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Előszó
Kedves Kollégák! Kedves Diákok!
A tizedikes Magyar nyelv tankönyv a kerettantervnek
megfelelően három témát dolgoz fel, és ennek megfelelően három nagyobb részre tagolódik.
A tankönyv első fejezete érinti legközvetlenebbül a
tanulók szövegalkotási kompetenciáját, hiszen annak
megértését segíti, hogy hogyan hozunk létre szöveget,
hogyan fűzzük össze a mondandónk korábbi témáit a
későbbiekkel, hogyan állnak össze a mondatok mondattömbökké, írásban bekezdésekké, majd pedig szövegegésszé.
A második fejezet a különböző stílusrétegek megismerésére, azonosításának gyakorlására ad lehetőséget. Az a
tudás, amely ezekben a leckékben szerepel, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy pontosan tudjuk kifejezni magunkat.
A hatékony és sikeres kommunikációhoz, érzelmeink
pontos kifejezéséhez ugyanis tisztában kell lennünk
annak a nyelvi rendszernek az eszköz- és szabálykészletével, alkalmazási területeivel amelyet folyamatosan
használunk.
A harmadik fejezet helyesírásunkat tekinti át.
A nagy fejezetek leckékre tagolódnak, amelyekben
az ismeretközlő szövegek mellett számtalan feladat
segíti a megértést, de segíti annak fejlesztését is, hogy
jobban együtt tudjunk működni a csoportokban társainkkal, és ezzel észrevétlenül későbbi, felnőtt életünk
együttműködési kompetenciáit is fejlettebbé tegyük.
A leckékhez a tananyagon túl kétfajta kiegészítő modul is

kapcsolódik. Az egyik a Biblia és kommunikáció ,
amelynek segítségével a Szentírás metaforikus nyelvének,
a különféle fordítások megoldásainak tanulmányozásán keresztül saját nyelvhasználatunkhoz gyűjthetünk
tanulságokat.
A másik visszatérő kiegészítő rész a Képes beszéd ,
amely a napjainkban egyre fontosabb szerepet betöltő vizuális kommunikáció világának jelenségeivel foglalkozik.
Minden leckéhez kapcsolódik egy egész oldalas infografika is, amely alkalmat ad a tanultak ismételt átgondolására,
a részletek után a nagy egész együttes átlátására.
Igyekeztünk segíteni abban is, hogy a tankönyvi felületek egymáshoz kapcsolódó elemei közt könnyebben
átlátható legyen a kapcsolat. Ennek megfelelően a főszövegben látható apró számok mindenkor megmutatják,
melyik szakasz tanulságát melyik feladatok révén tudjuk
elmélyíteni és sajátunkká tenni. Ugyancsak a megértés és
feldolgozás könnyítését szolgálja az a koncepció, hogy az
egyes alcímek minden esetben kérdésként jelölik meg a
témát. Milyen is lehetne az a tanulás, az az ismeretszerzés,
amely nem létező kérdésekre, nem meglévő kíváncsiságra válaszolna? Bízunk benne, hogy minden könyvhasználó érvényesnek fogja találni ezeket a kérdéseket, és
valóban érdekelni fogják az arra adott válaszok – vagyis
magának a tananyagnak az elemei is.
Jó tanulást kívánnak
a kötet alkotói!
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10.

A stilisztika
Mi a stílus?
A stílus az a mód, amely különböző elemek kiválogatása és sajátos elrendezése eredményeként jön létre. Minden olyan területen beszélhetünk tehát stílusról, ahol van
lehetőség különböző elemek között válogatni és ezeket az
elemeket különbözőképp elrendezni. Amikor úgy döntök, hogy edzőcipőt veszek fel, akkor egy elemkészletből
választottam: vehettem volna papucsot, bakancsot, csizmát, bőrcipőt, szandált, sarut stb., és a többi ruhadarabot
és kiegészítőt is számos lehetőség közül választhatom ki,
majd eldönthetem, hogy ezeket hogyan hordom együtt.
Ugyanez a helyzet a nyelv esetében is. A stílus az a kifejezésmód, amely az egyes nyelvi szinteken rendelkezésre
álló elemek kiválasztása és elrendezése révén jön létre.
Stílusról tehát minden nyelvi szinten beszélhetünk. A stilisztika, a stílussal foglalkozó tudomány, egyaránt része a
nyelvészetnek és az irodalomtudománynak is. 1. 2. 3.

szerepe, pillanatnyi hangulata stb.) és a címzett (életkora, előismeretei, hangulata, a viszonya a feladóval stb.).
A stílus megválasztása természetesen függ a kommunikáció témájától, az üzenettől is. Máshogyan fogalmazunk például akkor, amikor barátunk versenyeredményéhez gratulálunk, és akkor is, amikor hozzátartozója
elvesztése miatt részvétünket fejezzük ki. Befolyásolja a
stílust a beszédhelyzet és a kommunikációs csatorna
is: más stílusú szöveget olvashatunk például egy blogbejegyzésben és egy ismerős által feltöltött fényképhez
fűzött kommentben. 4. 5. 6.
Mi a stílusérték?
Stílusértéken az egyes nyelvi elemeknek a stilisztikailag
közömböstől, megszokottól való eltérését értjük. Minél
szokatlanabb, meglepőbb egy nyelvi elem, annál nagyobb
a stílusértéke. Ha két barát sétál az utcán, és meglátnak egy
szép autót, például a következő mondatokkal dicsérhetik:

Szép autó!

Szép talicska!

Szép vas!

Szép személygépjármű!

Hogyan válasszuk meg a stílust?
A rendelkezésre álló nyelvi elemek közül a megfelelők kiválasztása és ezek elrendezése a kommunikáció minden
tényezőjétől függ. Meghatározzák a kommunikációban
részt vevő felek: a feladó (személyisége, műveltsége,

Feladatok
1. A stílus a rómaiaknál egy
olyan íróeszköz neve volt,
amelynek egyik végével
vékonyabban, a másik végével vastagabban lehetett
írni a viasztáblára. Hogyan
alakulhatott ki szerinted ebből a stílus mai jelentése?
2. Hogyan érvényesül az
elemek közötti válogatás és
az elemek elrendezésének
követelménye a lakberendezési stílus esetében?
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3. Keress még további területeket, ahol beszélhetünk
stílusról! Röviden indokold
is meg választásaidat!
4. Gondold végig alaposabban a szövegben hozott
példákat! Miért és hogyan
befolyásolhatják a stílust a
következők?
• a feladó műveltsége
• a címzett hangulata
• a gratuláció és a részvét
• a blogbejegyzés és a komment
kommunikációs
helyzete

5. a) Hogyan fogalmaznátok meg egy névnapi köszöntést a következő helyzetekben?
• nagymamádnak telefonon
• barátodnak egy közösségi
oldalon
• testvérednek egy saját készítésű üdvözlőlapon
• osztályfőnöködnek az osztály nevében (szóban)
b) Hasonlítsátok össze a
megoldásokat! Milyen nyelvi eszközökben térnek el az
egyes köszöntések?

6. Milyen felek között, milyen szituációban tudod
elképzelni a következő születésnapi köszöntést?
„Kérem, most engedje
meg, hogy mindannyiunk nevében, akik annyi
mindent köszönhetünk
Önnek,
születésnapja
alkalmából Isten áldását
kérjük, és még egyszer
legalább 50 ugyanilyen
tevékeny, gazdag esztendőt kívánjunk!”

Ebben a szituációban az autó szó stílusértéke semleges,
a vas, a talicska, illetve a személygépjármű főnevek egy baráti beszélgetésben szokatlanabb megnevezései az autónak, és ebből a szokatlanságukból fakad a stílusértékük.
Ezeket a stílusértékkel rendelkező szavakat nevezzük
stíluselemeknek, hatásukat pedig stílushatásnak.
Az is világos, hogy a stílusérték a fenti példában nem
maguknak a szavaknak a sajátsága, hiszen könnyű lenne
olyan szituációt találni, ahol a vas, a talicska és a személygépjármű szavakat stilisztikailag semlegesnek értékelnénk. Az ilyen, az adott szövegkörnyezethez kötődő
stílusértéket alkalmi stílusértéknek nevezzük.
Vannak viszont olyan szavak is, amelyekhez önmagukban,
kontextus nélkül is stílusértéket társítunk. Ebben az
esetben állandó stílusértékről beszélünk. Ilyen állandó
stílusértéke van például a nyuszi, a teló, az esztendő vagy a
pityóka szavaknak. 7. 8. 10.
Milyen stílusrétegeket és stílustípusokat különíthetünk el?
Az egyes kommunikációs szituációknak megfeleltethető a stilisztikai jellemzők egy-egy sajátos rendszere.
Ezeket a rendszereket hívjuk stílusrétegeknek. Hat stílusréteget különíthetünk el, amelyek közül mindegyiknek van szóbeli és írott változata is: a magánéleti (társalgási), a tudományos, a publicisztikai, a hivatalos, a
szónoki és a szépirodalmi stílusréteget.
A stílusrétegek sajátságait meghatározza a kommunikáció célja, a résztvevők tulajdonságai és egymáshoz való
viszonya, valamint a közlés körülményei is. A stílusrétegeket többek között sajátos szóhasználatukkal, illetve
alaktani és mondattani megoldásaikkal jellemezhetjük.
A tudományos szöveg céljának például a jól definiált
szakszavak, a hosszabb, pontosságra törekvő összetett
mondatok, az igék helyett inkább a névszók használata
és a személytelen, tárgyilagos fogalmazás felel meg, míg a

7. Írj olyan rövid párbeszédet, amelyben a Szép vas!,
Szép talicska!, Szép személygépjármű! mondatok
stílusértéke semleges!
8. Melyik semleges stílusértékű szóval lehetne helyettesíteni a nyuszi, a teló,
az esztendő és pityóka főneveket?
9. Milyen stílusrétegbe tartozó (írott vagy szóbeli)
szövegekkel találkozol egy
átlagos irodalomórán?

10. Jellemezd az iskola alábbi szinonimáinak stílusértékét! Állandó vagy alkalmi
stílusérték? Milyen szituációban tudod elképzelni a
kifejezéseket?
iskola – oskola, tanintézmény, suli, börtön, a
tudás temploma, gimnázium, gimi, kiképzőközpont

magánéleti szövegek éppen ezzel ellentétes stílusjegyeket
mutatnak.
A stílusrétegeket módosító kategória a stílustípus,
amely a kommunikáció céljától, hangulati-érzelmi színezetétől függően a közömbös mellett lehet például választékos, bizalmas, gúnyos vagy modoros. 9. 11.
Mikor jó vagy rossz a stílus?
Ahogyan a fenti példákból már nyilvánvalóvá vált, a stílus
minden esetben szituációhoz, kontextushoz kötődik.
Nem szerencsés ezért önmagában jó vagy rossz stílusról
beszélni. A stílust ehelyett úgy minősíthetjük, hogy az az
adott helyzetben megfelelő, odaillő-e. Ezt a megfelelőséget, odaillést fejezi ki a stiláris adekvátság szakkifejezés.
Az öltözködés példája ezt a fogalmat is jól szemléltetheti: sem a fürdőruha strandpapuccsal, sem a farmer
pólóval, sem az öltöny fehér inggel és nyakkendővel nem
mondható önmagában rossz vagy jó stílusú viseletnek,
mindhárom esetben van azonban olyan szituáció, ahol ez
az összeállítás odaillőnek minősül, és olyan is, ahol nem
megfelelőnek. 12. 13.

11. Milyen stílusrétegbe
sorolhatók az alábbi szövegek? Írott vagy szóbeli szövegekről van szó?
• meghatalmazás
• útbaigazítás az utcán
• akadémiai székfoglaló
előadás
• József Attila: Mama
• osztálytársak beszélgetése
a nagyszünetben
• az iskolaigazgató beszéde
az évzárón
• használati utasítás

12. Keress példát stílustörésre a zene, az építészet és
a városkép területén!
13. Keress olyan nyelvi és
nem nyelvi példákat az iskolai életből, ahol elvárják a
stílus egységét! Mikor követ
el stílustörést a stílusegység
megbontója? Mikor védekezhetne azzal, hogy a stílusegység megsértésének
funkciója van?
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Képes beszéd
A régi korok szenteket ábrázoló festményein gyakran
helyeztek el olyan attribútumokat a festők, amelyek (tárgyak, élőlények) felidézték a szent mártíromságát, életének körülményeit vagy személyes jellemzőit, és ezzel segítettek a hívőknek felismerni, kiről is van szó. Szent Márta
attribútuma például a sárkány, mert legendája szerint egy
emberevő sárkány elpusztításában segédkezett azzal,
hogy megkereste rejtekhelyén, és övével megkötözte,
amíg az emberek odaértek. Szent Péter attribútumáról talán többen hallottak: mivel Jézus rá bízza a mennyország
kulcsait (a bűnök feloldozásának hatalmát), e kulcsokról
ismerhetjük fel egy-egy szentképen őt. Szent Lőrinc attribútuma a rostély, hiszen tűz által szenvedett mártírhalált,
Szent Mártont gyakran ábrázolják a koldussal együtt, akin
segített, Jónást a cettel, amely lenyelte. Szent Jeromosnak, a Biblia latinra fordítójának a történetében is szerepel
állat. Legendája szerint kihúzott egy tövist egy oroszlán
lábából, s a jószág ezután hűséges és szelíd kísérője lett.
Így kerül ábrázolásaira az oroszlán. Szent Ambrust, a híres
püspököt legendája szerint a méhek tették nagy szónokká. Még csecsemő volt, amikor egy méhraj mézet hordott
a szájába, így keletkezett különleges képessége – s így
született meg attribútuma, a méhkaptár, ahogyan sárkányölő Szent György attribútuma is élettörténetéből fakad.
Milyen további szimbólumok jellemzik még a szent-

Biblia és kommunikáció
Tótfalusi István elmélyült, tudományos igényű, ugyanakkor a széles közönség számára is közérthető könyvet
szentelt egy másik könyvnek: a Bibliának, vagy ahogy
műve címében fogalmaz, A könyvek könyvének. Amikor összeveti a négy evangéliumot, világosan rámutat,
miért tartoznak szorosabban össze a szinoptikusok,
és miért nagyon más a negyedik evangélium, Jánosé.
Nemcsak a téma, a nézőpont, az ismeretek különbségeire tér ki, hanem arra is, amivel mostanság a nyelvtanórán foglalkozunk: a stilisztikai különbségekre. Mert a
János evangélium stilisztikai szempontból is élesen elüt
a többitől. Amint a szerző elmagyarázza nekünk: ennek
az evangélumnak a stílusa kedveli az éles ellentéteket,
kontrasztokat, s ha ismeretlen szövegként teszik elénk
egyik vagy másik részletét, erről a stilisztikai vonásáról is
ráismerhetünk. Hát ha még megfigyelhetjük ugyanott a
kontrasztok mellett a többi stilisztikai vonását is! Az apró
emberi mozzanatokat, a személyességet, líraiságot! S a
gonso szerkesztést, amivel – ma úgy mondanánk – a
plágiumot kívánja mindenképpen elkerülni: hogy azt,
amit a többiek már elmondtak, ő mag ne írja le újra. Ha
figyelünk a stilisztikájára, könnyű lenne felismernünk.

48

képeket? Jézusnak – talán nem is hallottunk még róla
– szimbóluma időnként az oroszlán, hisz ő maga is győzelmet vesz a Gonoszon, erős és harcos Megváltónk.
Ugyancsak Krisztus-szimbólum a kicsinyeit saját vérével
tápláló pelikán, a szőlőtő, amelyről maga mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad,
és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem
semmit sem tudtok cselekedni.”És természetesen a mindenki által ismert bárány is Jézust jelképezi, miközben
nem zárja ki ez a szimbólum, hogy Jó Pásztornak is lássuk
őt, és láttassák a szobrok, festmények.

s

1. Mi a négy evangélista attribútuma? Nézz utána, és azt is
derítsd ki, melyik honnét ered!
2. A görög istenek attribútumairól már feltehetőleg tanultatok. Emlékszel-e néhányra?

Az utolsó evangélium legalább annyi rejtélyt ad
fel a kutatóknak, mint a másik három egybevéve.
Megannyi ellentét feszül benne. Csupa magasröptű
értekezés, eszmei mélység – mellette bensőségesen
emberi mozzanatok, finom megfigyelések és személyes líra. A hellenisztikus görög filozófia határozott
hatása érződik íróján, s hevesen kárhoztatja a zsidóságot, amely szembeszegült a megtestesült Ige
kínálta üdvösséggel (Jézus ellenségeit többnyire csak
úgy emlegeti, hogy „a zsidók”, mintha Jézus maga és
tanítványai nem azok lettek volna) – ugyanakkor az
ő palesztinai földrajzi utalásai a legpontosabbak a
négy evangélista közül, egyedül ő tudja, hogy Jézust
nem feszíthették meg a zsidó húsvét napján, hanem
csak egy nappal előtte; még azt is tudja, hogy a jeruzsálemi Betheszda gyógyfürdője a Juhkapu mellett volt, s csak az gyógyult meg, aki elsőként lépett
a vízbe, amikor azt „az angyal felkavarta”. (Tótfalusi
István: A könyvek könyve, részlet)
Ismeritek a Betheszda fürdő bibliai történetét, amelyre a
szöveg utal? Ha nem, olvassatok utána!
Keressetek példákat János evangéliumában azokra a
stilisztikai eszközökre, amelyeket a szöveg említ: ellentétek, személyesség, líraiság!

STÍLUS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
STÍLUS = Kifejezésmód = nyelvi elemek kiválasztása + elrendezés

függ a kommunikáció tényezőitől
mindig a beszédhelyzethez kötődik

STILISZTIKA
a stílussal foglalkozó tudomány (nyelvészet + irodalomtudomány)

STÍLUSÉRTÉK
az egyes nyelvi elemek stilisztikai eltérése a közömböstől

STÍLUSHATÁS

STÍLUSELEM
szövegkörnyezethez
kötődik

szövegkörnyezet
nélkül is

ALKALMI
STÍLUSÉRTÉK

ÁLLANDÓSULT
STÍLUSÉRTÉK

STÍLUSRÉTEG
egyes kommunikációs helyzeteknek megfeleltethető
stilisztikai jellemzők rendszere

szóhasználat
alaktani megoldások
mondattani megoldások
a kommunikáció célja
hangulati-érzelmi színezet

magánéleti
(társalgási)
tudományos
publicisztikai
hivatalos
szónoki
szépirodalmi
STÍLUSTÍPUS
választékos,
bizalmas,
gúnyos stb.
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11.

A társalgási stílus
Mikor hogyan társalgunk?
A társalgási stílus a legtermészetesebb módja a nyelvhasználatunknak, a stílusrétegek közül a legkötetlenebb és a
legsokfélébb. Bizonyos sajátosságaira és szabályaira mégis érdemes odafigyelnünk, ha sikeresek akarunk lenni a
kommunikációnkban. A társalgási stílusrétegbe a nevének
megfelelően a széles értelemben vett társalgási szövegek
tartoznak. Ezek természetesen többnyire szóbeliek, de az
írásbeli műfajok közül ide tartoznak a magánlevél és az
e-mail, illetve az írott társalgás, az úgynevezett írott beszélt nyelv internetes műfajai: a chat, a komment, illetve az SMS. Ennek a stílusnak a legfőbb jellemzői a közvetlenség és a kötetlenség; a beszélő személyek egyéni
stílusa itt mutatkozhat meg a leginkább, ezek miatt ez a
stílusréteg a legkevésbé egységes. 1.
Mi jellemzi a szó- és mondathasználatát?
A társalgási stílus szóhasználata nagyon változatos és
mindig egyéni. A beszédben mindig közvetlen hatásra
törekszünk, emiatt igyekszünk érzékletessé, kifejezővé
tenni a mondanivalónkat, a ránk jellemző sajátos szókinccsel. Így a társalgás szókincsében keveredhetnek a
csoportnyelvi, a tájnyelvi és a szlenges elemek. A társalgás

mindig személyes, a beszélőnek a témához és a beszélgetőpartnerhez való viszonya a szókincsben is tükröződik.
A társalgási nyelvben gyakoriak a töltelékszavak. Ezek a
társalgás, a beszéd folyamatosságát hivatottak fenntartani,
nincs valós jelentésük és határozott nyelvtani funkciójuk,
csak a várakozás, gondolatkeresés, tervezés idejét töltik ki
(pl. hát, izé, nos, szóval, ugye, ugyebár stb.).
Mondathasználatában a társalgási stílus határozottan eltér a többi stílusrétegtől, hiszen ritkábban használ
alárendelő összetett mondatokat, a leggyakrabban rövid, könnyen érthető, világos mondatokban fogalmaz.
A mondatok nyelvtanilag gyakran hiányosak és töredékesek, gyakoriak az egyszavas mondatok. A beszélgetőpartnerek személyes jelenléte, közös előismereteik és
kölcsönös válaszreakcióik lehetővé teszik a kihagyásos

Feladatok
1. Csoportban játsszátok el
az alábbi szituációkat úgy,
hogy a szereplők egy-egy
tulajdonsága a társalgásban
megmutatkozzon!
• Egyik osztálytársatok bejelenti, hogy csapatával megnyerte a kémiai diákolimpiát.
• Az osztályfőnökötök váratlanul bejelenti, hogy a szombatra tervezett kirándulás
elmarad.
Szerepek:
• felvágós, öntelt
• művelt, irodalmi hajlamú
• gúnyos, ironikus
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• alkalmazkodó, együttműködő
2. Figyeljétek meg az 1. feladatban, mi jellemezte az
egyes szereplők szóhasználatát, mondatszerkesztését!
Sikerült-e a szereplőknek
beszédükben is tükrözniük a
tulajdonságaikat?
3. Idézzétek fel az elmúlt
időszakból egy hosszabb
chatbeszélgetést!
a) Számoljátok össze, hányféle fő- és melléktéma kerül

szóba, hogyan következnek
egymás után, milyen közbevetésekkel találkoztok!
b) Keressetek példákat a következőkre:
• nyelvtanilag teljes, nem hiányos mondatok;
• hiányos mondatok;
• egyszavas mondatok;
• alárendelő összetett mondat;
• mellérendelő összetett mondat!
Melyikből találjátok a legtöbbet?
c) Keressetek egy olyan ha-

gyományos levelet a családban, amit közeli ismerős írt!
Hasonlítsátok össze a chatbeszélgetéssel!
4. Gyűjtsetek köszönési formákat és megszólításokat,
majd rendezzetek versenyt:
kié a legkülönlegesebb!
5. Írjatok tréfás párbeszédet, amelyben bonyodalom
származik abból, hogy a beszélők oda nem illő módon
használják a köszönéseket és
a megszólításokat!

fogalmazást –, a társalgás érthetőségét és gördülékenységét ez szolgálja. Többnyire mellérendelő mondatokban
fogalmaz, és gyakoriak a közbevetések.
A szövegek egészének szerkesztettségére is a kötetlenség jellemző: gyakori a kihagyás, a beszélgető felek
közös előismeretei miatt, és legtöbbször nincs szigorú
kötöttség a szóbeli társalgás témájában sem, gyakoriak a
témaváltások.
A hagyományos levél műfaja nyelvileg igényesebb, az
internetes társalgás műfajai sokkal kötetlenebbek. 2. 3.
Milyen helyzethez milyen stílust?
A társalgás nyelvét alapvetően meghatározza az, hogy a
beszélgető felek közvetlen kapcsolatban vannak. Egymás
jelenlétére a beszélgetőpartnerek folyamatosan reagálnak
a szövegükben is, még akkor is, ha nem egymásról beszélnek: a köszönés, a megszólítás, illetve a társalgás fenntartására irányuló közbevetett mondataink (pl. Érted? Mit
gondolsz?) ilyenek. A társalgási stílusnak nagyon fontos
kérdése, hogy hogyan élünk a beszédünkben ezekkel
az eszközökkel, a kommunikáció fatikus funkciójával.
Noha a társalgási stílusról azt mondtuk, hogy alapvetően
kötetlen és szabályozatlan, a társadalmi szokások, elvárások mégis meglehetősen szigorúan szabályozzák például azt, hogy hogyan kell vagy hogyan szokás köszöntenünk vagy megszólítanunk valakit. Igaz ugyan, hogy mára
nagyon megváltoztak a köszönési és megszólítási formák,
mégis illik ismernünk azokat a hagyományokat, amelyek
a tegeződés és magázódás kérdéskörét szabályozzák. Ha
sikeresek és elismertek szeretnénk lenni a kapcsolatainkban, akkor jól kell alkalmaznunk a társalgás sokféle szabályát.
A társalgási stíluson belül is sokféle stílusárnyalatot
különböztetünk meg az emelkedettől a bizalmasig; tudnunk kell, hogy milyen beszédhelyzethez melyik stílusárnyalat illik. Ez nem szorosan vett nyelvtani kérdés: ugyanolyan, mint például az öltözködés kérdése, elsősorban az

6. a) Vitassátok meg, hogy
milyen stíluskülönbség van
az Ön és a Maga megszólítás között! Melyiket kik, hol
használják inkább?
b) Mi a véleményetek a „tetszikezés”-ről (pl. Mit teszik
gondolni?)? Udvarias forma
ez? Milyen helyzetekben az,
mikor érdemes inkább kerülni?
7. Végezzetek felmérést:
Van-e az osztályban, aki magázza a nagyszüleit?
Szüleitek nagyszüleiket, szüleiket vajon magázták?

Szerintük miben más a kommunikáció akkor, ha magázunk egy hozzánk közel álló
személyt?
8. Nézzetek utána, hogy a
20. század első felében kit
szólítottak tekintetes, nagyságos, méltóságos vagy kegyelmes úrnak! Mikor változott meg ez a szokás?
9. Alkossatok összefüggő
szöveget, amelyben minél
többet felhasználtok a következő szófordulatokból:

illemtudás, az udvariasság és a szokások határozzák meg.
Kényelmetlen helyzetbe, vagy akár komoly konfliktusba
is kerülhetünk, ha nem jól választjuk meg beszédünk stílusát. Például ünnepélyesebb helyzetekben irodalmibb,
emelkedett, olykor régiesebb kifejezésekkel élünk, egy
közvetlen baráti beszélgetésben pedig furcsán hatnának a
hivatalos nyelv szófordulatai. 4. 5. 6. 7. 8.
Hali!
Szervusz!
Csókolom!
Jó napot kívánok!

Milyen állandósult szókapcsolatokat használunk?
A társalgásban gyakran használunk sokszor ismétlődő,
tipikus szófordulatokat, kifejezéseket, nyelvi paneleket, amelyek szituációhoz kötöttek, azaz jellegzetes,
ismétlődő beszédhelyzetekben jelenek meg. Ezek egy
része egyéni, a jó stílusú beszélőt többek közt éppen ez
jellemzi, hogy megvannak a saját, rá jellemző nyelvi fordulatai, és ezeket jól használja. A mindenki által ismert és
használt ilyen szófordulatok, társalgási panelek az úgynevezett állandósult szókapcsolatok közé tartoznak. Ilyenek például: szeretném megragadni az alkalmat; végül, de
nem utolsósorban; hogy is mondjam; ezer éve nem láttalak;
milliószor csókollak stb., de ide tartoznak a köszönések és a
megszólítások is. A nyelvi panelek használata természetes,

részemről a szerencse; mindennek eljön a maga ideje;
elönti a harag; úszik a boldogságban; mi újság?; annyi
baj legyen; baráti üdvözlettel; szíves engedelmével; feltűnést kelt; támadást intéz;
váddal illet; a feledés homálya borítja; a világot jelentő
deszkák; a szélrózsa minden
irányában; kutya baja; megfordul a fejében; lángra gyúl
a szíve; töri a fejét valamin;
valakinek a nyakába sóz valamit; szavába vág; szégyent
vall; kenyeret keres; hátat fordít; megdobban a szíve.

10. Rendezzetek vetélkedőt!
Ki tudja a legtöbb szállóige
eredetét megmondani az
alábbiak közül?
Legyen világosság!; Íme, az
ember!; Te is, fiam, Brutus?;
Az állam én vagyok.; Párizs
megér egy misét.; Bízz Istenben, és tartsd szárazon a
puskaport!; És mégis mozog
a Föld!; Ábrándozás az élet
megrontója.; Az oroszok már
a spájzban vannak!
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a találó kifejezéseket hasonló beszédhelyzetekben újra felhasználjuk, nem kell mindig magunknak eredetit alkotni.
Az állandósult szókapcsolatok közé tartoznak a szólások és közmondások is. A szólások egy-egy fogalmat
helyettesítő, képszerű szókapcsolatok vagy mondatok (pl.
le is út, fel is út; anyámasszony katonája; fél tőle, mint a tűztől
stb.). A közmondások valamilyen általános érvényű megfigyelést, életigazságot fogalmaznak meg rövid, frappáns
formában (pl. Lassan járj, tovább érsz. Olcsó húsnak híg a
leve. Nem esik messze az alma a fájától.)
Az előbbiekhez hasonlóan gazdagíthatják a beszédünket a jókor idézett szállóigék – ezek ismert embertől,
irodalmi műből vagy filmből származnak (pl. Amit mondtam, megmondtam. A kocka el van vetve. A gép forog, az alkotó pihen. Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a mienk. Az élet
nem habostorta.)
A közhelyek olyan állandósult szókapcsolatok, amelyeket annyiszor használnak, hogy eredeti értelmük vagy
választékosságuk, ötletességük elvész. Használója eredetinek akar tűnni, de épp az eredetiség hiányát bizonyítja.
Ezek egy része egyszerű szófordulat (pl. az idő vasfoga;
a nagybetűs élet; fejben ott volt; a lényeg a lényeg), más részük látszólag igazságot fogalmaz meg, de elkoptatva már
hamissá válnak, semmi újat nem mondanak (pl. A szerelem vak. Az idő minden sebet begyógyít. Rég volt, tán igaz se

Biblia és kommunikáció
Társalgási stílust keresnünk a Bibliában meglehetősen
bizarr vállalkozás lenne. Amikor a tanítványok hallgatják
Jézust, vagy amikor Mózeshez szól Isten az égő csipkebokorból, aligha feltételezhetjük, hogy társalgási fordulatok, netán szleng elemek, lazán egymás mellé vetett,
gyenge kohéziójú mondatok sorakoznának a lejegyzett
szövegben. A mamrei jelenésnek nevezett részben mégis ilyesmit látunk. Ábrahám és Sára váratlan felkeresése
nemcsak a beszéd terén, hanem a cselekvésekben is felettébb informális, közvetlen, szinte baráti és hétköznapi eseményként megy végbe. Épp csak beugrik hozzánk
két barát, hamar eléjük teszünk valami rágcsálni valót,
s beszélgetünk fesztelenül. Sára hallgatózik, miközben
süt-főz – ez is milyen emberi! S azután meg nevetgél
magában, mert teljesen abszurdnak találja, amiről a
vendégek beszélnek. Az ilyen helyzetekhez illik az ünnepélyesség helyett a társalgási stílus, csakugyan.
Ábrahám besietett sátrába Sárához, és így szólt:
„Végy gyorsan három adag lisztet, keleszd meg, és
süss lepényt.” Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erős borjút, s odaadta a
szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat
hozott és meghozta az elkészített borjút is, és eléjük
tette. Míg ettek, ott állt előttük a fa alatt. Azok meg-
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volt.) A közhelyekhez hasonlóan működnek a divatszavak: ezek születésükkor eredetiek, de hamar elkopnak, és
attól kezdve már inkább csökkentik egy megszólalás stílusának értékét (pl. kimaxolja; megcsináljuk okosba; vágod;
ne tudd meg stb.). 9. 10.
Hogyan változik a társalgás nyelve?
Az internetes kapcsolattartási formáknak köszönhetően a társalgás jelentős része ma írásban zajlik: amit
korábban szóban mondtunk el, annak jó részét leírjuk,
közösségi oldalakon, chatbeszélgetésekben, hozzászólásokban. Ennek nyelve, az írott beszélt nyelv szókincse,
mondat- és szövegszerkesztése a szóbeli kommunikációét követi, kiegészülve sajátos formákkal, például a hangulatjelek kreatív használatával. Az írott beszélt nyelv
stílusa mutatja azt a tendenciát, amerre a társalgási stílus
ma változik: a kötetlenség, a normától való eltávolodás
jellemzi, a nyelvi hagyomány és tekintély szerepének
csökkenése. A tegeződés és a bizalmas stílus egyre általánosabb, a köznyelvben gyakran megjelenik a szleng, és
erős az angol nyelvi hatás. Ezzel együtt a köznyelvben
visszaszorulóban van a nyelvjárásias beszéd. Ezeket a
tendenciákat felerősíti a média, amely nagyon intenzíven van jelen a beszélők életében, így beszédmódunkra
minden korábbinál nagyobb hatással van.
kérdezték: „Hol van a feleséged, Sára?” Ezt válaszolta: „Itt a sátorban.” Az folytatta: „A jövő évben ez idő
tájt visszajövök, akkorra Sárának már fia lesz.” Sára
a sátor bejárata mögött hallgatózott. Ábrahám és
Sára azonban már korosak voltak, és Sárának már
nem voltak asszonyi dolgai. Ezért Sára nevetett magában. Ugyanis erre gondolt: „Most legyen még szerelmi örömem, amikor már megöregedtem? Hiszen
már férjem is öreg.” (Ter18, 6-14.)

A TÁRSALGÁSI STÍLUS
SZÖVEGTÍPUSAI

társalgás
magánlevél
e-mail
chat
komment
SMS

MONDAT HASZNÁLAT

SZÓHASZNÁLAT

SZERKESZT E T TSÉG

rövid

változatos

kötetlenség

világos

egyéni
töltelékszavak

kihagyások

hiányos

témaváltások

mellérendelő
közbevetések

SZABÁLYOZOT T

köszönés
megszólítás
tegezés/magázás
stílusárnyalat

társalgási panelek

Szólások

Közhelyek
ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK
Szállóigék

Közmondások
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12.

A publicisztikai stílus

Mi határozza meg a sajtó stílusát?
A publicisztikai stílus a széles értelemben vett média
nyelvhasználati módját jelenti. Ide tartozik a nyomtatott és az online sajtó írott, valamint a rádió és a televízió
szóbeli sajtóműfajainak stílusa.
A szó a latin publicare [nyilvánosságra hoz, közzétesz]
szóból ered. Noha az újságírásban publicisztikának a véleményközlő írásokat (pl. kommentár, glossza, vezércikk)
nevezzük, a publicisztikai stílus kérdéskörébe minden sajtóműfaj nyelvét beleértjük.
A média sokszínűségének megfelelően a publicisztikai
stílus elsődleges jellemzője, hogy nagyon sokféle, heterogén. De itt közel sincs akkora tere a szubjektivitásnak,
mint az egyébként szintén nagyon változatos társalgási
stílusban.
A médiában megjelenő szövegek stílusát nagyon is
meghatározza néhány lényeges szempont. Ilyenek a szöveg műfaja, a téma, a megjelenítő média típusa, a kép
és a szöveg aránya, a megszólított közönség, a szöveg
célja, az elérni kívánt hatás. 1.

Hányféle stílusban íródnak a cikkek?
A publicisztikai stílus a stílusrétegek közül a társalgási stílushoz áll a legközelebb, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a média nyelve – a köznyelvvel együtt
– ma már jóval kötetlenebb, lazább, a korábbi normák,
elvárások kevésbé érvényesülnek benne. Itt kölcsönös,
oda-vissza hatásról van szó: az újságírók széles közönséghez kívánnak szólni, ezért az ő nyelvüket veszik át, és
viszont: a mindennapjainkban folyamatosan jelen levő
média nagy hatással van a köznyelvre. A társalgási stílus
sokfélesége, sokféle nyelvváltozata és hangneme, stílusárnyalata megjelenhet a médiában: a fenti szempontoknak
megfelelve lehet tárgyilagos, emelkedett, választékos,
ironikus, gúnyos, bizalmas, kedélyes stb.
A társalgási stílus mellett a többi stílusréteg jellemzői
is megjelennek a sajtó nyelvében. A tudományos stílus
jellemzőit, a szakkifejezések használatát és a tárgyilagosságot megtalálhatjuk például az ismereterjesztő cikkekben,

Feladatok
1. a) Alkossátok meg az
alábbi sajtószövegek 4-5
mondatos részletét úgy,
hogy stílusuk jellemző legyen a kommunikációs
helyzetre! Minden csoporttag egy feladatot válasszon!
• tudósítás egy focirangadóról valamelyik kereskedelmi
televízióban a szurkolói
B-középből;
• színházi kritika választott
(kitalált) előadásról;
• választott közéleti témájú
rádióbeszélgetés felvezető
szövege.
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b) Keressétek meg az elkészült szövegek legfontosabb stíluseszközeit (szóhasználat, mondattan, szerkezet)!
2. Írjátok át az alábbi rövidhírt emelkedett; ironikus; bizalmas; kedélyes, humoros;
tudományos stílusárnyalatok szerint!
Tegnap éjjel ismeretlen
tettesek elrabolták Petőfi
Sándor Szendrey Júliához írt kéziratos levelét a
Petőfi Irodalmi Múzeum
Kézirattárából.

3. Döntsétek el, hogy az
alábbi mondatok inkább tényeket vagy véleményeket
tartalmaznak!
• Húsz éve sikertelenül próbálkozik a remek csapat a
dobogóra kerüléssel.
• A polgármester régóta
adós a parkolási ügy megoldásával.
• Kiemelkedő fizetésért sem
találnak dolgozót a vendéglőbe.
4. Olvassátok el az első magyar nyelvű divatlap, a Regé-

lő-Honművész beköszöntőjének részletét 1833-ból!
„Nyájasan köszönt meg tehát minden Hazafit a csinos
pólyában udvarló Regélő, s
midőn kebléből a kellemes
tavasz nyíltával tisztelt Olvasóinak kedveskedve illatos
ibolyabokrétát nyújtana, egyszersmind szerény hangon esdeklik nagylelkű Jótevőji előtt,
hogy őtet a mostohaság veszszeje alá jutni ne engedjék!”
Férfiak vagy nők voltak a lap
célközönsége? Mire utal a
beköszöntő szóhasználata?

műsorokban. A hivatalos stílusból is vesz át a média, ha
például a parlamenti törvénykezésről, aktuális rendeletekről számol be. A szépirodalmi stílus pedig többek között
az irodalmi igénnyel megírt esszé, tárca vagy a kritika műfajaira jellemző.
A sajtóműfajok két fő csoportját, mint ahogy kilencedik osztályban A tömegkommunikációs műfajok I.
című leckénél tanultuk, az objektivitás-szubjektivitás szempontjából különítjük el. A tájékoztató műfajok
stílusa objektív, tárgyilagos, tényközlő: ilyenek a hír és a
tudósítás. A véleményközlő (publicisztikai) műfajok sok
szubjektivitást engednek meg, stílusuk is személyesebb,
egyéni, ilyenek: a kommentár, a jegyzet, a cikk, a glossza,
az olvasói levél vagy a kritika. Az interjú és a riport ebből a
szempontból átmeneti műfajnak számít. 2. 3.
Vajon milyen szóhasználatot értékel az olvasóközönség?
A publicisztikai műfajok sokszínűségük mellett abban
hasonlítanak, hogy – a média lényegéből kifolyólag –
mindegyiket jellemzi az újszerűségre, az aktualitásra törekvés. Ez pedig a szövegek szóhasználatának is egyik fő
jellemzője: a sajtónyelv fontos jellemzője a nyelvi újítás, a
neologizmusok, az új szavak, kifejezések használata (pl.
tartalomszolgáltatás, promóció, influenszer), olykor túlzó
mértékben is.
A média akkor tölti be szerepét, ha mindig friss – és ennek a frissességnek a stílusban is meg kell jelennie –, ha az
újságírók a közönség újdonság iránti igényét akarják kielégíteni. A frissességre törekvés együtt jár a divatszavak
(pl. bébicsősz, napirenden van, brutális) és a szleng használatával is.
A sajtó szóhasználata ezzel együtt a fentieknek megfelelően nagyon változatos, különböző nyelvváltozatok és
stílusrétegek szókincséből merít. Minthogy mindig közvetlen hatásra törekszik, szívesen él erős kifejezésekkel, expresszív szavakkal (pl. világméretű felháborodást

5. a) Figyeljétek meg egy
általatok választott nyomtatott napilap szerkesztésmódját!
• Hogyan rendezi el a cikkeket és képeket egymáshoz
képest?
• Milyen figyelemfelkeltő, a
kiemelést segítő eszközökkel találkoztok a címoldalon?
• Egy cikkből mennyi kerül a
főoldalra? Hol folytatódnak
a cikkek?
• A lap többi oldalának szerkesztésmódja miben különbözik a főoldalétól?

keltett), humorral, szójátékokkal (pl. Gyuszi ül a fűben),
képies kifejezésekkel (pl. kilőtte a rövid sarkot). 4.
Mitől lesz világos, érthető és hatásos egyszerre?
A sajtónyelv mondattanában is legfontosabb az információátadás, amit világos, nem bonyolult, főleg összetett
mondatokkal lehet elérni. Sok sajtóműfaj él a hatáskeltés
érdekében alakzatokkal (azaz a szövegelrendezés változataival), például ellentéttel, felsorolással, párhuzammal (pl.
Kicsi, de erős; elfogták, kihallgatták, aztán letartóztatták).
Ugyanígy az olvasókra tett hatás miatt használnak bizonyos műfajok felkiáltó vagy kérdő mondatokat.
A sajtószövegek szerkesztésmódja is a világosságot,
közérthetőséget és a hatáskeltést szolgálja. Jól tagolt, arányos, követhető szövegek ezek, gyakori előre- és visszautalásokkal, hiszen az olvasónak egyetlen olvasással kell
minden információ birtokába jutni. Ide tartozik a szövegek elrendezése a nyomtatott vagy online sajtó egy-egy
oldalán. A legfontosabb témák és cikkek kerülnek a főoldalra, illetve szokásosan a cikkek címe vagy egymondatos
lényege, illetve a nyomtatott napilapok esetében a cím
alatti rövid összefoglaló, a lead, hagyományosan vastagon
szedve.
A cikkek tördelése (elrendezése), a képek és a szövegek
egymáshoz való viszonya, a betűtípus és a betűméret kiválasztása egyaránt az olvasó figyelmét irányító tényezők.
Az online sajtó szerkesztésének meghatározói a hiperhivatkozások (erről kilencedik osztályban tanultunk a Digitális szövegtípusok, digitális nyelv című leckében). 5.
Hogyan válnak a címek önálló műfajjá?
Az újságcikkek többségének az olvasó csak a címét és
néhány sorát olvassa el, ez alapján dönt, hogy szánjon-e
időt az egészre. Ehhez hasonlóan a rádiós és televíziós hírműsorok elején is rövid összefoglalást találunk, címekkel
vagy egy-egy mondatos rövidhírekkel. Ezért szinte önálló
műfajt jelentenek a sajtócímek. A tárgyszerű, a puszta té-

b) Vizsgáljatok meg egy választott cikket mondattani
szempontból! Milyen az
egyszerű és összetett, illetve
a mellérendelő és alárendelő mondatok aránya?
c) Válasszatok egy online hírújságot, és figyeljétek meg
a szerkesztésmódját ugyanezen szempontokból!

a foci nyelvében a panenkázás?
c) Mit jelentenek a 20. század első felében még idegen szóval jelölt, ma már
„magyarított” kifejezések?

6. a) Melyik magyar sportkommentátorhoz kötődik a
Jó estét, jó szurkolást! köszönés?
b) Mit jelent és honnan ered

7. Válasszatok egy, a kedvenc sportágatok egyik
sporteseményéről szóló cikket! Milyen ötletes kifejezéseket találtok bennük?

bekk, korner, ofszájd,
henc, asszó, dribliz, kecseszkecsken

Szerepel bennük olyan, amelyet már túlzónak tartotok?
8. Shakespeare Lear király
című 1608-ban kiadott drámájában szerepel a következő párbeszédrészlet:
Oswald: I’ll not be struck,
my lord!
Kent: Nor tripped neither,
you base football player.
(I. felvonás 4. szín)

Nézzetek utána, hogyan
fordította a football player-t
Vörösmarty Mihály!
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Meddig ötletes, mikortól túlzó?

maközlő címen túl mindennek van hatáskeltő célja, akár
néhány szavas, hosszabb egymondatos, akár kérdést vagy
idézetet tartalmaz. Figyelemfelhívó, sejtető, előreutaló
kell, hogy legyen, de nem szabad túl sokat elárulnia, hogy
a kíváncsiság megmaradjon.
Az online média elterjedésével kiéleződött a verseny az
olvasók figyelméért – azaz a kattintásokért. Ezzel a vonzó
és izgalmasnak tűnő címek jelentősége fokozottan megnőtt. A híreket el kell adni, akkor is, ha nem tartalmaznak
szenzációt, így a címadás hívja fel önmagára a figyelmet. Így születnek meg az úgynevezett „kattintásvadász”
(clickbait) címek az interneten és a bulvármédiában (pl.
Döbbenetes, mit művelt a sztár! Csak az első 27 másodpercet
nézd meg, garantáltan elájulsz!)

Biblia és kommunikáció
A publicisztikai stílus példájaként egy olyan cikkből idézünk, amely a bibliai korból származó szenzációs leletről
számol be, s a szenzációhoz méltón igen hatásosan és
kissé bombasztikusan idézi fel a történteket. Az egész
térségben egyedülálló a lelet – siet leszögezni az újságírói stílus szabályait jól ismerő szerző. A szobormaradvány megjelenésében sem akármilyen: monumentális,
ezt a jelzőt érzi idevalónak a cikk. Kiemeli, hogy a lelet
a hely fontosságát is megmutatja: valóságos főváros lehetett ez, messze ható hatalmi központ, óriási dolgokról
van itt szó! Ki kell emelnie, és ki is emeli, mennyire fontos
itt minden egyes mozzanat – hát máskülönben ugyan
miért olvasná végig az olvasó? S csattanónak azután
végképp belénk plántálja a gondolatot, ha magunktól
nem jöttünk volna rá: a bibliai kor legeslegfontosabb lelőhelyéről van itt szó, nem kevesebbről!
Az egyiptomi középbirodalom egyik magas rangú
tisztviselőjét örökíthette meg az a szobor, amelynek
töredékét meglelték az UNESCO egyik világörökségnek választott helyszínén, Izrael legnagyobb bibliai
kori ásatásán, Tel-Hacorban […]Az egész földkö-
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A különféle szakterületek újságírásának mind megvan
a maga szakzsargonja, így sajátos szaknyelv jellemző a
politikai, a gazdasági, a kulturális témákra vagy éppen
az irodalom-, a zene-, a színházi vagy a filmkritikára.
Ezek között sajátos helyet foglal el a sportújságírás. A
televíziós sportkommentátorok alighanem a legismertebb újságírók közé tartoznak, nyelvhasználatuk sokakra
van hatással. Itt is jelen van a szakzsargon, (pl. feltörik
a védelmet, járatják a labdát, lefaragtak a hátrányukból),
sőt, a többi stílusréteghez képest itt feltűnően sok a szabványosított, klisészerű elem, nyelvi panel (pl. a tegnapi
rangadó mérlege; bemutatkozott a játékos; tovább növelte
az előnyét). Ugyanígy gyakoribbak benne a divatszavak
és -kifejezések (pl. úgy fizikálisan, mint mentálisan; történelmet ír), valószínűleg éppen a széleskörű hallgatóság
miatt.
A sajtónyelvben tehát nem ritkák a stílustalanságok.
Ilyenek például az úgynevezett terpeszkedő kifejezések
(pl. növekedést mutat, végrehajtást eszközöl, ezzel kapcsolatosan, ezt követően) vagy az aktualitás látszatát adó divatszavak és idegen szavak túlzó használata (pl. bevállal,
beleáll, kimaxol, fíling, beáldoz, pézsé).
Mindez felveti a média társadalmi és nyelvi felelősségének kérdését. Művelőinek tudatában kell lennie,
hogy nemcsak használják, visszatükrözik a köznyelvet,
hanem formálják is azt. 6. 7. 8.

zi-tengeri térségben eddig ez a második, a Kr. e. 3.
évezredből származó monumentális egyiptomi szobormaradvány: az elsőt is itt találták három évvel
ezelőtt, a Kr. e. 25. században uralkodó Menkauré
fáraó szfinxtöredékét. Az egykori kormányzati palota
fontosságát jelzi, hogy két ilyen szobrot is kiástak belőle, valószínűleg nemcsak Hacor városát, hanem az
egész térséget erről a helyről igazgathatták. A Héber
Egyetem régészeti tanszékén dolgozó, és a helyi ásatásokon 27 éve részt vevő Amnon Ben-Tor professzor
szerint ez a bibliai kor legfontosabb régészeti lelőhelye.(Régészeti szenzáció a bibliai kor legfontosabb
lelőhelyéről. Forrás: mult-kor.hu nyomán)

1. Hallottatok már olyan régészeti leletekről, amelyek a
Bibliában megírt események, személyek vagy helyszínek létét igazolják? Ha nem, nézzetek utána az interneten!
2. Keressetek olyan ószövetségi történeteket, amelyekről elképzelhető egy publicisztikai stílusú, hatásos,
akár bombasztikus újságcikk! Írjátok meg a cikket
vagy egy részletét! Ügyeljetek arra, hogy az írásotok
ne legyen méltatlan a bibliai témához!

A publicisztikai stílus
téma
műfaj

szöveg célja

SAJTÓNYELV
média típusa

SZÓHASZNÁLAT

neologizmusok
divatszavak
változatosság
expresszív kifejezések
humor
képies kifejezések

MONDATHASZNÁLAT

világosság
összetett mondatok
alakzatok

elérni kívánt
hatás
közönség

kép és szöveg
aránya

SZERKESZTETTSÉG

tagolt
arányos
előre- és visszautalások
szövegelrendezés
tördelés
hiperhivatkozások
57

Gyakorlófeladatok a stilisztikához I.
1. a) Az alábbi naplórészlet Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című novellagyűjteményéből való. Keressétek meg
benne a társalgási stílus szó- és mondathasználatának,
valamint szerkesztésmódjának jellemzőit!
b) Milyen előismeretek szükségesek a ki nem fejtett, hiányos tartalmak megértéséhez?
c) Keressétek meg, hol vannak gondolati ugrások a szövegben, és próbáljátok megfogalmazni, milyen asszociációk szerint halad előre a gondolatmenet!
„Aradi vértanúk, nincs suli, ünnepélyt elblicceltem. Hazajövet találkoztam Gárdossal, mondta, hogy semmi se
volt, diri beszélt, aztán Földessy a vértanúkról. Sebők
szavalt, de súgtak és erre összezavarodott. Mondta,
hogy tanrendben újítás van, fizika helyett kedden kilenctől történelem. Gerő elmegy az iskolától. Délután
megvettem a szépiát, a nullkörzőt és gummit, maradt
ötvenhét, és megcsináltam az ábrázoló rajzot, nagyon
szép volt, de a végén a kihúzóból kifolyt a tuss, valahogy kivakartam. Elhatároztam, hogy ezentúl mindig
hordok iránytűt. Most az utcaiban ülök, de a sublód
előtt, mert az asztal tele van friss fehérneművel, amit
hoztak. Mindjárt vacsorázunk, ebédre mákosrétes volt.”
(Karinthy Frigyes: Naplóm – részlet)

2. a) J. D. Salinger Rozsban a fogó című, 1951-es kultuszregényében (korábbi magyar fordításának címe Zabhegyező) a tizenhat éves Holden az életkorának megfelelő
szlenget beszéli. Az alábbi részletben a húgával beszélget. Ez alapján fogalmazzátok meg a véleményeteket: a
2015-ös magyar fordítás hitelesen adja vissza egy tizenéves beszédét?
b) Keressétek meg és hasonlítsátok össze a korábbi, 1964ben született magyar fordítás megfelelő részletével!
c) Mit gondoltok Holden véleményéről az ügyvédekkel
kapcsolatban? Milyen személyiség lehet Holden a beszédmódja és a véleménye alapján?
d) Figyeljétek meg a szövegben a társalgási stílus szóhasználati, mondattani és szerkesztésmódbeli jellemzőit!
„– Jó, akkor mondj valami mást. Hogy mi lennél szívesen. Tudós, jogász, ilyesmi.
– Tudós nem lehetnék. A tudományokhoz én béna vagyok.
– Jó, akkor jogász. Mint a papa, meg minden.
– A joggal semmi baj, azt hiszem, de engem speciel
nem vonz – mondom. – Mert az, mondjuk, oké, ha egy
ügyvéd ártatlan csávók életét menti meg, satöbbi, de
nem ezt szokták csinálni. Hanem csak a lóvéra hajtanak,
meg golfoznak, meg bridzseznek, meg veszik a verdákat, meg isszák a martiniket, és arcoskodnak. Ráadásul
még ha ártatlan csávók életét mented is meg, satöbbi,
honnan tudod, hogy azért csinálod-e, mert tényleg az
életüket akarod megmenteni, vagy csak mert baromi
jó ügyvéd akarsz lenni, hogy vállon veregessenek, és
per végén gratuláljanak neked a tárgyalóteremben a
riporterek meg a népek, mint a szar mozifilmekben?
Honnan tudod, mikortól kamuzol? Azt sajnos nem tudhatod.”
(J. D. Salinger: Rozsban a fogó – részlet.
Fordította: Barna Imre)
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3. Egy majdnem százéves illemtankönyvből való az alábbi részlet:
„A hazakísérés megengedését a következőképp kérhetjük: – Boldognak érezném magam, ha azon szerencsében részesít, hogy nagysádat hazakísérhessem.
Vagy: – A mai mulatság élvezete csak úgy lesz teljes,
ha nem utasítja vissza kérésemet, mely abból áll, hogy
nagysádat hazakísérnem szabad legyen. Vagy: – Nagysád sokkal kegyesebb, hogysem kérelmem eredménytelen maradna aziránt, hogy részesítene azon reám
nézve valódi nagy szerencsében, hogy nagysádat hazakísérhessem. Vagy: – Meg fog bocsátani nagysád, ha
kíséretem felajánlani bátorkodom. Vagy: – Ha nagysádnak nincs ellenére, legboldogabbnak érezném magamat, ha nagysádat hazakísérni szerencsés lehetek. Elváláskor meleg, hosszas kézszorítás nagyon eredményes.
S ha ilyenkor kérünk engedelmet egy vizitre, nem igen
fogják megtagadni. Főleg ha választottunkal sokat táncoltunk.”
(Forgó Jenő: A társalgás és udvarlás könyve – részlet)

a) A régiességen túl milyen stílusárnyalatot éreztek a példamondatokban? Milyen stíluseszközökkel élnek a példamondatok? Jellemezzétek szóhasználati és mondattani
szempontból!
b) Írjatok hasonló jelentésű mai példamondatokat úgy,
hogy a korabeli szövegben felismert stílusárnyalatot is
tükrözzék!
4. Az internetes társalgásnak, az „írott beszélt nyelvnek” is
megvannak a tipikus szófordulatai, nyelvi paneljei. Milyen
paneleket használnátok az alábbi beszédhelyzetekben?
• egy holnapi találkozót beszéltek meg
• érdeklődsz, hol van éppen a barátod
• születésnapján köszöntöd a barátodat
• kiderült, hogy elmarad a holnapi kémiaóra
• szombati házibulira hívod meg az ismerőseidet
• megdicséred a barátod új biciklijét
5. Nézzetek utána a Magyar etimológiai szótárban az
alábbi töltelékszavak eredetének és pontos jelentésének!
(A szótár internetes változatát megtaláljátok az Arcanum
Kézikönyvtár weboldalán a lexikonok között.)
• voltaképpen
• hát
• tehát
• na/no
• ugye
• nos
• egyáltalán/egyáltalában
• hovatovább
6. Keressetek szólásokat vagy közmondásokat az alábbiak kifejezésére! Rendezzetek versenyt! Ki talál három perc
alatt több megoldást?
kockáztat; veszít; töpreng; enged a kérésnek; szembesíti a hibájával; pazarol; eltűnik; becsap; téved; elkésik;
ragaszkodik a véleményéhez; vállalja a tette következményeit; fél; elege van; kíváncsiskodik; együttműködik;
csodálkozik; megrágalmaz; szegény; éhes; türelmetlen;
ártalmatlan; egyformák; gyáva; kitartó; értelmetlen

7. a) Alkossatok párbeszédet, amelyben minél többet
felhasználtok az alábbi közmondásokból a helyes jelentésükben! Olvassátok fel egymásnak! Milyen tartalmi és
stílusbeli következményei vannak az egymás után halmozott közmondásoknak?
Aki á-t mond, mondjon b-t is! Kétszer ad, aki gyorsan
ad. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Nem esik
messze az alma a fájától. Nem mind arany, ami fénylik.
Sok beszédnek sok az alja. Jó bornak nem kell cégér.
Minden csoda három napig tart. Aki nem dolgozik, ne
is egyék. Többet ésszel, mint erővel. Egy fecske nem csinál nyarat. Szégyen a futás, de hasznos. Gyakorlat teszi
a mestert. Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. A
hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.
Jóból is megárt a sok. Amit szabad Jupiternek, nem
szabad a kisökörnek. Vén kecske is megnyalja a sót.
b) Írjatok rövid történetet, amelynek utolsó mondata
(csattanója) egy közmondás! Olvassátok fel vagy játsszátok el az utolsó mondat elhangzása nélkül, és az osztály
találja ki a záró közmondást!
8. Végezzetek közvéleménykutatást különböző életkorú
ismerőseitek között, majd vitassátok meg, elfogadható-e
a tegeződés az alábbi esetekben!
• első osztályos kisdiák a tanítónénit
• tizedikes fiú a húszéves bolti eladólányt
• húszéves bolti eladólány a negyvenéves férfi vásárlót
• rendőr a tizennyolc éves fiút vagy lányt, akik útbaigazítást kértek
• rendőr az ötvenéves bankrablót
• hatvanéves férfi tanár a harmincéves nőt, volt tanítványát, aki nem tegezi őt
• televíziós műsorvezető húszéves sportoló riportalanyát, ha nem ismerik egymást korábbról
9. Milyen stílusréteg és stílusárnyalat jellemzőit találjátok
meg az alábbi újságcikk-részletekben? Jellemezzétek szóés mondathasználatukat, valamint szerkesztésmódjukat!
Keressetek tényközlő és véleményközlő részleteket bennük!
„Az ürömlevelű parlagfű az országos szántóföldi gyomfelvételezések eredményei szerint a legfontosabb,
legnagyobb borítást elérő gyomnövényünk. Hosszú
magtúlélése és a vegetációs időn belüli folyamatos csírázása rendkívül megnehezíti visszaszorítását. A lakosság jelentős része (15-20 százaléka) érzékeny a parlagfű
pollenjére. Pozitívumként említhetjük, hogy a parlagfű
által talán a többi inváziós fajra is sikerül ráirányítani a
figyelmet.”
„A különféle hajónak látszó tárgyakkal versenyzésnek
szép hagyományai vannak a világban és hazánkban
is. A legszebb nevű közülük talán a felsőtárkányi Úszó
Alkalmatlanságok Világbajnoksága, ám méltán híres lehetne a hartai Őrült Hajók Versenye is, amit most hét
végén rendeznek meg hatodik alkalommal. A verseny
látszólag pár száz méter megtételéről és az 50 korsó
sör elnyeréséről szól. Valójában persze a buli a lényeg, a
„hajók” többségénél többet számít a látvány és a show,
mint a sebesség.”

10. A reklámok előszeretettel használnak fel állandósult
szókapcsolatokat vagy azok módosított formáit. Ilyenek
például: Mindent a szemnek! (szemüvegkeret reklámja);
Lakásban otthon vagyunk! (lakásbiztosítás reklámja); Szállunk rendelkezésére! (légitársaság reklámja).
Készítsetek reklámplakátot vagy reklámfilmet, amelynek
középpontjában egy állandósult szókapcsolat vagy annak
módosított alakja áll! Választhattok a következőkből is:
szót ért;
állja a sarat;
gyerekcipőben jár;
valamire fáj a foga;
ember legyen a talpán;
mosom kezeimet;
ez nem az én asztalom;
derült égből villámcsapás;
nem enged a negyvennyolcból;
labdába sem rúghat;
magasra tette a lécet.
11. Milyen közmondásokat alakítanak át az alábbi sajtónyelvi mondatok? Melyiket tartjátok ötletesnek, hatásosnak, melyiket nem? Indokoljátok is a véleményeteket!
Rosszfiú rosszfiúnak nem vájja ki a szemét.
Vasutas vasutasnak farkasa.
A maradék pénzből pedig élnek majd, mint Marci Hatvanban.
Csöbörből gödörbe esett a vállalkozásuk.
Egyik szemünk sír, a másik beteg.
Egyik 19, a másik eb.
Egy csóró, ág is húzza csapat próbálkozott.
A ló is több lábon áll.
12. Nevezzétek meg, milyen állandósult szókapcsolatokon alapulnak az alábbi sajtónyelvi mondatok, és milyen
stílushibát vétenek?
Fel kéne oldanunk ezeket a tilalomfákat.
A pálya talaja nehezen emészthető a játékosok számára.
A játékosok maradnak inkább a fakó mezben, mert az
nőtt a szívükhöz.
Minden bajunkat egy ügyes huszárvágással a másik
nyakába varrjuk.
Vajon újra dermedt jégkorszakkal veti-e árnyékát a
nemzetközi viszonyokra a hidegháború?
A következő idényben szeretnék kiköszörülni a súlyos
csorbát.
Rég tettek ilyen súlyos pontot bunda végére.
Nem estek neki, mint borjú az új kapunak.
A pokol kapui jó szándékkal vannak kikövezve.
Ez a körülmény a remények és ellentétes törekvések
lavináját indította el.
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13.

A tudományos stílus
Miért foglalkozzunk tudományos szövegekkel?
Tudományos stílusban megírt szövegekkel egyáltalán
nem csak azok találkoznak, akiknek a tudományos kutatás a hivatásuk. Lépten-nyomon jelen vannak a hétköznapjainkban is. Ha a globális felmelegedésről olvasunk
újságcikket, ha az orvos elmagyarázza egy betegség okait,
vagy ha egy új háztartási gép működését szeretnénk megérteni, ugyanúgy tudományos stílusú szövegekkel van
dolgunk, mintha egy kiránduláson a tanösvény magyarázó tábláit olvassuk vagy egy templom építészeti érdekességeiről hallgatunk valakit. És persze az iskola világában
is nap mint nap jelen van: a tanórai kiselőadás, a tanári
magyarázat és a tankönyvek leckéi is ide tartoznak. Ezekben a hétköznapi helyzetekben általában nem szigorúan
tudományos, hanem közérthetőbb, ismeretterjesztő
szövegekkel találkozunk. A tudományos stílusú szövegek
olvasásában és értelmezésében tehát mindenkinek érdemes némi jártasságot szereznie. 1. 2.
Hogyan döntsünk a stílusunkról?
A tudományos stílusú szövegek műfaját és stíluseszközeit a kommunikációs helyzet határozza meg: a téma, a
közönség, az elérendő cél, a konkrét beszédhelyzet. Ezek

alapján az ebbe a stílusrétegbe tartozó szövegek nagyon
sokfélék lehetnek. Szigorú tudományos elvárásoknak
kell megfelelnie, mégis más a stílusa egy akadémiai előadásnak, ha természettudományos vagy ha éppen filozófiai
témáról szól, de ugyanarról a témáról is máshogy kell beszélni, ha tudósokból vagy ha középiskolás diákokból áll a
hallgatóság. A tudományos stílus gyakoribb írásbeli műfajai: tanulmány, értekezés, esszé, szakvélemény, kritika,
szakkönyv, monográfia (egy témát részletesen bemutató
szakkönyv), tankönyv. A szóbeli műfajok is sokfélék: tudományos előadás, vita, prezentáció, felszólalás, ismeretterjesztő kiselőadás, felelet. 3.
Mi jellemzi a tudományos stílust?
A tudományos szövegek alapvető célja a pontosság és az
egyértelműség. A szaktudományos értekezések a téma
szakértőinek szólnak, a közérthetőség itt másodlagos
szempont – szemben az ismeretterjesztő szövegekkel,
ahol közérthetőségre és bizonyos fokú hatáskeltésre kell
törekedni. A tudományos stílus szókincsére jellemző,
hogy sűrűn használ szakszavakat, szakkifejezéseket és idegen szavakat is, az úgynevezett zsargont. A szakszövegeknél elvárás az adott tudományterület szakszókincsének,
az úgynevezett terminológiának a pontos használata.
A szakszavakat mással nem helyettesíthetjük, illetve más
értelemben nem használhatjuk. Mondatainak túlnyomó
többsége tényközlő, tájékoztató. Az érzelemkifejezést,
személyességet kerüli.
A tudományos stílus pontosságra és világosságra törekszik, ehhez gyakran többszörösen összetett alárendelő
mondatokat, világos mondatszerkezeteket használ. Túlnyomó többségben vannak benne a kijelentő mondatok.
Szerkesztésmódját is a világosságra törekvés határozza meg: tételmondatokra épülő bekezdéseket alkalmaz,
gyakoriak az előre- és visszautalások, az összefoglalások,

Feladatok
1. A tévében nagyon népszerűek az ismeretterjesztő
csatornák műsorai. Ha van
kedvencetek, mutassátok
be az osztálynak!
• Mi tetszik benne nektek?
• Milyen tudományághoz áll
közel?
• Milyen eszközökkel teszi
érdekessé, színessé, szórakoztatóvá a témáját?
2. Tudjátok-e, mit jelentenek, és milyen területről
valók az alábbi szakkifejezések?
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• bakhát, herbicid, remontálás,
• varicella, bronchitis, akut
• diﬀerenciálmű, biturbó, oktánszám
3. „Az evolúció során a fajok
örökölhető tulajdonságai
megváltoznak.” Fogalmazzátok át ezt a mondatot úgy,
ahogyan az alábbi kommunikációs helyzetekben szerepelhetne!
a) óvodásoknak szóló tévés
ismeretterjesztő műsor

b) biológuskonferencia egyik
előadása
c) rockzenekar dala
d) beszéd a globális felmelegedés miatt tartott utcai
demonstráción
e) televíziós bulvárműsor
4. Bizonyára mindannyian
jártasak vagytok valamenynyire egy-egy sportág, zenei
stílus vagy hobbi szaknyelvében!
a) Gyűjtsétek össze egy általatok választott területről
azokat a szakkifejezéseket,

amelyekről
feltételezitek,
hogy az osztálytársaitok egy
része nem ismeri, de ti tudjátok a pontos jelentésüket!
Írjátok le ezek pontos meghatározását!
b) Ismer-e valaki olyan szakkifejezést, amelynek senki
más nem ismeri a pontos
jelentését?
5. A következő mondat
egy pszichológiai szakfolyóiratból való: „A számítógép
által létrehozott virtuális realitásban való tudatos fizikai

következtetések. Szigorú követelmény a logikus, áttekinthető, az ok-okozati összefüggéseket érthetővé tevő szerkesztésmód.
A tudományos stílus azon írásbeli műfajai, amelyek
nem ismeretterjesztő célzatúak, gyakran kifejezetten nehéz olvasmányok, amelyekkel csak a témában jártasak
birkóznak meg. Szóbeli műfajai valamivel oldottabbak az
írásbelieknél, hiszen itt nincs lehetősége a hallgatónak a
visszalapozásra, elidőzésre a nehezebb részleteknél. 4.
5.

Hogyan hivatkozzunk?
A tudományos szövegek gyakran utalnak más szerzőkre
vagy idéznek tőlük, hiszen a tudomány lényegéhez tartozik a nemzetközi együttműködés a kutatásokban. A
hivatkozások szerepe a tudományos életben rendkívül
nagy: az egyes kutatók tudományos munkájának objektív
értékmérője az, hogy más tudósok hányszor hivatkoznak
az írásaira. A hivatkozásoknak, utalásoknak és idézeteknek nagyon pontosaknak kell lenniük. A hivatkozásoknak
tartalmazniuk kell a szöveg eredeti megjelenésének adatait: szerző, cím, kiadó, évszám, oldalszám. Egyre gyakrabban hivatkoznak a tudományos munkák is internetes
forrásokra, ezeknél is meg kell adnunk a pontos elérhető-

jelenlétérzés a realitásban
való létezés igényének a
közvetlen felfüggesztésével,
a szkeptikus és kritikus realitáskontroll-stratégiák időleges gátlásával jár.”
a) Milyen tényezők nehezítik
a mondat megértését?
b) „Fordítsátok le” hétköznapi nyelvre a mondatot úgy,
hogy lehetőleg pontosan
ugyanezt fejezze ki!
c) Mit gondoltok, miért nem
fogalmaz hétköznapibb stílusban a tanulmány?

6. Válassz egy témát az
alábbiak közül!
• A szén-dioxid szerepe a
globális felmelegedésben
• A 20. századi magyar történelem tanulságai
a) Járj utána a témának, készíts jegyzeteket!
b) Készítsd el egy kb. kétoldalas esszéfogalmazás vázlatát!
c) Írd meg az esszé bevezetését és a kifejtés egy bekezdését!
d) Alkossatok négyfős csoportokat! Állapodjatok meg

séget, és – mivel az interneten elérhető szövegek változhatnak – az utolsó hozzáférés, letöltés idejét is.
A tudományban kiemelt jelentősége van a plágium
elkerülésének: szigorúan tilos valakinek a gondolatát a
forrás megjelölése nélkül úgy felhasználnunk, mintha az
a sajátunk lenne.
Hogyan írjunk esszédolgozatot?
Az iskolai dolgozatok esetében is elvárás a tudományos
stílus megfelelő szintű alkalmazása. Legkésőbb az érettségi idejére ebben mindenkinek gyakorlatot kell szereznie. Íme néhány részlet a középszintű magyar nyelv és
irodalom érettségi hivatalos javítási-értékelési útmutatójából: a dolgozat akkor kaphat magas pontszámot, ha
„kifejtett, indokolt, tárgyszerű állításokat, következtetéseket” tartalmaz; gondolatmenete „tudatosan felépített,
arányos tagolású”; „megfelelő nyelvi regisztert” használ,
„megfogalmazása és mondatszerkesztése választékos, világos”; szókincse „pontosan alkalmazott, kifejező, árnyalt,
következetes”. Hasonló elvárások szerepelnek a történelemérettségi javítási-értékelési útmutatójában is, ahol
kifejezett szempont a szaknyelv használata és a logikus
megszerkesztettség.

három szempontban, amelyek szerint értékelitek a
munkákat!
e) Minden csoporttag írjon
két-három mondatos értékelést a megbeszélt szempontok szerint!
f) Pontozzátok egymás
munkáját mindhárom szempontból 1-10-ig!
g) A kapott értékelések figyelembe vételével írjátok
meg a kétoldalas esszét!
7. a) Válasszatok egy
TED-előadást a ted.com

vagy a tedxdanubia.com oldalon, nézzétek meg, majd
készítsetek róla hagyományos vázlatot, prezentációt,
infografikát!
b) Értékeljétek a látott előadást az alábbi szempontokból!
• érthetőség
• szóhasználat
• logikus felépítés,
• a beszéd nonverbális eszközei
• testtartás, mozgás
• kapcsolattartás a közönséggel
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Egy jól megírt esszéfogalmazáshoz ajánlott a következő lépéseket megtenni: 1. A feladat minden megadott
szempontját gondold végig! 2. Készíts jegyzeteket! 3. A
jegyzeteidet rendezd el valamilyen grafikai szervező segítségével (gondolattérkép, szemponttáblázat, halmazábra stb.)! 4. Válaszd szét a fontosabb és kevésbé fontos
gondolataidat, és ennek megfelelő részletességgel fejtsd
ki őket! 5. Készíts vázlatot! 6. Gondolatmeneted legyen
egységes, a szerkezeti egységek logikusan kapcsolódjanak
egymáshoz! 7. A bekezdések egy-egy tételmondat köré
épüljenek! 8. Az elkészült fogalmazást olvasd végig, hogy
szerkesztésmódja és stílusa megfelel-e az elvárásoknak!
6.

Milyen a jó prezentáció?
Az iskolában gyakran kell a diákoknak prezentációt készíteniük, de a felnőttek hétköznapi, munkahelyi életében
is nagyon gyakori ez a műfaj. Szaktudományos témában
is gyakori, hiszen például egy tudományos konferencián
is alkalmazzák az előadók, de mint személyes és élő műfaj, olyan lehetőségek rejlenek benne, amelyekre az írásos
műfajok nem alkalmasak. Mivel közvetlenebb hatást érhetünk el vele, az ismeretterjesztés megfelelő műfaja lehet
a prezentáció. A színvonalas és hatásos prezentációhoz
érdemes a következőket végiggondolnotok:

BiBlia és kommunikáció
A torinói lepel a világtörténelem egyik legrejtélyesebb
tárgya. A hagyomány szerint Krisztus halotti leple volt,
s a szöveten ma az ő arca rajzolódik ki. A tudományos
kutatások hol kevéssel, hol sokkal későbbinek tartják,
ám bizonyos tudásunk ma sincs róla, a kutatások most
is folynak. A lentebbi részletet azért idézzük egy cikkből,
mert jól mutatja a tudományos stílus néhány jegyét.
Megfigyelhetjük, hogy pontos hivatkozást ad, honnét
tudja, amit tud: a Thermochimica Acta című szakfolyóiratból. Óvakodik tőle, hogy a tudott dolgokat kikerekítve pontos kort adjon meg, ehelyett óvatosan csak egy
időszakot jelöl meg: valamikor a két dátum között keletkezett. Tudományos szakkifejezéseket használ: radiokarbon vizsgálat, mikrokémia, vanillin, lignin, hőbomlás.
Többszörösen összetett, 3-4 tagmondatból álló mondatokat is alkalmaz.
A Thermochimica Acta című szakfolyóiratban megjelent legújabb szakvélemény szerint a lepel legalább
1300, de legfeljebb 3000 esztendős lehet. Raymond
Rogers az újabb szakvélemény kifejtője leszögezi:
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1. Megbízható forrásokból dolgoztunk? 2. Feltüntettük a forrásainkat? 3. Arányosan építettük fel az előadást? Szerepel benne bevezetés, kifejtés és összegzés?
4. Logikusan épül fel az előadás? 5. A vetített diákon
arányosan szerepel kép és szöveg? 6. A vetített szövegek
vázlatosak? (Nem a diák szövegét mondjuk fel az előadásban!) 7. A vetített képek, ábrák jól szemléltetnek?
8. A diák áttekinthetőek? Igényesen kivitelezettek? 9.
Előadásunkban megfelelően használjuk a szaknyelvet?
10. A beszédünk érthető, világos? Fejből beszélünk? 11.
Törekszünk a hallgatósággal kapcsolatot tartani? 12. Ha
csoportban dolgozunk: minden résztvevő arányosan
szerepel az előadásban?
A prezentációban érdemes sokféle vizuális eszközzel élni: kép, kisvideó, ábra, diagram, táblázat, grafikon,
infografika stb. Ezek nagyon megkönnyíthetik a mondanivalónk érthető és hatásos átadását, hiszen az elmondott szövegnél hatékonyabbak, rövidebb idő alatt több
információt tudnak közölni.
Az infografika egy hosszabban kifejthető téma vázlatát jelenti, kulcskifejezésekkel, ábrákkal, jelekkel, logikus, vizuálisan hatásos elrendezésben, ami a téma gyors
megértést segíti. Ennek a tankönyvnek minden leckéjéhez találsz egy-egy infografikát. 7.

kutatásai és kémiai tesztjei azt igazolják, hogy az
1988-ban radiokarbon vizsgálat alá vett részeket egy
középkori „foltból” vágták ki. Ezt a foltot akkor varrták rá a lepelre, amikor az egy tűzben megsérült, s így
nyilvánvalóan félrevezette az 1988-as elemzést végző szakembereket. […] Rogers kutatási eredménye
azon alapul, hogy a mikrokémiai tulajdonságok nem
azonosak a lepel egészében: a radioaktív vizsgálat
mintája és a „holland” anyag ugyanis tartalmaz
vanillint, ám ez a vegyület hiányzik a lepel többi, nagyobbik részéből. A vanillin a lignin nevű vegyi anyag
hőbomlásakor keletkezik. (A lignin számos növényben, növényi eredetű anyagban, így a lenvászonban
is megtalálható, bomlásából pedig a szóban forgó
szövet korára is következtetni lehet.)
(Peter Bertus-Barcza: Mégis igaz lehet a turini lepel?Forrás: ng.24.hu)
1. Alakítsátok át a szöveget egy diákok számára szóló tudományos-ismeretterjesztő stílusú cikké!
2. Válasszatok egy Bibliában szereplő tárgyat a természeti vagy épített környezetből, és írjatok róla tudományos stílusú leírást!
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14.

A hivatalos stílus
Hogyan szabályozza a társadalom a viselkedésünket?
A társadalomban élő ember viselkedésére és ennek
részeként a nyelvhasználatára sokféle kimondott és kimondatlan szabály vonatkozik. Különösen sok szabály
vonatkozik azokra a helyzetekre, ahol állampolgárként
valamilyen hivatalos ügyben, ennek megfelelő szerepben kell megnyilvánulnunk. Ilyen lehet például egy
szerződés megkötése, az ügyintézés valamilyen hivatalban vagy a szavazás a képviselő-választáson. Ezek mindegyike olyan helyzet, amelyben meghatározott szabályok szerint kell eljárnunk, ami a társadalom tagjainak
jól szervezett együttműködését szolgálja.
Az természetes, hogy egy szerződés tartalmát és formáját szigorú szabályok határozzák meg, de ezt kiegészítik a magatartásformákkal kapcsolatos elvárások is:
egy tárgyaláson vagy hivatalban a viselkedésünk, beszédünk, öltözetünk is meg kell hogy feleljen ezeknek. Sok
munkahelyen ez utóbbiakra is írott szabályok vonatkoznak.
A nyelv, amelyet hivatalos helyzetekben használunk,
ezeknek a magatartásformáknak a része. Kötött szabályok vonatkoznak erre is: a hagyományban rögzült

elvárások, nyelvi formák, szófordulatok, műfaji kötöttségek stb. be nem tartásának komoly következményei
lehetnek. A korábban megismert stílusrétegek nem állítanak bennünket ilyen feladat elé: a társalgási és a publicisztikai stílus jellemzőivel nagyrészt spontán tanulás
útján ismerkedünk meg, és a tudományos stílusra is igaz,
hogy aki egy adott tudományban jártasságot szerez, ezzel együtt többé-kevésbé a nyelvhasználat elvárásaival is
megismerkedik. A hivatalos stílusú szövegek jellemzőit,
formai elvárásait azonban akkor is ismernünk kell a boldoguláshoz, ha nagyon kevés gyakorlati tapasztalatunk
van ezen a téren.
Miért kell személytelennek maradnunk a hivatalos ügyekben?
Azokra az intézményekre, amelyekkel állampolgárként
hivatalos kapcsolatba kerülhetünk, amelyeknek döntései, eljárásai hivatalos mederben zajlanak (bíróság, törvényhozás, bank, rendőrség stb.), fokozottan jellemző
a hivatalos stílus használata. Ezekben a helyzetekben
elsősorban nem az egyéniségünk, a személyiségünk, a

Feladatok
1. Válasszátok ki az alábbi kifejezések közül azokat, amelyek nem szerepelhetnének
egy hivatalos levélben! Választásotokat indokoljátok!
kérem, szíveskedjenek
ügyemben eljárni…
számomra rendkívül kellemetlen
döbbenten láttam, hogy a
Karesz…
tájékoztatom, hogy panaszát…
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odaadó hívük:
Kovács Annamária
a rendelet elképesztő tévedésektől hemzseg
ez azért már nekem is sok
volt…
2. Az alábbi sajtóhír egy
bulvárújságban jelent meg.
Fogalmazzátok át úgy, ahogyan a rendőrség szóvivője
számolna be róla egy hivatalos közleményben!
A zsaruk akcióhősökhöz
méltó jelenetben csaptak
le a brutális bűnözőkre.

3. Az alábbiakban egy adásvételi szerződés szövegéből vett
részleteket olvashattok. Jellemezzétek a szó- és mondathasználatát, valamint szerkezeti felépítését!
Vételár, fizetési határidő
A Vételárat Vevő az alábbiak szerint fizeti meg Eladó részére:
a) 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű vételárrészletet Vevő legkésőbb 2020. év 12. hónap 20. napjáig banki átutalással fizet meg Eladó … banknál vezetett
… számú bankszámlájára, mely összeget a Szerződő Felek
foglalónak tekintenek. Eladó a foglaló számláján történő
jóváírásáról ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatot köteles
Vevőnek átadni.
b) Vevő a vételár fennmaradó részét, 16.750.000 Ft összeget, azaz tizenhatmillió-hétszázötvenezer forintot 2021. év
02. hónap 20. napjáig banki átutalással fizet meg Eladó …
banknál vezetett … számú bankszámlájára.

magánéletünk kérdései a fontosak, hanem az, hogy egy
állam, egy társadalom polgárai vagyunk, állampolgári
szerepben nyilvánulunk meg. Ennek legfontosabb nyelvi következménye, hogy a hivatalos stílus tárgyilagos és
személytelen marad, benne a személyes érzelmeknek,
az egyéniségnek nagyon kevés tere van.
A hivatali eljárásokkal kapcsolatos elvárások magyarázzák azt is, hogy a hivatalos stílus legfőbb célja a pontosság, egyértelműség. Ha az állampolgárokat érintő
szabályok, intézkedések félreérthetők, többféleképpen
alkalmazhatók, vagy ha bizonyos területek szabályozatlanok, az súlyos gondokat jelenthet a társadalom működésben. 1. 2.
Milyen műfajokkal találkozhatunk az ügyeink intézésekor?
Hivatalos stílusú szövegekkel gyakran találkozunk a hétköznapokban is, legtöbbször írásos formában: az iskolai házirend, egy igazgatónak címzett kérvény ilyen, és
mindaz a tájékoztatás vagy felszólítás, ami a szüleitek
részére a hivataloktól, banktól, intézményektől érkezik,
illetve a hírekben is hallunk ilyeneket, ha például egy
sajtótájékoztatón egy új törvényről, rendeletről számolnak be. A fontosabb műfajai írásbeliek: jogszabályok,
törvények, rendeletek, közlemény, felszólítás, értesítés,
kérvény, meghatalmazás, elismervény, hivatalos levél,
jegyzőkönyv, önéletrajz. Szóban ritkábban használatos,
általában valamilyen jogi természetű ügy megbeszélésekor, például szerződéskötéskor, bírósági tárgyaláson.
A hivatalos stílusú szövegek kommunikációs funkciója
a tájékoztatás és a felhívás, a kifejező funkció gyakorlatilag teljesen hiányzik belőle, érzelmeket, hangulatot
nem közvetítenek. A társalgási nyelvtől ez a stílusréteg
áll a legtávolabb, hiszen a spontaneitást, az egyéni megformálást alig tűri meg, ez éppenséggel hibának számít
benne. A legtöbb hivatalos szövegre igaz, hogy cselek-

4. Az interneten számos
hivatalos szöveghez találtok
mintát.
a) Keressetek mintákat a következő műfajokhoz: meghatalmazás,
elismervény,
jegyzőkönyv! Válasszátok
ki az egyik dokumentumtípust, majd készítsetek egy
infografikát vagy egy vlogbejegyzést vagy egy posztot a következő címmel: Öt
tanács, hogyan írjunk meghatalmazást/elismervényt/
jegyzőkönyvet!

Valamilyen nagyobb, zajjal járó tevékenységet végzünk, vagy egy zenével is járó rendezvényt szeretnénk rendezni otthonunkban. Ha erre készülünk, a
szomszédokat erről egy hivatalos stílusban megfogalmazott hirdetményben előzetesen értesítenünk
kell. Fogalmazz meg két hirdetményt a következő
témákban: új lakóként felújítjátok a lakást; lakásavató bulit tartotok!

vésértékűek, azaz amikor egy ilyen írásos vagy szóbeli
szöveg eljut a címzetthez, azzal olyan cselekvés is megtörténik, aminek következménye van: a kihirdetett törvényt be kell tartanunk, a kapott felszólítás szerint kell
eljárnunk, a kérvényre válaszolnunk kell stb. 4. 5.
Mitől válik egy hivatalos szöveg pontossá és
egyértelművé?
A hivatalos szövegek nyelve is szabályozott: a műfaji elvárásokon túl a hagyományban rögzült a szókincsük, gyakran használt nyelvi fordulataik. Alapja a jogi
szaknyelv, szakkifejezésekkel, gyakori latin eredetű
idegen szavakkal. A szokásosan vagy éppen kötelezően
használt szakkifejezések és nyelvi fordulatok, állandósult szókapcsolatok is a pontosságot szolgálják (pl. jogi
személy, szerződő fél, végzés, elbirtoklás, zálogjog, felperes;
jogerőre emel, börtönben letöltendő szabadságvesztés; bün-

b) Találjatok ki olyan humoros szituációt, amelyben
mindhárom műfajú szövegre szükség van! Írjátok meg
a hivatalos szövegeket, és
játsszátok el a jelenetet!

levelet, amelyben kéritek,
hogy tekintsenek el a díj
megfizetésétől, indoklásként pedig bizonyítsátok,
hogy már befizettétek a kérdéses összeget!

5. Felszólítást kaptatok mobilszolgáltatótoktól, hogy
fizessétek be a március havi
díjat, aminek befizetési ideje
egy hete lejárt. Ti tudjátok,
hogy az említett számlát
határidő előtt befizettétek.
Fogalmazzatok egy olyan, a
mobilszolgáltatónak szóló

6. Sok magyar jogi szakkifejezés jelentését nem ismerik
pontosan a laikusok. Nézzetek utána, mit jelentenek
a következők: elbirtoklás;
elévülés; kezesség; zálogjog;
szolgalmi jog; haszonélvezet!

7. Fogalmazzátok meg a
következő mondatok lényegét, majd segítségükkel
mutassátok be a hivatalos
stílust!
A befizetés elmulasztása esetén megkeresés hiányában
letiltó végzést fogunk folyamatba helyezni.
További bizonyítékként fogadta el a bíróság a rendőrök
által a vádlottak, illetve X. Y.
által használt gépkocsira vonatkozó szemle megtartásáról készített jegyzőkönyvet.
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tetés terhe mellett). Gyakran használja az igék főnevesült
alakjait, ezzel is elkerülve a személyességet (pl. befizetés
elmulasztása esetén, a büntetés végrehajtásra kerül). Mondattani jellemzői is az egyértelműségre és pontosságra
való törekvésből következnek, a többszörösen összetett,
alárendelő mondatok használata jellemzi, pontosító kitérőkkel, felsorolásokkal. Szerkesztésmódját a műfaji
kötöttségek határozzák meg: logikus, világos felépítés,
egyértelmű tagolás jellemzi, gyakran sorszámozással,
sok előre- és visszautalással. 3. 6. 7.
Miből fakadnak az elterjedt stílushibák?
A hétköznapi ember gyakran visszariad a jogi nyelvezettel megírt szövegektől, a pontosságra törekvés an�nyira összetetté, bonyolulttá teheti ezeket, ami már a
megértést nehezíti. Van néhány olyan stílusbeli jellegzetességük is, amelyek kerülendők. Ilyen elsősorban
a terjengősség, az úgynevezett terpeszkedő kifejezések
használata az odaillő rövidebbek helyett (alkalmazásra
kerül, intézkedés foganatosítására került sor, belépést eszközöl). Különösen nehézzé válhatnak a tömörségre és személytelenségre törekvő megfogalmazások (pl. A Büntető törvénykönyv 99. §-a alapján rendelkezett a bíróság az
I. r. és II. r. vádlottak által előzetes fogva tartásban töltött
idő szabadságvesztés büntetésbe történő beszámításáról.).
Ilyen esetekben a tömörséget alárendelő mondatszerkezettel és cselekvő igék használatával oldhatjuk fel.
Gyakoriak az olyan többszörösen összetett mondatok,
amelyek tagmondatai is sok bővítményt tartalmaznak

Biblia és kommunikáció
A Biblia szövegeiről sok mindent el tudunk képzelni, azt
azonban, hogy a hivatalok, ügyosztályok, minisztériumi rendeletek és eljárásrendek stílusában beszél, talán
a legnehezebben. Pedig erre is látunk példát az Ószövetségben: amikor Mózes előírásokat fogalmaz meg a
húsvéti vacsora elkészítéséről és elfogyasztásáról, akkor
olyan szigorúan, precízen és száraz szikársággal fogalmaz, hogy akár egy hivatalos szervezeti protokollnak is
érezhetnénk. Nem éri be a vér és az ajtó megkenésének
előírásával, hanem még azt is rögzíti: izsóppal kell a festést elvégezni. Megtiltja a ház elhagyását az éjszaka folyamán, s maga is előírásnak, hivatalos rendelkezésnek
nevezi az elmondottakat. Stílusa mentes a költőiségtől,
a lényegtelen elemek részletezésétől: célratörő és funkcionális.
Mózes összehívta Izrael véneit mind, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és szerezzetek bárányt családjaitok számára, és vágjátok le, mint húsvéti áldozatot.

66

(pl. A bíróság a 3. számú tanú ismételt elővezetésének elrendelésére irányulóan előterjesztett védői indítványt elutasította, mert az ismeretlen helyen tartózkodó tanú esetében
a kényszerintézkedés végrehajtására a rendőrségnek nincs
lehetősége, más alkalmazható kényszerítőeszköz pedig nem
áll a bíróság rendelkezésére a tárgyaláson való megjelenés
kikényszerítése érdekében.) Ilyen esetben a szöveget érdemes több mondatra tagolni.
Milyen műfajokat kell ismernie mindenkinek?
A hivatalos szövegek legfontosabb műfajaival alaposabban is érdemes megismerkednünk. Hivatalos kérvényeinket, javaslatainkat, panaszunkat hivatalos levélben
fogalmazzuk meg, és a hivataloktól, intézményektől is
ebben a formában kapunk értesítéseket, felszólításokat. Itt is elvárás a tárgyilagos, többnyire személytelen
hangnem és a pontosságra, egyértelműségre törekvés.
A hivatalos levél részei: fejléc a feladó és a címzett megnevezésével, a feladó elérhetőségével és a levél tárgyának
megjelölésével; megszólítás; a tartalom egymondatos
megjelölése majd kifejtése; elbúcsúzás, keltezés, aláírás;
ahol van, a mellékletek megnevezése.
Az írásbeli érettségi feladatai között mindig szerepel egy
úgynevezett gyakorlati szövegalkotási feladat. Ez gyakran valamilyen hivatalos stílusú szöveg, például motivációs levél, hivatalos levél, ajánlás, felhívás megírását kéri.
A hivatalos stílus legfontosabb műfajaival a következő,
gyakorló leckében részletesen foglalkozunk.
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Fogjatok egy izsópköteget, mártsátok az edényben
levő vérbe, s az edényben levő vérrel kenjétek meg
a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Reggelig senki
közületek nem léphet ki házának ajtaján. Ha az Úr
átvonul, hogy lesújtson Egyiptomra, és látja a vért a
szemöldökfán meg a két ajtófélfán, akkor az Úr elhalad ajtótok előtt, s a pusztítót nem engedi belépni házatokba, hogy a csapást rátok hozza. Ezt az előírást
tekintsétek törvénynek, amely minden időben vonatkozik rád és gyermekeidre. Ezt a szokást akkor is tartsátok meg, ha majd bejuttok arra a földre, amelyet az
Úr nektek ad. (Kiv12, 21-25.)
1. Mit gondoltok, milyen esetekben célszerű a fentihez
hasonló hivatalos nyelven megfogalmazni a vallási
előírásokat? Jézus Krisztus nem ezen a nyelven tanít
– hogyan jellemeznétek azt a stílust, ahogyan ő tanít
például a hegyi beszédben? Miért ebben a stílusban
beszél?
2. A ma élő keresztény ember vallási életéhez is kapcsolódnak jogszabályok vagy hivatalos nyelven megírt
egyéb szövegek. Keressetek ilyeneket! Milyen helyzetekre vonatkoznak?
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A HIVATALOS STÍLUS
ÁLLAMPOLGÁRI SZEREPBEN
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SZÓKINCS jogi szaknyelv; latin eredetű szakkifejezések; állandósult szókapcsolatok
MONDATTAN többszörösen összetett alárendelő mondatok; kitérők; felsorolások
SZERKESZTÉSMÓD logikus, világos; egyértelmű tagolás; előre- és visszautalások
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15.

Szövegek
a gyakorlatban
Milyen önéletrajzot írhatunk?
Számos élethelyzetben lehet szükségünk arra, hogy személyünket önéletrajz segítségével mutassuk be. Ilyen
alkalom lehet például egy pályázat, egy ösztöndíjigénylés vagy az álláskeresés is. Tartalmát tekintve megkülönböztetünk általános és szakmai önéletrajzot. Általános
önéletrajzra akkor lehet szükségünk, amikor különösebb
hangsúlyok nélkül, teljes képet szeretnénk adni magunkról, szakmai önéletrajzot pedig – ahogyan neve is mutatja – akkor készítünk, amikor célunk kifejezetten szakmai
jellegű, például egy állás megpályázása.
Az önéletrajz minden esetben tartalmazza a legfontosabb személyes adatainkat (pl. név, születési idő), elérhetőségünket, tanulmányainkat, korábbi és jelenlegi
munkahelyeinket. Inkább az általános önéletrajzban mutathatjuk be például családunkat, hobbinkat, érdeklődési körünket, a szakmai önéletrajz pedig a hivatásunkhoz
szükséges tudásunkat, készségeinket is tartalmazza: például nyelvismeret, elismerések, különböző szakmai tevékenységek. 1. 2. 3.

Formai szempontból hagyományos és modern önéletrajzról beszélhetünk. A hagyományos önéletrajz egy
összefüggő, bekezdésekre tagolt szöveg, amelyet gyakran kézírásos formában kérnek az önéletrajz készítőjétől.
A modern önéletrajz (más elnevezéssel amerikai típusú
vagy új típusú önéletrajz) ezzel szemben az áttekinthetőségre törekszik: vázlatos formában, pontokra tagolva közli
az információkat. 4.
Mire való a motivációs levél?
A motivációs levél az önéletrajzot kísérő, rövid személyesebb hangú, levél formában megírt dokumentum. Az
önéletrajzban tárgyilagosan felsorolt adatokat olyan módon egészíti ki, hogy megvilágítja kitűzött célunk (például megpályázott állás elnyerése) személyes motivációit,
illetve olyan körülményeket is tartalmazhat, amely az önéletrajzba nem fér bele. A személyesebb megfogalmazás
és a kötetlenebb forma arra is alkalmat ad, hogy egyéniségünket is bemutassuk benne.
Mivel levélről van szó, megfogalmazásakor követjük a
levélforma szabályait (pl. megszólítás, elköszönés, keltezés).
Miért fontos hivatalos szövegtípus az interjú?
Egy-egy pályázat vagy állás elnyeréséhez nem csupán írásban kell meggyőznünk a címzetteket. Ezeknek a folyamatoknak gyakran része az interjú is, amely során szóban is
be kell számolnunk tudásunkról, az állással kapcsolatos
tájékozottságunkról, készségeinkről, motivációnkról, rátermettségünkről. Az interjú sajátossága, hogy nem csupán kimondott válaszaink alakítják a hallgatóság véleményét, hanem kommunikációnk nonverbális elemei is (pl.
alkalomhoz illő öltözék, határozottságot és magabiztosságot sugárzó testtartás, jól érthető, megfelelő hangerejű
beszéd).

Feladatok
1. Jelöld az alábbi lehetséges tartalmi elemek mellett,
hogy azok az általános, a
szakmai vagy esetleg mindkettő önéletrajz elemei-e!
(általános: Á; szakmai: SZ;
mindkettő: M)
• iskolai végzettség
• testvérek neve
• szülők foglalkozása
• nyelvismeret
• hobbi
• eddigi munkahelyek
• szakmai elismerések
• születési idő
• szakmai készségek
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2. Nézz utána az interneten, mi az az Europass önéletrajz? Miért érdemes
ilyet készíteni?
3. Válassz egy ismert személyiséget (például kedvenc íród, zeneszerződ,
énekesed, sportolód stb.),
gyűjtsd össze róla a nyilvánosan hozzáférhető információkat, és készítsd el az
europass.hu oldalon található minta alapján az „önéletrajzát”!

4. Csoportosítsd az alábbi
tartalmi elemeket, és nevezd el az egyes csoportokat! (A modern típusú
önéletrajz mely vázlatpontjához tartoznának?)
• horgolás
• Kékes ABC, pénztáros
• B kategóriás jogosítvány
• alkalmasság a csapatmunkára
• német középfokú nyelvvizsga (B2)
• születési hely
• Petőfi Sándor Általános
Iskola

• Mátra Áruház, gazdasági
ügyintéző
• házas
• elérhetőség
• József Attila Gimnázium
• kirándulás
• angol alapfokú nyelvvizsga (A2)
• név
• jó kommunikációs készség

Hogyan épül fel a hivatalos levél?
A magánember és egy intézmény vagy az intézmények
közötti kommunikációnak legjellemzőbb eszköze a hivatalos levél. A hivatalos levél több szempontból is különbözik a magánlevelektől. Az egyik legfontosabb eltérés a
hivatalos stílus: a hivatalos levélben a lehető legtömörebben, lényegre törően, nagyon pontosan fogalmazunk. Kerüljük a személyes megfogalmazásokat, tárgyilagosságra
törekszünk, és természetesen magázó formában fogalmazunk. A hivatalos levél tartalmazza a címzett és a feladó
nevét és címét, a levél 1–2 kulcsszóval megadott tárgyát,
a hivatalos megszólítást (pl. Tisztelt Igazgató Úr!), a levél
végén keltezést (pl. Budapest, 2019. április 26.), hivatalos
záróformulát (leggyakrabban: Tisztelettel, Köszönettel),
valamint a teljes nevet tartalmazó aláírást. 5.
Mikor van szükség kérvényre, meghatalmazásra,
elismervényre?
A hivatalos ügyintézés gyakori szövegtípusai: a kérvény, a
meghatalmazás és az elismervény.
A kérvény hivatalos kérés, amelyet valamely, a kérésünk tekintetében illetékes hivatalnak címzünk, és a hivatalos levélben bemutatott formában fogalmazzuk meg. A
megszólítás után röviden és világosan megfogalmazzuk
a kérésünket, majd bemutatjuk, hogy kérésünknek mi a
(jogi) alapja, milyen indokokkal tudjuk azt alátámasztani.
A levél végén érdemes megismételni a kérést.
Meghatalmazás írására akkor lehet szükségünk, amikor hivatalos ügyünkben nem tudunk személyesen eljárni, és arra valaki mást kérünk fel. A meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott
adatait, a meghatalmazás pontos tárgyát (például ajánlott
levél átvétele a postán), a meghatalmazás érvényességének idejét, aláírásunkat, esetleg tanúk adatait és aláírását.
Az elismervény egy esemény megtörténtét (pl. pénzösszeg átvételét) igazoló hivatalos irat. Tartalmaznia kell

5. Olvasd el a kövező levélrészleteket! Melyek származnak hivatalos levélből?
Válaszodat indokold a tanultak alapján!
• „Tisztelt Tanárnő!”
• „Tárgy: mulasztás igazolása”
• „…egy kis segítséget szeretnék kérni”
• „…abban kérném az Ön
és munkatársai együttműködését”
• „boldog szülinapot”
• „Tiszteltettel: Csanádi Dénes”

• „addig is mindent jót: Karcsi”
• „Amennyiben Ön tartozását már korábban rendezte, kérjük, levelünket
tekintse tárgytalannak.”
• „köszi a képeket, nagyon
cukik”
• „…és légy szíves, hozz
egy csomag fénymásolópapírt is!”
6. Fogalmazz meg egy
olyan
meghatalmazást,
amelyben szerepelnek a
következő kifejezések is!

az igazolt esemény lényeges körülményeit (pl. a pénz
pontos összege, célja, az átvétele időpontja, az átadó és az
átvevő adatai stb.), az elismervényt adó, valamint a tanúk
aláírását. 6. 7. 8.
Mire figyeljünk egy szerződésnél?
Számtalan helyzetben érdemes írásban is rögzítenünk
azt a megállapodást, amit valaki mással kötünk. Az egyik
leggyakoribb az adásvételi szerződés, amelynek rögzítésével például autót vásárol valaki. Egy ilyen szerződésben
nemcsak a neveknek kell pontosan szerepelniük, mégpedig olyan formában, ahogyan a hivatalos okmányokban
is szerepelnek, hanem a lakcímünk, születési nevünk,
személyi igazolványunk számát, és más azonosításunkra
alkalmas adatot is érdemes pontosan megadnunk. Igen
fontos a vásárlás ellentételezéseként szereplő összeg
pontos és egyértelmű megadása is. Elengedhetetlen az
is, hogy tanúk igazolják, csakugyan szabad akaratunkból és az ott leírtaknak megfelelően kívántuk rögzíteni a
megállapodást. Fontosak a munkaszerződések is, amikor
esetleg diákmunkát vállalunk. Feltétlenül alaposan el kell
olvasnunk ezeket, sohasem elég, ha felszínesen átfutjuk a
szövegüket.

(A megadott kifejezések
mellett természetesen további elemek is szükségesek. Ügyelj azonban a hivatalos stílus megtartására!)
• „Tárgy:”
• „Alulírott…”
• „Kelt:”
• „A meghatalmazás viszszavonásig érvényes.”
• „meghatalmazom”
• „… ügyében nevemben
eljárjon”
• „anyja neve”
• „Tanú”

7. Fogalmazz meg egy
5000 forint kölcsön átvételéről szóló rövid elismervényt!
8. Egy pályázathoz szükséged van a bizonyítványod
hitelesített másolatára. Fogalmazz meg egy kérvényt
az iskolatitkárhoz, amelyben kéred a dokumentum
elkészítését!
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Képes beszéd
A képes beszédnek a szavakon alapuló közléssel szemben
egészen más eszközei vannak a film esetében is. Fontosak persze a filmben is a szavak, párbeszédek (még a némafilm is megjelenített párbeszédeket, amikor a mimika
pótolta az el nem hangzó szavakat), de a legerősebb üzeneteket ebben a műfajban a képsorok hordozzák. Fábri
Zoltán 1955-ös világhírű filmje, a Körhinta például kifejezetten gyenge történetre épül, sőt olyanra, amelyet nagyon is megterhel a korszak kommunista sematizmusa.
Mégis, képi nyelve ebben a szűkre szabott kommunista
világban is olyan kódokat tudott mozgásba hozni, amelyek elfeledtetik velünk a politikai kontextust, amelyben
született, és örök értékű műalkotássá teszik.
Fábri Zoltán zseniálisan érzett rá, hogy ebben a közegben
a szerelem lehet a korok és gúzsba kötött társadalmak
fölött álló örök téma, s a szerelmi mámor képi megjelenítése a nagy művészi kihívás. A tánc forgatagában és a
körhinta szédületében ezerféleképpen felvillanó, magával ragadóan fiatal arcok érzelmi hullámzása az, amit egy
filmes jobban megragadhat, mint az eredeti irodalmi mű
(Sarkadi Imre: A kútban), ebben kell tehát túlszárnyalni a
hagyományos történetmondást. Fábri Zoltán ezért tudott
olyan művet alkotni, amelyet ma is élvezettel tudunk végignézni, amely cseppet sem veszített ragyogásából, és

Biblia és kommunikáció
Gyakorlati szövegtípusokat a mindannapokban kell
alkotnunk: életrajzot, kérvényt, hivatalos levelet. De
számtalan gyakorlati szövegtípust alkotnak a nagyobb
szervezetek vezetői is, amikor üzeneteket küldenek
beosztottaiknak, amikor rendelkeznek a házirendről, a
munkarendről, a munkafolyamatok sorrendjéről, idegen
szóval a work-flow-ról. Mózes valami hasonlót hirdet ki
az Úr szavai nyomán. Arról rendelkezik, hogy „szervezete”, népe milyen jeladásra mit tegyen: mikor gyűljön
össze hirdetésre a központban, mikor melyik csoport
induljon útnak, milyen irányban, milyen sorrendben. Bizony, jó szövegértésre volt szükség ahhoz, hogy megértsék a nép fiai a protokollt: mit jelent az egy kürtszó, mit a
rákövetkező vezényszó, mit a kétszeri kürtölés.
Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: „Csinálj magadnak két ezüstkürtöt, kovácsolt munka legyen. A
közösség összehívására, s táborbontáskor jeladásra
szolgáljanak. Ha megfújják őket, az egész közösség
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amely a maga korában is ki tudott emelkedni a leigázott
ország szürkeségéből, s Cannes-ban a nyugatot éppúgy
elkápráztatta, ahogyan ma a kései utókort is.
Természetesen a film valamennyi jelenete professzionális
alkotókra és született őstehetségekre (Törőcsik Mari, Soós
Imre) vall, mestermunka. Mégis, ahogyan a cím is ráérez,
és a történet leglátványosabb elemére koncentrál, a körhinta furán különös vásári csodájára, úgy a képi nyelv is
ebben a jelenetben bocsátja ki magából legsugárzóbban
ható energiáit. A primer emberi örömnek, amit egy ilyen
gyermeki szédületben átélünk, s a szerelemnek ugyanilyen ősi, ugyanilyen mélyen gyökerező örömét fantasztikusan letisztult, egyszerű, s mégis nagy mesterségbeli
tudással eltalált képek vetítik elénk, s akárhányszor megnézzük, nem telünk be velük. Miért? Mert olyanról mer
szólni, amit valójában mind ismerünk, s mégis csak nagyon ritkán emelkedik a tudat felszínére.
1. A Körhinta című filmet méltán választották be azon filmek közé, amelyeket nagy költségekkel restauráltak.
Nézz utána, hogyan történik, miből áll egy film restaurálása!
2. Mely filmjeit emelnéd még ki Törőcsik Marinak? Nézz
utána életművének, és nevezd meg az olvasottak
alapján legjelentősebbnek tartott filmes alakításait!

gyűljön köréd a megnyilatkozás sátorának bejáratához. De ha csak az egyiket fújják meg, akkor csupán
a vezérek, Izrael ezreinek a fejei gyűljenek köréd. Ha
a kürtszó után felhangzik vezényszótok, a kelet felé
táborozók keljenek útra. A második olyan kürtszóra,
amelyet parancsszótok követ, a dél felé táborozók
induljanak. A kürtszó után vezényszónak kell következnie, annak jeléül, hogy útra kell kelni. A közösség
összehívására azonban csupán kürtölni kell, jelszót
nem kell kiadni. (Szám10, 1-10.)
1. A kürt, trombita, harsona a hagyományosan a jeladás
eszköze volt, a Bibliában is több helyen szerepel ilyenként. Keressetek ilyen bibliai helyeket. Hol mire ad jelet a hangszer?
2. A hivatalos levelek többnyire az emberek hétköznapi
életének megszervezésére vonatkoznak. Jézus példabeszédeiben rendszerint a korabeli zsidóság hétköznapi életét idézi meg. Válasszatok ki egy ilyen részletet,
és írjatok hivatalos stílusú szöveget, ami kapcsolódik a
történethez (pl. a magvető munkájának pontos leírása; az örökség átadása a tékozló fiúnak stb.)!

SZÖVEGEK A GYAKORLATBAN
ÁLLÁS/PÁLYÁZAT
ÖNÉLETRAJZ

1. Személyes adatok
2. Elérhetőség
3. Munkakör, amire jelentkezünk
4. Szakmai tapasztalat
5. Tanulmányok
a legutóbbiakat
előre
6. Nyelvtudás
7. Egyéni készségek,
kompetenciák

MOTIVÁCIÓS LEVÉL

1. Megszólítás
2. Indoklás
Miért jelentkezünk?
3. Az önéletrajz rövid
összefoglalása
4. A motiváció megfogalmazása
Miért vagyunk alkalmasak rá?
Mi a célunk?
5. A személyiségünk jellemzése
releváns tulajdonságok,
kompetenciák (pl. precíz,
együttműködő, kreatív,
megbízható, segítőkész stb.)

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS
HIVATALOS LEVÉL

1. A címzett és a feladó
neve és címe
2. Megszólítás
3. A levél témájának
bemutatása
4. Keltezés
5. Hivatalos záróformula
6. Aláírás

ELISMERVÉNY

1. Az esemény lényeges körülményei
2. Az átvétel időpontja
3. Az átvevő és az átadó adatai
4. Keltezés
5. Az elismervényt adó és a tanúk aláírása

INTERJÚ

Mire ügyeljünk?
Pontosság
Határozottság
Tisztelettudó viselkedés
Alkalomhoz illő öltözék
Tájékozottság
az interjú témájában
Mobiltelefon lenémítása

KÉRVÉNY

1. Megszólítás
2. A kérés megfogalmazása
3. A kérés jogi alátámasztása
4. A kérés megismétlése
5. Keltezés
6. A kérvényező aláírása

MEGHATALMAZÁS

1. A meghatalmazó
és a meghatalmazott
adatai
2. A meghatalmazás tárgya
3. A meghatalmazás
érvényességének ideje
4. Keltezés
5. A meghatalmazó aláírása

A hivatalos ügyintézéshez kapcso�ódó szö�egeknél
tö�ekedjünk a lényegre tö�ő, pontos megfogalmazásra,
a hivatalos stílus alkalmazására.
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Gyakorlófeladatok a stilisztikához II.
1. a) Kutassatok az interneten! Keressetek példákat a hivatalos levél különféle változataira: kérvény, köszönet, bejelentés, tájékoztatás, felszólítás, ajánlólevél, panaszlevél!
b) Keressétek meg bennük a hivatalos levél formai jellemzőit! Gyűjtsetek záró- és búcsúformulákat!
2. a) Négyfős csoportokban ötleteljetek: az első két csoporttag találjon ki lehetséges levélváltozatokat (lásd 1.
feladat), témákat és címzetteket, a harmadik csoporttag
lehetséges megszólításokat, a negyedik lehetséges búcsúformulákat! Gyűjtsétek össze a táblán az osztály ötleteit!
b) Válasszatok az ötletekből, és írjátok meg a hivatalos levelet úgy, hogy mindenki illesszen a levélbe egy (de csak egy)
olyan kifejezést, amelyik stílusa miatt nem illik bele!
c) A négyfős csoportban olvassátok el egymás írásait, és
értékeljétek a hivatalos levél formai és stíluskritériumai szerint! Keressétek meg az oda nem illő kifejezéseket!
d) A legjobbakat olvassátok fel az osztály előtt!
3. Írjatok a hivatalos levél formai kritériumainak megfelelő
panaszlevelet kétféle stílusban! Az első változatban a levélíró maradjon higgadt, a másodikban éreztesse a haragját, türelmetlenségét, de amennyire lehet, maradjon meg a
hivatalos levél stílusában! (A panaszlevélben a panasz rövid
összefoglalását a részletesebb kifejtés követi, majd a lehetséges eljárásra utalással, kéréssel zárjuk a levelet.)
4. Írjatok a hivatalos levél formai kritériumainak megfelelő
kérvényt az iskola igazgatójának egy választott témában!
(A kérvény felépítése: kérés rövid megfogalmazása – részletezés, indoklás – kérés megismétlése, pl. „A fentiek alapján
kérem…” formulával. A búcsúformulában is lehet a kérésre
hivatkoznunk, pl. „Támogatásukban bízva üdvözlettel…”)
5. Készítsetek egy-két mondatból álló felhívást az iskolaújságba, amelyben egy iskolai pályázatot hirdettek meg a
diákönkormányzat nevében a diáknap programjainak kitalálására! Előtte böngésszetek az interneten hasonló felhívások után! Fogalmazzátok meg a szövegét, majd készítsétek
el az újságbeli megjelenés vizuális tervezetét is!
6 a) Kutassatok az interneten! Nézzetek utána, mit jelent
az ajánlólevél, milyen formai és tartalmi elvárásoknak kell,
hogy megfeleljen! Igyekezzetek ellenőrizni, hogy megbízható-e az oldal, ahonnan tájékozódtok!
b) Kérdezzétek meg a padtársatokat, milyen munkahelyet
képzel el magának 30 éves korában! Írjatok fiktív ajánlólevelet a számára!
7. a) A motivációs levél olyan műfaj, amelyre a munkavállaláshoz mindenkinek nagy szüksége lesz. Nézzetek utána
az europass.hu oldalon, hogy mi a motivációs levél! Előtte
olvassátok el a honlapról, hogy mi az Europass!
b) Hasonlítsátok össze a honlapon szereplő motivációslevél-mintákat, és ez alapján fogalmazzátok meg, milyen
tartalmi és formai elvárásoknak felel meg egy motivációs
levél!
c) Írjátok meg a saját motivációs leveleteket egy elképzelt
munkakörre való jelentkezéshez a honlapszerkesztő alkalmazásának segítségével!
8. A vitaindító, ahogy a neve is mutatja, egy megvitatandó
probléma felvezetésére szolgál. Bemutatja a problémát, az
annak kapcsán felmerülő kérdéseket. Mindkét oldal érvei
közül felvethet néhányat, akár kérdés formájában, de nem
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foglal állást, hanem éppenhogy állásfoglalásra készteti a
hallgatókat vagy olvasókat.
a) Csoportban gyűjtsetek témákat, akár az iskola világából,
akár más, titeket érintő kérdésben! Határozott, egyértelmű
állítások formájában fogalmazzátok meg a témákat, amihez könnyen lehet majd a vitában kapcsolódni. Minden
csoport válassza ki a legérdekesebbnek tűnő ötletét, majd
ezek közül az osztály válasszon!
b) Írjatok 10-12 mondatból álló vitaindítót a választott témában! Olvassátok fel és értékeljétek a kis csoportban!
9. Folytassátok ez előző feladatot! Írjatok 10-12 mondatos
hozzászólást a 8. feladatban elindított vitához! Hivatkozzatok a vitaindítóra! Váljon egyértelművé az álláspontotok,
fogalmazzatok meg többféle érvet!
10. Írjatok 10-12 mondatos felszólalást valamelyik, a 8. feladat kapcsán megfogalmazott témában! A felszólalás szóbeli műfaj, kezdjétek megszólítással és a vitaindítóra, illetve
akár a korábbi (kitalált) hozzászólásokra is utaljatok! A felszólalás zárlatában ismételjétek meg az álláspontotokat, és
a hallgatósághoz fordulva zárjátok a mondandótokat!
11. A méltatásban egy ünnepeltet mutatunk be valamilyen
jeles alkalomból, pl. új pozíció elfoglalásakor, kitüntetés
alkalmával, műalkotás bemutatójakor stb. Az ünnepelt bemutatását, akár rövid életrajzát, illetve érdemeinek felidézését tartalmazza, természetesen a konkrét szituáció által
megkívánt szempontokból, arra való hivatkozással. Írjátok
meg padtársatok méltatását 10-12 mondatban, akár valóságos, akár kitalált esemény alkalmával!
12. Mikszáth Kálmán Jókai Mórok című méltatásában egy
jövőben elhangzó akadémiai előadást is bemutat hallgatósága számára. A szöveg segítségével mutasd be a szónoki
stílust! Gyűjts a tudományos stílusra jellemző elemeket beszédből!
„Tisztelt hölgyeim és uraim!
Önök jól tudják, hogy őseink milyen hitvány papírra nyomták a könyveket és a lapokat, úgyhogy a XIX-ik és XX-ik
században nyomtatott könyveink és folyóirataink mind elenyésztek, ti. az eredeti példányokban, ami miatt igen sok
zavar keletkezett bizonyos tények megállapításánál.
Egyike a leghomályosabb dolgoknak a XIX-ik századból az
úgynevezett Jókai-mítosz.
Ki volt, mi volt ezen Jókai, ez a ködös, eldönthetetlen kérdés.
Az általános feljegyzések szerint Jókai Mór a nagy magyar
király Ferenc József idejében élt. Igen sok adat van erre, de
az adatok igen furcsák s éppen nem bizonyítják, hogy ezen
Jókai írta volna a reánk maradt mintegy háromszáz kötetre
terjedő csodás műveket. Lehet-e egy embernek ennyit írni?
Merő lehetetlenség. […]
Már a XXI-ik század irodalomtörténészei is gyanakodni kezdettek, hogy vajon egy ember írhatta-e a tömérdek munkát, nyomozták, kutatták és rostálták a régi följegyzéseket.
Találtak is különféle Jókai Mórokat. Egyet, aki Komáromban
született 1825-ben, de az semmi esetre se lehetett az, akit
1892-ben Oravicán választottak meg képviselőnek; vagy ha
az volt, semmi esetre sem írhatta e műveket. Találtak egy
másik Jókai Mórt, akiről egy akkori tekintélyes folyóirat a
»Budapesti Szemle« azt írja, hogy rossz regényeket ír, de ez
megint nem az lehetett, akinek műveire százezer forintnyi
honorárium gyűlt össze 1898-ban. Egyébiránt ez a százezer
forint csak egy hóbortos mese, mert adatok vannak ebből a
korból, hogy a magyarok könyviszonyban szenvedtek.

Találtak végre egy Jókai Mórt, aki 1848-ban revolúciót csinált, de lehet ez azonos azzal a Jókai Mórral, aki a trónörökössel könyvet szerkesztett? Egy régi írónk, Zsarátnok Pál a
»Borcsinálásról« írt könyvében szintén említ egy Jókai Mórt,
ugyancsak a XIX-ik század második feléről, aki úttörő volt
a filoxera irtásában a svábhegyi szőlőjében. No, hogy az a
gyöngédlelkű költő valamikor ölt volna, ha csak filoxerarovart is, azt föltenni éppen nem lehet.
Brontov, a híres orosz természettudós irataiban hasonlóképpen egy Jókai Mór fordul elő, aki elsőnek fedezte fel az
Androméda csillagot s végre nemrégiben Genuában találtak fel egy öreg képet, ahol egy kártyakompánia van lefestve s hozzá egy fakó lajstromot, amelyből megállapítható,
hogy az egyik szenvedélyes játékos egy Jókai Mór.
Mindezen Jókai Mórok általános zűrzavart idéztek elő a
Jókai-mítoszban, míg végre nekem sikerült rábukkannom
egy értékes megjegyzésre, mely végre közelebbi világításba hozza a sokat vitatott kérdést. Egy kétszáz éves pampfletszerű könyvben a következő passzust találtam: »Jókainak két feje volt, nyári feje és téli feje.«
Ohó! kiáltám örömittasan. Ez sokat megfejt, ha nem is mindent, Jókait tehát már abban a korban is, amikor állítólag
élt, két fejjel képzelték az emberek, minthogy egy fejjel
nem bírta volna azt a sok gyönyörű történetet kigondolni.
De mi következik ebből? Bizonyára nem az, hogy két feje
volt, mert kétfejű emberek sohase voltak. […] Hogy miképp
keletkezhettek hát e tündérkönyvek, az egy más kérdés, de
kívül esvén értekezésem szűk körén, annak kiderítését ezen
nagybecsű adatok alapján bízom többi tagtársamra.”
(Mikszáth Kálmán: Jókai Mórok – részlet)
13. Írjatok 15-20 mondatos parodisztikus hatású tudományos stílusú szöveget! A paródia alapja lehet az, hogy a stílus jellemzőit megőrizve vagy éppen eltúlozva valamilyen
arra méltatlan tárgyra alkalmazzátok.
a) Közösen találjatok ki lehetséges témákat!
b) Javasoljatok egymásnak olyan szófordulatokat, amelyeket felhasználhattok!
14. Keressetek rá az interneten a „Szélesvásznú kémia” kifejezésre! Nézzetek meg néhányat a talált filmek közül! Fogalmazzátok meg, milyen stíluseszközökkel keverednek
bennük a tudományos stílus jellemzői!
15. Az alábbi részletek Babits Mihály Stilisztika és retorika a
gimnáziumban című írásából valók.
„Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben és
mégis teljesebben megjelölni egész középiskolai tanításunk célját. Nem tanítunk mesterséget és nem képesítünk
semmi mesterségre. Nem tanítunk ismereteket, vagy a feledésnek. Nem tanítunk tudományt: a tudomány nem 1018 éves gyermekeknek való; aki tudományt akar tanulni,
annak már nagyon jól kell gondolkodni tudnia. Irodalmat
és művészetet nem tanítunk: azt nem lehet tanulni. Gondolkodni és beszélni tanítunk.
S ha ily szempontból nézzük a dolgot, akkor megértjük,
mért volt a művelt ókor szellemi nevelésének egyetlen és
főtárgya a retorika, s be fogjuk látni, hogy ami a lényeget

illeti, manapság sincs ez másképp. A nagy fiúnak, aki tudni
akarja nyolcévi vesződségének célját és értelmét, meg kell
keresnie azt az irányt, amely egy marad minden tantárgyban, a kis Sextus történetétől kezdve a nyolcadikos logikáig: és látni fogja, hogy ez az irány retorikai. Minden nyelvtan és minden irodalom gondolkodni tanít és beszélni.
A nagy írók művei stilisztikai és retorikai példatárak, s az
idegen nyelvekből még jobban megérted a gondolkodás
és kifejezés bonyolult masináját, mint a magadéból, melyet már megszoktál. A számtan, levezetéseivel, a retorika
egy része, a dedukciók tana. A természetrajz a megfigyelésre, a fizika az induktív következtetésre tanít meg. Ha felelsz tanárod váratlan kérdésére, gondolkodni tanulsz; ha
összefoglalod, amit tanultál, beszélni….
[A stílus] először elárulja a gondolkodás gazdagságát
vagy szegénységét. A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs.
Akinek több szava van, több ismerete van. Sőt, mivel a rokon értelmű szavak sohasem egyértelműek, akinek több
szava van egy dologra, több gondolata is van róla...
S másodszor: a stílus helyessége a gondolat helyessége.
A stílus elárulja a gondolat egészségét vagy betegségét...
Ne akarjunk többet mondani, mint amennyit gondoltunk, mert mondatunk beteg lesz. Minden gondolatunkat
külön mondatban fejezzük ki: az összenőtt ikrek ritkán
egészségesek. Ne mondj semmit kétszer: a pleonazmus
gondolathiányt árul el; ami haszontalan, az káros. Némely
mondat olyan, mint a túlságos kövérségben szenvedő
ember: alig bírja önnön felesleges zsírját. Az ép gondolat
egyenesen megy célja felé s nem tántorog, mint a részeg
ember. Ha stílust tanulunk, gondolkodásunkat fegyelmezzük: a stílus gondolkodásunk fegyelmezettségének fokát
árulja el…
S harmadszor [a stílus] elárulja gondolkodásunk elevenségét is. Aluszékony embernek a stílusa is aluszékony. Mi
teszi a szellem elevenségét? A gondolatok könnyed és
szabad társulása. Szellemes ember, kinél olyan képzetek
társulnak egymással, idézik fel egymást, melyek másnál
külön, idegen maradnak, melyek közt más nem lát ös�szefüggést. Minden hasonlítás, minden ellentét, minden
átvitel az eszmetársítás mozgékonyságának a jele. A megszokott metaforák, melyeket minduntalan használsz: őseid gondolkodásának élénkségét bizonyítják. Szellemes
népnek szellemes a nyelve, szellemes embernek szellemes a stílusa. Az ilyen stílus, a lélek eleven mozgásának
eredménye, a hallgató vagy olvasó lelkét is eleven mozgásba hozza.”
a) Gyűjtsétek össze azokat az információkat a szövegből,
amelyek a stílusra vonatkoznak!
b) Válaszoljatok a második bekezdés alapján: milyen konkrét példákat találunk a felsorolt tantárgyakban a retorikai
ismeretekre?
c) Értelmezzétek az ötödik bekezdés „Szellemes ember, kinél...” kezdetű mondatát!
d) Fogalmazzátok meg tételmondatokban a szövegrészlet
vázlatát!
e) Van-e a szövegnek olyan gondolata, amellyel nem értetek egyet? Érveljetek!
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16.

az ünnepélyes szónoklatok, köszöntők, méltatások, a
közéleti-politikai tárgyú beszédek, a védő- és vádbeszédek, vitaindítók, hozzászólások. 1. 2.

A szónoki stílus
Mit a retorika?
Ha szónoklatról, szónokról, szónoki stílusról hallunk,
először talán azt gondolhatjuk, hogy ez távol esik a hétköznapjainktól: ünnepélyes alkalmak és emelkedettség vagy éppen szenvedélyes közéleti viták juthatnak
eszünkbe. Hagyományosan valóban ezt jelentette a retorika, a szónoki beszéd tudománya, ma már azonban
minden olyan, nyilvánosság előtti megszólalás ide tartozik, amelynek a meggyőzés, a befolyásolás a célja. Ilyenekkel pedig természetesen nagyon gyakran találkozunk
a hétköznapokban is, akár a médiában, akár a személyes
társalgásban, vitákban. Sokféle hatásnak vagyunk kitéve,
amelyek kifejezetten befolyásolni akarnak minket valamiben, néha nyílt, néha viszont nagyon is rejtett, de
annál tudatosabban alkalmazott hatáskeltő eszközökkel.
Máskor pedig mi magunk szeretnénk másokat meggyőzni valamiről. A retorika így összefonódik a nyelvészet más területeivel, amelyekkel nyelvtanórákon is foglalkozunk: a kommunikációval, a szövegtannal, a stilisztikával. Részletesen a 11.-es tankönyvben lesz majd szó
a meggyőzés, az érvelés és a hatáskeltés eszközeiről. Ebben a fejezetben a nyilvánosság előtt elhangzó beszédek
alapvető stíluseszközeivel foglalkozunk. Ide tartoznak

Milyen kommunikációs célokkal születnek beszédek?
A szónoki beszédben minden kommunikációs funkció
megjelenhet, de ezek közül a felhívó funkció az elsődleges, hiszen a szónok legfőbb célja a hallgatóság meggyőzése, gondolkodásának, véleményének, döntéseinek
befolyásolása. Ezzel értelemszerűen szorosan összetartozik a tájékoztatás is, hiszen a hallgatóságnak alapvetően tisztában kell lennie azzal, amivel kapcsolatban véleményt alakít ki. A beszéd témája és a beszélő szándéka
határozza meg, hogy a tájékoztatás mekkora szerepet
kap benne, aszerint, hogy a beszélőnek ténylegesen célja-e, érdeke-e az, hogy hallgatói jól informáltak legyenek
az adott kérdésben. A szónoki beszéd akkor hat igazán,
ha a szónok személyes hozzáállása is megjelenik benne,
ezért az érzelemkifejezésnek is nagy szerepe lehet benne, de elsődleges célja persze nem ez; a kifejező funkció
is a meggyőző szándéknak van alávetve. A jól formált
szónoki beszédnek esztétikai funkciója is van, hiszen
gyönyörködtet is, ami szintén a hallgatóság befolyásolásának eszköze. És a szónok természetesen nem feledkezhet meg a beszéd kapcsolatfenntartó, -nyitó és -záró
funkciójáról sem, hiszen közönség előtt szólal meg. 3.
Hogyan határozzák meg a beszédet a kommunikációs tényezők?
Minden szónoki beszéd a kommunikációs folyamat
része, ezért a kommunikáció minden összetevője hatással van a stílusára: a beszélő személye, a hallgatóság,
a beszéd témája és a szituáció, amelyben elhangzik.

Feladatok
1. a) Próbáljátok összegyűjteni, hogy az elmúlt
huszonnégy órában hányan
hányféleképpen igyekeztek
befolyásolni a véleményeteket valamiről! Keressetek
példákat a következők alapján:
• reklámfilm
• reklámplakát
• politikusi megszólalás
• tévéműsor
• közösségi média
• szülői befolyásolás
• osztálytárs hatása
b) Vizsgáljátok meg, melyik
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esetben milyen hatáskeltő
eszközökkel találkoztatok!
Ne csak a tartalmi elemekre,
hanem a stílusra és a nem
nyelvi eszközökre is figyeljetek!
2. a) Rögtönözzetek! Felkészülés nélkül, egy percben
próbáljátok meggyőzni a
padtársatokat egy választott kérdésről (pl. kötelező
egyenruha-viselet; az egyik
tantárgy eltörlése; 9 órai iskolakezdés stb.)! Ha letelt az
idő, cseréljetek!

b) Számoljatok be egymásnak, milyen nyelvi és nem
nyelvi eszközöket fedeztetek fel egymás beszédében!
3. Az alábbi mondatokban
a szónoki beszéd milyen
kommunikációs funkciója
nyilvánul meg? (Akár több
funkciói is megjelenhet bennük egyszerre.)
Láttátok, mi történt az elmúlt néhány évben. Ez világosan megmutatja, mire
számíthatunk a jövőben.
Tagtársaim!

Nem titok, hogy nagyon
bizonytalan voltam: elvállalhatom-e ezt a feladatot.
Egyetértetek ti ezzel?
Társaságunk 67%-át érinti
ez a probléma.
Képesek vagyunk rá!
Ahogyan Babits oly találóan megfogalmazta: Benned a Cél és nálad a Kulcs.
Bizony, rajtunk múlik!

A jó szónok mindezeket a szempontokat figyelembe veszi, amikor a beszédére felkészül, és azt előadja. Először
is tisztában kell lennie a saját szerepével, feladatával, lehetőségeivel és adottságaival. Fel kell mérnie, hogy milyen stílusban megszólalva lesz elfogadható, hiteles a beszéde; mi az, ami az ő személyiségéhez illik. Ehhez pedig
alapvető önismeretre van szüksége. Az emelkedettséget
vagy a közvetlenséget is túlzónak, hiteltelennek érezhetjük, ha a megszólaló személyisége nem ezt tükrözi, és
ugyanígy tudatosan kell élnie például az érzelmességgel,
az őszinteséggel, a humor, a bölcselkedés vagy éppen
a költőiség stíluseszközeivel, személyiségének megfelelően. A hallgatóság összetételére minden jó szónok
nagy figyelmet fordít. Megpróbálja felmérni, mi lehet a
témáról alkotott előzetes véleménye, mennyire tájékozott, milyen életkorú, milyen a hangulata stb. Mindezt
azért, hogy beszédét, érveit és a meggyőzés választott
stíluseszközeit ehhez igazítsa. A beszéd témájának, a beszédhelyzetnek és a stílusnak a kapcsolata nyilvánvaló:
máshogyan kell beszélni, ha közéleti, tudományos, ünnepélyes vagy éppen jogi témában szólalunk meg, illetve
ha hosszú beszédet mondunk, alapos felkészülés után,
vagy éppen rövid hozzászólásban reagálunk valamire. 4.
5.

Milyen a szónoki beszéd szóhasználata, szerkesztésmódja, mondattana?
A szónoki beszéd stílusát tehát a fő kommunikációs cél:
a meggyőzés és hatáskeltés szándéka határozza meg. A
társalgás nyelvénél igényesebb, választékosabb, sokszor
emelkedettebb, ezzel együtt a jó szónoklat a természetes beszéd hatását kelti. Szókincsére ez a választékosság, olykor költőiség vagy ünnepélyesség jellemző.
Szívesen használ szemléletes képeket, hasonlatokat,
metaforákat. Gyakoriak benne a nyomatékosítás eszközei: a felsorolás, ismétlés, halmozás, fokozás, akár túlzás,

4. a) Csoportban dolgozzatok! Minden csoporttag írja
meg egy beszéd négyféle
változatából az egyiknek
négy-öt mondatát! A beszéd témája: szeretnétek,
hogy kedvenc regényetek
vagy filmetek szerepeljen a
gimnáziumi kötelező tananyagban. A beszédváltozatok a hallgatóság szerint
különbözzenek:
• tizedikes diákok;
• szülők;
• minisztériumi szakértők;
• nagyszülők.

A szövegek megírása előtt
közösen gyűjthettek olyan
szavakat,
kifejezéseket,
amelyeket kifejezetten az
adott csoport előtt érdemes
használni!
b) Hasonlítsátok össze a
munkákat tartalmuk, szókincsük és hatáskeltő eszközeik szempontjából!
5. a) Csoportban dolgozzatok! Egy közösen kiválasztott
témában minden csoport
gyűjtsön kifejezéseket az
alábbi stílusárnyalatok egyi-

kérdés és felkiáltás. Szerkesztésmódjánál figyelembe
vesszük, hogy szóban egyszer hangzik el egy hosszabb,
összetettebb gondolatmenetet tartalmazó szöveg. Ezért
logikusnak, könnyen követhetőnek és egyben változatosnak kell lennie. A követhetőség követelménye miatt
gyakoriak benne az ismétlések, vissza- és előreutalások.
A meggyőzés érdekében logikus érveket és következtetéseket alkalmaz. Szívesen él a párhuzam és az ellentét
alakzataival. Világosan és arányosan tagolt, jól elkülöníthető gondolati egységekkel, bevezetéssel, kifejtéssel
és befejezéssel. Mondattanilag vegyes: felkiáltó, felszólító és kérdő mondatok keveredhetnek kijelentésekkel.
Mondatszerkesztése is logikus, a világos alárendelések
és a mellérendelő összetett mondatok a leggyakoribbak.
Felkelti és ébren tartja a hallgatóság figyelmét, ehhez
megszólításokat, kiszólásokat, kérdéseket alkalmaz. 6.
Hogyan adjuk elő a beszédet?
A szónoki beszédek különböznek a tervezettség szintje
szerint: a tudatosabban tervezett szövegeket előre megírja a szónok, és vagy felolvassa (ez általában kevésbé
hatásos), vagy megtanulja és fejből mondja el. Gyakori, hogy egy beszéd gondolati vázlata készül el előre, a

kének megfelelően: emelkedett, kedélyes, bizalmas,
távolságtartó, gúnyos.
b) A többi csoport hallgassa
meg a felsorolást, és értékelje, hogy megfelelnek-e a
kifejezések az adott stílusárnyalatnak!
6. Keressétek meg az interneten Kossuth Lajos 1848.
július 11-i képviselőházi beszédét a katonai védelem
megszervezéséről!
Keressetek példákat a szö-

veg első bekezdésében a
következőkre!
• kommunikációs célok: felhívás, tájékoztatás, érzelemkifejezés, gyönyörködtetés,
kapcsolatfenntartás
• érvek a beszéd fő célja mellett
• a hallgatóság jóindulatának elnyerése
• emelkedett kifejezések
• költőiség
• természetes beszéd
• ismétlés
• visszautalás
• következtetés
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hanglejtéssel együtt a hangsúlyok, többletjelentések kifejezésére is alkalmas. A gesztusok és a mimika tudatos
használata is elvárás egy színvonalas beszédnél. Ehhez a
beszélőnek ismernie kell saját szokásos gesztusait, arckifejezéseit, esetleges túlzásait vagy hiányosságait, és akár
újakat begyakorolva tudatosan élnie is velük.

szóbeli előadásban pedig a tervezettség és a spontaneitás, természetesség, rögtönzés is megjelenik. Ez a fajta
beszéd nagyon hatásos lehet, de gyakorlott szónoknak
kell lennie, aki a nagyközönség elé így áll ki. Sokszor
nincs idő a felkészülésre, például egy vitában elhangzó
hozzászólásra, de a beszédben gyakorlottak rögtönözve
is valóságos szónoki beszédet tudnak tartani, hatásosan
alkalmazva annak stíluseszközeit.
Mivel a szónoklat szóbeli műfaj, a kommunikáció
nem nyelvi eszközeinek nagy jelentősége van. A legjobban megírt beszéd sem ér el hatást, ha az előadó kifejezéstelenül, színtelen, monoton hangon, vagy éppen
akadozva adja elő. Figyelnünk kell a beszédtempóra:
tagoltan, a társalgás tempójánál lassabban beszéljünk.
A beszédbe iktatott szünetek a hatáskeltés fontos eszközei. A hangerő nemcsak hallhatóvá teszi a beszédet, de a

Biblia és kommunikáció
A szónoki beszéd sikeréhez feltétlenül szükséges a belső
átéltség a szónok részéről, mert ezt a tüzet tudja átragasztani a hallgatókra. De szükség van az érzelmek mellett a logikus érvekre is, hogy akire inkább a racionális
megfontolások hatnak, az is ugyanarra a következtetésre jusson. Amikor Pál apostol arról akarja meggyőzni a
híveket, hogy a feltámadásba vetett hit a legnehezebb
a keresztény vallásban, s mégis ebben kell a legbizonyosabbaknak lennünk, a szenvedélyes hitvallást és az
érvekkel történő meggyőzést egyidejűleg alkalmazza.
Az érzelmekre hat, amikor így fogalmaz: ha csak ebben
az életben reménykedhetünk, mindenkinél szánalomra
méltóbbak vagyunk. Amikor viszont az érvelésre tér át,
immár a logikát részesíti előnyben. Levezeti, hogy ha
nem hiszünk a feltámadásban, akkor konkrétan Krisztus feltámadásában sem hihetünk. Mivel azonban tény,
hogy Krisztus feltámadt, legalábbis hallgatóságából ezt

76

Miről szól ma a retorika?
A retorika hagyományosan a szónoki beszéd tudománya, a médiában azonban sokkal gyakrabban találkozunk a befolyásolás más módjaival. A televíziós hír- és
show-műsorok, reklámok vagy az internetes híroldalak,
blogok, közösségi oldalak egyik – vagy éppen elsődleges
– célja is a befolyásolás. Ezek persze nagyrészt nem a szónoki stílus itt bemutatott eszközeit használják, és a nyelven túl sok más, elsősorban képi eszközt is alkalmaznak
a hatáskeltés céljával. De sokszor a nagy nyilvánosság
előtt elhangzó beszédek vagy a televízióban bemutatott
közéleti témájú viták sem felelnek meg a hagyományos
retorika elvárásainak, mégis nagy hatással vannak a közönségre. A modern retorikának a hatáskeltés minden
eszközével foglalkoznia kell. Minderről több szó esett e
tankönyv tömegkommunikációról és sajtónyelvről szóló leckéiben, és szó lesz a 11.-ben, a Retorika című fejezetben. A szónoki beszédek stíluseszközeinek ismerete
viszont jó alapot jelent minden olyan szöveg megalkotásához, amelyekkel a hétköznapi életben dolgunk lehet.
Nem utolsósorban pedig az írásbeli magyar érettségin is
elvárás a vitaindító, a hozzászólás vagy a felszólalás írása.

aligha kérdőjelezte meg bárki is, akkor ebből a szilárd
tényből már logikusan következik a konklúzió: ha egy
ember feltámadhatott, akkor mindenki feltámadhat.
Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel,
semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is elvesztek, akik Krisztusban
haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk
Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a
halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel.
Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy
Krisztusban mindenki életre is kel. (1Kor15, 16-22.)
1. Mi a véleményetek, Jézus tanításának melyik része az,
ami a ma élő emberek számára a legnehezebben elfogadható? Miért az? Hogyan érvelnétek a jézusi tanítás
mellett?

SZÓNOKI STÍLUS
SZÓNOKLAT
MÉLTATÁS
VÉDŐBESZÉD
VÁDBESZÉD
KÖSZÖNTŐ
POLITIKAI BESZÉD
VITAINDÍTÓ
HOZZÁSZÓLÁS

BESZÉLŐ

- szerepe
- feladata
- lehetőségei
- adottságai
SZÓKINCS
- választékos
- képek

TÉMA

FELHÍVÁS
TÁJÉKOZTATÁS
ÉRZELEMKIFEJEZÉS
GYÖNYÖRKÖDTETÉS
KAPCSOLATFENNTARTÁS
MEGGYŐZÉS

HALLGATÓSÁG

- előzetes
- vélemény
- tájékozottság
- életkor
- hangulat

SZERKESZTÉSMÓD
- logikus
- változatos
- ismétlések
- előre- és visszautalások
- párhuzamok
- ellentétek
- tagoltság

MONDATTAN
- megszólítások
- kiszólások
- felkiáltó,
felszólító,
kijelentő és kérdő
mondatok

NEM NYELVI ESZKÖZÖK:
tempó, szünet, hangerő, hanglejtés, gesztusok, mimika…
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17.

A szépirodalmi stílus
Mi az irodalom?
Az irodalom a nyelv különleges, művészi célú felhasználása. Másképpen fogalmazva: az irodalom az a művészeti
ág, amelynek – ahogyan a szobrászatnak például a kő –
anyaga a nyelv. Az irodalmi szöveget tehát egy egészen
sajátos kommunikációs szituációban helyezhetjük el,
amelynek meghatározó célja az esztétikai hatáskeltés.
Úgy tartjuk, hogy a szerző mint feladó feladata véget ér a mű kiadásával, ő az olvasásnál már nincs jelen.
Ellentétben a „hagyományos” kommunikációval itt az
értelmezésnek nem célja annak a felderítése, rekonstrukciója, hogy mire gondolhatott, mit akart mondani
pontosan az író vagy a költő. A szöveg jelentése nem
a szerző és az olvasó, hanem sokkal inkább a mű és az
olvasó párbeszédében születik meg.
Ebből fakad az irodalmi szöveg egyik legfontosabb
jellegzetessége, a jelentésadás lezárhatatlansága: az,
hogy nem beszélhetünk egyetlen helyes, kész értelmezésről, hanem a szövegnek akár annyi érvényes jelentése is lehet, amennyien és amennyiszer elolvassák.
1. 2.

Milyen stíluseszközök határozzák meg az irodalmi szöveget?
A bevezető fejezetben már volt szó róla, hogy a stílust
a kommunikációs szituáció, a kommunikáció célja és
körülményei határozzák meg. A fentiekből kiderül,
hogy e körülmények az irodalom esetében sokfélék lehetnek, és ez a sokféleség természetesen meghatározza
a szépirodalmi stílus jellegzetességeit is. A szépirodalmi stílus a többi stílusréteggel szemben meglehetősen
sokszínű, változatos, ezért nem is sorolhatók fel azokhoz hasonló pontossággal a rá jellemző stíluseszközök.
A változatosságot növeli, hogy az irodalmi szövegek
stílusát műnemenként és műfajonként lényegesen
eltérő eszköztár határozza meg, ráadásul ez az eszköztár
pedig az irodalomtörténet során folyamatosan változik.
A következőkben ezért a stíluseszközök teljességre
törekvő listázása helyett néhány tendenciára hívjuk föl
a figyelmet! Megnézzük, mi jellemzi az irodalmi szöveg
hangzását, szókészletét, szókép- és alakzathasználatát,
valamint a „költői szabadságot”. 3. 4.
Milyen stíluseszközökkel él az irodalmi szöveg a
hangok szintjén?
A szépirodalmi szöveg gyakran használja ki a nyelv
hangzó oldalában rejlő stilisztikai lehetőségeket. Sok
verses formában írt mű hangzását például elsősorban
a ritmus határozza meg. A ritmus adódhat a hosszú és
a rövid vagy a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok
szabályos váltakozásából. Az előbbit időmértékes verselésnek, az utóbbit ütemhangsúlyos (vagy magyaros)
verselésnek nevezzük. A sorvégi (vagy ritkábban a sor
belsejében lévő ritmikai egységek végén álló) szótagok
összecsengése a rím, amelynek több típusát is megkülönböztetjük: a strófán belüli mintázata szerint lehet

Feladatok
1. Alkossatok három fős
csoportokat!
Nevezzetek
meg egy-egy olyan irodalmi
művet, amit saját elhatározásból olvastatok el, és tetszett nektek!
• Mutassátok be néhány
mondattal a művet a többieknek!
• Emeljétek ki a választott
művek három-három olyan
tulajdonságát, amely miatt
a szöveg elnyerte a tetszéseteket! Írjátok le az összes
elhangzott tulajdonságot a
füzetbe!
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2. Fogalmazd meg saját
szavaiddal, mit jelent az,
hogy az irodalom anyaga a
nyelv! Milyen anyaggal dolgozik a többi művészeti ág?

vezz meg minden példánál
egy-egy jellemző műfajt is!
• történetmondás
• rím
• alliteráció
• nagy terjedelem
• párbeszédek
• időmértékes ritmus
• sorokra tagolódás
• fokozott képszerűség

3. Idézd fel, milyen műnemekről és műfajokról tanultál! Melyik műnemre (műnemekre) jellemzők leginkább
az alábbi sajátságok? Ne-

4. Hasonlítsd össze a következő hétköznapi és szépirodalmi szöveget! Mivel több a
versrészlet annak hétköznapi átiratához képest? Milyen

• Csoportosítsátok a füzetbe
a tulajdonságokat aszerint,
hogy a szöveg milyen jellegzetességére vonatkoznak!

eszközökkel teremti meg ezt
a többletet?
Esteledik, lemenőben van
a nap. Szeles idő van, látszik a Hold. Éjszaka nagyon
hideg lesz.
„…a nap nyugvóra hajolt, /
Immár födi vállát bíborszinü kaftán, / Szél zendül az
erdőn, – ott leskel a hold: /
Idekinn hideg éj sziszeg
aztán!”
(Arany János: Szondi két
apródja – részlet)

például bokorrím, keresztrím vagy páros rím, az összecsengés tisztasága szerint: tiszta rím vagy asszonánc,
elhelyezkedése szerint: végrím vagy belső rím. Az alliteráció a szókezdő hangok ismétlődése az érzékelhetőség határain belül: „Barlangjában belől bömböl a mord
medve” (Csokonai Vitéz Mihály: Az estve). 5. 6.
Milyenek az irodalmi szövegek szavai?
A szépirodalmi stílus fentebb említett sokszínűsége a
szavak szintjén is érvényesül, sőt talán éppen a szóhasználat területén a legszembetűnőbb. A köztudat olykor
még mindig az emelkedett, az archaikus vagy a választékos szóhasználatot azonosítja az irodalmi nyelvvel.
A szépirodalom viszont – különösen az újabb művekben
– a köznapi szavak mellett a ritkáktól a népieseken át a
durva szavakig gyakorlatilag bármilyen nyelvi regiszterhez tartozó szót beemelhet a szövegbe. Nem ritka jelenség a szépirodalomban a szerzők saját egyéni újítása révén
keletkező szó sem. Pilinszky János Négysoros című híres
versében például ilyen egyéni szóalkotás a nagyon érzék-

5. Olvasd el Petőfi Sándor
A Tisza című költeményének alábbi versszakát! Jellemezd a részletet a következő
szempontok alapján!
• rímelése
• ritmusa
• hangszimbolikája
„Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni
véled?
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet
mondasz. –”

letes plakátmagány főnév. A versnek emelkedettséget,
ünnepélyességet kölcsönöz az utolsó sor vért ont kifejezése, míg a harmadik sor szavai éppen köznapiságukkal
tűnnek ki. Az irodalom fokozottan használja ki a szavak
szótári (denotatív) jelentése mellett a járulékos, az adott
szövegkörnyezetben fellépő többletjelentést is (konnotatív jelentés). A Pilinszky-versben például a szegek, az
éjjel és a magány szövegkörnyezetében a vérontás Krisztus kereszthalálát is eszünkbe juttatja.
Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.
(Pilinszky János: Négysoros)

Mi a szerepük a szóképeknek és az alakzatoknak?
A szépirodalmi szövegek fokozottan élnek a képek és
az alakzatok stilisztikai lehetőségeivel. A leggyakoribb
szóképek: a metafora, a metonímia, a szinesztézia, a

6. Juhász Gyula Anna örök című versében a mondatok jelentéstani tagolódása nem esik egybe a sorok tagolódásával. Ezt
a jelenséget soráthajlásnak (enjambement) hívjuk. Olvasd el
hangosan a részletet! Milyen hatást keltenek a soráthajlások?
Mivel járulnak hozzá a szöveg jelentéséhez?
„Az évek jöttek, mentek, elmaradtál / Emlékeimből lassan,
elfakult / Arcképed a szívemben, elmosódott / A vállaidnak
íve, elsuhant / A hangod és én nem mentem utánad / Az élet
egyre mélyebb erdejében.”

7. Gyűjts olvasmányaidból
minél több olyan példát,
ahol a szerző valamilyen
szempontból megsérti művében a hétköznapi nyelv
szabályait!
A következő
órán mutasd be gyűjtésedet
az osztályban!
8. Vitassátok meg, milyen
hatást kelt az egyes példákban a szabálysértés!

79

szinekdoché, az allegória és a szimbólum. Az alakzatok
közé soroljuk többek között az ismétlést, a párhuzamot,
az ellentétet, a halmozást, a felsorolást és a fokozást.
A képek és az alakzatok nem csupán díszítő funkciót
töltenek be, hanem nagymértékben járulnak hozzá
a szöveg jelentéséhez, többértelműségéhez. Az ide
tartozó fogalmakkal részletesebben a következő lecke
foglalkozik majd.

Az intertextualitás (szövegköziség) a szerzők különleges és gyakran alkalmazott eszköze. A szó szerint
vagy célzásszerűen beillesztett szöveg segítségével
egy másik szöveghez kapcsolódó gondolatok, érzések, hangulatok idézhetők meg, ezáltal az olvasó
számára még inkább tágítható az értelmezési keret.
1. Gyűjtsetek információkat, irodalmi példákat az
intertextualitásról a könyvtárban vagy az interneten! Készítsetek egy rövid prezentációt vagy infografikát, amelyben bemutatjátok az intertextualitás
típusait!
2. Nézzetek utána, hogy az első összefüggő, magyar
nyelvű nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés
(1192–1195 k.) milyen költeményekben jelent meg!
Mi a szerepe ezekben a művekben a Halotti beszéd
sorainak? Fogalmazzátok meg saját olvasataitokat!

Biblia és kommunikáció
A Biblia egészen különleges része az Énekek éneke. Konkrét olvasatában a vőlegény és a menyasszony szerelmi,
sőt erotikus vallomása a másik iránt, szimbolikus jelentését tekintve a Teremtő és az ő népe közti örök és szenvedélyes szeretet megfogalmazása. Stílusában fölébe
emelkedik sok más bibliai szövegnek, és a költészet legmagasabb ormaira emlékeztet. Metaforái, hasonlatai,
gyengéden érzelmes és érzéki fordulatai kétségkívül a
költészet részévé teszik, a szépirodalmi stílus remekévé.
Az itt idézett néhány soros részlet alapján is meggyőződhetünk erről: megszólítással indít, egyszerre többel is, halmozással folytatja (ugrál, szökell), fokozás jön
utána (közeledik, már itt is áll), majd egy természeti idill
leírására tér át (tavasz, napfény, gerlice, szőlőmetszés).
Metaforasorral becézi kedvesét, arcát kívánja látni, és
hangját hallani.
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Mit jelent „költői szabadság”?
Mint láttuk, az irodalom a nyelv rendhagyó, művészi célú
felhasználása. Ennek a célnak a szerző olykor alárendeli
a hétköznapi szövegekre érvényes nyelvtani, nyelvhasználati és helyesírási szabályokat. E szabályok költői vagy
írói megsértésének, szabad értelmezésének lehetőségét
hívjuk költői szabadságnak. A költői szabadság sokszor
egyértelműbbé, nyomatékosabbá teszi a szöveget például egy szokatlan szórenddel vagy sajátos írásmóddal,
máskor viszont – például a központozás önkényes mellőzésével – többféle értelmezést is lehetővé tesz. 7. 8.

Csitt! A szerelmem! Nézzétek, ő jön ott, ugrál a hegyeken és szökell a dombokon! Szerelmem olyan, mint a
gazella, a fiatal szarvas a hasonmása. Nézzétek, már
itt áll házunk falánál, benéz az ablakon, nézelődik a
rácson át. Aztán köszön, s így szól szerelmesem: Kelj
föl, kedvesem, gyere szépségem! Nézd, elmúlt a tél,
elállt az eső, elvonult. A föld színén immár virágok
nyílnak, itt van a szőlőmetszés ideje, és gerlice hangja
hallatszik földünkön. Már színesedik az első fügetermés, hajtanak a szőlők s jó illatot árasztanak. Kelj föl,
kedvesem, gyere szépségem! Sziklák hasadékában
fészkelő galambom, rejtekhelyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen mutasd meg arcodat, hadd halljam
hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az
arcod. (Én2, 8-14.)
1. 
Értelmezzétek a következő szövegbeli metaforákat
és hasonlatokat! Milyen jelentéstöbbletet hodoznak?
„ugrál a hegyeken és szökell a dombokon”, „olyan,
mint a gazella”, „nézelődik a rácson át”, „elmúlt a tél”,
„immár virágok nyílnak”, „sziklák hasadékában fészkelő galambom”!

a nyelv mint az irodalom anyaga
sajátos kommunikációs helyzet
a jelentés megsokszorozódása

Stilisztikai
sokszínűség

műnemek és műfajok
korok és stílusirányzatok
a jelentésadás lezárhatatlansága

A hangzás
szintje

A szavak
szintje

Szóképek,
alakzatok

Költői
szabadság

ritmus
rím
alliteráció
soráthajlás

változatosság
költői újítás
denotatív és konnotatív
jelentés

metafora
metonímia, szinesztézia
hasonlat
párhuzam, ellentét
fokozás
ismétlés, kihagyás

SZÉPIRODALMI STÍLUS

Az irodalmi szöveg

tudatos szabálysértés
művészi céllal
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18.

A szóképek
Mi a szókép?
A szókép az a stíluseszköz, amely során egy fogalom,
dolog vagy jelenség nevét egy másik fogalomra, dologra vagy jelenségre visszük át. A névátvitel alapja a fogalmak között meglévő valamilyen kapcsolat, például
hasonlóság vagy érintkezés. Amikor például egy apuka
fia rendetlen szobájába lépve megkérdezi: „Mi ez a disznóól?”, akkor a disznóól nevét átviszi a szoba fogalmára.
Ezt ebben az esetben az teszi lehetővé, hogy az azonosított fogalmak rendelkeznek egy közös jeggyel, a rendetlenséggel. Ezt a szóképet nevezzük metaforának.
A példa azt is megmutatja, hogy bár a névátvitel a szavak szintjén történik meg (ahogyan a szókép elnevezés is
sugallja), mégsem tekinthetünk el teljesen a szövegkörnyezet szerepétől. A megszólított fiú az adott helyzetben
érti meg, hogy apja a szobájára utal, és valószínűleg nem
kezd el meglepetten valódi disznóólat keresni. 1. 2.
Miért használunk szóképeket?
A szóképek stilisztikai eszközének több funkciója is lehet. Vajon a fenti példánkban miért használ az apuka
szóképet? Mennyivel mond többet azzal, hogy a szobát disznóólnak nevezi, mintha egyszerűen rendetlent

mondana? A metafora egyik funkciója ebben az esetben
a szemléletesség. A disznóóllal való azonosítás szemléletessé, érzékletessé teszi a szoba rendetlenségét,
ugyanakkor növeli is a mondat kifejezőerejét (expreszszivitását), és bizonyos érzelmi-hangulati színezetet
is kölcsönöz neki. Máskor, például egy szónoki beszédben, a szóképek díszítő szerepet is betölthetnek. Különösen az irodalmi szövegben az egyes szóképek nagymértékben gazdagítják, sokrétűbbé teszik a jelentést.
Végül vannak olyan fogalmak, amelyeket már „eleve”
egy szóképpel nevezünk meg. Ez a megnevező funkció
érvényesül például a bögre fülének a metaforikus elnevezésével. 3.

Feladatok
1. Helyezd el az alábbi kifejezéseket két-két szituációban! Az egyikben a kifejezés
kapjon szó szerinti, a másikban pedig átvitt értelmű kifejezést. Példa: „Bach árnyékában”
- Egy kiskutya Bach árnyékában keresett oltalmat a tűző
napon.
- Kortársai Bach árnyékában
nem tűnnek jelentős alkotóknak.
• én is ugyanebben a cipőben járok
• fel is út, le is út
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• szúrós szemmel néz
• ez magas labda volt
2. Keress öt olyan hétköznapi kifejezést, amely – a
bögre füléhez hasonlóan –
szókép!
3. a) Keress átvitt értelmű
szavakat Petőfi Sándor Egri
hangok című versének következő részletében! A szóképek milyen funkciói érvényesülnek a versszakban?
„Kedvemnek ha magja volna:
Elvetném a hó felett,

S ha kikelne: rózsaerdő
Koszorúzná a telet.
S hogyha földobnám az égre
Szívemet,
Melegítné a világot
Nap helyett! –”
b) Próbáld meg átfogalmazni a fenti Petőfi-részletet oly
módon, hogy ne maradjon
benne egyetlen átvitt értelmű kifejezés sem, de jelentéséből ne vesszen el semmi! A verses formához nem
kell ragaszkodnod.

4. Keress minél több metaforát az informatika vagy a
sport szókészletében!
5. Keress más tantárgyaidhoz kapcsolódó tankönyveidben (biológia, fizika vagy
matematika stb.) három
olyan mondatot, amely metaforát tartalmaz!
6. Értelmezd a következő
metaforákat a következő
négy lépésben!
1. Mi az azonosított?
2. Mi az azonosító?

Mi a metafora?
A legfontosabb, leggyakrabban használt és legtöbbet
vizsgált szókép a metafora. A metafora két fogalom
azonosítása valamely közös jegy alapján. Amikor
például azt mondjuk: “az életem egy nyitott könyv”, akkor az életet azonosítjuk egy nyitott könyvvel, azaz az
életünkről (azonosított) úgy mondunk szemléletesen
valamit, hogy ahhoz a nyitott könyvhöz (azonosító)
kapcsolódó jelentéseket hívjuk segítségül. Ez a közös
tulajdonság (nyitottság, megismerhetőség) a metafora harmadik szerkezeti eleme. Ebben a példában tehát
a metafora az életben és a könyvben egyaránt meglévő
jelentésmozzanatra, a nyitottságra mutat rá. Máskor a
közös jegy nem ennyire nyilvánvaló. A televízió a szem
rágógumija metafora például sokkal távolabb eső dolgokat azonosít. A televízió és a rágógumi közös jegye (kellemes, de cél nélküli, haszontalan tevékenységet kínáló
eszköz) nem magától értetődő, mondhatjuk, hogy azt
maga a metafora hozza létre. A metafora tehát nem csupán a művészi nyelvhasználat eszköze, hanem gyakori
jelenség a köznyelvben is, és sokszor él vele a tudományos nyelv is. Elég csak az anatómia szakszavaira gondolnunk: ádámcsutka, gerincoszlop, orrsövény, szemhéj,
szájpadlás, térdkalács stb.
A metafora az alapja a szépirodalmi szövegekben megjelenő összetett költői képnek is. Az összetett költői kép
esetében a metafora más szóképekkel vagy alakzatokkal
kapcsolódik össze. 4. 5. 6.
Mi a különbség a metafora és az allegória között?
Az allegória a metafora kiterjesztése egy teljes gondolatsorra (például több versszakra vagy a teljes versre). Az allegóriában tehát két gondolatsor keletkezik,
amelyek elemei pontról pontra megfeleltethetők
egymásnak. Az evangéliumok jellegzetes szövegei Jézus
allegorikus példabeszédei. A magvetőről szóló példabe-

áttekinthető ábrát az allegória működéséről (kiinduló
metafora, a két gondolatsor
egymásnak megfeleltetett
elemei)!

3. Mi a közös jegy?
4. A metafora jelentése? Mivel mond többet a metafora
az egyszerű közlésnél?
• az irodalom szellemi táplálék
• az apám a legfőbb támaszom
• élete útján
• az emlékezet szárnya
• a húgom egy igazi angyal
• hosszú sorok kígyóztak a
mozi előtt

8. Keresd meg Ady Endre
A vár fehér asszonya című
költeményét! Próbáld meg
a verset allegorikusan értelmezni! A szöveg mely pontjain ütközik ez nehézségbe?
Miért?

7. Olvasd el a magvetőről
szóló példabeszédet! Készíts

9. Mi a közös a metaforában és a metonímiában?

széd (Mt 1,1–23.) ugyan mindvégig a magok elvetéséről
és a különböző helyekre hullott magok terméséről szól,
a mag, a talaj és a termés gazdagsága megfeleltethető egy
másik gondolatsor, Isten tanításának befogadásáról szóló gondolatsor elemeinek.
A szimbólum az allegóriával és a metaforával rokon szókép. A szimbólum esetében viszont az allegóriával szemben hiányzik a pontról pontra való lefordíthatóság
lehetősége. A szimbólum így sokkal inkább a sejtetés
eszközével él. Ady Endre A fekete zongora című híres
versének elemei (vak mester, melódia, zongora, bor,
vágy stb.) nem „fordíthatók le” allegorikusan egy másik
gondolatsor elemeire. 7. 8. 9. 10. 11.

Mi a különbség a két szókép
között?
10. Nevezd meg a metonímiát a következő mondatokban, és jellemezd az
érintkezés fajtája szerint!
• Ügyes kezekre van szükségünk ehhez a feladathoz.
• Az egész házat meghívták
az ünnepségre.
• A 19. század sok találmánya
még ma is meghatározza a
hétköznapjainkat.
• Az apát hat éhes száj várja
otthon.

• A könyvtárban nem találtam meg a Petőfit, amit szerettem volna kikölcsönözni.
11. Magyarázd el, mit jelentenek a szinesztéziára hozott
példák! Mit jelent a szúrós a
szag jelzőjeként?
• szúrós szag
• hideg szín
• éles kép
• harsány piros
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Képes beszéd
Van-e műalkotás, amelyben meghatározóbb a kép és a
látvány, mint egy film? Persze, a festmény és a szobor, az
építészet és a képzőművészet minden ága ilyen, de a film
ma különösen is betölti az életünket, s nemcsak múzeumokban csodálkozunk rá, hanem napi rutinnal nézünk filmeket, már-már függőséggel. Milyen lenne egy képsorok
nélküli film? Fából vaskarika, semmilyen. De hogy a képek
mellett mennyire meghatározó a hangsáv, arról azért érdemes néha elgondolkodnunk. Mert figyelmünk tudatos
részét teljesen betölti egy moziban a kép, s hogy mi mindent művel közben tudatunk más, mélyebb régióiban a
zene, a szereplők hangja, arra csak ritkábban figyelünk fel.
Deák Kristóf Oscar-díjas rövidfilmje, a Mindenki (2016) sok
más kiválósága mellett éppen ezt a kérdést ragadja meg,
és elsősorban talán ezzel hat, ezzel rázza fel leginkább
a nézőit. Mert hiszen a film első képkockáitól kezdve, s
egyre fokozódó mértékben szinte mindent egy lapra tesz
fel ez a film: a többször is elhangzó, Nemes Nagy Ágnes

Biblia és kommunikáció
Híres állomása az egyiptomi József felemelkedésének,
amikor Egyiptomban egyedül neki sikerül megfejtenie
a fáraó álmát. Ráadásul ez az álom nem valami jelentéktelen, kósza, csapongó látomás, amilyenben mindegyikünknek van részünk, hanem az egész birodalom sorsát
meghatározó, jövőre vonatkozó üzenet. Azt jósolja meg,
hogy előbb bő termésű évek jönnek majd, utána pedig
éhínség, tehát az államnak tartalékolnia kell a szűk esztendőkre. József arra jön rá, hogy minden álombeli kép
egy metafora – voltaképpen szóképeknek nevezhetjük
azt is, amikor sovány tehenekről hallunk, és azt is, amikor
hőségben felperzselt kalászokról beszél az álom. Mindkettő a nyomorúság, a szegénység, az éhínség metaforája, szóképe. S ugyanígy a kövér tehenek, szép kalászok
is, csak ezek meg a bőség, jólét helyett állnak a szövegben. A Biblia szövegében, s már abban is, amelyekben a
fáraó megfogalmazza, mit látott. Vagyis nem csupán a
szöveg írója alkalmaz metaforát, hanem állítása szerint
már a szereplőjének is ilyen szóképeket adott az ajkára
a látomás
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versét (Tavaszi felhők) megzenésítő gyermekdalra (Balázs
Árpád – Balázs Ádám: Bodzavirág), annak bűbájos csengésére, érzelmekkel, gyermekiséggel teli egyszerűségére
s ugyanakkor művészi intenzitására. Ez a dal áll a kórus
munkájának középpontjában is, ezt gyakorolják, ezzel
fognak fellépni, s ennek a dalnak a hátterében bontakozik
ki a cselekmény magvát alkotó konfliktus is. Olyan képsorokat látunk, amelyekben vajmi kevés értelmük lenne
a képeknek a hang nélkül. S pontosan ezt a poént üti le a
végén a film, pontosan ez következik be: hang nélkül sorjáznak a képek, egyszerre megmutatva, amiről beszélünk,
a filmek – s az emberi élet – hangsávjának jelentőségét.
1. Gyűjtsetek olyan filmeket, amelyekben nagy érzelmi
hatással lép be a zene az elnémuló emberi hang helyére. Beszéljétek meg, melyik film kire tett erős hatást
ezzel a megoldással!
2. Azt is osszátok meg egymással, ki emlékszik olyan
filmre, amelyben teljesen elnémul egy időre a hangsáv, és ezzel gyakorol erős hatást az alkotás!

József így válaszolt a fáraónak: „A fáraó álmai
ugyanazok. Isten tudtára adta a fáraónak, amit tenni
akar. A hét szép tehén hét esztendőt jelent, éppen úgy
a hét kalász is hét esztendőt jelent. Az álom csak egy.
A hét sovány és csúnya tehén, amely utánuk feljött,
szintén hét esztendőt jelent, és a hét száraz, s keleti
széltől perzselt kalász hét ínséges esztendőt jelent.
Erre gondoltam, amikor a fáraónak mondtam: Isten
betekintést engedett a fáraónak abba, amit tenni készült. Íme, hét esztendő következik, amikor Egyiptom
egész földjén nagy bőség uralkodik. De utána jön hét
ínséges esztendő, s akkor Egyiptom földjén elfelejtik
az egész bőséget. Az ínség Egyiptom egész földjét
emészteni fogja. Az éhínség következtében, ami bekövetkezik, semmit sem látnak majd az országban a
bőségből, mert az nagyon nyomasztó lesz. Az, hogy
a fáraó álma kétszer ismétlődött, azt jelenti, hogy Isten a dolgot erősen elhatározta és Isten haladék nélkül végre is hajtja. (Ter41, 25-32.)
1. Mi a véleményetek, miért képekben sugallja Isten,
amit a jövőről meg akar mutatni? Miért nem közvetlen, szó szerint értendő beszédben szól a hét bőséges
és a hét szűk esztendőről?
2. Képzeljétek el az osztály vagy magatok jövőjét egy –
tíz – harminc év múlva! Alkossatok olyan mondatokat,
amelyekben metaforákat használtok a jövő leírására!

sz

SZÓKÉP
szemléletesség

stilisztikai eszköz
sokrétűbbé teszi a jelentést

érzékletesség
díszítő szerep

érzelmi-hangulati színezet

megnevező funkció

FŐBB SZÓKÉPEK
ALLEGÓRIA
„Íme, kiment
a magvető vetni…”
(Mk 4,3)

METAFORA
SZINESZTÉZIA

az élet egy utazás

lágy hangú énekes

METONÍMIA

TÉRBELI

RÉSZ-EGÉSZ
VISZONY=
SZINEKDOCHÉ

ünnepel a város

ANYAGBELI

IDŐBELI
„Nevét egy század más századnak adja”

30 fős osztály

Nincs egy vasam se.

(Juhász Gyula: Vörösmarty)

OK-OKOZATI
jó tollú író
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19.

Az alakzatok

Mik azok az alakzatok?
Az alakzatok fogalmát az ókortól kezdve sokféleképpen
közelítették már meg, pontos meghatározása még ma is
vita tárgya. Az alakzat (idegen szóval: figura) a gondolatoknak olyan nyelvi megformálása, amely több elem
összekapcsolásával jön létre, eltér a megszokottól, a
stilisztikailag semlegestől, így stílushatással bír. Az
alakzatok megszerkesztése hatékonyabbá, hatásosabbá
teszi a közlést, kiemeli a lényeget, felkeltheti az
érzelmeket. Alakzatokkal a mindennapi kommunikáció
és a szépirodalmi nyelv egyaránt élhet. Ebben a
fejezetben a hasonlattal, a kihagyással, az ismétléssel,
a gondolatritmussal és az ellentéttel foglalkozunk.
Hogyan működik a hasonlat?
A hasonlat egy képszerű alakzat, két dolog közös
tulajdonságokon alapuló párhuzamba állítása. Az
ugyancsak közös tulajdonságra építő metaforával
szemben a hasonlat nem azonosítja a fogalmakat. A hasonlat szerkezetét a hasonló, a hasonlított, a hasonlóság (a közös jegy) és az összehasonlítást jelölő nyelvi
elem (mint, akár, -ként) alkotja. Petőfi Sándor Lehel vezér című költeményének beszélője a lelkét egy gólyához

hasonlítja: „Kis házikókra száll lelkem, mint a gólya”.
A hasonlított ebben az esetben a lélek, a lelket szemléletessé, kézzelfoghatóbbá tenni hivatott hasonló a gólya, a
hasonlóság az, hogy a lélek is és a gólya is száll, az összehasonlítást pedig a mint szó jelöli.
A köznapi kommunikációban is gyakran használunk
hasonlatokat a szemléletesség vagy a nyomatékosítás
szándékával. A hasonlatok különleges csoportját alkotják a szóláshasonlatok, pl. puha, mint a vaj; úgy vigyázz
rá, mint a szemed fényére. 1. 2.
Mi hiányzik a kihagyás alakzataiban?
A kihagyás (ellipszis) egy kötelező nyelvi elem (például alany, állítmány, kötelező bővítmények) elhagyása.
Az adott nyelvi elem hiánya azért nem okoz zavart a
kommunikációban, mert kikövetkeztethető a szövegkörnyezetből vagy a beszédhelyzetből. A kér ige tárgyi
vonzata a követkető párbeszéd második mondatából kimarad, ám a szövegkörnyezet egyértelművé teszi a közlést.
– Kérsz egy pohár szörpöt?
– Köszönöm, most nem kérek.

A kihagyás egyik fajtája a kötőszóhiány. Ilyenkor a
tagmondatok vagy mondatrészek között álló kötőszó
marad el a stílushatás megteremtése vagy erősítése céljából. Az Okos enged, szamár szenved közmondás által
megjelenített párhuzam például sokkal inkább érvényre
jut az ellipszis révén, mintha szerepelne benne az és vagy
a de kötőszó. 3. 4. 5.

Feladatok
1. Elemezd a bekezdésben
ismertetett módon a következő hasonlatokat! Mi a hasonlított, a hasonló, a hasonlóság és az összehasonlítást
jelölő nyelvi elem?
„Áll, mint egy kőszobor a
templom csarnokán.”
(Sík Sándor: Odysseus – részlet)

„Most már egyedül, mint fájó
/ atomok a boncoló késben, /
fölszentelt rejtelmek nyomán
/ nem fáradhatunk el a keresésben.”
(Nagy Gáspár: A kereső – részlet)
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Az anya tigrisként védelmezte a gyermekét.
„Olyan száraz a pusztai homok, / mint őszszakállú tengerészek bőre.”
(Rába György: Szahara – részlet)

Úgy rajzol, akár egy művész.

2. Mi a hasonlóság a következő szóláshasonlatok elemei között?
• Eltűnt, mint a tavalyi hó.
• Olyan az esze, mint a tűz.
• Kerülgeti, mint macska a
forró kását.
• Fürge, mint a csík.

• Nevet, mint egy fakutya.
• Úgy reszket, mint a nyárfalevél.
3. Mi a kihagyás szerepe a
következő versben?
A damaszkuszi út
Most, mikor ugyanúgy,
mint mindig,
legfőbb ideje, hogy.

állat. Gyűjts erre a jelenségre
példákat a környezetedből!
5. Milyen kötőszó hiányzik az alábbi mondatokból?
Mennyiben változik a mondatok stílusa, ha beillesztjük
a kötőszót?
„Jöttem, láttam, győztem.”

(Julius Caesar)

(Tandori Dezső)

4. A fiatalok nyelvhasználatában gyakran előfordul a
névelők kihagyása pl. mint

„Az Úr az én pásztorom,
nem szenvedek hiányt”
(Zsolt 23,1)

Milyen típusai vannak az ismétlés alakzatának?
Az ismétlés alakzatainak csoportjába számos jelenség
sorolható a megismételt elemtől, annak helyétől és az
ismétlés formájától függően. Az ismétlés betölthet nyomatékosító és érzelemkifejező funkciót, de – különösen irodalmi szövegben – hozzájárulhat a jóhangzáshoz, zeneiséghez is. Ady Endre költészetének például
egyik legszembeötlőbb stilisztikai eszköze az ismétlés.
Az ismétlés egyik jellegzetes fajtája a refrén: egy vagy
több verssor változatlan ismétlése a versszakok végén.
Janus Pannonius Búcsú Váradtól című költeményének
versszakai például a következő refrénnel záródnak:
„Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk!”.
Szintén az ismétlés alakzatai közé soroljuk az
alliterációt. Az alliteráció a szó eleji hangok ismétlődése
az érzékelhetőség határain belül: „S mintha szelíd Hamlet
halálát látnád” (Tóth Árpád: Látomás); „Idelenn a város
/ villanya villog, /de fenn a nagy ég / száz csillaga csillog: /
a villany a földi, / a csillag az égi, / a villany az új, / a csillag
a régi.” (Babits Mihály: Esti megérkezés)
A figura etymologica (tőismétlés) a szótő eltérő
toldalékkal történő megismétlése. Szép példája első
magyar verses szövegemlékünk, az Ómagyar Máriasiralom sorpárja: „Világnak világa, / Virágnak virága.”
6. 7.

Hogyan ritmizálható a gondolat?
A gondolatritmus azonos tartalmú, hasonló szerkezetű
mondatok, tagmondatok vagy szókapcsolatok ismétlődése. Weöres Sándor Tíz lépcső című költeményének
például a sorok azonos szerkezete ad gondolatritmikus
lüktetést: az egyes szám második személyű, ’elront,
felszámol’ jelentésű felszólító módú tárgyas igék, a
tárgyi vonzat, majd a gondolatjel után a „legyél te magad”
felszólítás ismétlődése:

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.
(Weöres Sándor: Tíz lépcső)

8. 9.

6. Idézz fel irodalmi tanulmányaidból három olyan
költeményt, amelyben van
refrén!
7. Milyen hatása van az
alábbi példákban az ismétlésnek?
„Istenem, Istenem, miért
hagytál el, miért maradsz
távol megmentésemtől,
panaszos énekemtől?”

(Zsolt 22,2)

„Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom.”
(népdal)

„Megbánni mindent. Törve, gyónva /
Borulni rá egy koporsóra. /
Testamentumot, szörnyüt,
írni /
És sírni, sírni, sírni, sírni.”

(Ady Endre: Sírni, sírni, sírni –
részlet)

„Csipp,
csepp,
egy csepp,
öt csepp
meg tíz:
olvad a jégcsap
csepereg a víz”

(Weöres Sándor: Olvadás)

8. Alkoss Weöres verséhez
hasonló sorokat! A szerkezeti hasonlóság mellett próbálj
meg a szöveg témájához is
igazodni!
9. A gondolatritmus eszközével gyakran élnek a bibliai
szövegek is. Keress példát a
Zsoltárok Könyvéből!

10. Nézz utána, mit jelent a
tudományos paradoxon kifejezés! Keress rá példákat!
11. Olvasd el Villon Ellentétek
balladája című költeményét!
Keress példákat az ellentét
fajtáira!
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Hogyan tudjuk megkülönböztetni az oximoront
és a paradoxont?
Az ellentét alakzatának több fajtáját különíthetjük el.
A paradoxon esetében az ellentét látszólagos, feloldható. Amikor például azt mondjuk, „a kevesebb néha
több”, akkor a kevés és a több ellentétét a szövegkörnyezetnek kell magyaráznia: például gondolhatunk arra,
hogy jobban járunk, ha kevesebb, de teljesíthető célt
tűzünk ki magunk elé, mintha sok olyat, amit aztán nem
tudunk teljesíteni.
Az oximoron egymást kizáró fogalmak ellentéte.
A paradoxonnal szemben az ellentét nem oldható fel.
Pilinszky János egyik híres versének, az Egyenes labirintusnak a címe egy oximoron, hiszen a labirintus fogalmától elválaszthatatlan jellemző, hogy nem egyenes. A versnek a zuhanáshoz az emelkedő jelzőt társító sora is egy
oximoron: „e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás.” 10. 11.

Biblia és kommunikáció
Híres részlet Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében
az a rész, amikor a krisztusi gyülekezet tagjait fegyelmezett életvitelre inti. Nemcsak azért, mert nagyon tömör
és erős szövegben fogalmaz, hanem azért is, mert jelentős utóéletre tett szert a szentírási hely az irodalomban. Szent Ágoston megtéréséhez ugyanis Vallomásai
szerint az adta a döntő lökést, hogy egy szózat hatására
(vedd és olvasd!) felütötte a Bibliát, s az épp itt nyílt ki.
Stilisztikai szempontból az alakzatok alkalmazása miatt
lehet számunkra érdekes a részlet: Párhuzammal indít
(paralellizmus): ahogyan a hajnal közelít, úgy kell eljönnie a megtérésnek is. Ellentétes párhuzammal folytatja
(khiazmus): minél jobban levetkőzzük a bűnt, annál inkább felölthetjük a krisztusi létet. Végül erőteljes halmozás következik: eltanácsol minket az evés-ivástól, részegeskedéstől, kicsapongástól, civakodástól, versengéstől.
A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet. Ehhez tartsátok magatokat, felismerve az időt. Itt az óra, hogy
fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van,
mint amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a
nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és
öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. Inkább öltsétek magatokra
Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. (Róm13,
10-13.)
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„

Szent Pál beszédet mond. Jelenet egy középkori itáliai Biblia D iniciáléjában (13. század, The Cleveland
Museum of Art, Cleveland
1. 
Milyen jelentést tudtok adni a „világosság fegyverei” metaforának? Milyen többletjelentései lehetnek
egyenként és együtt a „világosság” és a „fegyverek”
képnek?

hatékonyabb közlés
a lényeg kiemelése

ALAKZAT

stilisztikai eszköz

érzelmek felkeltése
nyomatékosítás
jó hangzás, zeneiség

GONDOLATRITMUS
„Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.”
(József Attila: Két hexameter)

PARADOXON
a kevesebb több

ELLENTÉT

HASONLAT
puha, mint a vaj

FŐBB
ALAKZATOK

OXIMORON
„Egyenes labirintus”
(Pilinszky János)

ALLITERÁCIÓ
„Idelenn a város / villanya villog”

ISMÉTLÉS

(Babits Mihály: Esti megérkezés)

KIHAGYÁS = ELLIPSZIS
„És sírni, sírni, sírni, sírni.”

REFRÉN
„Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk!”

(Ady Endre: Sírni, sírni, sírni)

„Jöttem. Láttam. Győztem.”
(Julius Caesar)

(Janus Pannonius: Búcsú Váradtól)

TŐISMÉTLÉS = FIGURA ETYMOLOGICA
„Világnak világa”
(Ómagyar Mária-siralom)
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Gyakorlófeladatok a stilisztikához III.
1. Tartsatok kétperces szónoki beszédet!
a) Közösen gyűjtsetek lehetséges témákat, majd válasszatok! Tervezzétek meg a beszédet, vegyétek figyelembe a
hallgatóság kilétét is! Jegyzeteljetek, majd készítsetek vázlatot! Ügyeljetek a felépítésre: bevezetés – érvek – ellenérvek cáfolata – befejezés.
b) Írjátok meg a beszédet! Próbáljátok el, mérjétek az időt!
Tanuljátok meg annyira, hogy a vázlatba legfeljebb csak
néha kelljen belenéznetek!
c) Kis csoportban mondjátok el egymásnak a beszédeket,
az előadásmódra is ügyelve! Mondjatok véleményt egymás előadásmódjáról! Szempontok: folyamatos, kifejező
beszéd; hangerő, hangsúlyozás; tekintet, szemkontaktus a
hallgatósággal; testtartás.
d) A kis csoportban kapott véleményeket figyelembe véve
mondjátok el a beszédeteket az osztály előtt! Értékeljétek
egymás előadásmódját a c) feladat szempontjai alapján!
2. Babits Mihály fogarasi tanítványainak írt írásának részlete számos szóképpel és alakzattal él. Olvasd el a szemelvényt, és oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
„A stílus testhezálló ruhája a gondolatnak, s a test semmi
fogyatkozását sem takarhatja el. Minden rossz mondat
törött ablak, melyen át egy rossz gondolatra látni. Görbe
hüvelyben nincs egyenes kard. A stílushibák gyűjteménye: nyomorék gondolatok kórháza. A főmondattalan
mondat olyan, mint a láb nélküli ember. Egy felemás
mondatszerkezet olyan, mint egy kificamodott tag.
E kórháznak megvannak a maga félrebeszélő őrültjei
s eszméletlenei: az érthetetlenségek, gallimathiások.
A stílus él, mint maga a gondolat: vágd meg, és vérzik.
S a stílus épségét észrevenni.”
(Babits Mihály: Irodalmi nevelés.
Egy tantárgy filozófiája tanulók számára – részlet)

a) A részlet első mondata két metaforát is tartalmaz. Melyek
ezek? Értelmezd őket a tanult szempontok alapján!
b) Mit jelent ebben a szövegösszefüggésben a „Görbe hüvelyben nincs egyenes kard” mondat?
c) Keress olyan metaforákat és hasonlatokat, amelyek valamilyen betegséggel, sérüléssel teszik szemléletessé a szerző gondolatait!
d) Keress a szövegben allegóriát!
e) A részlet szállóigévé vált gondolata a „Minden rossz
mondat törött ablak, melyen át egy rossz gondolatra látni” mondat. Fogalmazd meg saját szavaiddal, mit jelent a
törött ablak metaforája! Fejezd ki a gondolatot egy másik
metaforával!
f) Fogalmazd át a részletet úgy, hogy ne tartalmazzon metaforát és hasonlatot, a szöveg eredeti jelentését viszont
őrizd meg!
3. Milyen szókép vagy alakzat található az alábbi idézetekben? (Helyenként több megoldás is lehet.)
„2Ki sorolhatja el az Úr hatalmas tetteit? Ki hirdetheti
minden dicsőségét? 3Boldogok, kik szem előtt tartják
parancsait, és az igazsághoz szabják tetteiket minden
időben. 4Emlékezzél meg rólam, Uram, emlékezzél meg
jóságosan népedről, segítségeddel siess hozzám!”
(Zsolt 106,2–4)
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„Fejem fölé a csillagok
jeges tüzet kavarnak,
az irgalmatlan ég alatt
hanyattdölök a falnak.”

(Pilinszky János: Téli ég alatt – részlet)

„Mint a macska az egeret
lesem: szaporodnak az égi jelek
foltok a napban árvizek
mutatják: elmegyek innét
Mint a macska a madarat
lesem: minden jel egyfelé mutat
tudom hogy kő kövön majd nem marad
hát elmegyek innét.”

(Rakovszky Zsuzsa: Elmegyek – részlet)

„megrebben az idő
tűző szembogara;
mért tegnap volt a holnap?
mért holnap lesz a ma?”

(Vasadi Péter: Szélrózsa – részlet)

„Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!”

(Madách Imre: Az ember tragédiája – részlet)

„A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.
Mint az izmok, ha dolgozik az ember,
reszel, kalapál, vályogot vet, ás,
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el
minden hullám és minden mozdulás.
S mint édesanyám, ringatott, mesélt
s mosta a város minden szennyesét”.
(József Attila: A Dunánál – részlet)

4. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások?
a) Minden metafora hasonlat, de nem minden hasonlat
metafora.
b) A hasonlatot jelölheti a -ként toldalék is (pl. oroszlánként küzdött).
n) Az oximoron és a paradoxon kifejezések jelentése
pontosan megegyezik.
d) Az oximoron és a paradoxon egyazon fogalom két
fajtája.
e) Az alliteráció azonos betűk ismétlődése egy szóban.
f) Minden szinekdoché metonímia, de nem minden
metonímia szinekdoché.
g) A sötét hang kifejezés szinesztézia.
5. Készítsetek olyan párbeszédet, amelyben legalább három szóláshasonlat szerepel!

6. Mi a közös, és mi az eltérés az alábbi fogalompárokban?
Készíts válaszaidból egy táblázatot!
metafora – hasonlat
metafora – metonímia
szinekdoché – metafora
szinekdoché – metonímia
ismétlés – allegória
ismétlés – alliteráció
refrén – ismétlés
oximoron – ellentét
figura etymologica – ismétlés
7. a) Állíts össze egy külön lapra egy 5 feladatból álló tesztet az alakzatokat és a szóképeket tárgyaló leckékből! Cseréld el valakivel az osztályból a tesztet!
b) Oldjátok meg az osztálytársatok által összeállított feladatsort!
c) Cseréljétek vissza a lapokat, és javítsátok a megoldásokat! Beszéljétek meg az eredményeket!
8. a) Milyen szépirodalmi stílusra jellemző jegyeket találsz az
alábbi idézetben? Gyűjtsd össze őket, majd csoportosítsd a
tanult szempontok szerint!
b) A szöveg segítségével jellemezd a szépirodalmi stílust!
Szavak kémiája és a kimondott világ
Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy kezdetben
volt az Ige. Persze az Ige rejtelmes tartalma itt többféleképp
bontható és burkolható körül, a német azt mondja, hogy: „Im
Anfang war das Wort”: Kezdetben volt a Szó.
A kezdet óta van a szó. Éppoly tényszerűen, mint a vér, vas
és arany tényvilága; és anyagszerűbben, mint az érzelmi világ,
a tények vetülete szívben és öntudatban. Az úgynevezett való
világ és képzetvilág mellett a harmadik: a kimondott világ.
A szó nemcsak egyszerű és hasznos közlekedési eszköz a
gondolatnak: a szó azonos a tettel, sokszor nagyon is szembetűnő intézője és parancsnoka a tényeknek, és néha még
ennél is több: teremtőtársa az Istennek, aki kezdetben szintén
csak egy szó volt: a Legyen! Tényként hagyja el testünket, de
tény már megszületése előtt is, és végtelen a lelkek kémiája:
gazdagabb anyagraktárból készíti vegyületeit és keverékeit,
mint minden természettudomány.
E végtelen kémiában pillanatok alatt születnek, semmisülnek meg, lépnek átváltozásból átváltozásba az elemek. Élet
és nemlét itt szinte ugyanaz. A rendőr-főkapitány szava, mikor bizonyos feltételek beváltása esetére letartóztatást ígér,
tulajdonképpen már előre azonos a letartóztatással: olyan,
mint egy tény, amely a holnapban van meg, de már ma is hat.
Ha a bankár házitelefonján leszól a pénztárba: üzenete tény:
azonos a pénz kiutalásával, megtagadásával vagy a várakoztatással. Szeretőm szava: tény; még hazugsága is tény, amely
álruhában jár. És nem tény a múltak szava? Petőfi verse?
A Szeptember végén Magyarország számára éppoly ismert
tárgy, mint a Lánchíd: a szavak úgy vannak, mint egy ház vagy
mint egy erdő, s csak alapjuk, talajuk a könyv, a papír, mint
ahogy a házak és erdők alapja a föld, a talaj.

Köröttünk élnek ezek a tények, köröttünk a kimondott
világ, csak meg kell látni, hogyan borítja el a fizikai tények
síkságait, domb- és hegyvidékét, mint a föld felületét az életadó levegő. Ki foghatná össze, minden pillanatban hány milliárd szó hat egymásra és a valóságra egyetlen országban is?
Hány milliárd közönséges szó, amelyre szükség van, vagy
nincs szükség, s amely elpusztul, mint más tények, cipő, kenyér, gyufaszál, szarvasmarha a vágóhídon és ember és ház!
Hány milliárd szó röpül el pillanatonként az időben, s mily
kevésnek van belőle különösebb igénye, mily kevésnek van
reménye rá, hogy kitüzesedjék, magasra kerüljön, és világítson, csak annyira is, mint gyertyaláng a pincék sötétjében?
A háborúban millió puskagolyó csapódott fűbe és földbe, bután (ugye?) és céljavesztetten, fölöslegesen, míg egy, amelyik
ügyes volt, okos, céltudatos, sikeresen átüthette valakinek a
homlokát! A felsőbb hadvezetőség sajnálhatta a pocsékolást,
de nem segíthet: az emberek is szeretnék, ha minden szavuk
eredményes volna.
Röpködnek köröttünk a szavak, kis és nagy hangzászlók,
zászlóerdők; kinyúlnak, mint remegő kolduskéz; kinyílnak,
mint szobaszellőztető ablakok: rohannak a veszett parancstorpedók; lezuhannak a lélek torkán, mint pezsdítő ital vagy
keserű orvosság; összeütköznek, és párbajt vívnak, szövetkeznek, épülnek és építkeznek; megkövesedett masszáik könyvtárba tornyosulnak, s bizonyos csoportosításban, versben
vagy regényben, időnként föltámadnak, mint Lázár a sírból;
némelyik szó egész könyvet tud írni magáról, és nemzedékek
agyát megtermékenyíti; de bármi is a sorsuk, itt röpködnek
köröttünk különböző kis akaratokat hordozva léghajóikon,
néha az egész földet körülnyargalják, s néha, rossz légköri viszonyok miatt, csak évszázadok alatt jutnak el a szomszédba
is; óriási kristálytemetőjük a csönd, tele az elmúlt hangok tetemeivel; s az élő szavak egyre tovább röpködnek mindenütt,
megtöltik az utcát, hivatalokat, dísztermeket, magánlakásokat; járnak-kelnek bennünk, mint a bacilusok, átáramlanak
rajtunk, mint vason az elektromosság, és megtörnek bennünk, mint prizmán a fény, hét színre, s mindegyik szín tovább megy, más otthont keresni, más fület és más színtörést.
Lelkes tény minden szó, hangulatai vannak: és minden pillanatban más erő lehet ugyanaz a szó. Szavaink, amiket adunk
vagy kapunk, mint rétjáró méhek, megrakodnak mézzel és
hímporral, hogy rájuk sem ismerünk. Olyan fényburok veszi
őket körül, mintha meteorok volnának, vagy a nyargaló lámpák a képzelet sötét zűrzavarában. Hogy tud világítani egyegy szó, amely máskor beteg volt és hamu; hogy fürdenek
lelkük emanációiban! Költői alkotásuk pillanatai előtt, amikor
a szellem gyanútlanul vár, s azt hiszi, vagy azt is észleli, hogy
pihen: mily váratlanul gyúl ki egy-egy szó, mintha a kaotikus
éjszaka valamelyik pontja kezdene izzani, belülről parancsoló, maga-kiemelő vakítással, s környezetét csak alig sejtetve
meg a többi homályban; és mily rajtaütésszerűen, mint jelzőlámpák a telefonközpontok kapcsolótábláján, vagy vészjelek,
piros szemaforok egy elhagyott, koromfekete pályatesten!
A szó ilyenkor már nem az a közönséges szó, amely tegnap
volt, és holnap lesz, nem az értelmi tartalma fontos, hanem
képzelt érthetetlen járulékai, izzása, pillanat adta telítettsége, színe és rajzának vonalai, ami mind eltűnhet, de néha pár
napon át meg bírja őrizni különleges energiáját, s csak ki kell
mondani, s máris újból megjelenik előtte egész izgalom- és
színlégiójával az a fényjel, az a vészjel, az a szemafor, parancsolva: állítsd be a váltókat, mert Valahonnan elindult Valami,
s talán épp a te vágányodon fog átszaladni?
Ilyenkor teremt a szó, a közönséges szó; ilyenkor nemz zsenit a közönséges apa.
(Szabó Lőrinc: Szavak kémiája és a kimondott világ)
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Összefoglalás
1. Készítsetek összefoglaló táblázatot a tanult stílusrétegekről! Kulcsszavakkal soroljátok fel a stílusrétegek jellemzőit! A táblázat szempontjai: 1. kommunikációs célok;
2. szóhasználat; 3. mondattani jellemzők; 4. a szerkesztésmód jellemzői; 5. jellemző műfajok; 6. egyéb jellemzők.
2. a) Gyűjtsetek az elmúlt hétről 2-3 mondatos példákat
mindegyik tanult stílusrétegből! Ehhez idézzetek fel olyan
kommunikációs helyzeteket, amelyekben az adott stílus
előfordult! Ha személyesen nem találkoztatok ilyennel,
gyűjtsetek szüleitektől, olvasmányélményeitekből vagy
más forrásból!
b) Írjátok körül a kommunikációs helyzetet, majd olvassátok fel a mondatokat egymásnak! A többiek jellemezzék
az elhangzott mondatok stílusát, és nevezzék meg, melyik
stílusréteghez áll legközelebb és miért!
3. a) Mindenki írjon fel 3-3 jellemző kifejezést mindegyik
stílusrétegből egy cédulára! Ügyeljetek arra, hogy tényleg
jellemzőek legyenek, lehetnek akár túlzóak is!
Ezután mindenki húzzon ki egy cédulát, és alkosson
egy-két mondatos szöveget a cédulán szereplő mindhárom kifejezés felhasználásával!
b) Olvassátok fel a mondatokat, és a többiek nevezzék
meg, melyik stílusrétegbe tartoznak!
4. a) Tekintsetek vissza a Stílus és nyelvhasználat fejezet
leckéire! Egészítsétek ki az alábbi mondatokat néhány
szóval, kifejezéssel!
• A fejezetből biztosan használni fogom.
• Szerintem sosem fogom felhasználni ezt a tudást.
• A fejezetből érdekesnek találtam.
• A fejezetből számomra már ismert volt.
• Jó lenne többet tudni róla.
b) Mondjatok véleményt egymás mondatairól! Miben értettetek egyet? Miben nem?
5. Alkossatok négy fős csoportokat! Fogalmazzatok meg
egy-egy rövid (8-10 mondatos) buzdítást a testmozgás
hasznáról! A csoporttagok különböző címzettekre gondoljanak! Ügyeljetek arra, hogy a szövegek stílusa megfeleljen a címzettnek!
• 12 éves gyerekek
• egyetemisták
• nyugdíjasok
• középkorú pedagógusok
6. Az alábbiakban Borsodi Henrietta Fekete Istvánról szóló írásának részletét idézzük írásjelek nélkül. Másold le a
füzetedbe úgy, hogy pótolod az írásjeleket! Keress olyan
részletet, ahol az írásjel megválasztása megváltoztatja a
szöveg értelmét!
„A téma egyedüli volt és kimeríthetetlen A természet és
benne az ember Az ember aki szerette az erdők és a mezők élővilágát sorok a Ballagó időből Fekete Istvánra emlékezünk most az íróra aki nagyon szerette az erdők és a
mezők élővilágát E szeretet adta írásainak egyedüli és kimeríthetetlen témáját Terjedelmében hatalmas életműve
olyan akár egy óriási dicséret […]

Ha a Fekete Istváni mű alapszavait keresem három általános igen gazdag jelentésű fogalom villan be természet
táj falu Ha viszont olyan szavakat melyek legeslegelőször
eszembe jutnak az író nevét hallva akkor ezeket mondom
Gölle és Vuk Aki nem ismeri őket van ilyen vajon annak bizonyára igen furcsa hangzású és értelmezhetetlen szavak.”
(Borsodi Henrietta: Aki nagyon szerette az erdőket és a mezőket –
120 éve született Fekete István. Forrás: magyarkurir.hu)

7. Készíts egy táblázatot a füzetedben a megadott szempontok szerint, majd töltsd ki válaszaiddal!
1. oszlop: Példák (ezek az alábbi szóképek és alakzatok)
2. oszlop: Milyen szókép vagy alakzat?
3. oszlop: Mivel mond többet az adott szókép/alakzat?
„Nem az vagyok, aki voltam,
A réginek váza, romja,
Amit eddig nem ismertem,
Összetört az élet gondja.”
(Ady Endre: Válasz – részlet)

„Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat,
hull a fák levele”

(Arany János: Toldi estéje – részlet)

A feladat világos, mint a nap.

[a versszakok végén ismétlődő:]
„Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!”

(Arany János: Letészem a lantot – részlet)

Az előadó meleg hangon üdvözölte a megjelenteket.
Ezt négyszemközt kellene megbeszélnünk.
Fuss, szaladj, rohanj, menekülj, amíg nem késő!
8. Írj külön lapra egy kifejező hasonlatot, amely szemléletessé teszi az osztályod legpozitívabb tulajdonságát!
Olvassátok fel a hasonlatokat, válasszátok ki a legsikerültebbeket!
9. A kiemelt részlet melyik értelmezését tartod a leginkább érvényesnek? Röviden indokold a választást!
„Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl!
Mint bástya, feszült meg romlott torony alján:
Jó kardja előtt a had rendre ledűl,
Kelevéze ragyog vala balján.”

(Arany János: Szondi két apródja – részlet)

92

A) Szondi bástyaként, azaz szilárdnak, erősnek látszó,
valójában azonban nagyon is sérülékeny (ld. „romlott torony”) várvédőként küzdött.
B) Szondi bástyaként, azaz emberfeletti erővel, megingathatatlan elszántsággal küzdött még akkor is, amikor már
kevés remény maradt a győzelemre (ld. „romlott torony”).
C) Szondi bástyaként, azaz mesterségesen, tervek alapján
létrehozott, kitalált hősként „küzdött”. A hasonlat e hősiesség fiktív voltát, meseszerűségét hangsúlyozza. Aligha
kell tényként kezelnünk.
D) A Szondiban csalódott apródok ezzel a hasonlattal a
várkapitány zömök, bástyaszerű testalkatát, statikus, teljességgel hatástalan vívótechnikáját okolják a vereségért.
Nem csoda, hogy a Szondi által vezetett „had rendre ledűl”.
10. Mutasd be, milyen szóképek és alakzatok találhatók a
következő idézetekben!

Nyári éj
Emelkedik a lassú tenger.
Az álom sűllyed, olvadok.
Tárt ablakunk alatt a mélyben
a júniusi éj csobog.
Üvegzöldszínű habja szélén
mint fel-felbukkanó halak,
a csillagok kecses csapatban
csobbannak és villámlanak.
S a fák között – kövér korállok
árnyékot-lengető bogán,
haján világító moszattal
átúszik lassan Szent-Iván.

(Nemes Nagy Ágnes: Nyári éj)

„Előttünk már hamvassá vált az út,
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.”

A kert

„A sokaságban senki se keresi egymást.
Az Atya, mint egy szálkát, visszaveszi
a keresztet, s az angyalok, a mennyek
állatai, fölütik a világ utolsó lapját.

Kék mélység sodrában remeg
a lábbal-felfelé világ.
A földben néma seregek.
És izzanak a fák.

(Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú – részlet)

Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk:
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt
tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja
a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.”
(Pilinszky János: Mielőtt – részlet)

„Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!”
(Földes Lívia:: Isten tenyerén ébredtem – részlet)

Lángok perzselik a bozontos
csendet, mohón egymásba nőtt
füvek, dudvák, bokrok, virágok,
imbolygó nagy fenyők.
Lángon, füvön, bokron, virágon
indák hulláma sustorog.
Este a lombból kirepülnek
a pelyhes csillagok.

(Lator László: A kert)

Nem ért engem a világ
Nem ért engem a világ!
Nem fér a fejébe,
Egy embernek éneke
Hogy lehet kétféle?
Hogy dalolhat az jelenleg
Szívrepesztő bánatot,
Ki elébb egy pillanattal
Úgy örűlt, ugy vígadott?
Ember és polgár vagyok.
Mint ember mi boldog!
És mint polgár, lelkemen
Mily keservet hordok!
Az örömnek könnyét sírom,
Ha lyánykámra gondolok;
Fájdalomnak könnyét sírom,
Ha hazámhoz fordulok.
Keblemen a szerelem
Virágbokrétája,
Fejemen honszeretet
Töviskoronája;
Igy lantomra majd megsebzett
Homlokom vércseppje hull,
Majd egy illatos levelke
Bokrétám virágibul.

(Petőfi Sándor: Nem ért engem a világ)
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