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II. 
 

Áprily Lajos A hiúz című elbeszélésének szövegéből töröltük a 13. szöveg-
mondatot, s megadtuk külön ennek a szövegmondatnak a lehetséges 6 lineáris 
elrendezését. 

 
[1]Őszi vasárnap volt. [2]Vasárnap, mert apám otthon foglalatoskodott, 
és őszi, mert napfényben ragyogtak a tarkuló erdők és bokrosok a falu 
felett. 

— [3]Ebéd után eljössz velem a Bábirkóba, fordult hozzám apám. —
 [4]A Bábirkóba? — kérdeztem csodálkozva, mert más vasárnapokon 
sokkal nagyobb sétákra indultunk a patakok mentén. — [5]Megnézzük a 
vadat. — [6]Miféle vadat, apám? — [7]Amit a székely vadászok tegnap 
hoztak le a havasról. [8]Barabás lőtte bele az utolsó golyót, s most ott van 
az ő házában. 

[9]A vad felizgatta képzeletem. [10]Medve? [11]Farkas? — [12]Majd 
meglátod — felelte rejtélyeskedő apám. 

[13]............................................................. [14]Beléptünk a faragott 
kapun. [15]Ismertem a veres bajúszú Barabást, ő volt a falu 
legszerencsésebb kezű vadásza. [16]Üdvözölte apámat, s megkérdezte: —
 [17]Vadat látni jöttek? — [18]s már be is tessékelt az alacsony 
mestergerendás mennyezetű szobába.  

[19]Táguló szemem hamar meglátta a vadat. [20]A mestergerendában, 
kovácsolt vasszegen hurok volt, abban volt a feje, teste lelógott a padló 
felé. [21]A padló és a farka vége között alig volt két arasznyi a távolság. 
[22]Bundája foltos, lába karmos, bajusza nagy macskabajusz, erős fogú 
szája tátva maradt a halálos görcsben, szőrpamacs a füle hegyén. —
 [23]Hiúz — mutatta be apám. — [24]Hiúz — ismételte meg a szót 
Barabás mosolyogva. [25]Álmélkodva néztem a vadat: [26]hiúzt sose 
láttam. 

 
[13a]A Bábirkó nevű falurész nem volt messze a házunktól. 
[13b]A Bábirkó nevű falurész a házunktól nem volt messze. 
[13c]A házunktól a Bábirkó nevű falurész nem volt messze. 
[13d]A házunktól nem volt messze a Bábirkó nevű falurész. 
[13e]Nem volt messze a Bábirkó nevű falurész a házunktól. 
[13f]Nem volt messze a házunktól a Bábirkó nevű falurész. 
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Az ezzel a szövegrésszel kapcsolatos feladatokat a következő módon 
fogalmaztuk meg: 

 
II.A: 

A törölt szövegmondat helyére behelyettesítve az egyes lineáris 
elrendezéseket, 

(a) fejtse ki, hogy véleménye szerint milyen jelentés hordozóinak tekinthetők 
az egyes elrendezések (más szóval: hogy mire következtet Ön — vagy mire 
következtetne/következtethetne általában az olvasó — az egyes elrendezések 
alapján), 

(b) okolja meg, hogy az adott szöveghelyen mely elrendezéseket tart a 
leginkább s melyeket a legkevésbé elfogadhatóknak! 
 
II.B:  

Válassza ki a hat lineáris elrendezés közül az adott szöveghelyen az Ön 
számára a leginkább és a legkevésbé elfogadhatót, és okolja meg választását! 

 
 


