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Balázs Géza

Az alakzatok mint szöveg- 
és stílusépít� eljárások

Bevezetés. Nyelvünk számos, rész-

ben még mindig (s talán örökre) rej-

tett törvényszer�ségnek rendel�dik 

alá. A gondolkodás lehet�ségei, mód-

szerei gondolkodási formákat, gondo-

latalakzatokat eredményeznek. Ezek 

többségét (ha nem mindegyiket) ösz-

tönös módon sajátítjuk el, hiszen min-

dennapi beszédünkre legalább annyira 

jellemz�k az alakzatok, mint a költ�i 

nyelvre. És ismerünk olyan csodála-

tosan író költ�t, írót, aki aligha tudna 

valamit mondani a stílusjegyekr�l, az 

alakzatokról. Az alakzatokat tehát föl-

tehet�leg ugyanúgy „tanuljuk”, mint a 

nyelvet. Tudatosításuk természetesen 

sok haszonnal jár: ennek birtokában 

jobb szövegalkotóvá és szövegbefo-

gadóvá válhatunk.

Az alakzat (görögül szkhéma, la-

tinul fi gura) a nyelvi elemek formai 

megvalósulásához tartozik, azok több-

nyire különleges, szokatlan összekap-

csolódási módja, használata.

Az iskolában ilyesféle alakzatokat 

tárgyalnak: ismétlés, párhuzam, felso-

rolás, ellentét, kihagyás, tágabb érte-

lemben metafora, metonímia stb., és a 

magyarirodalom- és magyarnyelvtan- 

órákon, emeltebb szinten stilisztika-

órákon tárgyalják �ket az irodalmi al-

kotásokban, különösen a versekben.

Fónagy Iván, a 20. század egyik 

leginvenciózusabb magyar nyelvésze 

felhívta a fi gyelmet arra, hogy alakza-

tok nemcsak irodalmi m�vekben van-

nak, hanem minden beszédm�ben, 

tudományos értekezésben, kérvény-

ben, iskolai dolgozatban és újság-

cikkben is. Azt mondja, hogy minden 

nyelvi alkotás formai kényszereknek, 

alakzatoknak van alávetve. És azt is, 

hogy „abban bizonyosak lehetünk, 

hogy az alakzatoknak van valamiféle 

jelentése” (Fónagy 1990: 29). Ezekr�l 

rendszerint nem tudunk, hacsak nem 

vagyunk retorikai szakemberek, sti-

liszták, irodalmárok, nyelvészek. De 

akkor sem biztos.

Korábbi szövegtani munkámban 

– amely Sipos Lajos közrem�ködé-

sével juthatott el az irodalmárokhoz 

– egy komplex szövegelemzési kísér-

letet mutattam be (Balázs 1998). Szö-

vegantropológiámban (Balázs 2007: 

35–41.) már fölvetettem a gondol-

kodási formák és alakzatok szoros 

kapcsolatát, „antropológiai” jelent�-

ségét, számos köznyelvi és irodalmi 

példával illusztrálva a jelenségeket. 

Ezen az úton továbbhaladva el�bb a 

nyelvi humor alapvet� alakzatait mu-

tattam ki (Balázs 2008a), majd pedig 

a gondolatalakzatok szövegtípusokat 

alkotó szerepére mutattam rá (Balázs 

2008b).

Alakzatrendszerezések. Nem 

könny� (persze nem is lehetetlen) 

az alakzatok osztályozása. Ariszto-

telészt�l, de különösen Cornifi cius-

tól, Quintilianustól napjainkig sokan 

próbálkoztak vele. Abban van némi 

egyetértés, mintha két négyes modell 

szerint csoportosíthatnánk az alakza-

tokat: megkülönböztethetünk a nyelvi 
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szintek szerint hang-, szó-, mondat- 

és gondolatalakzatokat (mások fo-

nológiai, szintaktikai, szemantikai és 

pragmatikai alakzatokat említenek) 

és négy úgynevezett változáskategó-

riát (adjekció = hozzáadás, detrakció 

= elvétel, immutáció = helyettesí-

tés, transzmutáció = felcserélés). Az 

alakzatok tehát elhelyezhet�k a nyelvi 

szintek egyik polcán (osztályában), 

valamint többnyire képletszer� átala-

kítások eredményeinek tekinthet�k. 

Úgy t�nik, hogy ezekbe a nagyobb 

osztályokba besorolható az eddig föl-

tárt mintegy 200 alakzat. (A  2008-

ban megjelent Alakzatlexikon csak-

nem 200 alakzatot sorol fel.)

Hipotézisem, hogy az alakzatok 

grammatikája, szervez�dése adja ki 

egy szöveg legfontosabb, még vilá-

gosan (akár kvantitatívan) elemezhet� 

jellemz�it. Ennek bizonyítására azon-

ban csak alapos vizsgálatok (nagyon 

sok szövegelemzés) után keríthetünk 

sort.

A  modern retorikai alakzatrend-

szerezést R. Barthes 1964–1965-ben 

tartott el�adásaitól eredeztethetjük. 

Barthes a retorikai alakzatokat meta-

bolákra (helyettesítés) és parataxiákra 

(felcserélés) osztotta. Barthes nyomán 

két alapvet� m�veletet határoztak 

meg: hozzáadást és kihagyást, vala-

mint az ebb�l levezethet� két további 

(járulékos) m�veletet: helyettesítést és 

felcserélést. Ezekre a retorikai m�ve-

letekre azután sokféle elemzést alapí-

tottak, pl. reklámelemzést (Csákvári–

Malinák 1998: 247–263., vagy Schirm 

2008).

A  magyar nyelvészeti szakiroda-

lomban – az ELTE Mai Magyar Nyelvi 

Tanszéke mellett m�köd� stílusku-

tató munkacsoportban – az 1990-es 

évek végén kezd�dött el az alakzatok 

kutatása. Egyik els� lépésként Gáspá-

ri László (2003) a francia neoretorikai 

iskola nyomán foglalta össze egy 

funkcionális alakzatelmélet alapvona-

lait. Ugyanebben az évben jelent meg 

a stíluskutató csoport tanulmányköte-

te (Szathmári 2003), amelyben A  re-

torikai-stilisztikai alakzatok világa 

összefoglaló cím alatt különféle alak-

zatokról szóló tanulmányok szerepel-

nek. A  kutatócsoport következ� ta-

nulmánykötetében (Szathmári 2006) 

a stilisztikai alakzatok rendszerezésé-

re tesz kísérletet. Egy-egy alakzattal 

kapcsolatban külön monográfi ák is 

készültek (pl. Kemény 2002). Végül 

pedig a munka betet�zéseként nap-

világot látott az eddigi legteljesebb 

alakzatáttekintés: az Alakzatlexikon 

(Szathmári 2008).

Az Alakzatlexikonban az alakzatok 

átalakítási m�veletek szerinti csopor-

tosítását nem találjuk meg. Ennek 

az is az oka, hogy sok alakzat „kétar-

cú”, azaz egyszerre besorolható több 

átalakítási m�veletbe is. A  követke-

z�kben az átalakítási m�veletekbe 

besorolható, néhány (korántsem az 

összes) jellemz� alakzatot mutatom 

be. (Az Alakzatlexikonban felsorolt je-

lenségek ilyen szempontú csoportosí-

tása – amely esetleg kiterjed az átme-

netekre, keresztez�désekre is – még 

várat magára.)

Adjekció (hozzáadás):

addíció: halmozás1,

alliteráció: bet�rím, szókezd� hangok 

ismétl�dése,

annomináció: részleges ismétlés (pl. 

Belgák nem balgák),

antiklimax: ismétlés, l. még: gradáció, 

klimax,

dierézis: egy szótagnak két szótagra 

való bomlása (pl. teszesz),

ektázis: szótag megnyújtása (pl. Há-

áát),

1  Az Alakzatlexikonban nem található. 
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enumeráció: felsorolás,

epentézis: egy vagy több hang vagy 

szótag betoldódása a szó testébe,

epexegézis: további pontosítás, ma-

gyarázat,

epifora: sor- vagy mondatvégi szó-

ismétlés,

epitheton: egy jelentésmozzanatot 

hozzárendel� vagy kiemel� nyelvi 

eszköz (pl. nedves könny),

expléció: egy szintagma részletez�, 

magyarázó kifejtése,

fi gura etimologica: t�ismétlés,

gemináció: egy szó vagy szócsoport 

változatlan formájú megismétlése 

(iteráció),

gradáció l. klimax,

halmozás: mellérendel� szerkezetek 

ismétl�désformája,

hasonlat: egy általánosan ismert je-

lenségre utalva teszi kifejez�bbé a 

kijelentést,

hiperbaton: mondatrendet megbontó 

közbevetés (egyben transzmutáci-

ós alakzat is),

interpozíció: közbevetés, a folyamatos 

közlés megszakítása,

izokolón: a paralelizmus mondatszin-

t� változata,

klimax: fokozás, másként: gradáció,

koncesszió: megengedés, az ellen-

félnek tett látszólagos engedmény 

(az adjekcióhoz áll a legköze-

lebb),

kongeriesz: szinonim szavak felsoro-

lása, mellérendel� halmozás,

konkatenáció: a mondatnak az ele-

mek láncszer�, asszociatív kap-

csolásával való b�vítése,

korrekció: módosítás, helyesbítés (pl. 

más szóval mondva),

körmondat,

metrika: ritmus,

paragógé: a szó végéhez egy vagy 

több bet� hozzátoldása,

paralelizmus: ugyanazon vagy hason-

ló szintaktikai szerkezet,

parentézis: közbeékelés, közbevetés,

paronomázia: részleges ismétlés (l. 

még annomináció),

pleonazmus: fölösleg, b�ség,

poliszindeton: köt�szóhalmozás,

protézis: a szó elején való hangbe-

toldás,

reddíció: beágyazódás, kezdethez va-

ló visszatérés,

reduplikáció: ismétlésen alapuló gon-

dolatalakzat,

repetíció: ismétlés,

repríz: szemantikai többlettel járó szó-

ismétlés (pl. Isti – Pisti),

szentencia: bölcs mondások,

szinonímia: rokonértelm�ség.

Detrakció (elhagyás, csökkentés):

aferézis: szókezdeti hang vagy szótag 

elhagyása (pl. Jó napot! > Pot!),

allúzió: célzás (rájátszás),

anagógé: vallásos alapon nyugvó cél-

zás (egyúttal immutáció is),

anakoluthon: kihagyásból fakadóan 

következetlen, nem logikusan 

szerkesztett mondat, egybeácso-

latlan mondat,

apokopé: szóvégi hang vagy szótag 

kiesése (pl. mily),

aposziopézis: a mondat lényegét el-

hallgató, szándékosan félbeha-

gyott, megszakított mondatalak-

zat,

aszindeton: köt�szó elhagyása,

brevitas: rövidség, tömörség,

célzás: egy ki nem fejtett gondolat he-

lyett egy közismert szó, kifejezés 

felidézése, rá való célzás, más-

ként: allúzió: ’rájátszás’ (pl. „Látjá-

tok feleim…”),

ellipszis: kihagyás,

enigma: talány, rejtély, bonyolultabb 

metafora,

entiméma: csonka, rövidített szillo-

gizmus,

exklamáció: tagolatlanul kiszakadó 

mondat,
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metaplazmus: hangalaki eltérés, a 

szavak hangalaki megváltoztatá-

sával létrejöv� alakzat),

metaszeméma: jelentés-átváltozás,

parentézis: közbeékelés,

préteríció: elhallgatási szándék, mel-

l�zés, „valami mellett való elha-

ladás”,

szillépszis: ugyanazon szó kétféle 

(konkrét és átvitt) értelemben való 

együttes alkalmazása (a zeugmá-

hoz kapcsolható),

szinaloifé: hangegybeolvadás (pl. 

gazdasszony, l. még: krázis),

szinerézis: két egymás melletti magán-

hangzó összevonása (pl. agusztus, 

koperáció, erobik),

szinkopé: hangsúlytalan hang vagy 

szótag kihagyása (pl. t’om, val-

szeg),

szisztolé: rövidítés (pl. derüs, bus),

zeugma: egy mondatrész lehetséges 

odaértése, elhagyással történ� 

mondatrészkapcsolás; a régi reto-

rika szillépszisnek nevezi.

Immutáció (helyettesítés):

abúzió: képzavar, a szó vagy kifejezés 

jelentését a megszokott helyett 

másra vonatkoztatjuk (másként: 

katakrézis),

akirológia: frazeológiai vagy egyéb 

pontatlanság,

akrosztichon l. az enigmán belül,

allegória: ’másként elmondott szö-

veg’, trópus, amelyben egy gon-

dolatsor, egy leírás, egy kép egé-

sze vonatkozik egy másik gon-

dolatsorra, alapja egy „el�zetes 

szöveg”,

anagógé: többértelm� célzás; vallásos 

alapon nyugvó enigma,

antitézis: ellentét (akad, aki az adjek-

ciós alakzatok közé sorolja),

archaizmus: régies szóhasználat vagy 

beszédfordulat,

argó: tolvajnyelv, titkosnyelv,

averzió: pragmatikai vagy szemantikai 

váltás, amely a szövegfolytonos-

ságot megszakítva a váratlanság 

erejével hat,

emfázis: valamely szó jelentéskörének 

értékítélettel párosuló alkalmi le-

sz�kítése, vagy egy meghatározott 

tartalomnak tágabb jelentéstarta-

lommal való kifejezése; a szinek-

doché egyik fajtája,

enigma: homályos, rejtett közlemény, 

talány, rejtély formáját ölt� gondo-

latalakzat,

eufemizmus: enyhít� kifejezés,

eufónia: jóhangzás,

gyermeknyelvi beszéd,

halandzsabeszéd,

hasonlat,

hiperbola: nagyítás, túlzás,

hipokrízis: színlelés,

idegenszer� beszéd felidézése,

imitáció: utánzás, követés (adjekciós 

alakzatnak is tartják),

interrogáció: választ nem igényl� kér-

dés,

irónia: az ellenkez� kifejezése annak, 

mint amit kimondunk,

kicsinyítés: a túlzás egyik formája, a 

valóságosnál kisebbet mondunk 

(másként: extenuáció, litotész, mi-

nutio),

költ�i kérdés: formailag kérdés, vol-

taképpen kijelent� vagy felszólító 

modalitású funkciót lát el,

metafora,

metasztázis: igeid�k váltakoztatása, 

pl. el�idej� jöv�, ahol a múlt a jö-

v�ben befejezettre utal,

metonímia,

neologizmus: nyelvi újítás,

népetimológia,

nyelvjárásias beszéd felidézése,

paródia,

perifrázis: körülírás,

preparáció: el�készítés, közbevetés,

szarkazmus: durva, sért�, maró 

gúny,
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szermocináció: képzelt beszéd; a be-

szél� megjátssza, hogy egy másik 

személy szavait helyettesíti,

szinekdoché: együttértés,

szintesztézia: érzetkeveredés,

szleng,

szubjekció: dramatizált szándékkal 

használt, ellenvetést rejt� (helyet-

tesít�) kérdésalakzat,

utánzás: idegenszer� beszéd, gyer-

meknyelvi beszéd, nyelvjárásias 

beszéd stb. felidézése.

Transzmutáció (szavak, kifejezések 

helycseréje):

anakoluthon (szabályos, zárt mondat-

szerkezet fellazítása),

anasztrofé (szokásostól eltér� szó-

rend, más néven: inverzió),

antimetabolé: szavak szimmetrikus is-

métlése, szótövek keresztez�dése,

digresszió: kitér�, elfordulás a tárgy-

tól,

divízió l. transzmutáció,

enallagé: eltévedt jelz�; a jelz�i mel-

léknév elcsúsztatása a mondatban 

attól a szótól, amelyre vonatkozik,

hipallagé: szerkezetkeveredés,

hiperbaton: mondatrendet megbontó 

közbevetés, l. még adjekció,

hiszterológia: a logikus id�rend sor-

rendi cseréje,

inverzió: megfordítás, helycsere, a 

mondat szavainak a ritmus ked-

véért való felcserélése (másként: 

anasztrofé),

kiazmus: keresztez�dés, kéttagú nyel-

vi kifejezés megismétlése megfor-

dított sorrendben,

kommutáció: két ellentétes szó, kife-

jezés megismétlése fordított sor-

rendben,

metabolé: változtatást, fordulatot je-

lent� alakzat,

metatézis: hangok, hangcsoportok 

cseréje egy szóban (pl. kalán ka-

nál helyett),

permutáció: két nyelvi szerkezet meg-

fordításos ismétlése,

szójáték l. paronomázia, a komplex 

alakzatok között,

tmézis (morféma vagy szintagma szét-

választása),

transzmutáció: szavak, kifejezések 

helycseréje.

Az egyes átalakítási m�veleteket 

érdemes lenne jelekkel ellátni:

adjekció: +

detrakció: –

immutáció: =

transzmutáció: ()

Komplex alakzatok. Az Alakzat-

lexikon – ha nem is következetesen, 

de f� vonalaiban – törekszik a komp-

lex alakzatok megragadására. Ezek 

közül lássunk most néhány tipikus 

komplex alakzatot:

epifrázis: hozzámondás, adjekción 

alapuló transzmutációs alakzat,

szinonímia: rokonértelm�ség; helyet-

tesítés esetén immutáció, halmo-

zása: adjekció,

paronomázia: szójáték, azonos vagy 

hasonló hangzású, de eltér� jelen-

tés� szavak váratlan társítása: egy-

másmelletisége (adjekció), össze-

vonása (detrakció), felcserélése 

(transzmutáció),

szolecizmus: a szavak egymásba kap-

csolásakor a nyelvi normától való 

eltérés; a nyelvhelyesség megsér-

tése; fölösleges szóval (adjekció), 

hiánnyal (detrakció), szokatlan 

szórenddel (transzmutáció).

A  komplex alakzatok a dialekti-

kusság szabályai szerint is magyaráz-

hatók. Fónagy Iván (1990: 8) gondol-

kodási formák és gondolatalakzatok 

kapcsolatát kutató írásában két ad-

jekciós és egy transzmutációs alak-

zatot emel ki. Álláspontja szerint szo-

ros összefüggést lát az ismétlés és 
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„legügyesebben leplezett” formája, az 

antitézis (ellentét) között. Mint írja: 

„A –1-gyel való beszorzás nyelvi alkal-

mazása… A  kijelentés el�jelet vált”2 

– írja freudi magyarázattal. Fónagy to-

vábbi alapvet� („dinamikus”) szöveg-

rendez� alakzatnak tartja a kiazmust 

(chiazmus, antimetabolé, commuta-

tio), és olyan társadalmi jelenséggel 

kapcsolja össze, mint a szerepcse-

re, kosztümcsere, nemek felcserélé-

se, párcsere, pozíciócsere, sorscsere, 

szociálishelyzet-csere, jellemcsere… 

Másik alapvet� szövegrendez� alak-

zatnak tartja a gradációt, amely (a 

kiazmushoz hasonlóan) jelen van a 

hangok, szavak, mondaton túli szer-

kezetek szintjén, s ide sorolja a há-

romszögek kapcsolódását is (Fónagy 

1990: 15–16). Végül a reddíciót, a 

kezdethez való visszatérést is alapve-

t�nek gondolja, magyarázatát az em-

ber szimmetriára való törekvésében 

látva, valamint kés�bb zenei vonat-

kozásokhoz kapcsolva (Fónagy 1990: 

17, 22).

További igen érdekes kérdések 

vethet�k föl pl. a transztextualitás 

mint szövegköziség (intra-, intertex-

tualitás), azaz a különféle típusú (fel)

idézésekkel kapcsolatban, de ezek 

már valóban nagyon messze vezetnek 

(a kérdés alapjaihoz lásd: Genette, 

1996).

Az alakzatok további élete, 

transzmutációja. A  retorikai-stilisz-

tikai alakzatok görög-latin megneve-

zései mélyen benne élnek az euró-

pai kultúrákban és nyelvekben. Ma a 

gyermekek szexuális bántalmazásával 

kapcsolatban a sajtóban abúzust, s�t 

„abuzált” gyermeket említenek. A szó 

a latin abutor: felhasznál, visszaél 

igéb�l származik, az alakzattanban 

2  Az eredeti kiemeléseket elhagytam. 

az abúzus helytelen szóhasználat, 

képzavar. Korábban szexuálisan zak-

latott, bántalmazott gyermekr�l be-

széltek. Több további, a köznyelvb�l 

ismert szónak is van alakzattani jelen-

tése: deviza (jelszó, mottó, célzás; új 

közgazdasági jelentése: idegen pénz-

nemre vonatkozó utalvány), ellipszis 

(elhagyás, a mai szövegtanban tág 

értelemben használjuk), enigma (ta-

lány, rejtély; a szavak pontos nem 

ismeretéb�l fakad, hogy az egyik köz-

életi szerepl� az enigmatikus szót 

használta emblematikus értelemben), 

klimax (láncszer� ismétlés, halmozás, 

a mai orvostudományban: a változás 

korának kezdete, a n�i vérzés végle-

ges elmaradásának id�szaka), kon-

cesszió (az ellenfélnek tett látszólagos 

engedmény, a mai közgazdaságban 

magyarul haszonbérlet, a szó pon-

tatlan használata még a magyar par-

lamentben is el�fordult: „Nem adjuk 

koncepcióba autópályáinkat!”), pre-

paráció (közbevetés, de lehet iskolai 

vagy vizsgálati szemléltet� anyag), 

protézis (elébe helyezés, mai, jól is-

mert orvosi jelentése: hiányzó test-

rész vagy szerv pótlása mesterséges 

készítménnyel).

Az alakzatokban való búvárkodás 

hallatlanul izgalmas: hiszen rádöb-

benünk arra, hogy miként is szerve-

z�dnek szövegeink (szervezzük szö-

vegeinket). A  mindennapi nyelvi m�-

ködésben óriási, mert szövegszervez� 

és persze hatáskelt� szerepe van az 

alakzatoknak. Az pedig egészen biz-

tos, hogy a közvéleményt f�leg a 

tudatosan, jól megválasztott alakza-

tokkal nyerjük meg. Ezért ismeretük, 

beleértve további kutatásukat, szerve-

z�désük vizsgálatát is, tudatosításuk 

rendkívül fontos, s ebben szövetségre 

lel egymással a mindennapi és a m�-

vészeti szövegek kutatója, nyelvész és 

irodalmár.
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