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4. 
A szövegek linearizált szerkezetének  

kreatív megközelítése 
BENKES ZSUZSA 

 
0. Az Officina Textologica 3. kötetének tanulmányai egy ugyanabból a szöveg-
ből vett szövegtagmondat, egyszerű szövegmondat, illetőleg egy összetett szö-
vegmondat összetevői lehetséges lineáris elrendezéseit elemezték. A felkért 
elemzőknek voltaképpen úgynevezett választásos kreatív gyakorlatot kellett el-
végezniük, amennyiben egyrészt a szóban forgó szöveget olyan formában kapták 
kézhez, hogy abból az elemzendő szövegegység törölve lett, másrészt meg-
kapták a törölt szövegegység valamennyi elfogadhatónak ítélhető lineáris válto-
zatát, és e kettő alapján kellett eldönteniük, hogy az adott szöveghelyre melyik 
változatot tartják leginkább elfogadhatónak. 
 Jelen írásunkban azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy a lineáris elrendezés 
vizsgálatát mi módon lehet szövegek egészére kiterjesztve kreatív gyakorlatok-
kal megközelíteni: az 1. pontban a szövegszerkezet nézőpontjait és szintjeit mu-
tatjuk be, a 2. pontban a kreatív szövegmegközelítés típusairól adunk általános 
képet, a 3.-ban részben elvégzett, részben elvégzendő kreatív gyakorlatokat 
írunk le, a 4.-ben azt érzékeltetjük, hogy a kreatív megközelítést mi módon lehet 
az OT3-ban elemzett szövegrész egészére kiterjeszteni, az 5.-ben néhány olyan 
művet mutatunk be, amelynek kompozíciós elve a szövegösszetevők linearizált 
változataira épül. Írásunkat rövid bibliográfiai utalásokkal zárjuk. 
 

1. A szövegszerkezet nézőpontjait, szintjeit, valamint azok egységeit az 1. 
számú táblázat szemlélteti, amelyhez — úgy gondoljuk — nem szükséges külön 
kommentárt fűzni. 
 

2. Az analitikus szövegelemzést előkészítő kreatív megközelítésnek — 
amint azt különböző írásainkból ismerheti az olvasó — két fő típusát különböz-
tethetjük meg: az úgynevezett kreatív-produktív és az úgynevezett kaleidosz-
kopikus megközelítést. (Lásd többek közözött Kreatív gyakorlatok a korrefe-
renciarelációk analitikus elemzésének előkészítéséhez című írásunkat az OT4-
ben.) 
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A szöveg szerkezete 
Típusai Tagoltsága Egységei 

makroszint 
 

(Ma.n)     szövegegész, 
valamint különböző alacsonyabb fokú 
lexikai és poétikai) makrokompozíció-
egységek: 

(Ma.j)     szövegmondattömbök tömbjei, 
(Ma.2)     szövegmondattömbök, 
(Ma.1+)   összetett szövegmondatok, 
(Ma.1)     egyszerű szövegmondatok 

mezoszint különféle összetettségű (lexikai és poéti-
kai) 

(Me.3)     szövegtagmondatok 
(Me.2)      összetett szókapcsolatok és szin-

tagmák 
(Me.1)      egyszerű szókapcsolatok és szin-

tagmák 

 
Relációs 
szerkezet 

 
A szövegegésznek és 
egységeinek összete-
vőikből felépülő olyan 
tematikus vagy gram-
matikai (viszony-) szer-
kezete, amely a szöveg 
fizikai testében külön-
féle lineáris elrende-
zésben jelenhet meg. 

 

mikroszint Szóalakokat még nem alkotó 
(Mi.i)      morfémaláncok 

 
 

globális 

(Ma.n)         linearizált szövegegészet 
alkotó szövegmondatlánc, amelyhez mini-
málisan a koherencia tulajdonság hozzá-
rendelhető 

 
 

Linearizált 
szerkezet 

 
 
 
 
Az a lineáris elrende-
zés, amelyben a szö-
vegegésznek és egysé-
geinek összetevőikből 
felépülő tematikus vagy 
grammatikai (viszony-) 
szerkezete a szöveg fi-
zikai testében tényle-
gesen megjelenik. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lokális 
 
 
 

a szövegegész szintjét el nem érő 
(Ma.j)      linearizált szövegmondattömbök   

linearizált tömbjeit, valamint 
(Ma.3)      linearizált szövegmondattömbö-

ket 
alkotó összetett vagy egyszerű szöveg-
mondatok láncai, amelyekhez a konnexi-
tás, kohézió, koherencia tulajdonságok 
legalább egyike hozzárendelhető;  

(Ma.2)       linearizált összetett szövegmon-
datokat 

alkotó szövegtagmondat-láncok,  
amelyekhez a konnexitás, kohézió, 
koherencia tulajdonságok legalább egyike 
hozzárendelhető; 

(Ma.1)       linearizált egyszerű szövegmon-
datokat, vagy 

 (Me.3)       linearizált szövegtagmondatokat 
alkotó összetett vagy egyszerű szókapcso-
latok,  szintagmák láncai;   

(Me.2)         linearizált összetett szókapcso-
latokat,   szintagmákat  

alkotó mellérendelt szóalakok láncai; 
 (Me.1)  linearizált egyszerű szókapcso-

latokat,   szintagmákat 
alkotó szóalakok láncai. 

1. táblázat 
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A kreatív szövegmegközelítés mindkét főtípusa azt a célt szolgálja, hogy a 
gyakorlat végzőiben a vizsgált szövegalkotó tényezőre vonatkozóan ’mozgásba 
hozza’ az azzal a tényezővel kapcsolatos (legtöbbször számukra is csak latens 
módon) meglévő rendszernyelvészeti, szövegnyelvészeti, szövegtani, valamint a 
világra vonatkozó ismereteiket, illetőleg feltevéseiket, elvárásaikat. A kreatív 
megközelítés figyelmen kívül nem hagyható ’hozadéka’ továbbá, hogy oly mér-
tékű érdeklődést és aktivitást vált ki egy-egy adott szöveg elemzése iránt, amely 
— tapasztalataink szerint — más módoktól alig várható. 
 

A kreatív-produktív szövegmegközelítés (amelyet elsősorban az elemzők 
számára ismeretlen szövegek elemzésekor alkalmazhatunk) abból áll, hogy az 
elemzőknek az értelmezendő szöveggel kapcsolatban annak ismerete nélkül kell 
bizonyos előgyakorlatokat végezniük. Ennek a megközelítésnek a következő két 
altípusát különböztethetjük meg: 

– a létrehozót (szimbóluma: ), amelynek során a gyakorlat végzőinek az 
értelmezendő szöveg gyakorlatvezető által valamilyen módon átalakított 
(átrendezett vagy hiányossá tett) változatából kell egy számukra elfogad-
ható szöveget ’létrehozniuk’, 

– a kiválasztót (szimbóluma: ), amelynek során a gyakorlat végzőinek az 
értelmezendő szöveg gyakorlatvezető által összeállított néhány teljes 
vagy részleges változatából kell egy számukra leginkább elfogadhatót 
(esetleg számukra legkevésbé elfogadhatót) ’kiválasztaniuk’; a változatok 
között természetesen célszerű, ha az eredeti is jelen van. 

 
A kaleidoszkopikus szövegmegközelítés (szimbóluma: ), amelyet az elem-

zők számára ismeretlen és ismert szövegek elemzésekor egyaránt alkalmazha-
tunk, abból áll, hogy az elemzőknek az eredeti szöveget kell előgyakorlatként 
alakítgatniuk (variálniuk) annak feltárása érdekében, hogy milyen megformált-
ságot (elsősorban jelentést) érintő következménnyel jár a szövegszerkezet egy-
egy elemének megváltoztatása. 

A két főtípus között természetesen szoros a kapcsolat. A kreatív-produktív 
gyakorlat céljára a gyakorlatvezető kaleidoszkopikus megközelítéssel hozza lét-
re az átalakított szöveget: ha az eredeti szövegnek csupán egy átalakított válto-
zatát hozza létre, megteremti a létrehozó kreatív-produktív gyakorlat kiinduló 
szövegét, ha többet, megteremti a kiválasztó kreatív-produktív gyakorlat ’kiin-
duló szövegeit’. 
 

Ezek a kreatív gyakorlatok röviden szólva ’ujjgyakorlatok’, céljuk az, hogy 
egy-egy elemzési szempontra saját tapasztalatukból kiindulva hívják fel a gya-
korlatban részt vevők figyelmét. 
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3. A következőkben a szövegek lineáris szerkezetével kapcsolatban mutatunk 
be néhány — elsősorban versszövegekre vonatkozó — kreatív gyakorlatot. A 
kreatív gyakorlatok bemutatásakor nem követjük a szövegszerkezet szintjeinek 
hierarchikus egymásutánját, és az egyes gyakorlatok típusára a 2. pontban be-
vezetett szimbólumokkal utalunk. (Ahol elvégzett gyakorlatokról számolunk be, 
azok forrásszövegét itt-ott — írásunk terminológiai egysége érdekében — eny-
hén módosítottuk.) 
 

3.1. A linearizált szerkezet elemzésének legtisztább formája az egyszerű szö-
vegmondatok összetevői lehetséges lineáris elrendezéseire irányul. 

Ilyen gyakorlatot végeztettünk például Örkény István A vidám parkban című 
egyperces novellájával (Örkény István: Egyperces novellák. Szépirodalmi 
Könyvkiadó. Budapest. 1991: 465). 
 

()    A Vidám Parkban 
 

Öt lövést lehet leadni. 
Festett nyuszik, bádogőzek, vízsugáron táncoló pingpong-

labdák jelképezik a célpontot. 
Akinek mind az öt lövése talál: legény a talpán. 
Akinek kettő-három: bölcs, hiszen tud győzni, de veszíteni is. 
Aki folyton mellélő: vérbeli humanista, a légynek se tudna 

véteni. 
Nincsenek miközöttünk bűnösök. 

 
A gyakorlatban részt vevő 33 tanuló kezébe a következő hiányos szöveget és 

a szövegből törölt szövegmondatok lineáris változatainak listáit adtuk. 
 

A hiányos szöveg: 
(e: ………) 
 Festett nyuszik, bádogőzek, vízsugáron táncoló pingponglabdák jelképezik 
a célpontot. 

 (k: ………) 
 Akinek kettő-három: bölcs, hiszen tud győzni, de veszíteni is. 
 Aki folyton mellélő: vérbeli humanista, a légynek se tudna véteni. 

 (u: ………) 
 

Az első szövegmondat változatai: 
e1 Leadni lehet öt lövést. 
e2 Lehet leadni öt lövést. 
e3 Öt lövést leadni lehet. 
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e4 Öt lövést lehet leadni. 
e5 Leadni öt lövést lehet. 
e6 Lehet öt lövést leadni. 

 
A közbülső szövegmondat variánsai: 

k1 Mind az öt lövése, legény a talpán, akinek talál. 
k2 Legény a talpán: akinek mind az öt lövése talál. 
k3 Mind az öt lövése akinek talál: legény a talpán. 
k4 Legény a talpán: akinek talál mind az öt lövése. 
k5 Akinek mind az öt lövése talál: legény a talpán. 
k6 Legény a talpán: mind az öt lövése akinek talál. 
k7 Akinek talál mind az öt lövése: legény a talpán. 

 
Az utolsó szövegmondat variánsai: 

u1 Miközöttünk nincsenek bűnösök. 
u2 Bűnösök nincsenek miközöttünk. 
u3 Nincsenek miközöttünk bűnösök. 
u4 Bűnösök miközöttünk nincsenek. 
u5 Miközöttünk bűnösök nincsenek. 
u6 Nincsenek bűnösök miközöttünk. 

 
A feladatot így fogalmaztuk meg: 

A feladatlap, amit kézhez kaptál, egy rövidpróza hiányos szövegét, valamint 
első (e), közbülső (k) és utolsó (u) szövegmondata különböző linearizált válto-
zatainak tömbjeit tartalmazza — a tömbökben megtalálható az eredeti változat 
is. 
a) Válaszd ki azt az egy-egy szövegmondat-változatot, amelyik véleményed 

szerint a szóban forgó üres helyekre a legjobban illik! Az egyes tömbökből 
kiválasztott változat számát írd a hiányos szöveg megfelelő helyére! Mellette 
zárójelben tüntesd fel annak a variánsnak a számát is, amelyet egyáltalán 
nem tartasz elfogadhatónak! 

b) Választásaidat röviden indokold! 
 

Ami a szövegmondat-változatok tömbjeiből való választásokat illeti, megál-
lapíthattuk, hogy 
– a tanulók többsége az eredetivel megegyező változatot választotta, kivétel ez 

alól a harmadik eredeti szövegmondat, melyet mindössze négyen választot-
tak; 

– ott, ahol nem az eredeti szövegmondatot választották, választásuk egy azzal 
többé-kevésbé egyenértékűnek tekinthető változatra esett (például a közbül-
ső szövegmondat esetén a k2-re vagy a k7-re); 
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– a harmadik tömbből kiválasztott szövegmondatok viszonylagos tarkasága 
egyrészt különböző szemantikai megfontolások és hangsúlyviszonyok érvé-
nyesítésével, másrészt az utolsó szövegmondat tételmondat jellegével függ-
het össze (a többség itt az u1 változat mellett döntött, amelyben nem az állít-
mány, hanem a határozó van hangsúlyos helyzetben). 

 
Példaként lássunk egy tejes megoldást és annak megokolását! 

 
Öt lövést lehet leadni. 
Festett nyuszik, bádogőzek, vízsugáron táncoló pingpong-

labdák jelképezik a célpontot. 
Akinek mind az öt lövése talál: legény a talpán. 
Akinek kettő-három: bölcs, hiszen tud győzni, de veszíteni is. 
Aki folyton mellélő: vérbeli humanista, a légynek se tudna 

véteni. 
*Miközöttünk nincsenek bűnösök. 

 
Indoklás: 
Elmondva magamban a mondatváltozatokat, némelyik szórendje furcsa, ide-

genszerű volt. Ezeket “kiszűrtem”, majd a legfontosabb szavak vagy szókap-
csolatok alapján próbáltam meg kiválasztani a megfelelőket, azokat, amelyekben 
a szóban forgó szavak, szókapcsolatok a változatok elején, tehát hangsúlyos 
helyen találhatók, s ezáltal kiemelődnek. 
 

3.2. A versszövegekre irányuló kreatív gyakorlatokban a lehetséges lineáris 
elrendezések megállapítása egyaránt érinti mind a szövegmondat-összetevőket, 
mind az egyes verssorok összetevőit. Ennek következtében ezek a gyakorlatok 
részben szintagmákra, részben szövegtagmondatokra, részben szövegmon-
datokra vonatkoznak. 
 

3.2.1. Az egyik — versszövegekkel kapcsolatos — gyakorlatunk Weöres 
Sándor Kockajáték című versének első négy sorára irányult (Weöres Sándor: 
Ének a határtalanról. Magvető Könyvkiadó. Budapest. 1980.). Minthogy ez a 
vers sem mondat-, illetőleg sorkezdő nagybetűt, sem központozást nem 
tartalmaz, a feladat nemcsak egy elfogadható lineáris elrendezés kiválasztását, 
hanem a versszak lehetséges szövegmondatokra való tagolását is kívánta. 
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() elkallódni megkerülni 
 ez volt teljes életem 
    jó volt tengerparton ülni 
    habok játszottak velem 

 
A gyakorlatot végző 26 tanuló kezébe az általunk átrendezett következő szö-

veget adtuk: 
megkerülni elkallódni 
teljes életem volt ez 
tengerparton ülni jó volt 
velem habok játszottak 

 
A feladatot így fogalmaztuk meg: 
A kézhez kapott szöveg egy vers szövegének átalakított változata: a sorok 

sorrendje megegyezik ugyan az eredeti sorrenddel, ez egyes sorokban a szavak 
sorrendje azonban nem. 

Próbáljátok megváltoztatni a sorokban a szavak sorrendjét úgy, hogy ered-
ményül egy számotokra elfogadható vers szövegét kapjátok! 
 

A gyakorlat eredményeit (beleértve a nagybetűk és a központozás használatát 
is) a 2. táblázat foglalja össze. E táblázat első oszlopa a tanulók sorszámát (az 5-
ös, 12-es és 17-es sorszámú tanulók két megoldást hoztak létre), a többi négy 
oszlop a vers négy sorára vonatkozó információkat tartalmaz: az első információ 
a táblázat mellett feltüntetett sorokra, illetőleg sorváltozatra utal, a “k” szimbó-
lum a kisbetűs, az “N” szimbólum a nagybetűs sorkezdésre; ezek után a szimbó-
lumok után tüntettük fel a használt írásjeleket, illetőleg ezek hiányát (lásd a “-” 
szimbólumot). Az első sorra vonatkozóan két lehetséges írásjellel kell számol-
nunk, mert írásjel választhatja el a sor két szavát, és írásjel állhat a sor végén is. 
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1    k - - 2    k - 3    k - 4    k - 

 1. 1    N - - 2    k - 3a   k - 4    k . 
 2. 1    N , , 2    k , 3a   k , 4    k . 
 3. 1    N - - 2    k - 3a   k - 4    k - 
 4. 1    N , - 2    N - 3c   N 4d   N - 
 5.1 1    N , - 2b   k , 3b   k , 4    k . 
 5.2 1    N , - 2b   k , 3a   k , 4    k . 
 6. 1    k - - 2    k - 3c   k - 4    k - 
 7. 1    k - - 2    k - 3a   k - 4    k . 
 8. 1    k - - 2    k - 3a   k - 4    k - 
 9. 1    N , , 2    k , 3a   k , 4    k . 
10. 1    N , , 2    k , 3a   k , 4    k . 
11. 1    N , - 2    N . 3    N , 4   N . 
12.1 1e   N, , 2    N ! 3    N ; 4   N . 
12.2 1    N , , 2    N ! 3    N ; 4   N . 
13. 1    N, - 2    N , 3    N , 4   N . 
14. 1    N, , 2    N , 3    N , 4   N . 
15. 1    N , : 2    N . 3    N , 4   N 
16. 1    N, , 2    k . 3    N , 4    k . 
17.1 1    N - - 2    k - 3    k - 4    k - 
17.2 1    N , , 2    k . 3    N , 4    k . 
18. 1    N ,-  2    k . 3    N ; 4    k . 
19. 1    N , - 2    k - 3    k - 4    k - 
20. 1    N - - 2    k - 3a   k - 4    k - 
21. 1    N , - 2    k - 3    k - 4    k - 
22. 1    N , , 2    k , 3c   k , 4    k . 
23. 1    N , , 2    k , 3    k , 4    k . 
24. 1    k , , 2    k . 3    k , 4    k . 
25. 1    k - - 2    k - 3    k - 4    k - 
26. 1    k - - 2    k - 3    k - 4    k - 

 
 
1:  elkallódni megkerülni 
1e: megkerülni elkallódni 
 
 
2:  ez volt teljes életem 
2b: teljes életem ez volt 
 
 
3:  jó volt tengerparton ülni 
3a: tengerparton jó volt ülni 
3b: tengerparton ülni jó volt 
3c: jó volt ülni tengerparton 
 
 
4:  habok játszottak velem 
4d: játszottak velem habok 

2. táblázat 
 

3.2.2. Az előzőhöz hasonló gyakorlatot végeztettünk Kálnoky László Csak 
mint a fák című, egyetlen összetett szövegmondatból álló versével (Kálnoky 
László: Összegyűjtött versek. Magvető Könyvkiadó. Budapest. 1980.). 
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() Csak mint a fák 
 

Egyedül állni a nyári délutánban 
egy ismeretlen város főterén, 
a falnak vetve hátadat, 
bámulni a gótikus tornyokat, 
testes kupolán a rézrozsda zöldjét, 
arcodon érezni a zápor 
jótékony, langyos sortüzét, 
és hálásan, halkan sóhajtani, 
mint a porlepte fák… 

 
A gyakorlatot végző 26 tanuló kezébe az általunk átrendezett verssorok kö-

vetkező tömbjeit adtuk: 
 

 1.a állni a nyári délutánban egyedül 
b egyedül állni a nyári délutánban 
c egyedül a nyári délutánban állni 
d a nyári délutánban állni egyedül 
e állni egyedül a nyári délutánban 
f a nyári délutánban egyedül állni 

 
 2.  egy ismeretlen város főterén, 

 
 3.a a hátadat falnak vetve, 
 b a falnak hátadat vetve, 
 c vetve a falnak hátadat, 
 d vetve hátadat a falnak, 
 e hátadat vetve a falnak, 

 f a falnak vetve hátadat, 
 
 4.a a gótikus tornyokat bámulni, 
 b bámulni a gótikus tornyokat, 
 
 5.a a rézrozsda zöldjét testes kupolán, 
 b testes kupolán a rézrozsda zöldjét, 
 
 6.a érezni arcodon a zápor 
 b arcodon érezni a zápor 
 
 7.a langyos jótékony sortüzét, 

b jótékony langyos sortüzét, 
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 8.a és sóhajtani hálásan, halkan, 
 b és sóhajtani halkan, hálásan, 
 c és hálásan, halkan sóhajtani 
 d és halkan, hálásan sóhajtani 
 
 9. mint a porlepte fák... 

 
A feladatot így fogalmaztuk meg: 
A szöveg, amit kézhez kaptál, tartalmazza egy vers két eredeti sorát, továbbá 

a többi sor valamennyi lehetséges (elfogadható) belső lineáris elrendezésének 
tömbjeit. A tömbök sorrendje követi a verssorok eredeti sorrendjét. 

Válassz ki mindegyik tömbből egy-egy sort úgy, hogy az általad kiválasztott 
sorok egy számodra elfogadható verset alkossanak! Eljárásodat indokold meg! 

 
Ami a sorváltozat-tömböket illeti, megállapíthattuk, hogy 

– az 1., a 4. és az 5. sor esetében a tanulók többsége az eredetivel azonos el-
rendezésű változatot választotta; 

– a 3. a 6. és a 7. sort tekintve, körülbelül 50 százalékuk; 
– a 8. esetében mindössze csak öt; 
– ahol nem az eredeti sort választották, a választás részben az azzal azonos 

rímszavú változatra vagy a változatok egyikére, részben nem az azonos rím-
szavú változatokra esett, ami nyilvánvalóan azzal függ össze, hogy egyrészt 
a vers eredeti vehikuluma csak két rímelő sorpárt (3., 4. és 5., 7.) tartalmaz, 
másrészt metrikai-ritmikai szerkezete nem követ egy legalább globálisan 
’szabályos’-nak tekinthető felépítettséget; 

– a 3., a 6., a 7. és a 8. tömbből kiválasztott változatok eltérései különböző 
szemantikai megfontolások és hangsúlyviszonyok érvényesítésére mutatnak, 
hogy például a 3. és a 6. sorban a határozókat részesíti-e előnyben a tanuló, 
vagy inkább más elemeket, vagy például a 7. sor két jelzője közül a konk-
rétabbat (langyos) vagy az elvontabbat (jótékony) tartja-e lényegesebbnek, 
hangsúlyosabbnak, analóg módon ez áll a 8. sor határozóira (halkan vs Hálá-
san) is stb. 

 
Példaként lássunk egy megoldást és annak megokolását: 

 

 egyedül állni a nyári délutánban 
 egy ismeretlen város főterén 
 **hátadat vetve a falnak 

bámulni a gótikus tornyokat, 
testes kupolán a rézrozsda zöldjét, 
*érezni arcodon a zápor 
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jótékony, langyos sortüzét 
**és sóhajtani halkan hálásan 
mint a porlepte fák… 

 
Indoklás: 
A kiválasztott sorokat részekre tudom tagolni, olyan részekre, amelyek egy-

részt nagy hatást gyakorolnak rám, másrészt különös nyomatékot kapnak, pél-
dául: egyedül állni, egy ismeretlen város, hátadat, bámulni, testes kupolán, arco-
don érezni, jótékony és sóhajtani. Ha megnézem ezeket a szavakat, kis kiegé-
szítéssel egy új verset lehetne alkotni belőlük. Legjobban az ragadott meg az 
első két mondatban, hogy “egyedül állok” egy ismeretlen városban, s én fedez-
hetem fel ezt a világot. 
 

3.3. A szövegegész lineáris szerkezetére (illetőleg arra is) irányuló gyakor-
latok közül lássuk itt a következő négyet, amelyek közül az első kettő kizárólag 
a szövegegészre, a második kettő pedig mind a szöveg egészére, mind tetsző-
legesen kiválasztható összetevőire vonatkozik. 
 

3.3.1. Az első gyakorlatot Kálnoky László Egyszerű fejfa című versére 
vonatkoztattuk (Kálnoky László: Összegyűjtött versek. Magvető Könyvkiadó. 
Budapest. 1980.). Ennek, a kétsoros versszakokból álló versnek az a sajátsága, 
hogy e versszakok csaknem valamennyi lineáris elrendezése elfogadható verset 
eredményez. 
 

 () Egyszerű fejfa 
      Anyám emlékére 
 

Arc, mit tükrözött a tiszta tenger, 
szétroncsolt a hullám, nem felelsz. 

 
Dallam, emberi ajkak lakója, 
házadat elhagytad, nem felelsz. 

 
Mondat, mit a föld porába róttak, 
elmosott a zápor, nem felelsz. 

 
Kör, mit madár írt a levegőbe, 
az a madár elszállt, nem felelsz. 

 
Láthatatlan lettél, néma lettél, 
mint aki sosem volt, nem felelsz. 
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A gyakorlat elvégeztetésével arra kerestük a választ, hogy a tanulók önál-
lónak tekinthető szövegrészek között milyen kohezív és koherencia összefüggé-
seket tudnak felfedezni. 

A gyakorlatvégző 14 tanuló kezébe a következő — külön-külön papírszele-
tekre írt versszakokból álló — versszakegyüttest adtuk: 
 

2. Arc, mit tükrözött a tiszta tenger, 
szétroncsolt a hullám, nem felelsz. 

 
9. Dallam, emberi ajkak lakója, 

házadat elhagytad, nem felelsz. 
 
A Mondat, mit a föld porába róttak, 

elmosott a zápor, nem felelsz. 
 
K Kör, mit madár írt a levegőbe, 

az a madár elszállt, nem felelsz. 
 
7 Láthatatlan lettél, néma lettél, 

mint aki sosem volt, nem felelsz. 
 

A feladatot így fogalmaztuk meg: 
A kézhez kapott papírszeleteken egy vers versszakait olvashatod. 

a) Kísérelj meg ezekből a versszakokból egy olyan verset összerakni, amelyet 
a magad számára leginkább elfogadhatónak tartasz! (Megoldásodat ez 
egyes versszakok előtt álló betű- és számjelekkel közöld!) 

b) Indokold meg a választott sorrendet! 
 

A gyakorlat eredményeit a 3. számú táblázatban foglaltuk össze: 
 

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2 K K 2 2 2 K K 7 A A A K K K 
9 2 A 9 9 A 2 9 2 2 2 K A A A 
A 9 9 A A K A A 9 7 K 2 2 9 9 
K A 2 K K 9 9 2 A 9 9 9 9 2 2 
7 7 7 7 7 7 7 7 K K 7 7 7 7 7 

3. táblázat 
A gyakorlat a) feladatával kapcsolatban megjegyzésre méltónak tartjuk, hogy 

– a 14 tanuló 11 különböző sorrendet hozott létre; 
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– záró versszakul szinte minden tanuló az eredeti vers sorrendjével megegye-
ző versszakot jelölte meg; 

– a 3-as és 4-es sorszámú tanulók versszaksorrendjének megválasztása mege-
gyezik az eredeti mű azonos versszakainak sorrendjével. 

 
A b) feladat megoldását itt négy tanuló (lásd az 1-es, 2-es, 7-es, 12-es) 

indoklásának közlésével szemléltetjük. 
1. A “K,2,9,A,7” sorrend nekem azért tetszik, mert az arc, dallam, mondat 

egymást fokozza, egyre inkább az eltűnést fejezi ki. Először eltűnik az arc, 
tehát nem látom, majd a dallam, tehát nem hallom a hangját, végül a mondat 
is eltűnik, vagyis már írásos emlék sincs. Ezután így logikusan következik a 
7-es jelzésű részlet. 

2. A “K,A,9,2,7” sorrendet azért választottam, mivel szerintem a költő a lágy, 
finom dolgoktól: mint a madár elszállása, a csendes zápor, egy ház 
elhagyása — jut el fokról fokra a tenger hullámainak roncsolásáig egy olyan 
fokra, amelyet már nem érdemes fokozni. Az utolsó versszak pedig az egész 
összegzése. 

7. Azért a “K,9,A,2,7” sorrendet választottam, mert a téma az embertől 
távolabb eső dolgoktól jut el a közelebbi dolgokig, majd eltávolodik. A 2 és a 
7 azért kapcsolódik, mert a 7-ben a költő egy személyhez beszél, s a sze-
mélyhez az arc áll a legközelebb. 

12. A “K,A,2,9,7” sorrend választásakor abból indultam ki, hogy a 7 biztos 
utolsó, mert abban nincs semmi konkrét tárgy. A további rendezésben az 
utolsó versszak első sora segített: biztos voltam benne, hogy az 1. és 2. 
versszakba szemmel látható dolgoknak kell kerülniük. A további sorrendet 
azért választottam, mert így fokozatosan szűkül a kör. Ég, levegő, az ember 
kívülről, az ember lelke. 

 
3.3.2. Bizonyos prózaszövegek bekezdéseivel ugyanolyan gyakorlatok 

végezhetők el, mint a fenti vers versszakaival. Ilyen Pilinszky János Egy lírikus 
naplójából 1976 (részlet) című prózája is (Pilinszky János: Szög és olaj. Válo-
gatott prózai írások. Budapest. 1982.). 

 
() Egy lírikus naplójából 1976 (részlet) 

 
A nagy művész legfőbb feladata, hogy újra és újra semmit se 

tudjon. Csak akkor képes megismételni azt a rendkívüli monológot, 
amit a csecsemő folytat egy-egy különálló tárggyal az összefüg-
gések mindennemű könnyítése nélkül. 

Egy gyerek monológja a világ szüntelen keletkezésével érintke-
zik, míg a felnőttek menthetetlenül az összefüggések okos, könnyítő, 
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de kétségtelenül másodrendű szintjén igyekeznek bármit is megér-
teni és elhelyezni. A fölnőttség — ha ugyan sikeresnek nevezhető — 
a konstrukciók táguló körében él. Egy csecsemő önmagában néz 
meg mindent, s így, ha nincs is áttekintése, a keletkezésről 
mérhetetlenül többet tud, mint mi, akik beszélni tudunk már a világ 
legalábbis helyi struktúráiról. A tudás a mienk; a gügyögés az 
övék, de amíg egy művész — legyen bár a megértés és az 
összefüggések embere — csakugyan művész, újra és újra semmit se 
kíván tudni, s intellektusával újra és újra arra a zérópontra 
kívánkozik vissza, amikor a ceruzát egyedül érdemes kézbe venni. 

Minden igazi művészet kizár mindennemű rutint. A dadogás az 
alfája és az ékesszólás az ómegája. Persze ennek a “stílusnak” 
kizárólagos jegye, hogy vak legyen, mint Homérosz. Vagyis olyan 
stílus, amit akár önkezével vakított meg az igazság. Ödipusz király. 
 

Ennek a prózának a felépítése olyan, hogy szinte bármelyik bekezdése 
elfogadható akár kezdő, akár záró, akár középső bekezdésnek. Ennek követ-
keztében a három bekezdés mind a hat lehetséges sorrendje ilyen vagy olyan 
alapon elfogadható szöveget eredményez: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 1 2 2 3 3 
2 3 1 3 1 2 
3 2 3 1 2 1 

 
A gyakorlatvégzők kezébe az eredeti szöveget adjuk, és a feladatot így fogal-

mazhatjuk meg: 
Változtassátok meg adott szövegben a bekezdések sorrendjét, és elemez-

zétek a változások következményeit! 
 

3.3.3. A szövegszerkezet különféle hierarchiaszintjeire vonatkozó lineáris 
elrendezést vizsgáló feladatok fogalmazhatók meg olyan versszövegekre, mint 
például Benjámin László Ahogy eljátszik című verse (Szép versek 1986. Magve-
tő Könyvkiadó. Budapest. 1987.). 
 
 () Ahogy eljátszik 
    
   Nevetséges, de nem nevettető, 
  ahogy eljátszik velünk az idő: 
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   ahogy odaad, ahogy visszavesz, 
   ahogy kicselez, ahogy kicserez, 
 
   ahogy elkever, ahogy felfedez, 
   ahogy élre tesz, ahogy félre tesz, 
 
   ahogy eltöröl, ahogy megjelöl, 
   ahogy életre kelt, ahogy megöl, 
 
   ahogy megtalál, ahogy elveszít, 
   ahogy görcsbe ránt, ahogy kifeszít, 
 
   ahogy mélybe húz, ahogy partra vet, 
   ahogy kinevet, ahogy betemet, 
   ahogy naponta újra hiteget. 
 

E vers linearizált szerkezetével kapcsolatban a következőket állapíthatjuk 
meg: (1) a vers utolsó öt versszakában (az egyes versszakokon belül) az egymás-
sal rímelő öt szótagú “ahogy”-gyal kezdődő tagmondatok egymással tetszőleges 
módon felcserélhetők, (2) ezek a cserék végrehajthatók versszakhatárokat átlépő 
módon is; (3) a középső négy versszak sorrendje is tetszőleges módon felcse-
rélhető. 

A gyakorlatvégzők kezébe az eredeti versszöveget és az előző bekezdésben 
hozzáfűzött megjegyzést adjuk, a feladatot a következőképpen fogalmazhatjuk 
meg: 

Hajtsátok végre a szöveghez fűzött megjegyzés 1-2-3. pontjában leírt cserék 
valamelyikét (vagy ezek valamely kombinációját), és elemezzétek e változások 
következményeit! 
 

3.3.4. Az előzőhöz hasonló kaleidoszkópgyakorlatok elvégeztetésére ad lehe-
tőséget Kosztolányi Dezső Miért írunk? című írása (Kosztolányi Dezső: Nyelv 
és lélek. Szépirodalmi Kiadó. Budapest. 1971.). 
 
 () Miért írunk? 
 

Minden írás, mely mögött nincs az egész élet titka, értelmetlen. 
Mit fecseg az, aki érti az életet? Az igazi költő nem érti az életet, s 
azért ír, hogy az írással mint tettel megértse. (Nem azért, hogy má-
sokkal, mint valami tanítómester, megértesse.) 
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4. A jelen kötet Petőfi S. Jánostól származó “A szövegek linearizált szerke-
zetének analitikus megközelítése” című írása többek között A hiúz első öt bekez-
désének a mezo- és a makroarchitektonika egyes szintjeihez tartozó kompozíció-
egységeit is számba veszi “A szöveg szerkezete” feliratú táblázatot követve. 

Könnyű belátni, hogy a fentiekben itt bemutatott gyakorlatok analógiájára 
kreatív gyakorlatok végeztethetők A hiúz valamennyi kompozícióegységére vo-
natkozóan is.  
 

5. Ugyanazon szövegmondat linearizált változatait alkotók is felhasználják 
művük kompozíciójának létrehozásához. Ennek szemléltetéséül álljon itt a kö-
vetkező három példa. 

 
5.1. Somlyó György “Tiszta” költészet című műve (Somlyó György: Nem 

titok. Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó. Pécs. 1992.). 
 
  “Tiszta” költészet 
 
     A tavon egy hattyú a fényben 

A fényben a tavon egy hattyú 
Egy hattyú a fényben a tavon 
A tavon a fényben egy hattyú  
Egy hattyú a tavon a fényben 
A fényben egy hattyú a tavon 

 
A tavon egy hattyú a fényben 

 
 A szöveg hat változatban visszatérő kompozícióegysége ugyanabból a három 
kifejezésből (“a tavon”, “egy hattyú” “a fényben”) áll; a különbség ezek között a 
kompozícióegységek között a kifejezések sorrendjében mutatkozik meg. A szö-
vegnek a — többi hat sor tömbjétől — különválasztott hetedik sora az első sor 
megismétlése. 
 Azt is szükséges tudni, hogy mivel három kifejezés összesen hat különféle 
sorrendben helyezhető el, az első hat kompozícióegység valamennyi lehetséges 
sorrendet mutatja. 
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 5.2. Borbély Szilárd Passió című műve (Borbély Szilárd: Adatok. Kossuth 
Egyetemi Kiadó. Debrecen. 1988.). 
 

Passió 
P.J. 

 
a díszleteket lebontják 
összecsavarják a zászlókat 
rakják a székeket egymásba 

dobogótlan a világ 
a díszleteket lebontják 
a zászlókat összecsavarják 
egymásba rakják a székeket 

dobogótlan a világ 
a díszleteket lebontják 
a zászlókat összecsavarják 
a székeket egymásba rakják 

dobogótlan a világ 
 

Ez a szöveg a következő tulajdonságokat mutatja: 
– A második sor kétszer a másik lehetséges szórenddel ismétlődik meg. 
– A harmadik sornak mindhárom szórendi változata megtalálható a versben. 
– Az első és a negyedik sor ugyanazzal a szórenddel ismétlődik. 
– A szórendcsere ’formailag’ is utal a második és harmadik sorban kifejeződő 

’díszletek lebontásá’-ra, míg az első és a negyedik sor ’mondanivalójához’ 
— minthogy leíró jellegű — nem társítható ilyen funkció. 

 
 5.3. Mezei András Az árvák kadisa című műve (Szép versek 1990. Magvető 
Könyvkiadó. Budapest. 1991.) 
 
 AZ ÁRVÁK KADISA 
 
 Az árvák mondanak kadist, dicsérve Őt 
 a teljes népirtás után, az Örökkévalót, 
 kadist az árvák mondanak, Őt dicsérve, 
 az örökkévalót, a teljes népirtás után. 
 Micsoda nép a maradék, hogy zengi már: 
 szent, szent, szent, szent az Ő neve, el sem oszolt a füst, 
 a maradék nép hogy zengi már, micsoda 
 a füst, el sem oszolt, az Ő neve szent, szent, szent, szent. 
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 Az Ő törvénye fénybe vonja a tört szemet, 
 az élők tekinteteit megvilágítja már, 
 a tört szemet az Ő törvénye vonja fénybe 
 már, megvilágítja az élők tekinteteit. 
 
 Dicsérve Őt, az árvák mondanak kadist, 
 a maradék micsoda nép, hogy zengi már, 
 a tört szemet az Ő törvénye fénybe vonja: 
 szent, szent, szent, szent az Ő neve, el sem oszolt a füst. 

 
 A “kadis” a zsidó hitvallásban annak a siratóéneknek a neve, amit egy apa 
halála után a legidősebb fiú szokott elmondani. A vers kompozíciós elve a bib-
liai parallelizmusok alkalmazására emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy a 
megismételt verssorokban minden esetben más az összetevők lineáris elrende-
zése. 
 
 6. A fentiekben bemutatott gyakorlatokban egyrészt a rendszerszerű és kon-
textuális, másrészt a lexikai és poétikai felépítés szempontjaival találkozhatunk: 
amikor ugyanis a tanulóknak átrendezett szövegmondat (szövegmondatlánc) 
alapján kell létrehozniuk vagy kiválasztaniuk egy számukra nyelvileg-poétikai-
lag elfogadhatót, akkor (a) a rendszer által nyújtott lehetőségek közül választják 
az adott kontextusba illeszthetőt, és (b) ez a választás egyaránt érinti a lexikai 
felépítést (a sorok összetevőinek választott sorrendje, valamint az alkalmazott 
szövegmondatokra tagolás és központozás révén) és a poétikait (a rímelés és a 
metrikai-ritmikai szerkezet figyelembe vétele vagy nem vétele révén). 

Egy ilyen gyakorlattípus alkalmazásával képet kaphatunk arról, hogy egy-egy 
gyakorlatmegoldó 
– milyen domináns szempontok szerint választ a rendszer kínálta lehetőségek 

közül; 
– választása hogyan érinti a lexikai felépítést: a sorok összetevőinek sorrend-

jét, a szövegmondatokra tagolást, a központozást; 
– választása hogyan érinti a poétikai felépítést: a rímelést és a metrikai-rit-

mikai szerkezet figyelembevételét vagy figyelmen kívül hagyását; 
– a rendszer nyújtotta lehetséges formák közül szerinte melyik illik jobban az 

adott szöveg mikro-, illetőleg makrokontextusába; 
– melyik változat kifejezőbb egy feltételezett kommunikációszituációra, és 

végül 
– mindezeket hogyan, mivel magyarázza. 
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