól reprezentáló részszöveget, a Tájékoztatást és ennek egy szövegrészét a középpontba 

helyezve – a rövid bemutatás szándékával az 1925-ös Szindbád ifjúsága című kötetben (más Szindbád-kötetekhez, 

illetve egyéb Krúdy-művekhez hasonlóan) feltűnően nagy számban előforduló adjekciós alakzatok, ezen belül is a 

halmozások szövegbeli szerepét vizsgálom (az 1911-es kiadás adjekciós alakzataira vonatkozóan l. Pethő 2000 és 

Pethő 2001). Szükségesnek tartom azonban itt is hangsúlyozni, hogy az alakzatok – mint minden stíluselem, azaz 

olyan nyelvi elem, amely valamilyen okból valamilyen stílusértéket hordoz a beszélő vagy hallgató számára egy 

szövegben – érvényessége, értelmi hatóköre mindig szövegszintű (vö. pl. Kemény 1991: 22, Tolcsvai Nagy 1996: 

108). A tárgyalt alakzatok tehát valódi funkciót a szövegben mint egészben kapnak. Mivel ebből következően is a 

szóban forgó adjekciós alakzatokat szövegtani (és ezt kiegészítően szemantikai és szintaktikai) szempontok 

bevonásával próbálom meg vizsgálni, középpontba kerül elemzésemben a koherencia kategóriája. Előzetesen így két 

alapvető kérdés megválaszolása szükséges: 

a) Mit értek a szöveg koherenciáján? 

b) Az adott esetben mi tekinthető szövegnek: a Szindbád ifjúsága című kötet vagy pedig a Tájékoztatás című 

írás? 

 

2.1. A koherencia fogalmának értelmezéséhez 

 

A szövegösszetartó elemek Morris szemiotikai rendszeréből eredeztethető hármas felosztása (konnexitás, kohézió, 

koherencia) – mint az közismert (vö. pl. Kocsány 1989: 31, Tolcsvai Nagy 2001: 116) – számos nehézséget vet fel, 

ezek közül a legfőbb a szintaktikai, a szemantikai és a pragmatikai szint egyértelmű elhatárolása. Ezért, illetve 

egyfelől a „hagyományos” szövegtant (l. pl. Bellert 1970 – ismerteti Kocsány 1996: 155, van Dijk 1972 – 

összefoglalja Tolcsvai Nagy 2001: 21–22) követve, másfelől az újabb szövegtani szakirodalom idevonatkozó 

eredményeit (összegzően l. például Vater 19942: 41–45 és passim, Tolcsvai Nagy 2001 passim) figyelembe véve a 

következőkben a szövegösszetartó elemeket átfogó értelemmel a koherencia fogalmát használom, mivel a 

koherencia általában jelöli a szöveg értelmi összetevőinek összefüggésrendszerét (l. pl. Tolcsvai Nagy 2001: 34, vö. 

Fehér 2000: 65–66; az „értelmi összetevők”, a pragmatikai-szemantikai szint alapvető voltának tételezésére l. 

például Tolcsvai Nagy 1999: 83, vö. von Stechow 1991). A hármasság egy olyan átmeneti korszak szülötte volt, 

amelyben a grammatikai kiindulás még erőteljesen hatott. Így a konnexitás, kohézió és koherencia 

megkülönböztetése, mondhatni, „módszertani szükségszerűség” volt, ám e megkülönböztetés „közben már 

előremutat a kommunikációs és procedurális feldolgozások felé. Ez az irányulás végül napjainkra egy tényezőt 

emelt ki és helyezett a magyarázat középpontjába, a koherenciát” (Tolcsvai Nagy 2001: 30). 

A stílust a szövegértelem részének tekintve, illetve figyelembe véve, hogy „a stílus mélyen beépül a mindenkori 

közlésbe, annak összetett nyelvi, szituációs és szociális szerkezetébe”, és azt, hogy ennek megfelelően a nyelvi 

interakcióban a nyelvi formák 

 

a) „jelentése valamilyen alapvetően szimbolikus alapú konceptuális tartalmat strukturál”, 

b) „formája (pedig) valamilyen alapvetően ikonikus vagy nem (esetleg részlegesen) ikonikus alapú szociális eredetű 

tartalmat strukturál” (Tolcsvai Nagy 2001: 322), 
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különösképp hasznosnak vélem egy, a szövegre hangsúlyozottan figyelő stilisztikai (szövegstilisztikai) vizsgálatban 

a koherencia ilyetén kiemelését. Következménye ez egyébként egy olyan, ma már általánosnak tekintendő, 

szövegfelfogásnak, amely a szöveget nemcsak produktumnak, hanem produkciónak, nemcsak szerkezetnek, hanem 

műveletnek is tekinti (l. pl. Beaugrande–Dressler 1981/2000, Antos–Krings 1989, Tolcsvai Nagy 2001, vö. Kocsány 

1996: 161). 

Az (adjekciós) alakzatoknak a szövegértelmet befolyásoló, meghatározó szerepét feltáró kutatások szempontjából 

azért is gyümölcsöző lehet a koherencia ilyen értelmű előtérbe helyezése, mert a koherencia végső soron a 

„szövegvilág összetevői, vagyis a szövegfelszín alatt meghúzódó FOGALMAK és VISZONYOK kölcsönösen elérhető és 

releváns voltára utal” (Beaugrande–Dressler 1981/2000: 25), ezáltal mind a szövegalkotó, mind a szöveginterpretáló 

szempontjából közelítve közvetlenül a szövegértelmet teszi megfoghatóvá. 

 

2.2. A Szindbád ifjúsága mint szöveg 

 

2.2.1. A Szindbád ifjúsága különböző kiadásai 

A Szindbád ifjúsága (1911) a Krúdy-irodalom egyöntetű véleménye szerint meghatározó, sőt korszaknyitó 

jelentőségű mű, ebben bontakozik ki a jellegzetes Krúdy-stílus (l. például Kemény 1974: 4, Czére 1987: 60). Több 

szempontból mégsem homogén a kötet, ezt legszembetűnőbben az a tény jelzi, hogy a második Szindbád ifjúsága 

című kötetet (1925) már módosított tartalommal jelentette meg az író: az első kiadás 18 elbeszéléséből 7 elmaradt 

(Szindbád második útja, Őszi nap, Egy régi délibáb, Szegény lányok élete, Szegény lány szerelme, Szegény lányok 

kenyere, Özvegy asszony álma), viszont 4 új írással bővült a könyv (Tájékoztatás, Ifjú évek, Szökés az életből, Szökés 

a halálból). Ennek alapján úgy tűnik, hogy az egy kötetbe szerkesztés fő motivációja az első esetben az volt, hogy 

az említett 18 elbeszélés nagyjából egy időben keletkezett, illetve jelent meg különböző napilapokban, 

folyóiratokban (1910 decembere és 1911 októbere között). A második kiadás a tudatos szerkesztés következtében 

már jóval koherensebb mind tematikai, mind nyelvi-stilisztikai szempontból. 

A köztes helyzetű Szindbád ifjúsága és szomorúsága (1917) már ugyanazokat a novellákat és ugyanabban a 

sorrendben tartalmazza, mint az 1925-ös Szindbád ifjúsága, e szempontból csupán egy különbség van a két kötet 

között: az 1925-ös kiadás 15 írásán kívül a Szindbád ifjúsága és szomorúsága még tartalmaz egy De Ronch kapitány 

című részt. Azt, hogy Krúdy 1917-re korábbi Szindbád-írásaiból válogatva és a kiválasztottakat elrendezve már 

kialakított egy szövegkoncepciót, nemcsak innen láthatjuk, hanem Farkas László közléséből (l. Tóbiás 1964: 422) is 

tudhatjuk: a De Ronch kapitány csak a Táltos Kiadó kívánságára került a kötetbe, mert a Szindbád utazásai kiadói 

jogaival rendelkező Singer és Wolfner cég nem engedte meg az utóbbi kötet írásainak közlését. Eszerint Krúdy az 

újonnan összeállított és így szövegszerűbbé tett Szindbád ifjúságából (vö. 1911-es kiadás) és az 1912-ben megjelent 

Szindbád utazásaiból (legalábbis e kötet bizonyos írásaiból) akarta megformálni az új kötetet (szöveget): a Szindbád 

ifjúsága és szomorúsága címűt. Ez később sem sikerült, viszont a fent említett 15 írást összefűzve 1925-ben az 

Athenaeumnál megjelent a Szindbád ifjúsága, amely így – már a De Ronch kapitány nélkül – koherens (vagy 

majdnem koherens) művé lett. Ennek az egységnek a további jele az is, hogy amikor Krúdy 1927-ben összeállította 

az ötvenedik születésnapja tiszteletére műveiből kiadott válogatás listáját, és erre a listára felvette az 1925-ös 

Szindbád ifjúsága újabb kiadását is, akkor a műfajt „regény”-nek adta meg (Tóbiás 1964: 252). 

Az 1911-es és az 1925-ös kiadás között két olyan Szindbád-kötet jelent meg, amely aztán az 1925-ös (leginkább 

egységes) Szindbád ifjúsága című könyvbe is bekerült írásokat tartalmazott. Ez a két kötet: a Szindbád. A feltámadás 

(1916) és a fent említett Szindbád ifjúsága és szomorúsága (1917) legfőképp azért érdemes figyelmünkre, mert ezek 

azt is jelzik, hogyan formálta egyre egységesebb, koherensebb szöveggé a Szindbád ifjúságát Krúdy; olyannyira, 

hogy ennek kapcsán a jeles Krúdy-kutató Fábri Anna (1994: 327–328) egyenesen a következőképp vélekedik a 

Szindbád ifjúságáról (ill. a Szindbád utazásai, a Szindbád. A feltámadás és a Szindbád megtérése című kötetekről): 

„Könnyen olyan érzésünk támadhat, mintha csak egy kissé rendhagyó, töredékes nagyregényt olvasnánk.” Ugyanitt 

Fábri arra a tényre is felhívja a figyelmet, hogy a Szindbád-novellákat – a legkésőbbiek kivételével – maga Krúdy 

rendezte nagyobb egységekbe, illetve kötetekbe. 

A tárgyalt kötet esetében a szövegkonstrukciós viszonyok megállapítását, illetve a pontos kategóriák 

alkalmazását még bonyolultabbá teszi az, hogy tulajdonképpen két ellentétes irányú folyamatot is figyelembe kell 

vennünk. Ezeket röviden így ábrázolhatjuk: 

a) Autonóm szövegek – egy autonóm szöveg; 
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b) Autonóm részszövegek — egy autonóm szöveg. 

 

Az a) folyamat értelmezéséhez: A Szindbád ifjúsága (autonóm szövegként) több, korábban különböző helyen 

megjelent novellából, írásból (tehát autonóm szövegekből) jött létre az alkotói (szövegalkotói) szándék szerint, l. 

fent. A szövegalkotói szándékot mint hátteret és a (szöveg)befogadói horizontot itt is elválaszthatjuk, mert ugyan 

elképzelhető, hogy a különböző időkben és helyeken megjelent Krúdy-írások az alkotói szándék szerint egy majdani 

egységbe foglalás tervével születtek, azonban a befogadó számára ez gyakorlatilag nem vált perceptibilissé. Az 

autonóm szöveg csak akkor jött létre, amikor megjelent az 1925-ös kiadás. 

A b) folyamat értelmezéséhez: Amikor a befogadó a Szindbád ifjúságával találkozik, akkor azt különböző 

szövegutasításként funkcionáló jegyek (pl. a cím, a bevezetés) alapján autonóm teljes szövegként értelmezi, és 

ennek részeiként a benne foglalt 15 írást. (Erre nézve l. például Szabó 1970: 115, itt az egyébként kiváló Krúdy-

filológus, nyilván nem alaptalanul, de filológiai szempontból mégis tévesen „a Szindbád ifjúsága elé írt”-nak 

mondja a Tájékoztatást, holott az eredetileg önállóan, a Magyarország című lapban jelent meg, négy évvel a 

Szindbád ifjúsága első kiadása után. A lapbeli megjelenést tekintve a Tájékoztatás tehát autonóm szöveg, a 

kötetszövegben értelmezhető csak a Szindbád ifjúsága kötet szerves részének, e kötet „elé írt”-nak.) 

 

2.2.2. A szövegtípus (műfaj) kérdéseihez 

A fent felvetetteket részben összegezve, ill. az így kapott megállapításokat néhány kurrens szövegfogalommal 

szembesítve a következőket jelenthetjük ki: 

Még Halliday és Hasan (1976: 1) sokat idézett, bár Vater (19942: 17) által túl szigorúnak minősített, 

meghatározásából – „a szöveg szó a nyelvészetben tetszőleges hosszúságú írott vagy elhangzó megnyilatkozásra 

utal, mely egységet képező egésznek tekinthető” – kiindulva is bizonyára joggal tekinthetjük szövegnek a Szindbád 

ifjúsága kötetet, annak is különösen a második (1925-ös) kiadását. Megfelel a tárgyalandó kötet Petőfi S. János 

(1994: 62) szövegmeghatározásának is: „A szemiotikai textológia keretében használt szöveg terminus egy olyan 

multimediális, de dominánsan verbális kommunikátumra utal, amely egy tényleges vagy feltételezett 

kommunikációszituációban egy tényleges vagy feltételezett funkció betöltésére alkalmasnak tekinthető, s mint ilyen 

összefüggőnek és valamiképp lezárt egésznek tartható.” Az 1911-es első, még viszonylag „heterogén”, mert nem 

Szindbád-novellákat is tartalmazó kiadást, elsődlegesen a befogadói szándéktulajdonítás függvényeként felfogott 

szerzői szándék (Tátrai 1997: 178), tágabban: a hermeneutikai és a pragmatikai szempont alapján minősíthetjük 

szövegnek. Ezt alátámasztja az egybefogó  funkciójú kötetcím is, Szindbád ifjúsága című novella ugyanis nincs a 

kötetben. Úgy vélem, hogy még egy szűkebb szövegfelfogás szerint is mindenképp szövegnek tekinthető, a 

textualitás kritériumaival rendelkező a második, az 1925-ös kiadás, a szövegtéma (vö. Brinker 1985: 50–59, Vater 

19942: 93–95) még pontosabban megjelölhető. 

Koltai Ágnes (1984: 429) ugyan a Világirodalmi lexikon novella szócikkében novellaciklusnak sorolja be a 

Szindbádot (nem világos, hogy melyik Szindbád-gyűjteményre gondolva), de arra is utal, hogy ez a novellaciklus 

igen közel áll a regényhez: „A novella kiterjesztése a novellaciklus, amely ugyanannak az alaknak különböző 

élményeiről vagy kalandjairól szól, nemegyszer alig választható el a novellisztikusan előrehaladó kalandregényektől 

(Chesterton: Pater Brown, Krúdy Gy.: Szindbád…).” Ehhez hozzátehetjük, hogy a főhős azonosságán kívül még 

számos tényezőt, köztük nem utolsósorban a stílus azonosságát is számításba kell vennünk akkor, amikor annak az 

okait kívánjuk megnevezni, hogy miért „alig választható el” a novellaciklus és az említett regénytípus. 

Nem véletlen, hogy maga Krúdy sem tartotta megfelelőnek az „elbeszélés”-t a műfaj megjelölésére, és az 1911-es 

kiadás címe alá a próza került műfajként (az elbeszélés szerkezeti módosulását, a műfajok határainak eltolódását a 

századforduló prózájában számunkra is hasznos tanulságokkal vizsgálta Révész Béla munkáiban Fehér [1989: 167–

70]). 

Már a kortárs kritikák is kiemelték, hogy a Szindbád ifjúsága „egyetlen szólam”, ma talán így mondhatnánk: 

koherens szöveg. „A Szindbád-novellák, ez a néhány egymásból folyó, egymásba visszaömlő írás, kötetbe fogva 

össze: úgy hatnak, mint … egyetlen szólam.” (Várady 1912: 289, a kiemelés tőlem – P. J.) 

Palágyi Lajos pedig ezt írja bírálatában: „Akik a könyveket »műfajok«-ba szeretik skatulyázni, sokáig 

töprenghetnek azon, hogy hova sorozzák a »Szindbád ifjúságá«-t? Minek nevezzék? regénynek, 

novellagyűjteménynek…?” (Kozocsa 19752: 823). 



138 

 

Fontos utalás az is, hogy maga Krúdy „regény”-ként (Tóbiás 1964: 252) határozta meg a Szindbád ifjúsága e 

kiadásának a műfaját. (A kötetszöveg fogalmát szempontunkból különösen figyelemreméltó értelemben használja, 

illetve tárgyalja Tolcsvai Nagy 1994.) 

A fent érintett poétikai kérdésekben ugyan nem érzem magam illetékesnek messze vezető döntésekre, 

mindenesetre annyi – és talán nem lényegtelen – tanulságot levonhatónak gondolok stilisztikai-szövegtani 

megközelítésünk számára, hogy az író szándéka minden jel szerint egy egységes (úgy is mondhatnánk: koherens) 

szöveg megalkotása volt. Erre mutat a válogatás, a megjelenés idejétől eltekintő sorrend kialakítása, a bevezetés 

(Tájékoztatás) beillesztése, a kötet címadása és az, hogy műfajként a regényt adta meg Krúdy. 

 

2.2.3. A Tájékoztatás helye és szerepe az 1925-ös kötetben 

A Szindbád. A feltámadás (1916) című kötet a következő, az 1925-ös kiadásban is szereplő írásokat tartalmazza: 

Szökés a nőktől (Tájékoztatás), Szökés az életből, Szökés a halálból. 

A kötet első darabja, a Szökés a nőktől (Tájékoztatás) először a Magyarország című lap 1915. évi augusztus 28-ai 

számában jelent meg, az írás fölött főcímként a Szindbád feltámadása áll, alcímként pedig még csupán ennyi: Szökés 

a nőktől. Ez is jelzi, hogy a zárójeles alcím: a Tájékoztatás legalább olyan fontos az 1916-os kiadásban, mint a 

Szökés a nőktől cím, ugyanis az alcím utal arra, hogy ez az írás egyfajta bevezetés. Márpedig eo ipso minden 

bevezetés egy nagyobb szövegegység konstrukciós egysége, így a Tájékoztatás mint (al)cím a szövegalkotó 

szándékait tekintve a lehető legvilágosabban utal a kötet szövegiségére. Ez a szándék – véleményem szerint – 

olyannyira explikált, hogy szövegutasításként értelmeződik, és az interpretáció ezután a kötetre mint szövegre 

irányul. Még inkább igaz ez a Szindbád ifjúsága 1925-ös kiadására, hiszen itt már csak a Tájékoztatás cím áll. 

A Szökés a nőktől cím egyébként már az 1917-es Szindbád ifjúsága és szomorúsága című kötetben sem jelenik 

meg, hanem a korábbi alcím, a Tájékoztatás lép elő címmé. Ez a bevezetésfunkciót itt is egyértelművé teszi. (Azt, 

hogy a Tájékoztatás a szövegértelmező részéről határozottan egy nagyobb egység bevezetésének a feladatát látja el, 

jelzi az is, hogy Kozocsa Sándor ismert Szindbád-gyűjteményének az élére helyezte ezt az írást, átveszi ezt például a 

Fábri Anna szerkesztette, A magyar prózai klasszikusai című sorozatban 1994-ben megjelent Szindbád-válogatás.) 

A Szindbád. A feltámadás című kötet szóban forgó három írásának a szöveg szerkezetében betöltött funkcióját 

vizsgálva az is figyelemre méltó, hogy az anaforikus ismétlést tartalmazó és azonos grammatikai szerkezetű címek 

(Szökés a nőktől, Szökés az életből, Szökés a halálból) keretet képeznek, és ezáltal a lezártság érzetét keltik. A 

lezártság mint a szövegség (Textualität) kritériuma az újabb szakirodalomban már gyakran nem szerepel (vö. Beau-

grande–Dressler 1981/2000, Vater 19942), de a kissé korábbi szövegmeghatározásokban és néhány újabban is fontos 

szerepet kap, és ez azt jelzi, hogy a befogadó inkább hajlamos szövegként felismerni a lezárt szöveget. Vö. pl. Deme 

(1979: 49): „A szöveg nyelvi formába öntött objektivációja az egyéni pszichikai tartalom egy részletének, olyan 

terjedelemben és megformáltságban, amely elegendő ahhoz, hogy … a teljesség és lezár tság (a kiemelés tőlem: P. 

J.) érzetét is felkeltse.” Szabó Zoltán (1992: 202) szerint „a szöveg egységes egészet (globális struktúrát) alkotó, 

szerves összetettségű, lezár t  … nyelvi vagy nem nyelvi jel… ” (a kiemelés tőlem: P. J.). 

Ehhez hozzátehetjük, hogy az említett négy, az 1911-es Szindbád ifjúságában még nem, de az 1925-ös kötetben 

már szereplő Krúdy-írás különösen hangsúlyos helyzetben van: a Tájékoztatás a kötet első, az Ifjú évek a második, a 

Szökés az életből és a Szökés a halálból pedig az utolsó két részszövege. (Részszövegen olyan szövegrészletet értek, 

amely az adott esetben genetikusan rész, mert a szövegből kiemelt egység, funkcionálisan azonban mégis lehet 

szöveg, hiszen a kimetszés ellenére is érzékelhető a szöveg íve [„bevezetés–tárgyalás–befejezés”], azaz az autonóm 

teljes szöveghez viszonyítva ún. autonóm részszöveg [vö. Deme 1990: 30, Petőfi S. 1990: 7, Szikszainé 1999: 46]). 

Mivel részszövegként, pontosabban bevezetésként a Tájékoztatás funkciója a leginkább a meghatározó, bővebben 

itt ezért is ezzel az írással foglalkozom. (Az írás megjelölést azért alkalmazom, mert a jelen esetben részint a fent 

kifejtettek, azaz az írás részszövegjellege okán, másrészt még autonóm szövegként tekintve sem tartom a 

Tájékoztatásra vonatkozóan indokoltnak a például Gedényi [1978: 158, 420] által alkalmazott „elbeszélés” 

műfajmegjelölést.) 

 

3. Halmozás és koherencia a Tájékoztatásban 

 

Vegyük szemügyre először példaként a Tájékoztatás első bekezdését! 
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„A hajós életéből következnek itt történetek, amelyeket fiatal nők és ifjak itt-ott tán hitetlenkedve olvasnak. Ó, majd 

megismernek ők is mindeneket; csodákat; amelyeknek létezéséről fogalmuk sincsen a fiatalkorban; a nők kimondhatatlan 

jóságát, midőn az ágy szélén üldögélve hosszú hajukat fésülik, és oly szent szerelemmel, megadással szólnak a férfiúhoz, 

hogy élete végéig biztonságban érezheti magát; és nők gazságát, midőn csak ökölbe lehet szorítani a kezet, megfenni a kést, a 

kardokat, felporozni a pisztolyt, vérrel áldozni, vérbeborult szemmel felébredni és jajgatva, kezet, párnát harapdálva 

elaludni…” (Az idézet forrása a Szindbád ifjúsága 1925-ös kiadása, Athenaeum, Budapest – a továbbiakban: SZI2 –, 5). 

 

A jellegzetes Krúdy-stílust látjuk magunk előtt, ezen belül is az idézett szövegrészben a legszembetűnőbb az 

adjekciós szerkezeteken alapuló, pontosabban megnevezve: a leginkább a halmozásokból épülő ritmikusság. 

Részletesebben ez a ritmus a következő főként szintaktikai sajátosságokkal jellemezhető (vö. Herczeg 1975: 87–

114, Kemény 2001: 321): 

 

a) A tagmondatok közötti alá-, illetve mellérendelé; 

b) A tagmondatok szerkezete (és ezzel összefüggésben terjedelme) közötti hasonlóság; 

c) Mondatrészek halmozása. 

Az első mondat fő szempontunkból, azaz az adjekciós alakzatok szempontjából kevésbé figyelemreméltó, viszont 

a fent tárgyalt szövegtani megközelítés eredményéhez fontos adalék az, hogy az itt mutató névmási határozószó 

referense (az alany többes száma miatt is) csak a kötet egésze lehet. Az elbeszélői attitűdöt, amely itt valamiféle 

didaktikus jelleget jelent, főképp az határozza meg, hogy a lehetséges befogadók közül a szövegalkotó a „fiatal 

nők”-et és az „ifjak”-at nevezi meg. Ez a didaktikus szándék, ez a kommunikációs helyzet mint keret szintén a 

szövegkoherencia lényeges eleme. 

A második, „szecessziós”, Szabó Zoltán terminusával élve „indázó szerkezetű” (l. pl. Szabó 1976: 82–86) 

mondat viszont prototipikus, jellegzetesen „krúdys”. Az életmű mondatstilisztikai vizsgálataiban ma már pontos 

statisztikákkal leírt tény az, hogy „Krúdy prózájának jellegzetes elemei, a többszörösen összetett, hatalmas 

szövevényeket alkotó mondathalmazok” (Pomogáts 1971: 280). Prohászka János (1949: 15) szerint „talán egyetlen 

magyar írónál sem találunk olyan mondatkígyókat, mondatóriásokat, mint nála” (vö. még pl. Kiss 1971, Zsilka 

1971, Herczeg 1975: 87–114, Raisz Rózsa 1985: 28, 100, Kemény 2001). 

Az első mondat történetek és a második mindenek eleme az adott kontextusban közel vagy – az interpretációtól 

függően – teljesen koreferens. Ebben az értelemben a második mondat halmozásai egyrészt közvetlenül 

(„történetek”) a kötetben megjelenő lehetséges világot összegzik, másrészt és közvetetten („mindenek”) a fikción 

túlra, a fikció alapját képező élményrétegre is mutatnak. 

Nézzük részletesebben a második mondatot! Ennek a szerkezete a következőképp írható le: 

 

(1) Ó, (2) majd megismernek ők is mindeneket; (3) csodákat; (4) amelyeknek létezéséről fogalmuk sincsen a fiatalkorban; 

(5) a nők kimondhatatlan jóságát, (6) midőn az ágy szélén üldögélve hosszú hajukat fésülik, (7) és oly szent szerelemmel, 

megadással szólnak a férfiúhoz, (8) hogy élete végéig biztonságban érezheti magát; (9) és nők gazságát, (10) midőn csak 

ökölbe lehet szorítani a kezet, (11) megfenni a kést, a kardokat, (12) felporozni a pisztolyt, (13) vérrel áldozni, (14) vérbe 

borult szemmel felébredni, (15) és jajgatva, kezet, párnát harapdálva elaludni…” 

 

A könnyebb értelmezés kedvéért a kulcsfogalmakat is kiemeltem, és a megfelelő főmondatok szimbóluma 

(száma) fölé írtam: 

 

mindeneket, (azaz) csodákat, (azaz) a nők jóságát (és ennek ellentétét) a nők gazságát 
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Az Ó egyetlen szóból álló (ún. szerkesztetlen) tagolatlan mondat. A következő tagmondat(ok)hoz való viszonya 

röviden így jellemezhető: az ó mint mondatszó ugyan mondatnak, illetve tagmondatnak tekintendő, tehát az 

összetett mondatnak része, de e tagolatlan mondat és a többi tagmondat viszonya semmilyen ismert típusba nem 

sorolható be, valójában itt nem is szintaktikai, hanem szemantikai-pragmatikai viszonyról van szó (vö. Keszler 

2000: 464). 

A 3. tagmondat önállósága pontosabban tagmondat volta kérdéses lehet, én mégis tagmondatnak elemzem, olyan 

hiányos mondatnak, amelynek állítmánya és alanya megegyezik a 2. tagmondatéval; az önállóságot támasztja alá az, 

hogy a (4) csak a (3) értelmezője, sőt véleményem szerint az (5) és a (9) mint ugyanannak az entitásnak (nő) 

megdöbbentően ellentétes attribútumait , ezt a „csodá”-t (jóság • gazság) kifejező tagmondat is a (3) önállóságát 

támasztja alá. 

A (2)-ben foglaltakat a (3) pontosítja: a mindenek az adott lehetséges világban azokat a csodákat jelentik, 

amelyek a nőkhöz fűződnek, mert Szindbád számára a nők egyenlők a „mindenek”-kel (vö. pl. a Szindbád ifjúsága e 

részletével: „Szindbád… már tizenöt esztendős kora óta a nőknek és a nőkért élt. Csak a nők mulattatták, csak ők 

érdekelték. Amit tanult, olvasott vagy utazott, mind csak azért tette, hogy a nőknek hazudhasson, mesélgethessen … 

A nőket kereste mindenütt … Midőn céltalanul, ok nélkül utazott messzi tájak felé, ismeretlen szigetországok 

világában, titkon és igazán csak az idegen, eljövendő nőket leste a szemével, a szívével” – SZI2: 105). 

A (2) és (3) között tehát a hagyományosan kifejtő magyarázó mellérendelésnek nevezett viszony van. Ilyen 

jellegű, stilisztikai-retorikai szempontból a halmozás alakzatával megvalósuló, kifejtő magyarázó viszony van a (3) 

és az [(5)–(9)] között, hozzáértve stilisztikai-szemantikai szempontból ehhez azt is, hogy a partitio részét képezik az 

(5)-nek és (9)-nek alárendelt mellékmondatok is. 

Az (5) és (9) között szembeállító (egyszerű) ellentétes viszony van, a két tagmondatot az egyszerű kapcsolatos 

mondatok tipikus kötőszava az és fűzi össze: (5) (megismerik) a nők kimondhatatlan jóságát és (9) (megismerik a) 

nők gazságát (vö. Rácz–Szemere 1970: 271–272 [934., 938. mondat]; Balogh 2000: 536). Az (5) és a (6), illetve az 

(5) és a (7) viszonya leginkább komplexen fejez ki idő- és állapothatározói alárendelést, az erősebb mozzanat 

alapján azonban külső állapothatározói mellékmondatnak is minősíthetjük az egymással kapcsolatos viszonyban 

lévő (6)-ot és a (7)-et (vö. pl. Rácz–Szemere 1970: 289 [698. mondat]). 

A (8) a (7)-nek fokhatározói értékű minőségjelzői mellékmondata, sajátos jelentéstartalma szerint pedig 

következményes. 

Többféleképpen elemezhető a (9) és az azt követő tagmondatok (?) viszonya: Keszler Borbála (2000: 463) szerint 

a halmozott „alany vagy a tárgy bármennyire szerkezetes is a mondat egyszerű”, ráadásul Keszler itt a Krúdy-

mondatéhoz hasonló szerkezeteket hoz példának: „Micsoda éktelen nyomorúság ilyen csavargó eb módjára élni; 

bokor alatt vagy kocsiszínben hálni; nem fogni meleg kanalat esztendőn át; nem látni fehér inget csak máson; nem 

ülni a családi asztalnál talán esztendőkig (Gárdonyi G.)”. Ugyanakkor már az is figyelemre méltó, hogy Keszler 

Borbála ezt a kérdést Az egyszerű és összetett mondat határsávja fejezetben tárgyalja. 

Ehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy Keszler Borbála (2000: 465) szerint is az igeneves szerkezet különleges 

jellegű, mert „nemcsak tartalmában, hanem felépítésében is tagmondat jellegű”. A megkülönböztetés valójában 

tehát az állítmány primátusát valló felfogással magyarázható, ugyanis Keszler (2000: 461) szerint az azonos 

alanyhoz tartozó állítmányok esetében, ha az „egyik állítmánynak van az alanyon kívül más bővítménye is, a 

másiknak nincs, vagy mindkettőnek más-más bővítménye van, akkor mellérendelő összetett mondatról van szó”. 

Röviden összefoglalva Keszler felfogását: 

 

(1) Egy alany – több szerkezetes állítmány: predikatív szerkezetek; 

(2) Több igenévi szerkezetes alany – egy állítmány: predikatív szerkezet. 

Az a felfogás tehát, amely szerint a szerkezetes állítmány esetében tagmondatokról van szó és nem halmozott 

mondatrészekről, viszont a szerkezetes igenévi alanyok esetében nem tagmondatokról, hanem csupán halmozott 

mondatrészekről van szó, az állítmány primátusának elvével indokolható. Mivel azonban kiindulópontunk az, hogy 

az alany és az állítmány viszonya hozzárendelő, mindkét fent jellemzett esetet – (1) és (2) – itt úgy tekintjük, hogy 

tagmondatok és nem mondatrészek halmozása történik (vö. pl. Huszár 1979, Benkő 1968). 

A vizsgált részlet bekezdés, azaz a szöveg mezoszintjéhez tartozik (vö. Tolcsvai Nagy 2001: 291–298, vö. 

Szikszainé 1999: 242). Ezen a szinten három olyan koherenciatényező különíthető el, amely külön-külön is jól 

jellemez egy szövegrészletet: 
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a) Az aktuális tagolás szerinti tematikus progresszió; 

b) A mondatok közötti mellérendelés formái; 

c) A fogalmi séma (tudáskeret, forgatókönyv, illetve egyéb jelentéstani mezoszintű kapcsolat pl. fogalmi metafora; 

részletesen l. Tolcsvai Nagy 2001: 243–282). 

 

Ez a három tényező azonban általában együtt jelentkezik, tipikus együttállásokban, amelyekben vagy az a)–b), 

vagy a c) a domináns. 

A vizsgált részlet is az általános együttállást mutatja; a domináns koherenciatényező a tudáskeret, ennek nyelvi 

reprezentációjában fontos szerepet kap a (mellérendelő szerkezetekben megvalósuló) halmozás. A szóban forgó 

fogalmi sémának – a „nő: mint az abszolút jó és ennek ellentéteként az abszolút rossz hordozója, és így a férfi 

boldogságának vagy (ezzel ellentétben) nyomorúságának okozója” –, illetve az ezzel kapcsolatos 

forgatókönyveknek (script) számos szépirodalmi megfogalmazása jól ismert, gondoljunk csak példaként Catullus 

„Odi et amo”-jára, a romantika végletesen ellentétes női jellemeket szembeállító regényeire vagy Ady Léda-

verseire. Párhuzamként – egy ugyanezt a fogalmi sémát (szintén részlegesen) kifejtő kortárs műből – Ady Ruth és 

Delila című (1908-ban írt) verséből idézek: 

 

Száz alakban, százféleképpen látlak, 

Látlak Ruthnak és Delilának, 

Látlak mindenkinek. 

 

Látlak szelídnek, látlak szépnek, 

Csúnyaságnak, gyönyörűségnek, 

Látlak mindenkinek. 

 

(…) 

 

Látlak angyalnak és ördögnek, 

Dicső Valónak, tunya dögnek, 

Látlak mindenkinek. 

 

Látlak életnek és halálnak, 

Tornak, gyásznak, áldásnak, bálnak, 

Látlak mindenkinek. 

 

Száz alakban, százféleképpen látlak, 

Látlak Ruthnak és Delilának, 

Látlak mindenkinek. 

 

Részletesebb összefüggések tárgyalására itt nincs módom kitérni, röviden csak annyit jegyzek meg még, hogy az 

elemzett Krúdy-mondat szintaktikai szerkezetének fenti értelmezését számomra is nyilvánvalóan erőteljesen 

irányították a szemantikai-pragmatikai meggondolások. Ebből következően is elfogadhatónak gondolok más 

elemzéseket, így azt is, amely a (11)–(15)-öt szerkezetes alanynak tekintve egy tagmondatnak elemzi azt, amit én 

fent a (10)–(15) tagmondatnak vettem. Meggyőzően érvelhető amellett is, hogy a csodákat, a nők kimondhatatlan 

jóságát és a nők gazságát a mindeneket alaptagot bővítő értelmezők, nem pedig önálló tagmondatok. 

Ennek kapcsán utalnom kell itt a vizsgált bekezdés sajátos jellegére is: pusztán két szövegmondatból áll, viszont 

ezek közül a második jóval hosszabb, mint az átlag, a tagmondatok kapcsolata így szemantikai szempontból kevéssé 

különbözik a több önálló mondategészből álló, „hétköznapi” bekezdésekben gyakran megvalósuló szemantikai 

viszonyoktól (vö. pl. a Szikszainé [1999: 253–255] és a Tolcsvai Nagy [2001: 246, 250 stb.] által elemzett 

példákkal). Ezek a jellemzők is igazolják azt, hogy a mezoszint a legnehezebben körülhatárolható egységfajta. Ez 

azonban már nem érinti annak lényegét, amit a mondat szemantikai struktúrájáról mondtunk, sem azt a tényt, hogy 

stilisztikai szempontból nézve a halmozás alakzata valósul itt meg. Tanulságos e tekintetben, hogy Békési Imre is a 

konstrukciótípusok leírásakor hol a két kapcsolással már viszonyított mondategészeket, hol az ilyen tagmondatokat 
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tekinti alapegységeknek, rendszerében ugyanis „másodlagossá süllyed egy egyébként kellemetlen kérdés: hogy a 

kapcsolások tagmondatokat, mondatokat vagy mondat fölötti szövegegységeket fognak-e össze tipikus 

szerkezetekké, konstrukciótípusokká” (Békési 1986: 21–22, ill. passim). 

A halmozás az elsőt követő bekezdésekben is jellemző stíluselem: a néhány egy mondatból álló bekezdéstől 

eltekintve mindegyik mezoszintű egységben előfordul, tehát példaként majdnem az egész írást idézhetnénk. Így 

aztán mint jellemző stíluselem maga a halmozás is részt vesz a szövegalkotó koherencia kialakításában (vö. pl. Péter 

1992: 174). A tüzetesebb elemzésről itt lemondva, főként a halmozások mennyiségének illusztrálására csupán egy a 

halmozásokat halmozó részletet idézek az utolsó előtti bekezdésből: 

 

Szenvedélyesen, rajongva, halántékban lüktető vérrel vette számon a nőket a városban – a hervatag szépeket, mielőtt 

elhervadnának; a nyílóban levő tearózsákat, akik gondtalan elbizakodottsággal, rózsaszínű füllel, jószagú nyakkal, párnás 

tenyérrel és keletiesen elkényeztetett tekintettel néztek el Szindbádunk feje fölött; a zárt bimbókat és mezei vadvirágokat, akik 

friss szájukból másoknak adták a forrásvíz gyanánt bugyborékoló kacajt, és a művésznőt, aki már sokat szeretett. Az 

életörömtől jajgatva, torkában dobogó szívvel járt-kelt a világban, mikor a nők tavasszal és nyáron új ruháikat felvették. A 

pesti hölgy fehér blúza és az utazónő zöld szoknyája, olcsó cipőcskéje a hivatalnoknőnek és a fodrásznő fekete köténye, nagy 

tollai a negyvenéves dámának és az ápolónő fehér ruhája, a budai elszegényedett grófnő fekete nyakkendője és a színésznő 

trikónadrágja, a páholyban a gyöngyház látcsövet tartó asszonykéz és a társaskocsi magas hágcsójára felkapaszkodó női láb, 

zsidó nők turbékoló kacagása és az áhítatosan meghajló fehér nyak a szent budai templomokban: ó, sokat foglalkoztatták 

Szindbádot, amíg élt … (SZI2 12). 

 

E részletben a halmozás különféle típusai fordulnak elő: alárendelő és mellérendelő halmozás; két és több 

elemből álló; szóhalmozás, szintagmák halmozása stb. (l. Lausberg 1960: 336–344, O. Nagy 1975). Az első 

mondatban a halmozást alkotó nyelvi egységek kapcsolatrendszerének (jelentéshálózatának) meghatározó jegye az, 

hogy itt a nő–virág metafora kibontásáról van szó. A harmadik mondatban hasonló kapcsolatteremtő szerepet tölt be 

Krúdy egyik legkedveltebb stíluseszköze, a szinekdoché mint forma (vö. Kemény 1993: 64–70). 

 

5. Összegzés 

 

Mivel a hazai szakirodalom egyrészt az adjekciós alakzatoknak, ezen belül különösképpen a halmozásnak 

tüzetesebb, elméleti igényű stilisztikai vizsgálata, másrészt a Krúdy-életműnek az adjekciós alakzatok formáira és 

szerepére irányuló (statisztikákra is épülő) elemzése tekintetében meglehetősen kevés előzménnyel szolgál, a 

fentiekben tárgyaltak és egyéb vizsgálataim alapján (l. pl. Pethő 2000, Pethő 2001a, Pethő 2001b) itt csak néhány 

következtetés levonására vállalkozom: 

a) Az adjekciós alakzatok Krúdy vizsgált írásában (és a kötetben) különösen gyakori, így a szövegértelmet 

jelentősen befolyásoló stílémák. 

b) A kötet különböző koherenciatényezőit és ezek között hangsúlyosan az adjekciós alakzatok egyik Krúdy 

stílusára igen jellemző formáját, a halmozást mint a mű stílusötvözetének és ezáltal a szövegértelemnek fontos 

összetevőjét figyelembe véve úgy tűnik, joggal érvelhetünk amellett, hogy a Szindbád ifjúsága (1925) kötetet kell 

szövegnek tekintenünk. 

c) A halmozás alakzata az elmélet szintjén is számos, ha nem is megnyugtató választ, de mindenesetre (lehetőleg 

interdiszciplináris jellegű, gondolok itt a retorikára, a stilisztikára, a szövegtanra, a kognitív tudományra, az 

irodalomelméletre stb.) diszkussziót igénylő kérdést vet fel. 
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R. MOLNÁR EMMA 

 

 

ALAKZATTÁRSULÁSOK AZ IRÓNIA NYELVI MEGJELENÍTÉSÉBEN
1
 

Szomory Dezső: A párizsi regény 

 

 

 

A párizsi regény múltat idéző visszaemlékezés-regény. Bizonyos időtávolból szemléli az író régi önmagát, a párizsi 

éveket, az ott gyűjtött élményeket. A személyek valóságosak, az események is megtörténtek, de gondolatait 

érzelmein átszűrve jeleníti meg, s az élesebb kontrasztok kedvéért mindent felnagyít és minden irányban. A 

szomorúság mélyebb, az éhezésnek fázisai vannak, s az emberi tulajdonságok, megélt élmények szinte mindig 

tragikomikusak, akár saját magáról, akár másokról van szó. Ha a regény keltette hangulatot próbáljuk megidézni, a 

legfontosabb jellemzők egyike a humorral párosuló gúny. A regény szövegegészében panoptikum jelleggel 

személyeket sorakoztat fel – akik életének részei voltak, kirívó személyiségjegyekkel fonák helyzeteket idéz, s teszi 

mindezt olyan gúnnyal, iróniával, szarkazmussal, hogy mosolyra deríti, ugyanakkor gondolkodásra készteti az 

olvasót. A tragikus és komikus párhuzama, együttes előfordulása a jelvevőnek szól, a kommunikációs partnernak. A 

tragikus és komikus nem semlegesíti egymást, inkább kontrasztot teremt s így mindkét irány felerősödik: az ironikus 

keserűség a humorosat is felnagyítja, s a gúnyos humor mellett a bánat is mélyebbnek hat. Mindennek 

megvalósításához eszköz a Szomory művekben, jelesül A párizsi regényben a személyiségrajzokat, helyzeteket 

átható irónia. 

Az irónia terminus tisztázása céljából érdemes több definíciójára is kitérni: „az irónia filozófiai-esztétikai, ill. 

retorikai-poétikai kategória – írja Veres András – olyan gondolkodásmód, művészi magatartásforma, amely az 

elutasítást az elfogadás gesztusa mögé rejti, illetve olyan nyelvi-logikai szerkezet, gondolatalakzat (immutációs 

gondolatalakzat Rné), amely a tagadást állítás formájában fejezi ki. E két alapvető jelentésen belül az iróniának 

számtalan – olykor igen eltérő – jelentésárnyalata született, és pozíciója a mindenkori értelmezésnek megfelelően 

alakult a többi esztétikai és retorikai kategóriákhoz képest” (Veres 1977: 375–380). 

A stilisztika aspektusából is foglalkoznak az irónia fogalmával, elsősorban jellemzőik, csoportosításuk, 

megkülönböztetésük alapján. Martinkó András így rendezi és írja le e jelenséget: 

„1. A nyílt gúny a legáltalánosabb formája a gúnynak, legalább kettőt kell megkülönböztetni: 

a) A gúnyban a gúnyt űző részéről mindig valami fölényérzés nyilvánul meg. 

b) Egészen más formája a nyílt gúnynak az, amikor a gúny gyökere a visszásságok, hibák miatti felháborodás és a 

változás igénye. A kigúnyolandó tulajdonságokat, jelenségeket a valóságosnál még erősebb kontrasztba 

állítjuk a hiteles értékekkel úgy, hogy amazok szinte irreálissá, a valóságtól elszakadtan torzzá, 

következésképpen nevetségessé válnak. 

2. Irónia – magasabb fokú művészi kifejezés többféle eszközét mozgósító gúnyforma, amelyben a forma az 

ellenkezőjét mondja annak, amit valójában közöl. 

3. Szarkazmus – az epés, maró, keserű gúny.” (Martinkó 1975: 73–74.) 

A gúny stílushatása nyelvi eszközökkel érhető el – expresszív szavak használatával, alakzatok használatával, 

gyakori képszerűséggel; az irónia legfőbb megjelenési formája az ellentét; a szarkazmusé a vulgáris szavak, nagyítás 

stb. (l. Szathmári 1961: 440.) 

Stíluselméleti irányultságú Tolcsvai Nagy Gábor megállapítása: a stílus szociokulturális rétegezettsége szerint a 

stílusértékek az öt változó mentén rendezhetők – értékmegvonó az ironikus, gúnyos stílus – „az értéktelítő és 

közömbös kanonizált stílusszerkezetet kezdi ki” (l. Tolcsvai Nagy Gábor 1996: 135, 243). 

Szomory regényében – meglátásom szerint – az irónia alaphelyzet, mely olyan pozícióból láttatja a dolgokat, 

amelyekben nem egyedileg vizsgálja a jelenségeket, hanem mindig ellentétpárba állítva. Az ellentétpárba állított 

valóságelemek a saját kategóriájukon belül sem egy stabil, centrális pozícióban élnek, hanem elmozdítva, irradiálva 

a kategória szélsőséges tulajdonságait jelenítik meg. Ez egyszerre lehet meghökkentő, bizarr s szinte mindig 

                                                           
1
 E dolgozat az Alakzattársulások egy szépprózai műalkotásban című hosszabb elemzésnek (Az alakzatok világa c. 

sorozat 8. száma. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 2002.) egy fejezete. A téma bevezetése és részletes indoklása ott 
olvasható. (R. Molnár 2000.) 
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humoros. (Értelmezésem szerint a gúny az enyhébb, az irónia a határozottabb, s a szarkazmus a bántóan, elítélően 

megjelentetett forma, a terminust is ebben az értelemben használom, olykor a gúny-irónia a fentiektől eltérően 

egymás szinonimájaként is előfordul.) 

Mi is a gúny tárgya Szomorynál? Az emberek és a körülmények: vagyis a helyzet, önmaga, s szinte mindenki, 

akivel nexusba kerül. Ezáltal válik a regény érdekes, tanulságos olvasmánnyá, mert nem nosztalgiázó édesbús 

visszaemlékezést kapunk, hanem az emlékeiben lényeget őrző írást. Karaktereket, korhangulatot idéz, nem is 

választható el sokszor a körülmény az embertől, mert a szituációt is gúnyolja és halványan vagy erőteljesen a benne 

részt vevő személyeket is. 

Ezt illusztrálja egy Párizsba indulás előtti esemény, melyet a következőképpen elevenít föl: 

„Az előző nyáron Balatonfüredre invitálva engem is egy szűkebb körű társasággal, csak úgy az ajka széléről 

mondta, csak úgy félre, ahogy a színpadon szokta, nagy Jászai, ahogy szokta: »Cilinderbe jöjjön!« Cilinderbe 

nyáron, júliusban, Balatonfüredre! 

Meg kell jegyeznem kortörténetileg s a könnyebb megértés kedvéért, hogy viszont szalmakalapot például inkább 

csak izraeliták viseltek. Az úton, a vonaton, Siófokon nagyon inkomodált a kalap a nagy hőségben, de viszont 

kereszténynek tűntem. Valami idő előtti vőlegénynek tűntem, mert egy bukétát is hoztam. A Balatonon, a hajón, 

paralel álltam a kéménnyel, az én kéményemmel a fejemen.” (Szomory 1957: 8. A továbbiakban a regényből vett 

idézetek után csak lapszám.) 

Három mozzanat köré sűrűsödik az irónia az idézett részben: 

cilinder – nagy nyári melegben, 

cilinder – szalmakalap – felekezeti hovatartozás, 

cilinder a viselőjével – hajókémény. 

Párhuzamba állítva mindben fellelhető a humor és gúny is, de nem egyforma mértékben adagolva. A valóság, a 

világ ismerete kell hozzá, hogy a létező és tőle valamilyen irányba eltérő párhuzamot megértsük, és 

ellentmondásosságára következtethessünk. 

Az alaphelyzetet a cilinderviselés adja – az idézett rész előtt szerepel egy megjegyzés „…abban az időben 

valóban, csak a mágnások viseltek cilindert hétköznapokon” (8). Vagyis egy társadalmi sznobizmus a gúny tárgya, a 

rekkenő nyári melegben feltett cilinder, amit megkövetel a társaság, melyhez tartozik: Jászai Mari udvartartása. 

Jászai megszólalásának módjával, a színpadi utasításszerű félre megjegyzéssel is fricskát kap „ahogy szokta” 

ismétlése (izokólon) s az állandó jelző „nagy Jászai” (epitheton) ebben a kommunikációs környezetben ironikus 

hatású. (Megjegyzés: a gúny és irónia terminust egymás szinonímájaként használtam itt fokozatnyi 

jelentéskülönbséggel.) A fokozó jellegű felsorolás (gradáció, klimax) s a kihagyás (ellipszis) „Cilinderbe nyáron, 

júliusban, Balatonfüredre” (8) az ironikus felháborodás visszafogottabb formája. A „nyáron, júliusban” a legnyarabb 

nyár hőfokát érzékelteti, a „Balatonfüredre” pedig a fürdőhelyen – cilinder humorát emeli ki. A cilinder-

szalmakalap, keresztény-izraelita felekezeti hovatartozására utal tisztázva, hogy a cilinderben igazán kereszténynek 

tűnik. Erősítésképpen (gradáció) bevallja, hogy zavarta, „inkomodálta” (Sic! ma inkommodálta) a cilinder nagyjából 

mindenütt (vonaton, hajón, Siófokon), de így legalább nem rítt ki a társaságból. 

Az önirónia megjelenése a záró mondatban az „idő előtti vőlegény” a csokor a kezében „egy bukétát is hoztam a 

Balatonon”, vagyis ahogyan egy esküvőjére menő vőlegény és önmaga között von párhuzamot öngúny humoros 

keretben. (Epitheton „idő előtti vőlegény”; bukéta a csokor, csokréta szinonímasorból.) Az irónia és humor 

betetőzése „a hajón paralel álltam a kéménnyel, az én kéményemmel a fejemen” (8). Saját cilinderes fejének és a 

hajókéménynek párhuzama, a metaforában összegzett „az én kéményemmel a fejemen” képet varázsol az olvasó elé 

és a keserű, gúnyos, nevetséges együttes hatása marad meg az emlékezetében. 

Az irónia jelenléte egy regényben vagy akár ezen belül egy rövid tartalmi egységben, pl. egy helyzet 

bemutatásában igényli a szemiotikai aspektusú vizsgálatot is, elsősorban a pragmatikai tényezők kívánnak alaposabb 

elemzést: a helyzet értelmezése ugyanis lehet tragikus is, komikus is a dekódoló ismeretétől és percepciós 

készségétől, helyzetelemző attitűdjétől függően. 

Nemcsak az öniróniára, hanem a „harmadosztálybeli embereken” sajnálkozó, helyzetüket ironikus módon 

prezentáló írói magatartásra példa a következő jelenet. 

„Betorlódva végre a fináncok hivatalába, megálltam tisztelettel, s mind úgy álltunk tisztelettel, éjjeli utasok, third 

class-emberek, ahogy az angolok mondják, csurom vizesen, a testünkhöz tapadt ruhában, kéklő gázlámpák alatt s 

ráztuk a vizet magunkról panasz nélkül, mint a vizslák, ha kijönnek a szárazra, s én még tetejibe a skatulyámat is 

ráztam” (6). 



147 

 

Határállomás, vámvizsgálat, szakadó eső. A sajnálatra is méltó éjszakai utasok küllemének leírása körülményekre 

utaló szintaktikai szerkezetek felsorolása, mint a kutya rázzák magukról a vizet, s itt hirtelen váltással (averziószerű) 

a skatulyát említi szinte antropomorfizálja (a skatulyában a cilinder mint fontos relikvia Rné) – ezzel humort 

csempész a komornak induló jelenetbe. Inkább tragikomikussá válik a szituáció, s az öngúny áttevődve a 

pillanatképre – ironikussá teszi a jelenet hangulatát. 

A regényben kapott személyiségrajzok roppant karakterisztikusak, és éppen a felnagyítás, külső belső 

személyiségjegyek kiemelése által minden szereplőjét élesen kontrasztossá, nem egyszer nevetségessé teszi. Az 

ábrázolásmódjában egyértelműen jelen van a gúny, irónia, szarkazmus, egyszerűbb és összetettebb formában. Pl. Az 

orosz Boudorevska így jelenik meg a visszaemlékezés-regényben: 

„Sudárfák nem nőnek oly magasra s keményre mint e Boudorevska, robosztus karokkal s kezekkel melyek száz 

férfit felaprítottak volna, s két olyan mellel, a fűzőjébe dagasztva, hogy falakat döntöttek volna fel” (26). 

A haja szőkeségét különösen sok túlzással minősíti: 

„Szőke volt, olyan ismeretlenül szőke, amilyen csak Éva lehetett … olyan szőke, amilyet soha sehol nem láttam, 

nem olvastam, olyan tatárian, olyan kaukázusian, olyan lappföldien szőke, amilyen csak egy orosz nő lehet, olyan 

masszív s tömeges szőkeséggel, hogy sűrű hajfonata a fején hajókötélnek tűnt” (26). 

A külsőt felvázoló leírás után áttér a gúnyból az összetettebb iróniára: 

„E kolosszus ősgránitból faragva a színpadra vágyott, boldogtalan teremtés! s mint rendszerint az olyan nők, 

akiknek nincs annyi hangjuk emeletnyi keblükben, mint egy haldokló tücsöknek egy szőlőlevél alatt, e királynő is 

énekelt! 

Naphosszat szaggatta hangszálai fűzérét skálázásokon át oly hangsötétítésekre a mélyben s oly sivításokra a 

szédítő magasban, hogy isteni száján harminckét gyöngy közül valami agóniás kínszenvedésnek minden sikolya 

szólt” (26–27). 

Többször is visszatér a minősítésre: „csúcsíves nő” (30) „egy görögkeleti templom szökött bálványa” (87), 

„amikor énekelt nem is a szája nyílt meg, de a torka tárult fel, mint egy kürt” (88). „Hová lett az emléke e nagy 

éjben? Holott egy hang kísértett e végtelenben s elhangzott messze, – micsoda hang! Egy farkasnőstényt láttam 

képzeletben, egy lappföldi erdőszélen, egyedül a csillagok alatt” (92). 

Az orosz énekesnő személyének bemutatását a túlzás (hiperbola), a túlzások sorozata teszi humorossá. Tagadó 

szerkezetű körülírással indít, a sudárfákhoz hasonlítja őt, majd az expresszív hatású szerkezetek „robusztus kar, 

kezek… száz férfit felaprítottak volna, falakat döngető mellek” gúnyt rejtenek, mert a valóságtól, a természetestől 

nagyon eltérnek. A szőkeséget nem tulajdonságot jelentő jelzősorral írja le, hanem tagadó értelmű mondatokkal „… 

nem láttam, nem olvastam (ilyet)”, majd „ismeretlenül szőke”. Amikor jelzővel (epitheton) jellemez, a földrajzi 

tájegységet melléknevesíti (lappföldien stb.) s ezzel hatalmas területet képzel el, ahol szőkék az emberek, de 

nevezett énekesnő ezek szőkeségét egyesíti magában a „masszív és tömeges szőke” szókép (metonímia), ahol 

tapinthatóvá változik a szín szinesztéziaszerűen. A hajókötélnek tűnő hajfonat metafora is, túlzás is. 

Az egész megjelenítés alapellentéte, hogy ez az egyáltalán nem színpadi jelenség színpadra vágyott. A hangja 

minőségének a szavakba öntése „nincs annyi hangja mint egy haldokló tücsöknek egy szőlőlevél alatt” hasonlattal 

indul, a sikoly, sivítás a hangadásra vonatkozó szinonímasorból énekhangra transzformálva nemcsak expresszív 

hatású, hanem szarkasztikus. 

Az emberi gyöngeségre is iróniával vegyített humorral emlékezik: 

„Így ült magában (ti. Reményi az általa adott koncert után Rné) elhagyatva, a féllábával ortopédiásan, s pengette 

a hegedűjét, ahogy azt szokta függőleges állásban a térdén, amíg nem jöttem, hoztam egy fürt szőlőt, amit kért. 

Aztán egy második fürtöt egy harmadikat, egy tizediket, mert megint kért, s megint egy fürtöt, s ez mind 

frankenthali szőlő volt, festeni való gyönyörű szőlő, amit jóízűen nyelt zsugori létére, koncentráltan, hogy másnál 

van, ahol pusztít. 

– No, megyünk haza? – kérdezte, miután megevett egy üvegházat, s megint belenyomta a lábát a cipőbe” (285). 

Adjekciós gondolatalakzat (epiphora jellegű) „fürt szőlő” ismétlése, majd gradáció (klimax) „egy … második… 

harmadik … tizedik … megint egy” olyan formában fejezi ki a mennyiséget, hogy elaprózza, s így többnek tűnik – 

ironikusabbnak, mintha egy határozott számnévvel fejezte volna ki az elfogyasztott mennyiséget. Az „evett” helyett 

a „nyelt” (trópus) és a „megevett egy üvegházat” (metonímia) az üvegháznyi mennyiséget helyett szintén példázza 

hogy a szóképeket egymással is társítja, s az alakzatokat trópusokkal. A végeredmény itt is humor, ironikus 

formában. Ugyanakkor az együttérzés is bele van szőve a mondatok szemantikájába „elhagyatva, féllábával 

ortopédiásan áll s pengeti hegedűjét” (a művész sorsának felvillantása). 
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Fenyő Miksa írja: „Nincs egyetlen jelenete Szomory Dezső regényének, mely azon túl, amit nyelvének 

szándékoltan és szándéktalanul idegenszerű muzsikájával kihoz (mert zamatos a nyelve, ha nem is magyaros), ne 

tárna fel messzi horizontokat … Bármelyik jelenetét olvassuk A párizsi regénynek, pl. azt a hogarthi jelenetet, mikor 

a hetvenéves szörnyű Mme Geneviévet kíséri az operába (legszívesebben ideírnám az egész jelenetet) különbnél 

különb jelei Szomory művészetének” (1929: 683). 

Az idézetben szereplő „operai fejezet” alapellentétre épül – a hetvenéves madame a húszéves fiatalembert, 

Szomoryt választja kísérőjéül egy operai előadásra – ironikus alaphelyzet önmagában is, de a hölgy külső-belső 

tulajdonságainak rajza, ábrázolása hatványozott írói bravúr. Hasonlataival, túlzásaival, szerkesztésmódjával 

meghökkentően tragikomikus, feszültségtől terhes estét idéz vissza a múltból, melynek nemcsak tanúi, de részesei is 

leszünk. 

Az alapellentét fölvázolása a humorral paralel filozofikus mélységeket is érint: 

„Micsoda testvériesülés volt ez, ami eggyé olvasztott vele, micsoda vak szél hajtotta oda szomorú vénségéhez, 

még szomorúbb húsz évemet! Mi volt ez, micsoda két sas, a Faust estéjén, az Operában, márvány- és onix-falak 

várbástyájában, kristálycsillárok tündérvilágában, micsoda két élet, két véglet egy-egy pontján, micsoda közel és 

távol , ami összeakaszt két élő lényt egy nagy úton az éjben, mint egy forgalmas utcán, este, népek tömegében, 

villamosok és autók tömkelegében, egy konfliskocsist a maga vak lovával!” (185). 

A vénség–húsz év, közel–távol, két élet–két véglet antitézise a szomorú–szomorúbb fokozás, majd felsorolás (–

izokólon, –epiforaszerű–) nagy úton az éjben–„forgalmas utcán”, este, népek tömegében, s a hasonlat … „mint egy 

konfliskocsis a maga vak lovával” – ilyenek ők, a szomorú páros. Jól érzékelhető, hogy a minél pontosabb 

megjelenítés érdekében telezsúfolta a mondatokat részletezéssel. 

Mme Geneviève személyét akkor is érinti a gúny, ha röviden, tömören jellemzi, s akkor is, ha aprólékosan 

analizálja. 

„Ott állott … kissé megroggyanva ugyan, hetvenéves öreg dáma, de olyan díszes estélyi ruhában, s olyan 

borzasztóan kiföstve, in extremis valami igen színes túlvilág számára, mint egy hulla Indiában” (176). 

Eszköztárában hiperbaton, immutációs hangalakzat (kiföstve), epithetonok: díszes, borzasztóan, színes (túlzás is), 

hasonlat „mint egy hulla Indiában” egy mondategészbe sűrítve tömény élmény az olvasó számára. 

Az idős dáma a magára kent sok festékkel elrettentő lett: – verbális úton így jeleníti meg az író többsíkú 

szóképpel, alakzattal: 

„Az egész harc önmaga ellen, Genovéva! ideje, kora és zúzmarája ellen, a látszatok halmozásával, olyan 

túlzásával, oly virágos kertjével dúlt és izzott rajta, hogy nyári színekbe, hajnalokba, szűz reggelekbe s rózsapírba 

mártott hetven éve, néhány száz évnyi távolságban tűnt éppen azoktól a nyaraktól s hajnaloktól, amelyekhez a 

legközelebb akarta volna odaküzdeni magát. Ez nemhogy több volt, mint a természet, mert nem hazug volt, nem is 

bohókás, nem is regényes, nem is túlvilági. Ez valami olyasféle volt, mintha egy korhadt szekrényt akarna átfösteni 

az ember arra a lombos tölgyfára, amelyből hajdan kigyalulták. Ez olyasféle volt, mintha az egész élet a visszájára 

menne, s egy csecsemő járna ősz szakállal e mellett a fiatalság mellett. Egy Manet vagy egy Monet már itt ugattak 

volna, mint nagy juhászkutyák a holdra” (177–178). 

Nemcsak a lefestett kép, hanem a mögöttes szándék, a fiatalodás erőltetése tragikomikus, a nyelvi lehetőség síkját 

vetíti egymásra a szerző, hogy a megjelenítés olyan legyen, mint egy színes festmény, egy kép. Egész csokorra való 

alakzat hordozza ennek a képnek a szemantikáját (hiperbaton, epitheton, ellipszis, felsorolás, túlzás, ellentét, belép a 

litotész, Manet és Monet fantáziája semmi ahhoz képest, amit a valóságban önmaga átfestésével produkált a 

madame. A „korhadt szekrény”–„lombos tölgyfa” párhuzama ironikusan találó, csakúgy mint az a túlzás, hogy 

„néhány száz évnyire” van attól, amit a festékkel szándékozott megvalósítani. 

A képtelenségig tűnő fokozásnak, felnagyításnak, túlzásnak példája a madame ruhája és díszítése: 

„… s ami csak van azonfelül avult csipke, selyem és bársony, gyöngy és ékkő, strass és csillám és villám, 

kristályüveg és porcelán azt mind felkente s felrakta magára, olyan tudósan s olyan pazarsággal, a hamis kincsek, 

karkötők, nyakláncok és medaillonok olyan idejétmúlt súlyával és bilincsével, hogy valami rabnőnek tűnt száz évre 

elítélve!” (178). 

A halmozás első csoportjába tíz nomen tartozik, ebből egy szemantikailag nem illik a sorba, a csillámmal rokon 

hangzású a „villám” metaszenéma, nincs tárgyra utaló tartalma mint a többinek, ezért a humor forrása az oda nem 

illő jelentése miatt. Ha megállapít valamit „felkente, felrakta” vagy körülményt vázol „tudósan, pazarsággal”, vagy a 

hamis kincsről szól „karkötők, nyakláncok, medaillonok” sohasem arra törekszik, hogy egyetlen szóval, a 

legtalálóbban fejezze ki azt a fogalmat, hanem lehetőleg minél többel, így plasztikusabban jelenik meg az olvasó 
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előtt. Az „idejétmúlt súlyával és bilincsével” metafora (melléknévi) a képiség jelentéssíkja több dimenzióban 

elemezhető. A „száz évre elítélve” hiperbola, szívesen alkalmazott és visszamenően többször előforduló alakzata. 

A valóság és a megteremtett látszat ellentmondását a lépcsőn felfelé haladó madame lábainak figyelésével fedezi 

és fedezteti fel: 

„szomorú lábszárát láttam, … két keserű lábszárát, … két szomorú lábszárát, … azokat az örömtelen, azokat a 

bokában vékony, az ikrában egy-egy gombóccal bélelt lábszárakat, amilyen csak öreg uraknak szokott lenni, ha már 

öreg asszonyokhoz hasonlítanak…” (187). 

Hypallagé típusú alakzat jelentéseltolódásos jelzős szerkezet, a személy tulajdonságát egy testrésze 

tulajdonságaként említi, így metonímikus jellegű, szóképszerű az immutációs gondolatalakzat. 

Az író az operai estre emlékezve a saját reakcióit is megidézi a múltból, s a tragikomikus szituációból öniróniával 

látja hajdani önmagát. 

„Nem is tudtam mit szólani. Hogy én belépjek márványcsarnokba, Párizs fényébe ezzel a cseresznyével, – (ti. 

Mme Geneviève-vel Rné) a vér fagyott meg ereimbe. 

… Nincs frakkom, – hebegtem. 

– Annyi baj legyen, – felelte. – Úgy sem magát fogják nézni. Merem állítani, hogy azóta a tízmillió év óta, mióta 

emberek vannak a világon, soha nem tűnt olyan igaznak, amit e nő mondhat. Hogy nem engem fognak nézni, már 

megengedtem ezt. De éppen ebben láttam a végzetem kegyetlenségét, hogy senki mást nem fognak nézni, csak 

éppen őtet, az egész teremben” (180). 

Kifejtetlen metafora (trópus) a cseresznyével („detrakciós-immutációs trópus”) azonosított madame, s a tízmillió 

év a végtelenre állított túlzás, s a zaklatott lelkiállapot következtében hiányos szerkezetűek a mondatok. 

Így lenne teljesebb (ti. a mondat): „soha nem tűnt olyan igaznak semmi, mint amit e nő mondhat”. (Detrackiós 

mondatalakzat, anakoluthon), adjekciós hangalakzat, (paragógé) az „őtet” az őt helyett még akkor is, ha ma nyelvi 

helytelenségnek minősítenénk, feltételezhető hogy az író köznyelvi használatában is szerepelt (gyakori a hasonlóan 

helytelen itten és ottan is). 

Az ellentét dominanciája uralja azt a jelenetet is, melyben öniróniával humorizál ugyan, de nem ő maga teremti 

meg ezt a helyzetet, csak szenvedő részese. A tehetetlenséget is humorral oldja: 

„– Mit játszanak? – kérdeztem. 

Csak éppen, hogy kérdezzek valamit, csak éppen hogy leplezzem kétségbeesésemet. Mint ahogy egy fuldokló 

kérdezné, az óceán közepén, hány méter mély a tenger? Vagy ahogy egy másik kérdezné, egy elítélt a hurokkal a 

nyakán: hogy a méterje ennek a zsinegnek? Csak éppen kérdeztem, úgyszólván kapcsolatok nélkül, a lét minden 

lehetőségével, térrel és idővel, mint ahogy az ember bizonyos szituációkat még súlyosbít a kérdésével. Még 

mélyebben analizálva: talán az a reményem volt, hogy egyáltalán nem játszanak semmit” (182). 

A hasonlatok szemantikája kelt meghökkenést: mert a vízmélység és a fuldoklás jelentésmezője érintkezik ugyan 

egy ponton, de a kvalitás, amit párhuzamba állít, nem azonos fajsúlyú a vizsgált téma szempontjából. A zsinegnek is 

van ára, de ez tökéletesen mindegy az elítélt szempontjából: önmaga helyzetének filozofikus végiggondolása 

humoron nyugszik ugyan, de a feszültség, a megszenvedett valóság átsüt a sorokon. 

Nyelvi megjelenítését tekintve elliptikus szerkezet, izokólon, halmozás, ellentét társul szembetűnően az idézett 

részben. 

Az irónia, önirónia kettőjük helyzetén túlmutatva a „harmadosztályú emberek” egy csoportját is bemutatja, akik 

bezsúfolódva egy legfelső emeleti páholyba („Jegyeink, sivár szabadjegyeink a második emeleti páholyba szólván, 

ami a leggyászosabb hely az Operában.” [187]) összezártságukban sorstársakká váltak. 

„És a sok húrokon, rezeken, dobokon s hanghullámokon, a sok Gonond-on és gongon, még közelebb bomlasztott 

sorsom Madame Geneviève-hez, s egész közel a többiekhez is, akikkel itt ültem, akik itt ültünk, nyolcan ebben a 

páholyban, s mind gőzölögtünk s fújtunk, szinte fütyültünk, úgy fújtunk, mint egy forró fürdőben, úgy fújtunk, két 

öreg dáma, aki fújt egy katonára, egy aggastyán, aki rám fújt, s egy fiatal pár aki egymásra, egy barna legény egy 

sápadt lánnyal, aki fújt egymásra mindenféle kézszorításokkal s fokozásokkal, amit a nyakszirtemben éreztem, mert 

ezek mögöttem fújtak” (191–192). 

Pontos írói megfigyelése és leírása szinte a színpadra szánt művek részletességével állítja be a jelenetet. 

A nyelvi megjelenítésben szembetűnő az adjekciós gondolatalakzat (izokólon, epifora), a párhuzamos 

szerkezetek ritmikus ismétlése. A „bomlaszt” szó szemantikája negatív jelentéstartalmú, ezzel fejezi ki kapcsolatát a 

Madame-hoz és a páholyban ülő többi nézőhöz. Mégis mosolyra késztet az összezártságnak ez a formája, mert nem 

általánosságban beszél az író, hanem pontosan felsorolja a nyolc személyt s így közelivé válik a kép, hitelessé. 
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Detrakciós gondolatalakzatot, célzást használ az író fejezetzárásra, csattanóként. Amikor Mme Geneviève-vel 

konflist hívtak, és indultak volna az operai előadás után haza, a járda szélén álldogáló rikkancs odahajolt a fiatal 

Szomoryhoz, és a fülébe súgta jótanácsként: 

– Kérje előre a pénzt!” (193). 

Az alaphelyzet, a hetvenéves nő és húszéves férfi együttese sugallta az ironikus (szarkasztikus?) megjegyzést. 

Szomory regényében a gúny, irónia, szarkazmus a mű alaphangulatához, tónusához tartozik. A XIX. századi 

német filozófia szemléletét igazolja az író azzal, hogy a magatartásmód nála az ironikus hangvétel alapja. A leírt 

valósággal való kapcsolata fölidézéséhez több magatartásmódot is választhatott volna, pl. szentimentális, naturalista, 

nosztalgikus stb., de a múltidézéshez a görbe tükröt használta legszívesebben. Önmagát is karikírozza , másokat is, s 

a világban megélt dolgait is. A mód, ahogy ezt nyelvi formába öntötte lehet immutációs gondolatalakzat, de lehet 

más típusú alakzat, az eszköztárban megjelent a trópus; sőt mindezek társult formában a leggyakoribbak. Nem arra 

törekszik, hogy találó lexémát vagy szintagmát leljen, hanem arra, hogy minél több dimenzióba jelenítse meg az 

éppen aktuális témát. A gúny például a kontrasztos ellentétekben, párhuzamokban, a nagyítást láttató fokozásokban 

a találó jelzősorban sokszor a túlzott mennyiségben jelenik meg, s ez minőségi jellemzővé is válik, az író stílusát 

egyedítő minőségi jellemzőjévé. 
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SZATHMÁRI ISTVÁN 

 

 

AZ ALAKZAT MINT SZÖVEGSZERVEZŐ ERŐ 

Márai „Halotti beszéd” című versében 

 

 

 

1. Jó megérzéssel utaltam „Beszélhetünk-e szövegstilisztikáról?” c. tanulmányomban a nyolcvanas évek elején az 

alakzatokkal kapcsolatban a következőre: „A stilisztikai alakzatok a hangtani, szókészleti, alak- és mondattani 

jelenségeket is felhasználó szerkesztésmódok, amelyek egyszerre töltenek be stilisztikai és szövegszervező 

(kohéziós) szerepet.” (Szathmári 1983: 349.) Jelen előadásomban ez utóbbit, az alakzatok szövegszervező szerepét 

kívánom bemutatni, mégpedig Márai „Halotti beszéd” c. verse alapján. Azért esett választásom Máraira, mert ő az 

alakzatok sokirányú felhasználásának, röviden: a retorizáltságnak is mestere. A jelzett műre pedig azért, mert 

legnagyobb hatású verseink közül való; mert az alakzatokra tanulságos példákat nyújt, és – hadd tegyem ezt is hozzá 

– mert két ízben is foglalkoztam vele az intertextualitást, illetve a paralelizmusokat vizsgálván benne (1. Szathmári 

2000 és 2001). 

2. Mindjárt kiindulásként hangsúlyozom, hogy a stílust ezúttal a szokásosnál tágabban értelmezem. 

Mindenekelőtt Máraira gondolva és őt idézve – mint többen rámutattak (Szabó 2000: 201–202; V. Raisz 2000: 211–

217) – a stílus világkép is: az írónak, a költőnek a stílusában tükröződik a külső és belső világ teljességéről, benne a 

nyelvről, a gondolkodásról és e kettő viszonyáról alkotott felfogása. 

Mi a szövegszervező erő, és mik tartoznak a körébe? Mint ismeretes, a szövegre, a kommunikáció természetes 

egységére, szerkezeti keretére nagyon röviden az jellemző, hogy egységes, kerek, lezárt egész; hogy bizonyos 

folytonosság nyilvánul meg benne; hogy van belső tagolódása; és hogy nyelvi és nem nyelvi összetevők alkotják. A 

szövegnek, a műnek a jelzett szerves egységét a szövegösszetartó erő biztosítja. Anélkül, hogy ezúttal belemennénk 

megnyilvánulásainak, a globális és lineáris kohéziónak a tárgyalásába, lássuk felsorolásszerűen, melyek a 

szövegszervező erő fontosabb eszközei. Ilyenek a cím, a téma, a cselekmény (a helyszínekkel, az idővel, az 

események közötti okozati kapcsolatokkal stb.), a kitűzött cél stb. és a nyelvi-stilisztikai eszközök, amelyek 

egyébként a szemantika felől a kohéziónak, a szintaxis felől a konnexiónak, a pragmatika felől a koherenciának a 

tartozékai. 

Ez utóbbiakkal kapcsolatban szólnunk kell az ún. stíluskohézióról, amely nem más, mint az egyes 

stíluseszközöknek, ezek részrendszereinek, illetve az egész szöveget átható stiláris eszközöknek az összetartó ereje. 

Magam a funkcionális stilisztika alapján állva két csoportban tárgyalom említett tanulmányomban a szövegjelleget 

és egyben a szövegösszetartó erőt is kisebb-nagyobb mértékben képviselő stilisztikai eszközöket: a) a mondaton 

túlmutató jelenségek (néhány példa a hangzás területéről: a hangszimbolika, az enjambement; a szókészlet 

szintjéről: a kapcsoló elemek [konnektorok], a szinonimák, a kulcsszavak; az alak- és mondattan köréből: az utalás 

[koreferencia], az aktuális tagolás; a képi szintről: a komplex kép; az alakzatok közül: az ismétlés, a fokozás és az 

ellentét bizonyos fajtái, a halmozás), továbbá b) a szöveg egészére kiható eszközök (néhány példa a hangzás 

területéről: a szövegfonetikai és verstani jelenségek; a szókészlet szintjéről: az izotópia; a szintaxis eszközei közül: a 

konstrukciótípusok, a szabad függő beszéd; a képi szintről: a képrendszerek, a szimbolista ábrázolás; az alakzatok 

közül: az ellentét, az ismétlés, a paralelizmus bizonyos fajtái és egyéb: stílusréteg, stílusárnyalat, műfaj, korstílus 

stb. (Részletesen 1. Szathmári 1983: 338–355.) És ezzel eljutottunk az alakzatokhoz. 

3. Mit mondhatunk erről a teljes nyelvhasználatunkat átfogó, változatos funkciókat betöltő, dinamikus és hatásos, 

ősrégi, de részleteiben megnyugtató módon eddig nem tisztázott kategóriáról? Ma is problematikus a 

meghatározásuk, egyáltalán a számuk, továbbá az osztályozásuk, a megnevezésük, alaki és funkcióbeli sajátságaik 

megállapítása, valamint az egyes alakzatok azonosítása, besorolása, és még folytathatnám tovább. Pedig – mint az 

utóbb fellendült kutatások is rámutatnak – vizsgálni kell őket nemcsak retorikai, stilisztikai és poétikai, hanem 

szintaktikai (mely nyelvi szintekhez kötődnek?), szemantikai, szövegtani, hermeneutikai, pszicholingvisztikai és 

szociolingvisztikai szempontból. 

Magam a modern retorikai kutatásokat követve ezúttal az alakzatoknak csupán a nyelvhasználatban, az 

interakcióban érvényesülő funkcióit, érzelmi és egyéb irányultságát, hatókörét, valamint egymáshoz képest tekintett 

elhelyezkedését foglalom össze. Lássuk először az alakzatok funkcióit: 
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a) Czetter Ibolya megállapításából indulok ki (Czetter 2001: 128): az alakzatok értelmet hordozó nyelvi 

egységek, amelyek nem kívülről rátétként, netán díszítésként tapadnak a gondolatra, hanem annak lényegéhez 

tartoznak. 

b) Leggyakoribb szerepük a nyomósítás, de nem idegen tőlük az érzelmi hatás (tréfa, irónia, gúny stb.), sőt 

közben a fokozás sem. 

c) Többen (Szathmári 1983: 349; Szabó 2000: 206; Czetter 2001: 90) rámutatnak arra, hogy a teljes művet vagy 

annak jelentős részeit átfogó bizonyos alakzat szerkezeti, kompozíciós elvvé válhat, és befolyásolhatja a 

műfaji formát is. 

d) Czetter Ibolya helyesen jelzi (Czetter 2001: 118): az alakzatok reprezentálhatják azt, ami az író, költő 

gondolkodásának a lényegi és állandó velejárója (pl. „a Márai-világban a rend, a fegyelem, a mérték etikai 

parancsa és a kifejezés végsőkig való tisztázásának kényszere stb.”). 

e) Több alakzat lüktetővé, melodikussá teszi a művet, és így a szövegdinamikához, a prózaritmushoz, a szöveg 

zeneiségéhez járul hozzá. 

f) Az alakzat vagy alakzatok biztosíthatják a globális kohéziót. 

g) Talán nem érdektelen megjegyezni: az alakzatok a retorizáltság legfontosabb elemei (1.: Gáspári 1996; 303–

311; Tolcsvai Nagy 1999; Czetter 2001: 93). 

Ami az alakzatok egymáshoz képest tekintett elhelyezkedését illeti, a következőket jegyezhetjük meg: 

a) Czetter Ibolya azt írja disszertációjában (Czetter 2001: 119), hogy „… az alakzatok viszonyrendszere nem 

feltétlenül hierarchikus, hanem inkább egyenrangú, egymást erősítő, kiteljesítő”. Van benne igazság, mégis 

úgy látom, reálisabb a Gáspári László nézete. Ő ezt állapítja meg: „… az alakzatok fölé-, alá- és 

mellérendeltsége is létezik”. (Gáspári 2001: 13.) 

b) Egy-egy alakzattípus tehát kiemelkedhet, sőt rendezőelvévé lehet a műnek, miközben persze felhasználhat más 

– mondhatnánk – részalakzatokat. 

c) Az is előfordul, hogy az író, költő egyszerűen mintegy ötvözi az alakzatokat. 

Mintegy összefoglalóan lássuk, az eddigi kutatások mit derítettek ki Márai alakzathasználatáról, pontosabban 

arról, hogy az alakzatok milyen szerepet játszanak Márai stílusában. 

a) A Márai-kutatók egyöntetűen megállapítják, hogy mind a naplókban, mind a Füves könyvben az ismétléses 

formák, a rekurrencia, a paralelizmus, továbbá az ellentét és ezek (meg mások) ötvözete az uralkodó alakzatok 

kezdettől végig. (L.: Gáspári 1996, 2001; Raisz 1998; Tolcsvai Nagy 1999; Czetter 2001.) 

b) Mindenik alakzat a prózaritmus szolgálatában áll. 

c) Többen kiemelik, hogy Márai az alakzatok alkalmazásában is nagyon tudatos stiliszta volt. 

4. Most már az a kérdés, milyen alakzatok szerepelnek Márai „Halotti beszéd” c. versében, és hogy a felsorolt 

sajátságok megtalálhatók-e a vizsgált vers alakzataiban. Előbb azonban röviden Márairól és a versről. 

Márai Sándor, ez az európai horizontú nyelv- és stílusművészünk sok műfajú író volt. Bár a versírás több-

kevesebb kihagyással végigkísérte életét, lírikus voltát nagyon szigorúan ítélte meg: „… nem vagyok költő – írja a 

hetvenes évek elején –, hiányzik az idegzetemből, a tudatomból az a sűrítő energia, ami a »költészet«”; „… írtam 

néha ritmusos sorokat, és a sorvégen néha csörrent egyet a »barbár ékszer«, a rím. Volt közöttük, ami úgy festett, 

mint a vers, – de a sűrű-robbanékony feszítő erő hiányzott a verseimből. És ilyen töltés nélkül nincs költészet.” 

(Föld, föld! Emlékezések. Toronto, 1972. 91; idézi Szegedy-Maszák Mihály.) Szegedy-Maszák Mihály – 

mondhatnánk: hasonló szigorúsággal – Márai Verses könyvével kapcsolatban a következőket állapítja meg: „… a 

versíró Máraitól távol álltak a magas költészet céljai” (Szegedy-Maszák 1991: 50). De arra is utal, hogy Márai 

jelentőset alkotott a lírában és a drámában „… ha rendkívülinek érezte a helyzetet, és különös nyomatékkal, 

megemelt retorikával akarta kifejezni élményét a korszakról. A lírában a Halotti beszéd, a drámában A kassai 

polgárok ilyen kivételes alkotása” (Szegedy-Maszák 1991: 53). 

Márai „Halotti beszéd” c. versét olaszországi tartózkodása idején, 1951-ben, Nápoly Rózsadombján, a kies 

fekvésű Posillipóban írta. A mű lényege – Szegedy-Maszák szavaival (1991: 51) – : az író „rendkívül kegyetlenül 

számol le azzal az ábránddal, hogy lehet-e magyarnak maradni külföldön, s létezhet-e második haza”, sőt – 

hozzátehetjük – a száműzöttek helyzetéből nézve megfogalmazza a nemzethalált is. (Hogy az írónak milyen nézetei, 

egyéniségének milyen vonásai, életének milyen eseményei indították e végtelen keserű hangulatú vers megírására 1. 

Szathmári 2000: 270–272.) 
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5. Első kérdésünk: mit takar a cím, a Halotti beszéd jelzős szerkezet? Egyrészt utal első szövegemlékünkre, 

másrészt műfajt jelöl, s mindkettőt tekintve az intertextualitásnak is eszköze. Márai azonban nem követi a műfajt: a 

versben nem halottról van szó, és hiányzik belőle az ilyen beszédekben szokásos vigasztaló szónoklati rész is. 

Az író az ősszöveg kezdő mondatát a vers első és utolsó két sorában csaknem szó szerint idézi mai nyelven: 

„Látjátok, feleim, szem’tekkel, mik vagyunk: | Por és hamu vagyunk.” A záró rész ugyanígy hangzik, csak a „Por és 

hamu vagyunk” tagmondat előtt megjelenik az Íme választékosnak jelzett, ún. mondatszó, ebben a jelentésben: „<az 

előbb mondottakra visszautalva, a részleteket összegezve>” (ÉrtSz.). Tehát úgynevezett reddícióval, a kezdethez 

való visszatérés alakzatával van dolgunk. És mintha Márai verse Fónagy megállapítását akarná igazolni (Fónagy 

1999: 17–18), hogy ti. a visszatérő rész csak látszólag azonos önmagával: a közben leírtak, a szövegelőzmény 

hatására gyakran módosítják a megismételt rész eredeti jelentését. A mi esetünkben erre nemcsak a végén beiktatott 

Íme utal, hanem az is, hogy az első két sor a minden élőre elkövetkező halált juttatja eszünkbe, a verset záró két sor 

viszont a száműzöttek szörnyű pusztulását idézi. Ilyenformán a reddíció két része bizonyos értelemben ellentétet is 

alkot egymással (vö. Czetter 2001: 99). Egyébként ez a kétszer két sor – határozott kezdést és zárást biztosítva – 

mintegy keretbe foglalja a verset, és a szövegszervező erő szerepét is betölti. Annál is inkább, mert a műfajra 

jellemző szomorú, sőt elkeseredett, kiúttalanságról árulkodó és az ünnepélyességet természetesen elhagyó hangnem 

jellemző az egész versre. 

A halandó voltunkat kimondó nyelvemlékből vett idézet után Márai 63 tizennégy szótagos verssorban tehát 

kemény szavakkal tárja fel a száműzöttlét egyes „stációit”. A megszólítás szövegemlékünk szerint többes szám 

második személyű: „Látjátok, feleim, szem’tekkel…” (tehát az utóbbi szóalak esetében megmarad a zumtuchel-nek 

megfelelő, előhangzó nélküli, három szótagos forma). Ettől kezdve az író a jelen időt megtartva az olvasót is bevonó 

közvetlenebb egyes szám második személyű, tegező alakra vált át, és mivel mindezzel saját magához is szól, 

egyúttal önmegszólító verssel állunk szemben („Össze tudod még rakni a Margit-szigetet?”
1 ; „… hallod Babits 

szavát”). És még tovább lép az általános értelműség felé azzal, hogy – feltétlen a száműzöttek közé számítva magát 

– a velük kapcsolatos jelenségek megnevezésében a birtokos személyjel többes szám első személyével él 

(„Emlékeink”, „Nyelvünk”, „koporsónk” stb.). Mindkét jelenség fontos eleme a vers összetartó erejének is. 

6. Előző dolgozatomban (Szathmári 2001) a vers egyik fő szövegszervező erejének valójában a párhuzamos 

szerkezeteket, a pralelizmusokat jelöltem meg. De megjegyeztem, hogy ezeken belül talán még alapvetőbb a „még” 

és a „már” (sőt inkább: „de már”) határozószóval bevezetett és az idegenbe szakadtak hazátlanná, sőt embertelenné 

válását jelző megállapításoknak az egész művön végigvonuló éles szembeállítása, más szóval: az antitézisnek, 

ellentétezésnek egy sajátos fajtája. Most úgy látom, hogy ez az ellentétezés a szövegegészet még inkább átfogó 

alakzat (persze a kettő gyakran együtt, egymást erősítve jelentkezik; ezt 1. később). A következőkben tehát a 

versben mutatkozó ellentéteket veszem számba. 

7. Ezt megelőzően azonban szólnom kell az ellentétről, ellentétezésről mint alakzatról. Annál is inkább, mivel 

hiába tanulmányoztam át a hazai, valamint főleg a francia és német szakirodalmat, egybevágó vagy legalább 

megnyugtató leírását – mint általában az alakzatoknak – nem találtam. 

Kiindulhatunk abból, hogy az ellentét a szépirodalomban, a tudományos és hivatalos stílusban és a mindennapi 

nyelvben egyaránt kedvelt, egyik leghatásosabb alakzat. Az ellentét (antitézis vagy kontraszt) ellenkező értelmű 

nyelvi jelenségeknek, továbbá jellemeknek, helyzeteknek közvetlen szembeállítása, elsősorban a mondanivaló 

értelmi kiemelése vagy hangulati erősítése céljából, vagyis stilisztikai célból. Ha a szövegben többszörös, 

folyamatos, az egész műre vagy jelentősebb részére kiható szembeállításról van szó, akkor talán inkább 

ellentétezésről beszélhetnénk (egyébként nem mindenki él ezzel a szóval, vagy ha igen, nem meghatározott 

értelemben). 

Az ellentét stílushatása a szavaknak, kifejezéseknek, mondatoknak, szövegrészeknek, szövegeknek – a gyakran 

hirtelen és váratlan – egybevetéséből, tudatunkban a különbségek felfedezéséből és előtérbe kerüléséből, továbbá 

bizonyos lényeges vonások kiemeléséből, illetve az így létrejövő meglepetésből és feszültségből ered. Ez a 

feszültség különösen erős, ha például a két fogalom vagy megállapítás szimmetrikusan ellentétes egymással (pl. 

„Egy ezred évi szenvedés | Kér éltet vagy halált!” Vörösmarty: Szózat), és még erősebb látszólag képtelen állítás 

esetén (pl. „… a kínba’ vajudó | gondolat szent gyötrelmét élvezed” Babits: A Spinoza szobra előtt; ezt már 

paradoxonnak szoktuk nevezni), vagy ha egymást kizáró fogalmak szerepelnek egy szintaktikai kapcsolatban (pl. 

                                                           
1 Alapszövegnek a győri Műhely „Márai Sándor” különszámának (2000. 2–3. sz.) az 5–6. lapján található, a költő által aláírt, 1951-es változatot 

vettem. De a hiányos központozás miatt tekintettel voltam a Hét évszázad magyar költői c. összeállításban levő (szerk.: Kovács Sándor Iván és 

Lakatos István. Tevan K. Békéscsaba, 1996.) változatra is (1463–1464). 
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„Te sem haltál meg, népem nagy halottja!” Arany: Széchenyi emlékezete; ennek a változatnak meg oximoron a 

neve; megjegyzem azonban, hogy az előbb említett két ellentétfajta között sokan nem tesznek különbséget). 

A nyelvi jelenségekben mutatkozó ellentéteket a legcélravezetőbben alakjuk, vagyis szerkezeti felépítésük és 

terjedelmük szerint osztályozhatjuk. A szembeállított elemek megjelenhetnek: 1) a mondaton belül, közelebbről a) a 

szavak (lexémák), b) a szócsoportok, c) a szintagmák és d) a – mondategészeken belül – a mondategységek 

(tagmondatok) szintjén. 

Másrészt az ellentét 2) túlnőhet a mondaton. Jelentkezhet a) mondategészek között, b) mondatok sorában, egy-

egy szövegrészben, és c) áthathatja az egész művet. 

A mondaton belül az ellentét magva a leggyakrabban különböző szófajú antonimák szembeállítása. Ezek 

stílushatása függ a szófajtól és attól, hogy milyen mondatrészek (alany és állítmány, alany és tárgy, két állítmány, 

jelző és jelzett szó stb.) között jelentkezik az ellentét (l. Fónagy 1970). A tagmondatokban levő ellentétnek a 

mértékét, fokát meghatározza, hogy a mondat melyik logikai-szemantikai típusba tartozik: szembeállítás, 

megszorítás vagy kizárás (1. MGr. 536–538). Ezek a mondatok rendszerint kéttagúak, csak néha többtagúak, 

továbbá vagy nyílt, vagy zárt szerkezetűek. A stílushatásuk szempontjából is fontos szerepet játszanak továbbá a 

konnektorok: a kötőszók milyensége, száma és azok hiánya. A mondategészek között, illetve kisebb-nagyobb 

szövegrészben előforduló ellentétek stílushatása függ attól is, hogy a mondatok egymásutánja, szerveződése milyen 

konstrukciótípusokban megy végbe (l. Békési 1986: 31–42 és vö. Raisz 1998: 305–307). Az egész művet átható, a 

mű alapstruktúráját jelentő ellentét – valójában ellentétsorozat, ellentétezés – könnyen észrevehetően feltűnhet már a 

mű szerkezeti felépítésében (pl. Petőfi: Palota és kunyhó vagy Ady: Havasok és Riviéra), lehet azonban rejtettebb is 

(pl. Tóth Árpád: Körúti hajnal vagy Juhász Gyula: Tápai lagzi). (Az ellentétek pragmatikai jellegű osztályozását l. 

Gáspári 1995: 166–168.) 

Rá kell mutatnunk arra is, hogy az ellentét milyen más alakzatokkal fordul elő igen gyakran, velük csaknem 

eggyéforrva, mintegy külön alakzattípust alkotva. Joggal írja Czetter Ibolya Márai naplóiról, hogy „… a 

diáriumokban vezérszerepet betöltő alakzat… a szerkezeti újrakezdést, a paralelizmust és az ellentétet ötvöző 

alakzattípus…” (Czetter 2001: 125; l. még Szikszainé 1999: 414–415). Az ellentéttel együtt jelentkezhet továbbá az 

ismétlés, a halmozás, a felsorolás stb., de a szervező, mondhatnánk: vezéralakzat az ellentét és a paralelizmus 

marad, nem utolsósorban azért, mert a műben szereplő tények, megállapítások közötti összefüggések 

megvilágításához elsősorban ezek járulnak hozzá. (L. még: Wilpert 1969: 34, Szabó 1976: 166, Bencze 1996, 

Tolcsvai Nagy 1998: 277 és 1999, Raisz 1998: 303 kk., Gáspári 2001: 13.) 

Szólnunk kell még az ellentétnek néhány olyan funkciójáról, amelyről eddig nem vagy nem elég hangsúlyosan 

esett szó. Az ellentét eszköze lehet ugyanis a dinamikus ábrázolásmódnak, aztán – a paralelizmussal, az 

ismétlésfajtákkal együtt – bizonyos ritmust, melodikus jelleget visz a szövegbe, s így nem kismértékben hozzájárul 

például a prózaritmus létrejöttéhez. Nagyon fontos funkciója továbbá – elsősorban a teljes művet átható ellentétnek 

– a szövegszervező elv, az alapstruktúra létrehozása (l. pl. Szabó 1976: 167). Ez utóbbi különösen jellemző Márai 

naplóira, Füves könyvére, mint erre a Márai-kutatók rendre rámutattak (Raisz 1998 passim, Tolcsvai Nagy 1999: 91, 

Szabó 2000: 206, Czetter 2001 passim). Megjegyzem még, hogy az ellentét műfajjellemző is lehet. Katona Imre 

például a következőt írja a népköltészettel kapcsolatban: „Az ellentét egyes daltípusokban és balladákban szerkezeti 

elv” (Katona 1977). 

Az ellentétet, ellentételezést a szerzők természetesen a legkülönbözőbb hangnemben, stílusárnyalatban 

fogalmazhatják meg, és eszerint is más és más stílushatást válthatnak ki. Van tárgyilagos hangvételű, de lehet túlzó, 

gúnyos, ironikus, szarkasztikus vagy éppen groteszk is. 

Egyébként az ellentétezés – érthetően – igen kedvelt stíluseszköz volt például a romantika korában. De 

alkalmazása függ az író, költő egyéniségétől is. Petőfiről például ezt írja Zlinszky Aladár: „… kortársai feljegyezték, 

hogy az ellentétesség mintegy benne volt jellemében: majd csendesen merengő, majd izgatott volt; ha baj érte, első 

pillanatban lehangolódott, aztán a legnagyobb vígságba csapott; az emberekkel szemben szeretetet vagy gyűlöletet 

érzett. Közömbös nem tudott maradni. Költeményeinek mondhatni háromnegyed része ellentéten épül föl, vagy 

legalább ellentétet tartalmaz” (l. Szathmári 1961: 266–268). De az ellentét ott található Babits műveiben is, bár J. 

Soltész Katalin megjegyezte „Babits Mihály költői nyelve” c. monográfiájában, hogy Babits az ellentéttel inkább 

mint hagyományos stíluseszközzel élt (J. Soltész 1965: 313–315). 

8. Ezek után lássuk, mi jellemzi az ellentétet, ellentétezést Márai „Halotti beszéd”-ében. Már az első elmélyültebb 

olvasásnál feltűnik, hogy a verset végigkíséri mind formai, mind tartalmi szempontból – jobbára nyelvileg is 

megjelölve, de enélkül is – a „még” és a „már” (sőt „de már”) határozószóknak és a mögöttük felsorakoztatott 
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tényeknek, megállapításoknak az éles szembeállítása, ami egyszerre természetesen gondolatpárhuzamok 

felsorakoztatása is. Ilyenformán ez az alapstruktúra képviseli mind az ellentétezést, mind a paralelizmust. Most az 

előbbinél maradva (a paralelizmusokat l. Szathmári 2001) tehát az egész művet átható és viszonylag könnyen 

felismerhető ellentétekkel, ellentétezéssel van dolgunk. Márai ugyanis a rettenetes száműzött sors egyes „stációit” és 

egyben a nemzethalálhoz vezető út „állomásait” a következőképpen mutatja be: sorra kiemeli, hogy mi maradt még 

meg az emberhez méltó életből, illetve hogy ezekkel szemben már hogyan hatalmasodik el egyre jobban a 

hazátlanná, sőt embertelenné válás. Tehát valójában a még határozószónak az ’<annak a kifejezésére, ill. 

nyomósítására, hogy valamely cselekvés, történés, állapot tart, amikor egy másik már elkezdődött>’ jelentése 

(ÉKsz.) áll szemben a már határozószónak az ’<annak érzékeltetésére, hogy a korábbinak az ellenkezője 

bekövetkezett…>’ jelentésével. Közben a „még” és a „már” keretébe tartozó tényeket, megállapításokat 

mondategészek sorában tárja elénk a költő, mégpedig úgy, hogy a „még”-hez és a „már”-hoz távolabbról tartozó, a 

múltra és a jövőre vonatkozó utalásokat is szerepeltet, illetve oly módon, hogy alkalmaz intertextusokat, retorikai 

kérdéseket, kemény – nemegyszer szarkasztikus – felszólításokat és más alakzatokat. Természetesen szintén 

megjelennek a mondaton belüli ellentétek egyes fajtái. Csak röviden utalok rá: a naplókra jellemző retoricitás – 

érthetően – jelen van a Halotti beszédben is. 

Az alapstruktúrát meghatározó ellentéttel kapcsolatban „éles szembeállítás”-t említettem. Az ellentét logikai-

szemantikai hátterét tekintve mégis pontosabb a „megszorítás” megjelölés, jóllehet a de kötőszó, pontosabban a de 

már csak egy ízben van kitéve (24. sor: „De már tudod…”). Nagyon ideillik ti. az, amit ennek az ellentétfajtának a 

meghatározásaként a nyelvtanok írnak, azzal a megjegyzéssel persze, hogy a mi esetünkben nem tagmondatokról 

van szó, hanem legtöbbször mondategészek soráról, vagyis szövegrészekről, és hogy ezek sorrendje – szemben a 

megszorító ellentéttel – felcserélhető: „A megszorító utótagú ellentétes mellérendelésben a második tagmondat 

tartalma ellentétben áll azzal, amit az első tagmondatban foglaltak alapján elvárnánk, tehát az első tagmondat 

érvényét a második tagmondat korlátozza, megszorítja… A megszorító ellentétes összetett mondatok tagmondatai 

nem cserélhetők fel egymással, sorrendjük kötött” (MGr.: 537). 

Márai a reddíciót képviselő két sor után egy szentenciaszerű, de az illető helyzetre alkalmazott és a „már” 

keretébe tartozó megállapítással indítja a verset: „Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek”, és egy tagadó választ 

sugalló s a ki is tett „még” körébe tartozó retorikai kérdést kapcsol hozzá: „Össze tudod még rakni a Margit-

szigetet?” Ezután egészen a 19. sorig hozzátoldó kapcsolatos mellérendelő mondatok következnek, amelyekben a 

költő megrendítő tényeket sorakoztat fel, jelezve, hogy a száműzöttek – különösen a nyelvük – helyzete már 

(kétszer is szerepel) milyen rettenetessé vált: „Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak | Elporlanak, 

elszáradnak a szájpadlat alatt.” Aztán: „Az ohiói bányában megbicsaklik kezed, | A csákány koppan, és lehull 

nevedről az ékezet”. A „még” előfordul ugyan a 10. sorban („A »pillangó«, a »gyöngy«, a »szív« – már nem az, ami 

volt, | Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt.”), de nem az idézett jelentésben, hanem a múltra 

vonatkoztatva. Tehát valójában ez is a „már” keretébe tartozik. A 19.-kel kezdődő öt sor – ugyancsak hozzátoldó 

mellérendelésekkel – a „még” köréből és egyben a legköltőibb részletek közül való, ahogyan Márai megidézi 

Babitsot, Krúdyt és Vörösmartyt. Itt egyébként szemügyre vehetjük a „még” és a „már” közvetlen ütközését, ill. az 

igazi megszorító ellentét megjelenését, méghozzá kéttagú mondatként és úgy, hogy a sorrendjüket sem lehet 

felcserélni: „Még felkiáltsz: »Az nem lehet, hogy oly szent akarat…«, | De már tudod: igen, lehet…”. Majd a költő 

folytatja a már bekövetkezett nagyon elkeserítő állapot leltárát rövid kijelentő mondatokban: „És fejted a vasat | 

Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.” A következő 26. sor az idegenbe szakadtak nyomorúságos 

helyzetével nagyon is összefüggő, szentenciaszerű megállapítást tartalmaz: „Minden katorga jeltelen, halottért sírni 

kár.” A 27–30. sorban, a „már” keretében – bár egy kissé távolabbról – a konzul visszataszító személyéről és 

viselkedéséről hallunk. Ezután – a konzulhoz kapcsolva – három és fél sorban hét retorikai kérdéssel érzékelteti 

Márai e nyomorult emberek lelkivilágát: „Ki volt neki Ady? | Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene? | 

Arany szava? … Rippli színe? Bartók vad szelleme?” A 34–38. sor szintén a „már” keretébe tartozik, kemény 

felszólító és a még nagyobb nyomorúságot jelző hozzátoldó kapcsolatos mondatokkal. A 39.-kel kezdődő hat sor a 

„még”-et képviseli, de Tompa Mihálynak A gólyához c. versét idézve, a kérdésekre adott válaszok ezeket a sorokat 

nagyon is a „már” körébe utalják: „Még azt hiszed, élsz? … Valahol?… És ha máshol nem is, | Testvéreid 

szívében?… Nem, rossz álom ez is.” Itt bizonyos összefoglalás következik, beszélt nyelvi, hiányos mondattal és sok 

rosszat sejtetve: „Hát így.” Majd a rideg angol nyelvű felszólítás („Keep smiling.”) előrevetíti az 55. sorban jelzett, 

az eddigieknél is rettenetesebb jövőt: „Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet.” Egyébként is a 45.-től a 60. 

sorral bezárólag az idegenbe szakadtakra váró nyomorúságot még jobban fokozva részint a „már” körében marad a 



156 

 

költő: „Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, | Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám 

egy képleten!” Részint ezen túllépve, kapcsolatos mondatokban és szarkasztikus stílusban sorjáztatja a kemény 

parancsokat, illetve tiltásokat, amelyekkel, a „már” keretét elhagyva a száműzöttek jövőbeli viselkedésére ad 

elborzasztó „tanácsokat”: „Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad! | Szorongasd még a bugyrodat, 

rongyaidat, szegény | Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt”. Ismét egy rövid, magyarázó mondat 

formájában kifejezett és sokatmondó összefoglalás következik: „Mert ez maradt.” Majd az utolsó, „még” keretébe 

tartozó, hozzátoldó kapcsolatos mellérendeléseket tartalmazó részletet olvashatjuk: „… Zsugorian még 

számbaveheted | A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet…”, hogy aztán – az előzővel éles ellentétben – elérjünk a 

szintén utolsó „már”-részlethez és egyben a rettenetesség csúcsához: a véghez, a legembertelenebb elmúláshoz 

(szintén kapcsolatos mellérendelő mondatokkal, továbbá az és kötőszó élőbeszédszerű, háromszori megismétlésével 

kifejezve): „És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet… | És elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk.” 

Végül visszatér a költő – mintegy bebizonyított következtetésként (vehetjük a két befejező sort következtető 

mellérendelésnek) – az ősszöveg, ill. e mű két első sorához: „Látjátok, feleim, szem’tekkel, mik vagyunk: | Íme, por 

és hamu vagyunk.” (Hasonlóan megszorító ellentét az alapja Ady „Szeretném, ha szeretnének” c. versének; l. Király 

István elemzését, amint Szabó Zoltán utal rá: Szabó 1976: 167.) 

9. Az ellentét azonban nemcsak az alapstruktúrában, a „még” és a „már” szembeállításában jelentkezik, hanem 

áthatja az egész verset, valójában a szembeállításokon belül ott van a nyelvnek csaknem minden szintjén. A „még” 

keretében, a jelenre és a múltra vonatkoztatva általában pozitív stílusértékű szavakat, kifejezéseket, szintagmákat 

találunk. A „már” keretében szintén a jelenre, illetve a jövőre vonatkoztatva viszont negatív stílusértékűeket. Az 

„emlékek” pl. „szétesnek”; a „nyelvünk” „foszlik, szakadoz”; a „drága szavak” „elporlanak, elszáradnak”; „az 

álmunk” „zsiványoké”, és így tovább. Közben a szembenállás mindig erősebb lesz. Nagyobb ellentmondás szinte 

elképzelhetetlen, mint amikor így ír Márai: egyrészt „Mosolyogj”, másrészt így folytatja: „mikor a pribék kitépi 

nyelvedet”. Aztán: „Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet”, és hasonlókról tanúskodnak – sőt még inkább 

fokozva – az előbb mondottakról a következő sorok. Ilyenformán megállapíthatjuk, hogy a Fónagy által emlegetett 

„feszültség feloldása” kettősségből (Fónagy 1990: 25 és l. Czetter 2001 passim) ebben a versben csupán a 

feszültségről – méghozzá magas fokú feszültségről – beszélhetünk. 

Az egész művön végigvonuló ellentétet támogatják, erősítik más alakzatok is. Mivel a „még” és a „már” kerete – 

mint láttuk – ismétlődik, szinte egyszerre tekinthetjük őket paralelizmusoknak vagy éppen rekurrenciának. Aztán a 

szembeállításokat igazán élessé a hangnem, a gúnyos, ironikus, már-már szarkasztikus, sőt groteszk stílusárnyalat 

teszi. Ismeretes, hogy Márainak 1948 után a száműzetés, majd az elmagányosodás lesz az osztályrésze, érthető tehát 

az az idővel még fokozódó pesszimizmus, amely a jelzett hangnemet eredményezte (vö. Czetter 2001: 62). A 

Czetter Ibolya által említett hangnemi sokféleségből (Czetter 2001: 61) – a rövid költői stílusárnyalatot nem 

számítva (Babits, Krúdy, Arany, Vörösmarty, Rippl-Rónai, Bartók, Tompa, Kosztolányi, Radnóti, József Attila 

felidézése) – csak negatív jellegűekkel találkozunk. Megjelenik a gúny: „A gyereknek Toldit  olvasod, és azt feleli:  

oké”; „S egy másik nyög: Nehogy ki távol sír e nemzeten… | Még egy hörög: Megutálni is kénytelen legyen”. (L. 

még a 27–32., az 51–54. sort.) Még gyakoribb az irónia (a „még” keretébe tartozók a legtöbbször ilyenek): „Még 

felkiáltsz: »Az nem lehet, hogy oly szent akarat…« | De már tudod: igen, lehet…” (l. még a 33., 40., 61–62. sort 

stb.; vö. Tolcsvai Nagy 1999: 93, 95). És mindez szarkazmusba megy át, sőt nemegyszer – különösen ahogy a 

fokozás során közeledünk a feltartóztathatatlan vég felé – már-már a groteszkbe: „…Tudjad, már él a kis sakál, | 

Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál…”; „Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet…” (l. még a 6., 26., 

55., 58., 64. sort). 

Az alapstruktúrát képviselő fő alakzatokon és a hangnemen kívül más, viszonylag kisebb mértékben előforduló, 

mégse jelentéktelen alakzatok is részeivé válnak az előbbieknek, ill. a szövegszervező erőnek. Ezeket most már csak 

felsorolom: intertextusok (l. Szathmári 2000), retorikai kérdések (4., 30–32., 39. sor), halmozás (5., 7., 8., 12., 27., 

57., 59., 60., 65. sor), (kemény) felszólítások (35., 45., 47., 51–53., 55., 56., 57., 58., 59. sor); kérdés-feleletek (39–

40., 45–47. sor); kötőszóhalmozás (63–65. sor). 

10. Egy kissé már távolabbról, de meg kell említenünk a – Máraira egyébként igen jellemző – szentenciaszerű 

megállapításokat (pl. „Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek”; „Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár”, l. 

még a 34., 48., valamint 1–2., ill. 66–67. sort); a vers sajátos szókészletét (régies szavak: avitt, padlat, pápaszem; 

bizalmas használatúak: kacat, gyerek, zabos, „havi ezret kap”, kapál, bugyor; idegen elemek: oké, ausztrál, katorga, 

konzul, Mistress, baby, sakál, „Keep smiling.”, azték, radioaktív, pribék, boss; hivatalos fordulatok: számadat, 

okmány, „Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket”, osztályidegen, képlet; költői kifejezések: drága 
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szavak, pillangó, gyöngy, szív, dalol, dajkaének, „A tyrrheni tenger zúgni kezd”, „Krúdy hárfája zengi át az ausztrál 

éjszakát”, „Ki volt neki Ady”, „Bartók vad szelleme” stb.; hangutánzószavak: dalol, morog, koppan, zúg, zeng, sír, 

zene, hörög, nyög. A mondanivalót szolgálják aztán a verstani jelenségek: a versforma, a 14 szótagú hosszú sorok, a 

2–3 szótagú rímek (nagyrészt asszonáncok), az alliterációk, az enjambement-ok. 

Végül szólnunk kellene az – itt lényeges szerepet betöltő – ún. extralingvális eszközökről. Azért írok feltételes 

módot, mert – úgy látszik – Márai csak azokat az írás- és egyéb jeleket tette ki, amelyeket fontosaknak tartott (éppen 

ezért e tekintetben a később megjelentetett vers központozása többféle). Sosem hagyja el például a kérdőjelet, de 

felkiáltójellel már nem találkozunk, és legtöbbször hiányzik a sorvégi írásjel is. Az idézésekre utaló idézőjel ott 

szerepel, sőt az idézeteket dőlten is szedeti az író. Az elgondolkodást vagy a folytatás elhagyását jelző három pont 

többször előfordul, de a későbbi kiadások még több helyen kitették. A gondolatjel négyszer fordul elő, a ritkítással 

való kiemelés pedig hétszer. Az író a felső nyelvállású magánhangzók hosszúságának a jelölésével sem igen 

törődött. 

11. Dolgozatom végére értem. Talán sikerült igazolnom a Halotti beszéd elemzése kapcsán, hogy Márai 

stílusában egységet valósít meg (vö. Tolcsvai Nagy 1999: 107); hogy nála a stílus világkép (vö. Szabó 2000: 202); 

hogy a retorizáltságnak ez a vers is magas fokát képviseli, és végül – de fontos tanulságként –, hogy az ellentét, a 

paralelizmus, ill. a rekurrencia lehet szövegszervező erő, ill. hogy az alakzatok általában is jelentős stilisztikai és 

szövegtani szerepet tölthetnek, töltenek be. 
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SZIKSZAINÉ NAGY IRMA 

 

 

A „MIÉRT?”-EK STILISZTIKÁJA ÉS RETORIKÁJA 

 

 

 

 

1. A miért?/mért? határozószói kérdő névmás okra (Miért reszketsz?) és célra (Miért fogsz holnap Pestre menni?) 

egyaránt rákérdez. Így poliszém volta a grammatikai kettősségen kívül stiláris lehetőségeket is rejt. Ezért nem 

véletlen, hogy a találós kérdések egy része éppen erre játszik rá: Miért viselnek a molnárok szürke kalapot?(Hogy 

befedjék a fejüket.) Ráadásul mivel az -ért rag ’valaminek az ellenértékével’ jelentésben eszközhatározót is kifejez, a 

miért? még ezt az értelmet is felveszi úgy, hogy közben a megszokott jelentés sem homályosodik el például a 

következő találós kérdésben: Miért csinálják a házat? (Pénzért.) 

2. Gondolatsoromban most csak a kérdésalakzatokat, vagyis a nem tudakoló kérdéseket vizsgálom, amelyek célja 

nem az ismeretszerzés, illetve válaszadás kiváltása, hanem kérdés helyett kérés, felszólítás, felkiáltás, óhajtás, 

megállapítás kifejezése. Ezen álkérdések közül is kizárólag azokkal foglalkozom, amelyeknek lexikai és szintaktikai 

sajátossága a miért?/mért? határozószói kérdő névmás kitétele. Ennek a névmásnak a grammatikában is jelen levő 

többértelműsége még tovább differenciálódik alakzatos formáiban. Mivel azonban ez a névmás az információt 

tudakoló, azaz a valódi kérdésekben is szokásos kérdő elem, így ez csak jelölője és nem disztinktív ismérve a kérdés 

alakzat voltának. 

Dolgozatomban a miért?-tel szerkesztett kérdésalakzat-adataimat a retorikából ismert kérdésalakzat-típusok 

szerint csoportosítom, és ennek alapján építem fel gondolatsoromat. Magukon a kérdésalakzat-típusokon belül a 

további osztályozást forma alapján végzem el, majd pedig a stiláris-retorikai-pragmatikai funkciókat különítem el, 

nem hagyva figyelmen kívül az álkérdések szövegbeli helyéből adódó szerepeket sem. 

2.1. A leghatásosabb szerephez a miért? határozószói kérdő névmás a retorikai kérdésben (interrogatio – 

Quintilianus 9,2,7; Fontanier 1977 [1818]: 368–370; Lausberg 1960: 379; Meibauer 1986; Szabó–Szörényi 1988: 

177) jut, vagyis abban a kérdésalakzatban, amelyet Kocsány Piroska így definiál: „»retorikus kérdésnek« az 

alakzatként konvencionális hatáskeltő eszköznek […] a kérdő mondatként megfogalmazott (konvencionalizálódó 

nyelvi jelzésekkel is megerősített) »állítást«, »felszólítást« és »értékelést« tekintjük” (2001: 18). 

Hogy a retorikai kérdés esetében mennyire nem valós igény mutatkozik meg információ szerzésére, hanem 

például vádolás, jól kitűnik Burton (1996–1998) példáiból: Miért vagy ilyen hülye? Miért hagyod, Istenem, hogy ez 

történjen? Miért pontosan én, Istenem? 

A köznyelvben gyakran élünk miért?-tel alkotott retorikai kérdésekkel: Miért tetted ezt velem? Miért futsz 

előlem? Miért nem jössz már? Ó, miért nem vetted meg? Ezekre a legtöbb esetben nem várunk választ, jelentésük, 

illetve a kontextus függvényében értelmezzük állításnak (’Kár, hogy ezt tetted velem.’), tiltásnak (’Ne fuss 

előlem!’), felszólításnak (’Gyere már!’) vagy óhajtásnak (’Bárcsak megvetted volna!’). 

Ezekben szabályszerű megfelelés mutatható ki a retorikai kérdés explicit formájából következő és a benne 

implikálódó jelentés között: „A tagadó kérdés felszólítást, az állító alakú tiltást fejez ki” (J. Soltész 1965: 197; vö. 

még: Fontanier 1977 [1818]: 369; Károly Sándor 1962: 44; Rácz 1980: 1148). J. Soltész a következő Babits-

idézetekkel bizonyítja ezt az ekvivalenciát: Mért nem térsz haza bús lakodba? (’Térj haza’; Vasárnap); […] mért 

hagytok így dadogni most / a világ előtt? (’Ne hagyjatok…!’; Hegedűk hervatag szava) De a Közhelyszótár (Ksz.) 

anyagába felvett legszokványosabb, legelkoptatottabb nyilatkozatok miért?-tel szerkesztett kiegészítendő retorikai 

kérdéseire és a köznyelviekre is igaz a szemantikai, logikai, pragmatikai „megfordítás”: Miért hallgatsz el? ’Ne 

hallgass el!’; Miért nem hallgatsz el? ’Hallgass el!’ 

A miért?-es kérdésekben megbújó többértelműséggel magyarázható, hogy nem feltétlenül érvényesül a jelzett 

logikai átváltás, hiszen a Miért menne el? nemcsak ’Nem megy el.’ jelentésű, hasonlóképp a Miért ne menne el? 

nemcsak ’Elmegy.’ értelmű, hanem ugyanakkor mindkét kérdés a ’Nincs oka rá’ főmondatú megállapítással 

feleltethető meg, a mellékmondatok logikai minősége viszont a kérdésével azonos: ’Nincs oka rá, hogy elmenjen.’; 

’Nincs oka rá, hogy ne menjen el.’ 
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2.1.1. A retorikai kérdések mondatszerkezetében miért?/mért? határozószói kérdő névmás önállóan is állhat, de 

a Ksz., ÉrtSz., ÉKsz. és a diákszótár adatai szerint gyakran bizonyos szavakkal nem grammatikai szókapcsolatot is 

alkot. Ezek szerint érdemes áttekinteni az így formálódó álkérdések funkcióit. 

• Gyakran tiltást implikálnak a tagadószó nélküli miért?-es retorikai kérdések kijelentő, felszólító vagy 

feltételes módú igés mondatokban: (Ksz.) Miért iszik az olyan, aki nem bírja? Miért fáj neked a más baja? Úgy kell 

neki, miért legyen neki jobb, mint nekünk? Miért csináljunk valamit egyszerűen, ha bonyolultan is lehet? Tehát a 

negatio tagadás nélküli retorikai kérdéssel ekvivalens ezekben a felelősségre vonást és szemrehányást 

megfogalmazó retorikai kérdésekben: ’Ne igyék…!’; ’Ne fájjon neked a más baja!’ stb. 

A tiltás burkolt kifejezésére a szépirodalom gyakran él ezzel a kifejezési móddal: Miért tekintesz be szobámba? / 

Kiváncsi hold! (Petőfi: Miért tekintesz be szobámba?) Máskor Petőfi kérdéseinek tiltásai kemény vádat, felelősségre 

vonást foglalnak magukban: Miért vagy oly kevély, te palota? (Palota és kunyhó); S miért vagytok ti kiváltságosok? / 

Miért a jog csupán tinálatok? (A nép nevében) 

Tiltó értelmű kérdésalakzatba rejti a bátorítást Balassi: Hát miért kesergesz? (Hatvannegyedik), máskor viszont a 

vádolás szavakba öntésére használja fel: Édest keserűvel elegyítő gyermek, / Régi ellensége nyugalmas Éltemnek, / 

Méz közt mérget miért adsz nekem, veszettnek? (Ötvenkettődik), illetve számonkérésre: Átkozott Cupido, mért 

sillyesztesz engem? (Íme, ez szívembe) 

Tiltásként értelmezhető – válasz híján – Arany okot és célt egyformán kutató kérdése is: Szép öcsém, miért állsz 

ott a nap tüzében? (Toldi) Enyhe rosszallást rejtő költői tiltás a következő Arany János-i kérdés: Évek, ti még 

jövendő évek, / Kiket reményem megtagad, / Előlegezni mért siettek / Hajam közé ősz szálakat? / Miért vegyülget ily 

korán e / Lombok közé sápadt levél, / Emlékeztetni a vidor fát, / Hogy majd kiszárad és – nem él! (Évek, ti még 

jövendő évek) Különleges megoldással a második kérdés már a választ is megadva, a miért? határozószói kérdő 

névmás megléte ellenére is elveszti kérdő jellegét és intonációját is a mondatvégi kérdőjel elhagyásával együtt. 

Ezzel a tiltó tartalmú formával Madách Tragédiájá-nak szereplői sok elgondolkodtató bölcsességet fogalmaznak 

meg, illetve egy demagógjának öntelt szavai hangzanak így: Mért hagyja a felséges nép magát / Így becsmérelni. 

A legkülönbözőbb szövegtípusok élnek ezzel a típusú retorikai kérdéssel. 

Tiltó tartalmú, de állító formájú retorikai kérdéseivel a Biblia a hívő embert kívánja elgondolkodtatni: Miért 

nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed 

észre? (Máté 6,3) Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten. (Lukács 18,19) 

A reklámok, amelyek rábírni akarnak, a direkt ráhatáson kívül a retorikai kérdés közvetett illokúciós szerepével is 

élni szoktak. Például az egyik gyógyszerreklám a természetes hatóanyagok népszerűsítése érdekében ötletesen 

formálja át szólásunkat álkérdéssé a befogadói tagadó értelmezés biztos tudatában: Miért lőjünk ágyúval verébre? 

’Ne lőjünk ágyúval verébre!’ – Három másik gyógyszerreklám a miért? határozószói kérdő névmásra és a feltételes 

jelen időre építve, tagadószó nélkül szuggerálja a tiltást: Miért szenvedne tovább miattuk? (Meteospasmyl) Miért 

élne csak az emlékeinek? (Organon) Miért mondana le az illatok élvezetéről, a világ teljességéről? (Tyzine). Ezek az 

állító alakú kérdések virtuális mód- és logikai minőségváltással implikálják a ’Ne szenvedjen tovább miattuk!’; ’Ne 

csak az emlékeinek éljen!’; illetve ’Ne mondjon le az illatok élvezetéről, a világ teljességéről!’ értelmet. 

A Vasárnapi Hírek reklámja is tagadó formulával buzdít újságvásárlásra: Miért várna hétfőig? 

A diáknyelvet adatoló Diáksóder a tiltást szintén állító formába önti: Miért túrod az orrod? (Kardos–Szűts) 

Az egyes szám első személyhez intézett tiltásnak „a kérdéssel való körülírás az egyik adekvát formája – a 

módosító igés vagy névszós megoldás mellett” J. Soltész megfigyelései alapján (1965: 198): Öreg vagyok, mért 

reszketek a nyártól? (’Ne reszkessek’, ’Nem kell reszketnem’; A meglódult naptár); Mért tegyek hát énmagam / 

talpam alá síneket? / szemeimre ellenzőt, / Mért veszítsem el egy útnyi / keskenyért a nagy mezőt? (’Ne tegyek, ne 

veszítsem el’, ’Nem szabad tennem, nem szabad elveszítenem’; Restség dícséreti) 

A felszólítást enyhítve néha egy-egy versbeli, tehát álkérdés erősen őrzi – sajátos módon – a valódi kérdés 

személyhez odafordulásának szándékát, a tudakolódás jellegét, mint József Attila Proletárdal című versében is: 

Mért görbül, kicsikém, a szád? 

• „Sokszor a kérdő alakú mondat helytelení tést , rosszallást fejez ki, a kérdő mondat egyenlő értékű egy 

olyan sajnálkozást  ki fejező  felkiáltó [félkövér kiemelés – Sz. N. I.] mondattal, amely így kezdődhetne: Kár, 

hogy… Baj, hogy…” (Károly Sándor 1962: 45): Meghalt? Hát akkor mért ölik naponta…? (József Attila: Ady 

emlékezete) 
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Kocsány az ebbe a típusba tartozó kérdésekkel (Miért tetted ezt velünk?) kapcsolatban azt a megállapítást teszi, 

hogy mivel a „nem helyes, hogy…”, „jobb lenne, ha…” vagy „jobb lett volna, ha…” stb. típusú retorikai kérdések 

értékelő állításokká alakíthatók át, illokúciójukat tekintve „inkább a direktív beszédaktus típust képviselik” (1997: 

256). – Esetleg még a ’Nem kellene, hogy…’, ’Nem kellett volna, hogy…!’ jelentés feltételezhető impikációként, 

mert az ilyen típusú retorikai kérdésekből az elítélés erőteljesen hangzik ki. 

Sok irodalmi példát lehet erre idézni. Szelíd dorgálás hangzik ilyen módon Balassi-versben: Ó, egyetlen egy 

szerelmem, miért vetettél el / szemed elől engem? (Nyolcadik) Miért mondottál rosszat nékem? teszi fel a korholó 

kérdést József Attila ’Kár, hogy rosszat mondtál nékem!’, ’Nem kellett volna rosszat mondanod nékem!’ 

jelentésben. Önmaga feddését Szabó Lőrinc így fejezi ki, fel nem tudván fogni saját magatartását: De hát mért nem 

voltál elég, ha így / szerettelek? (A huszonhatodik év. A kezdete volt csak…) Ilyen módon pirongatja meg a titkos 

találkára menőt Petőfi versének alakja: Ablakunkhoz esténként mért / Sompolyog? (Szeget szeggel), illetve 

helytelenítésének maga a költői én így ad hangot: Mért vagyok én még a világon, ha már / Átéltem minden 

szenvedéseket? (Mért vagyok én még a világon…); Miért hogy láthatatlanok / Az ördögök s az angyalok? (Miért 

hogy láthatatlanok…) Vádként szegezi a kérdést a megszólítottnak a lírai én Pilinszky Örökkön-örökké című 

költeményében: … miért vakitottál annyi nappalon, / ha már ragyogásod nem lehet napom? 

• Óhajtást fejeznek ki a többnyire ó/oh! indulatszóval bevezetett kérdések: Ó istenek, miért kellett megérnem 

ezt? (’Bár ne kellett volna megérnem’; Laodameia). 

A Petőfi-szótár is ’bárcsak ne’ jelentéssel, azaz negatív óhajként értelmezi a tagadószó nélküli Mért vagyok én 

még a világon…? retorikai kérdést, hasonlóképp a Miért a tengerben sírom nem találtam? Miért, miért lettem a 

világon, miért? kérdéseket. 

Önmarcangoló szemrehányás is negatív óhaj nyelvi formáját ölti fel a Tragédia Ádámjának szavaiban: Óh, miért 

lökém el / Magamtól azt a gondviseletet, / Mit ösztönöm sejtett, de nem becsűlt, / S tudásom óhajt – óh, de hasztalan. 

Cselekvések bekövetkezésének szükségességét megkérdőjelezve teszi fel a következő retorikai kérdéseket 

Csokonai Az estve című költeményében a ’Nem kellett volna, hogy…!’ jelentést implikálva: Mért vertél zárbékót 

tulajdon kezedre? Mért szabtál hát határt önfiaid között. 

Értetlenségnek is lehet ilyen módon hangot adni: Miért kapok én folyton csetürt [’négyes jegyet?’] angolból? 

(Kardos–Szűts) 

• Tagadó megállapítást fejeznek ki a feltételes módú igéjű, állító logikai minőségű miért?/mért?-tel alkotott 

kérdések: Csak azt mondd meg, miért akarná? ’Nem akarja.’ Hasonlóképp Madách Tragédiájában Éva szavaiból a 

’Nem büntet.’ meggyőződés sugárzik a feltételes mód használata ellenére is: Miért büntetne? Hisz, ha az utat / 

Kitűzte, mellyen hogy menjünk, kívánja, / Egyúttal ollyanná is alkotott, / Hogy vétkes hajlam másfelé ne vonjon. 

A miért?/mért? határozószói kérdő névmás a kérdő mozzanatot háttérbe szorító, érzelmileg színezett 

mondatokban többnyire az előző közlés kívánságmagyarázata, illetve gyakran szemrehányás, bosszúság, 

felháborodás érzékeltetésének eszköze (ÉrtSz.): Megfeddtem a gyereket. Miért csinált rosszat. 

A miért? a retoricitást még jobban felerősíti mondatértékben, mert az elliptikusan formált első tagmondatban a 

miért?-tel kétszeresen nyomósítottá válik a kérdés retorikus jellege: Miért, nekem talán könnyű volt? (Ksz.) 

2.1.2. A miért/mért ne …? szókapcsolat feltételes vagy felszólító módú igét tartalmazó mondatban ’mi oka van 

rá, hogy ne?’ jelentésben realizálódik (ÉKsz. és ÉrtSz.): [Nem jössz?] Miért ne mennék?; [Ne gyere v. ne jöjj 

velem!] Miért ne menjek? 

Ne tagadószó szerepel a következő állítás értékű retorikai kérdésekben, amelyek szemantikai, logikai és 

pragmatikai átváltással nyomatékos állítással egyenértékűek: Miért ne menjek? ’Megyek. Természetesen megyek.’; 

(Ksz.) Miért ne akarná? Ideje van, teje van, mért ne szoptasson? 

Határozott megállapítást sugall Balassi kérdése is: Ily szép s jó lévén, ez kegyest hát én / miért ne szeressem? 

(Bebek Judit nevére) Ezt az értelmezést igazolja a vers folytatása is: Szeretem bizony. Higgadt kijelentés értékűek a 

következő kérdések is: Hát téged miért ne tudjalak hűs vérrel itten hagyni? (Katona); Miért ne adnák? (Petőfi: A 

hóhér kötele) 

Teljesen határozott állítást jelentő (’Őt is megcsókolom.’) kérdéssel hökkent meg a Tragédia halottat megcsókoló 

Hippiája: Ha téged csókollak, őt miért ne? 

A reklámok is nemegyszer kihasználják a burkolt rábeszélésnek ezt az eszközét, amelynek igazán retorikus 

funkciója az agitatív tartalmú szövegekben nő meg: Miért ne élvezné Ön is országszerte csaknem 200 étteremben a 

HVG-klubkártya előnyeit? Ez a tagadó formájú retorikai kérdés a szokásos átváltásnak köszönhetően állító értelmet 
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foglal magában, miközben a feltételes mód felszólítóvá vált át értelmezéskor: ’Élvezze Ön is országszerte csaknem 

200 étteremben a HVG-klubkártya előnyeit!’ 

Megengedést tartalmaz a miért ne?-vel formált kérdés egy Mikszáth-cikkben: És ez jól van így, mert valamiféle 

érzésnek csak kell lennie az osztrákban is s miért ne legyen ez a Bregenzbe vetett rendíthetetlen bizalom? (Utazás a 

németek közt) 

2.1.3. A miért/mért nem …? szókapcsolattal: határozószói kérdő névmás és tagadószó összefűzésével többféle 

jelentés is kifejezhető. 

• Felszólítást implikál kijelentő mód jelen (és ritkábban jövő) idejű igével: Miért nem látod be? ’Lásd be!’; Miért 

nem hallgatsz rám? Miért nem vársz meg? Miért nem figyelsz rám? 

Sokszor gúnyos és a parancsot nem enyhítő tartalmak is közölhetők vele: Miért nem mész a fenébe, és hagysz 

nekem békét? A már betoldásával pedig egyenesen sürgető felszólításként értékelhető: Miért nem jössz már? ’Gyere 

már!’ 

Sajátos konstrukciók a Ksz. adatai: Ha szeretsz főzni (kártyázni stb.), miért nem tanulsz meg? Ha szeretsz 

énekelni, miért nem tanulsz meg?, mert a miért nem…? szókapcsolatot tartalmazó változatlan főmondat 

felszólításként értelmezhető a mindig változó tartalmú feltételes mellékmondat mellett: ’Tanulj meg!’ 

A miért nem…?-es szókapcsolattal és kijelentő módú igével udvarias latens felszólítás, kérés is kifejezhető 

(Károly Sándor 1962: 44–46): De hát miért nem ül le, Tóth bácsi? (Mikszáth). Schegloff a diszkurzuselemzés 

szempontjából a Miért nem jössz el néha hozzám? megnyilatkozás kapcsán azt jegyzi meg, hogy ez nem kérdés, 

hanem kérdő formájú meghívás. Mivel a kérdő formában valójában enyhített felszólítás rejtőzik, ezt a típust felszólí-

tásenyhítőnek nevezi (Miért várjunk még?). Használata „szociolingvisztikai” szabálynak engedelmeskedik, mert a 

beszélő és a vevő relatív státuszától függ. Ez a „szabály átalakítja a szintaktikai formát »felszólítóról« »kérdővé«, a 

cselekedetet pedig ennek megfelelően »parancsolásból« »kéréssé«” (Schegloff 1988: 64). A vevő nem kérdésként 

értelmezi a megnyilatkozást, hanem enyhített parancsként vagy meghívásként, de „érdekes módon a kérdés továbbra 

is hozzáférhető marad a szó szerinti elemzés számára, s egy meghívást visszautasíthatunk azáltal, hogy a meghívást 

kérdésként kezeljük” (Schegloff 1988: 64). Vagyis kétértelműség jellemző ezekre a kérdő formákra. 

• A miért nem…? szókapcsolatot használó kijelentő mód múlt idejű igés mondat jelentésének feltételes módú 

felkiáltás is megfeleltethető: Miért nem ismerted be? ’Be kellett volna ismerned!’ Erős feddés fogalmazódik meg 

ilyen típusú mondatban a Tragédia Évájának szájából a férjének, Miltiádésznek címezve: E bűnbarlangot mért nem 

gyújtatád fel? ’Fel kellett volna gyújtatnod!’ 

• Gyakoriak az óhajtó tartalmú kérdő mondatok is J. Soltésznak a Babits-monográfiában tett megfigyelése 

szerint. Ezekben „a múltra vonatkozó (tehát teljesületlen) pozitív óhajtást tagadó alakú, a negatív óhajtást állító 

alakú kérdés fejezi ki” (J. Soltész 1965: 198): Ó, mért nem lettem én muzsikus? (’Bárcsak muzsikus lettem volna’; 

Recitativ); Ó, miért nem hallani hangotok? (Babits: Fortissimo) 

A Petőfi-szótár a tagadószóst pozitív óhajt jelzőnek (’bárcsak’) tekinti: Miért nem estem el háború zajában? 

Tagadó formába bújtatott, szokásosan pozitív óhaj szólal meg József Attila versében: Mért nem ikertestvérem 

levél? (Gyereksírás) 

2.1.4. A miért is…? szókapcsolat latens negatív óhajt rejt magában (’Bárcsak ne…!’), mint Petőfinél is: Mért is 

tart hát kertet s benne / Körtefát? […] Én teremtőm! mért is értem / E napot? (Szeget szeggel); esetleg tagadó 

értelmű megállapítást: Szegény Tisza, miért is bántjátok? (Petőfi: A Tisza) 

Hibáztatását a Tragédia Lúciája így fogalmazza meg férjének, Miltiádésznek: Miért is oszlatád szét a hadat? 

’Nem helyes, hogy szétoszlattad a hadat!’; ’Kár, hogy szétoszlattad a hadat!’; ’Nem kellett volna szétoszlatnod a 

hadat!’, ’Bárcsak ne oszlattad volna szét a hadat!’; ’Nem lett volna szabad szétoszlatnod a hadat!’ A korholás tehát 

többféle jelentés-megfeleltetéssel egyenértékű. 

A feleslegesség, az értelmetlenség érzésének ad ezzel a formával hangot a Tragédia Miltiádésze: …miért is éljek / 

Midőn látom, mi dőre a szabadság.; Aztán miért, miért is / Vágynék magasra bármi hő kebel. 

Ironikus hangvételű megjegyzést tesz ezzel a szókapcsolattal egy újságcikk írója: Igaza van szegénynek, hogy 

elfordul a családjától, és a saját boldogságát keresi. Miért is kellene törődnie azzal, akinek hűséget fogadott, akiért 

felelősséget vállalt? Hiszen ez ma már nem divat. (Szabados: Egyetemi Élet. 2001. december 5–31: 32) 

2.1.5. A miért?/mért? határozószói kérdő névmással alkotott retorikai kérdések legfontosabb tudati átváltási 

műveletei, implikált ekvivalens jelentései így foglalhatók össze táblázatosan: 
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Miért? + kijelentő vagy 
felszólító módú ige 

Miért 
csinálod/csinálj
ad? 

Nyomatékos 
felszólítás 

Tiltó ’Ne csináld!’ 

Miért? + kijelentő módú 
ige 

Miért csinálja 
meg? 

Megállapítás Tagadó ’Semmi értelme, 
hogy megcsinálja.’ 

Miért? + kijelentő mód 
múlt idejű ige 

Miért 
csináltad? 

Felkiáltás vagy 
nyomatékos 
megállapítás 

Nyomatékos 
állító vagy 
tagadó 

’Kár, hogy csinál-
tad!’ ’Nem kellett 
volna csinálnod.’ 

Miért? + feltételes módú 
ige 

Miért 
csinálnád? 

Megállapítás Tagadó ’Nem kell csinál-
nod.’ 

Indulatszó + miért? + 
kijelentő módú ige 

Ó, miért 
csinálod? 

Óhajtás Tagadó ’Bár ne csinál-
nád!’ 

Miért? + ne tagadószó + 
felszólító vagy feltételes 
módú ige 

Miért ne 
csináld/ 
csinálnád? 

Felszólítás Állító ’Csináld!’ 

Miért? + nem tagadószó 
+ kijelentő módú ige 

Miért nem 
csinálod? 

Felszólítás Állító ’Csináld!’ 

Miért? + nem tagadószó 
+ kijelentő mód múlt 
idejű ige  

Miért nem 
csináltad? 

Megállapítás 
vagy felkiáltás 

Tagadó/ 
Állító 

’Kár, hogy nem 
csináltad.’ ’Meg 
kellett volna 
csinálnod!’ 

Indulatszó + miért? + 
nem tagadószó + 
kijelentő módú ige 

Ó, miért nem 
csinálod? 

Óhajtás Állító ’Bár megcsi-
nálnád!’ 

Miért? + is + kijelentő 
módú ige 

Miért is 
csinálod? 

Megállapítás Állító/  
Tagadó 

’Kár, hogy 
csinálod.’ ’Nem 
kellene csinálnod.’ 

Miért? + is + ne 
tagadószó + felszólító 
módú ige 

Miért is ne 
csináld? 

Felszólítás Állító ’Csináld!’ 

Miért? + is + nem tagadó-
szó + kijelentő módú ige 

Miért is nem 
csinálod? 

Felszólítás Állító ’Csináld!’ 

 

Ezek az ekvivalenciák konvencionalizálódtak, így a retorikai kérdés nem hogy nem rendellenesség, hanem 

szabályos megfelelések mutathatók ki felszíni formájának sugallt és latens funkciói között. 

Látható az adatokból, hogy ugyanazt a beszédcélt különböző mondatfajtákkal lehet elérni, csak az egyik esetben 

direkt, a másikban indirekt módon valósul meg a beszédaktus. Ám ezek „társas jelentése” nem azonos (Ervin-Tripp 

1988: 106). A vevőnek az adóval való együttműködéséből fakad, hogy óhajként, kérésként, állításként vagy 

kérdésként értelmezi-e például a következő nyilatkozatot: Miért nincs még kész a házi feladatod?, amely lehet a 

magyarázatot váró szülő érdeklődő, valódi tudakolódó kérdése, de a türelmetlenségét eláruló sürgetése álkérdésként 

is ’Már kész kellene lenned a házi feladattal’ értelemben. 

2.2. A kérdés–felelet (subiectio – Quintilianus 9,2,15; Fontanier 1977 [1818]: 374–375; Szabó–Szörényi 1988: 

177) néven számon tartott kérdésalakzat „színlelt (tehát monologikus) dialógus” (Lausberg 1960: 381), amely a 

gondolatmenet élénkítése érdekében áll kérdésből és válaszból. 

Szokásos módja ez a vallási kátéknak: 

 Miért fontos a keresztség? 

 Mert a Krisztusban levő új életre születést jelenti. (Új kiskatekizmus) 

Az értekezések, az előadások gyakorta élnek a miért?-tel alkotott kérdés–felelettel, mert ez nemcsak dinamizálja 

a kijelentő mondatok monotonitását, hanem elgondolkodtatva a befogadót belső válaszadásra is készteti: Mért 

beszélnek az emberek ily sokféle módon? Mert sokféle módon gondolkodnak (Babits: Irodalmi nevelés). 

Nyilván ezért tesz fel Horváth János is kérdést Magyar irodalomismeret című értekezésében. Ebben a 

szövegtípusban egyértelmű, hogy ki a kérdező és a válaszadó: S miért foglalkozik az irodalomtörténet egyes művek 

további sorsával, utóéletével is; miért érdeklődik Bánk bán sorsa iránt, melyet bár megjelent, szerzője életében észre 

sem vettek; miért jelöli meg posztumusz sikere kezdetét, miért nem szorítkozik csupán a mű ismertetésére? Bizonyára 

mert érzi, hogy az irodalomhoz a közönség is hozzátartozik, s egy mű csak akkor lép be az irodalmi életbe, mikor 

közönséghez jut el. Jól látszik a szövegrészletből is ennek a kérdéstípusnak a tudományos stílusbeli szerepe: a 
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közlésben a szerzőnek látszólag az olvasóhoz, valójában önmagához intézett kérdése – anélkül, hogy kérdezési 

szándékát jelezné – a kifejtés elindítását célozza. 

Szónoklatban néha a szónok a választ más szájába adja: Miért nem akarnak a mi kérésünkre hajolni? Azt 

mondják [a Tekintetes Rendek, hogy azért, mert], nyolc század óta van öszvekötve a nemzettel a római nyelv. 

(Kölcsey: A magyar nyelv ügyében) 

Máskor a szónok a maga által feltett kérdésre a választ hallomásokból szerzett értesülésekre támaszkodva adja 

meg, mint Kossuth is a Védegylet alakuló ülésén tartott beszédében: …de ha […] mennél több munkálódásra 

adassék tér az igazgató választmány rendelet nyomán a hölgyek műipari eszközeinek kielégítésében […], házi 

körükben a szegedi kartonnyal, Felmajer kelméjével, Valero selmével megelégszenek, akkor nemcsak azt ígérem, 

hogy ezen kívánatok igenis teljesíthetők, hanem ígérhetem azt is, hogy kevés idő múlva több és nagyobb kívánatok is 

teljesíthetők lesznek. Mert, miért nincs nekünk műiparunk, miért nem tudunk jó cikkeket teremteni? A minap a 

kerületi ülésben hallottam, hogy a fekete bankóvilágban sok pénzünk levén, megszoktuk a luxust, következésképpen 

itt az iparkodásnak nem volt ingere valamit teremteni, mert nem volt biztosítva a keletről. 

Nemegyszer viszont maga a szónok felel meg az ok iránti érdeklődő kérdésére. Ezt teszi Kölcsey is: …maga a 

dán és svéd parányi literatúra is nem sokkal előbb van-e a mienknél? És miért? Azért, mert járomba vetették 

nyelvünket… (Kölcsey: A magyar nyelv ügyében) – Így jár el Kossuth is Késő!! című, a Hetilapba tervezett, de 

eltiltott vezércikkében: Nemcsak a zágrábiak, de a varasdiak is még 1830-ban a kapcsolt részek közgyűlésére 

küldött követjöknek utasításba adák, hogy a Magyarországhoz kapcsolt részek a magyar nyelv tökélyesítésére velünk 

egyenlő buzgalomtól lelkesítvék, s azért sikeres intézkedéseket kívánnak, miszerint a magyar nyelv náluk is minden 

módon terjesztessék. És most …– és miért van ez így? Azért, mert a nyelv körüli intézkedéseinkben minden lépés 

későn történt. – Mai országgyűlési szónoklatokban is a kifejtés módját segíti az olyan kérdés, amelyre a válasz a 

szónoktól jön: Tisztelt képviselőtársaim! Miért esik egybe ez a gondolkodásmód a miénkkel? Mert egyértelműen 

abból indul ki, hogy a költségvetési deficitnek a további növelése, ha nem tudunk megállni ezen az úton, veszélyezteti 

és veszélyeztetheti az ország gazdasági növekedését, a termelés bővülését és ezen keresztül az ország 

életszínvonalát. (Szabó Iván 1993. május 17.) 

Kossuth Késő!! című írásában az egyes kérdéseket köztudomású dologként kezelve, a „feleletet” csak 

hivatkozással adja meg, a másik kérdésre viszont maga a szónok válaszol: De megszületett az úrbér, 

statusgazdászati viszonyaink legfontosb részének vélt evangelioma. Kiegyenlítette talán a földesúr s jobbágy közti 

viszonyokat? megoldotta a nemzetnek emez életkérdését? kiengesztelte legalább az egyik felet? – a válasz meg van 

írva rangkülönbség nélkül minden magyar honfi szívébe. És miért van ez így? mert ami 1790-ben jó [volt] volna, az 

1836-ban már borzasztóan késő volt. 

A szépirodalomban sem ritka a miért?-tel szerkesztett subiectio. Kétségtelen Balassi versében a kérdés–felelet 

kapcsolat az azért kitétele miatt: Ariadne miért adta volt fonalát /  Theseusnak, ki megölte osztán bátyját? / Mért 

mutatta azzal Labyrinthus útát? / Azért, hogy inkább szerette Theseust, mint bátyját. (Harmincadik) 

Egyértelműen összeforr a kérdés és a rá adott válasz a mert kötőszó következtében Arany Toldi Miklósának belső 

beszédében is: Mért feni agyarát jó atyjafiára? / Mert hiszen, ha példát farkasokról vészen: / Ott is a rosszabbik az ő 

bátyja lészen: / Fészkit oltalmazza a mezőnek vadja, /  Ki nem ingerli, azt meg nem támadja. (Toldi) 

Kérdés–felelet formájú a Tragédiában Kepler nőkről mondott véleménye is: Minő csodás kevercse rossz s 

nemesnek / A nő, méregből s mézből összeszűrve. / Mégis miért vonz? mert a jó sajátja, / Míg bűne a koré, mely 

szülte őt. A kérdés és válasz összetartozását szintén a mert kötőszó jelzi. 

Önmagához intézett kérdését követő válasza Keplernek felébredése után azért-tel indulhatna, és így válasznak 

tekinthető. A nyelvi kötést a hogy kötőszó biztosítja: Óh, mért ébredtem? Hogy körűltekintve / Jobban megértsem e 

kor törpeségét. 

Választ jelző nyelvi elem híján is nyilvánvaló a jelentésből a kérdést követő mondatnak feleletként való 

értelmezése Petőfi versében: A vizet mért hozta ki? / Ürgét akar önteni. (Arany Lacinak) 

A maga által feltett kérdést a Tradédia rabszolgája is megválaszolja, noha nyelvi kapcsolóelem nem jelzi a kérdés 

és a felelet összetartozását: Mért él a pór? – a gúlához követ / Hord az erősnek, s állítván utódot / Jármába, meghal. 

– Milljók egy miatt. 

A kérdés csupán a figyelemkeltés eszköze Babits költeményében, ahol a nyelvi átkötés hiánya ellenére is 

nyilvánvaló, hogy a kérdés utáni mondat mintegy válaszként szolgál a magyarázatadással: De mért ilyen / fényes a 

táj hirtelen? / Mint nagy ostya, kereken / kel a hold a tej-egen. (Rímek) 
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A válasz is – egyedi módon – kérdő formájú ugyanebben a költeményben a következő kérdésre: Miért tetszik 

hát? Talán mert olyan / Eszelősen-gépies, oktalan, / mert olyan őrült…? 

Vörösmartynak a Gondolatok a könyvtárban feltett híres kérdésére adott felelet szintén kérdés: Miért e lom? 

Hogy mint juh a gyepen / Legeljünk rajta? 

Társadalmi kérdéseket feszegető tárca is él a subiectióval, bár a mikszáthi szövegrészlet sajátos, mert kettős 

választ ad: az orvosok által adott nem megnyugtatót és a szerzőtől megfogalmazottat. Az utóbbi a talán 

módosítószóval elbizonytalanított értelme ellenére is sugallja Mikszáth meggyőződését: 

A kolera ellen védekezni nem lehet. […] 

De a legborzasztóbb az, hogy ez az egyetlen hatalom, mely az egyenlőséget respektálja, arra az exkluzivitásra 

vetemedik, hogy a szegényeket viszi el legelőbb. 

Hát mért épp a szegényeket? Orvosok ezt is megmagyarázzák; de ez azért nem megnyugtató. Ez is talán csak egy 

motor, egy lökés azokhoz a küszöbön álló harcokhoz, melyek a szegények és gazdagok közt fognak bekövetkezni. 

(Mikszáth: Nehéz idők) 

A gyógyszerrelámoknak is a leggyakrabban használt kérdésalakzata a kérdés–felelet (Ön frontérzékeny? […] 

Miért ajánljuk a Béres Antifront-ot? Mert egyetlen kapszula enyhíti a fejfájást, a rossz közérzetet, amit az időjárás-

változás, a fronthatás vagy utazás okoz). Viszont a miért?-tel szerkesztett kérdések ritkák ezekben a párbeszéd-

imitációkban, sokkal gyakoribbak a mikor? hogyan? stb. kérdőszóval alkotott alakzatok. 

2.3. Sok kérdés csak a megjátszott tanácstalanság jele. Ezekben az ún. dubitatiókban (Quintilianus 9,2,19; 

Fontanier 1977 [1818]: 444–446; Lausberg 1960: 383) tagadhatatlan a szerző egyértelmű meggyőződése, vagyis ez 

a kérdésalakzat csak az író „igazságigényének hitelét erősíti azáltal, hogy saját álláspontjának megbízhatóságára 

kérdez rá megjátszott tanácstalansággal” (Szabó–Szörényi 1988: 178). 

Látszólag tűnődik a költői én Szabó Lőrinc Tücsökzene versciklusának Óriás szív című darabjában azért, hogy 

olvasói értésére adja a tücsökzene tetszésének okait: Zúg, repes, árad a tücsökzene… / Miért tetszik úgy? Oly 

szegényes, oly / Együgyű és monoton ezeknek a / Kis férgeknek öröme-bánata. 

Érvelni is lehet miért?-tel szerkesztett kérdésekkel, jelzi ezt József Attila kérdéssora a Mért hagytál el, hogyha 

kívánsz című költeményében: 

 

Mért hagytál el, hogyha kívánsz, 

Ha bennem lehetsz csak ünneplőben. 

 

Mért nem csókolsz, ha úgy esik jól? 

Mért fáradnak el a rohanók? 

Mért rág szú-módra szét a tenger 

Karcsú, viharra teremtett hajót?… 

 

Az utolsó két kérdés egyértelmű tartalma, magyarázatra nem szoruló volta érv az első két kérdés nyitottnak tűnő 

jellegére. Ezáltal viszont ezek is a megjátszott tanácstalanság kifejezői, sugallva azt a jelentést, hogy ’Nem kellett 

volna, hogy elhagyj. Csókolnod kellene, ha jólesik’. Ilyen módon szinte észrevétlenül át is csúszik a dubitatio 

interrogatióba. 

A kézenfekvő válasz nélkül is a szerző meggyőződését sugallja Pilinszky A tett után című versének kérdése: 

 

A szemle és tett között 

Mintha nem is váltott volna ruhát. 

Itt állt a szék, és ott az ágy. 

A tükrön száradt vízcsikok, 

s a fésüben megtapadt hajcsomó: 

mért hogy a helyszín a legerősebb? 

 

Az interrogatióra szakemberek is (Bárdos László–Szabó B. István–Vasy Géza: Irodalmi fogalmak kissszótára. 

1996: 268) többször idézik példának Babits Esti kérdés-éből a következő részletet: 

 

miért az emlékek, miért a multak? 
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miért a lámpák és miért a holdak? 

miért a végét nem lelő idő? […] 

miért nő a fű, hogyha majd leszárad? 

miért szárad le, hogyha újra nő? 

 

Én nem tudom ezt a babitsi kérdéssorozatot retorikai kérdésnek minősíteni, mivel Nemes Nagy Ágnes 

értelmezését fogadom el. Eszerint: „Babits igenis válaszol a kérdésre, érzelmi feszültséggel és anyaggazdagsággal 

válaszol. A selymes víz, a tarka márvány, az est, mint óriási dajka, a dunántúli dombok, az olasz tenger, a 

gázlámpák, országutak, városok, ez a fogyhatatlan, nosztalgikus hömpölygés formailag csak felsorolás, de 

érzelmileg végeláthatatlan gyönyörködés az élet képeiben. A költő nyelvtanilag kérdez, képgazdagságával felel. A 

vers teste válaszol a vers értelmének” (1976: 256). Valójában tehát a poétai tűnődés megjátszott tanácstalanságban, 

dubitatióban fejeződik ki. 

Vajda Mihály filozófus együttgondolkodásra hív fel kérdéseivel, hiszen nyilvánvaló, neki és értő hallgatóságának 

is van válasza a kérdéseire. Ez ki is derül, mert a kérdéseket követő bekezdés első mondata subiectiószerűen 

válaszként is értelmezhető: 

A Droit de regards világát kizárólag képek szervezik. Miért fotósorozat, s nem pusztán képek egymásutánja? 

Miért jelentkezik itt is, ahogy Kuroszavánál vagy Kristóf Ágotánál a kényszer (nem tudom, hogy mindenkiben-e, 

bennem bizonyosan), hogy történetet csináljunk belőle, jóllehet itt nem találkozunk ellentmondó történetekkel. Csak 

képek kerülnek az utunkba. Miért nem vagyunk (vagyok) képes(ek) úgy hagyni őket, ahogyan vannak, nyolc személy 

életéből való képekként? 

Minden fotót interpretálunk, ha tényleg megnézzük. (A betekintés joga) 

2.4. A dubitatióhoz közel álló kérdésalakzat a communicatio (Quintilianus 9,2,20; Fontanier 1977 [1818]: 414–

415; Lausberg 1960: 384; Szabó–Szörényi 1988: 179), azaz a cselekvésre vonatkozó tanácskérés. 

• A miért van az, …? szókapcsolat a megszólaló tanácstalanságát jelzi, és bár nincs jelölve benne a máshoz 

fordulás, de mégis azt a hatást kelti, mintha a kérdező – szemben a dubitatióval – nem tudna egyértelmű választ 

kérdéseire, ezért ez a forma a communicatio egyik kifejezési módja: (Ksz.) Miért van az, hogy az embernek meg kell 

halnia? Miért van az, hogy az emberek mindig marják egymást? Miért van az, hogy nekem sohase sikerül semmi? 

Költői meditáció is hangzik ezzel a szókapcsolattal: Miért van az, hogy nékem az öröm / Örök, kemény harc és 

keserves próba? (Tóth Árpád: Szomorúság Anteusa) 

• A következő mondatok nem formájuk, hanem tartalmuk miatt sorolhatók a communicatióhoz: (Ksz.) Miért nem 

tudják a szemétgyűjtőbe dobni ezt a nyomorult szemetet? Most kérdem én, miért él az ember? 

Mástól remél választ Arany Toldi Miklósa is, egyértelműen mutatja ezt a Ki mondja meg szókapcsolat: De az ő 

testvére – de az ő testvére, / Ki mondja meg neki: mért tör életére? 

Sok adat az élet–halál kérdését feszegetve arra enged következtetni: az ehhez a kérdésalakzathoz soroltak szinte 

megválaszolhatatlan problémákat vetnek fel. 

Márai Sándor gondolatai is mutatják, hogy a kételyek továbbra is kételyek maradnak: 

Miért megy el valaki egy napon, különösebb „ok” nélkül, a jó, a biztos családból, abból a meleg vacokból, fülledt 

és édes rejtettségből és valahova-tartozásból, ami az anyaméhhel kezdődik, s aztán óvja és rejti tovább azokat, akik 

hűségesek maradnak hozzá: a családban, az osztállyá, állammá szélesült másik, nagyobb családban; csak ott kell 

maradni, csak nem kilépni a bűvös körből, s első szívdobbanásodtól pártoló és hatalmas kezek emelnek, etetnek, 

ruháznak, vállalnak és védenek, utolsó szívdobbanásodig… Miért megy el egy bizonyosfajta ember ebből a 

biztonságból, ebből a szervezett idillből, melynek temperált napsütése elárad az engedelmes életek minden szakasza 

fölött? […] De egy napon elindultam az aszódi országúton, s ez az út nem vezetett sehová. Néha meg úgy 

gondoltam, talán mégis vezetett valahová; egy-egy pillanatra magamhoz; s olyan kisebbségekhez, melyekkel 

rokonságot éreztem, sorsukat, ha ideig-óráig is, magaménak tartottam. Miért kerekednek fel egy napon csoportok, 

osztályok, nagy társadalmak abból a békés és rendezett idillből, ami a béke, s vetik eszméletlenül magukat a 

pusztulás kalandjába?… Miért nem jó az embernek a földön? (Egy polgár vallomásai) – Dubitatiónak, azaz 

megjátszott tanácstalanságnak nem tekinthető ez a gondolatsor, mert magának a szerzőnek is többféle válasza van a 

kérdéseire, és nincs egyetlen biztos meggyőződése. 

Vajdának sincs életfontosságú kérdésére válasza a Sirámok című versében, hiszen ezzel zárja művét: Az a nagy 

bú, amely téged / Vádol, örök nagy természet; / Mely kiégett szivvel kérdi: / Mért születni, minek élni? 
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Az előadó, a filozófus Heller Ágnes stiláris fogásként a hallgatók elgondolkodtatását kívánja elérni ezzel a 

kérdésalakzattal, bevonva őket is gondolkodás folyamatába, jelzi ezt az igei személyrag-használatával (kezdünk): A 

hülomorfikus hagyomány, úgy látszik, hasonlít egy főnixhez, mindig feltámad poraiból. De hát miért? Amikor a 

legtöbb esetben, amennyiben egyáltalán gondolkozni kezdünk azon, hogy mit is jelent anyagról és formáról, 

tartalomról és formáról beszélni egy adott kontextusban, kiderül, hogy semmi értelme sincsen, vagy hogy az adott 

kontextusban éppen fordított az értelme, mint más kontextusokban? Miért kísér akarva-akaratlanul mindenhová ez a 

reflexiós meghatározás? (A hülomorfizmus kétértelmű hagyatéka) A szöveg másik helyén sem csupán a 

figyelemkeltés eszköze a kérdésfeltevés, hanem a hallgatóság együttgondolkodásra késztetése, és itt sem királyi 

többes a többes szám első személy (megkérdeznénk, mondjuk, beszélünk): Állandóan beszélünk anyagról és 

formáról, tartalomról és formáról. De ha megkérdeznénk, miért, kiderülne, hogy fogalmunk sincsen. Miért mondjuk, 

hogy a köztársaság egy államforma? Mi benne a forma? És a tartalom? Vagy az anyag? A társadalom vajon 

tartalom-e, az ember az anyag-e? Ezek, úgy hiszem, nem nagyon értelmes kérdések. Vagy miért beszélünk 

kormányformákról? Vagy életformáról? Ha van életforma, mi akkor az élettartalom vagy életanyag, Vagy 

lehetséges életforma élettartalom és anyag nélkül? De akkor minek a formája? Avagy az élet tartalom és forma 

egysége? Vagy talán anyag és forma egysége? Vagy mi az, hogy papírforma? Miért forma? Csak úgy? Valamikor 

Moličre nevetségesség tárgyává tette az arisztoteliánus filozófust, aki azon elmélkedett, hogy vajon a kalap alakja 

vagy a formája ugyanaz vagy nem ugyanaz. Ezen mi is nevetünk, mégsem szűnünk meg forma-tartalom viszonyában 

gondolkozni. – Nem a hagyományos értelemben vett „tanácskérés” ez a hallgatóságtól, hanem elmemozdító 

problémafölvetés. 

A reklámmal való meggyőzésnek is – amely a tipográfiával is kiemeli a miért?-ek sorát – eszköze lehet ez a 

kérdésalakzat, annál is inkább, mert itt gyerekek szájába adott kérdések (Miért nem törődnek velünk azok, akik által 

(talán) szerelemből fogantunk meg, és jöttünk a világra? Miért van az, hogy ennyi szomorúságot, gyűlölködést, 

bánatot, keserűséget és még sok mindent gyerekfejjel át kell élnünk? Miért hagytak el a szüleim, miért nem szerettek 

annyira, hogy mindez a szörnyűség ne történjen meg?) ostromolják az olvasót: 

Miért élnek a Földön olyan emberek, akik önzésből vagy meggondolatlanságból elhanyagolják, végül eldobják a 

gyermekeiket? Miért van az, hogy az ilyen emberek nem kíváncsiak fejlődő gyermekeik sorsára? Miért nem 

törődnek velünk azok, akik által (talán) szerelemből fogantunk meg, és jöttünk a világra? Miért van az, hogy ennyi 

szomorúságot, gyűlölködést, bánatot, keserűséget és még sok mindent gyerekfejjel át kell élnünk? Miért hagytak el a 

szüleim, miért nem szerettek annyira, hogy mindez a szörnyűség ne történjen meg? 

Miért van az, hogy mindezekkel ellentétben, mégiscsak vannak olyan emberek, akik mindent félredobva, segítik és 

támogatják az eddig szeretetben szűkölködő gyermekeket szerte a világon? Sokan tesznek azért, hogy megszépítsék 

az elhagyatottak életét, még ha személyesen nem is ismerik őket igazán. Miért szeretnek Ők jobban? Miért adnak 

sokkal többet, mint amit valaha a szüleinktől kaptunk és kaphattunk volna? Miért áldozzák ránk az életüket? Ha 

most azt kéritek tőlem, hogy válaszoljak a felhalmozódott kérdésekre, azt kell mondjam, hogy nem tudok. 

Egyet viszont biztosan tudok: hálával és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítették, segítik és segíteni 

fogják az elhagyott, eldobott gyermekeket. (SOS-Gyermekfalu) 

Ebben az esetben az írott forma nyilván nem alkalmas arra, hogy a címzettet közvetlenül bevonja a társalgásba, és 

a tradíció szerint tőle kérjen tanácsot. Mégis azért tekinthető communicatiónak ez a kérdésalakzat, mert maga a 

kérdező bevallja, nem képes feleletet adni arra, hogy milyen szubjektív ok késztetheti/kényszerítheti a szülőt 

gyermeke elhagyására. 

2.5. Monológszerű kérdések és feleletek párhuzamos jellegű sorozata ún. percontatiót hoz létre (Villex.; Szabó–

Szörényi 1999: 177). 

Sajátszerű változatát vetette papírra ennek a kérdésalakzatnak József Attila Két hexameter című epigrammájában: 

 

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 

Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis. 

 

Az ellentétes tartalmú kérdésekre adott hangról hangra azonos válasz az élet abszurditását van hivatva feltárni. 

Az ellentmondáson belüli árnyalatnyi eltéréseket pedig finoman sejteti a mondatzáró írásjel-változtatás. 

3. Az adatok bitokában úgy tűnik, hogy a miért-es kérdések szövegbeli helye nem véletlen. 

Ady a Magyar jakobinus dala című költeményében a kérdések sorrendje arra enged következteni, hogy 

sturktúraképző elem az álkérdések sora a tragikus magyar sorsot festő kijelentések közé ékelve: a kétségeket 
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megfogalmazó vajon?-ok sorát a buzdító szándékú miért?-ek követik. Erőteljes, sürgető – szinte közösségi – 

akaratkinyilvánításának, lázas tenni akarásának és egyben felelősségre vonásának ad hangot itt a költő verse 

retorikai kérdéseivel: 

 

Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz 

Végül egy erős akarat? […] 

Mért nem találkozunk süvöltve 

Az eszme-barrikádokon? 

 

Ezekben a ’Legyen végül erős akarat!’ vagy ’Lennie kell(ene)…!’, illetve ’Találkozzunk az eszmebarrikádokon!’ 

vagy ’Találkoznunk kell(ene)…!’ értelem fogalmazódik meg. Majd a vers folytatásában sürgetést eláruló mikor?-ok 

és a végleges akaratelhatározást kikényszerítő meddig?-ek következnek. 

Kosztolányi Vörös hervadás című költeményének sajátos konstrukciójában is a mű fordulópontját jelzik a miért?-

es kérdések: 

 

Erdő, 

dércsípte lombod ájultan vonaglik. 

Meghalsz, reád lehelt a vörös hervadás. 

De mért e vidám pompa? Mért 

öltözködöl halál előtt a fényes 

bíbornokoknak, részeg szeretőknek, 

ifjú dühnek, kigyulladt lázadásnak 

harsány színébe? 

Oly ünnep-e zsibbadni, elfeledni 

lármás kirándulókat és rigókat, 

vizek zaját, 

az élet édes-olcsó csengetyűit? 

Oly jó nem élni? 

Örülsz? 

 

A megállapításokat követően erőteljes számonkérés, szinte tiltás hangzik ki a vers mért?-es kérdéseiből, 

amelyekbe csöppnyi kíváncsiság is vegyül (’Nem kell vidám pompa a halál előtt! Nem szabadna a halál előtt vörös, 

harsány színbe öltöznöd!’; ’Ne öltözködj a halál előtt vörös, harsány színbe!’). Az ezeket követő eldöntendő 

kérdések éppen értékelő kijelentésként értelmezhető voltuk miatt válasznak is felfoghatók: ’Ünnep elfeledni a 

kirándulókat. Jó nem élni. Örülsz.’ Így az érzelmi csúcsot mindenképp a mért?-tel szerkesztett kérdések adják. 

4. A miért?-es kérdéshalmozás végtelenül retorikussá teszi a szöveget például Petőfi A helység kalapácsa című 

művében. A retoricitásnak ezzel a kitüntetett eszközével a költő éppen azért kelt patetikus hangulatot, hogy még 

élesebb legyen a kontraszt a mulatságos, de a hős számára tragikus, sőt az élet értelmét is megkérdőjelező helyzet 

lefestéséhez: 

 

De a széles tenyerű Fejenagy, 

A helység kalapácsa […] 

Ő csak látott – 

Oh mért kellett látnia ekkor? 

Mért nem született vakon inkább? 

És átaljában mért született?… 

Ott látá térdeplésben 

A helybeli lágyszivü kántort 

A szemérmetes Erzsók 

Ötvenöt éves lábainál. 
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Ebben a szövegrészben a retorikai hatást az is fokozza, hogy az egymást követő kérdésalakzatok más-más típusba 

sorolhatók: negatív és pozitív óhajt eláruló retorikai kérdésre communicatio következik. 

De az azonos típusú miért?-es kérdések halmozásának is megvan a stílusértéke, mint Petőfi A nép című versében 

is: 

 

S ha jő az ellen, vért miért ont? 

Kardot miért foga? 

Hogy védje a hazát?… valóban!… 

Haza csak ott van, hol jog is van, 

S a népnek nincs joga. 

 

Itt a párhuzamos szerkesztésű, okot és célt egyaránt firtató kérdésekre adott kérdő válasz és a szöveg 

folytatásának iróniába átváltása miatt a tagadó értelmű ’Nem kellene vért ontania!’, ’Nem kellene kardot fognia!’ 

felkiáltásokkal a vádoló hangnem erősödik fel, és ehhez még az áldozatvállalás feleslegességének az éreztetése is 

társul. 

Különös hatást ér el egy Balassi-mű (Kiben köszöni Cupidónak…) azzal, hogy egyetlen versmondaton belül 

három azonos tartalmú kérdést önmagához intéz a lírai én: 

 

Ez föld szép virágja, éltető illatja, 

 Hogyha szívemre hatott, 

Miért szomorkodjam, s vígan mért ne lakjam, 

 Mért viseljek bánatot? 

 

Az alapvetően változatlan tartalom ellenére ebben a versrészletben a kérdések retorikai megsokszorozása 

felerősíti a lírai alany önmegnyugtatását, saját maga meggyőzését a ’Nem kell szomorkodnom’ jelentéssel, 

miközben stiláris változatosságot teremt a mellérendelő tagmondatok szinonimitásával és a tagadó–állító–tagadó 

logikai minőségek váltakoztatásával. 

5. Az adatok tanúsága szerint a miért? határozószói kérdő névmással az ismert kérdésalakzatok mind 

megszerkeszthetők: interrogatio, subiectio, dubitatio, communicatio, percontatio. Ezeket eltérő jellegük ellenére is 

együtt tárgyalom, mivel mindegyik típus álkérdés. Ezek közül egyes fajták jól elkülöníthetők: az interrogatio 

esetében mindig működik valamiféle tudati megfordítás (logikai minőség, mondatfajta vagy modalitás szerint); a 

subiectiót és a percontatiót a felelet megléte határolja el a többi álkérdéstől; viszont a dubitatio és a communicatio 

között nem könnyű éles határt vonni. 

A megvizsgált nyelvi anyag alapján úgy tűnik, hogy a miért? határozószói kérdő névmással alkotott kérdések 

ellenállnak a további tipizálásnak. Mivel magyarázható ez? Egyrészt a miért?-es szókapcsolatok sokszor 

megszabják a szintaktikai formát: a miért nem…? mellett kijelentő vagy feltételes módú ige, a miért ne…? mellett 

feltételes vagy felszólító módú ige áll. Ezzel ezek a formák az implikált jelentést is előrevetítik: a miért nem…?-mel 

alkotott mondat állító felszólítást, megállapítást vagy óhajtást foglal magában, a miért ne…?-vel szerkesztett viszont 

megállapítást, esetleg felszólítást. A tagadószó nélküli miért? határozószói kérdő névmásos mondat tagadással, 

tiltással, illetve felkiáltással és felszólítással, a feltételes módú igés pedig megállapítással egyenértékű. Ezek a 

szabályszerűségek a tudatban végbemenő szemantikai, logikai, pragmatikai átváltásokat viszont csak 

általánosságban jelzik. 

Másrészt alapjában véve lehetséges ugyan a retorikai szakirodalom által elkülönített alakzattípusokba besorolás, 

de a kérdések poliszém volta, a kérdésalakzatok érintkezése, határesetei, a kérdésekben bennfoglalt nyelvi 

cselekvések gazdagsága miatt nem mindig lehet tiszta kategóriákat alkotni. Nemegyszer egyes miért?-tel 

szerkesztett mondatokban azért nem állapítható meg egyértelműen a kérdésalakzat típusa, mert a különböző fajták 

szétválaszthatatlanul összefonódnak benne, mint ahogy sajátos módon tiltással és értékelő állítással egyaránt 

ekvivalens Ady kérdése: Miért próbál kép vagy szobor / Lelkemből kilopni téged? (’Ne próbáljon kilopni téged 

lelkemből kép vagy szobor!’ ’Nem próbálhat kilopni téged lelkemből kép vagy szobor.’; A te melegséged) . Petőfi 

kérdése is poliszém jelentésű A nép című versében, hiszen felszólítással és megállapítással is megfeleltethető: Miért 

hullatja verítékét? (’Ne hullassa verítékét!’ ’Nem kellene hullatni verítékét.’) Vagyis gyakran beszélhetünk komplex 

funkciójú kérdésekről. 
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A miért kell …? szókapcsolat a szükségességet kérdőjelezi meg communicatióként: (Ksz.) Miért kell embereket 

életfogytiglani együttélésre ítélni? Miért kell tulajdonképpen az embernek meghalnia? Én nem értem, miért kell 

mindent összeszemetelni? De mivel ’nem kellene’ értelmezésben fejeződik ki a rosszallás (amely a dolgok kívánatos 

voltára finomítja a közlést), éppen ezért interrogatióként is felfogható a kontextus függvényében. 

A mért pont …? szókapcsolat egyrészt kételkedésnek nyit utat, mintha a beszédtárstól várnánk választ, másrészt 

interrogatio, sőt valódi kérdésként is értelmezhető: (Ksz.) Mért pont a kutyákra utaznak? Mért pont az ember lenne 

kivétel? Miért pont én? Kérdem én, mért pont hármat? [mozgólépcsőt] Mivel ezek a Közhelyszótárban szereplő 

adatok, egyértelmű típusba sorolásuk nem lehetséges, funkciójuk a szövegkörnyezettől függ. 

Tehát a szokásos kérdésalakzatok szerint nehéz a csoportosítás, mert szinte annyi fajta különíthető el, ahány 

konkrét kérdés. Azért van ez, mert ugyanaz a forma alkalmas lehet a legkülönbözőbb beszédszándékok 

megvalósítására, például a miért nem…?-es kérdésekben: parancsra, vádolásra, szemrehányásra, de felszólítás 

enyhítésére és óhajtásra is. A miért? + feltételes mód hol felszólítással, hol kijelentéssel feleltethető meg (Miért 

lőjünk ágyúval verébre? Miért büntetne?). Stiláris sokszínűségüket viszont éppen ez eredményezi: hogy ugyanaz a 

retorikai kérdés több kommunikatív illokúciós aktust rejthet magában: Miért nem jönnek? ’Jöhetnének már.’ 

’Jöjjenek már!’ ’Bárcsak jönnének már!’ vagy a Miért nem tűnsz el? kérdés lehet információt tudakoló szlenges 

forma fiatalok közt, de bizalmas stílusban cselekvés kérése, unszolás is: ’Menj el!’ értelemben. Nyilván ez abból 

fakad, hogy ugyanaz a miért?-tel szerkesztett kérdő mondat más és más pragmatikai szerepet: nyelvi cselekvést 

hordoz nyilatkozatként. 

A fordítottja is igaz: nemegyszer ugyanaz az implikáció bújik meg a különböző nyelvi formák mögött: 

Megcsináljátok végre? Nem csináljátok meg végre? Megcsinálnátok végre? Nem csinálnátok meg végre? 

’Csináljátok meg!’ 

Nemcsak az álkérdések különféle nyelvi cselekvéseket megvalósító típusai nem válnak szét egyértelműen, hanem 

néha még az információt kérő kérdésektől sem határolhatók el élesen. Hogy a beszédhelyzetből is kettős értelem 

adódhat: a miért?-tel szerkesztett kérdő mondat lehet okra kérdező valódi kérdés és ugyanakkor állítást 

megfogalmazó álkérdés is ’Lehet.’ jelentésben, jól kitűnik Mikszáth egyik karcolatának, Az utolsó földesasszony 

címűnek a párbeszédéből: 

 

– Tudnék egyet, aki nagyon beválnék… de azt nem lehet. 

– Miért ne lehetne? – vágtak közbe. 

– Mert nagy akadálya van. 

 

Károly Sándor szerint is jellegzetesen kettős arculatúak a kérdésalakzatok, mert a funkcióváltáson átesett kérdő 

mondatok „habár valóságosan nem is, formailag mégis feleletadásra szólítják fel a hallgatót: a kérdő mondatnak itt 

nincs meg a kérdő -kommunikat ív  szerepe, de megtartotta kérdő -emocionál is  szerepét, a kérdés felhívó 

jellege a hallgató aktvitását jobban felkelti, a hallgató mintegy átéli azt, hogy feleletet ad” (1964: 86). 

Mindazok a stílusszintek és szövegtípusok élnek a miért?-es kérdésalakzatokkal – építve kettős arculatukra és 

sokféle stilisztikai-retorikai-pragmatikai szerepükre –, amelyek hatásra törnek: így a szépirodalom (Rácz 1961: 228), 

a reklám, a tudományos előadás vagy értekezés, illetve a publicisztika (Rácz 1961: 228, Pusztai 1964: 195), de a 

mindennapokban is gyakran használjuk mint konvencionális hatáskeltő eszközt a különböző nyelvi cselekvések 

érzékeltetésére. 
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AZ ALAKZATOK KOGNITÍV NYELVÉSZETI MEGALAPOZÁSA 

 

 

 

 

A retorika örök túlélőként máig jelen van a szellemtudományok környezetében, jóllehet létrejötte egy adott 

történelmi helyzetben valósult meg. Nem annyira az irodalomtudomány, hanem inkább a nyelvtudomány 

önellentmondása, hogy egy ókori (egyébként nem egységes) nyelvfelfogásra épített retorikát alkalmaz bizonyos 

célok érdekében ma is. A strukturalizmus és a generatív elmélet (nem egyforma) történetiségnélkülisége ezt a 

jelenséget még jórészt igazolta, azonban mind a pragmatikai, mind a kognitív megközelítések a klasszikus retorika 

által feltárt kategóriák újraértelmezését kívánják meg. Eltekintve az olyan vonatkozásoktól, amelyek a retorikát 

egyértelműen irodalomesztétikai vagy szociológiai, kulturális antropológiai szempontokhoz kötik, a 

funkcionális/kognitív értelemben vett nyelvértelmezés is a ma már gyakran reflektálatlan retorikai rendszer 

újraértelmezését kívánja. Az alábbi, szükségeképpen rövid dolgozatban a következőket lehet előzetesen 

megemlíteni.  

Az alakzatok nem zárt rendszere a retorika közegében létezik, annak egy kis tartományát alkotja. Az alakzatok a 

retorikában ma is díszítőelemként értelmeződnek, jóllehet e felfogásnak mind a funkcionális/kognitív szövegtan, 

mind a hermeneutikai irodalomelmélet, mind pedig a pragmatikai stilisztika ellentmond (de az újabb pragmatikai 

alapú kutatásokra l. Gáspári 2001). Ennek következtében elsikkad az a tény, hogy a retorika szoros, bár nem 

azonosító összefüggésben áll a megismeréssel (annak bizonyos fajtáival). Szintén tisztázatlan (legalábbis a hazai 

diszkurzusban) az, hogy a megismerés hogyan viszonyul a meggyőzés és igazság retorikai és nem retorikai 

kategóriáihoz vagy műveleteihez. E tekintetben legalábbis elgondolkodtató Barthes-nak az a (nyilvánvalóan 

ideologikus) nézete, amely szerint Arisztotelész a tömegkultúra szociológiáját előlegezte meg retorikai nézeteiben a 

középhez való igazodás elvében (Barthes 1970/1997: 146). E meglátás ugyanis azt jelentené, hogy ellentétben 

Barthes állításaival a retorikának van létjogosultsága a posztmodern társadalmakban is. Szintén csak megemlítendő 

az alakzatokkal kapcsolatos „osztályozási veszettség” (Barthes 1970/1997: 159), amely kettős jellegű: egyrészt az 

„anyag” gazdagságát és nyitottságát jelzi, másrészt viszont az igen hosszú múltú retorika bizonyos fokú 

tehetetlenségét (ezt jól példázza a klasszikus osztályozások összehasonlítása, vö. Bencze 1996: 147–243). 

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, bár az itteni kérdésföltevésben inkább említendő Auerbach (1938/1987) 

hermeneutikai figuraelemzése, amely a kategóriák rengetege helyett az alapfogalom megelőlegezetten kognitív 

történeti szemantikai áttekintését adja, időrendben, a megragadhatóság reményében. 

Az előzőekben említett kérdéseket itt csak említeni lehetséges. A kognitív elméleti keret bevonása egy másik 

szempont miatt indokolt. Közismert, hogy míg a 20. századi nyelvelméletek java a nyelvi szerkezetekre 

összpontosított, addig a kognitív paradigma a művelet fontosságát is hangsúlyozza. Ebben az értelemben az alakzat 

egyszerre művelet és szerkezet. Miközben azonban szerkezeti jellegét a kezdetektől vizsgálják, az alakzatokkal 

kapcsolatos műveletek egyszerű meghatározásokban rögzültek, modellálásuk elmaradt, ahogy szintén Barthes 

megjegyzi: „semmilyen könyv nem teszi lehetővé a fordított utat, tudniillik hogy a (valamely szövegben talált) 

mondattól eljussunk az alakzat nevéig” (Barthes 1970/1997: 161). 

A következőkben a műveleti jelleg első modellálása érdekében a kognitív nyelvészet Langacker-féle elméletét és 

ezzel együtt a kognitív pszichológia eredményeit alkalmazom a figura vagy alakzat egy lehetséges modelljeként 

úgy, hogy ezt az elméletet összekapcsolom általános kognitív pszichológiai belátásokkal.  

A fent jelzett újraértelmezői igényt többek között az támasztja alá, hogy az alakzat kategóriája nemegyszer 

önállósodott az elmúlt évtizedek kutatásaiban, vagyis függetlenedett közegétől, a retorikától. Az alakzat a 

legegyszerűbb hagyományos meghatározás szerint valamilyen átalakító eljárás eredménye egy normál, megszokott 

formához képest valamilyen retorikai vagy stilisztikai cél érdekében. E meghatározás mögött természetesen igen 

kiterjedt szakirodalom áll, amely alapvetően az ókori retorikák nézetrendszeréből ered. Ennek kritikai 

feldolgozására e helyt nincsen mód, jóllehet a fogalomtörténet nyilvánvalóan hozzájárul a fogalomértelmezéshez. 

Annyit érdemes megjegyezni, hogy az alakzatértelmezés ókori módja egy viszonylag szűk horizontú 

nyelvértelmezés és kultúraértelmezés keretében alakult ki, amelynek érvényessége az európai kultúrák és tudomány 
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modernizációs szakaszában (vagy az után) már megkérdőjelezhető. A jelen dolgozatban megemlíthető például 

Gadamer (1960/1984: 136kk), Pfeiffer (1986/1995), melyek közül Pfeiffer külön kiemeli a rögzített norma 

(amelytől minden retorikai elétérés bekövetkezik) múlt idejű, önmagát mindig meghaladó jellegét. Hasonlóképpen 

említhető Barthes (1970/1997), aki egyrészt még korábbra teszi a retorika hanyatlását, másrészt még élesebb 

bírálattal illeti a retorika rendszerét, pontosabban még kíméletlenebbül mutat a retorika megalkotott jellegére, 

például Platón és Arisztotelész rendszerének szembenállására, a haszonelvűségre, a kategorizáció elburjánzására. 

Az alakzat mai értelmezése a korábbiakkal viszonyban azonban nem annyira ellenretorika kell hogy legyen, 

hanem inkább diszkurzív folyamat, amelynek révén a klasszikus elmélet és a mai gyakorlat új szintézist tesz 

lehetővé (vö. Gáspári 2001). A mostani értelmezés érdekében hipotetikusan adottnak tekintjük az alakzatnak mint 

nyelvi jelenségnek a meglétét, ám leválasztva a retorika mesterségéről. Ehhez vegyük elsőként Fónagy Iván 

meghatározását, amely hűen adja vissza a klasszikus elmélet lényegét, amelyet máig Lausberg (1973) foglalt össze a 

legmegbízhatóbban (szintén tekintsünk el attól, hogy Lausberg is „az irodalomtudomány megalapozásaként” 

határozza meg alcímében saját művét, tehát az alábbiak általában a nyelvi potenciál alakzatlehetőségeire 

vonatkoznak). Fónagy (1970) szerint az alakzat: 

 

„a klasszikus retorika egyika alapfogalma; a beszédet megszépítő (ornatus), a szó hangalakját és jelentését, a 

mondatot, a mondatnál nagyobb gondolati egységeket az expresszivitás érdekében átalakító eljárás eredménye.[…] 

Az alakzat voltaképpen a kifejezőség szolgálatában álló nyelvi vétség vagy legalábbis stílushiba. A klasszikus 

retorikák világosan megfogalmazták a nyelvi vétség és az alakzat összefüggését. A retorikák szerint az alakzat olyan 

barbarizmus vagy szoloicizmus, melyet a költői szándék formál át vétségből nyelvi erénnyé.” 

 

A különböző retorikák az átalakítási eljárások fajtája és a nyelvi szintek mátrixában kívánták rendszerezni az 

alakzatokat. Azonban minden rendszerezés buktatókkal járt eddig. Ennek oka egyrészt az átalakító eljárások nem 

pontos jellemzése volt, másrészt a nyelvi szintek modelljének következetlensége: nem szükséges elmélyült indoklás 

annak belátattására, hogy a hang-, szó-, mondat- és gondolatalakzatok sora nem homológ sor. A gondolat nem 

nyelvi jelenség, azonkívül meghatározás nélkül szerepel ezekben az elméletekben, a hang pedig nem azonos jellegű 

tényezője a nyelvnek a szóval vagy a mondattal összefüggésben. Az alakzatelméletek többségében strukturális 

(formai), jelentéstani és pszichológiai (ismeretelméleti) szempontok keverednek. Érdemes ezért a kérdéskört a 

kognitív nyelvészet keretében megvizsgálni, annak ugyanis elméleti kiindulópontja az említett szempontok 

egyesítése. Ennek keretében az alakzatot egyelőre naiv értelemben, meghatározás nélkül alkalmazzuk úgy, mint két, 

egymásba átalakítható szerkezet összefüggését, amely viszonyban az egyik szerkezet általában megszokottabb, mint 

a másik. 

A Langacker-féle elmélet legfontosabb tételei a következők (vö. Langacker 1987, 1991a, 1991b, 1999) a nyelvtan 

nem autonóm, a morfológia, a lexikon és a szintaxis kontinuumot alkot, a nyelvtan a konceptuális tartalom 

szimbolizációja, mert az ide tartozó nyelvi egységek éppúgy szimbolikus szerkezetek, mint a morfológiába vagy a 

lexikonba tartozók. A nyelvi egységek feldolgozása két kognitív képesség által válik lehetővé, ezek: 

absztrakció/sematizáció és kategorizáció. A szimbolikus egység egy szemantikai és egy fonológiai szerkezet 

konstrukciója, amelynek automatizációja fokozat kérdése, konvencionális jellege a begyakorlottság mértékétől függ, 

és igen fontos összetevője a fogalmak elsáncoltsága, azaz mentális körülhatároltsága és ismertsége. A szemantikai 

egységek kognitív tartományok viszonyában írhatók le, amelyek elemi formájukban tapasztalati alapúak, azaz a 

világról való tudás és a jelentés között kapcsolat van, a jelentés alapja a konceptualizáció. A tartalom 

konstruálásának dimenziói a következő csoportokba sorolhatók: hatókör, perspektíva, feltűnőség (prominencia), 

háttér, specifikusság. 

A kognitív nyelvtan rövid összefoglalásához a főnév és az ige kognitív leírása lényeges. Mindkettőt prototipikus 

változatukban elegendő bemutatni a Langacker-féle keretben. A főnév jelentése olyan kognitív tartományok 

(bázistartományok) sorából áll össze mátrixszá, amelyek az adott entitásnak valamely „konceptuális potenciálnak 

kognitív szempontból tovább nem redukálható reprezentációs terei[t]” (1991b: 4) tartalmazzák a figura-alap 

viszonyban. A figura-alap viszony lényege abból ered, hogy a nyelvi kifejezések az entitások megnevezésekor a 

figyelmet mindig valamilyen specifikus fókuszba irányítják, vagyis a kifejezés egy meghatározott profilt helyez el a 

konceptuális alap hatókörén belül. „Egy kifejezés profilja az entitás, amit jelöl vagy amire vonatkozik, és mint ilyen 

az aktivált teljes fogalmon belül a figyelem fókusza” (Langacker 1999: 45). Például a nagynéni főnév alapja 

magában foglal egy részleges rokonsági hálózatot, a referenciaegyén szülőjét, e szülő nőtestvérét. Ekképp a kés 
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főnév jelentésében a méret tartományában a figura a prototipikus méret (a háromdimenziós tér alapjában vagy a 

prototipikus hosszúság a kétdimenziós tér alapjában), az anyag tartományában a fém (acél) a figura más szóba 

jöhető anyagok alapjában, a készlet tartományában a figura a kés a villa és kanál alapjában, a funkció tartományában 

a figura a kanonikus funkció (a vágás) más funkciók alapjában stb. A prototipikus főnév dolgot szimbolizál, vagyis 

fizikai tárgyat profilál. A nominális abban különbözik a főnévtől, hogy egy specifikus példányra vonatkoznak 

valamely diskurzusban (vagyis teljes főnevek, főnévi csoportok, névelővel, kvantorral lehorgonyozva). 

 

1. ábra. A kés jelentésmátrixának részlete (Langacker 1991b: 5) 

 

 
 

Az ige jelentése relációs szerkezetű, egy elsődleges figura (a trajector) és egy másodlagos figura (a landmark) 

viszonyának temporális feldolgozása, azaz olyan szekvenciális feldolgozás, amely konfigurációk folyamatos, 

egymásra következő transzformációja, egymásba váltása. Másképp meghatározva: állapotok folyamatos sorozata a 

folyamat különböző fázisait reprezentálva. Az ige prototipikus jelentése egy aszimmetrikus energiaátviteli interakció 

(a Talmy-féle force dynamics elvének megfelelően), egy esemény, amelyben egy ágens valamit csinál egy 

pácienssel. Az ige egy folyamatot profilál, amelyhez a relációk létrehozásának és a szekvencialitás feldolgozásának 

kognitív képessége szükséges. 

 

2. ábra. A belép ige sematikus jelentésábrája (Langacker 1987: 245) 

 

 
 

Ezeknek a szemantikai alapelveknek megfelelően jönnek létre nagyobb szerkezetek (kompozitumok), így a 

mondatok is (tagmondatok, mondategységek Deme kifejezésével, azaz clause-ok). 

 

3. ábra. Az Alice saw Bill. mondat elemi jelentésszerkezete (Langacker 1999: 149) 
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Az alany az elsődleges figura, vagyis a trajector a profilált viszonyban a mondaton belül, a tárgy a másodlagos 

figura, vagyis a landmark. Az alany ágens, a profilált fizikai cselekvéslánc feje, aktív résztvevője egy aszimmetrikus 

interakciónak. Vagyis a mondat valójában hasonlóan elsődleges és másodlagos figurák egymáshoz való viszonya, 

hiszen a mondatbeli ige az ezek mint trajector és landmark közötti viszonyt profilálja. Tehát az alany mint nominális 

profilja megegyezik a mondat trajectorával, vagyis a mondat elsődleges figurájával. A látszat ellenére sem tűnik el 

valamelyik egység, tehát példál az ige nem oldódik fel a két nominális puszta viszonyában. 

Givón (1984: 138) szerint az alany az elsődleges mondattopik, a tárgy a másodlagos mondattopik. Mindegyik 

esetben episztemikusan lehorgonyzott nominálisokról van szó. A résztvevők feltűnőségének kognitívan 

természetes/hierarchikus rendje is megadható: elsődleges figura (alany), másodlagos figura (tárgy), alap 

(eseményszituáció). Irány: az energiaforrástól a cél felé. Ennek az egyszerű prototipikus szemantikai szerkezetnek a 

sémája (1), amelyben V a viewer, azaz az esemény szemlélője (vö. Langacker 1999: 27–34): 

 

(1) A férfi kinyitotta az ablakot. 

 

[ V –  [ … AG    PAT … ]   ] 

 

Ez a modell hasonlóan alkalmazható más szerkezetekre, amelyekben a másodlagos figura nem tárgy és PAT, ill. 

amelyekben több figura is kapcsolatba kerül az elsődleges figurával.  

Az elsődleges és másodlagos figura értelmezése összefügg az aktiváció műveletével (az aktivációra vö. Anderson 

1996: 177–183). Deane (1992: 34–37) Anderson munkái alapján az aktivációt a fogalomra irányuló figyelem 

skaláris mértékeként határozza meg, az inaktív (hozzá nem férhető) tartománnyal az egyik oldalon, az erősen aktív 

vagy kiemelkedő (azonnal hozzáférhető) tartománnyal a másik oldalon. Az aktiválásnak két fő módja van: a 

kiterjedő aktiváció és a fókuszálás. A kiterjedő (spreading) aktiváció műveletében egy fogalom egy másik asszociált 

fogalom felidézését megkönnyíti. E művelet alapelve, hogy a hosszú távú emlékezet fogalmak hálózata, amelyben a 

fogalmak specifikus és stabil helyzetben vannak más fogalmak viszonyában, valamint hogy egy fogalom aktivációs 

szintje a szomszédos fogalmak aktivációja is. A kiterjedő aktiváció lehet konvergens (több aktív fogalom egy 

közössel kapcsolatban áll, azt teszi erősen aktívvá), és lehet divergens (egy aktív fogalom kerül több inaktív 

fogalommal, amelyeket részlegesen aktívvá tesz). A kognitív fókusz ezzel szemben szelekciós irányító eljárás, 

amely az újjal, a különbözővel, a szokatlannal kapcsolatos, korlátozott kapacitással a munkaemlékezetben. Az 

aktiváció, a hozzáférhetőség szoros összefüggésben áll az elsáncoltság/begyakorlottság jelenségével, amely a 

fogalom ismertségét jelöli. Deane (1992: 36) a kétféle aktivációt közvetlen összefüggésbe hozza a topik – komment 

megkülönböztetéssel: eszerint a topik konceptuálisan központi, viszonylagosan begyakorlott, a szövegben ismételten 

előfordul különböző rá vonatkozó információkkal együtt. 

A magyarban a nem konfigurációs jelleg tovább bonyolítja a helyzetet, általában a mondatszerkezetek 

tekintetében, és különösen az alakzatok lehetőségeit tekintve. A következő lehetőségek vannak: 
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1) az elsődleges figura áttevődik a másodlagosra (ez ellentmond a kognitív elmélet alapelveinek); 

2) párhuzamosan kettős rendszer érvényesül, egy szemantikai (a szemantikai alapú elsődleges/másodlagos 

figurák megkülönböztetésével) és egy aktuális (ez túlbonyolítja a kognitív műveletek rendszerét); 

3) a kognitív ösvény műveletével lehet jellemezni a változatokat: bár a mondatfeldolgozás nem egyszerűen 

lineáris, a forrás–ösvény–cél képi séma bizonyos változata itt érvényesül: egyszer az alany felől halad a feldolgozás 

a tárgy felé, másszor fordítva; 

4) a nézőpontszerkezetben kétféle eltérő kiindulópont érvényesül. 

A kognitív nyelvtan elveit következetesen alkalmazva a 3) és a 4) szempont egyszerre érvényesül a mondatban 

(erről l. részletesebben Tolcsvai Nagy megjelenőben, a nézőpontra Tolcsvai Nagy 2001: 125–127). 

Az eddigiekből az látható, hogy az összetettebb szerkezetek kisebbekből jönnek létre, méghozzá lényegében 

szemantikai alapon. Vagyis például az ige, a főnév jelentésszerkezetként értelmeződik. Ezek a jelentésszerkezetek 

mint komponensszerkezetek hoznak létre magasabb rendű kompozitumszerkezeteket, és a két vagy több 

komponensszerkezet és a kompozitumszerkezet együttesen adja sematikusan, dekontextalizáció révén a 

grammatikai szerkezetet. Langacker valenciaviszonyokkal írja le a grammatikai szerkezeteket, méghozzá a 

következő viszonyösszetevők alapján: 

1) megfelelések: a komponensszerkezetek mint jelentésszerkezetek profilált, kiemelkedő alszerkezetei között 

átfedések vannak; többszörös megfelelések is lehetnek többszörös szerkezetek között; 

2) profilmeghatározottság: egy komponensszerkezet profilja lesz a kompozitumszerkezet profilja (ez elősegíti az 

elemezhetőséget, a felismerhetőséget); 

3) konceptuális (és fonológiai) autonómai vagy függőség: az autonóm komponensszerkezet kidolgozza egy függő 

komponensszerkezet egy kiemelkedő alszerkezetét a kidolgozási oldal tartományában; 

4) konstituencia: a sorrend, amelyben a komponensszerkezetek egymásra következve kombinálódnak és előre 

haladva kidolgozottabb kompozitumszerkezeteket hoznak létre. 

A kognitív elvek egyikének, a kontinuumelvnek megfelelően a morfémaszerkezetek, sőt a fonológiai szerkezetek 

is éppúgy kompozitumszerkezetek, mint a hagyományos összetettebb kategóriák, például a szintagmák vagy az 

SVO szerkezet mint prototipikus mondat. Az alakzatok egy jó része összetettebb kategóriával kapcsolatos 

műveletek eredménye. A kérdés az, hogy valójában milyen műveletek ezek. 

Vegyük a Világirodalmi lexikon hipallagé címszavának köznyelvi példáját (vö. Kiss 1975): 

 

(2) a) visszaadták az életnek; 

 b) a fejébe nyomta a kalapját. 

 

A definíciós kiindulópont a következő: a hipallagé mondatrészek olyan összekapcsolása, amely az általuk jelzett 

valóságelemek nyelven kívüli kapcsolatának ellentmond (vö. Kiss 1975, ill. l. kötetünkben Kocsány Piroska 

tanulmányát). A példa és a meghatározás ismeretében többek között a következő kérdés merül föl: honnan ered a 

nyelven kívüli kapcsolatok jellege és az e kapcsolatoknak ellentmondó jelleg. E ponton ugyanis az alakzatrendszer 

egyik legfontosabb kérdéséhez érkezik a gondolatmenet. 

A kognitív nyelvészeti és pszichológiai keretben különbséget kell tenni a tudományos és a népi (vagy folk) 

kategorizáció között. Az európai tudományfilozófia hagyományos a priori kategóriáiba a besorolás a kritériumoknak 

való maradéktalan megfelelés alapján történik. A népi kategorizáció ellenben tapasztalati alapú és lényegében a 

prototípuselv irányítja (vö. Rosch 1977, Lakoff 1987: 5–67, Taylor 1991, Eysenck–Keane 1990/1997: 280–287). 

Eszerint az észleléskor az elme kritériumok szerint sorolja be az észlelt dolgokat valamilyen kategóriába, de nem 

igen–nem döntések alapján, vagyis a besorolás feltétele nem a kritériumoknak való teljes, hanem a különböző 

fokozatú megfelelés. A kategória (a típus) központi példánya a prototípus, amely a „legjobb” példány, s e körül 

helyezkednek el a kevésbé jó példányok, amelyek nem felelnek meg az összes kritériumnak. Az egyszintű 

kategóriák mellett a dolgok hierarchiája is a megismerésben alakul ki, itt a legfontosabb irányító az alapszintű 

kategorizáció. A klasszikus retorika az ókori tudományos kategorizációra alapult, és e kategorizáció erejét mutatja, 

hogy annak lényegén a neoretorika is alig változtatott. Ugyanakkor nem történtek olyan vizsgálatok, amelyek a népi 

kategorizáció, a prototípuselv jellemzőit vizsgálták volna az alakzatoknak nevezett nyelvi jelenségekben, tehát a 

tekintetben, hogy a Langacker által említett sematizáció és kategorizáció hogyan vesz részt az alakzat műveleteiben. 

Az alábbi rövid elemzések a nyelvi kategorizáció folk jellegére összpontosítnak. A hipallagé elemzéséhez vegyük az 

(1) a) példát. 
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Feltételezés: 

a) alakzat: visszaadták [X-et] az életnek; 

b) normálforma: visszaadták az életet [X-nek]. 

 

Elemezzük a két változatot a kognitív nyelvészet kategóriáival 

a) visszaadták [X-et] az életnek 

fogalmi metafora: AZ ÉLET ÉLŐLÉNY, X TÁRGY 

szemantikai szerepek: az élet CÉL, X PAT. 

(A fogalmi metaforára l. Lakoff–Johnson 1980, Kövecses 1998.) 

Vagyis az élet elvont jelentésszerkezete metaforikusan mint élőlény reprezentálódik (erre jó példa még Adytól 

„Az Élet élni akar kifejezés”), míg a nyilvánvalóan élőlény X (a példában megnevezetlen marad) jelentésszerkezete 

metaforikusan mint dolog (tárgy) reprezentálódik. A jelentésszerkezetbeli ágens (AG), a cselekvő nincs 

specifikálva, de magában a jelentésszerkezetben jelen van (ill. konkrét példákban jelen lehet). A fentebb röviden 

bemutatott Langacker-féle kompozitumszerkezet sémája szerint az a) kifejezés a következőképpen jellemezhető: 

 

[AG] profilja ad trajectora 

  ad 1. landmarkja X profilja 

  ad 2. landmarkja élet profilja 

közvetlen megfelelés: ad 1. landmarkja – X profilja 

kognitív ösvény:  

[ V –  [ … AG [aki ad profilja]    ad [trajector – landmark] PAT [X profilja]   BEN  [élet profilja] ]   ] 

Viewer = szemlélő, BEN = beneficiens 

Az ad 1. landmarkja a profilmeghatározó, ez ebben az esetben X PAT 

A műveleti jelleget egyrészt a profilálások, il.. a profil – trajector/landmark megfelelések adják, másrészt a 

kognitív ösvény, az a műveleti sor, amelynek rendjében a befogadó feldolgozza a a kompozitumszerkezet egyes 

tagjait. 

 

b) visszaadták az életet [X-nek] 

fogalmi metafora: AZ ÉLET TÁRGY, (az, hogy X élőlény, nem metafora) 

szemantikai szerepek: élet PAT, X CÉL  

Vagyis az élet elvont jelentésszerkezete metaforikusan mint tárgy reprezentálódik, míg a nyilvánvalóan élőlény X 

(a példában megnevezetlen marad) jelentésszerkezete közvetlenül élőlényként reprezentálódik. A 

jelentésszerkezetbeli ágens (AG), a cselekvő nincs specifikálva, de magában a jelentésszerkezetben jelen van (ill. 

konkrét példákban jelen lehet). A fentebb röviden bemutatott Langacker-féle kompozitumszerkezet sémája szerint 

az a) kifejezés a következőképpen jellemezhető: 

 

[AG] profilja   ad trajectora 

  ad 1. landmarkja élet profilja 

  ad 2. landmarkja X profilja 

közvetlen megfelelés: ad 1. landmarkja – élet profilja 

kognitív ösvény:  

[ V –  [ … AG [aki ad profilja]    ad [trajector – landmark] PAT [élet profilja]   BEN  [X profilja] ]   ] 

Az ad 1. landmarkja a profilmeghatározó, ez ebben az esetben az élet PAT. 

 

Egyik esetben sem mondható, hogy „logikus” vagy a „logika szerinti” konceptualizáció történik. Inkább arról van 

szó, hogy az egyik esetben más a kognitív ösvény, amelyen a kompozitumszerkezet egyik tagjától a másikig 

eljutunk a feldolgozás során, és más a szerkezet eleji semleges kiindulópont a nézőpontszerkezetben. Ilyen 

értelemben valóban történik felcserélés, ám nem a „logikus” sorrendtől eltérően, hanem a feldolgozás sorrendjében, 

és ez a kétféle változat eltérő kompozimtumszerkezetet hoz létre, mert az egyes szereplők szemantikai 

reprezentációját változtatja meg. Az itt tárgyalt példa ráadásul azért is érdekes, mert konvencionalizált alakzat, tehát 

a „normál” forma a szokatlanabb, a begyakorlatlanabb. 
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Vegyünk elemzésünkhöz egy másik példát is. Az adjekció legegyszerűbb formája a puszta ismétlés, mint (3)-ban; 

 

(3) Nagyon-nagyon hosszú időbe fog telni, míg elérjük céljainkat. 

 

A nagyon-nagyon hosszú kompozitumszerkezetről a következőket állapíthatjuk meg kognitív keretben, röviden. 

A hosszú idő az IDŐ TÁRGY fogalmi metafora (blendinggel jól leírható) metaforkus kifejezése. A nagyon hosszú 

határozós jelző szintén blendinggel jellemzhető. Az alakzat a nagyon határozó ismétlésével jön létre. A nagyon 

hosszú szerkezetben a nagyon önmagában nem áll előtérben, nem elsődleges figura, azonban (3)-ban a beszélő a 

kérdéses időtartam mennyiségét föltehetően előtérbe kívánja állítani. Mivel a nagyon hosszú (és a hozzá hasonló 

határozós jelzők) egység státusúak, azaz nagymértékben konvencionáltak és elsáncoltak, az ismétlés megszakítja a 

teljes kompozitumszerkezet elsődleges figurájához (ez az idő, amely másodlagos a mondatbeli céljaink-hoz képest) 

vezető begyakorlott kognitív ösvényt. Ez azért történik meg, mert a nagyon határozónak egyszer kell aktiválódnia a 

kiterjedő aktivációban a feldolgozáshoz és a következő lexikai egységhez való továbbhaladáshoz, mégis a nagyon 

még egyszer aktiválódik, bár ezt a begyakorlott megértés nem kívánja meg, mert az előző aktiváció még tart (erre 

általánosságban l. Anderson 1996: 178–180). Az újraaktiválás tehát nem az aktiváltság elhalványulásának 

szakaszában történik meg, hanem jóval korábban, azonnal. A közvetlen újraaktiválás nem okoz lényegi szemantikai 

módosulást az aktivált szó jelentésében. Ez az ismétlő aktiválás, amely a prototipikusan nem előtérben álló elemet 

profilálja, és amely egyúttal magát az ismétlő műveletet profilálja, a stílustulajdonítás alapja. Az ismétlés itteni 

legáltalánosabb akontextuális jelentése a mennyiség növekedése, ezáltal a hangsúlyozás. Alakzat státusa a 

konvencionalizált várhatótól és a feldolgozáshoz, a hozzáférhetőséghez szükséges mértéktől való eltérés szintén 

várható és konvencionalizált, de kevésbé begyakorlott jellegében ragadható meg. 

Más adjekciós alakzatok (például az epanasztrofé, a gradáció, a reddíció, az anafora, az epifora) hasonló 

műveletek által jönnek létre, ill. válnak feldogozhatóvá. Ugyankkor ezek az alakzatok különböznek: 

1) az alakzat egyes tagjai közötti szövegbeli távolságban; 

2) az alakzat egyes tagjainak jelentésbeli azonossága vagy átfedése mértékében; 

3) az alakzat összetevőinek komplexitásában. 

A 2) jellemzőre igen jó példa a halmozás, a fokozás és rokon jelenségei (erre Pethő József konferenciaelőadása 

ad hasznos összefoglalást és indíttatást a további kutatásokra; l. a jelen kötetben). 

 

Összegzésül megállapítható, hogy a homológ sorként feltételezett négyféle átalakító eljárás igen különböző 

kognitív műveletekből áll össze. Ezeknek a műveleteknek a leírása még részlegesnek tekinthető. Mindamellett az itt 

vázolt megközelítés egyértelműen jelzi, hogy a bevezetőben jelzett nehézségek (amelyek főképp a nyelv dinamikus, 

interaktív jellegének figyemen kívül hagyásából erednek a retorikában) legalább részlegesen elháríthatók a 

funkcionális kognitív szemlélettel. Föltételezhetően a kognitív műveletek alakzatformáló jellegének részletesebb 

megközelítése folytathatja például az ismétlés általánosabb művészetelméleti kérdéseinek megfogalmazását, ahogy 

az nagyobb egységekre és multimediálisan megfogalmazódik Szegedy-Maszák (1980)-ban. 
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ZÁRÓSZÓ 

 

 

 

 

Konferenciánk végére értünk. A résztvevők számából, a vitából, a hozzászólásokból egyértelműen arra lehet 

következtetni, hogy a Stíluskutató csoport helyesen döntött, amikor az alakzatok vizsgálatát tűzte ki feladatául. Mai 

konferenciánkon képet adtunk arról, hogy milyen módszerrel, mely költők, írók műveiben, mely alakzatokat jártuk 

eddig körül, és hogy eredményeinket milyen felépítésben, rendszerezésben közöljük. 

Külön hálás vagyok Szabó Zoltán professzornak, hogy a leghatározottabban javasolta az előadásoknak kötetben 

való megjelentetését. Annak meg különösen örülhetünk, hogy csoportunk évtizedes munkáját nagyra értékelte, 

hangsúlyozván, hogy ez szinte fordulatot hozott a stilisztikában. Köszönöm Máté Jakabnak, csoportunk leglelkesebb 

külső tagjának, hogy szívvel-lélekkel támogatta Szabó Zoltán javaslatát. Most, kötetünk előkészítésekor azonban a 

legnagyobb sajnálatunkra meg kell jegyeznem, hogy közben Máté Jakab örökre itt hagyott bennünket. Nagyon 

hiányzik kedves, mindennel törődő egyéniségével. Emlékét megőrizzük! 

Végezetül köszönetemet fejezem ki elnökeinknek, előadóinknak, a vitában résztvevőknek és mindenkinek, aki 

jelenlétével megtisztelte konferenciánkat. Ezzel tanácskozásunkat bezárom. 
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