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Kábán A nnam ária

Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő stíluskutató csoport több 
m int harminc éve tevékenykedik Szathmári István professzor irányításával, és ma 
már szinte az egész hazai felsőoktatást átfogja. A nyolcvanas évek végéig a század- 
forduló nyelvét és stílusát kutatták, ennek eredményeképpen született meg 1989- 
ben Fábián Pál és Szathmári István szerkesztésében a Tanulmányok a századforduló 
stílustörekvéseiről című tanulmánykötet a Tankönyvkiadónál. 1992-től a csoport 
tevékenysége más irányban folytatódott. Ezt két újabb, a Nemzeti Tankönyvkiadó
nál megjelent kötet jelzi. Az első 1996-ban Szathmári István szerkesztésében látott 
napvilágot Hol tart ma a stilisztika címmel, amelynek szerzői a stilisztika újabb 
elméleti megközelítéseinek felvázolására vállalkoztak. A második pedig 1998-ban 
Stilisztika és gyakorlat címmel szintén Szathmári István szerkesztésében az újabb 
elméletek és módszerek fényében született stíluselemzéseket tartalmazza.

1999-től a stíluskutató csoport az alakzatok vizsgálatát tűzte ki célul. A kutatá
sok eredményeit a csoport megújult form ában, 2 -4  íves önálló füzetekben jelenteti 
meg azzal a nem rejtett szándékkal, hogy eredményeik hamarabb eljussanak az ol
vasókhoz. A sorozat címe A z  alakzatok világa, szerkesztője Szathmári István pro
fesszor, kiadója továbbra is a Nemzeti Tankönyvkiadó. Mindmáig tíz füzet látott nap
világot. Az első öt 2001-ben, a következő öt pedig 2002-ben hagyta el a nyomdát.

A sorozatot Szathmári István bevezető gondolatai indítják útjára Alakzatkuta
tásunkról címmel. A szerző röviden beszámol a csoport eddigi kutatásairól, majd 
megindokolja a témaválasztás fontosságát: „(...) bár az újabb retorikák -  minde
nekelőtt Lausberg sokat forgatott munkája -  és az újabb vizsgálódások (pl. Adamik 
Tamás nemrégiben megjelent könyve az antik stíluselméletről) előbbre vitték az 
alakzatok ismeretét, sok még a tennivaló a kommunikációban betöltött szerepük
nek, jellegzetességeiknek a feltérképezésében, továbbá számuknak, rendszerüknek a 
megállapításában, nem  szólva a különböző korokban egyes költőknél, íróknál való 
jelentkezésükről. Ebben természetesen segít a kibővült nyelvtudomány, a kiszélese
dett stilisztika, a megújult irodalomelmélet.” (8)

Külön szól azokról a módszerekről, amelyek segítségével vizsgálhatók az egyes 
alakzatok. Kiemeli az alakzatok történetére vonatkozó filológiai kutatások fontossá
gát, de a szerző szerint kultúrtörténeti, esztétika- és poétikatörténeti kutatásra is 
nagy szükség van. Fontosnak tartja a szövegtani és stilisztikai megközelítéseket, 
hiszen az alakzatok mindig valamilyen szövegben találhatók. Továbbá lényeges az 
alakzatok rendszerezése, egymástól való elkülönítése, fogalmuk tisztázása is.

Az első füzetben olvashatjuk Gáspári László A  funkcionális alakzatelmélet néhány 
kérdése című tanulmányát, amely valójában az alakzatkutatás elméleti alapozását 
nyújtja. A szerző funkcionális alakzatelméletet dolgoz ki, amely a retorika, a stilisz
tika és a grammatika kölcsönviszonyában képzelhető el. Ennek keretein belül a gon
dolat elrendezésének formai megoldásait, a gondolatalakzatokat tekinti elsődleges
nek. A bonyolult gondolkodási formáknak megfelelően létrejövő komplex alakzatokat
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mutatja be, amelyek mind fölé-, mind alá-, mind pedig mellérendeltségi viszonyban is 
lehetnek egymással. Mindezt pragmatikai, szemantikai és szintaktikai megközelítésben 
képzeli el. „E komplex alakzatok — írja a szerző — a szövegnek vagy retorikai-stilisz
tikai konstrukcionális egységei, vagy az egész kompozíciót formáló megoldások.” (14)

A komplex alakzatok leírásakor, természetesen, támaszkodik a klasszikus és a 
neoretorika alakzatrendszerére is. Egymásra vetítve a klasszikus és a neoretorika fel
osztását egy tizenhat mezős táblázatot állít fel, amelybe valamennyi lehetséges alak
zattípus elhelyezhető. Gáspári László véleménye szerint „a gondolat és komplex 
alakzatok jellege, valamint a retorika, a grammatika és a stílus együttlátása nem teszi 
indokolttá azt a nézetet, amely a trópusokat kiemeli az alakzatok köréből. Ellenke
zőleg, szervesen rendszerükbe illeszti, előírva grammatikai aspektusuk vizsgálatát 
is, minthogy a szó szemantikai változásai (körükben a metafora, a metonímia, a szi- 
nekdoché) és e változások grammatikai megjelenési formái átléphetnek akár a mon
datalakzatok szintjére.” (24)

Dolgozata második részében a metafora szemantikai és grammatikai motivált
ságáról ír. A metafora Gáspári szerint a megnevezés, az újrajelölés művelete. „Ma
gának az azonosításnak a ténye szemantikai, míg az azonosítás mikéntje, létesülése 
pragmatikai.” (25) A „szemantikai azonosítás tényét azonban m inden esetben a for
ma jelöli, míg e formában való aktuális megvalósulása magával e formával kódolt 
pragmatika.” (26) Természetesen bizonyos nyelvi-grammatikai formák természetét 
a stilisztikai elemzés képes megvilágítani.

A sorozat második füzete A retorikai kérdés a nyelvhasználatban címmel jelent 
meg, és öt tanulm ányt tartalmaz. Amint a füzet címe is jelzi, valamennyi a retorikai 
kérdéssel foglalkozik.

Az első tanulm ányt Kocsány Piroska jegyzi, címe: A retorikai kérdések egy lehet
séges tipológiája. Szabó G. Zoltán -  Szörényi László Kis magyar retorikájának meg
határozásából indul ki, és ahhoz fűz igen fontos észrevételeket. Tanulmányában 
előbb a retorikai kérdést mint m ondattípust és mint beszédaktustípust veszi szem
ügyre, majd a retorikai kérdés formáját, a válasz evidenciáját, az állítás rekonstruk
cióját vizsgálja. Abból indul ki, hogy a retorikai kérdés esetében az elhangzó mondat 
kérdő m ondat, de a közlő nem kérdésnek szánja, hanem állításnak, felszólításnak 
stb. A szerző leszögezi tehát, hogy nem  tudunk elkülöníteni formai jegyek és azok
nak megfeleltethető szemantikai tartalom  alapján egy olyan kérdőmondat-típust, 
amelyet retorikai kérdésnek tarthatunk. „Retorikai kérdéssé az értelmezés során 
válik” -  írja. (8) Foglalkozik továbbá a retorikai kérdés (interrogatio) formájával, a 
válasz evidenciájával.

Elkülöníti a valódi és az ál retorikai kérdést. A valódi retorikai kérdések közé so
rolja a retorikai állítást, a retorikai felszólítást és a retorikai emotív értékelést. Az ál 
retorikai kérdések között pedig a tűnődő kérdést vagy polémiát, a pedagógiai jelle
gű kérdést és a stimuluskérdést veszi szemügyre. Végül megállapítja: „Tényleges 
»retorikai kérdésnek«: alakzatként konvencionális hatáskeltő eszköznek tehát a kér
dő m ondatként megfogalmazott (konvencializálódó nyelvi jelzésekkel is megerősí
tett) »állítást«, »felszólítást« és »értékelést« tekintjük.” (18)

A füzet második tanulmánya V. Raisz Rózsa munkája, címe: A retorikai kérdés 
intonációs problémáihoz. Amint a cím is jelzi, a szerző a retorikai kérdés intonációs 
problémáit vizsgálja. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy van-e a valódi kérdés és 
a retorikai kérdés intonációja között lényeges különbség, és ha van, hogyan mutat
ható ki. Raisz Rózsa szerint retorikai kérdéssé nemcsak az értelmezés során válik 
valamely megnyilatkozás, hanem a beszélő tudatában is annak indul, s ezt az into
náció is tükrözi.

Fogarasi Tános, Bartók János, Tolnai Vilmos, Csűrv Bálint, Bolla Kálmán kuta
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tásainak eredményeit mérlegelve megállapítja, hogy „a megnyilatkozástípusoknak 
megvan a maguk kialakult és többé-kevésbé állandósult beszédintonációs megoldá
suk, amelyek az egyes megnyilatkozásokban -  az illokúciós jelentést hordozókban is 
-  műszeresen, de az emberi füllel hallgatva is megkülönböztethetők, appercipiál
hatok.” (26)

Porkoláb Judit és Boda István Károly Kérdő mondatok Füst Milán Összes versei
nek Újak ciklusában című dolgozatában a kérdő m ondatok versépítő szerepét vizs
gálja. A szerzők arra keresik a választ, hogy milyen szerepet töltenek be a kérdő 
mondatok Füst Milán vizsgált versciklusában, és hordoznak-e valamilyen többlet
jelentést. A sokféle megközelítés közül vizsgálataikat elsősorban nyelvészeti és reto
rikai keretben végezték. Véleményük szerint a kérdő m ondatok retorikai vizsgálata 
hozzájárul a költői szándék megértéséhez.

Füst Milán tíz versét fogták vallatóra. Ezek a következők: Reménytelenül, Madri
gál, A  fegyenc jia, A z  egyik agg levele Zsuzsannához, Kutyák, Hajnal előtt, Egy tesszá- 
liai költő az Erinniszekhez, Végrendelet feleségemnek, Barokk elégia és Emlékezetül. 
Elemzéseikben kimutatják, hogy mindegyik versben más-más funkciót szán a költő 
a kérdő mondatoknak. Ezek a következők: tűnődő, verszenét megalapozó, dialógust 
megteremtő, felkiáltó mondattal megerősített, lemondó, szemrehányó, megszólító, 
szónoki, summázó, szerkezetformáló és összefoglaló kérdés. Ezek közül a szerzők 
azokat a kérdéseket tartják a legérdekesebbeknek, amelyek egész szövegszerkezetet 
építenek ki.

Aczél Petra Retorikai kérdés a szónoklatban — szónoki kérdés a retorikában című 
dolgozatában előbb adalékokat és szempontokat nyújt a retorikai kérdés tárgyalá
sához. A retorikai kérdésnek három aspektusát vizsgálja, mégpedig: 1. a kommuni
kációba helyezhetőség a kommunikációs, társadalm i viselkedés sémái alapján, 
2. logikai vetülete a szándékon keresztül, 3. tipikus elhelyezése a műfajon, szövegen 
belül.

Aczél Petra a retorikai kérdéssel mint jelenséggel foglalkozik, következésképpen 
leíró kategóriaként és nem funkcionális vagy generatív nyelvi eljárásként veszi szám
ba. A szónoki szándék hármasságát emeli ki: az értelmit, a mérsékelten érzelmit és 
a szenvedélyeket célzó érzelmit. Megállapítja, hogy „a retorikus kérdés alkalmazá
sával a szándékon keresztül a meggyőzés elérésével így hozzuk létre a stílussal ren
delkező, sikeres szónoki szöveget.” (62)

A füzet záró tanulmánya a Domonkosi Ágnesé, címe: A  kérdés alakzatai a publi
cisztikában. A szerző előbb a kérdést mint alakzatot definiálja. Az alakzatok közé 
sorolt kérdéseknek három csoportját különíti el aszerint, hogy a tudakolás helyett 
milyen funkcióban szerepelnek. Az első csoportba azok kerülnek, amelyek teljes 
funkcióváltáson mennek át. Ebbe a csoportba csak a hagyományosan alakzatként 
kezelt kérdések egy része tartozik, azok, amelyekben a kérdés funkciója egyértelmű
en állítás, értékelés vagy pedig felszólítás. A második csoportba kerül a subiectio, a 
communicatio, a dubitatio. Ezek esetében ugyanis nem  történik meg a kérdő forma 
teljes funkcióváltása, a kérdés valamilyen választ igényel. A harmadik csoportba 
pedig a kettő közötti átm enetet képező jelenségek vonhatók.

A tanulmány tüzetes részében a szerző az újságírás közléshelyzetét és a kérdés 
lehetőségeit veszi számba a publicisztikában. Azt vizsgálja, hogy a kérdés bem uta
tott alakzatai hogyan jelennek meg az újságírás szövegtípusaiban. Minthogy „a pub
licisztika szövegtípusaira közvetett kommunikációs szituáció, monologikus beszéd
helyzet jellemző, így a kérdő mondat alapfunkciójának megvalósulási lehetőségei 
meglehetősen korlátozottak” — írja a szerző. (68) A publicisztika kérdéseinek leg
nagyobb része tehát alakzat. Majd leszögezi: „A kérdés bármely alakzata azért lehet 
ebben a közléshelvzetben hatásos, mert a kommunikációs partner megjelenítésével
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erősíti a közlő és a befogadó közötti kapcsolatot, lehetővé teszi, sőt akár elő is írja a 
szövegben nyelvileg is kódolt befogadói pozícióval való azonosulást.” (69) A dolgo
zatban a szerző a kérdés m inden alakzatának vizsgálatára sort kerít, de részleteseb
ben foglalkozik az első nagyobb csoportba sorolt, vagyis a valódi modális átértéke
lődést mutató kérdésekkel.

A sorozat harmadik kötete Szikszainé Nagy Irm a A  retorikai kérdés rövid tudo
mánytörténeti áttekintése című nagyobb lélegzetű tanulmányát tartalmazza. A szerző 
előbb tisztázza a kérdés és a retorikai kérdés fogalmát, illetőleg a kérdést mint nyelvi 
tényt és mint funkcióját változtatni képes jelenséget közelíti meg, majd a retorikai 
kérdés széles kitekintésű, interdiszciplináris megközelítését nyújtja.

Előbb az antik görög nyelvű és latin nyelvű retorikai stíluselméletekben vizsgálja 
meg a kérdéses alakzat fogalmát, helyét, majd a klasszikus francia retorikában, a 
XX. század mértékadó retorikaelméletében és a neoretorikában is számba veszi 
különböző megközelítéseit. A klasszikus francia retorika két nagy alakjának, Du 
Marsais-nak és Fontanier-nak az alakzatelméletét méltatja, akik az alakzatok leg
főbb funkcióját a kellem, az élénkség és a nemesség felkeltésében látják. A XX. 
század mértékadó retorikaelméletét számba véve Szikszainé Lausberg munkáját 
ismerteti, aki a mondatszerkezetet tradicionális m ódon megváltoztató alakzatokat 
mondatalakzatként külön csoportban tárgyalja. A közönségre irányuló m ondat
alakzatok egyik típusaként tartja nyilván a kérdő mondatalakzatokat. A neoretorika 
alapjaiban tér el a klasszikus retorika alakzatfogalmától, amennyiben a trópusokat 
is az alakzatok közé sorolja. Szikszainé külön foglalkozik a közelmúlt magyar reto
rikairodalmával is. Elsősorban Lengyel Dénes, Szabó G. Zoltán -  Szörényi László, 
Gáspári László megközelítéseit vizsgálja.

A szerző külön fejezetben foglalkozik a retorikai kérdésnek a poétikában, a reto
rikától függetlenített stilisztikákban betöltött szerepével. Majd interdiszciplináris 
megközelítésére tesz kísérletet. Előbb m odern logikai, nyelvészeti, szemantikai, 
irodalmi szempontú megközelítését nyújtja, majd a hermeneutikai filozófiában, a 
kommunikációelméletben, a beszédaktus-elméletben, a szociálpszichológiában, a 
pragmatikában, a szövegtanban, a diszkurzuselemzésben is megvizsgálja fogalmát.

A negyedik füzetben Czetter Ibolya tanulmánya látott napvilágot, címe: A z  ismét
lés gondolatalakzatainak értelmezése Márainak a Napló 1943-1944 és a Napló 1984— 
1989 című műveiben. A tanulmány rövid elméleti és módszertani alapvetés után 
számba veszi az ismétlés alakzatait a két M árai-naplóban. A szerző arra keresi a vá
laszt, hogy miként szerveződnek az ismétlések és ismétlésszerkezetek a szövegkonst
rukció egységeiben. A szerző szerint az 1943-1944-es Napló bán az adjekciós gon
dolatalakzatok jutnak domináns szerephez. Ezt a Máraival foglalkozó stilisztikai írá
sok is egyöntetűen állítják. „A retorizáltság azonban -  írja Czetter Ibolya -  nagyon 
sok összetevő bonyolult kölcsönhatásának eredménye, előidézője tehát az alakzatok 
viszonyrendszerében, kapcsolódásmódjában keresendő.” (10-11)

Konklúzióként leszögezi: „E tanulmány elején felvetett kérdésre, tudniillik hogy 
volt-e a diáriumokban vezérszerepet betöltő alakzat, tehát azt felelhetem, hogy vál
tozatlanul a szerkezeti újrakezdést, a paralelizmust és az ellentétet ötvöző alakzattí
pust tartom a meghatározónak. Ez a m etódus mindvégig fennmarad, s megőrző- 
dése nemcsak a személyiség rejtett identitását jelzi, hanem a forma megkötő erejét, 
az életmű egységét is hirdeti.” (25)

Heltainé Nagy Erzsébet tanulmánya a sorozat ötödik füzetében kapott helyet. 
Címe: A z  ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István Kadocsa, merre vagy? című 
kisregényében. A szerző előbb az ismétlést m int általános gondolatalakzatot jellemzi, 
majd Sinka nyelvi világáról, az ismétlések, ismétlésszerkezetek balladákban betol-
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tö tt szerepéről ír. A dolgozat tüzetes részében a Kadocsa, merre vagy című kisregény 
ismétlésváltozatait veszi számba.

A pragmatika szintjén a témaválasztás, a tárgykezelés adta antitézisről, a szerep
lők közti antitetikus viszonyról, a valóság és álom ellentétéről, a főhősben meglévő 
kettősségről értekezik. A szűkebben értelmezett nyelv és stílus alakzatai között 
számba veszi a szemantika és a grammatika alakzatait. Külön foglalkozik a struktú
raszervező jelképekkel, a mondatszerkezet fő sajátosságaival, az érzelemkifejezésnek 
a modalitásban megnyilvánuló eszközeivel, az ismétlések és párhuzam ok zeneien 
arányos felépítettségével, a geminációval, a fokozással és a gradációval, a fonológiai 
és a fonetikai szint kettősségével.

Konklúzióképpen megjegyzi, hogy elemzésével talán sikerült igazolnia a népi 
gondolkodásmód, beszéd és a népies stílus összefüggéseit, „nevezetesen az egyes 
alakzatformák (mint ismétlés, ellentét) és a parataktikus gondolkodásmód kapcso
latát”. (22)

A sorozat hatodik füzetében -  a teljesség kedvéért éppen csak megemlítem -  
saját tanulmányom jelent meg A sorismétlés mint versszövegszervezö alakzat címmel.

A sorozat hetedik füzete Tátrai Szilárd m unkája, címe: A történet hangsúlyozott 
elbeszéltsége mint a történetmondás pragmatikus alakzata. A szerző a narratív szövegek 
valóságértelmezésének és strukturáltságának módjait kutatva a történet hangsú
lyozott elbeszéltségét interaktív funkciót betöltő pragmatikus alakzatként értelmezi. 
Vizsgálata egy fikcionális szépirodalmi elbeszélő szövegre, O ttlik Géza Iskola a 
határon című regényére irányul.

A történet hangsúlyozott elbeszéltségének m int pragmatikus alakzatnak a prob
lémáját interdiszciplináris nézőpontból közelíti meg. A szerző amellett érvel, hogy a 
közlésben részt vevő személyekre utaló deiktikus nyelvi elemek szerveződésének 
funkcionális megközelítéséből kiindulva az elbeszélő szövegekre jellemző narrációs 
megoldások tipizálásának olyan értelmezési lehetőségét terem thetjük meg, amely 
„kielégítően magyarázni tudja a narrációban rejlő különböző prototipikus lehetősé
geket, illetve azok nyelvi jellemzőit”. (9)

Rozgonyiné M olnár Em m a Alakzattársulások egy szépprózai műalkotásban (Szo- 
mory Dezső: A párizsi regény) című tanulmánya a sorozat nyolcadik füzetében látott 
napvilágot. Alakzattársuláson a szerző az alakzatoknak a szövegfolyamatban törté
nő mobil rendeződését érti. „Az alakzatkapcsolások ugyanis -  írja -  csak a m ű line
áris elrendeződésének során mutatkoznak meg, variánsai írónként és m űvenként is 
más és más kombinációban realizálódnak.” (7)

Előbb Szomory Dezsőről és A párizsi regényről szól röviden, m ajd az alakzattár
sulási formákat vizsgálja a regény egyes tartalm i szegmenseiben. A szerző elemzé
seiből kiderül, hogy a regényben a legkülönbözőbb módon társulnak az alakzatok: 
„gondolat-, m ondatalakzat úgy, hogy közben hangalakzat is megjelenik, szóalakzat 
is, és igen gyakran szókép” . (29) Sokrétű elemzéséből kiderül, hogy az alakzatok 
közül a fokozás, a halmozás és az ellentét társul a leggyakrabban a regényben.

Szathmári István tanulmánya, az Alakzatok Márai Sándor Halotti beszéd című 
versében a sorozat kilencedik füzete. A szerző a bevezetőben kiemeli az alakzatkuta
tás fontosságát, hangsúlyozza, hogy azért állította elemzése középpontjába az alak
zatokat, m ert „egy vagy több alakzat -  különösen legnagyobb költőinknél -  egy-egy 
műalkotás legfontosabb elemévé: form aterem tő elvvé, alapstruktúrává nőheti ki 
magát” . (7)

A szerző előbb Márai Sándorról és a Halotti beszédről ír, majd a vers létrejöttét, 
cimét, szerkezetét vizsgálja, külön kitér az intertextualitás kérdéseire is. Az alakzatok 
szerepét kutatva Szathmári István hangsúlyozza azok szövegszervező és a stílusko
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hézió megteremtésében játszott szerepét. A m odern retorikai kutatásokat követve 
az alakzatoknak a nyelvhasználatban, az interakcióban érvényesülő funkcióit, ható
körét, egymáshoz viszonyított helyét tekinti át. A Halotti beszéd domináns szövegszer
vező alakzata a szerző szerint az ellentét és a párhuzam. Szathmári István részletesen 
foglakozik az ellentét, ellentétezés, illetve a paralelizmus fogalmának tisztázásával, 
majd igen sokoldalúan járja körül ezeknek a versben megvalósuló válfajait, kiemelve 
szövegszervező szerepüket.

A sorozat eddig megjelent kötetei közül az utolsó, a tizedik, Czetter Ibolya A z  
elhagyás alakzattípusai és értelmezésük a Márai-naplók alapján című dolgozatát tar
talmazza. A szerző ez alkalommal a redukált, valamilyen szempontból kihagyásos 
szerkesztésű naplójegyzetekkel foglalkozik. A detrakciós alakzattípusokat az egybe- 
kezdésnyi feljegyzésekben, illetőleg az egysorosra zsugorított szövegmondatokban 
vizsgálja. Az alakzatokat m int szövegszinten működő, ismeretelméleti kategóriákat 
s a műfaj, a szövegtípus konstituálását is befolyásoló eljárásokat értelmezi.

A szerző hangsúlyozza, hogy Márainál látszatra összeegyeztethetetlen kétféle 
eljárásban a bővítés-kiterjesztés, valamint a redukció-elhagyás ötvöződik. „Mivel 
egyszerre jut érvényre a megszakítottság és folytonosság, a fragmentáltság és az 
egységteremtés dinamikus váltogatódása összetett olvasói stratégiát feltételez” -  
írja. (9) A hiány megjelenési formái között a szerző elkülöníti a konstrukcionális, a 
kontextuális és a pragmatikai hiány fogalmát, ezeket példákkal is illusztrálja. Külön 
alfejezetben foglalkozik az ellipszis, a zeugma, az adnexió, az aposziopézis és az 
alludálás sajátos megjelenési formáival.

Összegezve elmondható: az ismertetett tanulmányok meggyőzően bizonyítják, 
hogy az alakzatok kutatása ma már nem  rekedhet meg pusztán a retorikai megkö
zelítés szintjén, hanem  a stílusvizsgálattal összefonódva nyitottnak kell lennie a 
m odern pragmatikai, szövegtani, pszichológiai, hermeneutikai és kognitív elméleti 
módszerek és eredmények irányában is.


