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3. 
A kommunikatív jelentés vizsgálata egy szövegmondat 

összetevőinek lineáris elrendezésében 
B. FEJES KATALIN 

 
0. Összevető elemzésem Áprily Lajos A hiúz című elbeszéléséből vett részlet 
kommunikatív jelentésének vizsgálatán alapul. Huszonhét (JATE BTK II. évfo-
lyamos magyar szakos) hallgatóm oldotta meg a III.B feladatot. 

Megoldásakor mind a legjobbnak, mind a leggyengébbnek tartott lineáris 
elrendezésből 2-2 változatot írtak a hallgatók, a megoldások száma így 54 
megjelölt szövegmondat lett. Tekintsük át először a legjobbnak ítélt sorrend-
variációkat csökkenő mennyiségi egymásutániságban. (A szögletes zárójelben a 
variációs táblázat „kódszámát” adtam meg.) 

 
1. A szövegmondatok összetevőinek leginkább e l f o g a d h a t ó  lineáris 
elrendezése: 
 
1.1. A [2.14]-es változatból volt a legtöbb, összesen nyolcan írták ezt a lineáris 
elrendezést: Bundája foltos, lába karmos, bajusza nagy macskabajusz, szőr-
pamacs a füle hegyén, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben. 

 
A választás indoklása: 

a) A hiúz külsejének leírása megkívánja az állat „fontosabb”, bizonyos 
értelemben szembeötlőbb testrészeitől az apróbb, finomabb, csak a hosszabb 
megfigyelés során észrevehető jellegzetességekig történő haladást (bunda – láb 
– bajusz stb.). 
b) Távolról (a bundájától) kell haladni a szája felé, amely itt egyáltalán nem a 
szokásos állapotban van. Valószínű, a fiút is leginkább ez lepte meg. 
c) Valószínűleg a foltos bundát veszi észre legelőször a kisgyerek, az a legszem-
betűnőbb. Annak a résznek, hogy erős fogú szája tátva maradt a halálos 
görcsben, a végén kell lennie, mert ez a legmegdöbbentőbb tulajdonsága a 
hiúznak, meg a hangzása miatt is: ez a leghosszabb, és ebben van egyedül ige; 
rosszul hangzik a mondat közepén. 
d) A végén van a csattanó, a leglényegesebb információ a mondatban. A hiúz 
jellemzőinek felsorolásával csak előkészítjük a halálos görcs látványát. A hiúz 
bemutatása során az egész testről haladva a fejre szűkítjük a képet. 
e) Az erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben tagmondat egyetlen olyan 
összetevő, amely csak erre a hiúzra jellemző, a többi felsorolt jellemző jegy 
bármely más hiúzra is érvényes. Egyedi a tagmondat az ige használatában 
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is. Továbbá a két rövid tagmondat (lába karmos és a bundája foltos) a 
szerkezete és a rövidsége miatt kerül egymás mellé. 
 
1.2. Második helyen (7 választással) a [4.08]-as kódszámú szövegmondat áll. 
Érdemes fölfigyelnünk arra, hogy az első helyen tárgyalt mondat lineáris 
sorrendjével összevetve, a különbségek ellenére lényeges egyezés, hogy az 
összetevők utolsó eleme ebben a változatban is az egyedített sajátság, az állat 
szája: Lába karmos, bundája foltos, bajusza nagy macskabajusz, szőrpamacs a 
füle hegyén, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben. 

 
A választás indoklása: 

a) A 21. számú szövegmondat tartalma miatt először az állat lábát kell említeni, 
majd a bundáját. Az alliteráció miatt következhet a bajusz, s a hatás fokozása 
végett utolsóként a tátott száj jelenne meg. Nem beszélve arról, hogy igen jó 
szövegmondat-lezárás a halálos görcsben szerkezet, amelynek a célja nem 
közvetlenül az állat testrészeinek a bemutatása. 
b) Az utolsó tagmondatot el kell különíteni, mert ez olyan jellemzője az 
állatnak, amely csak e miatt az állapot miatt (lelőtték) ilyen, a többi jellemző 
jegy általánosan érvényes a hiúzra. 
c) Az utolsó tagmondatnak mindenképpen a mondat végén kell állnia. Egyrészt 
azért, mert viszonylag hosszú szerkezet, így némileg elüt a többi összetevőtől; 
másrészt a többi összetevő hiányos szerkezetű igei, illetőleg névszói állítmányú, 
ebben az egyben viszont megjelenik az állítmány. 
d) Az előző szövegmondat miatt lentről kezdhetjük az összetevők fölsorolását. 
A kezdeti jellemzők a hiúzok általános tulajdonságait jelzik, de az utolsó már 
csak a jelenlegi, meghalt hiúzra vonatkozik. 
 
1.3. Harmadik helyen a [3.01] kódszámú változat található, ezt a lineáris 
elrendezést öten ítélték az egyik legelfogadhatóbbnak: Erős fogú szája tátva 
maradt a halálos görcsben, bajusza nagy macskabajusz, bundája foltos, lába 
karmos, szőrpamacs a füle hegyén. 
 

A választás indoklása: 
a) Mivel a kisfiú már előzőleg végignézett az állaton a fejétől a farkáig, 
valószínű, hogy a számára legerősebb hatású részt kezdi el mondani, majd utána 
a külső tulajdonságokat föntről (a szájtól) lefelé haladva. (Az utolsó tagmondat 
nem követi a sorrendet, mivel a szájával kezdődik a felsorolás.) A bundája 
foltos és a lába karmos összetevők azért kerülnek egymás mellé, mert rímelnek. 
b) Először az állat rémisztő része és a hozzá kapcsolódó bajusz tűnhet föl egy 
gyereknek, utána pedig a nagyobb részletektől jut el az apróbb sajátosságokig. 
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c) A legjobb az, ha az erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben 
összetevő a mondat elejére kerül, mert valahogy jobban hangzik, mintha a 
közepén lenne. A többi összetevőnek nem olyan fontos a sorrendje. 
d) Az 1. tagmondatot mindenképpen a mondat elejére tenném, mert az adott 
helyzetben valami kezdetnek, egésznek érzem. Utána pedig a kisebb részeket: 
bundája foltos, lába karmos (de ezeket sem választanám el egymástól a 
ritmusuk miatt). A szőrpamacs a füle hegyén kifejezést a végére tenném, mert a 
szerkezet más, mint az előző tagmondatoké. 
 
1.4. A negyedik helyen (4-4 választással) az alábbi lineáris elrendezésű 
szövegmondatok állnak. Egyenként vegyük sorra mindhárom változatot. 
1.4.1.  A [3.09]-es kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben, bundája foltos, lába karmos, 
bajusza nagy macskabajusz, szőrpamacs a füle hegyén. 
 

A választás indoklása: 
a) A szemlélő szemszögéből nézve az állat két leginkább feltűnő tulajdonságát 
kell kiemelni, és utána következhetnek az apró részletek. 
b) Logikusan kell haladni a nagyobb, figyelemfelkeltőbb látványoktól az apróbb 
részletekig. Ebben a megoldásban a legkülönösebb látvány előtérbe helyezése 
volt a legfontosabb szempont. 
c) Ennek az összetevőnek bevezetőként kell állnia igés szerkezete miatt, hogy az 
előző mondat igei-elbeszélő jellegét folytassa. 
 
1.4.2. A [3.16]-os kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben, lába karmos, bundája foltos, 
szőrpamacs a füle hegyén, bajusza nagy macskabajusz. 
 

A választás indoklása: 
a) Az erős fogú szája kezdetű tagmondat cselekvést ír le, s ez csak ennek a 
konkrét hiúznak a cselekedete, de a többi a hiúzokra jellemző, általános tulaj-
donság. A kezdő tagmondat nem magát az állatfaj jellemző tulajdonságát, 
hanem csak az adott egyed, a felfüggesztett, elejtett vad jellemző jegyét adja 
meg. 
b) Az elbeszélés első 21 szövegmondatában nem mondták meg, hogy mi is ez a 
vad pontosan. Ebben a lineáris sorrendben fokozatosan következnek az állatra 
jellemző, egyre szűkítő tulajdonságok, s így még az izgalmat is lehet fokozni. 
c) Ez a lineáris elrendezés megfelel a megpillantás sorrendjének. Legmeg-
döbbentőbb látvány a görcsben megmerevedett száj volt, aztán az állat karmai, 
majd a szelíd macskához hasonlító tulajdonságok jöhetnek. 
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1.4.3. A [4.09]-es kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Lába karmos, bundája foltos, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben, 
bajusza nagy macskabajusz, szőrpamacs a füle hegyén. 
 

A választás indoklása: 
a) Azért a leginkább elfogadható, mert ahogy a kisfiú nézte a hiúzt lentről fel-
felé, ilyen sorrendben láthatta meg az állat testrészeit.  
b) A szoba padlóján álló kisfiú alulról fölfelé, logikusan közeledik a nagyobb, 
észrevehetőbb momentumoktól a kisebb, apróbb részletekig. 
c) Az előző mondatban a szerző a padlóról és a hiúz farkáról beszél, azaz lentről 
kezdi bemutatni a hiúzt. Így illeszkedik a szövegbe legjobban a kérdéses szöveg-
mondat. 
 
1.5. Ötödik helyen (3-3 választással) az alábbi variációk állnak. 
1.5.1. A [2.17]-es kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Bundája foltos, lába karmos, szőrpamacs a füle hegyén, bajusza nagy macska-
bajusz, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben. 
 

A választás indoklása: 
a) Ebben a lineáris elrendezésben végig lehet kísérni a szemlélő szemével, hogy 
milyen is a hiúz: bundája, lába, fején a füle, bajusza, szája. A szájra vonatkozó 
összetevőnek mindenképpen a végére kell kerülnie, mert a többihez képest 
csattanószerű, megdöbbentő, nem közömbös jellemzők fölsorolása. 
b) A bajusza nagy macskabajusz és a halálos görcsben tátva maradt száj 
egymás mellé kerülése feszültséget teremt, amelynek fontos tartalmi-jelentésbeli 
és főképpen stilisztikai szerepe van a szövegnek ezen a részén. 
c) Ha egy kisgyerek meglát egy számára ismeretlen állatot, akkor valószínűleg 
az egésztől halad a kisebb részletek felé. 
 
1.5.2. A [3.05]-ös kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben, bajusza nagy macskabajusz, 
szőrpamacs a füle hegyén, bundája foltos, lába karmos. 
 

A választás indoklása: 
a) A hiúz bemutatásán túlmutat az az összetevő, amely a halálos görcsre utal, 
ezért a mondat hangsúlyos pozíciójába kell kerülnie, nem szerepelhet az álta-
lános jellemzők között. 
b) A kisfiú először a hiúz fejét láthatta meg. E mellett szól egyrészt a megelőző 
két szövegmondat sorrendje is: a mestergerendától a padlóig halad a kisfiú 
tekintete. Másrészt pedig az is valószínű, hogy a tátott száj hívhatta fel magára 
legelőször a figyelmet. 
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1.5.3. A [4.11]-es kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Lába karmos, bundája foltos, szőrpamacs a füle hegyén, bajusza nagy macska-
bajusz, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben. 
 

A választás indoklása: 
a) A megpillantott állat legjellemzőbb, legkarakterisztikusabb tulajdonságaival 
kezdődik a mondat, majd a kisebb részleteket írja le a kisfiú. Az erős fogú szája 
kezdetű tagmondatot valamelyest különálló egységnek kell tekinteni: vagy a 
mondat végére, vagy a mondat elejére kell tenni. 
b) A padló és az állat farka közötti távolságra hívta fel a szerző a figyelmet a 21. 
szövegmondatban. Így az állat szemlélése a lábnál, aztán följebb, a bunda, a fül, 
a bajusz leírásában fejeződhet be. Végül a legmegdöbbentőbb részletet említi az 
író, a halálos görcsöt, amely a 23. szövegmondatban szereplő rámutatással 
(Hiúz) még nagyobb hatásúvá fokozódhat. 
 
1.6. A hatodik csoportban (2-2 választással) az alábbi variációk találhatók. 
1.6.1. A [2.20]-as kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Bundája foltos, szőrpamacs a füle hegyén, bajusza nagy macskabajusz, lába 
karmos, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben. 
 

A választás indoklása: 
a) Az első összetevő a 19. szövegmondat globális képére utal, a második, 
harmadik és negyedik összetevő a 20. szövegmondat föntről lefelé pásztázó 
képét követi, az ötödik összetevő a legnagyobb meglepetést okozó látvány 
leírása. 
b) A szövegmondat a testi jellemzőket tartalmazza. A leírás sorrendjében pedig 
a legnagyobb szerepet, az első sorrendi helyet a legáltalánosabb dolognak kell 
kapnia, aztán jöhetnek az „apróságok”, és legutoljára az egyedi jellemző. 
 
1.6.2. A [3.06]-os kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben, bajusza nagy macskabajusz, 
szőrpamacs a füle hegyén, lába karmos, bundája foltos. 

 
A választás indoklása: 

a) Az első összetevő a 21. szövegmondatban leírt, az óriási tetemre vonatkozó 
rácsodálkozás folytatása, a második és harmadik összetevő a fej leírását adja, a 
negyedik és ötödik összetevőben pedig tágul a látótér. 
b) Az első összetevő tartalmaz igei állítmányt, a többi összetevő nominális 
felsorolás. 
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1.6.3. Az [5.02]-es kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Szőrpamacs a füle hegyén, bajusza nagy macskabajusz, bundája foltos, lába 
karmos, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben. 
 

A választás indoklása: 
a) A föntről haladó felsorolástól, mely a hiúzokra jellemző általános jegyeket 
tartalmazza, az utolsó összetevő elkülönül, mert ez csak erre a felfüggesztett 
hiúzra vonatkozik. 
b) Nem igazán lehet látni fontossági sorrendet az összetevők között, lehet 
szempont például az is, hogy a kisgyerek az állat fejét és a testét egymás után 
nézi meg. De annak a résznek, hogy erős fogú szája stb. a végén kell lennie, 
mert ez a legmegdöbbentőbb tulajdonsága a hiúznak, továbbá ritmikailag is ez a 
leghosszabb összetevő, nem lehet a szövegmondat belsejében. 
 
1.7. A hetedik csoportba mindössze hét variáció került, melyek mindegyike más-
más lineáris elrendezést mutat: 1.20, 1.23, 2.04, 2.15, 3.10, 4.05, 5.03. 

Mivel mindegyikből csak 1-1 választás van, indoklásukat nincs mihez hason-
lítanom. Ezért az eddig kialakult magyarázatokkal vetem őket egybe. Ennek 
megfelelően két fő csoportba sorolhatók. Valamennyiben érvényesül a térbeli, 
illetőleg az egész-rész elrendezés fontossága, de ötben ezeket a sorrendi elveket 
keresztezi az egyedi és általános jellemzés szempontjából az elkülönítés is. Így 
mindössze két variáció követi szigorúan a térbeli sorrendiséget, az egyik föntről 
lefelé ([5.03]), a másik lentről fölfelé ([2.15]) haladó következetességgel. Ebben 
a két választásban belső sorrendi helyen áll az egyedi jellegzetesség: erős fogú 
szája tátva maradt a halálos görcsben. 

A csoport további öt választásában a térbeli, illetőleg az egész-rész logikai 
szempontot háttérbe szorítja az egyedi jelleg kiemelése. A lineáris sorrendben az 
erős fogú szája kezdetű összetevő vagy a szövegmondat első eleme, vagy az 
utolsó helyen álló rész. 

 
1.8. Összefoglaló rész, következtetések: 

Az e l f o g a d h a t ó s á g  érvei négy fő csoportba sorolhatók. (Vö. a 3/a 
táblázattal!) Az egyes fő csoportok szempontjai egymással kombinálódnak, de 
egyedüli érvként is előfordulnak. A fő csoportokon belül alpontokba gyűjtöttem 
a fő csoportra jellemző kiegészítő szempontokat. 
1. Térbeli elrendezés: föntről lefelé haladva/lentről fölfelé haladva. 

– A térbeli elrendezést szövegösszefüggéssel indokolja. 
2. Az egész-rész (nagyobb-kisebb) szempontja alapján történő elrendezés. 

– A szövegben leírt szituációval indokolja az elrendezést. 
3. Általános és egyedi jellegzetességek szerinti elrendezés. 

– Érzelmi motivációval (megdöbbenés, rácsodálkozás) indokolt elrendezés. 
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– Szintaktikai felépítéssel (igei állítmány) indokolt elrendezés. 
4. Szintaktikai-ritmikai érvek a sorrendi elrendezésben:  

– a hosszúság-rövidség; 
– az igés-igétlen szerkesztés;  
– a ritmusból eredő feszültség;  
– az egymás mellé kerülő összetevők rímelésének szempontja. 
 

2. Az e l u t a s í t á s  érveinek csoportjai.  
Összevető elemzésemben továbbra is a csökkenő sorrendet követem, vagyis 

azokat a variációkat tekintem át mennyiségi adatok alapján, amelyekben van 
összehasonlítási lehetőségem a variációkhoz fűzött megjegyezésekben, indoklá-
sokban. Nézzük az egyes csoportokat! 

 
2.1. Az első helyen (4-4 választással) két változatot találtam. 
2.1.1. Az [1.01]-es kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Bajusza nagy macskabajusz, bundája foltos, erős fogú szája tátva maradt a 
halálos görcsben, lába karmos, szőrpamacs a füle hegyén. 

 
A választás indoklása: 

a) Az emberi megfigyelés nem így működik, a tekintet nem ugrál össze-vissza. 
Nincs benne fokozatosság, az elemek között semmiféle kapcsolatot nem lehet 
felfedezni. 
b) Nincs benne logikai csoportosítás, csak egymásra halmozva, esetlegesen 
követik az összetevők egymást. 
 
2.1.2. A [3.09]-es kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben, bundája foltos, lába karmos, 
szőrpamacs a füle hegyén, bajusza nagy macskabajusz. (Az indoklások össze-
foglalása előtt érdemes megjegyeznem, hogy ezt a változatot négy hallgató 
ugyancsak beválasztotta a legjobbnak ítélt sorrendű szövegmondatok közé is.) 

 
A választás indoklása: 

a) Nem kerülhet az első összetevő helyére ez a leglényegesebb, legkifejezőbb 
elem, mert a hiúz további leírása így unalmassá, csaknem lényegtelenné válik. A 
leghangsúlyosabb résznek a mondat végére kell kerülnie. 
b) Ha a kisfiú mindjárt észrevenné az erős fogú szájat, a döbbenettől talán nem 
is folytatná tovább a minden hiúzra jellemző jegyek felsorolását. Ezért ez a 
tagmondat nem kerülhet sem a mondat elejére, sem pedig a belsejébe. 

Két hallgató megjegyzése ennél a variációnál általánosítást is tartalmaz: 
minden olyan lineáris elrendezést rossznak ítélnek, amely a tárgyalt összetevő-
vel (erős fogú szája ...) kezdődik. 
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2.2. Második helyen (3 választással) az [5.23]-as kódszámú szövegmondat áll. 
Összetevőinek lineáris sorrendje a következő: Szőrpamacs a füle hegyén, lába 
karmos, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben, bajusza nagy 
macskabajusz, bundája foltos. 
 

A választás indoklása: 
a) Azért rossz, mert össze-vissza figyeli meg az állatot: ha valaki észreveszi az 
állat száját, akkor a bajuszát és a fülét is, s csak utána pillant a lábára, illetve 
fordítva. 
b) Ebben a sorrendben semmi kötődés nincs az előző mondathoz, csak az utána 
következőhöz. 
c) Azért rossz, mert nem emelkedik ki az összetevők sorrendjéből az erős fogú 
szája kezdetű rész, amely ebben a szövegmondatban a téma. Ugyanis az kapcso-
lódik szervesen az előző részhez, hogy a mestergerendán egy halott állat látható. 
Az új információ pedig, vagyis a réma az állatot jellemző jegyek felsorolása, 
mely ahhoz a következtetéshez vezet, hogy ez az állat a hiúz. Tehát el kell 
különülnie a témának (erős fogú szája ...) és a rémának (a többi, leíró rész). 
 
2.3. A harmadik csoportban (2-2 választással) összesen hatféle sorrendi variáció 
található. 
2.3.1. Az [1.17]-es kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Bajusza nagy macskabajusz, lába karmos, szőrpamacs a füle hegyén, bundája 
foltos, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben. 
 

A választás indoklása: 
a) Nincs semmi rendszeresség a megfigyelésben, ide-oda ugrál a megfigyelő 
tekintete. 
b) Nem lehet a szövegmondatot az állat bajuszával kezdeni, mert bár a fiú még 
nem látott hiúzt, s a bajusza különös neki, de mégsem olyan könnyen 
észrevehető, hogy ezt láthatná meg először. 
 
2.3.2. Az [1.18]-as kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Bajusza nagy macskabajusz, lába karmos, szőrpamacs a füle hegyén, erős fogú 
szája tátva maradt a halálos görcsben, bundája foltos. 

A választás indoklása: 
a) Rossz, mert ez a szemlélés teljesen vibráló tekintetre utal, és mert az apró 
dolgok tűnnek fel először. 
b) Nincs semmiféle logikai sorrend az összetevők között, és a mondat végén 
nem érződik a lezártság. 
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2.3.3. A [2.09]-es kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Bundája foltos, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben, lába karmos, 
bajusza nagy macskabajusz, szőrpamacs a füle hegyén. 

 
A választás indoklása: 

a) Nincs logikailag felépítve, tehát semmilyen sorrendet nem követ. 
b) Mindenképpen rossz, ha az erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben 
tagmondat nem a mondat végén áll. 
 
2.3.4. A [4.05]-ös kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Lába karmos, bajusza nagy macskabajusz, szőrpamacs a füle hegyén, bundája 
foltos, erős fogú szája tátva maradt a halálos görcsben. 

 
A választás indoklása: 

a) Rossz, mert az apró részletek kerülnek előtérbe, nem a nagyobbtól halad a 
kisebb részek felé. 
b) Teljesen értelmetlen a sorrend, ugrál a tekintet. 
 
2.3.5. A [4.24]-es kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Lába karmos, szőrpamacs a füle hegyén, erős fogú szája tátva maradt a halálos 
görcsben, bundája foltos, bajusza nagy macskabajusz. 

 
A választás indoklása: 

a) A szemlélő tekintete össze-vissza csapong; így nem tudni, melyik a lényeges, 
melyik a lényegtelen a tulajdonságok közül. Nem válik szét az általános 
tulajdonság az egyeditől. 
b) Nincs benne semmiféle logikai felépítettség, követhető sorrend. 
 
2.3.6. Az [5.03]-as kódszámú szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezése: 
Szőrpamacs a füle hegyén, bajusza nagy macskabajusz, erős fogú szája tátva 
maradt a halálos görcsben, bundája foltos, lába karmos. 

 
A választás indoklása: 

a) Következetlen a sorrend, mert nem tesz különbséget az általános és egyedi 
tulajdonságok között. 
b) Ha az ember egy festményt vagy bármilyen képzőművészeti alkotást figyel 
meg, akkor először az egészet nézi, és csak azután tér rá a részletekre. A totális 
felől haladunk a részletek felé. 
 
2.4. Ebbe a csoportba 31 sorrendi változat tartozik. Az ezekhez írt indoklásokat 
külön-külön nem tekintem át. A felsorolt érvek azonban felhasználhatók az 
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általánosan megfogalmazható szempontok megerősítésére. Érdemes elgondol-
kodnunk azon, hogy a 31 legkevésbé elfogadhatónak tartott egyedüli válasz-
tással szemben mindössze 7 leginkább elfogadhatónak ítélt egyedüli válasz 
található. 

Az elfogadhatatlannak ítélt 31 szövegmondat a következő: 
 az 1-es csoporton belül: 05, 08, 10, 11, 15, 20, 24; 
 a 2-es csoporton belül: 01, 11, 13, 15; 
 a 3-as csoporton belül: 02, 04, 05, 12, 16, 20, 21; 
 a 4-es csoporton belül: 01, 12, 13, 20, 22, 23; 
 az 5-ös csoporton belül: 06, 08, 13, 16, 17, 19, 23, 24. 

 
2.5. Összefoglaló rész, következtetések: 

Az e l u t a s í t á s  érvei öt csoportba sorolhatók. (Vö. a 3/b táblázattal!) 
Az indoklásokban azonban ritkán találkoztam a csoportok kombinálódásával. A 
legtöbb hallgató elégségesnek tartott egyetlen, általa fontosnak ítélt elutasító 
érvet megfogalmazni. 
a) Nincs térbeli vagy logikai rend az összetevők sorrendjében (ugrál a tekintet). 
b) Nem különül el az állat általános és egyedi sajátsága a sorrendben. 
c) Lényegtelen tulajdonsággal (apró részlettel) kezdődik az összetevők sora. 
d) A leghangsúlyosabb elem nem a szövegmondat végén áll. 
e) Rossz az adott sorrend szövegtani beszerkesztődése, azaz nem jó az előző és a 
következő szövegmondattal való kapcsolata. 
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Az e l f o g a d á s  érveinek mennyiségi adatai: 
 

Azonosító 
soszám 

Térbeli elrendezés Egész-rész
(nagyobb-

kisebb) 
elrendezés 

Általános és egyedi 
sajátság szerinti 

elrendezés 

Szintaktikai-ritmikai 
szempontok 

 Föntről 
lefelé 

Lentről 
fölfelé 

 Szöveg-
beni 

szituáció 
szerepe

 Érzel-
mi 

moti-
váció 

szerepe

Szin-
taktikai 
felépítés 
szerepe

Hosszú-
ság-

rövid-
ség 

Igés-
igétlen 
szer-

kesztés 

Rit-
musból 
eredő 

feszült-
ség 

Ríme-
lés 

kérdé-
se 

  Szöveg-
össze-
függés 

 Szöveg-
össze-
függés 

         

1.     +      + +  
2.   + +          
3. + +            
4.   +    + +      
5. + + +    +      + 
6.     +     + +   
7. +          +   
8.   +           
9. +      + +     + 

10.     + +        
11.     +  + +      
12.   +  +  + +      
13.       + + +    + 
14.   + +   + +      
15.       +  + + +   
16. +  + +   +  +     
17.       +  +     
18.     + + +  +     
19.     +  +  +     
20.   +    + +      
21.   +    + +      
22.       +  + + +   
23.     +  +       
24.       + +      
25.     +  +       
26.       + +      
27.     +  +    +   

 
3/a táblázat 
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Az e l u t a s í t á s  érveinek mennyiségi adatai: 
 

Azonosító 

sorszám 

Nincs  

térbeli  

vagy 

logikai rend 

Nem különül el 

az általános  

és az egyedi 

sajátság 

Lényegtelen 

(apró részlet) 

áll első helyen

A 

szövegmondat 

végén áll a 

leghangsúlyo-

sabb elem 

Rossz a 

beszerkesztő-

dés a szövegbe 

1.    + + 

2.   +  + 

3. + +    

4. +  +   

5. + + +   

6. +   +  

7. +     

8. +   +  

9. +  +  + 

10. + +  +  

11.  +  +  

12. +     

13. +     

14. +     

15.  +   + 

16.    +  

17. +     

18. + +    

19. +     

20.  +  +  

21. +  +   

22. + +    

23. + +    

24. +     

25. +     

26. + +    

27. +   +  

 
3/b táblázat 

 


