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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
mqvészetet nem tanítunk: azt nem lehet tanulni. Gondolkodni és
beszélni tanítunk.

Rippl-Rónai József portréja Babits Mihályról
BABITS MIHÁLY: STILISZTIKA ÉS RETORIKA A GIMNÁZIUMBAN
EGY TANTÁRGY FILOZÓFIÁJA TANULÓK SZÁMÁRA
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I. fejezet
1.

A stílusról

Olvassátok el az alábbi részletet! Fogalmazzátok meg, milyen az írás hatása
és hangulata! Most próbáljátok megfogalmazni, milyen nyelvi elemek segítségével, milyen szavak és kifejezések
használatával éri el ezt a hatást az író!
Krrr... Brrr...
Mi ez, mi ez, mi ez, ez a rettentQ csengetés? Tqz van? Ezek nyilván tqzoltók... szólni kellene az Erzsinek, hogy
oltsa el a lámpát, biztosan meggyulladt
a kredenc.
Krrr... Brrr...
Dehogy... hiszen ez a vekker... A vekker
csönget... De hiszen akkor fél hét van már... fel kellene kelni.
De hisz az lehetetlen, hiszen csak most feküdtem le. Mi van ma?
Szerda? Magyar, német, mennyiségtan, földrajz, torna. Ez öt. Rendben van! Akkor még alhatom öt percet.
Magyar, német, mennyiségtan, földtan... Tyq! Hiszen én még nem
csináltam meg a térképet... Ceruzával megvan már, most ki kellene
húzni tussal Magyarország határát... Tyq! Hiszen át kellene olvasni
még a földrajzot és a magyart, föl kellene kelni, felelés van... felelelele... fefe...
Na - mi ez? Csak nem alszom el megint - ezt mégse lehet, felelés,
Mákossy tanár úr és Magyarország határa...
Hát kérem, Bauer, csak nyugalom. Csak nyugalom, kedves Bauer,
azért nem muszáj elsietni a dolgot... Nem kell kapkodni, meg lehet
csinálni azt a felkelést szép nyugodtan - - biztos kézzel - - elQkészítve... Zrínyi se rohant ki csak úgy az ágyból, hanem elQbb elQkészült... Kérem, tanár úr, én készültem...

(Karinthy Frigyes: Reggel hétkor)
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A stílus kérdéseivel mindig akkor találkozunk, ha a nyelv használatát elemezzük! A konkrét, valóságos használatát, valamilyen
tartalom megnyilvánulását, annak nyelvi megvalósulását. Elemezhetjük a költQi beszédet, az írott szépirodalmi stílust, vagy valakinek az élQszóbeli megszólalását, beszédmódját, annak sajátosságait,
a megnyilvánulás sajátos nyelvi jegyeit vizsgáljuk.
A tartalom (legyen az vers, regény, magánlevél, újságcikk, doktori disszertáció, hivatalos levél, reklám, felhívás) a stílus által valósul meg.

A különbözQ közlésmódok tartalma a stílus által valósul meg
Mi befolyásolja a stílust? A válasz nem könnyq, ugyanis nagyon
sok minden befolyásolja a stílust, olyan tényezQk, amelyek önmagukban is variábilisek, vagyis változatosak és változóak: mit mondunk? (a megnyilatkozás tárgya, tartalma), ki mondja? (a
megnyilatkozó személye), kinek mondja? (a kommunikációs partner), mi célból mondja? (a megnyilatkozás célja), hol mondja?
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(a megnyilatkozás helye), mikor mondja? (a megnyilatkozás
ideje), valamint a megnyilatkozó lelkiállapota, a megnyilatkozás
mqfaja, a mqfaj követelményei (pl. szerelmes vers vagy reklámszöveg) Ezen tényezQk összessége, vagyis a variációk lehetséges kombinációja határozza meg, hogyan nyilvánulunk meg egy konkrét
nyelvhasználati szituációban, hogy hogyan alkotjuk meg nyelvileg
az adott megnyilatkozást, vagyis ezen tényezQk összessége határozza meg a stílust! Ezeket a tényezQket nevezhetjük egyszerqen és
összefoglalóan beszédhelyzetnek is. Vagyis: a beszédhelyzet határozza meg a stílust! A beszédhelyzet (és tényezQi) feltételezik az
adekvát (a helyzetnek megfelelQ, odaillQ) mqfajt, az adekvát nyelvi,
magatartás-, viselkedés- és megszólalásbeli sajátosságokat!
Jól láthatjuk például a beszédhelyzet és a stílus összefüggését,
ha megvizsgáljuk a különbözQ köszönési formulákat. Ugyanaz a
személy attól függQen, hogy hol, mikor, milyen napszakban köszön
valakinek, hogy a beszédpartnerhez milyen személyes kapcsolatok
fqzik, hogy milyen hangulatban van éppen, többféle köszönése forma közül választhat. Más beszédszituációba illik például a Jó napot
kívánok! a Hello! a Szevasz, vagy a Na csá! köszönési forma.

1. Keressetek

szépirodalmi példákat tanult olvasmányaitokban a köszönési formuláknak a beszédszituációhoz való igazodására!

2. Alkossátok meg azokat a beszédszituációkat (megnevezve a szituáció elemeit),
amelyekben helyénvalóak a következQ köszönési és megszólítási formulák:

Jó reggelt kívánok, doktor úr! Jó reggelt, drágám! Jó reggelt,
gyerekek! Viszlát! Pá, édesem! Na húztam, csá!
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Vagy gondoljunk például a szépirodalomi és tudományos stílus
különbségeire ugyanazon tárgy esetében. Egészen másképp, más
nyelvi megoldások segítségével jelenik meg például az egri vár ostromának leírása Gárdonyi Géza Egri csillagok címq történelmi regényében, mint egy történelmi szaktanulmányban.

3. Válasszatok

egy részletet Gárdonyi Géza Egri csillagok címq regényébQl, és
mondjátok el a részlet tartalmát a következQ beszédszituációkban:
" irodalmi szakkörön beszéltek a regényrQl osztálytársaitoknak,
" 1lmrendezQként a választott jelenetben játszó színészeknek,
" a barátaidnak és kötetlen beszélgetés keretében.
Figyeljétek meg, hogyan változik a tartalom nyelvi megformáltsága, hogyan változik a stílus a beszédhelyzetnek megfelelQen!

Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. regényének borítója
A stílus a nyelv használatának jellegzetes módja. A stílus tulajdonképpen azt jelenti, hogy fent felsorolt tényezQknek, a szituáció
elemeinek megfelelQen kiválogatott és összerakott nyelvi elemek
hogyan érik el céljukat, hogyan hatnak az olvasóra, a hallgatóra.
A valóság, a minket körülvevQ, létezQ világ elmeinek és mqködésének a kifejezésére, megnevezésére sokszor több, egymástól el7
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térQ hangalakú, érzelmi étékq stb. szó, kifejezés is rendelkezésünkre áll, melyekbQl választhatunk a kommunikációs céljainknak,
a beszédszituációnak, a hangulatunknak, érzelmi állapotunknak
stb. megfelelQen. Mindig több lehetQségünk van, és választunk
egyet! De nem véletlenszerqen! A választás a legtöbb esetben tudatos, még akkor is, ha nem gondolkodunk el minden választás elQtt,
a kommunikatív kompetencia gondolkodik és választ. A stílus nyelvi kompetencia és kommunikatív kompetencia függvénye! Használhatjuk a stíluskompetencia vagy a stílusérzék kifejezést is! A
stílusérzék elvben ösztönösen mqködik, de valójában tudatosan,
mert az ösztönös választás képessége úgy alakul ki, hogy nyelvileg
és kulturálisan szocializálódunk, megtanuljuk használni a nyelvet,
mi mire való, mire lehet jó, mire szolgálhat, milyen célra alkalmazható.

4. Gyqjtsetek

minél több szinonimát, rokon értelmq szót a következQ szavak
mellé: lány, 1ú, énekel, jár. Minden szinonimával alkossatok mondatot és helyezzétek szituációba! Határozzátok meg az egyes szavak stílusértékét, hangulatát!

Tehát a stílus egyfajta mqködése, mqködtetése a nyelvnek, választás és elrendezés eredménye.

A stílus, mint nyelvi jelenség:

Minden embernek, aki megszólal, rendelkeznie kell nyelvi és kommunikatív kompetenciával. A nyelvi kompetencia az adott nyelv
nyelvtani rendszerének, hangállományának és szókészletének valamilyen szintq ismeretét jelenti. Ahhoz szükséges, hogy képesek legyünk az adott nyelven elhangzó szövegeket megérteni, illetve
létrehozni, azaz: hogy értelmes megnyilatkozásokat tudjunk alkotni
ezen a nyelven.
A kommunikatív kompetencia a nyelvhasználat mikéntjére vonatkozó tudásunk: a nyelvhasználat helyénvalóságának, a kommuniká8
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ciós stratégiáknak az ismerete, a nyelvi elemek társas jelentéseit is
magában foglaló szabályrendszer. Azoknak a normáknak az ismerete, melyek közösségenként eltérQ módon meghatározzák, kinek
hogyan illik köszönni, kit miként lehet megszólítani, kit lehet és
kit nem szabad tegezni vagy éppen magázni, hogyan lehet egy társalgáson belül átadni vagy átvenni a szót egy másik beszélQtQl, stb.
Amikor egy szöveg, megnyilatkozás (mindegy hogy szépirodalom vagy újsághirdetés) stílusát vizsgáljuk, azt vizsgáljuk, hogy
adott kulturális helyzetben és beszédszituációban adekvát, megfelelQ, odaillQ-e, és ha igen, a nyelvi elemek közötti milyen választás és
elrendezés alapján az. Magyarul, mqködQképes-e egy a nyelv segítségével létrehozott megnyilatkozás egy adott élethelyzetben?
Például egy vers esetében megfelelQ összhangban vannak-e a
tartalmi és formai elemek, eltalált-e a szituáció és a mqfaj által elvárt nyelvi megjelenítés, vagyis eléri-e a kívánt esztétikai-értelmiérzelmi hatást. De ha például buszmenetrendet olvasunk, akkor világosan megérti-e belQle az utazó, mikor indul például Beregszászból Nagydobronyba busz, és helyileg honnan.

5. Olvassátok

el a szöveggyqjteménybQl Ady Endre Párisban járt az Psz és
Weöres Sándor SzáncsengQ címq versét! Fogalmazzátok meg, milyen nyelvi elemek és költQi megoldások segítségével érik el az alkotók a kívánt hangulati hatást a versekben!

6. Készítsétek el egy elképzelt buszpályaudvar menetrendjét a szöveggyqjteményben található minta alapján! Naponta legalább öt buszjárat induljon legalább
három különbözQ helyre!
A stílus kifejezést nem csak a beszédre és írásra alkalmazhatjuk. Van stílusa minden emberi cselekvésnek. Használjuk például a
stílus kifejezést a következQ értelemben is:

kitqnQ stílusban úszik,
új divatstílust teremtett,
csodálatos a festQ stílusa,
régi stílusú bútor,
stílusosan öltözködik.

Ezekben az esetekben a stílus kifejezés mindig a valóság egy
más-más vonatkozására utal, de minden esetben köze van a kifejezésnek a megformálás módjához: arra gondolunk, hogyan, milyen
mozdulatokkal úszik az úszó, hogyan lett megformálva valamilyen
divatos ruhadarab, kiegészítQ stb., milyen egyéni megformálási
9
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mód jellemzi egy bizonyos festQ munkáit, hogyan van megformálva
egy bútor, vagy az öltözködés esetében a rendelkezésemre álló ruhadarabok közül hogyan választom ki és rendezem el magamon azokat, amelyek leginkább illenek a helyzethez, az egyéniségemhez és
a hangulatomhoz, vagyis hogyan formálom meg e külsQ jegyek segítségével magamat.

7. Írjatok öt-öt összefüggQ mondatot minden felsorolt kifejezés segítségével. Figyeljetek arra, hogy a választott kifejezés a szövegbe illQ módon jelenjen meg!

kitqnQ stílusban úszik,
új divatstílust teremtett,
csodálatos a festQ stílusa,
régi stílusú bútor,
stílusosan öltözködik.

A stílus nem más, mint üzenet. Információ arról, hogy egy tevékenységet, viselkedésmódot, alkotást milyennek gondolunk, mit jelent
a számunkra. Mondhatjuk, hogy egyfajta véleménynyilvánítás a vi10

lágról. A beszéd, a nyelv pedig kiválóan alkalmas arra, hogy a véleményünket, a viszonyulásunkat a dolgokhoz, kifejezze.
A stílus szó tehát többértelmq. Mint láttátok, mást jelöl a divatban,
a sportban, a képzQmqvészetekben stb. Ezekben az esetekben a stílus anyaga más és más. Ha a stílus hordozója a nyelv, nyelvi stílusról szoktak beszélni. A nyelvi stílus lehet mqvészi (mint a
szépirodalom) és nem mqvészi ( mint például a hivatalos vagy a tudományos stílus).

Stilisztikatörténet
A stilisztika egyszerre régi és
viszonylag új tudományág.
Régi, mert a nyelvi stílust (
a mqvészit és a közhasznút
egyaránt) már az ókorban
vizsgálták a retorika és a
poétika részeként. Viszonylag újnak pedig azért nevezhetjük,
mert
önálló
tudományként csak pár évszázada létezik.
A poétika az ókorban és a
középkorban a költQi elQadás
tudományát jelentette, gyakorlati célú volt, a meggyQzés és az esztétikai hatás
elérésének eszközeit, ezek alkalmazni tudását értették
alatta. EbbQl nQtt ki késQbb
a stilisztika, amikor is a 18.
század végérQl a retorikák és
poétikák szerepe csökkent. A fogalmat a 19. század elejétQl tárgyalják külön, de önálló tudományággá igazán csak a 20. sz. elsQ felében vált. A funkcionális stilisztika elindítója a gen1 Charles Bally
volt. Összeállította a 20. század eleji beszélt francia nyelv kifejezQ
eszközeinek a stílusértékkel ellátott szótárát.
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A magyar stilisztika története Szathmári István szerint négy korszakra osztható.
A 18. század végéig terjedQ idQszakot elQzményeknek tekinthetjük, külön stilisztika nincs, de ekkor születnek a nyelvünkre vonatkozó elsQ megjegyzések. A 15-16. századig elsQsorban a vallásos
szövegek fordítása közben merültek fel a magyar nyelv stilisztikai
sajátosságai, a fordítók (fQleg a latin nyelv hatására) egyes stilisztikai jelenségeket, mint pl. a halmozás, a felsorolás, a részletezés,
elQszeretettel alkalmaztak. Fontos változást hoz a stilisztika területén is a humanizmus és a reformáció a könyvnyomtatás feltalálásával és a vulgáris nyelvek elQtérbe helyezésével.
A második korszakot a 19. század jelenti, ekkor válik külön a
stilisztika a retorikától. A korszakot lezáró legfontosabb munka Négyesy László sok kiadást megért stilisztikája.
A harmadik korszak a 20. század ötvenes éveiig tart. Ekkor lakul ki a funkcionális stilisztika. E korszak kiemelkedQ alakja
Zlinszky Aladár, aki Négyesy örökségét folytatja.
A negyedik korszak a ma stilisztikája, amely az 1950-es évektQl
folyamatosan alakul.

8. Olvassátok el a szöveggyqjteményben található két írást Négyesy László életérQl! Foglaljátok össze röviden, mint tudtatok meg Négyesy Lászlóról, majd hasonlítsátok össze a két róla szóló írás stílusát! Mivel magyarázzátok a
különbségeket?
9. Charles Bally-rQl és Zlinszky Aladár munkásságáról röviden a szöveggyqjteményben olvashattok. Házi feladatként kutassatok utána Szathmári István nyelvészprofesszor munkásságának az iskolai könyvtár és különbözQ internetes
keresQprogramok segítségével! Készítsétek el munkásságának bemutatását írásban egy életrajzi lexikon számára!

A stílus szó eredete
A stílus görög eredetq, latin közvetítéssel elterjedt szó. A rómaiak a viasztáblára vésQ, egyik végén hegyes, másik végén tompa,
csontból vagy fémbQl készített íróvesszQt nevezték stylusnak. A stylus tompa végével simították el a hibás részeket a viasztáblán, hogy
aztán belekarcolják a megfelelQbb változatot. Az íróeszköz nevével
késQbb az írásnak, a fogalmazásnak, a szerkesztésnek a módját jelölték.
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Az idQk folyamán az íróvesszQ a gondos fogalmazással egyértelmqvé vált Horatiust idézve, aki azt tanácsolja a költQnek, hogy
gyakran fordítsa meg az íróvesszQt, vagyis javítson a fogalmazás
stílusán.

A stílus szó ezekkel a jelentésekkel minden európai kultúrnyelvbe bekerült, angolul style, németül stil, oroszul sztyil. Révai
Miklósnak 1805-ben volt egy magyarítási javaslata a kifejezésre:
magyar szép toll, majd késQbb a nyelvújítók az irály kifejezéssel
próbálkoztak, de ezek nem tudták kiszorítani a stílus szót. Kazinczy Ferenc például a szó német változatát, a stílt használta elQszeretettel, de ennek használata sem rögzült, csupán néhány összetétel
Qrzi az emlékét: stílbútor, stílszerq.

10. Keressétek meg a stílbútor, stílszerq kifejezések jelentését egy értelmezQ szótárban! Találjatok ki egy-egy olyan beszédszituációt, amelyben elQfordulhatnak,
odaillenek ezek a szavak! Határozzátok meg a szituáció elemit: ki beszél kivel,
mirQl, mikor, hol, milyen céllal!

A stilisztika tudománya
Egy önállósodni akaró tudományterületet onnantól kezdve nevezhetünk tudományágnak, ha megvan a maga vizsgálódási területe, kutatási tárgya és anyaga. A stilisztika anyaga a szöveg,
mégpedig mindenféle (írott és élQszóbeli) szöveg, mert minden szövegnek van stílusa.
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A stilisztika tárgya a stilisztikum forrásának a feltárása, a hogyan? kérdésére keresi a választ az adott nyelvi megnyilatkozásban.
Összefoglalva:
A stilisztika a nyelvi kifejezQeszközökkel és módokkal, a stílussal (mindennapi és mqvészi) foglalkozó tudomány.
A stilisztika a nyelvi stílus tudománya.
Mit vizsgál a stilisztika? A nyelvi elemek szövegbe, szövegtípusba való választásának, elrendezésének, gyakoriságának eredményeként megvalósuló, létrejövQ stílust.
A stilisztika a nyelvtudomány és az irodalomtudomány határán
foglal helyet. MindkettQnek része. Társtudományai a retorika, a
szociolingvisztika, a szövegtan, a jelentéstan, az esztétika, a poétika, a mqvészettörténet stb.
Vannak, akik élesen különválasztják a nyelvtudományi és az irodalomtudományi stilisztikát. Bally például, a mai értelemvett vett
stilisztika megalapítója azt vallotta, hogy a szépirodalmi mqvek stílusának tanulmányozása nem tartozik a stilisztika tárgykörébe.
Szegedy-Maszák Mihály viszont az irodalmi stílus vizsgálatát érti
stilisztikán. Péter Mihály szerint pedig van stílusa a nyelvnek, és
van stílusa az irodalomnak. Leírásuk a nyelvészeti, illetve irodalmi
stilisztika feladata.
Felfoghatjuk a stilisztikát önálló tudományágként is, amely elkülönül mind a nyelvtudománytól, mind az irodalomtudománytól, de
mégsem lehet élesen elválasztani egyiktQl sem. Ezért szokták a stilisztikát interdiszciplínának, határtudománynak nevezni. Szoros
kapcsolatban van például a nyelvtudomány sok ágával, a grammatikával, a lexikológiával, a jelentéstannal stb.
De sok látható összefüggés van a stilisztika és a irodalomtudomány között is. A nyelvi eszközök megvalósulásának módját egyes
korok irodalmi alkotásaiban például meghatározzák az adott kor
mqfajai, azok szabályai, az adott korok irodalmi stílusának
szokásrendszere. Az irodalomban mqvészi, esztétikai igénnyel kifejezendQ tartalom nem valósulhat meg nyelvi elemek nélkül. Az irodalom tárgya az emberi élet, a világ, az érzések és
hangulatok, történések és benyomások, de anyaga a nyelv, mint
szobrásznak a márvány vagy agyag, festQnek a szín, fény és árnyék,
a bennük rejlQ lehetQségek megvalósítása. Így van a költQ a nyelvvel. Amit el akar mondani, az egyszeri és általános emberi, ahogyan
14

elképzeli, az egyéni-mqvészi, de a mód, ahogyan megvalósítja, ahogyan csomagolja, ahogyan kiválasztja és elrendezi a tartalomnak
megfelelQen mqvészetének anyagát, vagyis a nyelv rendelkezésre
álló elemeit és azok lehetséges (akár új és szokatlan) kombinációit),
az az adott (jelen esetben a mqvészet anyagát képezQ) nyelv lehetQségeinek a függvénye (is).

(De ugyanúgy függvénye a stílus az adott kornak, a kor világképének, függvénye még a mqvész egyéniségének, meg a kifejezendQ lelkiállapotnak is.)

Foglaljátok össze, mit tanultatok a romantika irodalmi vonatkozásairól, témavilágáról és nyelvi kifejezQeszközeirQl! Majd a szöveggyqjteménybQl olvassátok el Gerard Nerval El Desdichado és
Vörösmarty Mihály A vén cigány címq versét! Hogyan, milyen nyelvi elemek segítségével jelenik meg a romantikus világkép és témavilág a két versben?
15
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Vörösmarty Mihály

Gerard de Nerval

Stiléma  stíluseszköz
Tudjuk tehát, hogy a stílus a nyelv mqködése, használata közben alakul, választás és elrendezés eredményeként. A stílus önmagában nem létezik. Mindig a szöveghez kötQdik. A nyelvi stílus a
szöveg stílusát jelenti, a nyelvi elemek stiláris összefqzése a szöveg
formálásának a része. A megnyilatkozónak, a szöveget formálónak
a szituációba ágyazott szándékától függ a választás és az elrendezés. A stílus egyben hatást is jelent. A közlés gazdagítása a szavak fogalmi jelentésén túl valami gondolati, hangulati vagy érzelmi
többlettartalommal. Ha például azt mondom, hogy Millió dolgom
van, nem érek rá!, ez nem azt jelenti, hogy valóban millió számú
dolgom van, csak ezzel a túlzó értelmq és hangulatú szóval (millió)
akarom érzékeltetni, hogy nincs idQm, sok a dolgom, sietek, elfoglalt vagyok. Vagy így gazdagodik például többlettartalommal a diákok nyelvhasználatában a király szó, amikor egy helyzet vagy dolog
nagyszerqségének érzékeltetésére ezt mondják: Ez király! A költQi
nyelvben ezt a stílushatást a szavak, kifejezések, költQi képek és
alakzatok megválasztásával, létrehozásával és használatával érik el
az alkotók.
16
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11. Olvassátok

el a szöveggyqjteménybQl Nagy László Ki viszi át a szerelmet
címq versét! Keressétek meg, hogyan, milyen szavak segítségével írja körül, szépíti a költQ a halál tényét!

A stílus vizsgálatakor azt vizsgáljuk, hogy mit, milyen nyelvi
elemet miért érzünk egy adott szituációban kifejezQnek, hatásosnak, 1gyelemre méltónak egy szépirodalmi alkotásban (legyen az
vers, próza vagy dráma), egy újságcikkben, egy reklámban vagy
akár hétköznapi beszélgetQtársunk szavaiban. A stílus hatásának
az okát, forrását keresve a megnyilatkozásokat, a szövegeket vizsgálható kisebb egységekre bontjuk.
Azokat az egységeket, nyelvi és nyelven kívüli elemeket, amelyek
stiláris szerephez jutnak a szövegben, vagyis valamilyen hatásuk
van, stilisztikumot eredményeznek, stilisztikai eszközöknek (stíluseszköznek) vagy stíluselemeknek, szakszóval stilémának nevezzük.
A stilisztikai írásokban a következQ fogalmakat, megnevezéseket azonos értelemben használják: stilisztikai eszközök stíluseszköz  stíluselem stiléma stílustény.
Mi válhat stíluselemmé a szövegben, megnyilatkozásban? Tulajdonképpen bármilyen nyelvi elem, vagyis bármelyik szó, szókapcsolat, mondatforma, de akár toldalék vagy hang is válhat
stíluseszközzé egy adott megnyilatkozásban. De mindig csak a
konkrét megnyilatkozásban, más nyelvi elemekkel összekapcsolva,
a szöveg értelmével összefüggésben válik egy-egy nyelvi elem stíluseszközzé. Önmagában nem.
Ha megvizsgáljuk a következQ három mondatot,
Jól vagy? Ugye jól vagy? Talán nem vagy jól?
azt látjuk, hogy minden nyelvi elem lehet stíluseszköz egy
adott megnyilatkozásban. A fenti három mondat esetében a stílus,
a mondatok közötti stíluskülönbség a valakinek a hogyléte felQli érdeklQdésünk változatait hivatott kifejezni. Az elsQ mondat ( Jól
vagy? ) érdeklQdést, tudakozódást fejez ki, a második ( Ugye, jól
vagy? ) az enyhén rábeszélQ ugye kérdQszóval arra utal, hogy a kérdezQ azt feltételezi, hogy jól van a kérdezett. A harmadik mondat
pedig ( Talán nem vagy jól? ) azt az elQfeltételezést fejezi ki, miszerint valószínq, hogy a kérdezett nincs jól.

17
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12. Fogalmazzátok

meg, van-e stíluskülönbség a következQ mondatok között:
Szeretsz? Ugye szeretsz? Azért szeretsz? Talán nem szeretsz? Milyen összefüggésben van a választott megfogalmazás-mód a mondat értelmével? Helyezzétek
a mondatokat beszédszituációkba!

A stíluseszközök a hatást a szövegben többféleképpen elérhetik. Betölthetnek sokféle szerepet: erQsítést, fokozást, túlzást, gyengítést, szemléletességet stb.
Tartalmi erQsítésre szolgálnak például a mindennapi nyelvhasználatban a kiválóság érzékeltetésekor például a rendkívüli, páratlan, sirály szavak, a pozitív tartalmú csodálkozás kifejezésére a
mesés, csodálatos, zseniális szavak.
ni:

A fokozás hatását leginkább részletezQ felsorolással lehet elérordít, dübörög, harsog a fejemben a fájás.

13. Alkossatok mondatokat a következQ szavakkal úgy, hogy a megadott stilisztikai szerepben alkalmazzátok azokat:

rendkívüli  lelkesedés kifejezésére
páratlan  nehezményezés kifejezésére
mesés  lelkesedés kifejezésére
zseniális  nehezményezés kifejezésére.
14. Keressetek példát Ady Endre Párisban járt az Psz címq versében részletezQ
felsorolásra!

Gyakran használjuk mind a hétköznapi nyelvben, mind a szépirodalom nyelvében a túlzást: egy jelenség képtelenségig történQ
felnagyítása, vagy kicsinyítése (többnyire indulattól vezérelve)

Millió dolgom van!
Ezerszer kértelek!

tó:

A kicsinyítés szójelentéssel és kicsinyítQ képzQvel is visszaadha-

Várj egy pillanatig! Egy ugrás a mozi! SzellQcske üldögél!
A legerQsebb stílushatást egy szövegben a szemléletessé tétellel,

vagyis a képes beszéd segítségével lehet elérni.
A szépirodalom nyelvének egyik alapvetQ vonása, hogy a valóságot vizuális érzéki megjelenítés útján, képszerqen tükrözi. Ez különbözteti meg leginkább a tudomány nyelvétQl és a hétköznapi
nyelvhasználattól, bár utóbbi szintén gazdag képes kifejezésekben
18

(rohan az idQ, borús kedvem van, a hegy lábához értünk), de nem
tudatos mqvészi céllal és értékkel. A képes kifejezés fogalmát azért
inkább a költQi nyelvhez szokás kötni, mert a mindennapok képes
kifejezései a hétköznapi használatban elkopnak, nem érzékeljük
bennük a képiséget, pedig a szleng nyelvhasználat például különösen dúskál a képekben (Íme egy példa megszemélyesítésre, metonímiára és hasonlatra a szleng nyelvváltozatból:
Nehogy már a befQtt tegye el a nagymamát!, Húzd el a csíkot! Húzz el, mint a
vadlibák!

A klasszikus retorika fogalmai szerint megkülönböztetünk szóképeket és alakzatokat, ahol a képekben egyetlen szó a jelentésváltozás hordozója, míg az alakzatokban (1gurákban) a változás több
szót érint.
A költQi kép tulajdonképpen sqrítés eredménye, visszafordítani
a mindennapi nyelvre csak a sqrítés szétbontásával, körülírásával
lehet. A képek alkotása és befogadása egyaránt alkotó, értelmezQ
tevékenységet igényel Cicero, a klasszikus latin szónoklattan összefoglalója írja Orator címq munkájában, hogy a szónok Sqrqn alkalmazzon különféle szóképeket is, mert ezek hasonlóságuk
segítségével átröppentik a képzeletet egyik fogalomról a másikra
(&);a gondolkodás e villámgyors cikázása már magában véve is
gyönyörködtetQ
Valamennyi szókép közt a legszemléletesebb és leggyakoribb a
metafora és származékai. A költQi képekrQl és alakzatokról már tanultatok, de ennek a tantárgynak a keretében is visszatérünk még
vizsgálatukra.
Összefoglalóan elmondhatjuk tehát, hogy a nyelvi stíluseszközök tanulmányozása tulajdonképpen nem más, mint a hatás tanulmányozása!

15. Eddigi irodalomelméleti ismereteidet felhasználva nevezd meg az alábbi idé-

zetekben található költQi képeket, majd fejtsd vissza jelentésüket és fogalmazd
meg a költQ által bennük kifejezett tartalmat a saját szavaiddal!

A lelkem ódon, babonás vár.

(Ady Endre)

A bánat egy nagy óceán.
S az öröm?
Az óceán kis gyöngye.

(PetQ1 Sándor)
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A világ egy kopott szekér,
Haladna, de nem messze ér;

(Arany János)

Stílusérték
A jó stílusnak az a lényege, hogy a kifejezés módja a közlésfolyamatot szolgálja. A beszélQ azért választ ilyen vagy olyan stíluselemet, hogy saját gondolati és érzelmi tartalmait teljes egészében
közölni tudja a hallgatóval, éppen a megfelelQ, vagyis a szándékolt
hatást gyakorolja rá.

A nyelvi elemnek az adott szövegben érvényesülQ sajátos jelentéstöbbletét stílusértéknek nevezzük. Alapja a megszokott használattól való kisebb-nagyobb eltérés. A sajátos, egyéni felhasználás
révén egy adott nyelvi elem jelentése többlettartalommal egészülhet
ki, így közlési értéke (hírértéke) és hatása erQteljesebb lesz. Vizsgáljuk meg például Ady Párisban járt az Psz címq versének kezdQsorát:
Párisba tegnap beszökött az Psz.

Az Qsz szó hétköznapi értelemben egy évszak megnevezése, melyhez a természet elmúlása köthetQ. Ezt a jelentést tágítja szimbó20

lummá Ady, amikor az Qsz megnevezést a halál értelmében használja. További költQi bravúr, hogy a beköszöntött az Qsz elcsépelt kifejezés mintájára, de a helyett az egyéni színezetq, vagyis ebben a
megfogalmazásban hírértékq, eredetileg más szótári értelmq beszökött kifejezést használja.
A mindennapi nyelvhasználatban szokásos gyakori szókapcsolás vagy szóhasználat megszokottá válik, nincs hírértéke. Ezt nevezzük közhelyes, konvencionális stílusnak.

16. Olvassátok el a szöveggyqjteménybQl Örkény István Csupa közhely címq versét, majd fogalmazzátok meg, mi a vers nyelvi megformálása esetében a humor
forrása. Ebben az esetben van-e stílusértéke, hírértéke a versben felhasznált közhelyeknek?

Ezzel szemben a szépirodalom nyelve tele van újszerq vagy szokatlan szóhasználattal, szótársítással, ezért hírértéke is nagy, vagyis jó, élvezhetQ, hatásos stílus jön létre.

17. Keressetek
használatra!

példákat József Attila verseiben újszerq, szokatlan értelmq szó-

De ne feledjük, hogy élvezhetQ stílus csak akkor jön létre, ha

megfelelQ egyensúlyt tartunk a megértést segítQ megszokott és a
megszokottól eltérQ elemek között. Az eredetiség, az egyéni lelemé21

nyek és a hagyományoshoz ragaszkodás aránya attól is függ, milyen szövegfajtával van dolgunk. A 1gyelem felkeltését szolgáló mqfajok, mint például a hirdetés vagy a reklám általában több
szokatlan, egyéni megfogalmazást használ, vagy megszokott kifejezéseket használ más értelemben.

18. Idézd fel kedvenc tévé vagy rádió-reklámod szövegét! Próbáld megfogalmazni, milyen nyelvi elemek hordozzák benne a stílusértéket, vagyis miben rejlik a
szöveg hatásának titka!

19. Találj ki egy nem létezQ tárgyat! Nevezd el, majd találd ki a funkcióját! Aztán
képzeld el, hogy a televízióban és a rádióban reklámozod, mint eladandó terméket! Találd ki a tévés és a rádiós reklám szövegét!
A stilisztikum vagy stílusérték olyan értelmi, érzelmi, hangulati
tartalom, amely összefügg az adott nyelvi elemnek a megnyilatkozásban való elQfordulásával, a kommunikációs helyzetnek való megfelelQségével.

Állandó és alkalmi stílusérték
Van olyan stílusérték, amely hagyományosan kötQdik egy-egy nyelvi
elemhez, állandósult, lexikalizálódott.
Ilyenkor beszélünk állandó stílusértékrQl. Értékelhetünk egy
nyelvi elemet például hagyományosan a hangzása alapján hangutánzónak (cincog) vagy hangfestQnek (ballag), nevezhetjük hagyományosan választékosnak (kikelet, étkezés, ismeretkör), régiesnek
(maszlag (méreg) král (király), ködmön), megkülönböztethetjük
idegen eredetérQl (infrastruktúra, menedzser), köthetjük használatát egy társadalmi csoporthoz (például a szakkifejezések: atom, fotocella, a szleng nyelvváltozatban használatos szavak: csajszi, góré,
csontkollekció), egy földrajzilag körülhatárolható területhez (tengeri
(kukorica), mony (tojás), szárma (öltöttkáposzta), cakó (gólya)).
Milyen stílushatásuk van az alábbi mondatokban a tájnyelvi, az
idegen szavaknak, a szakszóknak?

1

A sok pulya vidám zsivajától hangos volt az egész alvég.
22

2

Ez a projekt különösen fontos számunkra, ezért egy tapasztalt
teamet bíztunk meg.

3

Úgy mentünk gyalog akkó mán a nyócadik napja. Mán nagyon
le vótunk gyengülve. Hát lássuk eccer csak, hogy a katonák kifele rángatnak valakit a sorbul. Hát a Balog Pista vót az. Leesett a fQdre a gyengeségtül, a katonák akkó férehuszták, oszt
lelqtték. Ott, az út szélin hagyták.

4

Rekonstrukcionális terveinket csak optimális 1nanciális lehetQségek esetén realizálhatjuk.

5

A test hQállapot-változása során a hQmérsékletén kívül más 1zikai jellemzQi is megváltoznak, például a térfogata, elektromos
ellenállása, molekuláris-kinetikus energiája stb.
 Hogyan mondanátok másképpen? Változott-e a mondatok
hangulata, stílusa?

20. Milyen hangutánzó vagy hangulatfestQ szavakkal egészíthetnénk ki az alábbi
mondatokat? (A megoldásokat vessétek össze az eredeti mqvekkel!)

(Ady Endre: Góg és Magóg&)

1
2

Fülembe még Qsmagyar dal &

3

Bizony, csodás ország, ahová jöttünk,
mint hogyha a perc szárnyakon & ,
el-nem-múló vendégség van köröttünk,
hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna.

Mi táncba kezdünk és sírva, &
& szét a boldog mátka-párok. (Ady Endre: Lédával a bálban)

(Kosztolányi DezsQ: Szeptemberi áhitat)

4

Falon z inga lassú fénye & ,
Oly & jár, szinte arra vár,
Hogy ágyam mellett & a villany,
S a sötétben már boldogan megáll.

(Tóth Árpád: Jó éjszakát!)

Az ilyen állandósult stílusértéket a szótárak stílusminQsítésként jelzik. A Magyar ÉrtelmezQ Kéziszótárban például a következQ állandó stílusminQsítésekkel találkozhatunk: argó =
argotikus szó, kifejezés, jelentés, biz = bizalmas, a közvetlen, fes23
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ztelen társalgásra jellemzQ, durva = sértQ, megalázó, nyers, elav
= elavult, gúny = gúnyos, gyerm = a gyermeknyelvben használt, hiv = hivatalos, a hivatali nyelvben használt, irod = a szépirodalomban, a költészetben használt, kedvesk = kedveskedQ,
pejor = rosszalló, elítélQ, lekicsinylQ, táj = tájszó, csak a nyelvjárásokban élQ, tréf = tréfás, kedélyeskedQ, vál = a választékos,
igényese, emelkedett stílusban használt.

21. Keress a Magyar ÉrtelmezQ Kéziszótárból minél több állandósult stílusértékkel bíró szót, kifejezést! A stílusértékének megfelelQen foglald mondatba, majd illeszd beszédszituációba a szavakat!

22. Az alábbi rokon értelmq szavakat és kifejezéseket a Magyar szókincstár címq
szinonimaszótár sorolja fel a sovány melléknév szinonimáiként. Írjátok oda
mindegyik szó mellé az állandó stílusértékét, majd vessétek össze megoldásaitokat a szótárban található stílusminQsítésekkel!

vékony, csontos, girhes, gebe, cingár, egyszálbelq, keszeg, géva,
nyüzge, madárcsontú, hátához nQtt a bele
Más-más a stílusértéke, pedig a jelentése ugyanaz például a következQ szavaknak:
" okos, éles eszq, jó fej, zsenike
" buta, gyagyás, idióta, tökfej, imbecillis.
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Mindegyikük más beszédszituációban lehet odaillQ, helyénvaló, megfelelQ.

Az állandósult stílusérték a szó jelentésének elválaszthatatlan
része, hat a szó felhasználhatóságára, tehát egyben stílusjelenség
is. Egy szleng vagy tájnyelvi minQsítésq szót nem használunk például szakszövegben, vagy akkor sem, ha választékosan akarunk
beszélni.
A nyelvi elemek egyéni felhasználásából is születhet stílusérték
meghatározott beszédhelyzetben és szövegösszefüggésben.
Ha egy nyelvi elem az adott közlésben betöltött szerepe alapján stilémává válik, alkalmi stílusértéke lesz.
Ez mindig csak az adott szövegben érvényesül, mert az egyéni
felhasználási mód teremti meg alkalmilag.
Alkalmi stílusértéke lehet egy szónak például attól, hogy nem a
szokásos funkcióban, jelentésben használjuk.

Például: A kutya ugat. mondatban a kutya szó semleges stílusértékq. De ab-

ban a mondatban, hogy Ugyan már, mit ugatsz? alkalmi stílusértéke lesz, mert hatáskeltésre, gúnyolódásra használjuk.

Állandósult és alkalmi stílusértékük nemcsak a szavaknak lehet, hanem minden nyelvi elemnek és ezek szerkesztett egységeinek, például a toldalékoknak (Most tudnók a szót ), a
mondatformáknak, a mondatfajtáknak, a szórendnek, a hanglejtésnek. Babits Mihály verseiben gyakran módosítja a grammatikai
szabályokat, s ezzel szokatlan és egyszeri intenzív képet teremt. E
csöpp forgóban rab vagyunk" írja Ketten messze címq versében. Elmarad az alany és állítmány egyeztetése, így a rab fogalom általánosabb jelentést kap, s ugyanakkor utal az E/l. személyre is.

&



Az adekvát és inadekvát stílus
Az eddig tanultak alapján tehát összefoglalhatjuk, hogy nincs
jó , szép vagy rossz stílus önmagában, csak adekvát (a beszédhelyzetnek megfelelQ, szokásos, érvényes, odaillQ) és inadekvát (a beszédhelyzetnek nem megfelelQ, nem érvényes, nem oda
illQ), stílus van.
Ha eléri a közlés a célját és a kívánt hatást, a stílus adekvát, ha
nem éri el, akkor nem az. Az inadekvátságnak több oka lehet. Egy
megnyilatkozás lehet eredménytelen, ha kétértelmq, ha bQbeszédq,
ha szqkszavú, ha dagályos, ha homályos stb. Arisztotelész írja Re25
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torikájában, hogy: A stílus illQ lesz, ha megfelel az érzelmeknek és
a jellemnek, és arányos a tárggyal.

Arisztotelész
MitQl függ, hogy a stílus megfelelQ (adekvát)-e? Az adekvát
nyelvi stílus megvalósulását a következQ tényezQk befolyásolják:

1
2
3
4

A kommunikációs szituáció és annak elemei (a beszédhelyzet)
A kommunikáció célja
A fentieknek megfelelQen a mqfaj megválasztása
A mqfajnak megfelelQ szerkezeti és stiláris elemek megválasztása és elrendezése.

Ha ezeket a tényezQket 1gyelembe véve válogatunk a rendelkezésünkre álló nyelvi elemekbQl és rendezzük el azokat, adekvát stílus jön létre. Az ily módon létrejövQ megnyilatkozás nem minden
esetben szép, vagy igényes, vagy szemléletes, a lényeg, hogy odaillQ,
a beszédhelyzetnek megfelelQ legyen, mert csak így tudjuk elérni
kommunikációs célunkat. Hogy mikor mi az éppen odaillQ nyelvi
elem, kifejezés, vagyis az adekvátság alapvetQen a közléshelyzettQl
függ. Bizonyos helyzetekben éppen a tájnyelvi vagy a szleng elemek
a helyénvalóak, máskor meg pontosan a durva vagy argó stílusérté26

kq kifejezésekkel érjük el a kívánt hatást, megint más élethelyzetekben pedig a választékos kifejezések használata az odaillQ, megfelelQ. Nem köszönünk például az iskolában az igazgatónak Szeva,
haver! felkiáltással, mert nem odaillQ, de a barátnQnket sem a Kezét csókolom! formulával üdvözöljük, kivéve persze, ha alkalmi stílusértékkel felruházva ezt a kifejezést, a humor vagy az irónia
eszközeként használjuk.

Részlet a Madách Színház Négyszögletq
Kerek ErdQ címq elQadásából

Pillanatkép a Szósz címq televíziós
irodalmi mqsorból

23. Vessétek össze egy szépirodalmi pályázatnak a szöveggyqjteményben találha-

tó kétféle felhívását. Határozzátok meg, milyen közléshelyzetben adekvát, odaillQ
az egyik, illetve a másik megfogalmazási mód!

24. Fogalmazd meg, hogyan zajlana egy telefonbeszélgetés:
" legjobb barátoddal;
" egy osztálytársaddal, akit nem túlságosan kedvelsz;
" számodra ismeretlen felnQttel, aki a szüleidet keresi;
" téves hívás esetén.

Játsszátok el a szituációkat!

A kifejezési eszközök a klasszikus retorikában négy stíluserénnyel rendelkeznek, amelyek biztosítják a szöveg megformálását,
retorikai, stilisztikai hatását. Ezek a következQk:

A világosság  érthetQ, pontos fogalmazás, áttekinthetQ szerkesztés,
AzillQség  a szöveg hangneme és szóhasználata a témához és a közönséghez
igazodik,

Tisztaság

 a nyelvtani szabályok, a nyelvi normák betartása,
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Ékesség

 a nyelvi kifejezés, a stílus szépségét, díszességét és hatásosságát

szolgálja, amelynek egyik eszköze az alakzatok használata.

25. Írjatok rövid jellemzést kedvenc irodalmi hQsötökrQl, betartva a négy tanult
stíluserényt!

Oda nem illQvé, inadekváttá válhat a közlés stílusa, ha szöve-

galkotáskor túl szqkszavúan fogalmazunk. Ilyenkor a szöveg homályossá, érthetetlenné, de akár komikussá is válhat:
Kárpátalján élnek magyarok is. Ami részben hegyes, részben sík vidék.

A szqkszavúság sokszor eredményezhet kétértelmqséget is:
Homérosz Akhilleuszt lovai által mutatja be.

Ha túlzottan szqkszavúan fogalmazunk, néha egyenesen értelmetlenné válhat a mondandónk:
Apámnak van szép felesége, habár anyám özvegyasszony, mégis irigylik tQle.

Érthetetlen lesz a közlendQnk akkor is, ha vétünk a világosság
követelménye ellen, és zavarosan fogalmazunk:
Az igazgatónQ számtalan alkalommal elmondta már, hogy idén három vizsgánk lesz, és ezt a férje is támogatja, mert a három az szerencsés szám szerinte, ezért számunkra ez az ideális.

A rablótanya porig égett, és Kukorica Jancsi szomorúan nézett
be az ablakán.
Ugyanúgy kommunikációs kudarcot eredményezhet, bizonyos
helyzetekben oda nem illQ lehet a bQbeszédqség.
A saját két szememmel láttam meg én magam!
Ez a könyv nagyon tetszett nekem. Egyébként is szeretek olvasni, szeretem a
könyveket, ennél jobban csak fQzni szeretek, ezért a kedvenc könyvem nagyon
megtetszett nekem. Annyira, hogy másolnak is ajánlom a kedvenc könyvemet,
amit a szobámban szoktam olvasni. A szobám kellemes hely, van benne ágy,
asztal, könyvespolcok, meg egy virágállvány is.

Akkor is érthetetlenné válhat a közlendQnk, ha a túlzott hatáskeltés érdekében dagályosan fogalmazunk, képzavarszerq nyelvi
formákat hozunk létre.
A vers utolsó versszaka a szerelem és a halál gondolatát egyesíti sorsszerqen
az alliterációval.
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Nem érjük el célunkat egy beszédhelyzetben akkor sem, ha szótévesztéssel élünk mondandónk során, vagyis nem megfelelQ jelentésében használunk egy szót vagy kifejezést.
Hamar megtalálták a közös hangsúlyt. (odaillQ: hangot, hangnemet)

Különösen vigyázzunk az ismeretlen idegen szavak használatával! Nevetségessé válhatunk, ha nem megfelelQ jelentésben használjuk azokat.
Csapnál megnyitotta kapuit az új kamionterminátor.
Még csak nem is exhumálta magát ebben a kényes helyzetben!

Árthatunk mondandónk célba érésének és saját megítélésüknek a divatos szavak és a közhelyes kifejezések túlzott használatával is. Ilyen divatos szó például ma a lenyqgözQ, zseniális, érdekes,
bizarr, amit sokan akár minden mondatukhoz is hozzáfqznek.
A közhelyek tipikus beszédhelyzetekben elhangzó tipikus megnyilatkozások, amelyek mindenki szájába illenek, nincs bennük
semmi egyedi, szokásos formában fogalmazzák meg a világról alkotott tapasztalatainkat. Mivel lépten-nyomon használjuk Qket, stílusértékük, hírértékük alacsony, megértésük viszont nem okoz
gondot, mert mindenki ismeri Qket. Igyekezzünk minél kevesebb
közhelyes kifejezéssel kitölteni megnyilatkozásainkat, próbáljuk
gondolatainkat tartalmasabb, egyénibb formában kifejezni.

Örkény István portréja
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26. Olvassátok el újra a szöveggyqjteménybQl Örkény István Csupa közhely címq

versét! Próbáljátok tartalmas kifejezésekkel elmondani, milyen érzelmi-hangulati
tartalma van a versnek!

27. Gyqjtsetek

közhelyeket és közhelyes kifejezéseket környezetetek nyelvhasználatát 1gyelve! Írjátok le azokat, majd az Örkény vers mintájára próbáljátok ironikusan mqalkotássá (verssé, prózává) formálni!

28. Képzeljétek

el és játsszátok el a következQ szituációt úgy, hogy a szereplQk
csak közhelyeket és divatos kifejezéseket használhatnak! Figyeljétek meg, mennyire oda nem illQvé válik így a beszélQk stílusa!

" Rómeó és Júlia beszélget az erkély-jelentben.
" Don Quijote és Sancho Panza meglátják a szélmalmokat.
" János vitéz és Toldi Miklós beszélgetnek kalandjaikról.
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I. fejezet

Összefoglaló, begyakorló feladatok
29.

Fogalmazzátok meg, mi a kapcsolat az alábbi fogalmak között!
" beszéd és stílus
" nyelv és stílus
" szöveg és stílus
" kor és stílus

30. 32. Fogalmazzátok meg, mi a szerepük a szövegek stílusának, hangulatának
alakításában az alábbi szócsoportoknak! Mondjatok példákat mindegyikre!

" szinonimák
" frazeológiai egységek (állandósult szókapcsolatok)
" hangutánzó, hangulatfestQ szavak
" tájszók
" szakszók
" idegen szavak
31. Van-e hangulatuk a hangoknak? Mondjátok el, kiben milyen hangulatot keltenek a különbözQ magán- és mássalhangzók!

Milyen hangokat neveznétek:
" keménynek,
" lágynak,
" vidámnak,
" szomorúnak,
" kellemesnek,
" kellemetlennek?
Gyqjtsetek olyan szavakat, amelyekkel alátámasztjátok állításaitokat!

32. Készítsetek hangstatisztikai vizsgálatot az alábbi szövegrészletekben!

Fogalmazzátok meg, van-e valamilyen összefüggés a hangok gyakorisága és a szöveg
hangulata között!

Részletek Weöres Sándor Hangcsoportok címq mqvébQl:

1

Jekale munni temme
a jajja mimenó
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golopandu ameníja
u kuaháj imanan.

2

Vikulili hejriri sziggaga
mukafoki kupukájlili vikufuja&

3

Khúnáj áfháiszthái mengoh
álkhén ovái lái&

33. Az alábbi szavakat, kifejezéseket frazeológiai egységekkel is ki tudjuk fejezni.
Beszéljétek meg, milyen stílushatásuk is van a szavaknak és az azonos jelentésq
szólásoknak, szóláshasonlatoknak, közmondásoknak, szállóigéknek! (Könnyítésül
szolgálnak a frazeologizmusok kulcsszavai.)
Kifejezések
megjavul
félbeszakít valakit
sír
légy bátor
eldöntött dolog
gyáva
szegény
táncolnak
elítél
támogat

34. Fogalmazzátok
mesek vagytok!

Kulcsszavak
tér
vág
mécses; egerek
mer, nyer
kocka
katona
egér; béka; toll
por
pálca
lándzsa

meg az alábbi szempontoknak megfelelQen azt, hogy szerel-

" minél több névmással
" sok igével
" állandósult szókapcsolatokkal
" metaforákkal
35. Olvassátok el a szöveggyqjteménybQl Márai Sándor Az útitársakról címq írá-

sát!

 Mit tanácsol a szerzQ: hogyan alkalmazkodjunk stílusunkkal

a beszédhelyzethez, a különbözQ kommunikációs célokhoz?

36. Alkossatok rövid párbeszédeket az alábbi szereplQkkel a megadott szituációkban!

1

orvosbeteg / kontrollvizsgálatokon
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