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h. tóth istVáN*1

Sosem mi jutunk gondolatokhoz, 
azok törnek be hozzánk.

(martin	heidegger)

Az Úrangyala könyörgésének szövegtani vizsgálata

*	CsC, alkalmazott	nyelvész,	nyelvtanár,	Balassi	Intézet	magyar	nyelvi	tagozat,	Budapest.

Kutatásom célja

A	Miatyánk	szövegváltozatainak	az	elemzéséről	a Magyar Nyelvben	olvashatunk	
olyan	 tanulmányt	 (nyáry	 1999),	 amelyik	művelődéstörténeti,	 nyelvtörténeti	 és	
szövegtani	 szempontokból	 is	hasznos	 lehet	 a	magyar	nyelvvel	 foglalkozóknak:	
kutatóknak,	 nyelvtanároknak	 és	 hungarológusoknak	 egyaránt.	 A	 hivatkoztam	
szakmunkának	a	kutatási	eredményei	késztettek	az	Úrangyala	(„Angelus”)	imád-
ságnak	a	záró	könyörgésével	foglalkozó	jelen	dolgozatom	megírására.	ennek	az	
elemzendő	szemelvénynek	a	kiválasztásában	döntő	szerepet	játszott	az	archaikus 
népi imádságok	tipologizálásával,	szerkezeti	ismérveiknek	a	feltárásával	foglal-
kozó	kutatás	 (takáCs	 2003),	 továbbá	 az	 a	 célom,	hogy	bővüljön	 a	nyelvészeti	
aspektusból	feltárt	szakrális korpuszok	köre.

Itteni	dolgozatom	előzményei	között	megemlítendő,	hogy	az	archaikus népi 
imádságoknak	 a	 tanításba	 történő	 beemeléséről	 irodalmi	 feladatgyűjteményben	

Rezümé.	 Az	 Úrangyala	 („Angelus”)	 imádság	
záró	könyörgésével	foglalkozó	jelen	tanulmány	
a	szerző	kutatómunkájának	egyik	újabb	fejeze-
te.	Bizonyos	tekintetben	folytatása	az	archaikus	
népi	imádságok	tanításba	történő	beemelésének	
lehetőségeit	 boncolgató	 irodalmi	 feladatgyűj-
teménynek	 (h.	 tóth	 1999),	 valamint	 annak	 a	
nyelv-	és	irodalompedagógiai	írásnak,	melyben	
a	 szerző	 felhívja	 a	 figyelmet	 e	 szövegművek	
szövegtani,	 stilisztikai	 és	 műfaji	 jelentőségére	
(h.	tóth	2001).	legutóbb	pedig	a	tanulmányíró	
egy	konferenciakötetben	 fejtette	ki	álláspontját	
a	szakrális	szövegek	vizsgálatával	kapcsolatban	
(h.	 tóth	 2013).	 mindezek	 után	Az Úrangyala 
könyörgésének szövegtani vizsgálata	 című	 ta-
nulmány	egyik	legfőbb	kitűzött	célja	–	hogy	bő-
vüljön	a	nyelvészeti	aspektusból	feltárt	szakrális	
korpuszok	köre	–,	sikeresen	meg	tud	valósulni.	
Végső	 következtetése	 pedig	 ekként	 foglalható	
össze:	 a	 nyelvi	 forma	 és	 a	 tartalmi	 gazdagság	
együttesen	erős	nyomatékkal	hat	az	Úrangyala	
záró	könyörgésében.

Резюме.	 Дана	 публікація,	 присвячена	
вивченню	 заключного	 звернення	 мо-
литви	 «ангел	 господній»	 («Angelus»),	
є	новим	розділом	дослідницької	роботи	
автора.	 певною	мірою	 вона	 продовжує	
напрацювання,	вміщені	у	збірнику	літе-
ратурних	 завдань,	 присвячених	 архаїч-
ним	народним	молитвам	(h. tóth 1999),	
а	також	монографії,	в	якій	автор	розкри-
ває	 текстуальні,	 стилістичні	 та	жанрові	
особливості	 цих	 творів	 (h. tóth 2001).	
певні	висновки	автора	щодо	сакральних	
текстів	 вміщена	 і	 в	 матеріалах	 однієї	
конференції	 (h. tóth 2013).	одна	 з	 го-
ловних	цілей	дослідження	–	розширити	
коло	сакральних	текстів,	які	вивчаються	
з	мовознавчої	точки	зору	–	може	успіш-
но	реалізуватися.	у	статті	робиться	ви-
сновок,	що	мовна	форма	спільно	з	багат-
ством	змісту	дають	сильний	емоційний	
ефект	у	заключних	зверненнях	молитви	
«ангел	господній».
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kínáltam	lehetőségeket	(h. tóth	1999),	majd	nyelv-	és	irodalompedagógiai	írás-
ban	is	felhívtam	a	figyelmet	az	ezeknek	a	szövegműveknek	a	szövegtani,	valamint	
stilisztikai,	illetőleg	műfaji	fontosságára,	jelentőségére	(h. tóth	2001),	továbbá	a	
magyartanári	tanításszervezéshez	járultam	hozzá	a	címben	megnevezett	imádság	
textológiai	elemzését	segítő	szándékkal	 (h. tóth	2012),	 legutóbb	pedig	konfe-
renciakötetben	 fejtettem	ki	az	álláspontomat	a	 szakrális	 szövegek	vizsgálatával	
összefüggésben	(h. tóth	2013).

Az	 ebben	 a	 dolgozatomban	 az	 elemzésül	 választottam	korpusz:	 az	 „Úran-
gyala”	befejezése	a	műfaját	tekintve	úgynevezett	záró könyörgés,	szövegszerke-
zeti	megközelítésből	egy bekezdésnyi szövegmű.	ennek	a	nyelvészeti	elemzését	
végzem	el,	ekképpen	 is	segítendő	a sokféle:	változatos	 tematikájú	és	különféle	
szerkezetű	szöveggel való bánni tudás elvének az érvényesítését	a	kutatói-elem-
zői	gyakorlatban.	

Az	a	szándék	vezérelt	e	tanulmányom	elkészítésekor,	hogy	erősítsem	a	nyel-
vésztársadalmat	a	köznyelvitől	eltérő	műfajok	és	szövegtípusok	elemzéstechni-
káinak	a	bátrabb	bemutatására.	Arról	van	szó,	hogy	a	rövidebb	terjedelmű	szö-
vegek,	kiváltképpen,	ha	nem	a	szokványos,	nem	a	mindennapi	beszédhelyzetben	
jelennek	meg,	akkor	kutatandó,	elemzendő	korpuszként	kíváncsivá,	érdeklődővé	
és	kérdéseket	felvetővé,	vagyis	gondolkodóvá	teszik	–	formálhatják	–	a	szövegek	
világa	felé	tájékozódókat.	

Az elemzésre választottam szövegmű

mielőtt	megismerkedünk	 szövegtani	 és	 stilisztikai	 aspektusból	 ezzel	 a	 szemel-
vénnyel,	illetőleg	újra	elolvassuk	ezt	a	lírai,	közelebbről:	ódai	szárnyalású	imád-
ságot,	felidézendő	a	mű	keletkezésének	a	rövid	története.

A	déli	harangszó	nekünk,	magyaroknak	különösen	kedves,	mert	III.	kallixtusz	
pápa	rendelte	el	hunyadi	jános	nándorfehérvári	győzelmének	az	emlékére	1456-
ban.	Az	addig	reggeli	és	esti	harangszóra	felzengő	„Angelus”	az	említettem	pápai	
bullától	kezdődően	a	déli	harangszóra	 is	 imádkozandó	volt,	 és	az	óta	a	világra	
szóló	győzelem	óta	a	keresztény	nép	nagy	áhítattal	mondja	a	reggeli,	a	déli,	vala-
mint	az	esti	harangszóra.

A	megtestesülés	szent	titkát	feltáró	imádságunk	három	versből	(verzikulusból)	
és	a	hozzájuk	kapcsolódó	három-három	„Üdvözlégy”-ből,	majd	egy	záró	könyör-
gésből	áll.

A	 szent	 jános	 evangéliumából	 vett	 harmadik	 versnél	 térdet	 hajtunk,	 vagy	
mélyen	meghajolunk.

Úrangyala (Angelus) 

1.	vers:	Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe 
fogadá Szentlélektől szent Fiát.	

Üdvözlégy,	mária,	(…)
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latinul:	Angelus	domini	nuntiavit	mariae,	et	concepit	de	spiritu	sancto.	Ave	(...)
2.	vers:	Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a Te Igéd szerint.	
Üdvözlégy,	mária,	(...)
latinul:	ecce	ancilla	domini,	fiat	mihi	secundum	verbum	tuum.	Ave	(...)
3.	vers:	És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.	
Üdvözlégy,	mária,	(...)
latinul:	et	Verbum	caro	factum	est,	et	habitavit	in	nobis.	Ave	(...)
záró	könyörgés
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus 

ígéreteire!
Könyörögjünk!
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az an-

gyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, 
az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, 
a mi Urunk által. Ámen.	

latinul:	Ora	pro	nobis,	sancta	dei	genitrix,	ut	digni	efficiamur	promissionibus	
christi.	Oremus!	gratiam	tuam,	quaesumus,	domine,	mentibus	nostris	infunde,	ut	
qui	Angelo	nuntiante	christi,	Filii	tui	incarnationem	cognovimus,	per	passionem	
eius	 et	 crucem	 ad	 resurrectionis	 gloriam	 perducamur.	 per	 eundem	 christum	
dominum	nostrum.	Amen.

(Az	„Úrangyala”	helyett	húsvéti	 időben	a	„mennynek	királyné	Asszonya”	
[regina	 caeli]	 mária-antifonát	 imádkozzuk.	 Forrás:	 http://www.katolikus.hu/
foima.html)

A záró könyörgés elemzése

Az	 „Úrangyala”	 imádságunk	 záró	 könyörgése	 ekképpen	 hangzik:	 Imádkozzál 
érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Kö-
nyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik 
az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megis-
mertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

ezt	a	korpuszt	a	szerkezete	szerint	jól,	gondosan	formált,	különösebb	nehéz-
ség	nélkül	áttekinthető	bekezdésnyi szövegműnek	nevezem.	

ennek	a	tételmondatnak	a	megértését	azzal	támaszthatom	alá,	hogy	ebben	a	
szövegben,	az	„Úrangyala”	imádságnak	a	záró	könyörgésében	is	nyelvi	és	nem	
nyelvi	összetevők	vannak,	ezek	együtt	hozzák	létre	és	tartják	egyben	a	szöveget.	
ezért	 ez	 a	 szöveg	 is	 interdiszciplinárisan közelíthető meg,	 amely	 szövegnek	 a	
megértéséhez	nemcsak	a	nyelvről	szerzett	 ismereteinkre,	hanem	a	világról	való	
ismereteinkre,	valamint	a	megismerő	képességeinkre,	továbbá	a	kommunikációs	
helyzetet	felismerő	képességeinkre	is	szükségünk	van.

h. tóth istVáN: Az	Úrangyala	könyörgésének	szövegtani	vizsgálata

http://www.katolikus.hu/foima.html
http://www.katolikus.hu/foima.html
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ezt	 a	 záró	 könyörgést	 azért	 nevezem	 szövegnek, mert egésszé szervezett 
komplex egységnek tekinthető,	egyik	jellemzője,	hogy	alkotóelemei	együttesen	
hordozzák	a	közlés	értelmi,	illetőleg	érzelmi-hangulati	tartalmát,	alkotóelemei	a	
beszédláncban	szervezett	egészet	alkotnak	(dániEl	1990).

Az	„Úrangyala”	imádságunk	záró	könyörgése	szintén	bizonyítja,	hogy	a	szö-
vegek	 kétségtelenül	 összetett	 jelenségek,	 amelyekben	 nyelvi	 (verbális)	 és	 nem	
nyelvi	 (nonverbális)	 elemek,	 tényezők	 (komponensek)	 játszanak	 szerepet.	 e	
nyelvi	és	nem	nyelvi	elemek	hatással	vannak	a	kommunikációban	létrejövő	meg-
nyilatkozásra,	vagyis	a	szövegre	(textusra).	Az	itt	elemzendő	záró	könyörgésre	a	
beszédhelyzet	és	a	könyörgést	 (az	 imát)	mondó	világról	való	 tudáselemeinek	a	
sokfélesége	van	nyilvánvaló	hatással.	jelen	szöveg,	az „Úrangyala” záró könyör-
gése	is	egységes egésznek	nevezhető,	mert	van kezdete és vége,	természetes	belső 
tagolódása,	vagyis	szinteződése.

Az	eddig	megállapítottam	 tényeket	 számos	más	 szempont	nyomán	végzett	
elemzés	eredményével	bővíthetjük,	főképp,	ha	alapul	vesszük	szikszainé	nagy	Ir-
mának	ezt	az	árnyalt,	sokoldalú	szövegdefinícióját	is:	„A	szöveg	nyelvi	elemekből	
álló,	túlnyomórészt	szerves	kapcsolódásukból	felépülő	olyan	írásos	vagy	szóbeli	
közlés,	 amely	 a	 nyelvi	 kommunikáció	 alapegységeként	meghatározott	 beszéd-
helyzetben	 vagy	 szövegkörnyezetben	 valamely	 kommunikációs	 szerepnek	 tesz	
eleget.	A	szöveg	alapvetően	nyelvi	 jelek	összekapcsolt	sora,	sőt	 lánca,	a	nyelv-
használat	 legmagasabb	 szintjén	 szerveződött	 legkomplexebb	 nyelvi	 jelcsoport,	
ennek	következményeként	egyrészt	jelentéskomplexum,	egységes	egészet	alkot,	
másrészt	szerkesztett,	globális	struktúrájú,	tehát	részekre	tagolható.	A	szövegnek	
a	nyelviség	és	a	kommunikatív	funkcionális	definitív	jegye,	a	szerkesztettség	csak	
domináns	jellemzője”	(szikszainé	1999).

kijelenthetem	–	az	imént	idéztem	definíció	segítségével	–,	hogy	az	„Úran-
gyala”	záró	könyörgése	nyelvi	elemekből	áll,	amely	elemek	szervesen	kapcsolód-
nak	egymáshoz,	és	a	megelőző	„Üdvözlégy”-ekhez,	valamint	az	azokat	felvezető	
versekhez	is.	jelen	vizsgálódásom	alapjául	vett	korpusz	egyaránt	szóbeli	és	írás-
beli	közlés	is,	hiszen	elhangozhat	szóban	és	olvasható	írott	változatban	is.	Ez a 
záró könyörgés egy	rendszeresen	elhangzó	imádság, az imádkozó szándékának 
a kifejezésekor nyilvánvaló kommunikációs szerepet tölt be:	az	Úristenhez	for-
dulunk,	hogy	a	„feltámadás	dicsőségébe	vitessünk”.	Az	itt	vizsgáltam	szövegmű	
nyelvi	jelei	egyértelmű,	logikus	lánccá	szerveződtek,	mégpedig	magasztos	nyel-
vezetű	imádsággá,	tehát	ez	a	fragmentum	egy	félreérthetetlen,	egyértelműen	gaz-
dag jelentéskomplexummal	rendelkezik	úgy,	hogy	önmagában	is	egységes	egész,	
valamint	az	„Úrangyala”	szöveg	egészébe	ágyazottan	annak	az	egésznek	is	kohe-
rens	 része.	hogy	önállóan	 is	szerkesztett,	globális struktúrájú,	vagyis	 részekre	
bontható	a	vizsgált	záró	könyörgés,	az	is	igazolja,	hogy	ekként	szegmentálhatjuk:
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Megszólítás Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus 
ígéreteire!

Felszólítás Könyörögjünk!

Könyörgés
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az 
angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését 
megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás 
dicsőségébe vitessünk.

Hitvallás Krisztus, a mi Urunk által.

Záró fohász Ámen.

Az	 előző	 szegmentálás	 alapján	 is	 messzemenőkig	 elfogadhatónak	 tartom	
szikszainé	megállapítását,	miszerint:	„A	szövegnek	a	nyelviség	és	a	kommuni-
katív	 funkcionális	 definitív	 jegye,	 a	 szerkesztettség	 csak	 domináns	 jellemzője”	
(szikszainé	1999).	Arról	van	szó	–	az	én	felfogásomban	–,	hogy	az	előbbi	tétel-
mondat	ugyanúgy	felhívja	a	befogadó	és	az	elemző	figyelmét	a	kommunikáció	
fontosságára,	mint	 a	 szemantikai,	 valamint	 a	 pragmatikai	 aspektusra	 is,	 vagyis	
arra,	hogy	ebben a záró könyörgésben nemcsak a nyelv és a szerkesztettség van 
jelen, hanem működik benne, vele, általa a beszélő közlésfunkciója.	megállapít-
ható,	hogy	ez	a	záró	könyörgés	érzelmileg	sűrített,	élő,	magával	ragadó,	dinami-
kus	a	hatásmechanizmusát	tekintve,	célja a befolyásolás.

tipológiai	aspektusból	is	elemeztem	az	„Úrangyala”	záró	könyörgését,	má-
soknak	a	meglátásai	mellett	tolcsvai	nagy	gábornak	a	szövegfajtákat	csoportosító	
szempontjaira	 támaszkodva	 (tolCsvai nagy	 1994).	Abból	 indultam	ki,	 hogy	 a	
szöveg	fajtáinak	a	tanulmányozásakor	a	szöveg	természetét	vizsgáljuk,	és	először	
a	szöveg	pragmatikai	szintjét	elemezzük,	mert	ez	a	szint	a	nagyobb,	az	átfogóbb.

Az	átlagos	felkészültségű	beszélő	lényegében	már	kamaszkorában	viszony-
lag	jól	ismeri	anyanyelvének	a	szövegvilágát.	ez	a	tudás	teszi	lehetővé	számára	
még	nem	hallott	szövegek	megértését,	további	szövegek	megalkotását.	Az	átlagos	
beszélő	tudása	nem	csupán	nyelvtani	ismereteket	tartalmaz,	hanem	más	tudásele-
meket	is,	ezért	képes	helyes	és	értelmes	megnyilatkozásokat	alkotni	és	értelmezni,	
továbbá	alkalmazni	tudja	a	nyelv	lehetséges	funkcióit,	így	a	tájékoztató,	a	kifejező	
és	a	felhívó	szerepeket.	mindegyik	funkció	(a	tájékoztatás,	a	kifejezés,	a	felhívás)	
Bühler	meglátása	szerint	a	kommunikációs	modell	egy-egy	eleme	(BühlEr	1934).	

részletesebb	 modellt	 készített	 jakobson,	 ezt	 alkalmazzuk	 a kommuniká-
ció tényezőinek,	 valamint	 alapfunkcióinak	 az	 árnyalt	 bemutatásakor	 (jakobson	
1969).	jakobson	az	első	modern	nyelvész,	aki	a poétikai funkció jelentőségét	is	
hangsúlyozta,	 ezzel	egy	kétezer	éves	hagyományhoz	nyúlt.	szerinte	a	kommu-
nikációban	a	poétikai	funkció	akkor	jut	szerephez,	ha	a	közleményre	önmagáért	
fordítunk	figyelmet.	jakobson	más	tényezőket	és	funkciókat	(szerepet,	rendelte-
tést,	működést,	itt:	feladatkört)	is	megkülönböztetett,	ezek	mindegyike	magával	a	
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nyelvvel,	a	kommunikációval	kapcsolatos.	modelljében	a	nyelvi	kommunikáció-
nak	hat	alapvető	tényezője	van,	ezek:	a feladó	–	üzenet	–	kód	–	címzett	–	kontaktus	
–	kontextus.	 jakobson	modellje	kiegészül	a	közlésbeli	alapfunkciókkal,	vagyis:	
az	emotív	–	poétikai	–	metanyelvi	–	konatív	–	fatikus	–	referenciális	funkciókkal.

1.	 A	referenciális	(közlő	/	tájékoztató) funkció	a	kontextusra,	a	szövegösz-
szefüggésre	irányul.	

2.	 Az	emotív	(érzelmi	jellegű)	funkció	az	adónak	az	üzenettel	kapcsolatos	
érzelmeit,	hangulatát	stb.	fejezi	ki.	

3.	 A	konatív	 (felhívó	 /	 befolyásoló)	 funkció	 a	 címzettre/a	vevőre	 irányul:	
cselekedeteinek,	gondolatainak	a	befolyásolására	szolgál.	

4.	 A	fatikus	(a	közlési	viszony,	vagyis	a	kommunikáció	fennállását	biztosító	
szerep,	rendeltetés) funkció	elsődleges	célja	a	kommunikáció	létrehozá-
sa,	fenntartása,	meghosszabbítása.	

5.	 A	metanyelvi	(a	vizsgálat	tárgyát	képező	természetes	nyelv	valamennyi	
elemét	és	leírásának	egyéb	fogalmait	meghatározó	kifejezések	összessé-
ge) funkció	alapja,	hogy	a	„nyelvről	való	nyelv”	a	kódra	irányul,	mert	a	
nyelvről	folyik	a	kommunikáció.

6.	 A	poétikai	(a	költészettel,	annak	a	szabályaival	érvényesülő	kapcsolatte-
remtés	és	-működtetés) funkció	a	közleménnyel:	a	költői,	írói	alkotással	
foglalkozik.	

jakobson	szerint	pszichológiai	kapcsolat	létezik	a	kommunikációs	modellben	
a	tényezők	és	az	alapfunkciók	között.

kOnteXtUs
(szövegösszefüggés)
REFERENCIÁLIS

(közlő / tájékoztató)
     																																																										

csatorna	
FelAdó	
(kódoló	/	dekódoló)					
EMOTÍV               			
(érzelmi)	
csatornazörej	/	-zaj

csatorna	
Üzenet

(információ	/	közlemény	/	mű)
POÉTIKAI

(választékosság / esztétikum)
csatornazörej	/	-zaj

csatorna	
	cÍmzett		

(dekódoló	/	kódoló)         			              	
		KONATÍV

(felhívó / befolyásoló)	
csatornazörej	/	-zaj

																								
																																																																																																									

kód
(jel	/	jelrendszer)
METANYELVI
(magyarázó)

																																																																																					

kOntAktUs
(kapcsolat)
FATIKUS

(a kommunikáció elindítása, fenntartása, meghosszabbítása)
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A	 szövegek	megismerésében	 és	megértésében	 az	 első	 szempont	 a	 szöveg-
típus	 felismerése.	A	 szövegtípus	 történetileg	 alakult	 és	hagyományozódott.	sa-
játos	 szerkezeti	 formákban	és	 stílusokban	 jelenik	meg.	A	szövegtípus	általában	
meghatározott	beszédhelyzethez,	témához,	kapcsolatfenntartási	módhoz	és	célhoz	
kötődik.	A	 szövegtípusok	 átfogják	 a	 nyelvhasználat	minden	 területét,	 és	 ennek	
megfelelően	az	imákra,	az	ima	funkciójú	szövegekre	nézve	is	helytálló	ez	a	fel-
fogás.	A szövegtípus és az egyedi megnyilatkozás,	vagyis	a	konkrét	szöveg,	jelen	
esetben	az	„Úrangyala”	záró	könyörgése	kölcsönviszonyban állnak egymással,	
mert	mindketten	alakítják	egymást,	jelen	esetben	az	imádkozó	szándéka	és	érzel-
mi	megnyilvánulása	alapján.	

A	 nyelv	 egyik	 legfontosabb	 funkciója	 a	 referenciális szerep,	 amellyel	 a	
mondatok	 a	 jelentésük	 által	 valamilyen	 nyelven	 kívüli	 dologra	 utalnak.	 ez	 az	
utalás	 expliciten	 (nyíltan)	 történik.	Vannak	 impliciten	 (rejtetten)	 referáló	meg-
nyilatkozásrészek,	szövegrészek.	Az	implicit	jelentést	a	szövegkörnyezet	és	a	be-
szédhelyzet	ismeretében	tudjuk	értelmezni.	ezt	az	értelmező	műveletet	a	szöveg	
szintjén	végezhetjük	el.	rejtett	 jelentést	hordoz	a	pragmatikai	előfeltevés,	más-
képpen:	 a	preszuppozíció,	 továbbá	a	bennfoglalás,	vagyis:	 az	 implikáció,	vala-
mint	a	következtetés,	azaz:	az	inferencia	(tolCsvai nagy	1994).	Az	„Úrangyala”	
olvasásakor,	különösen	mondásakor	megtapasztalhatjuk,	hogy	a	záró	könyörgés-
ben	az	explicitás	(méltók lehessünk Krisztus ígéreteire),	az	implicitás	(Krisztus, 
a mi Urunk által)	és	az	inferencia	(a feltámadás dicsőségébe vitessünk)	egyaránt	
jelen	lévő.	

A	bennünket	körülvevő	sokféle	szöveget	különböző	szempontok	alapján	ren-
dezhetjük.	Az	itt	következő,	könnyen	áttekinthető	halmazrendszert,	a szövegfaj-
ták általános rendszerét deme	lászló	alakította	ki	(dEME	1979).

1.	 A	szöveg	mint	teljes	halmaz.	szöveg	lehet	minden	adott	megnyilatkozás,	
amely	éppen	csak	megfelel	a	szöveg	meghatározása	összetevői	egyiké-
nek	is.

2.	 A	szövegmű	–	az	előbbi	részhalmaza	–	a	szövegnek	szabályosan,	igénye-
sen	formált	változata.

3.	 Az	előbbi	részhalmaza	az	irodalmi szövegmű,	amely	a	szövegműnek	tu-
dományos	vagy	művészi	igénnyel	megalkotott	válfaja.
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4.	 Az	előzőek	részhalmaza	a	költői (poétikai)	szövegmű,	amely	lehet	szabá-
lyos	vagy	szabálytalan	formájú;	több	jelentésrétegű,	az	irodalmi	szöveg-
mű	bonyolult	felépítésű	fajtája.

A	fentiek	nyomán	okkal	rögzítem	azt	a	megállapítást,	hogy	az „Úrangyala” 
záró könyörgése	poétikai,	másképpen:	megízesített	nyelvezetű,	rétegzett	szerke-
zetű,	emelkedett	hangvételű,	ezért	a	szövegtípusok	körében	költői szövegműnek	
tekinthető.	A	műfaji	kérdés	tekintetében	egyértelműen	imádság.	A	beszédhelyzet,	
vagyis	a	szituáció,	amelyben	megformálódott,	és	újra	és	újra	történő	elmondás-
kor	szintén	megformálódik,	ezért	tipikus	beszédhelyzetű:	magasztos hangvételű 
imádkozás.	A beszélő célja,	 azaz	 amire	 irányul	 a	 kapcsolatindító	 és	 kapcsolat-
fenntartó	szándéka,	nyilvánvalóan	az	 imádság elmondása valakiért / valamiért	
konkrét	okok	alapján.	A szöveg témája	világos,	egyértelmű,	tudniillik	létrejött	a 
szöveg tematikus hálója.	A szöveg,	jelen	esetben	az	„Úrangyala”	hatóköre	lehet	
magán	(közvetlen)	vagy	nyilvános	(társadalmi),	attól	függően,	hogy	mikor	és	ki-
ért	hangzik	fel	az	„Úrangyala”	és	annak	a	záró	könyörgése.

A	szöveg	egyik	jellemzője	a	beszerkesztettség.	ez	azt	jelenti,	hogy	a szöveg 
elemi egységei,	 vagyis	a mondatai	beszerkesztettek.	rájuk	épül	 a	 szövegkonst-
rukció	(Békési	1982).	A	szövegkonstrukció	alkotóelemei	a	komponensek	(Békési	
1983),	vagyis	a	közvetlen összetevők:

1.	 a	mondatrészek	–	a	mondategységnek,	a	fentiekből	adódóan	az	1	mon-
dategységből	építkező	mondategésznek	is,

2.	 a	mondategységek	–	(a	csonkamondatok	is)	az	összetett	mondatnak,
3.	 a	mondategészek	–	a	mondat	fölötti	szövegegységnek,
4.	 a	mondat fölötti szövegegységek	–	a	bekezdésnek	a	közvetlen	összetevői.
A beszerkesztés	nem	más,	mint	egy alsóbb nyelvhasználati szint egységének 

a beépítése a közvetlenül fölötte állóba.	ez	a	beépülő	egység	közvetlenül	a	saját	
komponenseinek	a	sorrendje	által	épül	be	a	fölötte	állóba.	A	sorrenddel	 történő	
beszerkesztés	egyszerre	három	nyelvhasználati	szintet	fog	át.	A	mondatrészek	a	
mondategységet	 építik	 be	 a	mondategészbe,	 a	mondategységek	 (a	 csonkamon-
datok	 is)	 a	mondategészt	a	mondat	 fölötti	 szövegegységbe,	a	mondategészek	a	
mondat	fölötti	szövegegységet	a	bekezdésbe,	a	mondat	fölötti	szövegegységek	a	
bekezdést	építik	be	a	szakaszba	és	így	tovább.	e	komponensek	beszerkesztése	az	
adott	komponenseket	 tartalmazó	egység	megszerkesztését	 is	 jelenti.	egy	konst-
rukciós	forma	beszerkesztettsége	nem	csupán	a	komponenseinek	a	sorrendjében	
nyilvánul	meg,	hanem	bizonyos	elemek	ismétlődésében,	utalásokban,	tartalmi	és	
szerkesztésbeli	hiányosságokban,	a	névelők	használatában	stb.	A	közvetlen	össze-
tevők	sorrendjének	grammatikai	szerepe	is	van.

A	fentieket	elemezve	megállapíthatjuk,	hogy	egy	szövegnek	nagyobb	(mak-
ro-)	és	kisebb	(mikro-)	szerkezeti	egységei	vannak.	A	szöveg	kompozíciós	egy-
ségének	tekinthető	a	mezoszerkezet	is.	A	mezoszerkezet,	másképpen:	mezoszint,	
ennek	a	jellemzőit	az	alábbiakban	adom	meg,	utalva	az	elemzésre	választottam	
lírai	szövegmű	értékeire.
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1.	 A	nagyobb szövegegységek között	létrejövő	összefüggés:	az	„Úrangyala”	
záró	könyörgése	esetében	a	megelőző	versek	és	„Üdvözlégy”-ek	közötti	
témaháló.	

2.	 A	szövegmondatok közötti viszony	mellérendelő	(tartalmi-logikai):	kap-
csolatos,	 ellentétes,	 választó,	 következtető,	 magyarázó	 viszonyokban	
mutatkozik	meg	elsősorban	(lásd:	alább).

3.	 A	 topik–komment	 (téma–réma)	szerkezet,	amelynek	valamelyik	 tagja	a	
következő	mondatban	 és/vagy	mondatokban	 ismétlődik	meg;	 ebben	 a	
lirizált	szövegműben	a	szemantikai	és	a	pragmatikai	kapcsolóelemek	a	
hangsúlyosak.

A	mikroszerkezetet	mikroszintnek	 is	nevezzük.	Alapját	két	 szövegbeli	 szó-
elem	 adja.	 A	 legelemibb,	 vagyis	 a	 legkisebb	 szövegkapcsolat	 a	 koreferencia,	
azaz	a	közös	utalás.	A	közös	utalás	irányai	az	anafora:	vissza,	a	már	ismertre	utal	
(öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fi-
adnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük);	a	katafora:	előre,	a	még	
ismeretlenre	utal	(a feltámadás dicsőségébe vitessünk);	és	a	deixis:	a	jelenre	utalás	
(Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja).	természetesen,	más	fragmentumokat	
is	kiemelhetünk	az	állításaink	igazolására.

A	bekezdés	a	mondattömbökbe	betagolódott	 szabadmondatokból	szervező-
dik,	de	állhat	egyetlen	mondatból	is.	jellemzője,	hogy	befejezett	közlésnek	tekint-
hetjük,	 továbbá	a	 szöveg	„egyszerű	mondat”-ául	 is	 felfogható	és	a	 legnagyobb	
mikroszerkezeti	egységnek	tekinthető.	mindezek	nyomán	állítom,	hogy	az „Úr-
angyala” záró könyörgése bekezdésnyi terjedelmű, befejezett közlésnek tekint-
hető lirizált szövegmű.

1	 Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisz-
tus ígéreteire!	 (ezért/azért,	 tehát,	hát,	 így,	 ennélfogva) 2	Könyörögjünk! 3 (hisz/
en,	 ugyanis,	 tudniillik,	másképp)	Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent 
kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak 
megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás 
dicsőségébe vitessünk.	 (ezért/azért,	 tehát,	 hát,	 így,	 ennélfogva) 4	Krisztus, a mi 
Urunk által.	(s,	és)	5	Ámen.

Az	 „Úrangyala”	 könyörgése	 bekezdésnyi	 szövegműnek	 nevezhető.	Az	 ezt	
a	 könyörgést	 felépítő	 mondategészek,	 amelyek	 bekezdésnyi	 szövegműnek	 ne-
vezhető	egységet	alkotnak,	tehát	ezek	a	mondategészek	ekképpen	rendezhetőek	
altömbökbe,	képletbe	foglaltan:	[(1.	→	2.)	←	(3.	→	4.		5.)].	ez	a	képlet	kifejtve	
így	 fogalmazható	meg:	 az	 első	 és	 a	második	mondategész	 között	 következtető	
viszony	van,	altömböt	alkotnak;	a	harmadik	és	a	negyedik	mondategész	között	
szintén	 következtető	 viszony	 van,	 a	 negyedik	 és	 az	 ötödik	mondategész	 között	
kapcsolatos	viszony	jött	létre,	és	ez	a	három	mondategész	újabb	altömböt	alkot;	
a	két	altömb	között	magyarázó	viszony	szerveződött,	ezáltal	alkotva	bekezdésnyi	
szövegművet.
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A	jelentésbeli kohézió	meglétének	alapfeltétele,	hogy	a	szöveg	mondategészei	
azonos	 témára	 vonatkozzanak,	 és	 ennek	 nyelvi	 kifejezőeszközei	 ugyanolyan,	
vagy	más	formában	ismétlődjenek	meg,	amint	az	„Úrangyala”	záró	könyörgésé-
ben	minden	komponens	képes	is	biztosítani	a	jelentésmező	teljességét.	Abból	az	
alapigazságból	indultam	ki,	miszerint	szemantikai koherencia nélkül nincs értel-
mes szöveg.	A	szöveg	lényege	szerint	szemantikai	folyamat,	amelynek	biztosítá-
sában	számos	kapcsolóelem	(konnektor)	vesz	részt,	így:	az	azonosság,	az	ellentét,	
a	hasonlóság,	az	érintkezés,	a	 többértelműség,	a	rész–egész	viszony,	a	nem–faj	
fogalmi	viszonya,	a	hiány	és	a	felosztás.	A	felsoroltam	kapcsolóelemek	legtöbbje	
értelemszerűen	jelen	van	az	„Úrangyala”	záró	könyörgésében.

A	pragmatikai konnektorok	a	szövegösszefüggést	(a	koherenciát)	biztosító	
jelenségeknek,	tényezőknek	egy	sajátos	csoportja.	A	pragmatikai	koherencia	létre-
jötte,	működése	a	nyelvi	kapcsolatteremtésben,	illetőleg	a	beszédhelyzetben	részt	
vevők	előismereteitől,	közös	ismereteitől	függ,	mindig	az	adott	beszédhelyzethez,	
valamint	a	szövegösszefüggéshez	kötődik.	Az	ilyen	és	hasonló,	mindennapi	be-
szélgetéseinkben	rendszeresen	előforduló	közléseket	az	előfeltevés	alapján	értjük	
meg,	illetőleg	értelmezzük.	Az	előfeltevés	(preszuppozíció)	nyelvi	eszközökkel	ki	
nem	fejtett	kijelentés,	amelynek	valóságtartalmát	a	beszédtársak	elfogadják,	nem	
kételkednek	 benne.	Az	 „Úrangyala”	 záró	 könyörgésének	 olvasásakor,	 illetőleg	
elmondásakor	az imádkozó	kétségtelenül	beszélgetőtársként viszonyul az imád-
ságában megszólítotthoz	(Úristen, Istennek Szent Anyja).

A	 szövegmű,	 jelen	 esetben	 az	 „Úrangyala”	 záró	 könyörgésének	 a	
mondategészeiben	 szereplő	 információk	vagy	 ismertek	már	 az	előzményből,	 itt	
kétségtelenül	az	állandósult	formájú	imádságból,	vagy	új információt	hordoznak	
egyéb	szövegtípusok	esetében.	A	már	ismert	rész	a téma,	az új	információt	közlő	
rész	a réma.	Ami	az	előző	mondategészben	új	ismeret,	vagyis	réma	volt,	az	vala-
miképpen	megismétlődik	az	őt	követőben	is,	tehát	téma	lesz	belőle,	sőt	új	rémával	
társul.	A	 szövegmű	mondatainak	 láncszerűségét	 a	 téma–réma	 (topik–komment)	
váltakozása	biztosítja.	Az	„Úrangyala”	vonatkozásában	is	lehet	erről	szó	akkor,	ha	
az	imádkozó/az	előimádkozó	aktualizálja	a	szövegművet,	mert	ki	akar	lépni,	ille-
tőleg	ki	kell	lépnie	az	interperszonális	szituációból,	például	azért,	mert	közösségi	
aspektusúvá	lett	az	imamondás	szituációja.

Kitekintésül

A	fenti,	teljességre	nem	törekvő,	de	szándékaim	szerint	a	sokoldalúságot	érzékel-
tető	elemzésem	célja	az	volt,	hogy	a	civil	életben	nem	szokványos	szöveg,	illető-
leg	szövegrészlet	textológiai	nézőpontú	elemzéséhez	nyújtsak	segítséget.	

nem	lenne	eredmény	nélküli	szemléleti	és	metodikai	szempontból	sem,	ha	
beemelnénk	a	nyelvtörténeti,	a	nyelvünk	életével	foglalkozó	vizsgálódásaink	sze-
melvényei	közé	a	ráolvasó imádságok	szövegépítkezésével	foglalkozó	kutatások-
ból	leszűrt	tanulságokat	(takáCs	2003),	mert	ezeket	az	eredményeket	és	az	alábbi	
szempontokat	is,	így	az
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a)	 invokáció,	keresztvetés,	„dicsőség”	(Imafunkciót	betöltő	vocativus);
b)	 eredet,	körülhatárolás	(megkeresés,	párbeszéd,	szómágia);
c)	 imperativus	(A	mágikus	szövegek	legelemibb	része:	parancs,	tiltás);
d)	 elküldés,	máshová	küldés	(szervesül	az	imperativusszal);
e)	 félrevezetés	(A	bajokozó	becsapása);
f)	 fenyegetés	(Büntetést	helyez	kilátásba);
g)	 eredmény	megfogalmazása	(kimondással	történő	valóra	váltás);
h)	 analógia	(Az	elbeszélt	prototípus	hatása);
i)	 záradék	(ráolvasó	imákban	ritkábban	fordul	elő)

elemeket	újabb,	komplex	kitekintésű	nyelvtudományi	elemzéseinkben	alkalmaz-
hatnánk.	A	 ráolvasó	 imádságok	 szegmentálási	 folyamatában	 többnyire	 a	 fenti	
szerkezeti	részek	érvényesülnek,	amelyek	nyilvánvalóan	hozzájárulhatnak	ahhoz,	
hogy	nyelvésztársadalmunk	még	fogékonyabbá	váljék	a	nem	hétköznapi,	a	nem	
közönséges,	a	nem	profán	korpuszok	értőbb	tanulmányozásához,	így	példaképpen	
a	szakrális szövegek	világa	értékeinek	a	bemutatásához.

jelen	dolgozatom	továbbfejlesztésével	összefüggésben	ekképpen	vélekedett	
szabó	t.	Anikó:	„érdekes	volna	a	szociolingvisztikai	 szempontú	megközelítés,	
például	az	imádság	területi	változatainak	–	ha	vannak	ilyenek	–	rövid,	akár	láb-
jegyzetes	bemutatása.	de	ez,	úgy	érzem,	inkább	már	egy	másik,	önálló	tanulmány	
lenne.”1	éppen	ezért,	hogy	a	lábjegyzetek	világából	az	önálló	tanulmányokig	jus-
son	el	ennek	és	hasonló	szakrális	szövegeknek	a	komplex	megvilágítása,	célszerű	
lenne	az	archaikus apokrif népi imádságok	körében	(Erdélyi	1976)	is	értőn-ku-
takodón	széttekinteni,	majd	az	újabb	kutatási	eredményeket	megosztani	a	nyel-
vésztársadalommal	is.

Összegezésül
Az	„Úrangyala”	keletkezésével,	műfajával,	szerkezetével	és	nyelvi	stílusával	ösz-
szefüggő	 jelen kutatómunkám végső következtetését	 ekképpen	 rögzíthetem:	 a 
nyelvi forma és a tartalmi gazdagság erős nyomatékkal hat együtt az „Úrangya-
la” záró könyörgésében.	éppen	ezért	érdemes	bevonnunk	ilyen,	nem	hétköznapi	
szövegfajtákat	is	bonyolult,	rétegzett	vizsgálaton	alapuló	szövegtani	és/vagy	sti-
lisztikai	kutatásba,	tanulmányozásba,	elemzésbe.
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