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Bevezetés 

A tanulmány egy három éves empirikus kutatás anyagából keletkezett. A 
vizsgálat megtervezését és lebonyolítását azok a jelenségek tették szükségessé, 
amelyeket az anyanyelvi képességvizsgálatok felvetettek, de helyzetfeltáró jel-
legüknél fogva nem tudtak megválaszolni. Három jelenség tanulmányozása kí-
vánt további vizsgálatokat. Az első az a tapasztalat, hogy az iskolai fogalmazás-
órán szerzett tudás alkalmazhatósága igen gyenge. A második a diákok szöve-
geinek zavaró kétarcúsága, amely azt sejtette, hogy egymásnak ellentmondó, 
egymásnak feszülő orientáló mintákhoz igazodnak. A harmadik jelenség, hogy 
a diákok a szövegszerkesztés műveleteiben jobban teljesítenek, mint a szöveg-
tervezés műveleteiben, vagyis azon a területen jobbak az eredmények, ahol nem 
érvényesül hangsúlyosan a környezeti hatás. 

Ezek a jelenségek irányították figyelmünket az anyanyelvoktatás egy ke-
vésbé kutatott területére: a kulturális viszonyulás és a szövegalkotási praxis kö-
zötti összefüggések vizsgálatára. Célkitűzésünk, hogy összefüggéseket állapít-
sunk meg a közlés jellegéhez kapcsolódó szövegformáló eljárások és a szöveg-
alkotásban érvényesülő kulturális minták között, illetve jellemezzük az iskolai 
és környezeti hatásokra kialakult orientáló minták alapján létrejött kulturális 
mintázatokat a középiskolások szövegeiben. 

Kutatásunk problémafeltáró. A diákok szövegműveinek elemzése olyan je-
lenségekre világít rá, amelyek az oktatás szempontjából lényeges kérdéseket 
vetnek fel. A fogalmazási sémák kialakulásában milyen szerepe van az iskolá-
nak és milyen a környezeti hatásoknak? Az iskolai anyanyelvi oktatás hidat tud-
e verni az iskolai és környezeti nyelvváltozatok között? A diákok milyen mér-
tékben képesek alkalmazni a szövegalkotásban a szövegértés- és szövegértel-
mezés során elsajátított technikákat? 

A megváltozott helyzetben, amikor a diákok szocializációja egy ellent-
mondásokkal telített erőtérben bontakozik ki, ahol egymás mellett létező, egy-
mástól radikálisan eltérő orientációs minták hatásai tartósan érvényesülnek, és 
szinte egymás ellenében alakítják a tizenévesek környezethez, művészethez, 
tudáshoz való viszonyulását, esztétikai beállítódását, akkor az iskola képessé-
geket fejlesztő igyekezetének megfelelő megoldásokat kell találnia a problé-
mák kezelésére. 
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A tanulmány szerzője csupán arra vállalkozott, hogy jellemezze a szövegek 
sajátosságait, feltárja azokat a jelenségeket, amelyek formálják a szövegjellem-
zőket, az anyanyelvi nevelés kontextusában vizsgálja a jelenségek okait, jelezze 
azokat az ellentmondásokat, amelyek a fogalmazások eklektikus jellegét okoz-
zák. Az iskolát érő külső (társadalmi) és belső (szakmai) kihívásokra való vá-
laszadás (a tanulásszervezési módok és pedagógiai módszerek összhangba ho-
zása a változó körülményekkel és igényekkel) az anyanyelvi nevelésben részt-
vevők (döntéshozók és gyakorló pedagógusok) közös feladata. 

Köszönettel tartozom azoknak a középiskolai magyartanároknak, akik segí-
tették munkámat azzal, hogy lehetővé tették a diákok felkészítését, illetve a fo-
galmazások megíratását. Köszönet illeti a diákokat, akik vállalták a vizsgálatban 
való részvételt, és megfelelő komolysággal oldották meg a szövegalkotási fel-
adatokat. Köszönetemet fejezem ki P. Dombi Erzsébet tanárnőnek, aki évek óta 
figyelemmel kíséri anyanyelvi képességvizsgálatainkat, és az empirikus anyag 
feldolgozásából keletkezett tanulmányokat szaklektorként ellenőrzi, tanácsaival, 
észrevételeivel segíti munkánkat. 

 
A szerző 

Marosvásárhely, 2013. október 31. 
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1. A fogalmazási képesség fejlesztésének 
iskolai kontextusa 

Általános vélekedés szerint a jó fogalmazási képesség a műveltség termé-
szetes velejárója; megalapozása, kialakítása, fejlesztése az iskola feladata. A 
fogalmazás tanítása, tanulása valóban szinte kizárólagosan az iskolához kötődik. 
Sajátos helyzete abból fakad, hogy: „A fogalmazástanítás szinte kikívánkozik a 
megszokott értelemben vett tanítás köréből, mert amíg tanítás által ismereteket, 
véleményeket, igazságokat, elveket, eseményeket, szabályokat, törvényeket s az 
értelem segítségével készségeket és ügyességeket közvetítünk, addig a fogalma-
zástanítással az önnevelés erőit mozgatjuk meg és hozzuk működésbe.” (Szántó 
1938, 8–9) 

1.1. A magyar nyelv és irodalom tantárgy helye a műveltségterü-
letek között 

A tantárgy helyzetét sajátos kettősség jellemzi. Elméletileg kitűntetett helye 
van a műveltségterületek között, ami funkcióinak sokrétűségéből fakad. Az 
anyanyelvoktatásra hárul a feladat, hogy megalapozza és fejlessze a gondolko-
dás, megismerés, az önkifejezés készségeit és képességeit, ugyanakkor közvetít-
se a nemzeti kultúrát, mégpedig úgy, hogy erősítse az önazonossági tudatot. A 
nyelvi szocializációban betöltött kulcsfontosságú szerepe nyomatékosítja presz-
tízsét, hiszen az anyanyelv magas szintű ismerete minden tanulmányi siker elő-
feltétele. 

A pedagógiai gyakorlat mindennapjai viszont, miközben az anyanyelvokta-
tás fontosságát senki sem kérdőjelezi meg, azt a megváltozott helyzetet tükrö-
zik, hogy a tantárgy presztízse csökkent, és nehezen birkózik meg a rá háruló 
feladatokkal, illetve az őt érő kihívásokra nem tud minden esetben megfelelő 
válaszokat adni. Ennek külső és belső okai egyaránt vannak. 

1.1.1. A külső tényezők közül az egyik leghangsúlyosabb, hogy az anya-
nyelvi nevelés kisebbségi helyzetben bontakozik ki olyan körülmények között, 
amelyben az anyanyelven tanulás jogát különbözőképpen értelmezi a többség és 
kisebbség. A többség úgy véli, hogy az egynyelvűség a dolgok helyénvaló és 
kívánatos állapota (Románia alkotmányában nemzetállamként határozza meg 
önmagát, amelyben a hivatalos nyelv a román). A többség, ha kénytelen eltűrni 
az egyéni többnyelvűséget, a hangsúlyt a többségi nyelv oktatására helyezi, a 
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nyelvi kisebbséghez való viszonyulásában érvényesíti a kulturális lingvicizmust, 
a kisebbségi anyanyelvek tanításával kapcsolatban pedig az intézményi lingvi-
cizmust. (Skuntnabb-Kangas 1997, 29) A kisebbség ezzel szemben úgy véli, 
hogy a valódi kétnyelvűség a helyénvaló és kívánatos állapot, az anyanyelv ta-
nulásának joga egyetemes emberi jog, a hivatalos nyelv kellő mértékű elsajátí-
tása pedig a nemzeti kisebbség felelőssége, amellyel biztosítja, hogy tagjai in-
tegrálódni tudjanak a szélesebb többségi társadalom közösségébe. 

A román (nyelvi kisebbségek oktatását szabályozó) törvények viszont a 
többségi szemléletet érvényesítik. Egy tannyelvi diszkriminációra idézett példá-
val (a 84/1995-ös, 1999-ben újraközölt törvény 22. szakasza) két nyelvész vé-
gigvezeti, hogy „miként konstruál egy oktatási törvény egy államban olyan 
többséget, amelynek nincs anyanyelve, olyan kisebbségeket, amelyeknek van 
anyanyelvük, s hogy miként kelti az ilyen törvény azt a látszatot, hogy a kisebb-
ségi tannyelvű oktatás privilégium, de olyan, amiért – ha a kisebbségiek túl ne-
héznek találják – csak magukat okolhatják.” (Kontra–Szilágyi 2002, 3) A több-
letterhek kisebbségre hárítása ravasz, de nagyon hatásos fogás: a magyar szülők 
többsége (akik talán nincsenek is tudatában annak, hogy észrevétlenül a többsé-
gi szemlélettel azonosultak) is úgy véli, hogy a magyar diáknak azért van heten-
te négy vagy öt órával több az órarendjében, mert az anyanyelvet és irodalmát 
tanulják. A közgondolkodásban nem különül el világosan, hogy mi tartozik az 
alapoktatáshoz és mit adunk hozzá. 

Ennek következménye, hogy a magyar tannyelvű oktatás választása olyan 
gesztusként értelmeződik, amely egyszerre jelent áldozatvállalást és szimboli-
kus gesztust, amely kifejezi a nemzeti önazonossághoz való ragaszkodást, a 
nemzeti kultúra melletti elköteleződést. Az áldozatvállalás gesztusában szintén 
egy sajátos kettősség húzódik meg: az iskoláé a felelősség, hogy a tanulót nyel-
vileg művelt emberré formálja, bevezesse a nemzeti kultúra hagyományaiba, 
megismertesse vele a nemzeti kultúra értékeit; felvértezze mindazzal az elméleti 
és szociális tudással, amely a társadalmi érvényesülés garanciája; de ugyanak-
kor megfogalmazódik az elvárás is, hogy könnyítsünk a többletterhet vállaló 
diák helyzetén, a pedagógus legyen elnézőbb vele szemben az anyanyelv okta-
tásában.1 Az anyanyelvoktatás irányában érvényesülő elvárások között feloldha-
tatlan ellentmondás van: a minőségi oktatás nem engedhet a minőség követel-
ményeiből. A külső ok olyan belső okokat generál, amelyek elmélyítik a tan-
tárgy helyzetét illetően az ellentmondásokat. 

A szimbolikus gesztusban, amely a nemzeti kultúrához való hűséget jelenti, 
felértékelődik az anyanyelv szerepe, hiszen az erdélyi beszélőközösségeket a 
                                                 
1 Erről a problémáról részletesebben itt: Péntek 2012, 263. 
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magyar nyelvhasználat kapcsolja a nemzeti nyelvközösséghez: a nyelv „szimbo-
likusan felmagasztosul, eszközből szent céllá válik”. (Péntek 2012, 262) Ez 
szintén ellentmondásos helyzetet szül, mert „A természetesebb az volna, ha a 
nyelv a szent eszköz szerepét tölthetné be a szent cél helyett.” Ily módon „szá-
munkra az anyanyelvűség fontos, maga az anyanyelv már nem.” (Péntek 2012, 
262) Ezt a szemléletet erősítik az anyanyelvoktatásnak azon hagyományai, ame-
lyek a kultúraközvetítő, identitást megőrző funkciót hangsúlyozzák. 

Egy másik külső ok, amely alakítja a tantárgy státusát, a kisebbségi oktatás 
rendszerbeli státusának a meghatározása. Ennek értelmezésében szintén éles 
ellentét van a többségi és kisebbségi szemlélet között. A többség a szigorúan 
központosított oktatási rendszer egészébe olvasztott elemként értelmezi a ki-
sebbségi oktatást, amelyre a rendszerszintű egységes rendelkezések érvényesek. 
Tehát a kisebbségi oktatást nem becsatolni, beilleszteni kívánja a rendszer egé-
szébe, hanem beolvasztani, hozzáidomítani a többségi oktatás rendszeréhez. Ez 
az egységesítő szemlélet, amellett, hogy alárendelt státusba helyezi a kisebbségi 
anyanyelvű oktatást, eleve kizárja, hogy annak sajátos szempontjai érvényesül-
hessenek a tanítási, tanulásszervezési folyamatokban, viszont lehetővé teszi, 
hogy a kisebbségeket hátrányosan érintő alacsonyabb szintű jogi normákat, mi-
nisztériumi rendeleteket hozzanak. Az erdélyi magyar közösség értelmezése 
szerint a magyar kisebbségi oktatás a magyarság számarányából, társadalmi 
helyzetéből, történelmi és oktatási hagyományaiból adódóan sajátos részrend-
szere a román oktatásnak. A kisebbségi oktatás részrendszerként való értelme-
zésével a kisebbség nemcsak önállóság iránti igényét fejezi ki, hanem azt a fel-
ismerését is, hogy csak ez a forma biztosíthatja számára az önszerveződésen 
alapuló belső oktatásszervezés és fejlesztés lehetőségét. Az anyanyelvi oktatás 
megszervezéséhez és megfelelő működéséhez olyan törvényi keretre van szük-
ség, amely lehetővé teszi a változatos nyelvi közeg sajátosságaihoz igazodó 
anyanyelvi nevelést és egy olyan idegennyelv-tanítást, amely additív jellegű, 
vagyis az anyanyelv elvesztése nélkül új nyelv vagy nyelvek kerülnek az anya-
nyelvi beszélő nyelvi repertoárjába. 

A kisebbségi oktatás rendszerbeli státusának meghatározása lényeges jogi 
szabályozási következményekkel jár. Ha beolvasztott elemként tekintik, akkor 
a többségi szempontokat érvényesítő rendszerszintű szabályozások hátrányo-
san érint(het)ik a kisebbségi oktatást, esetenként korlátozzák vagy akadályoz-
zák hatékony működését. Egy jellegzetes példa: az 1998-as alaptanterv az isko-
latípusonként meghatározott keretjellegű óratervek rugalmasságával lehetősé-
get teremtett a helyi tervezésnek, elméletileg a rendszer egészében. Csak éppen 
a kisebbségi oktatásban nem jelentett járható utat, mivel a tanügyi törvény 
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meghatározta azt, hogy az anyanyelvi órák számának a román tanulók anya-
nyelvi óraszámával azonos számúnak kell lennie, és előírta azt is, hogy az ál-
lamnyelv tanulására fordított kötelező óraszámot nem lehet csökkenteni. Ennek 
eredménye, hogy a kisebbségi oktatás óraterveiben a minimum óraszám is meg-
haladja a többségi iskolák maximális óraszámát, ez pedig helyi szinten minimá-
lis mozgásteret enged (jó esetben heti egy óra). „E sajátos esélyegyenlőség ér-
telmében a kétnyelvű oktatásban még mielőtt kialakulhatott volna a helyi terve-
zés igénye, a ráfordítható minimális óraszám miatt meg is szűnt.” (Fóris-
Ferenczi 2007, 73) Pedig a helyi tervezés lehetősége éppen a kisebbségi hely-
zetből fakadó differenciáltabb oktatási helyzetek megfelelő megoldására adott 
volna esélyt. A nemzeti kultúrát, történelmi hagyományokat, a népi kultúrát is-
mertető tárgyak bevezetésével az anyanyelv tantárgy kultúraátadó funkcióját 
lehetett volna tehermentesíteni. 

1.1.2. A belső okok közül, amelyek fenntartják a tantárgy helyzetének el-
lentmondásosságát, az egyik leghangsúlyosabb a nemzeti kultúrával való kap-
csolata. Az erdélyi magyar kisebbség önmeghatározása alapvetően alakítja a 
nemzeti kultúrához való viszonyulását: nem regionálisan, hanem történetileg 
határozza meg önmagát. Kozma Tamás kutatásai szerint ez jellemző Európa 
keleti térségeire. „A történeti önmeghatározások historizálók és szimbolikusak; 
jellegzetes rendezőelvük a történeti nemzetfogalom (nemzeti identitás); a ki-
sebbségi oktatás szerepe ezért a keleti térségekben a nemzeti identitás megőrzé-
se.” (Kozma 2005, 180) A kisebbségi oktatás vállalt szerepéből következik, 
hogy azokhoz az oktatási hagyományokhoz kapcsolódik erőteljesen, amelyeket 
a kulturális paradigma2 alakított ki. 

A magyar anyanyelvi nevelésben uralkodó kultúraközpontú műveltségképre 
jellemző, hogy hangsúlyos szerepet kap az irodalmi tájékozottság és anyanyelvi 
igényesség. A nyelvi kifejezést, az esztétikai befogadást, a morális válaszadást 
hangsúlyozza, és fő eszközének a kitűnő nyelvi és irodalmi példák bemutatását 
tekint. Erdélyi vonatkozásban ez úgy módosul, hogy az elsőnek a jelentése kitá-
gul: magába sűríti a nemzeti kultúrában való tájékozottságot; a másodiknak a 
jelentése szűkül: az anyanyelvhez való ragaszkodást és hűséget, az irodalmi 
nyelvváltozat szabályrendszeréhez való igazodási törekvést, de nem feltétlenül a 
művelt köznyelv birtoklását jelenti abban az értelemben, hogy a legkülönbö-
zőbb kommunikációs élethelyzetekben azt funkcionálisan alkalmazni tudja. Az 
a tény, hogy kisebbségi helyzetben felértékelődik az anyanyelvi nevelésnek a 
kultúraátadó, önazonosságtudatot erősítő funkciója, hozzájárult ahhoz, hogy a 

                                                 
2 Horváth Zsuzsanna szóhasználata 
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tanítás hagyományaiban megőrződjön az a gyakorlat, amely fő eszközének az 
irodalmi minták bemutatását és irodalmi szövegek elemzését tartja. Ennek kö-
vetkezménye, hogy az anyanyelvoktatás alárendelődik az irodalomolvasásnak, a 
nyelvi ismeretek „…csak pótlékai az irodalomoktatásnak.” (Péntek 1999) 

Ha a tanár a nyelv értékőrző és kultúraközvetítő funkciójára helyezi a hang-
súlyt, akkor kevesebb tere van a tanulói megnyilatkozásnak, kisebb a jelentősé-
ge a tanuló nyelvi kreativitásának. Ez a hagyományos tanári szerep felkínálja 
követendő mintának a művelt nyelvváltozatot, de nem bátorítja, és főleg nem 
gyakoroltatja kellő mértékben az önkifejezés nyelvi megformálását. Ez a peda-
gógiai gyakorlat a nyelvi műveltség megalapozásában sem hatékony, mert nem 
rendelkezik azokkal a tanulásszervezési módokkal és pedagógiai módszerekkel, 
amelyek úgy fejlesztenék az anyanyelvi kompetenciát, hogy a tanulók közelít-
hessenek az orientáló nyelvi mintához. Ennek a szemléletnek és gyakorlatnak 
következménye, hogy háttérbe szorul a funkcionális anyanyelvhasználatra való 
nevelés, és ezzel megkérdőjeleződik az anyanyelvi nevelés egyik legfőbb célki-
tűzése (a művelt köznyelvbe való szocializálás) megvalósíthatóságának sikeres-
sége. Káros következmény az is, hogy nem hangsúlyozódik kellőképpen a nyelv 
megismerő szerepe, a kultúraközpontú műveltségképben Molnár megfigyelése 
szerint (Molnár 2003) nem problematizálódik eléggé a kognitív műveletek el-
végzésének képessége. 

Az anyanyelvoktatás felvállalja, hogy az anyanyelvi műveltség iránti igény 
kialakításával és fenntartásával a nyelvhasználat iránti felelősségtudatot erősít-
se. A célkitűzésekben megfogalmazódik, hogy a kommunikációs és nyelvi kép-
zésben az anyanyelv funkcionális és normatív használata érvényesül. A tanítási 
gyakorlatban viszont megbomlik az egyensúly az anyanyelv funkcionális és 
normatív használatának a követelménye között. A „nyelvi helyesség” hangsú-
lyozásával előtérbe kerül a norma kategóriája, amelynek a középpontjában a 
sztenderd áll: „a nyelvi normát, az egész társadalom számára érvényes nyelv-
használati szabályokat a társadalmi megegyezés, a mindenkori nyelvszokás ala-
kítja, alakította ki. Nem mindenkinek, nem is a többségnek a nyelvszokása, 
nyelvi ízlése, példája, hanem a nemzeti nyelv legfejlettebb formáját, a művelt 
köz- és irodalmi nyelvet használók, a nyelvileg iskolázottak, műveltebbek szo-
kása vált – a történelmi fejlődés során – követendő példává” (Lőrincze 1985, 
334). A történelmi analógia kapcsán – a sztenderd az a nyelvváltozat, amelyet 
egy nyelvközösség többnyire a polgárosodás kezdetén, a nyelv iránti hűség 
megjelenésekor kodifikáció során kialakít (Tolcsvai 1996, 60) – ez a normafel-
fogás alkalmas a nyelvi tudatosság és nemzeti önazonosság erősítésére. A taní-
tási hagyományokban a grammatikai megközelítésű normafogalomra helyeződik 
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a hangsúly, a gyakorlatban nem tudatosítják, hogy a normakövetésben nemcsak 
a nyelvtani szabályokhoz való ragaszkodás fontos, hanem a szociokulturális 
jellegű nyelvi normákhoz való igazodás is szükséges, amelyek a megnyilatkozás 
szintjén irányítják az anyanyelvi szövegalkotót úgy, hogy az adott kommuniká-
ciós helyzetnek megfelelően, társadalmilag érvényes módon tudja megfogal-
mazni mondanivalóját. 

Ennek következtében a nyelvhasználat iráni felelősségtudat erősítése átér-
telmeződik: a kitüntetett (sztenderd) nyelvváltozat szabályainak ismeretére és 
adott helyzetekben való alkalmazására szorítkozik. Ez az értelmezés, amely sze-
rint a nyelvi műveltség a nyelvhelyességi szabályok betartását jelenti, formálja a 
diákok nyelvi műveltségről alkotott képét. Ezt bizonyítja, hogy a jó fogalmazás 
kritériumai között a második helyen szerepel a művelt nyelvváltozat szabályai-
nak betartása (a fogalmazási felmérés eredményadatai). Azt pedig, hogy az er-
délyi tanulók ezt a követelményt mennyire kiemelt jelentőségűnek tartják, mert 
egyfajta önazonossági kérdésként kezelik, alátámasztja az, hogy a fogalmazási 
képességet alkotó komponensek közül ez az egyetlen változó, amelynél a rész-
teljesítmények átlagai javuló tendenciát mutatnak, minden évfolyamon, régiótól 
és településtípustól függetlenül. Mivel a nyelvhelyességi hibákat műveltséghi-
ányként értelmezik, ezért a tanulók vállalják az erőfeszítést a nyelvi vétségek 
elkerülésére. 

A tanítási gyakorlatban kialakult és rögzült grammatikaközpontú, túlzottan 
a szépirodalmi szövegek tanulmányozásának alárendelt stílusmegközelítés sem 
segíti elő, hogy az anyanyelv funkcionális használatának követelménye érvé-
nyesülhessen. Célszerűbb lenne egy olyan stíluskoncepció alapján formálni a 
diákok fogalmazási képességét, amely a stílus jelenségét minden nyelvi megnyi-
latkozás összetevőjének tekinti, illetve, amely érzékelteti, hogy a stílus viszony-
jelenségként ragadható meg, így a nyelvi megnyilatkozás módját mindig a szo-
ciokulturális kontextushoz kell igazítani. A nyelvi és stilisztikai ismeretek adott 
kommunikációs helyzetben való aktualizálhatóságát, és ily módon az anyanyelv 
funkcionális használatát egy dinamikusan értelmezett stíluskoncepció szolgálná. 
Egy kellőképpen rugalmas definíció alkalmas kiindulópont lehetne ennek kiala-
kításában: „a stílus a tág értelemben vett kontextusnak, azaz a kommunikációs 
helyzetnek megfelelő nyelvi változat.” (Péter 1978, 223) 

E stíluskoncepció alapján átértelmezhető a „nyelvi helyesség”, a normativi-
tás, amely ily módon szociokulturálisan meghatározott mintarendszernek te-
kinthető, amely „a nyelvi repertoáron belül eligazít a nyelvi megnyilatkozások 
közösségi értékrendszerében, számon tartja az elvárások rendszerét, orientál a 
szituációhoz kötött sikeres nyelvi viselkedésmódokról.” (Tolcsvai 1996, 59)  
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A fentiek értelmében a normativitás a nyelv értékközvetítő funkciójának a 
hangsúlyozásával, az etikai mozzanat nyomatékosításával, a nyelvi viselkedés-
módok szociális szerepekkel való társításával egyszerre erősíti a nyelvi nevelés 
kultúraközvetítő és nyelvi tudatosságot építő szerepét. 

Az intézményesült anyanyelvi oktatásnak a fiatalok nyelvi szocializációjá-
ban betöltött szerepe olyan tényező, amely szintén ellentmondásokat teremt el-
mélet és gyakorlat között. Általánosan elfogadott az a felismerés, hogy: „A 
nyelvbe való sikeres belenevelődés mintegy feltétele a sikeres szocializáció-
nak.” (Péntek 2004, 17) Az iskolai anyanyelvi nevelés azzal a céllal avatkozik 
be az egyén nyelvi szocializációjának folyamatába, hogy az anyanyelvi beszélő 
induló nyelvi horizontját gazdagítsa a különböző nyelvi regiszterekkel, illetve 
kialakítsa benne a művelt nyelvhasználat iránti igényt. Ez feltételezi a nemzeti 
nyelv leggazdagabb és legváltozatosabb formájának, a főváltozatnak a birtokba 
vételét. A főváltozat kiemelt jelentőségét az is biztosítja, hogy szinte kizárólag 
ehhez kapcsolódik az írásbeliség, amelynek megalapozása, kialakítása és célirá-
nyos fejlesztése szintén az intézményesült oktatásra hárul. Az anyanyelvi neve-
lés viszont éppen a kultúraközpontú műveltségkép uralkodó volta miatt nem 
veszi figyelembe az iskolai és tanulói nyelvváltozat különbözőségét (főváltozat 
és környezeti változat, vernakuláris), ezzel pedig a nyelvi szocializáció sikeres-
ségét kockáztatja. 

A nyelvi műveltség megalapozása és fejlesztése csak abban az esetben le-
het hatékony, ha az anyanyelvi nevelés alapoz arra a nyelvváltozatra, amelyben 
a diák a legotthonosabban mozog (alapváltozat), kellő tapintattal teremt kap-
csolatot a közmagyar és a regionális nyelvváltozat között, illetve az anyanyelv 
működésének az ismeretére helyezve a hangsúlyt, tudatosítja azt, hogy a kü-
lönböző változatok gazdagítják az anyanyelvi beszélő nyelvi eszköztárát. Az 
elérendő cél: „az ún. funkcionális-szituatív kettősnyelvűség (vagy többesnyel-
vűség) kialakítása, azaz annak tudatosítása és gyakorlása, hogy környezet és 
alkalom határozza meg, mikor, melyik nyelvváltozat a helyénvaló.” (Péntek 
2004, 17) 

A szociokulturális tényező jelentőségének a felismerése különösen fontos a 
kisebbségi oktatásban, mert az intézmények, amelyekben az oktatás folyamata 
kibontakozik, nyelvi és kulturális környezetüket tekintve nagymértékben külön-
böznek egymástól. A nyelvi környezet változatossága a dominánsan más nyelvű 
környezettől (a szórványra jellemző), a kiterjedt kétnyelvűségnek különböző 
változatain keresztül (átmeneti régió), a dominánsan anyanyelvű környezetig 
(tömb) terjed. A nyelvi környezethez igazodó differenciáltabb anyanyelvi neve-
lés megvalósítása az intézményesült oktatás megoldásra váró feladata. 
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A tanítási hagyományokban egyelőre az a szemlélet az uralkodó, amely a 
főváltozatot leszűkíti a szépirodalom nyelvére, ezzel magának az anyanyelvi 
nevelésnek a szerepkörét szűkíti, és ezért több szempontból is káros. Egyrészt 
rejtve marad a nyelv megismerő és kognitív szerepe, nem tudatosítja azt, hogy a 
funkcionális anyanyelvi tudás feltétele a különböző tantárgyak tudományos 
nyelvezete és szakterminológiája megfelelő színvonalú elsajátításának. Más-
részt egy olyan nyelvi műveltségképet alakít ki, amely nem feltételezi az élet-
szerű kontextusban működőképes kommunikatív tudást. Az elsajátítandó tudás-
hoz kapcsolódó nézetek, vélekedések pedig meghatározzák, hogy a tanulók mi-
lyen szerepet, fontosságot tulajdonítanak az adott tudásnak, ez pedig alakítja 
tanulási attitűdjüket. (Csapó 2002, 15) 

Az a gyakorlat, amely a nyelvi nevelést bezárja az irodalomórák keretébe, 
azt a diákok körében elterjedt felfogást erősíti, hogy a művelt nyelvhasználat 
kizárólag az irodalmi nyelvre jellemző, ezért a kiművelt nyelvi kód mintáihoz 
való igazodást a magyar órák kommunikációs szituációihoz kötik. Ez részben 
magyarázza, hogy az iskola által felkínált nyelvi kód mintái miért nem épülnek 
be a tanulók élő nyelvhasználatába. Az iskolai tudás alkalmazhatóságának vizs-
gálatára irányuló kutatásaink eredményei igazolják e téves beidegződés negatív 
következményeit: a diákok fogalmazási teljesítménye zuhanásszerűen romlott 
minden olyan esetben, amikor az iskolaitól eltérő feladathelyzetben kellett szö-
veget alkotniuk; ez a jelenség régiótól és az iskolai településtípustól független. 
Más vizsgálatok, de a mindennapi tanári tapasztalat is azt mutatja, hogy nyelvi-
leg gondozott szöveget a tanulók anyanyelvi órán írnak, ezt a követelményt nem 
tartják fontosnak és nem érvényesítik más tantárgy esetében. 

Az anyanyelvi nevelést az irodalomtanításra korlátozó gyakorlat tovább él-
teti azt a másik, az ismeretközpontú, hagyományos oktatástól örökölt nézetet, 
hogy a nyelvtudás gazdagításáért, a nyelvhasználat kiműveléséért egyedül a 
magyar nyelv és irodalom tantárgy a felelős. A főváltozat tág körű értelmezé-
sével éppen azt lehetne tudatosítani, hogy az anyanyelvi nevelésnek össze kell 
kapcsolódnia más műveltségterületekkel, a nyelvi gondozást minden anyanyel-
ven bármilyen tantárgyat tanító pedagógusnak fel kellene vállalnia, mert „mi-
közben valamilyen tárgyat tanítunk, nyelvet hozunk létre. S ez maga is a nyelv 
révén történik. Valójában tehát nevelő és növendék mindig nyelvben mozog-
nak, s végső soron lényegileg mindig nyelvi problémákkal találják magukat 
szemközt, mindig nyelvi problémákat kell megoldaniuk.” (Fabricziusz-Kovács 
1980, 42) 
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1.2. A tantárgy helyzete a modernizációs folyamatban 

Az 1989-es fordulat után, a 90-es évek elején elinduló modernizációs törek-
vések érintették a román közoktatási rendszert is, hiszen a változó társadalmi 
viszonyok új elvárásokat támasztottak az iskolával szemben. Az új igények, 
melyeket a gyorsan változó világ és a tanulók jövőbeli boldogulása biztosításá-
nak az óhaja vetett fel, a képességfejlesztés szükségességének irányába mutat-
tak. Szükségszerűen fogalmazódott meg a felismerés: a közoktatás korszerűsíté-
sének elengedhetetlen követelménye, hogy megtörténjen az ismeretközpontú 
iskolából való elmozdulás a tevékenységközpontú, képességeket és készségeket 
fejlesztő iskola irányába. 

A magyar anyanyelvoktatásban végbemenő folyamatokat részben külső té-
nyezők (a román oktatás rendszerösszefüggései), részben belső adottságok 
(szakmai jellegűek) határozták meg. 

1.2.1. Kisebbség és többség kisebbségi oktatással kapcsolatos szemléletbeli 
ellentéte húzódik meg a román közoktatás modernizálását célzó, az európai fel-
zárkózást igénylő törekvésekből fakadó átalakulási folyamatban. A magyar ki-
sebbség azt remélte, hogy a rendszer egészének működését átalakító korszerűsí-
tési folyamatban meg tudja oldani oktatásának sajátos problémáit. Úgy vélte, 
hogy önállósodási igénye egybeesik a rendszerszintű oktatáspolitika decentrali-
zációs törekvéseivel, éppen ezért lehetségesnek tartotta a kisebbségi oktatás in-
tegrálódását a román közoktatási intézményhálózatba úgy, hogy autonóm rész-
rendszerként működjön. 

A kisebbség önállósodási törekvéseiből azonban csak annyi valósulhatott 
meg, amennyit a román oktatásirányítás egységes és szabályozott jellege meg-
engedett. A román oktatási reformfolyamatot magát is végigkísérte az oktatás-
politikájukban érvényesülő két, egymással ellentétes, a centralizáló és decentra-
lizáló törekvések küzdelme. A magyar kisebbségi törekvések megvalósításának 
esélyei növekedtek, amikor felerősödtek a román iskolarendszer autonómia tö-
rekvései, és csökkentek, amikor az oktatás irányításában ismét megerősödött a 
szakminisztérium hatalmi pozíciója. Az oktatás korszerűsítését célzó kisebbségi 
törekvések meg együtt bukdácsoltak a későn elinduló és felemás módon kibon-
takozó, belső ellentmondásoktól sem mentes román oktatásügyi reformmal, 
amelynek előkészítéséből kihagyták a kisebbségeket. 

Nem célom tárgyalni az oktatási reform kibontakozásának történetét, az át-
alakulásnak csupán azokat a kisebbségi anyanyelvoktatást érintő vonatkozásait 
emelem ki, amelyek részben megteremtették, részben behatárolták a kisebbségi 
oktatás számára a lehetőségeket, hogy mit, milyen mértékben lehet változtatni. 
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Ebből a szempontból a közoktatás egymásra épülő szakaszainak szerkezetét 
formáló, a bemeneti és kimeneti szabályozást alakító törvényi rendelkezések 
voltak meghatározóak. 

Az elmúlt két évtizedben az iskolaszerkezet a törvénykezési keret többszöri 
módosításával párhuzamosan változott; ezeket a módosulásokat többé-kevésbé 
követte a bemeneti szabályozás és a vizsgarendszer hullámzásszerű változása. A 
reform égisze alatt kibontakozó történések „nem koherens, célszerű döntéslán-
colatokat, korrekciós törekvéseket eredményeztek, hanem a beláthatatlan és 
folyton változó célok és alapelvek kusza játékát, megkésett döntésekből fakadó 
újra-meg újra átrendeződéseket, amely a reform egészét tekintve több vonatko-
zásban is lassú, rejtett – sok esetben kényszerűnek tűnő – visszarendeződést is 
magával vonja.” (Fóris-Ferenczi 2007, 57) 

Az érvényes rendelkezések szerint a tankötelezettség az elemi oktatással 
kezdődik és a 10. osztály elvégzésével zárul. A középiskolai szinten válik ta-
golttá az iskolaszerkezet: elkülönül a líceumi oktatás alsó szakasza (az elméleti 
líceumok 9–10. osztálya, valamint művészeti és szakiskolák) és a felső közép-
fok (11–12. osztály). A felsőfokú oktatásba való bekerülésnek a feltétele az 
érettségi bizonyítvány, érettségi vizsga nélkül a posztliceális képzésben lehet 
továbbtanulni.3 

A bemeneti szabályozás alapdokumentumai (az országos alaptanterv, a 
szakirányonként és szakonként differenciálódó óratervek és tantárgyi tantervek) 
többször módosultak az elmúlt húsz évben, de az előíró jelleg minden módosu-
lásban hangsúlyozottan érvényesült. A nemzeti alaptanterv jellemzője, hogy 
noha megőrzi az elvi keretjelleget, a túlszabályozás eszközeit alkalmazza azzal, 
hogy keretjellegű óratervet, kötelező tantárgyi struktúrát ír elő. Iskolatípuson-
ként, szakonként minden műveltségi területen meghatározta: az önálló, kötelező 
tantárgyakat; a tantárgyak elrendezését az egyes évfolyamokon, iskolatípusok-
ban és szakokon; a meghatározott tantárgyak kötelező minimális, illetve vá-
lasztható maximális óraszámát. Az alaptantervhez kapcsolódó tantárgyi tanter-
vek nem csupán képzési szakaszokra bontják a követelményeket, hanem azokon 
belül az egyes évfolyamokra. 

A kimeneti szabályozás megváltoztatásának törekvései abból a felismerés-
ből születtek, hogy az oktatási rendszer hatékonyságának növelése érdekében 
korszerűsíteni kell az eredményeken keresztül történő kimeneti szabályozást. A 
vizsgarendszer átalakítása többé-kevésbé követi a közoktatási reform iskola-
szerkezeti és bementi szabályozásának szakaszait. 

                                                 
3 Az adatok forrása: Fóris-Ferenczi 2007, 53–54. 
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A kimeneti szabályozásban az állami szintű szelekciót támogató vizsgapoli-
tika érvényesítése indította el a változásokat, kijelölve a megoldásra váró prob-
lémákat: a belső, iskolai értékelés szemléletét és különböző formáit, illetve esz-
közeit összhangba kellett hozni a kompetencia- és képességfejlesztésre épülő 
tantervekkel; a külső, állami vizsgák számára ki kellett dolgozni egy olyan vizs-
gamódszertant, amely megfelel az objektivitás és validitás követelményének. 

1.2.2. A magyar anyanyelvoktatás korszerűsítését célzó törekvések nemcsak 
a külső tényezők (a román közoktatási reform belső, fejlesztést is akadályozó 
ellentmondásai), hanem belső okok miatt is felemás módon valósultak meg. A 
belső okok közül az egyik az, hogy a változtató törekvés a tantárgyi modernizá-
ciót, fejlesztést szabályozó dokumentumok létrehozására összpontosított, és 
nem vette kellőképpen figyelembe a közoktatási rendszer más összefüggéseit. 
Az oktatásért felelős döntéshozókban nem tudatosult, hogy a korszerűsítést ne-
hezen lehet végrehajtani csak alapdokumentumokkal, a változásokra fel kell 
készíteni azt a pedagógustársadalmat, amelytől elvárták a reform sikeres gya-
korlati kivitelezését, illetve át kell formálni azokat a tanítási hagyományokat, 
amelyek nagy ismeretanyag átadására alakították ki oktatási technikáikat, gyö-
keresen meg kell változtatni az ismeret-jellegű értékelési formákat a pedagógiai 
gyakorlatban. A változások hatékonyságát támogatni kell megfelelő tankönyvek 
és taneszközök kifejlesztésével. A korszerűsítési folyamatban meg kell találni 
annak a módját, hogy a felülről jövő kezdeményezések találkozhassanak az em-
pirikus tapasztalatokkal rendelkező pedagógiai műhelyek alulról jövő innováci-
ós szándékaival. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy kerettanterve a többszöri kényszerű 
módosítás ellenére is tükrözte azt a szemléletváltást, amely a tényleges változta-
tás lehetőségét is magában hordozta. Alkotói megpróbáltak összhangot teremte-
ni a kulturális és civilizatorikus paradigma célkitűzései között: egyensúlyt pró-
báltak teremteni a kultúraátadó és képességeket fejlesztő funkciók között. Töre-
kedtek arra, hogy egyensúly jöjjön létre az irodalomtanítás és nyelvi nevelés 
között. A szemléletváltást a kerettanterv szerkezetének rugalmassága is nyoma-
tékosítja. A hagyományos analitikus tantervhez viszonyítva újdonsága éppen az, 
hogy másképpen rendszerezi és értelmezi a tartalmakat. A képzési területeken 
témák szerint csoportosít, aminek nagy előnye, hogy átjárást biztosít a különbö-
ző modulok között. A tartalmi egységek rendje kötetlen, ami nyomatékosítja: a 
tananyag rögzítése helyett a képességfejlesztés az irodalomtanítás és a nyelvi 
nevelés súlypontja. 

A modernizálódó társadalmi igényeket is figyelembe vevő tantervi célkitű-
zések megvalósításának gátló tényezőit viszont nem tudta az anyanyelvoktatás 
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megfelelően kezelni. Az akadályozó tényezők egy része magából az alapdoku-
mentumból származott. Megalkotásakor a szerzők nem tudtak szabadulni a túl-
zott mennyiségű ismeretanyag átadásának a kényszerétől. Az irodalomanyag 
nagy mennyisége miatt a magyartanárok gyakran a nyelvtanórák kárára növelik 
az irodalomra fordítható idő mennyiségét, ezzel a nyelvi nevelés lehetőségei 
szűkülnek, a gyakorlatban felborul az elméleti szinten megteremtett kívánatos 
egyensúly. Az irodalomtanításnak sem válik hasznára a túlzott mennyiségű is-
meretanyag-átadás, éppen a nagyon fontosnak tartott képességfejlesztésre nem 
jut elegendő idő. A tanárok küzdelme az anyag nagy mennyiségével hajszát, 
kapkodást eredményez. Pedig a magyartanárok egyik alapvető feladata éppen 
„az elidőzés tanítása” lenne. (Arató 2000) Elidőzés irodalmi műveken (szöveg-
értés, esztétikai érzékenység fejlesztése), elidőzés elkészült fogalmazásokon 
(szövegalkotási képesség fejlesztése, irodalmi, kritikai és logikai ítélőképesség 
mozgósítása a saját munkára vonatkozóan), elidőzés nyelvi jelenségeken (nyelvi 
tudatosság és stílusfejlesztés), elidőzés különböző problémahelyzetek megoldá-
sán (szociális kogníció, tanulási képesség fejlesztése), és lehet sorolni. Az el-
időzés tanítása a minőségi oktatás feltétele is egyben: „…az oktatás célja nem 
minél szélesebb, hanem minél mélyebb ismeretek átadása: általános elveket kell 
megtanítani vagy bemutatni, amelyeket a lehető legtöbb egyedi dolog tesz ma-
gától értetődővé.” (Bruner 2004, 9) 

A célkitűzések megvalósulása ellenében hatott az is, hogy az általános taní-
tási gyakorlatban továbbéltek olyan tanulásszervezési módok és pedagógiai 
módszerek, amelyeket a reform gyökeresen át akart alakítani. Az ismeretköz-
pontú iskola hagyományos mintáinak áthagyományozódása a tanári gyakorlat-
ban negatív következményekkel járt: akadályozta a fejlesztésközpontú szemlélet 
érvényesülését, és nem bizonyult hatékonynak a diákok új típusú (külső, állami) 
vizsgákra való felkészítésében sem. 

Nem sikerült megnyugtató módon rendezni az értékelés kérdéseit sem, pe-
dig visszacsatoló funkciójánál fogva nagy mértékben segíthette volna a tanterv 
új szellemiségének érvényesülését. 

1998-ban megváltoztak az iskolai felmérés, értékelés keretei, e tanévtől 
kezdődően két féléves a tanév szerkezete. A hagyományos folyamatos értékelés 
mellett bevezetik a félév végén a többhetes záró értékelést. A változtatásban 
rejlő lehetőségek (a képességfejlesztéshez igazodó értékelési formák és eszkö-
zök tudatos alkalmazása az iskolai értékelésben) kihasználatlanul maradtak. 
Egyrészt: mert a szemléletbeli váltást nem segítette a pedagógusok értékelésel-
méleti és módszertani felkészítése, a zárt tudás- és ismeretkészlet számonkéré-
sére kialakult értékelési formák továbbéltek a tanári gyakorlatban. Másrészt, a 
tanítási gyakorlatban a tantárgyi programok képességszinten meghatározott 
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részletes követelményeinek alárendelt tartalmak váltak meghatározóvá a tanterv 
szellemével ellentétben. (A tantervfejlesztők a veszélyt érzékelve hangsúlyoz-
ták: a tantervben megjelenő tartalmak nem megtanulandó tananyagot jelente-
nek, hanem a tanulási folyamatban képességfejlesztő, működő ismeretekként 
hasznosíthatók.). Ez a gyakorlat honosodott meg a tanulók pályaorientációját 
alapvetően alakító érettségi vizsgán is, ez pedig fenntartotta a tantervi és vizs-
gakövetelmények közötti inkoherenciát. 

1.3. A fogalmazástanítás iskolai hagyományai 

1.3.1. A fogalmazási képesség meghatározására több definíció létezik. A 
tudományos megközelítések hasonlítanak abban, hogy a szövegalkotást sokté-
nyezős problémahelyzetnek tekintik, amelynek megoldására egyedi módon kell 
ismereteket mozgósítani, készségeket és képességeket összehangoltan működ-
tetni. Különböznek abban, hogy a fogalmazást, mint szövegek létrehozását 
vizsgálják, vagy kommunikatív cselekedetnek tekintik; a vizsgálat a produktum-
ra irányul (tehát a szöveget tekintik kiindulópontnak) vagy a szövegalkotás fo-
lyamatát vizsgálják. 

Az iskolai fogalmazástanításnak alapoznia kell azokra a fogalmazási képes-
ségmodellekre, amelyek a képesség szerkezetét és a szövegalkotás műveleti 
szabályait tárják fel (Orosz 1972; Kádárné4 1990; Nagy 1996), illetve azokra is, 
amelyek a szövegalkotás összetett, bonyolult kognitív folyamatát modellálják 
(Flower és Hoyes, Beaugrande, Bereiter és Scardamalia)5. A tanításban azok a 
modellek kerülnek előtérbe, amelyek a fogalmazást, mint szövegek létrehozását 
állítják a középpontba, hiszen fontos azoknak az ismereteknek az alkalmazása, 
amelyek alapján meg lehet határozni, hogy milyen kommunikatív funkciókat és 
szövegalkotási műveleteket kell gyakoroltatni annak érdekében, hogy a képes-
ség kellő mértékben fejlődjék, illetve a fogalmazások értékelésében lényeges 
szempont, hogy milyen részteljesítményeket kell észrevenni és értékelni a telje-
sítmény egészében. A képesség fejlesztési módszereinek kidolgozásában vi-
szont szükséges a fogalmazási folyamat-modellek iskolai hasznosítása is, mert 
ezek tárják fel a szövegalkotási folyamatot. 

A fogalmazás folyamatának közkeletű, egyszerű, iskolában használatos 
modellje (Molnár 1996, 140)6 szerint a szövegalkotási folyamat a címből indul 
ki. Ezt követi a közölni kívánt tartalom átgondolása és rendszerezése, ez alapján 
                                                 
4 A Takala modellt részletesen Kádárné mutatja be (1990, 22). 
5 A kognitív pszichológia három fogalmazási modellje. 
6 A szerző a magyarországi tapasztalatok alapján vázolja fel az iskolában használatos 
közkeletű modellt, de erdélyi vonatkozásban is ez a hagyományos modell terjedt el. 
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készül el a vázlat, amelynek kibővítésével létrejön a fogalmazvány. A elkészült 
fogalmazást a szövegalkotók nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási szem-
pontból ellenőrzik. Ebben a modellben a kiforrott gondolatokból felépített kész 
szövegre esik a hangsúly. 

Ennek a hagyományos modellnek egyik legnagyobb hátránya, hogy nem 
kap kellő hangsúlyt a szövegtervezés, amely több, egymással szoros kapcsolat-
ban álló feladat végrehajtását követeli meg, és ily módon több részfolyamatból 
áll, illetve leszűkíti az átdolgozás szakaszát a nyelvhelyességi és helyesírási el-
lenőrzésre, pedig a szöveg csiszolása többet jelent, mint nyelvtani ellenőrzést. 

A tervezés szakaszával kapcsolatban a diákok csak két mozzanatot emelnek 
ki abban a tanács feladatban, amelyben a fogalmazásra vonatkozó metakognitív 
tudásukról kellett számot adniuk (Pletl 2011, 88): a cím és szöveg kapcsolatá-
nak a fontosságát (a kettőnek összhangban kell lennie) és a szerkezet hármas 
tagoltságát (bevezetés, tárgyalás, befejezés). Nem szerepel a tervezés szakaszá-
ban az, hogy ki kell tűzni a célokat (dönteni kell a szövegalkotónak a felvállalt 
szerepről, értékelnie kell saját felkészültségi szintjét, határoznia kell a szöveg 
típusáról). Az anyaggyűjtés során a célnak megfelelő gondolatokat kell megke-
resni, az összegyűjtött gondolatokat a relevancia alapján kell válogatni és rend-
szerezni. A fogalmi kidolgozással pedig a szöveg tartalmi egységét kell biztosí-
tani. A diákokban nem tudatosul az, hogy az anyag elrendezése többet jelent, 
mint a hármas tagoltság követelményének való formális megfelelés (a részek 
funkcióját is figyelembe kell venni), a szöveg kisebb szerkezeti egységeinek a 
szöveg egészébe való integrálásával kell biztosítani, hogy a gondolatok szerve-
sen épüljenek egymásra. A tervezés szakaszában kellene megfontolni az olva-
sóval való kapcsolatot is, hiszen a szövegalkotónak fel kell mérnie azt is, hogy 
üzenetével milyen hatást kíván gyakorolni a megcélzott olvasóra, tehát a szö-
vegbefogadó elvárásnormáit is figyelembe kell vennie. 

A tanítási gyakorlatban középpontba kerül a megformálás folyamata, 
amelynek során az összegyűjtött és elrendezett anyag szöveggé formálódik. En-
nek köszönhetően a stilisztikai kérdések előtérbe kerülnek. A stílusra való oda-
figyelést a diákok is fontosnak tartják, a már említett tanács feladatban hangoz-
tatják: a jó fogalmazás alapvető követelménye a „szép stílus”. Megfogalmazá-
suk tükrözi, hogy stílusfelfogásuk valamilyen etalonhoz igazított, és nem a 
kommunikációs helyzet tágabb kontextusához. A túlzottan mintakövetésre ala-
pozott stílusfelfogás éppen azt nem tudatosítja, hogy a stílus a szöveg értelem-
összetevője. 

Az iskolai fogalmazástanításban az sem hangsúlyozódik kellőképpen, hogy 
a szövegalkotás velejárója a törlés, vagyis a feleslegesnek érzett gondolat, nyel-
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vi szerkezet vagy szó elhagyása. Pedig Kosztolányi tanácsát kellene követni: 
„Én, ha tőlem függne, az iskolában ezt előbb tanítanám, mint a fogalmazást. 
Végre az alkotás is ezzel kezdődik. Elhagyunk valamit, ezermillió dolgot, me-
lyet mellékesnek tartunk és kiemelünk valamit, egyetlenegy dolgot, melyet fon-
tosnak tarunk. Aki tudja, hogy mit ne mondjon, az már félig-meddig tudja, hogy 
mit mondjon.” (Kosztolányi: Egy és más az írásról) 

Az erdélyi diákoknál éppen a törlés ellenkező gesztusával találkozunk, a be-
toldással. A kész fogalmazást kiegészítik újabb és újabb részletekkel. Elterjedt 
gyakorlat, hogy a lap alján ott sorakoznak a csillaggal jelölt betoldások, vagy a 
szövegmű végén sorakoztatják fel a kiegészítéseket számozott hiányjelekkel. 
Nyelvi szempontból sem törekednek a tömörítésre, a felesleges jelzők marad-
nak, sőt újabbakkal egészülnek ki. 

A hagyományos iskolai gyakorlatban a fogalmazási képesség formálása kö-
tődik az irodalmi és nyelvtani ismeretek tanításához. Ezek az ismeretek külön-
bözőképpen hasznosulnak a szövegalkotás folyamatában. A nyelvhelyességi és 
helyesírási szabályokhoz való igazodás fontos elv a szövegformálásban, az er-
délyi diákok túlnyomó többsége első helyen említi, mint a jó fogalmazás krité-
riumát. Az irodalmi ismeretek hasznosítása felemás módon valósul meg. A mű-
faji és szövegmodellekkel kapcsolatos ismeretek aránylag jó hatásfokkal értéke-
sítődnek a szövegformálásban, stilisztikai ismereteiket viszont már nem tudják 
célszerűen hasznosítani. A középiskolai stílusfejlesztést jobban szolgálná egy 
nyelv centrikusabb irodalomtanítás. 

1.3.2. A fogalmazástanítás hagyományos iskolai gyakorlatával kapcsolatban 
megfogalmazott bírálatok két forrásból táplálkoznak. Egyrészt a magyar iskolá-
sok fogalmazási képességét vizsgáló kutatások és felmérések azt mutatják, hogy 
a képesség fejlődése az egymásra épülő képzési szakaszokban nem éri el az el-
várható szintet, ami felveti a tanítás eredményességének a problémáját. Más-
részt a fogalmazási folyamatmodellek, amelyek a szöveget létrehozó bonyolult 
kognitív folyamatok feltérképezését kísérelték meg, olyan megfontolásokra mu-
tatnak rá, amelyek hasznosíthatók az oktatásban is. A három klasszikusnak 
számító modell pedagógiai jelenlétét a magyar oktatásban, az alkotóik által az 
iskolai fogalmazástanítással kapcsolatosan megfogalmazott kritikák hasznosít-

ható tanulságait Molnár tekinti át. Összegzése alapján (Molnár 1996, 152−153) 
azokat a felismeréseket emelem ki, amelyek a kisebbségi anyanyelvoktatás kö-
rülményei között különösen megfontolandók. 

Flower és Hayes, a rekurzív modell megalkotói szerint a képesség iskolai 
fejlesztésének egyik akadálya az a gyakorlat, amely a fogalmazás részfolyama-
tai között nem teremt egyensúlyt. Ha háttérbe szorul a tervezés és átdolgozás 
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folyamata, akkor olyan részletek nem hangsúlyozódnak, amelyek nélkül nem 
valósítható meg a minőség javítása. 

Az erdélyi diákok körében végzett fogalmazási képességvizsgálatok feltár-
ták, hogy a szövegtervezés műveleteiben jóval gyengébbek az eredmények, 
mint a szövegszerkesztés műveleteiben. Ez visszajelzés arról, hogy a tervezés 
szakasza a tanításban háttérbe szorul, hiszen ezek az eredmények régiótól és a 
település típusától függetlenek. Ha pozitív irányú változást akarunk, akkor a 
tanulókban tudatosítani kell azt, hogy fontos a retorikai cél megjelölése, ennek 
függvényében kell dönteni arról, hogy mit írjon (produktum terve) és arról, 
hogy hogyan írja meg (a folyamat terve). Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy 
az átdolgozás szakaszában a kitűzött célokkal kell egybevetni a kész szövegmű-
vet; cél és megvalósulás viszonyában kell javítani, csiszolni a szöveget. Ez fel-
tételezi azt is, hogy a diák olvasóként viszonyuljon a saját fogalmazásához. A 
középiskolai képzésben ez már elérendő cél. 

De Beaugrande arra figyelmeztet, hogy mennyi lehetőség vész el a képesség 
fejlesztésében, ha az iskola adottnak tekinti számos készség meglétét, ahelyett, 
hogy a hiányuk diagnosztizálása után megpróbálná kialakítani azokat. 

Fogalmazási képességvizsgálatunk, amelyben különböző életkorú tanulók 
fejlettségének összehasonlításával írtuk le a készségek és képességek fejlődését, 
eloszlási adatai bizonyítják, hogy a tanulók jelentős része úgy kerül a kötelező 
oktatás következő szakaszába, hogy fogalmazási képességének színvonala nem 
érte el az adott képzési szakaszban az elvárható szintet. Ez eredményezi, hogy 
az egymást követő szakaszokban egyre szélesedik a gyengén teljesítők tábora és 
nem gyarapodik kellő mértékben a közepesen teljesítők rétege. A felzárkóztatás 
esélyei vesznek el azáltal, hogy az iskolai gyakorlat adottnak tekinti számos 
készség meglétét, illetve azt, hogy azok készségszinten működnek. 

Hasznosabb és eredményesebb lenne egy olyan gyakorlat kialakítása, amely 
a hiányosságok feltérképezésére alapozva, a hibák javításából indulna ki és fo-
kozatosan haladna a kitűzött cél: a jó szöveg alkotásának irányába. Ezzel párhu-
zamosan a fogalmazások iskolai értékelésében is változásokra lenne szükség. A 
hagyományos gyakorlatban, amikor legfeljebb tartalmi és nyelvi érdemjeggyel 
értékelik a tanulói szövegművet, a diák nem kap elegendő és főleg árnyalt visz-
szajelzést fogalmazása minőségéről. A javítás érdekében tudatosítani kell azt, 
hogy a teljesítmény egészét adó részteljesítmények közül melyekben jó, köze-
pes vagy melyekben gyenge. 

Bereiter koncepciójának alapja az a felismerés, hogy a fogalmazási képes-
ség fejlődése hierarchikus képességintegrációra épül: a képesség fejlődése csu-
pán a többi, alapvető fejlődési forma eredménye. 
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Bereiter a fogalmazási képesség szerveződésének minőségi változásait7 
nyomon követve, azt állapítja meg, hogy az iskola az asszociatív szintről csak a 
performatívra segíti a diákot; mivel a kommunikatív írás szintjét nem érik el, 
ezért nem tudják fogalmazásaikba beépíteni az olvasók elvárásait. 

A kritika ránk vonatkoztatva is igaz, az általános iskola felső tagozata és a 
középiskola tanulóinak fogalmazásai bizonyítják a tényt, hogy a figyelem a tar-
talomra irányul, és a diákok nem törődnek a másik féllel, a befogadóval. A 
vizsgált változókra (a fogalmazási képesség komponensei) lebontott elemzések 
tárták fel azt, hogy a komponensek összehangolt működése azért nem tud meg-
valósulni adott kommunikációs problémahelyzet megoldásában, mert adott 
készségek és képességek nem érték el az automatizálódásnak azt a szintjét, 
amely előfeltétele az újabb képességek integrációjának. A tartalmi és szerkezeti 
elemzések pedig arra mutatnak rá, hogy a legalább közepes teljesítményt el nem 
érő tanulóknál szervezetlen marad az iskolában elsajátított ismeretanyag, ennek 
következménye a fogalmi kidolgozás elnagyoltsága és pontatlansága, illetve sok 
esetben az anyag szerkesztetlensége. 

A képesség fejlesztésének tehát nagyobb mértékben kellene alapoznia a cél-
irányos gyakoroltatásra. Ennek érdekében pedig hasznos lenne olyan feladat-
gyűjtemény összeállítása, amelyben a feladatok a különböző kommunikatív 
funkciók és a szövegalkotási műveletek leginkább fejlesztő értékű kombinációit 
tartalmaznák. 

                                                 
7 Öt stádiumot különít el: asszociatív, performatív, kommunikatív, egységes és episzte-
mikus írás. 
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2. A vizsgálat bemutatása 

2.1. A vizsgálat bemutatása 

A vizsgálat kapcsolódik azokhoz az empirikus kutatásokhoz, amelyek a 
szövegalkotás és szövegértés színvonalának felmérésére vállalkoztak. Felhasz-
nálja azok tapasztalatait, de inkább azoknak a szövegjellemzőknek, a tanulói 
fogalmazásokban tükröződő sajátos jelenségeknek a vizsgálatára összpontosít, 
amelyeket csak sejtetnek a statisztikai számadatok. Míg az anyanyelvi képes-
ségvizsgálatokkal arra vállalkoztunk, hogy objektív mutatók alapján reális hely-
zetképet vázoljunk fel az adott képesség színvonaláról az erdélyi magyar diákok 
körében, addig mostani vizsgálatunk inkább problémafeltárónak tekinthető. Azt 
szeretnénk tanulmányozni, hogy a különböző tudásrendszerek integrációjával és 
automatizációjával létrejövő fogalmazási sémák (Bereiter)8 kialakításában mi-
lyen szerepe van az iskolának és milyen a környezeti hatásoknak. Úgy véljük: 
fogalmazástanításunk egyik gyengesége és egyben eredménytelensége abból 
fakad, hogy nem veszi figyelembe a környezeti kultúra hatásait, illetve az iskola 
által közvetített mintákat nem tudja oly mértékben megszilárdítani, hogy azok 
biztos tájékozódási pontokat jelentsenek a szövegalkotás folyamatában a tanu-
lók számára. Az anyanyelvi nevelés a nyelvi szocializációban sem tölti be a híd 
szerepét az iskolai és a környezeti nyelvváltozatok között. A magyar nyelv és 
irodalom tantárgy „jelenlegi állapotában egyáltalán nem vesz tudomást arról, 
milyen a tanulók elsődleges, az iskolába magukkal hozott magyar nyelvi válto-
zata, általános nyelvi környezete.” (Péntek 2004, 14) 

Vizsgálatunk kötődik a fogalmazástanítás tantervi követelményeihez, hiszen 
a diákok szövegműveinek értékelésében figyelembe kell vennünk, hogy milyen 
képzési célok mentén fejlesztik a képességet, de nem kritériumorientált mérés, 
mert nem teljesítményt mérünk, amelyet a tantervi elvárásokhoz viszonyítunk. 
Szövegalkotási feladatok önálló megoldásaiként keletkezett tanulói szövegmű-
veket vizsgálunk, abból a szempontból, hogy a különböző kulturális hatásoknak 
milyen lenyomatát mutatják a fogalmazások. A középiskolai tantervben az írás-
beli kifejezőképesség fejlesztésének kritériumait a nyelv és kommunikáció kép-
zési terület tartalmazza, amelynek tartalmi egységei kettős tagolás mentén ren-
deződnek: szövegértés és szövegalkotás szóban és írásban. Mivel a tanterv is 

                                                 
8 Bereiter képességintegrációs modellje 
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összekapcsolja e két kulturális kompetencia fejlesztésének követelményeit, azt 
is vizsgálni szeretnénk, hogy a szövegértés és -értelmezés során elsajátított 
technikákat milyen mértékben tudják hasznosítani a szövegalkotásban. 

Kutatásunk nem keresztmetszeti vizsgálat, mert a kiválasztott célpopuláció-
nak (középiskolások) minden évfolyamát beválasztottuk a mintába azzal az el-
gondolással, hogy nyomon követjük az iskolai és környezeti minták közötti vi-
szony alakulását a képzés négy éve alatt. 

Kutatásunk nem nagymintás vizsgálat. Megvalósításának szükségességét 
ugyan az országos hatókörű képességvizsgálatok eredményeinek elemzése ve-
tette fel, de a vizsgálat oknyomozó jellege miatt, célszerűbbnek tűnt kisebb ta-
nulómintával dolgozni. A kisebb, de iskolatípusok és szakirányok szerint réteg-
zett minta részletekbe menő elemzésétől azt reméltük, hogy megválaszolhatók 
lesznek a következő kérdések: a diákok által ismert leíró és narratív sémák kö-
zül melyek lépnek működésbe adott szövegalkotási feladat megoldásának fo-
lyamatában? A kész szövegmű felmutatja-e az iskolai és környezeti hatásokra 
formálódott minták keveredését, vagy dominánssá válik a két minta közül az 
egyik? Melyiknek van szerepe az élmények rendezésében és a tapasztalatok 
látvánnyá szervezésében, illetve az események történetté formálásában? 

2.2. A vizsgálat előzményei 

A kutatás előzményei olyan empirikus jellegű vizsgálatokhoz kapcsolód-
nak, amelyek különböző módon és különböző szempontú megközelítések alap-
ján ugyanarra a kérdésre keresik a választ: a diákok miért nem tudják kellő ha-
tékonysággal alkalmazni az iskolában szerzett tudást életszerű szituációkban? 
Pontosabban: az anyanyelvoktatásban megszerzett ismeretek mért nem haszno-
sulnak életszerű problémahelyzetben, az anyanyelvi nevelés során kialakított 
kommunikációs készségek miért nem működnek a megszokott iskolai felada-
toktól eltérő problémakörnyezetben? 

Az iskolai oktatás hatékonyságával kapcsolatos kérdéseket a 2005-2006-ban 
lebonyolított országos hatókörű fogalmazási eredménymérés tapasztalatai vetet-
ték fel. A mérés első szakaszában abból a szempontból vizsgáltuk a tanulók fo-
galmazási teljesítményeit, hogy azok hogyan viszonyulnak a tantervi követel-
ményekhez: megfelelnek-e az elvárásoknak, vagy csak megközelítik, vagy el-
maradnak azoktól. A második szakaszban arra voltunk kíváncsiak, hogy a fo-
galmazási képesség színvonala eléri-e azt a szintet, amely lehetővé teszi a sike-
res kommunikáció megvalósulását. Ennek megfelelően szerkesztettük meg a 
mérőeszközöket. Az első szakaszban a feladatok olyan kommunikációs helyze-
tekre építik a szövegalkotási gyakorlatokat, amelyek hasonlítanak a tanítási 
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órákon begyakoroltatott típusokhoz. A második szakaszban a feladathelyzetek a 
köznapok kommunikációs helyzeteihez igazodnak. Az eredményadatok össze-
vetése a számok tárgyilagosságával bizonyította azt, amit a gyakorló pedagógu-
sok sejtettek és tapasztaltak: az iskolában tanultak iskolán kívüli alkalmazható-
sága gyenge. Azokban a szövegalkotási feladatokban, amelyek életszerű szituá-
cióra építették a nyelvi megnyilatkozást, a felére csökken a diákok teljesítmé-
nye. Ez azt jelenti, hogy a jó fogalmazók közepesen, az átlagosak gyengén telje-
sítenek, a fogalmazási gondokkal küszködők teljesítménye pedig értékelhetetlen 
(ez a mérésben résztvevők negyedét jelenti). Az általános iskolai képzés záró 
évfolyamán a diákok teljesítmény átlaga olyan műfajban (élménybeszámoló) 
nem éri el az átmenő osztályzatot, amelyben közepes teljesítményt nyújtottak 
abban az esetben, amikor fogalmazási órához kapcsolható témát kellett kidol-
gozniuk. 

Az összehasonlítás másik nagy tanulsága az volt, hogy a szövegmű megter-
vezésében és megszerkesztésében nélkülözhetetlen jártasságok és készségek 
nem működnek, amelyeknek a tanterv követelményei szerint a begyakoroltság 
szintjén kellene hasznosulniuk. A tanulság azért volt megdöbbentő, mert a fo-
galmazási képességek kialakítása és fejlesztése az anyanyelvi oktatás közép-
pontjában áll, fontos képzési cél az egymásra épülő képzési szakaszokban A 
szövegalkotás képességének megalapozása az elemiben kezdődik a szövegter-
vezésben való jártasság, az írás-és helyesírási készség kialakításával, beszéd-
műveléssel, az általános iskolában a tudatos képzés és önképzés tárgyává válik, 
a líceumban pedig összekapcsolódik az irodalomtanítással több vonatkozásban 
is. Az irodalmi szövegek tanulmányozása, értelmezése nemcsak különböző szö-
vegmodellekkel ismertet meg, hanem fejleszti a kulturális viszonyulások gya-
korlásának a képességét is. 

2.3. A vizsgálat szükségessége 

Az országos mérések eredményadatainak feldolgozása során tapasztalt je-
lenségek, felismerések tették szükségessé a tizenévesek írásbeli kommunikációs 
szokásait tanulmányozó empirikus vizsgálatok megtervezését és lebonyolítását. 
Az eredményadatok olyan jelenségekre világítottak rá, amelyek kérdések sorát 
vetették fel, és amelyeket a keresztmetszeti módszer alapján végzett mérésekkel 
nem lehetett megválaszolni. 

Három jelenség tanulmányozása kívánt további vizsgálatokat. Az első az a 
tapasztalat, hogy az iskolai fogalmazásórán szerzett tudás alkalmazhatósága 
igen gyenge. A kétféle kommunikációs helyzetre épített szövegalkotási feladatok 
(az órán begyakoroltatott, illetve „életszerű” feladathelyzet) eredményadatainak 
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összevetése azt tárta fel, hogy a megszokottól eltérő feladathelyzet megoldásá-
ban zuhanásszerűen romlanak a tanulói teljesítmények, és ez a jelenség általá-
nos (minden alkalommal bekövetkezik, ha a szövegalkotási feladat bármely 
elemét megváltoztatjuk), illetve független a régiótól, vagyis a teljesítményrom-
lást nem befolyásolja az a nyelvi környezet, amelyben a diák él. 

A második jelenség a diákok szövegeinek zavaró kétarcúsága: a műfaji kö-
vetelmények érvényesülése a szövegalkotásban és ismételten jelentkező szer-
kesztési hibák, amelyek abból fakadnak, hogy alapvető szövegképzési törvény-
szerűségeket nem tartanak be; a nyelvhelyességi szabályokhoz való ragaszkodás 
és gyakori stílusvétségek előfordulása; a kommunikációs helyzethez illő hang-
nem megválasztása és bántó stílustörések a szövegben; a címnek és a megadott 
helyzetnek megfelelő témaválasztás, majd a kifejtés során a téma szempontjából 
lényegtelen, díszítő elemek túlburjánzása. Választékos nyelvhasználatra töre-
kednek, de modorossá válik a szöveg; eredetiek szeretnének lenni, de csak a 
mesterkéltségig jutnak el; az érzékletes megjelenítést képekkel próbálják meg-
valósítani, de túldíszítetté formálódik a fogalmazásuk, képeik a képzavar határát 
súrolják. 

A fogalmazási képességet minősítő változók közötti összefüggések elemzé-
se tárta fel azt a sajátosságot (harmadik jelenség), hogy a diákok a szövegszer-
kesztés műveleteiben jobban teljesítenek, mint a szövegtervezés műveleteiben. 
Ez a jelenség szintén független a régiótól, illetve a település típusától (falu, vá-
ros) és az iskolai képzés mind általános iskolai, mind középiskolai szakaszában 
érvényesül. A szövegszerkesztés változói (nyelvhelyesség, helyesírás, külalak) 
jóval magasabb értékeket mutatnak, mint a szövegtervezés változói (tartalom, 
szerkesztés, stílus). Ez azt sejteti, hogy azokon a területeken, ahol kisebb, vagy 
nem érvényesül a környezeti hatás, mert alapjában az iskola alakítja ki a kész-
ségeket, alapozza meg a jártasságokat (a nyelvi jelek rögzítésére alkalmazott 
egyezményes írásjelek, az egységes használatukra vonatkozó helyesírási, köz-
pontozási szabályok; nyelvtani, nyelvhelyességi szabályok, amelyek megszab-
ják a szavak összetartozásának rendjét a szövegen belül), ott jobbak az eredmé-
nyek. Azokon a területeken (társas interakció készségei, verbális gondolkodási 
készségek, kommunikációs normák ismerete), ahol jelentős az egyén nyelvi 
szocializációját alakító környezeti hatás, ott gyengébbek az eredmények. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a fogalmazás tanítása szinte kizárólagosan az 
iskolához kötődik, akkor joggal kérdezhetjük: a fogalmazási képesség alakulá-
sát milyen mértékben tudja befolyásolni az iskola fejlesztő igyekezete. További 
kérdések is felvethetők: az iskola által felkínált kommunikációs minták érvé-
nyességét milyen tényezők korlátozzák? Milyen az a befogadói magatartás, 
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amely erősebbnek és tartósabbnak bizonyul az iskola kínálta kulturális mintá-
nál? A fogalmazási képesség alakulását meghatározó tényezők közül melyek 
hatása jelentős és melyeké csekély? Milyen kapcsolat van a környezeti és isko-
lai kulturális minták között? 

2.4. A vizsgálat megtervezése 

A vizsgálat megtervezésében támaszkodtam az országos hatókörű fogalma-
zási képesség színvonalát vizsgáló felmérés tapasztalataira (nagy mennyiségű, 
műfajilag változatos, az ország különböző térségeiből származó írásos doku-
mentum-anyag gyűlt össze), de a mérést nem tudásszint felmérőnek szántam. 
Azokat a jelenségeket szerettem volna tanulmányozni, amelyekre az írásbeli 
kifejezőképességet minősítő változók közötti összefüggések feltárása rávilágí-
tott, de amelyeket nem lehetett a statisztikai adatokkal leírni. Az adatok azt tük-
rözték, hogy a teljesítmény a legnagyobb mértékben azokon a területeken rom-
lik, ahol eleve bizonytalan a diákok tudása: a mondanivaló összegyűjtésében és 
elrendezésében, illetve a nyelvi megformálás mikéntjében. A stilisztikai igé-
nyesség óhaja már az általános iskolásoknál jelentkezik, de ez nagyfokú bizony-
talansággal párosul két vonatkozásban is: a követendő stílusnormák megválasz-
tásában és a nyelvi eszközök kommunikációs helyzetnek megfelelő válogatásá-
ban és alkalmazásában. A stíluseszményt választó bizonytalanság és a diákok 
nyelvi kifejezőképességének korlátai gyakran olyan fogalmazásbeli megoldá-
sokhoz vezetnek, amelyek nemcsak a megcélzott hatással ellentétest érnek el, 
hanem a nyelvi tudásukat megkérdőjelező formákig jutnak el: a szavak és nyel-
vi szerkezetek nem azt a tudattartalmat fejezik ki, amelynek a kifejezésére al-
kalmazták őket. 

Feltételezhető, hogy a bizonytalanság oka az, hogy az iskola által nyújtott 
nyelvi és kulturális viselkedésbeli minták nem tudnak szervesen beépülni a diá-
kok mindennapi kommunikációs gyakorlatába, mert az iskola által közvetített 
közműveltség és a tanulói környezet kultúrája közötti különbség túl nagy, az 
iskola által kínált kognitív befogadói struktúrák pedig nem elég szilárdak, mert 
nem kellő mértékben megerősítettek ahhoz, hogy a diákok integrálni tudnák 
tudáskeretükbe az őket ért környezeti hatásokat. 

Feltételezhető az is, hogy ez a bizonytalanság eredményezi a szövegek za-
varó kétarcúságát, azt, hogy az iskolai és környezeti hatásokra kialakult minták 
keverednek a szövegekben. A szövegek kétarcúsága mögött az a belső ellent-
mondás feszül, amely egymásra csúsztatja az élményeket rendező befogadói és 
a szövegalkotást irányító magatartási mintákat. Úgy tűnik, hogy a befogadói 
magatartást a környezeti hatások formálják, a szövegalkotásra az iskola nyújt 
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mintát, de ez csak a tanulók igazodási törekvéseiben tükröződik, a megvalósu-
lásban nem, vagy ellentmondásos módon. Tehát azt szeretném vizsgálni, hogy a 
különböző minták kölcsönhatása hogyan alakítja a szövegalkotást. 

Elképzelésem az volt: ha igaznak fogadjuk el azt a felismerést, hogy a szö-
vegalkotás személyes tudásunk strukturálását és prezentálását jelenti (Molnár 
2000, 51), akkor a diákok szövegműveinek tükrözniük kell az iskolai és környe-
zeti hatásokra kialakult kulturális beállítódást, értékelő viszonyulást a különbö-
ző kulturális mintákhoz. Ha elfogadjuk azt, hogy a kulturális attitűd közvetlenül 
nem figyelhető meg, csak következtetni lehet rá az egyén szóbeli vagy írásos, 
viselkedésbeli vagy érzelmi reakcióiból, akkor a diákok fogalmazásainak meg-
felelő szempontú vizsgálata elvezethet a szövegalkotást formáló különböző kul-
turális mintázatok feltárásához. 

A vizsgálat megtervezésében négy problémát kellett figyelembe venni. Az 
első a minta kialakításához kapcsolódott. Ki kellett jelölni a célpopulációt, meg 
kellett határozni a minta nagyságát, és át kellett gondolni azokat a szemponto-
kat, amelyek alapján a tanulókat a mintába választjuk. 

A kétféle kommunikációs helyzetre épülő fogalmazási teljesítmények ösz-
szehasonlítását az általános iskola végzőseinek reprezentatív mintáján végeztük 
el. Viszont amellett, hogy a vizsgálat célpopulációját a középiskolások alkossák, 
két érv szólt. Az egyik az, hogy a középiskolai anyanyelvi képzés és irodalom-
tanítás tanterve célként jelöli meg a fejlesztendő képességek között a kultúra 
folyamatába való tudatos belépés és a kulturális viszonyulások gyakorlásának a 
képességét. A másik az, hogy a középiskolai képzés négy éve (9–12. osztály) 
kínálja fel a lehetőséget annak tanulmányozására, hogy az iskolai és környezeti 
minták viszonyában történik-e valamilyen változás. 

A minta nagysága azért jelentett gondot, mert az nyilvánvaló volt, hogy a 
vizsgálat jellege miatt nem lehet reprezentatív nagy mintával dolgozni. Ezért az 
tűnt célszerűnek, hogy a mintavétel csak egy megyére terjedjen ki. Egy tömb-
megye alkalmas arra, hogy a minta rétegzettségét iskola- és településtípusok 
szerint biztosítani lehessen. Az iskolák kiválasztásának szempontjai a követke-
zők voltak: az iskola típusa (elméleti, illetve szakközépiskola); mivel középis-
kola falun nem működik, ezért úgy választottuk ki a városi iskolákat, hogy le-
gyenek köztük olyanok, ahova jelentős számú vidéki tanuló ingázik, vagy amely 
bentlakással rendelkezik. Az is szempont volt, hogy minden iskolában különbö-
ző szakirányú osztályok kerüljenek a mintába úgy, hogy egyensúlyban legyenek 
a reál és humán jellegű szakirányok. 

A második probléma a mérés lebonyolításának a feltételeihez kapcsoló-
dott. A fogalmazások megíratását csak iskolai körülmények között lehetett 
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megvalósítani, de az fontos volt, hogy a szövegalkotás kontextusa különbözzön 
a kötelező dolgozatírásokétól. Éppen ezért a diákokkal közöltük, hogy egy vizs-
gálatban vesznek részt, fogalmazásaikat nem az őket tanító magyartanár értéke-
li, és jegyet sem kapnak rá. Arra kértük őket, hogy a feladatokat legjobb tudásuk 
szerint oldják meg; arra törekedjenek, hogy a feladat megadta szituációnak 
megfelelő tartalmú, szerkesztésű és nyelvi megformáltságú szöveget alkossa-
nak. Ez a szempont ezért volt fontos, mert azt akartuk, hogy felszabaduljanak a 
tanári elvárások kényszere alól, és szabadon formálhassák ízlésük és egyéni el-
képzeléseik szerint az anyagot. Az anyag szabad formálásától azt reméltük, 
hogy a kész szövegműben tükröződni fog az egyes műfajokra jellemző célok és 
stratégiák ismerete és alkalmazása. 

A harmadik átgondolandó kérdéskört a mérőeszközök megalkotása jelentet-
te, hiszen a szövegalkotási feladatok meghatározzák, hogy a képességből mi és 
hogyan nyilvánul meg. A fogalmazási feladatok alapjául két közlésfajtát, a le-
írót és elbeszélőt tartottam megfelelőnek. Ennek a két szövegtípusnak a kivá-
lasztását gyakorlati és elméleti megfontolások indokolták. Gyakorlati szem-
pontból azért volt célszerű a választás, mert a leíró fogalmazásban országos 
szinten a leggyengébben teljesítettek, és a leírásokban tűntek fel olyan jellem-
zők, amelyek arra utaltak, hogy az ábrázolandó valósághoz való viszonyulás 
sajátos módon formálja a szövegalkotást; az elbeszélő fogalmazásban a legjob-
ban teljesítettek az erdélyi diákok, de az elbeszélések megváltozott tér- és időér-
zékelést tükröztek, és kettősség mutatkozott a nyelvhelyességi, illetve stílus-
normákhoz való igazodásban. Elméleti szempontból pedig az indokolta a vá-
lasztást, hogy mind a két közlésfajta fontos szerepet tölt be a megismerés (tanu-
lás) folyamatában, mindkettővel találkoznak a különböző tantárgyak ismeret-
anyagának közvetítésekor, mindkettő a fogalmazástanítás középpontjában áll 
már az elemi iskolától kezdve. 

A kérdőíves lekérdezés formájáról lemondtunk, mert korábbi vizsgálataink 
(Pletl 2011), illetve más magyarországi kutatások (Kádárné 1990; Nagy 2009) 
azt bizonyították, hogy a magyar diákok szövegekre vonatkozó ítéletei függet-
lenek a saját szövegük minőségétől. Értékítéletük az iskolai minták alapján for-
málódik, de szövegalkotási gyakorlatukban vagy nem tudják érvényesíteni az 
orientáló minta követelményeit, vagy más mintákhoz (is) igazodnak. 

A negyedik problémát az értékelés jelentette éppen azért, mert a kutatás fő 
kérdése nem a fogalmazási képesség színvonala volt, hanem annak tanulmányo-
zása, hogy milyen kulturális minták formálják a szövegalkotást. A fogalmazási 
képesség színvonalának a minősítésében alkalmazható volt az eljárás, amely az 
egyes bírálók értékítéletét számszerűsítette (a vizsgált változókhoz megadott 
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szempontrendszer alapján pontszámokat rendelt). Ebben a vizsgálatban ez nem 
tűnt járható útnak, mert nem teljesítményt kívántunk vizsgálni, hanem a létrejött 
szövegművek alapján akartuk kikövetkeztetni a szöveg jellegzetességeit adó 
kulturális mintákat. Tehát az értékelést úgy kellett megoldani, hogy ne pontozá-
si skálák szerint történjen, hanem leírhatóvá váljanak a vizsgált jelenségek. 

2.5. A vizsgálat célkitűzései 

A vizsgálat megtervezésekor a következő célokat fogalmaztuk meg: 
Összefüggéseket állapítunk meg a közlés jellegéhez kapcsolódó szövegfor-

máló eljárások és a szövegalkotásban érvényesülő kulturális minták között. 
Vizsgáljuk az iskolai és környezeti hatásokra kialakult orientáló minták 

alapján létrejött kulturális mintázatokat a középiskolások szövegeiben. 

2.6. Hipotézisek 

A következő előfeltevések fogalmazhatók meg: 
A szövegek egyik jellemzőjét, az eklektikusságot a különböző kulturális 

minták egymásra csúszása és a köztük létrejövő sajátos kombinációk okozzák. 
Nincs összhang az anyaggyűjtést meghatározó, élményanyagot rendszerező 

befogadói magatartás és a szövegformálást irányító orientáló minták között. 
A különböző kulturális minták közötti ingadozás rányomja bélyegét a szö-

veg fogalmi kidolgozására és a témához összegyűjtött anyag strukturálására. 
A stílus formálásában nem a helyénvalóság szempontja (az adott kommuni-

kációs problémahelyzetben a témához, műfajhoz illő nyelvhasználat) az irány-
adó, hanem az a törekvés, hogy irodalmias szöveget hozzanak létre. 

A giccshatás felerősödésének kedvez az a bizonytalanság, amely jellemzi a 
diákok szövegtervezésben való jártasságát. 

A giccsnézőpont jelentkezése az iskolai minták ellenében hat, és a kialakult, 
de meg nem erősített szövegalkotói minták szétzilálását eredményezheti; ez a 
jelenség független a szöveg típusától. 

2.7. A vizsgálat tárgya és eszközei 

A vizsgálat tárgya a tizenévesek kulturális viszonyulása és szövegalkotási 
praxisuk (gyakorlatuk) közötti összefüggések vizsgálata. 

A vizsgálat eszközeit a szövegalkotási feladatok alkották. A kutatás jellegé-
ből fakadóan az tűnt célravezetőnek, hogy a minta alanyaival szabad fogalma-
zásokat készíttessünk, mert ebben a helyzetben a szövegalkotás műveleteit ösz-
szehangoltan kell működtetni. A feladatokat egy anyanyelvi kommunikációs 
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munkafüzet gyakorlatai alapján (Lépcsők, 1998, 122, 133) alakítottuk ki. Olyan 
fogalmazási feladatokra volt szükségünk, amelyek kötődnek az iskolai fogalma-
zástanítás deklarált céljaihoz, de amelyek különböznek is a szokásos iskolai fel-
adattípusoktól. Ezért ügyeltünk arra, hogy a leíró fogalmazás ne legyen besorol-
ható a Szülőföldem, Kedvenc tájam típusba, az elbeszélő fogalmazás ne kötőd-
jön az általános iskolai gyakorlatokhoz, például: Nehéz döntés, Álmom való-
sággá vált, Sohasem felejtem el. 

Az első feladat: Alkossatok rövid (15–20 sor) tájleíró szöveget! Egy általa-
tok jól ismert tájat mutassatok be! Adjatok címet fogalmazásotoknak! 

Figyeljetek arra, hogy térbeli látványt kell felidéznetek nyelvi eszközök se-
gítségével! A szerkesztési elvet szabadon választhatjátok! 

A második feladat: Írj elbeszélést Baleset a jégen címmel! Elbeszélésed 
olyasmiről szóljon, ami a valóságban megtörtént vagy megtörténhetett volna! 
Ha egy másik cím jobban illenék a történetedhez, az eredeti címet megváltoz-
tathatod. 

A feladatok közösek voltak minden évfolyam és minden szakirány számára. 
Egy feladat megoldására egy tanítási órát szántunk. 

2.8. Az értékelési szempontjai 

Az értékelési szempontok három fő aspektust bontottak le: tartalmit, szer-
kezetit és a nyelvi megformálást. Az értékelési szempontok mind a három as-
pektusra vonatkozóan igazodtak a fogalmazás műfaji jellegéhez. 

A leíró fogalmazások értékelésében a következő szempontokat érvényesítet-
tem: a cím és az ábrázolt környezet kapcsolata, az ábrázolt táj hitelessége, való-
színűsége, a tájhoz való viszonyulás, a látvány elemeinek térbeli elrendezése, 
valamilyen szerkesztési elv érvényesülése, a nyelvi megformálás helyessége, 
tömörség és kifejező erő, a stilisztikai eszközök mértéktartó és célirányos al-
kalmazása. 

Az elbeszélő fogalmazások értékelésében a következő szempontokat érvé-
nyesítettem: az elbeszélt események és a cím kapcsolata; a történetformálás 
szabályainak érvényesülése, az elbeszélő szerkezet kiépülése; a narrátori szerep, 
az elbeszélői hangnem egyenletessége; az elbeszélt történet élményszerűsége; a 
szereplők jellemzése, érzések, érzelmek kifejezése; a nyelvi megformálás he-
lyessége, tömörség és kifejező erő, a stílus választékossága. 

Az iskolai gyakorlatban gyakran jelentkező szempontot, amely értékeli a fo-
galmazásokban megnyilvánuló eredetiséget és kreativitást, nem érvényesítettem, 
mert ezek a kategóriák egyrészt nem szerepelnek a fogalmazástanítás céljai kö-
zött, másrészt szubjektívek. A diákok célnormái között szerepel ez a szempont, 
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de a fogalmat a diákok másként értelmezik és értékelik, mint tanáraik. Az erede-
tiséget nem gondolati síkon értelmezik, nem eredeti gondolatokat jelent, hanem 
inkább divathoz kötik, meghökkentő, a szokásostól mindenképpen különböző 
ötletek beépítésével próbálják megvalósítani. Ezt nemcsak a vizsgálat során be-
gyűlt anyag bizonyítja, hanem korábbi vizsgálatok is (a 2005-2006-os országos 
hatókörű eredménymérés). A tanácsfeladatban, amelyben a fogalmazásra vo-
natkozó metakognitív tudásukat kellett rendszerezniük, a jó fogalmazás kritéri-
umai között főleg a középiskolásoknál szerepel az eredetiség szempontja. (Pletl 
2011, 88) 

A fogalmazások javítását a következőképpen végeztem el: a begyűlt dolgo-
zatokat kódoltam, a kódjelek a származási helyet (település, iskolatípus), az év-
folyamot és a szakirányt jelölték. A javításhoz értékelőlapot szerkesztettem, 
amelyre felvezettem a közlés jellege szerinti értékelési szempontokat, amelye-
ket a három fő aspektus szerint csoportosítottam. Minden fogalmazásnak külön 
értékelési lapja volt, ezekre vezettem fel az adott szövegmű tartalmi, szerkezeti 
és nyelvi jellemzőit a megadott szempontok szerint. Pontszámmal nem értékel-
tem, csak az észlelt sajátosságokat, tényeket, jelenségeket rögzítettem. 

A dolgozatok javítása után áttanulmányoztam az értékelőlapokat, a meg-
adott szempontok szerint rögzített szövegjellemzők alapján csoportosítottam a 
feltárt sajátosságokat. A szövegeket alakító jellemzőket pedig abból a szem-
pontból vizsgáltam, hogy az iskolai vagy környezeti hatásokra alakult kulturális 
mintákhoz kapcsolódnak. 

Arra törekedtem, hogy elemzésem szövegközpontú legyen, észrevételeimet 
a diákok szövegműveire alapozva fogalmazzam meg, és a szövegekkel tudjam 
igazolni a levonható következtetéseket. Ezzel az volt a célom, hogy amennyire 
lehetséges, a szövegművek minősítése függetlenedjen az értékelő személyes 
ízlésétől és ítéletét befolyásoló tényezőktől. A diákok szövegeire, mint az elem-
zés tárgyára támaszkodtam, ezért az idézetekben változatlan formában közöltem 
őket (akár nyelvhelyességi hibával), csupán a helyesírást javítottam. 

2.9. A vizsgálat lebonyolítása, szakaszai 

A vizsgálat három szakaszban, három egymást követő tanévben bontakozott 
ki. A mérések lebonyolítása mind a három szakaszban ugyanolyan módon tör-
tént. Mivel felmérő biztosok ez alkalommal sem álltak rendelkezésünkre, ma-
gyartanárok segítségét kértük a vizsgálat megvalósításához. Mivel kisebb min-
táról volt szó, és fontos volt a diákok felkészítése, ezért személyesen vittük el a 
feladatlapokat a kisorsolt iskolákba. A szövegalkotási feladatokat magyar órá-
kon oldották meg. 
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Az első mérésre a 2007-2008-as tanév első félévében került sor. Előkészítő 
szerepű és tájékozódó jellegű volt, amelyet kettős céllal terveztem. Egyrészt 
ellenőrizni szerettem volna, hogy a korábbi tapasztalatokat (gyengébb teljesít-
mény a szövegtervezés műveleteiben; bizonytalanság az új problémahelyzetben; 
a szövegek kétarcúsága) igazolja-e a vizsgálat. Másrészt szükséges volt a fel-
adatok kipróbálása. 

A mintát egy városi (megyeszékhely) elméleti középiskola természettudo-
mány-kémia és intenzív idegen nyelv (német) szakirányú osztályainak tanulói 
alkották. A vizsgálatban részt vett mind a két szakirányról minden évfolyam (9., 
10., 11., 12. osztályok). A mintát 234 diák alkotta, ebből 225 tanuló oldotta meg 
mind a két szövegalkotási feladatot. 

A szövegek értékelése nyilvánvalóvá tette, hogy a szövegalkotás folyama-
tában a diákok két egymásra csúszó mintához igazodnak. Az iskolai követel-
ményrendszer érvényesül a feladat megjelölte kommunikációs helyzet által 
megkívánt műfajhoz, szövegfajtához való ragaszkodásban, illetve a megtanult 
fogalmazástechnikai szabályok betartásának az igényében; iskolán kívüli (való-
színűleg környezeti hatásokra alakult) minták formálják az ábrázolandó való-
sághoz való viszonyulást, az élmények értelmezését és rendezését alakító maga-
tartásformát, illetve az esztétikai minőségeket meghatározó ízlést. A két külön-
böző kódra működő minta egymástól való nagy távolsága eredményezi a szöve-
gek zavaró kétarcúságát. 

A vizsgálat második szakasza a 2008-2009-es tanév első félévében bonta-
kozott ki. A vizsgálat kiterjesztett mintával valósult meg; az elméleti középisko-
lába járó diákok mellett a mintában szerepeltek szakközépiskolások és egyházi 
középiskolába járó tanulók is, illetve a városi diákok mellett falun élő, kisváros-
ba ingázó tanulók és az egyházi iskola bentlakásos vidéki diákjai is. Az elméleti 
középiskolákból négy osztály (informatika, matematika-fizika, természettudo-
mány-kémia, intenzív idegen nyelv), az egyházi iskolából két osztály (humán), 
a szakközépiskolákból három osztály alkotta a mintát. Minden iskolából minden 
évfolyam (9–12. osztály) részt vett a vizsgálatban. A minta számokban: 400 
diák az elméleti, 192 az egyházi középiskolából, 240 szakközépiskolás; össze-
sen 832 tanuló. 

Az második szakaszban a leíró fogalmazást írták meg. 
A vizsgálat harmadik szakasza a 2009-2010-es tanév első félévében valósult 

meg. A mérésben ugyanazok az iskolák és ugyanazok a szakirányú osztályok 
vettek részt. Csak számbeli különbség van a két minta között: 368 diák az elmé-
leti, 112 az egyházi középiskolából, 252 szakközépiskolás; összesen: 732 tanuló. 

A harmadik szakaszban az elbeszélő fogalmazást írták meg. 
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3. Az értékelés elméleti alapjai 

A vizsgálat elméleti alapozásához egy olyan stíluskoncepciót választottam, 
amely a stílus jelenségét minden nyelvi megnyilatkozás összetevőjének tekinti 
(tehát stilisztikai vizsgálat tárgyát képezhetik a diákok szövegművei); illetve 
amely lehetővé teszi, hogy a stílust viszonyjelenségként ragadjam meg (a diákok 
nyelvi megnyilatkozásai szociokulturális kontextusban vizsgálhatók). Ez a sti-
lisztika (Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája) nyelvészeti szem-
pontból pragmatikai és kognitív, kommunikációelméleti szempontból interakciós, 
nyelvfilozófiai szempontból pedig hermeneutikai alapozású. (Tolcsvai 1996, 17) 

Az elméleti alapozáshoz választott stilisztika olyan nyelvi modellre alapoz, 
amely a nyelvet, mint a kultúrát alkotó szemiotikai rendszerek egyikét határozza 
meg; a nyelvet olyan közös jelentéspotenciálnak tekinti, amely egyként része a 
tapasztalatnak és a tapasztalat személyközi értelmezésének. (Halliday 1978, 1-2) 
A nyelvet nem eszközfogalomként, hanem szubsztanciafogalomként definiálja. 
Eszerint „a nyelv egyén, közösség, egyéni tudás és cselekvés, valamint közösségi 
hagyománymondás közötti viszonyban folyamatosan konstituálódó szemiotikai 
rendszer, amely a múltbeli példák alapján különböző módon és mértékben férhe-
tő hozzá az egyének számára, s amelyet különböző módon és mértékben állandó-
síthat és/vagy módosíthat nyelvi megnyilatkozásaival (hozzájárulásaival) az 
egyén.” (Tolcsvai, 1996, 32) Ez a megközelítés a kutatás szempontjából azért 
lényeges, mert a nyelvi megnyilatkozások tanulmányozásához fontos tényező-
ként behozza a nyelvi szocializációt, amely alapvetően meghatározza az egyén 
nyelvi tudását. Ebben a felfogásban az anyanyelvi beszélő anyanyelvének azt a 
változatát sajátítja el, amelyet az a beszélőközösség beszél, amelybe beleszületik. 
Az anyanyelvnek ez a változata az anyanyelvi beszélő számára az alapváltozat 
vagy vernakuláris, amit a legjobban ismer, ami számára értékes változatként je-
lenik meg, és ehhez viszonyítja a többi, a szocializáció során megtanult nyelvvál-
tozatokat. Tehát az anyanyelvváltozatot adó beszélőközösség határozza meg az 
induló nyelvi horizontot, mert ez a közvetlen környezet alakítja az egyén szocia-
lizációját nyelvi tekintetben is. Az egyénnek tapasztalati úton szerzett nyelvi tu-
dása összetett, történetileg meghatározott, korlátozott (mert nem fedi le a teljes 
nyelvet, mint rendszert), de nem zárt (az egyén élete során változhat). 

Az egyén nyelvi szocializációjában két változat játszik igazán fontos szere-
pet: az alapváltozat és a főváltozat (az írott sztenderd és a közmagyar). (Péntek 
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2004, 16) A főváltozatba való szocializálás főleg az anyanyelvű intézményes 
oktatás feladata. 

Az iskolai anyanyelvi nevelés azzal a céllal avatkozik be az egyén nyelvi 
szocializációjának folyamatába, hogy az anyanyelvi beszélőt ösztönös nyelv-
használóból nyelvileg művelt emberré formálja, aki képes a különböző kommu-
nikációs helyzetekben a szituációhoz illő és annak megfelelő kulturált nyelvi 
megnyilatkozásra szóban és írásban. A kommunikációs és nyelvi képzésben az 
anyanyelv funkcionális és normatív használata érvényesül. A nyelvi normarend-
szer szociokulturálisan meghatározott mintarendszernek tekinthető, amely a 
nyelvi repertoáron belül eligazít a nyelvi megnyilatkozások közösségi érték-
rendszerében. A normatív szemlélet érvényesítése nem irányul regionális jegye-
ket hordozó anyanyelvváltozatok ellen, hanem egy szélesebb spektrumú kom-
munikációs kompetencia lehetőségét kínálja fel, amely által gazdagodik a kü-
lönböző beszédhelyzetben való tudatos nyelvi viselkedés eszköztára. 

Tehát az anyanyelvi oktatás egyik elsődleges feladata az anyanyelvi kompe-
tencia, az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. A kommunikatív kompetencia 
szociokulturális alapú értelmezését Hymes definíciója alapján Tolcsvai a követ-
kezőképpen fejti ki: „…az anyanyelvi beszélő saját megszólalása vagy mások 
megértése során a nyelvhez nemcsak mint rendszerhez viszonyul, hanem a 
nyelvhez mint saját tudásának egy részéhez, melyet a szituációhoz (a társadalmi 
szerepviszonyokhoz), a cselekvéshez, a kontextushoz köt, s mely így viselke-
désként valamilyen közösségi értékrendnek felel meg (vagy különbözik attól).” 
(Tolcsvai 1996, 35) Ez „a nyelvi kompetencia a stilárisan jó és rossz megkülön-
böztetését is magában foglalja.” (Péter 1974, 459) 

A stílusnak szociokulturális alapú megközelítése, amely a stílust a nyelvi 
megnyilatkozás értelemösszetevőjének tekinti, (amely egy viszonyrendszerben 
keletkező értelem), lehetőséget teremt a szöveg megformáltságának összetettebb 
tanulmányozására, mert a nyelvhasználat módja tanúskodik nemcsak a szöveg-
alkotó aktuális nyelvi horizontjáról, hanem arról is, hogy az általa alkalmazott 
nyelvi regiszterek milyen nyelvi értékrendszerben helyezhetők el, sőt felfedik az 
értékeket meghatározó kulturális mintát is. „Ha a nyelv tulajdonképpeni telje-
sítménye az, hogy ilyenformán kapcsolatokat, relációkat (…) hozzon létre, azaz 
valóságképző viszonyokat állítson elő, akkor a stilisztikai jegy olyan jelként 
válik megragadhatóvá, amely arra, a nyelvhasználatban újra és újra létrejövő 
kapcsolatteremtésre utal, amely során a beszélő és címzett és az őket körülvevő 
világ egymással egyfajta viszonyba lép.” (Anderegg 1977/1995, 248) 

A diákok írásos dokumentumainak elemzésében az alábbi definícióra tá-
maszkodom: „a stílus a tág értelemben vett kontextusnak, azaz a kommunikáci-
ós helyzetnek megfelelő nyelvi változat. A jeladó szempontjából a megfelelés 
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bizonyos nyelvi elemek kiválasztásában és összekapcsolásában valósul meg, a 
jelvevő számára a kontextusra vonatkozó járulékos információként jelentkezik, 
magában a szövegben pedig bizonyos elemek előfordulási gyakoriságának, il-
letve valószínűségének más, hasonló kontextusú szövegek (illetve egy empiri-
kusan megállapított kontextuális norma) gyakorisági értékeihez viszonyított 
arányaiban…”. (Péter 1978, 223) E stílusfogalom értelmezésének előnye, hogy 
figyelembe veszi a szövegalkotót, szövegbefogadót, szempontokat nyújt a szö-
veg megközelítéséhez, illetve utal a norma fogalmára. 

A fogalmazások javításában a nyelvi norma szerepét is figyelembe kellett 
vennem, hiszen a stílus alakulásában meghatározó szerepe van az orientáló min-
tának. Bartsch koncepcióját tekintettem irányadónak, aki a nyelvi normákat ille-
tően két típust különít el: a grammatikai jellegű szabályokat és a szociokulturá-
lis normákat. A grammatikai szabályok egy jól formált szintagma vagy egy jól 
formált mondat megalkotásának kereteit adják meg, tehát a nyelvi szabályrend-
szer szintjén irányítanak. A nyelvi norma ezzel szemben a megnyilatkozás 
szintjén irányít szociális szabályszerűségként, abban segít, hogy egy adekvát 
megnyilatkozásnak hogyan kell közösségi érvénnyel megfogalmazódnia az 
adott közösségben, szituációban, cselekvésben, kontextusban. (az összefoglalás 
Tolcsvai nyomán 1996, 56) A normának ez a fajta elkülönítése jól hasznosítható 
a tanulók szövegeinek vizsgálatában, mert a fogalmazások feltűnő sajátossága 
az a kettősség, amellyel a kétféle normához igazodnak: a nyelvtani szabályok 
betartásához szigorúan ragaszkodnak (az iskolai gyakorlatban a grammatikai 
megközelítésű norma áll a középpontban), a stílust alakító nyelvhasználati nor-
mák ellen sokszor vétenek. 

Vizsgálatomban támaszkodom arra a koncepcióra, amely a modern kor esz-
tétikai környezetében három művészeti szférát különít el: klasszikus, avantgárd 
és populáris kultúra, megállapítva, hogy „az együttélés nemcsak térbeli-időbeli 
egymás mellett lét, hanem láthatatlan szimbiózis.” (Almási 2003, 12) A mai 
művészetnek ez a hármas, feszültségektől, átfedésektől sem mentes univerzuma 
alakítja azt a kulturális hátteret, amelyben a középiskolások szocializációja 
megvalósul. Az egymástól radikálisan különböző művészeti szférák társadalmi 
presztízse is nagy mértékben különbözik: a klasszikus és avantgárd a szentesí-
tett, a populáris a fogyasztható kultúrát jelenti. Tehát a tanulók szocializációja 
egy ellentmondásokkal telített erőtérben bontakozik ki, ahol egymás mellett 
létező, egymástól radikálisan eltérő orientációs minták hatásai tartósan érvénye-
sülnek, és szinte egymás ellenében alakítják a tizenévesek környezethez, művé-
szethez, tudáshoz való viszonyulását, esztétikai beállítódását, és nem utolsósor-
ban a követendő cselekvési mintákat. 
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Az iskola által felvállalt, orientáló kulturális mintaként közvetített művelt-
ségeszmény a mai művészet hármas univerzumából kettőhöz kapcsolódik: a 
klasszikus művészethez, illetve ennek a klasszikus modernségben megújult 
formáihoz és a tömegízlés uralmát elutasító avantgárdhoz, tehát erős szálakkal 
kötődik a magas kultúrához Az iskola, mint oktatási intézmény azokat a ha-
gyományokat kívánja folytatni, amelyben az információk szűrésének elrendezé-
sének feladatát a tudomány és a művészet töltötte be. A tudás és műveltség köz-
vetítésének centrumában az írásbeliség áll, és olyan kódra épít, amely alkalmas 
a különböző szakdiszciplínákban rögzített, felhalmozott emberi tudás és mű-
veltség átadására. 

A harmadik művészeti paradigma, a populáris kultúra viszont annak a kör-
nyezetnek a kultúráját alakítja, amelyben a diák él. A környezeti hatásokra for-
málódó kulturális minta alapját a populáris kultúra által erőteljesen meghatáro-
zott tömegízlés alkotja. Ez utóbbinak a hatása annál is inkább erőteljes, mert a 
mindennapok világát uralja, az átlagos befogadó elvárásait veszi figyelembe, és 
olyan kódra épít, amely mindenki által érthető és élvezhető. A populáris kultúra 
legfőbb médiuma a képi kultúra (film, tévé, képes magazinok, video). Ami a 
képi információkat illeti, a populáris kultúra azért is válhat szinte egyeduralko-
dóvá az ízlés formálásában, mert az iskola (néhány speciális képzési forma ki-
vételével) nem tanítja meg a diákokat a szó legnemesebb értelmében látni, hiá-
nyoznak azok a „szemüvegek”, amelyeket a képzőművészet alkot meg és kínál 
fel, és amelyeken keresztül a világot érzékeljük. (Umberto Eco) Az iskola nem 
veszi tudomásul, hogy az információszerzés új lehetőségeinek a megjelenésével 
alapvetően megváltozik a szöveg és képi információ aránya. A diákok által ked-
velt képregényekben a szöveg már csak kiegészítője a vizuális információnak. 

Elméletileg ugyan kölcsönös átjárhatóság létezik a három szféra között, a 
gyakorlatban a megvalósulás a kialakult (kialakított) kulturális attitűdtől függ. A 
mindennapok gyakorlatában már a művészeti szférák bármelyikének szabad 
választása is problematikusnak bizonyul, hiszen a legnagyobb baj az, hogy „az 
egyenlet nem szimmetrikus”. A populáris kultúrán nevelkedett egyénben egy-
részt nem alakul ki az igény a magas kultúrára, másrészt nem rendelkezik azok-
kal a képességekkel, amelyek lehetővé tennék a belépést a szentesített kultúra 
„rezervátumába” Az iskola az általa felkínált közműveltséggel éppen ezt az 
esélyt kívánja megadni inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ugyan deklarált a 
szentesített és fogyasztható kultúra szabadon választhatósága, de a választás 
szabadságát korlátozza egyrészt a társadalmi presztízs, másrészt a kulturális 
attitűd minősége. A magas kultúra társadalmi presztízse magas a középiskolás-
ok körében, de a véleménynyilvánítás (az iskolai elvárásoknak való megfelelés 
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kényszere) és a tényleges gyakorlat (kulturális viszonyulás az őket körülvevő 
környezethez) között nincs összhang. Az arányok eltolódtak: a három művészeti 
szféra közül a populáris kultúra vált győzelmes közeggé, amely éppen hozzá-
férhetősége révén (korlátozott kódra épít) tömegízlést alakító tényezőként a 
modern tömegkommunikációs eszközöknek köszönhetően mindenkihez eljut. 

Felhasználom Bernstein korlátozott és kidolgozott kódra vonatkozó elméle-
tét, mert a kódbeli különbségek jól jelzik, hogy milyen kulturális hatások for-
málják a tanulók nyelvi megnyilatkozását (a populáris kultúra a korlátozott, a 
magas kultúra a kidolgozott kódra épít); illetve utalnak az anyanyelvi beszélő 
nyelvi szocializációjának társadalmi hátterére. Az egyik vagy másik kód hasz-
nálata azt is előre jelzi, hogy milyen nyelvi eszközkészlet áll a szövegalkotók 
rendelkezésére a szövegalkotási folyamatban. Például a korlátozott kód szűkös, 
szegényes, a kidolgozott kód gazdag szókincset kínál használóinak. Lényeges 
különbségek mutatkoznak a szintagma, illetve mondatalkotásban is. A korláto-
zott kód használóira jellemző a nyelvtanilag egyszerű, gyakran hiányos szerke-
zetű mondatok alkalmazása, a kidolgozott kóddal rendelkezők nyelvtanilag bo-
nyolult szerkezeteket hoznak létre mind a szószerkezetek, mind a mondatok 
szintjén gondolataik kifejezésére. A korlátozott kódra jellemző a jelzők és hatá-
rozó korlátozott és merev használata, a kidolgozott kódra a sokszínű, gazdag és 
árnyalt jelző-, illetve pontos és szabatos határozóhasználat. Ez a szempont külö-
nösen lényeges a tájleíró szövegek vizsgálatában, hiszen a megfelelően alkal-
mazott határozói viszonyok alapján idézhető fel a térbeli látvány, illetve a hatá-
rozói viszonyok következetes használata összefüggésben van a választott szer-
kesztési elv egyértelmű érvényesítésével. 

Különbségek ragadhatók meg a nyelvi megformálás precizitásában is: a 
korlátozott kód kedvez a pontatlan, elnagyolt megfogalmazásnak, a kidolgozott 
kód lehetővé teszi a világos, szabatos árnyalt kifejezést. A nyelvi megformálás 
szabatossága és világossága kulcsfontosságú a szöveg fogalmi kidolgozásában. 

A kétféle kód használata nemcsak nyelvi, hanem társadalmi rétegzettséghez 
is köthető. Berstein bebizonyította, hogy társadalmi osztályokra, sőt családtípu-
sokra is jellemző egyik vagy másik kód használata. A társadalom alsóbb osztá-
lyainak tagjai a korlátozott, a közép és felső osztályokhoz tartozók a kidolgozott 
kód használatát részesítik előnyben. A pozícióorientált családokban a korláto-
zott kódot, a személyorientált családokban a kidolgozott kódot használják a 
kommunikációban. 

Az iskola által felkínált nyelvhasználati minta a kidolgozott kódra épít, mert 
ez alkalmas a különböző szakdiszciplínákban rögzített, felhalmozott emberi tu-
dás és műveltség átadására. Az anyanyelvi nevelés feladatai közé tartozik az is, 



 42

hogy tudatosítsa az anyanyelvi beszélőben annak fontosságát, hogy a kommuni-
kációs kontextus függvényében kell egyik vagy másik kódot használni: szemé-
lyes kontextusokban alkalmazható a korlátozott kód, nyilvános beszédben már 
nem, a másik kódra van szükség. Nyomatékosítani kell azt is, hogy a kontextus 
megértése szerepet játszik az üzenet megértésében. 

A javított fogalmazások vetették fel a giccsjelenség tanulmányozásának a 
szükségességét, hiszen a jelenség különböző megnyilvánulási formáit maguk a 
tanulói szövegművek mutatták fel. A giccs szöveget formáló hatásának vizsgá-
latában támaszkodtam Moles elméletére, aki a giccset egyetemes, állandó, nagy 
hatókörű társadalmi jelenségként tárgyalja. A befogadásesztétika elveit érvé-
nyesítve határozza meg a giccsviszonyt, mint a befogadó és a tárgyak (tágabb 
értelemben a környezet) közötti sajátos viszonyt. Véleménye szerint a giccsal-
kotás lényeges jegye a funkciónak való meg nem felelés vagy a funkciók keve-
rése, halmozása, vagy éppen a funkciótalanság, amely nemcsak az alkotás for-
mai jegyeit határozza meg, hanem kihat a hozzájuk való befogadói viszonyra is. 
A giccsnek ez az értelmezése, amely a jelenséget kulturális összefüggésekben, 
mint a környezettel való mindennapi kapcsolatnak a problémáját ragadja meg, 
jól hasznosítható a vizsgálatban, hiszen a diákok szövegei azt tükrözik, hogy a 
giccshatás érvényesülése a befogadó környezetéhez való közelítésének sajátos 
módozatából fakad. 

Felhasználtam Dorfles koncepcióját is, aki az esztétikai környezet változá-
sainak függvényében követi nyomon a giccs térhódítását, amely „olyan hata-
lomra tesz szert, amellyel bajosan szegülhetnek szembe írások, intelmek, tilta-
kozások.” (Dorfles 1986, 9) A jelenséget a kortárs társadalom tipikus megnyil-
vánulásának tartja, terjedésének okát a kulturális eliparosodásban jelöli meg. 
Hangsúlyozza, hogy kapcsolat van a giccsjelenség térhódítása és a művészet 
reprodukálására és közvetítésére szolgáló eszközök elterjedése között. A re-
mekművekről készített olcsó másolatok csak látszatra gyarapítják a műveltséget 
és az ízlést, inkább arra ösztönzik a közönséget, hogy ugyanazon szintre helyez-
ze az eredetit és a másolatot. (Dorfles 1986, 31) Eredeti és kópia felcserélhető-
sége alapvetően változtatja meg a befogadói magatartást. Elsorvasztja az em-
berben azt a képességet, hogy külön tudja választani a művészetet és az életet. 
A környezet mindennapi dolgainak és a műalkotások funkcióinak keverése pe-
dig kedvez annak a gyakorlatnak, amely elemeket úgy emel át egyik kulturális 
mintából a másikba, hogy megfosztja őket eredeti funkcióiktól, vagyis más célra 
használják, mint amire eredetileg szánták őket. 
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4. A szövegművek általános jellemzői 

A diákokkal megíratott fogalmazások, sem a leíró, sem az elbeszélő jelle-
gűek nem tükrözték a minta település, iskolatípus és évfolyamok szerinti réteg-
zettségét. Pontosabban: a rétegzettség csak olyan változók mentén valósult meg, 
amelyek nem álltak a vizsgálat középpontjában. Az osztályok (9–12.) szerinti 
különbség megnyilvánult a szövegek terjedelmében: évfolyamról évfolyamra 
fokozatosan nőtt a terjedelem (ez különösen szembetűnő az elbeszélésekben), 
de a szövegek minőségét formáló jegyek nem változtak. Ez azt jelenti, hogy a 
középiskolai képzés négy éve alatt számottevő változás a nyelvi és kulturális 
kompetencia viszonyában nem következik be. 

Az iskolatípus szerinti különbséget jelezte a helyesírás színvonala: a szak-
középiskolások sokkal több helyesírási vétséget követnek el, mint elméleti kö-
zépiskolába járó társaik, de a stílusvétségek számában és előfordulási gyakori-
ságában jelentős különbségek már nincsenek. A szakközépiskolások szegé-
nyebb szókinccsel rendelkeznek, mint az elméleti középiskolás társaik, de az 
irodalmi jellegű szöveg létrehozására való törekvésük, a stílus díszítésére való 
hajlamuk arról árulkodik, hogy ugyanazokhoz a mintákhoz igazodnak, legfel-
jebb a rendelkezésükre álló nyelvi eszköztár szűkös volta korlátokat jelent a 
törekvéseik megvalósításában. Külön kutatás tárgya lehet a középiskolások szó-
kincsének vizsgálata. 

A különböző szakirányú osztályok diákjainak fogalmazásai (mind a leíró, 
mind az elbeszélő) között jelentős minőségi különbségek szintén nem fordultak 
elő. A fogalmazásokat nem is lehetett a minta összeállításának szempontjai sze-
rint csoportosítani. A célkitűzést, hogy a középiskolai képzés négy éve alatt a 
szövegalkotási folyamatban bekövetkező változásokat nyomon kövessük, szin-
tén nem lehetett megvalósítani, mert jelentős minőségi változást nem tükröztek 
sem a leírások, sem az elbeszélések. A szövegművek sokféleségük és változa-
tosságuk ellenére az uniformizmus sajátos jegyeit mutatták mind a természetle-
írásokban, mind az elbeszélésekben. 

A szövegek általános jellemzését a minta teljes szöveganyagára alapoztam. 

4.1. A szövegek uniformizmusa 

A tájleírások egyik legfőbb jellemzője, hogy valós elemek kombináció-
jából fiktív világok épülnek ki, a természeti elemekből valamilyen sajátos 
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montázstechnika segítségével mesterségesen megalkotott természet teremtődik, 
amely hozzáidomul a diákok szépségeszményéhez, amelyben nem érvényesek a 
perspektíva általános szabályai, és ismeretlenek a biológiának, illetve a fiziká-
nak a természetrajz órákon tanult törvényei. 

Tipikus példa: „A kacsák a hűs tó vizében úszkálnak. Alattuk a kis és nagy 
halak fickándoznak. Fölöttük pedig madarak keringenek, a halakra fenvén a 
fogukat. A tó mellett egy barlang van, amelynek kijárata előtt egy medve bá-
mészkodik. A fákon madarak rakják a fészküket, csendbe lenn pedig mókusok 
gyűjtögetik a mogyorót. Odébb egy szarvas család legelészik nyugodtan.”9 A 
leírás minden eleme valóságos, csak éppen az együttesük által keltett hatás 
nem az. A térviszonyokat jelölő nyelvi elemek megtalálhatók a szövegben, 
használatuk még változatosnak is tekinthető (határozóragos névszó, határozó-
szó, névszó és névutó kapcsolata), de úgy rendeződnek a központi elem (tavon 
úszó kacsák, illetve maga a tó) köré, hogy nem beazonosítható az a nézőpont, 
ahonnan látni lehet a láthatatlant (a tó vizében fickándozó kis és nagy halakat) 
és a láthatót (a levegőben keringő madarakat). Nincs tájékozódási pont, amely 
a fentinek és a lentinek, a közelinek és a távolabbinak a jelentését a kontextus-
hoz kapcsoltan adná meg. Nemcsak az állatok egymásmellettiségének a csen-
des idillje valószerűtlen, hanem a hozzájuk rendelt cselekvések gépiesen ismét-
lődő volta is: a kacsák úszkálnak, a halak fickándoznak, a madarak fészket 
raknak, a mókusok mogyorót gyűjtenek, a szarvasok legelésznek, és mindezt a 
medve bámulja (ha a diák következetes lenne, akkor a medve szamócát vagy 
málnát szedegetne). 

Valószínű: az összhatás természetéből fakad az, hogy a diákok által ábrázolt 
tájak, bár különböző földrajzi nevekkel jelölik őket, mégis meglepően hasonlí-
tanak egymásra, akár városon vagy falun élő tanuló szövegéről van szó, akár 
hazai, akár valamilyen európai tájat ábrázolnak. A virágos réten (bárhol találha-
tó) megjelenik a virágról virágra szálló pillangó, a nektárt szorgalmasan gyűjtő 
méhecske, a ciripelő tücsök, a fűben futkározó hangyák, a virágok szirmain a 
katicabogár. Az ábrázolt tájak csak megnevezéseikben sokfélék, mert meglepő a 
nagyfokú uniformizmus, ami az összképet illeti. Néhány elemből épülnek fel, 
kombinációjukat pedig ugyanaz a stíluseszmény alakítja. Feltételezhető, hogy a 
diákok stíluseszménye felelős a természetábrázolás uniformizált képéért. Ezt 
látszik alátámasztani (a diákok szövegei mellett) az a közvélemény-kutatás, 
amely azt próbálta feltérképezni, hogy milyen az a kép (képzőművészeti alkotás), 
amelyet az átlagember a leginkább kedvel, illetve milyen az, amelyet elutasít.  

                                                 
9 Az idézett szövegrész diák fogalmazásából való. A továbbiakban a nem jelölt idézetek 
diákok fogalmazásaiból származnak. 
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A vizsgálat az 1990-es évek derekán az Amerikai Egyesült Államokban indult 
egy itt élő orosz szerzőpáros (Vitalij Komar és Alekszandr Melamid) kezdemé-
nyezésére, majd kiterjedt Oroszországra és más európai államokra, összesen 
tizenöt országra. A felméréseket kiválasztott, az ország lakosságát reprezentáló 
célcsoporton végezték.10 Az eredményeket értékelő művészek a legmeghökken-
tőbbnek azt tartották, hogy a soknemzetiségű, magát multikulturálisnak tartó 
ország (Amerikai Egyesült Államok) polgárai nem a képek sokféleségére sza-
vaztak, hanem a válaszokat összegző statisztikák egy meglehetősen uniformizált 
képet eredményeztek. Az oroszországi mérésekből pedig az is kiderült, hogy a 
képzőművészeti ízlést vizsgálva, az oroszok stíluseszménye megegyezik az 
amerikaival. A művészek legmeglepőbbnek azt tartották, hogy az absztrakt mű-
veszettel szemben minden nemzet (kivéve a hollandokat) a figurativitást helyezi 
előtérbe. A legtöbben mindenhol természeti tájat akarnak látni a festményen, 
lehetőleg vízpartit, kékesen hullámzó dombokat a háttérben, dús növényzetet, 
méregzöld lombozatú erdőt, kedves állatokat a természet ölén. Az eredmény így 
összegezhető: a legkedveltebb képek minden estben abba a kategóriába esnek, 
amit az értelmiség giccsnek nevez, a legkevésbé kedvelt képek viszont a szakér-
tők által „magas modernizmusnak” nevezett jelenségcsoportba sorolhatók. (Se-
bők 2003, 136) 

Vajon véletlen az, hogy a diákok fele festményhez hasonlítja a tájat? Olyan 
festményhez, amelyet a tömegízlés alakít, amely szemben áll a művészettörténet 
kánonjával? A táj szépségének hangsúlyozására leggyakrabban alkalmazott ha-
sonlat: olyan szép volt, mint egy festmény. „Az erdő a falunk mellett van. Cso-
dálatos látvány tárult elénk. Mintha az egész táj fehér selyemmel lenne beborít-
va. Az erdő szélétől lehetett látni a falut is. Akár egy festmény.” 

Az ábrázolásban irányadó nem az érzékelhető, tapasztalható valóság, hanem 
az a mentális festmény, amely megtestesíti a szép tájat. Ezekben az esetekben a 
festmény metaforaként jelenik meg. 

A valóság és tájeszmény viszonyára világítanak rá azok az eljárások is, 
amelyekkel a másolatot (fénykép) vetítik vissza az ábrázolandó tájra, a másolat 
az eredeti fölé kerekedik. Ugyanez a jelenség fogalmazódik meg Marshall 
McLuhan híres anekdotájában, amelyben az anyuka arra a megjegyzésre, hogy 
milyen szép gyermeke van, így válaszol: „Ó, az semmi, ha látná a fényképét!” 
(idézi Sebők 2003, 77). 

Példa erre a sajátos eljárásra: „Végre beköszöntött a tél. Nagy csillag formá-
jú hópelyhekben teríti December a takarót a falura. Minden fehér ruhát ölt, csupa 

                                                 
10 A vizsgálat részletei megtalálhatók: Sebők 2003, 134–135. 
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fény árad szerteszét. A falu neve Holló, s Hargita megyében található. Piciny 
házikóiból áradó fény még titokzatosabbá teszik a tájat. E falucska körül zölden 
húzódik az erdő, amely csupa fenyőkkel pompázik. A daliás fenyves-sereg ki-
tartóan tűri a rohanó szél csipdeléseit.” A terjengősen folytatódó, részleteket 
felvillantó, de az ábrázolásba új elemeket nem hozó leírás zárása: „De mégis 
gyönyörű látvány tárul elénk a Boros patak hídjáról, hiszen teljesen visszarepít a 
múltba ez a fényképszerű valóság.” Az ábrázolási technika eleve kizárja, hogy a 
bemutatott tájat hitelesítő autentikus természetélmény jelenjen meg; a másolat 
másolata épül ki a szövegben. 

Arra is van példa, hogy maga a szövegíró kérdőjelezi meg az ábrázoltak hi-
telességét. „Lent a völgyben a dombvidék színes, tarka. A pompás színek egy-
beolvadnak, elmosódnak, elbűvölve a szemet, észt és gondolatot. Nem hű, nem 
valódi e táj. – mondhatod. A vörös, a sárga, zöld, kék színek mind megtalálha-
tóak, a színkombinációk végtelenjéről tanúskodnak. A kék ég, a színes növény-
zet, a halványzöld, sápadt fű mind az ősz szépségéről tanúskodik.” Miután leírja 
a színpompás dombvidéket, így zárja a leírást: „A nyüzsgő rágcsálóvilág már a 
múlté, kissé kietlen, fagyos minden.” A szöveg nemcsak az ábrázolt táj valódi-
ságát kérdőjelezi meg, hanem a leírás hitelességét is, hiszen a „kietlen, fagyos 
minden” állításnak ellentétét bizonyította a színpompát hangsúlyozó természeti 
bemutatás (kétszer fordul elő a szín, kétszer a színes szó, négy színt jelölő szó 
tölt be jelző szerepet). 

Az elbeszélések legfőbb jellemzőit a panelekből való építkezés alakítja; a 
történetek a „láttam már valahol” érzését keltik. Az elbeszélő fogalmazások tör-
ténetformálási technikái abból a mechanizmusból is megsejtetnek valamit, amit 
Umberto Eco írt le, amelyet az intertextualitás éltet, és amelynek a lényege, 
hogy egész sorozatok készülnek ugyanabból az alapanyagból. A diákok történe-
tei is ismerősek: a történetek váza ugyanolyan, a részletek különböznek; a motí-
vumok egyik történetből vándorolnak a másikba, a figurák csak öltözetet és 
helyzetet váltanak, de ugyanazok maradnak. 

Jellegzetes példa: „Pistike, egy tízéves kisfiú, nagyon szeretett volna meg-
tanulni korcsolyázni, mert irigyelte társait, akik minden télen nagyon jól szóra-
koztak a jégen. Mivel családja nagyon szegény volt, nem reménykedett abban, 
hogy valaha neki is lesz korcsolyája. De egy novemberi napon, barátja, aki gaz-
dag volt, és már kinőtte korcsolyáját, neki ajándékozta, a kisfiú nagy örömére.” 
A következő rész a kisfiú örömét ecseteli, várakozását az első hó után, elképzelt 
epizódok villannak fel arról, hogy száguld a jégen, mindenki elismerését kiér-
demelve. „Hamarosan el is jött a várva várt nap, és minden gyerek vidám kacaját 
hallani a korcsolyapályáról. Pistike is felvette az övét, és nagy csodálkozására 
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mindenki segíteni próbált neki „még azok is, akik eddig őt lenézték szegénysége 
miatt.” Következik a tetőpont előkészítése: „Pistikének egyedül kellett szembe-
szállnia a jéggel. Ment is neki egy darabig, de egy gyors korcsolyázó egyszer 
csak közeledett feléje, annyira gyorsan, hogy nem tudott lefékezni, és össze-
mentek.” A tetőpontot a baleset bekövetkezése alkotja, ezt követi a suta befeje-
zés: „Pistikét barátai nagy fájdalmak közepette vonszolták félre a pályáról. 
Megígérte magában, hogy ezentúl soha többé nem fog korcsolyázni.” 

A szövegalkotó által mintának választott történetváz egyike a legnépsze-
rűbbnek: a szegény gyermek megpróbáltatásai. Ezekben a történetekben a sze-
génység állapota a kiindulópont, a hiány feloldása (a főhős ajándékba kapja a 
korcsolyát) indítja a cselekmény kibontását. A váz alkalmas megható történet 
elbeszélésére, hiszen lehet részletezni a szegénység kellemetlenségeket okozó 
vonásait, ábrázolni a hős vágyakozását valami olyan dolog után, amely minden-
kinek van, csak neki nincs, és nem utolsósorban el lehet játszani az adakozó 
felemelő, jólelkű szerepét. 

Nem személyesen átélt életesemény formálódik történetté, hanem az emlé-
kezetben elraktározott történetvázak aktivizálódnak és aktualizálódnak azáltal, 
hogy az elbeszélő rádolgozza a részleteket. Ennek a „fordított” technikának a 
lényegére világít rá Cindy Sherman eljárása, amellyel létrehozta Fiktív állóké-
pek című sorozatát. A kritika azt tartja a kiállításról, hogy „a retorikus fotólátás 
és tömegfilm által közvetített klisészerű viselkedésminták mibenlétének zseniális 
feldolgozása, szemléletes láthatóvá tétele, és alapos elemzése.” (Sebők 2003, 151) 

A művésznő eljárása: miután tucatnyi, jobbára másodosztályú tömegfilmet 
megnézett, megkísérelte ezeket leegyszerűsíteni, bizonyos algoritmusokra leve-
zetni őket. Eljutva azokhoz a klisészerű szerepekhez, amelyeket ezek a filmek 
cselekvési mintaként kínálnak fel nézőiknek, a szerepeket eljátszotta, majd a 
szerepjátszásról készült fotókat filmből vett állóképek gyanánt állította ki. Hatá-
suk azért különleges, mert nem az eredeti határozza meg a kópiát, hanem a kó-
pia serkenti az eredetit, a mindenki képzeletében más-más narratíva létrejöttét. 
A filmbeli történet újraalkotásához a néző segítséget a tömegkultúrából kap. 

A kópia „eredetit” meghatározó voltára jó példa az alábbi elbeszélés, amely 
egyben azt is bizonyítja, hogy a szövegalkotó a történet újraalkotásához orientá-
ló mintát a tömegkultúrából kap. A semmitmondó részletek kidolgozása, a sze-
replők elnagyolt jellemzése, a banális cselekvési helyzetek, az emberi gesztusok 
mesterkéltsége, a szerepekben való pózolás, mind a populáris kultúra jegyeit 
hordozzák magukon. 

„Júlia fáradtan ébredt aznap reggel. A szobába már régen besütött a napfény 
és a lány látta a fényben úszó porszemcséket, ahogy az ablak felé nézett. Jobb 
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kezével az óra felé nyúlt, de csak a levegőt markolászta… Lassan kikecmergett 
az ágyból és lábaival idegesen matatott a földön a papucsa után. Mikor végre 
megtalálta, ráérősen sétált az ajtó felé, hogy egy pillantást vessen a folyosó falán 
függő nagy, kerek órára. Tizenkettő. Már inkább dél, mint reggel, állapította meg 
egykedvűen és egy lépést tett előre a fürdőszoba felé.” A részletezést az a moz-
zanat szakítja meg, amely egyben elindítja az eseményeket is: „Megbotlik egy 
piros dobozban” – következik a kék szalaggal átkötött doboz bemutatása –, a 
dobozban ajándék, egy korcsolya és a „levélke”: „Várlak ma délután háromkor a 
tónál. Boldog születésnapot! Ádám” Ezután az elbeszélő kedvtelve részletezi a 
találkára való készülődés folyamatát (öltözködés, lelkiállapot, ez utóbbi csupa 
közhellyel megvalósítva), majd egyből a tónál találjuk a szereplőt, ahol a fiú vár-
ja a jégen, de hamarosan kiderül, hogy Ádám nem tud korcsolyázni. Ez különö-
sebb bonyodalmat nem okoz, mert a lány boldogan korcsolyázik, a fiú elragadta-
tással szemléli, közben „epekedő” pillantásokat váltanak egymással. „A délután 
gyorsan telt. Estefele a lány halványan elmosolyodott, közel bújt a fiú arcához és 
a fülébe súgta: Köszönöm az ajándékot.” A tetőpontot előkészítő baleset sötéte-
dés után történt. „Éva (?!) éppen a parton beszélgetett egy barátnőjével, amikor 
egy kiáltást hallott, és a tó felé pillantva Ádámot látta egy segítségért kiáltó gye-
rek felé haladni, aki alatt betört a jég. Nem telt sok időbe a mentés.” A befejezés 
Ádám megdicsőülése: hősként ünneplik, mert nagy tettet hajtott végre. 

A készen kapott történetvázra (a kisember hőssé válásának álma, kiegészülve 
a szerelmi szállal) ráépülő részleteknek az lenne a funkciója, hogy az alapanyag-
ból egy újabb változatot hozzon létre, mintegy hitelesítve a történetet. A részle-
tek egymáshoz illesztésének következetlenségei viszont ezt nem teszik lehetővé. 
Még az egyik főszereplő azonossága sem marad meg: a lány Júliaként ébred (a 
névválasztást a szerelmi szál magyarázza, – lásd a Júlia és Szilvia szentimentális 
történetek népszerűségét a középiskolás lányok körében), de a történések fordu-
latait Évaként éli meg (a névcserét a hőssé válást követő „paradicsomi” idillhez 
kapcsolódó képzettársítás eredményezhette). Nincs magyarázata annak, hogy a 
főhős, aki nem tud korcsolyázni, miért éppen korcsolyát vesz ajándékba a barát-
nőjének, és találkára miért a korcsolyapályává alakult tóhoz hívja. Egyébként 
azt, hogy tél van, csak abból lehet sejteni, hogy a lány viszi magával a korcso-
lyát, bizonyossá akkor válik, mikor a találkozásra sor kerül, a jégen. Az elbeszé-
lő a cselekménybonyolítás szempontjából kevésbé fontos mozzanatokat részletez 
(felébredés, öltözködés), releváns mozzanatokat pedig elintéz egy mondattal 
(például: a baleset bekövetkezése, illetve a mentés pillanatai). 

Az elbeszélő szövegek olyan világokat építenek ki, amelyek távolról hason-
lítanak az igazira, de amelyekben minden (cselekménybonyolítás, hősök, tér és 
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idő) alárendelődik az érdekesség és „eredetiség” követelményeinek. Az érde-
kességre való törekvés a cselekménybonyolítás váratlan fordulataiban és a be-
épített bizarr ötletek nagy számában érhető tetten, illetve jelentkezik a tér- és 
időviszonyok ábrázolásában. A legfurcsább megoldásokat az eredetiség kitűzött 
céljának a megvalósítása eredményezi: a jól ismert, meghatározott algoritmus 
szerint működő történetvázakra dolgozzák rá a részleteket, amelyek valóban 
„eredetiek”, csak a hatásuk nem megfelelően kiszámított, mert megtörik az el-
beszélés időszerkezetét, az eseményeket átlendítik a virtuális világba, megkér-
dőjelezik az elbeszélés előző részének hitelességét, komikumot eredményeznek 
ott, ahol a történések drámaiak. Ezek fényében úgy tűnik, hogy az eredetiségre 
való törekvés mögött az újdonságszomj húzódik meg, amelynek egyedüli célja 
az újdonság maga, és, mivel hiányzik belőle mindenfajta tartalmi vagy esztéti-
kai motiváció, gyakran elősegíti a giccs megjelenését. 

4.2. A giccshatás jelentkezése 

A műfaji sajátosságokból adódó különbségek mellett a fogalmazások 
(mind a leíró, mind az elbeszélő szövegek) meglepően hasonló jegyeket mu-
tatnak az élményanyag (természeti élmény vagy valamilyen életesemény) fel-
dolgozási módjában. Mind a tájleírásokból, mind az elbeszélt történetekből hi-
ányzik az ábrázoltakat hitelesítő élményszerűség. A hiány a feldolgozás miként-
jét meghatározó magatartásból fakad, abból a sajátos viszonyulásból, amelyet a 
szakirodalom giccsnézőpontként határoz meg: „…a befogadó közelítése a 
művészeti és természeti látványhoz, az a sajátos szemszög, amelyből szemlél-
ve ezek rögtön alantassá, hamissá, érzelgőssé, valótlanná válnak.” (Dorfles 
1986, 31) Ezzel egybecseng egy másik definíció, amely szintén sajátos maga-
tartásként ragadja meg a giccsjelenség lényegét. Eszerint: „a giccs inkább az 
ember és a dolgok közötti kapcsolat, mintsem dolog; inkább melléknév, mint 
főnév; egész pontosan: a környezethez való viszony esztétikai módozata.” 
(Moles 1996, 20) 

A giccsjelenség paradox helyzetek sorát teremti meg. A tájleíró fogalmazá-
sokban a szövegalkotó a perspektíva törvényeit figyelmen kívül hagyva a látha-
tatlant is ábrázolja, a térbeli és időbeli kiterjedés, egyébként nyelvi eszközökkel 
(határozókkal, határozó ragos névszókkal) kifejezett valóságát egy pillanat alatt 
felszámolja a leszűkített térben kibontakozó szimultán cselekvések bemutatásá-
val. Az érzékelhető világot úgy mutatja be az érzéki hatásokra (látás, hallás, 
szaglás) utaló nyelvi eszközökkel, hogy az ábrázolás esztétikai módozata ta-
gadja a valóság hitelességét, autentikusságát. A giccsnézőpont szertefoszlatja a 
valóság illúzióját. 
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Példa: „A nap fénye visszatükröződik a tó vizének felszínéről, és a magas-
ból a csillogástól szinte nem látni semmit, csak a szomorúfűzt, melynek ágai 
belehajolnak a vízbe. Madarak csiripelése hallatszik a tó körül, meg a nádasban 
ugráló békák brekegése. Pompás színekbe van öltözve a természet, a tó körül 
lila virágok illatoznak, lepkék röpködnek a víz fellett és rájuk vadászva ugrál-
nak fölfelé a zöldes-barnás békák. A szomorúfűz hosszúkás levelein harmat-
cseppek csillannak meg a nap sugarainak érintésére. Ébredezni kezdenek az ál-
latok is, a halak egy csomóban úszkálnak. A békák rettegve ugrálnak szerteszét 
egy sikló láttán, ki büszkén, fejét feltartva úszkál, mintha ő lenne a tó királya. 

– Tavasz van! – hirdetik a bogarak előbújva a föld mélyéből. A tó környé-
két ellepik a különféle állatok, nyílnak a virágok, egyre színesebb, illatosabb 
lesz a környék. A tó melletti réten egy csorda őz ugrál a tó felé, vizet inni. A 
távolban egy kis nyuszit kerget két lompos farkú, ravasz róka. A természet fel-
ébredt, föntről zöldes, lilás, fehéres színben tündököl a táj, gólyák érkeznek és 
elfoglalják régi helyeiket. Újra életre kelt a természet, s minden azt hirdeti, 
hogy: Megjött a tavasz!” A leírásban a giccsnézőpont helyettesíti azt a nézőszö-
get, amelyből szemlélni lehet a térbeli látványt, és ezzel megsemmisíti azt a le-
hetőséget, hogy a térbeliség érzékeltetése megvalósulhasson a leíró közlésben. 
A szövegben megjelenik ugyan egy olyan térbeli vonatkozás (a magasból), 
amelyet látószögnek vélhetünk, de az ábrázolásban kiépülő látvány alapján ez 
beazonosíthatatlan; a befejezésben újra ugyanez a látószög bukkan fel (föntről). 
Viszont a bemutatás részletező kibontása (harmatcseppek a szomorúfűz levele-
in, a tóban úszó halak, ugráló békák, földből előbújó bogarak) ellentmond a 
madártávlatból való láttatásnak, a közelítő szerkesztési eljárás következetes ér-
vényesítése ugyan ezt lehetővé tenné, de az állatvilág megjelenítésében a távolí-
tó eljárás valósul meg. A térbeli látvány felidézésének szándékát keresztezi egy 
másik törekvés: érzékeltetni szeretné a természet megelevenedését. Ezt a célt 
szolgálja az igék alkalmazása, de az igék csak a szinte kötelező (mert valami-
lyen sztereotípia szerint elvárt) cselekvéseket kapcsolják a természet élővilágá-
hoz (a virágok illatoznak, a lepkék röpködnek, a halak úszkálnak, a békák ug-
rálnak, a rókák nyuszit kergetnek). Ily módon a tavasz érkezésének torz és rész-
leteiben is pontatlan ábrázolása jön létre, viszont a giccsnézőpontból szemlélve 
lehet, hogy pompás és tündöklő. 

A giccsnézőpont hatása lehet annyira erőteljes, hogy a tájleíró szövegben 
felszámolja magát a tájábrázolást, a természeti környezet helyett annak szenti-
mentális idillekből ismert, semmitmondóvá egyszerűsített képe jelenik meg. 
„Egy kis nefelejcs nyitotta ma ki kék szemét. Egy sír mellé nőtt szegény, de 
nem tudja még, mi az a feléje magasló molett kődarab. Csak azt veszi észre, ami 
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szép, azt a sudár fenyőt a sírkő mellett s nem az őt körülvevő temetőt. De na-
gyobb ennél a világ. A temető mellett templom, tovább egy kicsivel házak és a 
sarkon egy kocsma van. Ezek között út vezet a messzeségbe, hol hegyek magas-
lanak ki a földből, ahol játszadozó bárányok mellett hevernek a juhászkutyák és 
nem messze furulyázó juhászlegény ül egy tölgyfa árnyékában. A magasból 
haragos felhők figyelik őket, melyek a napot akarják szürkeségük rengetegébe 
fojtani, de ez minduntalan kidugja egy-egy percre fejét és mosolyog még egyet 
az alant elterülő világra.” A romantikus irodalom rom- és temető-költészetének 
foszlányai ötvöződnek a szövegben a pásztoridillekből kiemelt elemekkel (ját-
szadozó bárányok, heverésző juhászkutyák, furulyázó juhászlegény). Az alkal-
mazott stíluseszközök (a nefelejcs, a felhők és a nap megszemélyesítése, az el-
koptatott, illetve nem megfelelő jelzők – sudár fenyő, molett kődarab –) szintén 
a giccshatást erősítik: nem érvényesül a stíluseszközöknek az a hatása, amelyért 
alkalmazták őket, vagyis, hogy érzékletessé tegyék az ábrázolást. 

A giccsjelenség teremtette helyzetek szép számmal fordulnak elő az elbe-
szélő fogalmazásokban is. A giccs elbeszélést alakító hatása mutatkozik meg 
abban, hogy a történetépítő cselekménymozzanatok, fordulatok egymásutánja 
állandó váltást eredményez. A váltás iránya a giccsjelenség szöveget formáló 
hatását mutatja: az eredetiség kifullad a banalitásokban, a valós mozzanatok 
abszurd helyzeteket teremtenek, a meghökkenteni kívánó ötletek suta megoldá-
sokban materializálódnak. 

Több fogalmazásnak is az lehetne a címe, hogy Születésnap a jégen. A bi-
zarr ötletre épülő, a valóságtól folyton elrugaszkodó, majd oda minduntalan suta 
módon visszahuppanó elbeszélések alapötletét inspiráló minta lehetett az a ha-
talmas méretű reklám, amely a giccs diadalát és mindenhol jelenlévő hatását 
hirdeti (Maros megyében például a Marosvásárhely és Segesvár nagy forgalmú 
útvonalán lehet látni), és amely arra csábítja a fiatalokat, hogy esküvőjüket egy 
tó közepén tartsák meg. A kép dús növényzetű nyári tájat ábrázol, kéken hul-
lámzó tó közepén sziget egzotikus virágokkal, ennek közepén mennyasszonyi 
ruhában karcsú nőalak. A táj jól ismert a diákok leíró fogalmazásaiból, az ábrá-
zolt jelenetnek pedig bármely elemét ki lehet cserélni egy másikkal, a képzelőe-
rőt beindító képként pedig alapja lehet egy bizarr történetnek. 

A történetek középpontjában egy születésnap megünneplése áll. Azt a szö-
vegművet mutatom be példaként, amelynek valóban ez a diák megfogalmazta 
címe. A bevezető részben megfogalmazódó követelmény: „Ez meglepetés kell 
legyen.”, előre vetíti, hogy a hétköznapok egyhangúságából kilépni akaró sze-
replők valamilyen váratlan, szokatlan, meghökkentő ötlettel indítják a bonyo-
dalmat. Az eredeti ötletnek, hogy a születésnapi ünnepséget a tó jegén rendezik 
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meg, mindenki örül: „Senki sem tudta a mosolyt levenni az arcáról, de próbál-
koztunk hétköznapiak lenni. Én voltam a főszervező, mindenki nekem segített.” 
Lázas tevékenység kezdődik, mindenki a megbeszélt terv szerint végzi a dolgát, 
csak egy baj volt: „Másnapra felmelegedést mondott a rádió. Február lévén, 
elég nagy volt a hideg, de pont akkor jött a tavasz. Minden megvolt, egyedül a 
jéggel volt baj…” Végre „elérkezett a nagy nap.”, Ebéd után „úgy gondoltuk, 
hogy most a legalkalmasabb időpont a meglepetésre: bekötöttük a szemét (az 
ünnepeltnek) és beültettük az autóba. Elmentünk a tóhoz és kiállítottuk a köze-
pére, és én kellett vigyem a tortát, a testvérem pedig a korcsolyát. El is indul-
tunk, közben a barátok ujjongva figyelték édesanyám arcát, de a testvérem 
megbotlott a kissé nedves és már darabos jégen, és a korcsolya kihullott kezé-
ből, súlyával betörte a hártyavékony jeget, az árva korcsolya pedig a víz alá 
bukkant.” 

Tehát a célt elérték: „A meglepő ajándék még meglepőbb lett, mivel min-
denki kacagva próbálta kihúzni a jéghideg vízből a magányos, elázott korcso-
lyát.” Azon már nem is csodálkozunk, hogy a hártyavékony jég megtartja a sze-
replőket, akiknek végül nem sikerül kihúzniuk a korcsolyát a vízből. 

A „remek ötlet” annyira hatalmába keríti az elbeszélőt, hogy a történet elő-
adása tele van ellentmondásokkal, következetlenségekkel, sőt abszurditásokkal. 
Például a tavasz egy napra időzített érkezése, az ünnepeltet hogyan tartja meg a 
hártyavékony jég, és lehetne sorolni, hiszen a szöveg minden bekezdése logikai-
lag ellentmond az előzőnek, csak látszólag igazodik a metonimikus történetfor-
málás szabályaihoz, hiszen az ok-okozati viszonyok nem érvényesülnek. Minél 
inkább előtérbe kerül a giccsmagatartás, annál inkább szétzilálódik a metonimi-
kus történetformálás, lazábbá, sőt szétesőbbé válik a cselekmény szerkezete, 
mert az eredeti ötletekből ihletődő részletek állandóan ellentétbe kerülnek az 
eseménybonyolítás logikájával. 

Az elbeszélésekben úgy adnak elő egyes szám első személyben története-
ket, mintha külső szemlélői lennének az eseményeknek. Például az egyik elbe-
szélésben a narrátor így fogalmaz, mikor megtörténik a baleset: „hirtelen eltűn-
tem a láthatárról…”. Az igéhez kapcsolódó lexikális és grammatikai informáci-
ók nem igazodnak az események időbeli elrendezéséhez, illetve ellentétbe ke-
rülnek velük; a szereplő vagy az elbeszélő túl gyakran esik ki szerepéből (elő-
fordul, hogy az elszólásként is értelmezhető nyelvi vétség is rávilágít erre, pél-
dául: „Egyszer csak kiesik az egyensúlyából”). Mindezek az autentikus élmény 
egységet teremtő erejének a hiányáról árulkodnak. 



 53

4.3. Az eklektikus jelleg 

A szövegek jellemzője az a zavaró kétarcúság, amely a szervesség, arányos-
ság és kiegyensúlyozottság hiányáról árulkodik; pedig ezen követelmények ér-
vényesítésének a fontossága hangsúlyozott a fogalmazástanításban (a tanterv 
előírásai szerint). A szövegek kétarcúsága azt sejteti, hogy létrehozásukban két, 
egymással ellentétben álló, két különböző kódra működő orientáló minta ját-
szott szerepet. Az egyik kulturális minta a környezeti hatásokra formálódó, a 
befogadói magatartást alakító, a másik a szövegalkotási folyamatot meghatáro-
zó. Az egyik a tömegkultúrához kapcsolódik, a másik az iskola által közvetített 
közműveltséghez. Tehát az történik, hogy az élményeket, tapasztalatokat rende-
ző befogadói és az ezeket formába szervező szövegalkotói magatartás közötti 
belső ellentmondás kivetül a szövegműre, meghatározva annak egyik legfőbb 
sajátosságát, az eklektikus jelleget. A belső ellentmondás abból fakad, hogy a 
két kulturális minta különbözőképpen viszonyul a művészi alkotáshoz, illetve 
különbözőképpen értelmezi a művészet társadalomban betöltött szerepét. A diá-
kok, amikor szövegalkotó tevékenységük folyamatában az iskolai elvárásokhoz 
kívánnak igazodni, akkor a magas kultúra mintáit tekinthetik példának (a közép-
iskolai irodalomanyag az irodalmi kánon szerint összeállított), de amikor a szö-
veg megformálásán dolgoznak, akkor a tömegízlés hatása „rejtett tanterv”-ként 
érvényesül, átveszi az irányító szerepet, és a hatás megtervezése már a populáris 
kultúrához igazított. 

A fogalmazások (mind a két típus) tükrözik a szövegalkotóknak azt a törek-
vését, hogy irodalminak tekinthető szöveget hozzanak létre. Ez az irodalomköz-
pontú anyanyelvi nevelésnek következménye, amely azt az elképzelést erősíti a 
diákokban, hogy a választékos, kifejező, árnyalt nyelvi megnyilatkozás kizáró-
lagosan az irodalmi nyelvre jellemző. Ez a törekvés a nyelvi kifejezés mikéntjé-
ben materializálódik a legszembetűnőbb módon, talán éppen abban, hogy töre-
kednek a nyelvhasználati normák betartására, igyekeznek választékosan fogal-
mazni, stílusalakzatokat és művészi eszközöket alkalmaznak azzal a céllal, hogy 
ábrázolásuk szemléletes, előadásmódjuk gördülékeny és fordulatos legyen. Vi-
szont a méltányolható és helyeselhető célokkal szemben a művészi megformá-
lás igényét tükröző eljárások, választott stilisztikai megoldások megvalósulá-
sukban más hatást érnek el, mint amilyenre tervezték őket. Az iskolai irodalmi 
elemzések tapasztalatai azt tudatosítják a diákokban, hogy a stíluseszközök al-
kalmazása kifejezőbbé teszi a nyelvi megnyilatkozást, de a szövegalkotási gya-
korlatokkal arra már nem tanítják meg őket, hogy a tartalmi-hangulati összefér-
hetetlenség stílushibát okoz, a képek csakis kontextusuk által működhetnek 
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képként, ha nincs funkciójuk az ábrázolásban, akkor csak fölösleges díszítő 
elemek, és a stíluseszközök nem helyénvaló használata nem szemléletes megje-
lenítéshez, hanem a jelentés torzulásához vezet. 

Az érzékletes megjelenítés céljával stíluseszközöket alkalmaznak, de még-
sem a megcélzott hatást érik el, mert nem megfelelő körből merítik a képek 
anyagát, vagy figyelmen kívül hagyják a szövegkörnyezet hangulati egységét. 
Példák tájleíró fogalmazásokból: „A messzi hegyek mögött, mint egy nagy pi-
ros paradicsom, lassan és áhítatosan nyugodott le a nap.” A szövegalkotó a ter-
mészeti látvány keltette ünnepélyes, a lélekben áhítatot keltő hangulatot (az áhí-
tatosan határozó utal erre) szeretné érzékeltetni a hasonlattal, viszont a hasonlót 
olyan körből meríti, amelynek látványa nem alkalmas a szépség keltette elra-
gadtatott érzés kifejezésére. Vagy irodalmi hatásokat nagy mértékben hasznosí-
tó szövegrész: „A lompos alkonyat sárgára festette a végtelenséget, s a lemenő 
felhők viola árnyalatai magaslottak ki a mindenségből. A szürke fák (teteje) 
vöröslöttek a sárga visszaverődésében, mintha vérző aranyat kent volna rá a táj 
merengő festője. A szürke fák alatt guggolt a lassan folydogáló holt víz ága, 
csörgedezése egybefolyik egy vén kácsa rikácsolásával.” Az irodalomórai isme-
retek hasznosulásának a paródiája is lehetne a szöveg, de nem ezzel a szándék-
kal keletkezett, a szövegalkotó „szép” szöveget szeretett volna létrehozni, a cél 
kedvéért eltekintett a fogalmi kidolgozás szabályaitól, csak arra volt gondja, 
hogy minél több stíluseszközt építsen be a szövegbe. A produktum így annak 
bizonyítéka, hogy a diákok szövegalkotási gyakorlatába nem épülnek be szerve-
sen a szövegértelmezés és -elemzés során szerzett tapasztalatok, vagyis az, hogy 
a stíluseszközök célirányos és gazdaságos alkalmazásával lehet megteremteni a 
szöveg stílushatásának egységét; a stílushatásnak pedig összhangban kell lennie 
a szöveg gondolati kidolgozottságával. A stílus nem szolgálhatja azt, hogy a 
szöveg gondolati szegénységét, szerkesztésének logikai hibáit takarja el. 

Hasonló megoldások elbeszélő szövegekből: „Én egy pár korcsolyát talál-
tam a csizmám szárában. Fehérek, fényesek, sehol egy karcolás rajtuk; mint egy 
mennyasszony: érintetlen, ragyogó, szemérmetes.” Nem szerencsés megoldás, 
hogy a tárgy érzékletes szándékú ábrázolására a képek anyagát az emberi világ-
ból meríti; a köznapi tárgy minőségi jegyeit az ünnepi pillanat (lakodalom) köz-
ponti alakjának jellemző vonásaival kívánja megvilágítani. Más példa: „Azon-
ban hirtelen fura zaj csapta meg a fülemet, mintha valaki diót törne. Mire észre-
vettem magam, már a vízben voltam, semmit sem éreztem, annyira hideg volt, a 
szívem mintha megállt volna, mint az óra, ha nem húzzák fel.” A jég repedésé-
nek jellegzetességét talán jobb lett volna hangutánzó szavakkal visszaadni, mint 
az elkoptatott hasonlattal. A vízbeesés keltette pánik érzékeltetésére elég lett 
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volna az egyik hasonlat, a hozzátoldott órás hasonlat nemcsak felesleges, hanem 
disszonáns hatású. 

A diákok választékosságra törekednek, de gyakran csak körülményeskedő-
vé vagy modorossá válik kifejezésmódjuk, példázva a Danto által megfogalma-
zott felismerést: „A stílus és a divat között éppúgy ellentét van, mint a stílus és 
modor között; a modor ugyanis stílusnak tűnhet, ám valójában egy szakadék 
választja el magától az embertől, amit a hozzáértésnek vagy a szakértelemnek 
kell áthidalnia.” (Danto 1996, 164) A példák éppen annak a hozzáértésnek a 
hiányára világítanak rá, amellyel a szövegalkotók a helyzethez illő, a megfelelő 
stílushatású szavakat választják ki az általuk birtokolt szókincsből. „Az örök-
zöld ágakon hófoltok pihennek. A magas fák fölött a sötétség honol, csak a 
hold, a fényes arc, és a távoli világok, kis gyémántok, a csillagok mutatják az 
utat. A teljes csendben és a meseszerű táj felett két erős, széles szárny feszül, 
tulajdonosuk egy magányos hegyi sas.” (tájleírás) A lírai ihletésű leírás hangu-
latát megtöri a sas bemutatásában érvényesülő hangvétel. „Karácsony estéje 
volt. Szép hangulat. Legszebb ünnep a világon. Kint hideg volt, hullt a hó, a ház 
tele volt a család tagjaival, ünnepi vacsorán vettünk részt.” (elbeszélés) A csalá-
di eseményt bemutató részben nem helyénvaló az utolsó mondat igés szerkeze-
te, amely a hivatalos stílus terpeszkedő kifejezése. 

A nyelvhasználat szintjén jelenik meg egy másik sajátosság, ami szintén ál-
talánosnak mondható. A jelenség a nyelvi megformálás bizonyos módozataihoz 
kapcsolódik, amikor a fogalmazó jól hangzó (a diák így gondolja) nyelvi formát 
alkalmaz, de annak jelentéstartalma problematikus. Ebben az esetben a nyelvi 
forma valami mást jelent, mint aminek a kifejezésére alkalmazták. Az alábbi 
példákban nyilvánvaló, hogy a diák számára nem a leírtak igazságtartalma az 
irányadó, hanem az, hogy úgy véli, telitalálatszerű a felfedezett nyelvi kifejezés. 
„A kis patak méltóságteljesen hömpölygött medrében.” (Az alany és állítmány 
között jelentésbeli ellentét van, a patak kis hozamú vize nem hömpölyög, pláne 
méltóságteljesen; legfeljebb csörgedezik.) „Gyorsan hazavánszorogtunk.” (A 
módhatározó jelentése logikailag ellentmond az állítmánynak, vánszorogni csak 
lassan lehet.) „A patak vize szépen csörömpölt a fülembe” (A csörömpöl hang-
utánzó ige kellemetlen hanghatást idéz, tehát ellentmond annak, hogy szépen 
hangzik.) „Süvít a szellő és fújja a havat.” (Valószínű, hogy a diák a szél szó 
választékos szinonimájának tekinthette a szellő szót, amely gyenge légmozgást 
jelöl, tehát nem süvít.) „A harmatos fű recsegett a lábam alatt.” A fű lágysága és 
hajlékonysága kizárja a hangutánzó ige jelentését. 

Az idézett példák azt sejtetik, hogy a diákok nem éppen azt értik művészi 
megformáláson, amit az iskolában tanultak róla. Ezért érdemes vizsgálni, hogy 
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a diákok mit tekintenek irodalminak, hiszen ebben a felfogásban tapintható ki a 
legjobban a klasszikus és populáris művészetértelmezés mintáinak az egymásba 
csúszása, illetve keveredése. 

A középiskolás diák kötelező tananyagként (is) találkozik az irodalommal, 
és azt is tudnia kell, hogy a magyar és román irodalom kötelező érettségi tan-
tárgy, országosan egységes követelményrendszerrel, és ebből a két tárgyból 
szóbeli és írásbeli vizsgát kell tennie. Az irodalomoktatás általános iskolával 
kezdődő folyamata a középiskolában érkezik el abba a szakaszba, amikor a 
tanuló már megszerzett tudását (a tantervek eszményinek tekinthető célkitűzé-
sei szerint) irodalomelméleti, műfajtani, stilisztikai, szövegtani és esztétikai 
ismeretekkel gyarapítva értelmező (és ha lehet) műélvező egyént farag a diák-
ból. A szövegközpontú műértelmezés azt a célt szolgálja, hogy a diákot ne csak 
végigvezessék az irodalomtörténeten, hanem azoknak a műveknek az elemzé-
sével, amelyek átfogják a klasszikus művészetet, annak a klasszikus modern-
ségben megújult formáit és az avantgárd alkotásait, megtanítsák a jelentéstu-
lajdonítás technikáira. Az iskolának még fel kell kínálnia azokat a kulturális 
mintákat (örökölt szimbólumrendszer), amelyekkel egyáltalán közeledni lehet 
a műalkotáshoz. 

Az irodalmat tanító pedagógusnak tudatosítania kell tanítványában, hogy a 
befogadó nem önkényesen értelmez, igazodnia kell a műbe kódolt útmutatók-
hoz. Ez a befogadás első szintje, a mű által kirajzolt keret (ezt nevezi Iser 
primér kódnak), aminek egyik funkciója, hogy átvezesse a befogadót a sze-
kundér kódba (Iser), ahol kiteljesedik az értelmezés, mert a befogadó saját ta-
pasztalati világát is bekapcsolva úgy keresi a mű értelmét, hogy saját önértel-
mezésének kérdéseire is választ találjon. 

Tehát az iskola felkínálja a magas kultúra értékeit, és az elemzési, értelme-
zési gyakorlatokkal támogatja annak a befogadói attitűdnek a kialakulását, 
amely önálló és értő módon képes viszonyulni a kulturális örökség intézményes 
keretek között áthagyományozott értékeihez. A kérdés az, hogy az oktatás szín-
vonala tudja-e garantálni, hogy az iskola által közvetített tudás személyes érték-
ké vált kompetenciaként működjön. 

A diákok szövegei inkább azt a megváltozott helyzetet rögzítik, hogy a be-
fogadói magatartás kialakulásában nem az iskoláé a döntő szerep, hanem azt a 
környezet szellemi-szociológiai háttere formálja, amelyre pedig „a pop általi 
teljes bekerítettség” (Almási 2003, 15) jellemző. A populáris kultúra uralmának 
egyik fontos következménye, hogy alapvetően megváltoztatja a műre irányuló 
intenciót, amelyet az esztétika körén kívül eső motívumok irányítanak (kikap-
csolódási, szórakozási vágy, az ismerem, láttam presztízse, díszítő funkció).  
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Ez a befogadói magatartás pedig nem feltételezi sem a befogadó esztétikai beál-
lítottságát, sem a mű esztétikai beágyazottságát. Az esztétikai beállítottság azért 
fontos, mert az élet és művészet különbségtételén alapul, interaktív, cselekvő 
kulturális magatartást követel, hiszen „Az esztétikai beállítottság a műhöz való 
kontemplatív viszonnyal kezdődik.” (Almási 2003, 174) A befogadónak vállal-
nia kell a szellemi erőfeszítést, amelyet a kontempláció feltételez: átadja magát 
a mű világának, de egybeveti a fikciót a valóság elemeivel, értékel és ítélkezik. 
A populáris művészetek nem igénylik a különbségtételnek ezt a módját, el lehet 
kerülni azt, ami az esztétikai kontemplációban valóban „munka”, tehát egy 
olyan mintát kínál a diáknak, amelynek a követése sokkal kényelmesebb, és 
amely ráadásul az iskolai minta ellenében hat. 

A mű esztétikai beágyazottsága azért lényeges, mert ez által válik az általá-
nos kommunikációs szimbólumcsere részévé. Hartmann a műtárgy lényegét 
abban látja, hogy két rétege van: az egyik fizikai, ami azonos minden más ter-
mészeti tárggyal, a másik szellemi, ami csak a befogadó aktusa révén szólal 
meg. (Hartmann 1977, 137–157) Ha ez a beágyazottság megszűnik, akkor a mű 
értelmezésre felszólító jellege sem tud érvényesülni, díszítőelemként beleolvad 
a környezetbe (például a diák nyakában lógó fáraó szobrocska, a tolltartóján a 
sorozatban gyártott valamelyik remekmű másolata vagy valamilyen sztár fény-
képe). A műalkotás beágyazottságát megszüntető magatartás jellegzetesen a 
giccsember érzéketlensége, amely olyan művekkel szemben nyilvánul meg, 
amelyek komoly műalkotások. Úgy hiszik, hogy a művészet funkciója az, hogy 
dekoráció vagy háttérzene legyen, esetleg státusszimbólum, a társaságban való 
tündöklés eszköze, de semmiképpen nem valami komoly dolog vagy fáradságos 
gyakorlat. (Dorfles 1986, 19) Vajon véletlen egybeesésnek tekinthető, hogy a 
diákok jelentős része az általános műveltség megszerzésének a fontosságát ab-
ban látja: ez a társadalmi érvényesülés eszköze. (Az olvasási szokásokat vizsgá-
ló kutatás egyik adata: Pletl 2007, 112). 

A populáris sokszínű, változatos kínálata a modern tömegkommunikációs 
eszközöknek köszönhetően az új médiumokon keresztül mindenkit elér. Mivel 
harsány effektusokkal dolgozik, felhívja magára a figyelmet, az egyszerűsített 
kód használatának köszönhetően mindenkit meg is tud szólítani. Természetes 
tehát, hogy hatása erőteljesen alakítja a kulturális viszonyulást. 

Az élményeket rendező befogadói magatartás módosulásának egyik legfon-
tosabb következménye, hogy megváltozik a valósághoz és fikcióhoz, a realitás-
hoz és látszathoz való viszony. Ezt a jelenséget nagyon pontosan leképezik a 
diákok szövegei: elmosódnak a körvonalak és határok, minden egymásba csú-
szik (csúszhat), lehetségessé válhat a különböző kódra működő paradigmák kö-
zötti váltás. 
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A módosulás látleletei: „Lenn a bokrok tövében bogarak és apró állatkák 
futkosnak. A bokrok ágain madarak eszegetik az érett magvakat, majd elrepül-
nek a szomszédos fa magasabb ágára. A bokrok mellett a patak kanyargós med-
re halad, melynek tükrét csak a vízből kiálló kövek törik meg. Vizéből birkák 
isznak. (…) Végül az ösvény felér a fenyőerdő tetejébe és ott legelő nyeli el, 
melyen juhok, bárányok, kecskék, tehenek legelnek. A tehéncsorda mellett 
szomorúan fújja furulyáját a tehénpásztor. A legelőtől a csúcsig vezető ösvény 
már meredekebb és nagyobb fáradtságot okoz a megmászása. A frissen hullott 
hó fehéren csillog a felérkező turista szemébe és ott, hol a nap nyugszik már 
csak nyomát lehet látni a napnak. A távolban más hegycsúcsok látszanak, és 
hatalmas esőfelhők úsznak a vidék felett. A felhőkön túl már látni lehet néhány 
csillag halvány fényét és a sárga hold félsarló dobját, mely jelzi, hogy már beállt 
az este és mostantól a sötétség az úr, amíg fel nem kel a nap.” 

Valóság vagy fikció? Mindkettőből van benne, de egyik sem. Tájleíró szö-
veg, ahogyan a feladat kérte. A szövegalkotó betartja a műfaji követelményeket, 
a távolító szerkesztési elvet következetesen alkalmazza, nagy gonddal szerkeszti 
a mondatokat; jelzőket válogat, hogy plasztikusan ábrázoljon. Az egységet te-
remtő hitelesség, akár a valóságé, akár a fikcióé mégis hiányzik belőle. Olyan 
apróságok kérdőjelezik meg, mint: három évszak egyszerre uralja a természetet 
(lomb, érett magvak, frissen hullott hó); a domborzati formáktól és napszaktól 
teljesen független legeltetési szokásokat mutat be (juhok, kecskék, tehenek 
együtt a hegycsúcs tetején, a fenyőerdőben?!); megjelenik a furulyázó pásztor 
alakja. Az a tapasztalati úton szerzett tudás sem érvényesül, hogy ha az eget 
hatalmas esőfelhők borítják, akkor nem lehet látni sem a távoli hegycsúcsokat, 
sem a fénylő csillagokat, sem a félholdat, arról nem is beszélve, hogy a tájat 
frissen hullott hó borítja. 

Egy másik ábrázolás: „A természet közepén állok. Előttem egy folyó kanya-
rog lefelé. A víz hangja szépen csörömpöl a fülembe. A lábamnál egy országút 
hatol a végtelenbe. Az országút alatt egy szép fenyves erdő borítja be a dombot. 
A folyó túlsó partján egy tanya figyelhető meg. A tanya közepéből a templom 
tornya büszkén áll. Úgy tűnik egész az égig ér, s egyszer csak eltűnik a végte-
lenbe. A tanya mellett tehenek legelnek, a pásztor bundáján feküdve alszik.” 

A szöveg irodalmi hatások „eredeti” kombinációjára alapoz. Juhász Gyula 
(Este az alföldön) és Petőfi (A Tisza) tájverseiből ihletődik; az átvett tájelemek-
ből építi fel a szöveget, de önmagát is elhelyezi az ábrázolandó tájban; adott 
pontból indítja a bemutatást, távolító szerkesztési elvet alkalmazva, a végtelenbe 
tágítja a dimenziókat, mind függőleges, mind vízszintes irányban. Határozókkal 
jelöli a térviszonyokat, a rövid szövegrészben tizenkét helyhatározó fordul elő, 
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ennek ellenére megállapíthatatlan, hogy egymáshoz viszonyítva, mi hol helyez-
kedik el. Olyan határozói viszonyok is előfordulnak a szövegben, amelyek már 
önmagukban is értelmezhetetlenek, például: a tanya közepéből a templom tor-
nya áll. A leírás nem idéz fel olyan látványt, amelyet el tudunk képzelni. Legfel-
jebb az eredeti versszövegek foszlányait hívja elő: „…a csillagokba nyújtózik 
didergőn,…” (az udvar jegenyéje); „Az országút elindul bandukolva (…) s egy-
szer csak eltűnik a végtelenbe.” Ezek alapján pedig jellegzetes alföldi táj idéző-
dik fel, domb és fenyves nélkül. 

4.4. Összegzés 

A szövegek általános jellemzői alapján összegzésképpen megállapítható: 
Mind az elbeszélő mind a leíró fogalmazásokban tetten érhető a két kulturá-

lis minta (iskolai és környezeti) egymásra csúszása, illetve az egyikről a másikra 
váló átváltás. A leíró fogalmazások esetében fokozatosan valósul meg a minták 
egymásba csúszása. Általában a természethez viszonyulás sajátos módja lendíti 
át a bemutatást az érzékelhető szférából a képzeletbeli tartományába. Ezzel pár-
huzamosan alakítja a giccshatás a szövegek nyelvi megformálását. Minél erőtel-
jesebb a giccshatás, annál díszítettebbé válik a stílus. Ennek egyik legfontosabb 
következménye, hogy a stíluseszközök elvesztik eredeti funkciójukat: nem ér-
zékletesen megjelenítenek, hanem díszítenek (a diákok szavaival: széppé vará-
zsolják a stílust). 

Az elbeszélések erőteljesebben felmutatják a váltások rapszodikusságát, a 
giccshatás jelentkezése pedig már nemcsak a természethez való viszonyulásban, 
a rá irányuló reflexiók banalitásában ragadható meg, hanem emberi magatartás-
formákban, gesztusokban, pózokban, cselekvési helyzetekben és módokban, 
kommunikációs szituációkban. A szeszélyes, kiszámíthatatlan váltások tükrö-
ződnek a stílusban is: nő a stílusvétségek száma, az előadás hol darabos, hol 
szaggatott, szélsőségek között ingadozóvá válik (köznapiból átcsap ünnepélyes-
be, fennköltből familiárisba). A giccshatás megszűnteti az előadói hangnem 
egyenletességét, a természetes előadásmódot gyakran váltja fel a modorossá 
váló nyelvi megnyilatkozás. 

Ugyanakkor mind a leíró, mind az elbeszélő fogalmazások jellemzői között 
találunk hasonló vonásokat. A leíró szövegekbe beépülő jelenetek rokon voná-
sokat mutatnak az elbeszélések képszerűen kimerevített jeleneteivel; ezek a je-
lenetek a mesterséges beállítás irrealitásának, a provincializmus kisszerűségé-
nek, az érzelgőségbe hajló szentimentalizmusnak, az anakronisztikus élethely-
zeteknek furcsa keverékét alkotják. Talán ezek tükrözik a legjobban az ízlés 
módosulását: látleletei a „rossz ízlés”-nek; rávilágítanak a magas és populáris 
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kultúra ízlésvilágának olyan mértékű különbségére, amely kizárja az összebékí-
tés lehetőségét. A megváltozott térérzékelés egyformán tükröződik a leírások 
túlzsúfoltságában és az elbeszélések környezetábrázolásának sablonosságában. 
A táj keltette érzelmek, gondolatok kifejezését ugyanaz a modell (a valósághoz 
való viszonyulás módozata) alakítja, mint az elbeszélések eseménymozzanatai 
által keltett reflexiókat. Mindkettő ugyanabból a forrásból táplálkozik: a populá-
ris kultúra mintáiból. 

A szövegekben az eklektikus jelleg a maga összetettségében úgy nyilvánul 
meg, hogy felfed valamit abból a technikából is, amely szerint létrejön. A diá-
kok, mivel a tanári elvárásoknak is szeretnének megfelelni, megpróbálnak al-
kalmazkodni az iskola által felkínált szövegalkotási mintához, de ugyanakkor 
szeretnék egyéni ízlésüket is érvényesíteni és „eredeti” szöveget alkotni. Az 
eredetiségre törekvés a tájleírásokban abban nyilvánul meg, hogy a szépnek tar-
tott tájeszményhez igazítják bemutatásukat; az elbeszélésekben pedig a meg-
hökkentő, bizarr ötletek cselekménybe való beépítésében materializálódik. Az 
eredetiségre való törekvés a közlés jellegének függvényében különbözőképpen 
valósul meg, de azonos algoritmus szerint működik: úgy oldják meg, hogy azo-
kat az elemeket, amelyekből építkeznek, átemelik eredeti helyükről, a populáris 
kultúrából egy olyan konstrukcióba, amelyben a hagyományos elbeszélés vagy 
leírás szabályai a meghatározóak. A kísérlet nem túl eredményes, mert a 
szövegegész és -részlet dialektikus viszonya sokszor és sokféle módon sérül. 
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5. A tájleíró fogalmazások 

A leíró fogalmazások címeik alapján sokfélék és változatosak abból a 
szempontból, hogy milyen tájegységet jelölnek meg témaként. A címek felvil-
lantják Erdély jellegzetes földrajzi tájegységeit (ezek a leggyakoribbak), Európa 
(főleg útikalauzokból ismert) régióit; városokat és falvakat, üdülőket és gyógy-
fürdőket, kedvelt városi kirándulóhelyeket. A címek változatosak abból a szem-
pontból is, hogy milyen évszak, illetve napszak alakítja a táj arculatát: Téli táj, 
Őszi természet, Az erdő télen, Tavaszi mező, Hajnal a Hargitán, Napnyugta. A 
szövegek maguk már nem mutatják azt a sokszínűséget, amit a témajelölő cí-
mek sugallnak. Az ábrázolás mintegy tucatnyi minta után készül, ezekhez ido-
mulnak szinte észrevétlenül a tájat, természetet bemutató leírások. A diákok 
szinonimaként használják a természet, táj vagy vidék kifejezéseket. 

A szövegek legfőbb jellemzője, hogy nem egy valóságos táj látványa bon-
takozik ki, hanem valóságos elemekből megalkotott, de mesterségesnek ható táj, 
amelyet gyakran neveznek természetnek, de van arra is példa, hogy zöldövezet-
nek titulálják. Vagy olyan környezetnek, amelynek létjogosultságát az adja, 
hogy kellemes kikapcsolódási lehetőséget jelent a pihenni vágyóknak. „A tájak 
olyan csodálatos ajándékok, amelyek közvetlenül az emberek közelében he-
lyezkednek el és megajándékozzák az embert szépségükkel, nyugtató hatású 
erejükkel.” A tájnak ez a furcsa, meghökkentő definíciója rávilágít arra a szem-
léletre, amellyel a természeti környezethez viszonyulnak: a természet is „mes-
terséges produktumként”11 jelenik meg. 

A mesterséges beállítás módozatai vagy fokozatai szerint csoportok külö-
níthetők el: van, amikor a dekoratív elemek túlsúlya jellemző, a táj csak díszlet 
egy megkomponált jelenethez; van, amikor a hangulati elemek előtérbe állításá-
val a táj mesebeli, meseszerű, vagy „romantikusan” titokzatos jellegét hangsú-
lyozzák; van, amikor a táj elemeinek túlzsúfoltsága olyan mértékű, hogy fel-
számolja a valóság illúzióját: a táj irreálissá válik. Előfordul, hogy a táj ihlető 
forrása valamilyen érzelmi állapotnak, illetve kiváltója az emberi létkörülmé-
nyekre rákérdező reflexióknak. 

5.1. Cím és szöveg kapcsolata 

Cím és szöveg kapcsolatát vizsgálva több csoport különíthető el: a cím a 
tájegység vagy a településtípus megnevezésével jelöli a témát, a szövegalkotási 
                                                 
11 A kifejezés Molestől származik. (Moles 1996, 8) 
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feladat utasításaiból ihletődik (Ismerős táj, Kedvenc táj), a szubjektív tájábrázo-
lás valamely elemét emeli ki (Szomorú látvány, Elbűvölő, A tél varázsa), az áb-
rázolt valósághoz való viszonyulásra utal (A falum szépsége, Elbűvölő kertecs-
ke, A harmónia erdeje). 

5.1.1. A témát a címben valamely tájegység megnevezésével megjelölő fo-
galmazások különböző eljárásokat alkalmaznak a téma kibontásában. Az egyik 
eljárás az, amikor a szövegalkotó általános iskolai tapasztalataira támaszkodva, 
felidézi a Szülőföldem, Szülőfalum típusú fogalmazásokkal kapcsolatos emléke-
it, és az egyszer már bevált mintát követve oldja meg a szövegalkotási feladatot. 
Ily módon kétféle típusú fogalmazás jön létre: az egyik a földrajzi leírások ada-
tokra alapozó bemutatását követi; a másik a turistacsalogató kiadványoknak az 
adott táj látványosságait középpontba állító ábrázolását. 

Példa az első típusra a Hargita megye. Marosfő című három bekezdésnyi 
szöveg. „Marosfő a Nagyhagymás déli előterében, a Fekete-Rez lábánál fekvő 
település, üdülő falu, amely a közelben eredő Maros forrásról kapta a nevét. 
Marosfő út menti település, s egyben hegyvidéki üdülő telep és ifjúsági tábor-
hely. Az alsó része az Alsó Marosfő vagy Marosnyíre nevet viseli. Marosfő la-
kossága 1992-ben 801 fő volt, amelyből magyar 471 fő, román 329 fő. A tele-
pülés vonaton is megközelíthető.” Az adatok közlését tartalmazza a következő 
két bekezdés is. A szöveg eredetije megtalálható a világhálón, annak emléke-
zetből való reprodukálása apró pontatlanságokkal, illetve helyesírási hibákkal. 
(Tanítási órán írták meg a fogalmazásokat, akkor kapták kézhez a feladatot is.) 
Az ilyen típusú szövegek példák arra, amikor a tanuló nem vállalja a szövegal-
kotási feladat önálló megoldását, nem vállalja a szövegalkotás „gyötrelmeit”. 

A tájegységet turisták számára bemutató típusú fogalmazások a szövegalko-
tási feladat különböző mértékben megvalósuló, de önálló megoldásait tükrözik. 
A szövegek felépítése és nyelvi megformálásuk sajátosságai a népszerű utazási 
internetes oldalak bemutatásait hívják elő. (A szövegek alapján az egyik legnép-
szerűbbnek tűnő Az Utazz velünk Erdélyben! Erdélyi utazás) A fogalmazó önál-
lósága abban rejlik, hogy montázsszerűen építkezik az emlékeiben meglévő 
anyagból, illetve egypár mondat erejéig igyekszik saját élményeit is bekapcsol-
ni. Ezek a mondatok ki is „lógnak” a szövegből, mert a mondanivalóját kifejező 
nyelvi formát nem tudja összhangba hozni az eredeti szöveg stílusával. A 
Somosd című fogalmazásból: „Somosd falu a Nyárádmente síkságán terül el a 
Várhegy lábánál. A falu nevét a határában termő rengeteg somról kapta. A falut 
átszelő utat végig az Eger patak kíséri. A patak a falu közelében ered és a Vécke 
csatornába ömlik.” Miután a falut elhelyezi a kistérségben is, hirtelen beszúrt 
mondatok jelennek meg: „Sajnos van egy szomorú eset is a faluban, hisz a 
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templom feletti hegy egyre csúszik a templom felé. Emiatt nagy veszélynek van 
kitéve a templom, főleg esős időben.” A befejező mondat: „Ennyit röviden az 
engem körülvevő környezetről, amelyben én nagyon jól érzem magam.” 

A legérdekesebbek azok a fogalmazások, amelyek tükrözik a szöveg átala-
kulásának folyamatát; amilyen mértékben önállósul a szövegalkotó a leírás for-
málásában, olyan mértékben kezd hasonlítani a táj az elképzelt eszményihez, 
illetve a stílusban megjelennek a díszítő funkciójú jelzők és hasonlatok. Példa: a 
Bekecs-hegység „Kimagasló szépségeivel örökre belopta magát a szívünkbe. 
Ahogy a Nyárád mentén haladunk fölfele Nyárádselye irányába, utunk falvakon 
vezet át, amelyek kisebb, nagyobb terjedelmükkel és kedves lakosaival szívesen 
látják a látogatókat. Amint elérjük Nyárádselye határát elénk tárul a Bekecs-
hegység teljes szépségével, nagy terjedelmű erdőivel és temérdek virággal borí-
tott zöld mezőivel. Amint a csúcsra érünk, szinte szóhoz sem lehet jutni.” Innen 
kitágul a látóhatár és a szövegben megjelennek a „szép” hegyvidék kellékei: „A 
hegységen sok legelő terül el, melyek nyáron otthont adnak az állatoknak. Ta-
lálkozhatunk juhnyájakkal, tehéncsordával. (…) A rét csábít a sokszínű és illatú 
virágaival. A csörgedező patakok, a forrás tiszta vize ékszerként folynak a völ-
gyekbe.” A tájábrázolás kellékei előhívják a nyelvi kliséket is: megjelennek az 
állandó jelzők (forrás tiszta vize, csörgedező patak, sokszínű virág); a képszerű 
megfogalmazás pedig képzavarhoz vezet: a víz ékszerként folyik a völgybe. 

A szövegalkotási feladat megoldásaként létrejött „eredeti” fogalmazások 
már csak a műfaji sajátosságok betartásában kötődnek az iskolai mintához; az 
ábrázolt valóság olyan látványként jelenik meg, amelyet nagyobb mértékben 
formáltak téli reklámok képei, mint a címben megjelölt (A bucsini tető) tájegy-
ség; a választékos nyelvi megformálásra, illetve szemléletes ábrázolásra való 
törekvés a fogalmazásórák stílust alakító tanácsaihoz (használj stíluseszközö-
ket!) kapcsolódnak, de az alkalmazott hasonlatok, metaforák szétzilálják a szö-
veg jelentését. 

„Mint a király trónján, mint a lovon a nyereg, oly szépen virít a bucsini tető 
hóval fedett tisztása, menedéket, pihenőt nyújtva a sűrű erdőből kijutó vándor-
nak, utazónak. Költői szépségű táj, amely sokunk szívét meghódítja üde zöld 
fenyőfáival, élénk állatkáival, friss levegőjével. Kijutva az erdőből gyönyörű 
látvány tárul elénk. Ezüst lepel terül el e tájon, vastagabb, mint fél méter. Né-
hol egy kis fenyőfa, mint tavasszal a csírázó mag, keresi a hófátyolból a kiutat. 
Szülei, kik már méteres fenyőfák, küzdelmet vívnak télapó ajándékával: 
ágaikra a hópelyhek letelepedtek, de mikor már nem bírják a terhet, egy-egy 
szellő segítségével megrázzák magukat, és a hópelyhek, mint lavina hullnak le 
ágaikról.” 
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Az idézett részlet legfőbb jellemzője, hogy kibékíthetetlen ellentét van a 
szöveget alkotó mondatok jelentése között; a mondatokban jelentésbeli össze-
férhetetlenség van a szószerkezetek szintjén az alaptag és meghatározó tag kö-
zött; a hasonlatokból hiányzik a hasonlót és hasonlítottat a hasonlóság alapján 
összekapcsoló mozzanat; a metaforában a kép ellentmond annak a fogalomnak, 
amelynek megvilágítására alkalmazták. A kezdő többszörösen összetett mondat 
főmondatának igei állítmánya (virít) nemcsak a jelzővel ellátott alanynak mond 
ellent (hóval fedett tisztása), hanem a két hiányos szerkezetű hasonlító jellegű 
alárendelő mondathoz sem illeszkedik jelentésben (mint a király trónján, mint a 
lovon a nyereg), ezzel fel is számolja magát a hasonlatot is. A második mondat-
ban a fenyőfákhoz kapcsolt üdezöld, az állatkákhoz társított élénk jelzők ellen-
tétben állnak az ábrázolt téli táj egészével. Az ezüst lepel metafora szerepe az 
lenne, hogy szemléltesse a költői szépségű tájat, illetve a gyönyörű látványt, de 
az alany (lepel) jelzői mellékmondata (vastagabb, mint fél méter) megkérdője-
lezi a metafora jelentését. Az ellentmondások sokasodnak a szövegben: az újabb 
metafora: hófátyol jelentésben visszakapcsol az ezüst lepelhez, de ellentétben 
áll a vastag hótakaró képével. A kis fenyőfa hóval való küzdelmét érzékeltetni 
akaró hasonlat (mint tavasszal a csírázó mag) nem helyénvaló, ezért nem is le-
het hatásos. A méteres fenyőfák küzdelme a hópelyhekkel, amelyeket elkopta-
tott metaforával (télapó ajándéka) jelenít meg, már a groteszk határát súrolja. A 
részletet záró hasonlat (a hópelyhek, mint lavina hullnak le ágaikról) már a 
mondat jelentését is felszámolja. 

Kedvelt és ezért gyakran alkalmazott eljárás, hogy a bevezető részben föld-
rajzilag is elhelyezik a megnevezett tájat, de a tárgyaló részben a táj megjelení-
tését kibontó részletek nem az ábrázolt táj egyedi vonásait mutatják be, hanem 
általános kliséket kapcsolnak a tájhoz. A Kelemen-havasok című szövegműben 
a kezdő rész: „A Kelemen-havasok elhelyezkedése a Keleti-Kárpátok északi 
részén van. A hegység legmagasabb pontja 2100 méter, ahonnan az egész Kele-
ti-Kárpátok megtekinthető.” A folytatásban gyors egymásutánban váltakoznak a 
messziről és közelről látható, vagy láthatatlan részletek. „A fák messziről úgy 
látszanak, mint kis fogpiszkálók. A dombokon kis fehér pontok láthatók, ame-
lyek közelről juhok vagy tehenek. Ők fogyasztják a domb szép zöld füvét. A 
patak zúgása vonzza a körülötte lévő állatokat. A patakban sok szép kis kövecs-
ke látható, amelyek között egy szürkés hal elillan. (…) A gyógynövények virá-
gai az egész mezőt felvirágoztatják és egy színes illatokkal telített mezőt képez-
nek. Az erdők mélyén növények, de állatok is és az állatok lakóhelye is megta-
lálhatók. A fák körül színes gyíkok meg fekete kígyók játszanak.” A bemutatás-
ban nem a táj elemeinek térbeli elhelyezését szolgáló szerkesztési elv érvényesül, 
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hanem valami furcsa képzettársítás, amelyben a táj elemei hajszálpontosan 
ugyanazokat a „kiegészítőket” hívják elő: a domb a zöld füvet, a zöld fű a lege-
lő állatokat; a hegy a patakot, a patak a színes kövecskéket és elillanó halakat; a 
mező a színes és illatozó virágokat. A leírást záró hasonlat: „Az erdő olyan, 
mint egy véget nem érő labirintus.” a szövegalkotó szándéka szerint a bemuta-
tott tájat kívánja jellemezni, de minősíti a szöveget is, a részletekből egységet 
teremteni tudó szerkesztési elv hiánya a befogadó szempontjából áttekinthetet-
lenné teszi a szöveget. 

Előfordul az is, hogy a fogalmazó megjelöli a tájegységet, de olyan dom-
borzati formákat zsúfol össze, amelyek nem jellemzőek az adott tájra: „A domb-
tetőn állok, körülöttem kopár alföld húzódik. Mozdulatlan a vidék, csak egy-egy 
madár röpülése zavarja a nyugalmat. A hegyek fölött ott a távolban hatalmas 
felhők tornyosulnak. Kopár ez a táj, de én itt lelek nyugalomra.” 

Sajátos eljárás, hogy a leírás betartja az adott táj domborzati formáit, de ab-
ból csak egy talpalatnyit ábrázol, leszűkíti a teret, szinte karnyújtásnyira van 
minden, s a szűk térben minden mozog, nyüzsög. A leíró úgy jelöli meg helyze-
tét „ott állva az alföldön”, hogy ez lesz a viszonyítási pont: „köröskörül pezseg 
az élet”, amott a fűben tücsök muzsikál, hangyák gyűjtik az élelmet, háta mö-
gött az erdő fái susognak, mellette tó, amellett nádas, ahol ezerféle rovar él, a 
tavon tavirózsák, óriási levelei úsznak, virágai nyílnak, szélén fűzfa, ágai a víz-
be hajolnak, a tótól „tíz méterre” országút, amely „úgy vonul el, mint egy óriási 
karaván”. A fogalmazást záró hasonlat jó példa arra, hogyan hasznosít a szö-
vegalkotó irodalomórai emlékeket (Juhász Gyula: Este az alföldön), és az érzék-
letes megjelenítés szándéka hogyan fordul a visszájára a hasonlatban a nem 
megfelelő hasonló beépítésével. 

Arra is szép számmal akad példa, hogy a diák „irodalmi” stílust alakító tö-
rekvései siklatják ki a tájábrázolást. A Tordai-hasadék című fogalmazásban a 
tanuló gondosan ügyel arra, hogy betartsa a feladatban leírt követelményeket, 
igazodik a műfaji elvárásokhoz, közelítő szerkesztési eljárást alkalmaz, a leírás-
ban törekszik arra, hogy a kiválasztott tájat a jellemző részletek megragadásával 
mutassa be. A nyelvi megformálásban választékosságra és ünnepélyes hatás 
megteremtésére törekszik. „A Kolozsvár felé vezető úton találkozhatunk Er-
délyország egyik csodájával. A ködben dereng a hegyorom. A nap arany sugara 
a ködöt szétoszlatja és elénk tárul a csoda. // A monda szerint Szent László imá-
ja választotta szét. A természet ereje és szépsége sok mindenkit oda vonz. A hó-
födte hegyorom közepében feketéll a hasadék. A hó csillámot szór a hasadékban 
csordogáló patakra. A mészkő-sziklák között az ember érzi gyengeségét, ki-
csinységét a természettel szemben. A kis erek, patakocskák apró barlangokat 
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alakítottak ki. A hidak átvezetnek a rohanó kristály patak felett. A patak csörgő 
habjai visszhangoznak az erdélyi medencében. Ide hallatszik a hó ropogása, a 
patak csobogó szikráinak omlása.” De éppen az irodalmi szöveg létrehozásának 
szándékából fakadó nyelvi megoldások terhelik meg a szöveget a befejező rész-
ben az előzményekhez (csordogáló patak) nem illeszkedő jelzőhasználattal (ro-
hanó kristály patak), nehezen értelmezhető szerkezettel (a patak csörgő habjai 
visszhangoznak), amelyhez még túlzás is csatlakozik (az erdélyi medencében), 
illetve értelmezhetetlen szerkezettel (a patak csobogó szikráinak omlása). 

A keresztúri táj című fogalmazás tükrözi azt a sajátos eljárást, ahogyan a 
szövegalkotó a leírás témájának kiválasztott tájat úgy ábrázolja, hogy lépésről 
lépésre hozzáigazítja egy képzeletbeli mintához, amely előírja, milyen elemek-
ből épül fel egy hegyvidéki táj. „A nap a lehető legmagasabban áll az ég tetején 
arra igyekezvén, hogy minél több meleget bocsásson e tájra. Felhőket ritkán 
lehet észlelni, s akkor is a szép bárányfelhőket lehet megpillantani. Ezen a tájon 
még megpillantható a szép keresztúri hegy, amelyen szebbnél szebb virágok 
találhatók. De nem felejthetem ki a szép tiszta folyót sem. A folyó túlsó felén 
egy özvegyasszony vehető észre, aki vizet merít a folyóból. A hegyet rengeteg 
fenyő veszi körül, ezért nagyon jó a levegő. Nem feledkezhetünk meg a tisztás-
ról sem. Nagyon gazdag növényzet alkotja, ezért az állatok hangját is hallani 
lehet. A madarak csiripelnek, az őzikék és nyulak szökdécselnek. A gazdag nö-
vényzetnek és állatvilágnak köszönhetően a fiatalok szabadidejüket itt töltik, 
csodálkozva a természet szépségein.” Az ábrázolás „mintához” való igazításáról 
nemcsak a nem felejthetem ki, nem feledkezhetünk meg igei állítmányok árul-
kodnak, hanem a személytelenséget kifejező szerkezetek (lehet észlelni, lehet 
megpillantani, megpillantható) túlsúlya, illetve az igeragozás váltásai is (egyes 
szám első, többes szám első személy). Az ábrázolás vázlatosságát hangsúlyozza 
a monoton jelzőhasználat: ötször fordul elő a szép melléknév jelzőszerepben. 

Van, amikor a tájegység megnevezése csak kiindulópontja az érzelmi meg-
nyilatkozásnak. „Nem lehet szavakba önteni a Szigethegység gyönyörűségét. A 
táj annak ellenére, hogy egyszerű, nagyon látványos. A sziklában kis patakocs-
kák folydogálnak, amelyek kellemes hangot idéznek elő. A megkövesedett fák 
mellett a keskeny, de rejtélyes ösvényt köd takarja. Csodálatos érzés látni, amint 
a fák a túlélésért harcolnak… Szemem egy ember alakú sziklán akad meg, 
amely a természet leírhatatlan nagyságát bizonyítja… A keskeny, de rejtélyes 
ösvény a csúcs tetejére vezet el, ahol a kilátás isteni pillanatot ébreszt a látogató 
lelkében…” A szöveg két jelenségre világít rá. Az egyik azt mutatja meg, hogy 
milyen elvárásokkal fordulnak a természeti élményhez: a táj legyen látványos, 
fenséges, lenyűgöző (kötelező elemek: sziklák, patakocskák, sudár fák, rejtélyes 
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ösvény). A másik azt tárja fel, hogy milyen érzelmeket kell fakasztania a szem-
lélődőben a természeti látványnak: az emelkedettségnek a nagy pillanatait 
(„isteni” pillanat). 

Jól elkülöníthető csoportot alkotnak azok a dolgozatok, amelyekben a szö-
vegalkotók nem tájegységet, hanem településformát jelölnek meg témaként. 
Megjelenik a falu, pontosabban az, ahogyan a falut elképzelik; megjelenik a 
város, pontosabban: vagy a természeti élményt nyújtó „zöldövezete” (park, sé-
tány, „talpalatnyi zöld”), vagy a „fehérbe öltözött”, téli város. 

A falut bemutató szövegek között túlsúlyban vannak azok, amelyek idilli-
kus képet festenek a településről és az azt körülvevő természetről. Ezen nem 
változtat az sem, hogy különböző módon jelzik, jól ismert helyről van szó: 
édesanyám szülőfaluja, itt él nagymamám, itt töltöm a nyári vakációkat. E fo-
galmazások jellegzetessége, hogy nem helyezik el térben a települést, legfeljebb 
annyit jegyeznek meg, hogy a völgyben található (ez a leggyakoribb), néhány 
esetben domboldalon fekszik. A természeti környezet néhány elemből áll: patak 
(vagy a kis jelzővel, vagy kicsinyítőképzős alakban), fák (diófa, jegenye, vagy 
fűzfa), domboldal, legelő állatokkal, viszont a „tájkép”-hez tartozik: a nap, a 
hold és a csillagok (van mikor a három egyszerre). „Egy házacska udvarán már 
alszik az öreg diófa alatta a tyúkokkal. Az eresz alatt már a fecskefiókák sem 
csipognak. Nem messze a háztól az istállóban már alszik a ló, mellette két kis-
báránnyal. Fenn a hegyoldalon már alszik a juhnyáj. A távolban feltűnik egy 
magas hegycsúcs, hol a nap vérvörösen alábukik. A hold s a csillagok búcsúz-
tatják”. Egy másik bemutatás: „… kis patakocska szeli át a falucskát, csendesen 
halad kis medrében, folytatja lassú útját. Fenn az égen, a hold jelenik meg, sar-
lója még halvány, sárgásan világít. A patakocskán túl, a domboldalon fatemp-
lom áll mélységes csendben, körülötte pár fakereszt dől búsan jobbra, balra”. 

A falut középpontba állító leírások egy részében gyakori kellék vagy a 
kocsma, vagy a templom és/vagy a temető, esetleg kettő együtt: „Nagyon kicsi 
falu, csupán tíz-húsz ház. A házak között egy kocsma áll, nádfedeles tetőzetű, és 
egy háromszögű ablakkal… Kiindulva a kocsmából egy hóval ezüstfehérre fes-
tett kis járda vezeti a látogatót az utcára… A kertek mellett haladva kifele a fa-
luból az arra járók a szegényes fehér kis templomot tekinthetik meg, amely nyi-
tott kapuval várja az embereket, de sajnos nem látogat be senki. A templom 
mögött a temető…” A szöveg címe: Falu. A bemutatás alapján elég furcsa kis 
település: központjában a kocsma, mégpedig nádfedeles (!), a falu végén a sze-
gényes templom. Nem jellemző az erdélyi falvakra, a templom, ha nem a köz-
pontban van, akkor a település legkiemelkedőbb (a szakralitást érvényesítő) he-
lyén található. 
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Arra is van példa, hogy reális és irreális mozzanatok keverednek a falu be-
mutatásában. 

„A falu végén kicsi kocsma vígan zúg. Ide járnak a vén ívók és a bús holtak 
(!). A kocsmától nem messze található a falu temploma. A templom elég rozoga 
állapotban van, hiányzanak cserepek a torony tetejéről és egy-két ablak be van 
törve. Az ajtók is alig állnak sarkaikban. Néhány helyen a falról le van szökve a 
vakolat. A templom mögött egy kis patak, amelyben kacsák fürdenek. A patak 
egy kis völgyet alkot magának két domb között. A dombok tetején pásztorok 
legeltetik nyájaikat.” A szöveg indítása felderengő irodalmi emlékekre utal (Pe-
tőfi, Juhász Gyula), és rögtön a második mondatban abszurd helyzetet eredmé-
nyez. A templom bemutatásában visszatér az érzékelhető valóságba, az épület 
állapotát rögzíti, amely szókincsbeli hiányra is rámutat: „a mállik a vakolat” 
helyett „a falról le van szökve a vakolat” megfogalmazást használja. A templom 
mögötti világ ábrázolásában már a kedvenc táj elemei jelennek meg: a patakban 
fürdő kacsák és a domboldalon legelő nyájak. 

Előfordul, hogy a faluból, illetve a környezetből csak a temető jelenik meg 
valamilyen megható jelenettel, vagy kísérteties hangulattal, vagy a diák itt ül a 
kereszt tövében, esetleg áll mellette és az elmúlásról elmélkedik. Példák: „A 
temetőben egy kereszt a többi fölé emelkedik. Fekete, mint az éj. Előtte elcsuk-
ló zokogással térdre borulva siratja anyját az árva. Nem látja, amint megbor-
zongnak a keresztek, s a halál szele szertefut a tájon. A sírok között nincs fű, 
nincs virág. A temetőn túl puszta nyílik a végtelenbe. A kiaszott fű szikrázik a 
déli nap hevében. Apró gyíkok futnak a perzselő nap heve elől a kiszáradt patak 
köves medrében.” A tájból kimetszett részlet, a temető világa csak díszlet a ha-
tásosan megszerkesztett jelenethez. 

„Megállok a temetőben, és eltűnődök azon, hogy az emberi élet mennyire 
rövid, mindenki úgy él, mintha sosem halna meg… Nézem a sok sírkövet, kü-
lönböző alakban, nagyságban pompáznak, de mindegyik ugyanazt a szerepet 
tölti be: az eltemetett ember helyét jelöli és mesél ennek röviden az életéről.” A 
meditációt elindító helyzet olyan disszonáns mozzanatot (a sírkövekre vonatko-
zó jelzői mellékmondat állítmánya: pompáznak) tartalmaz, amely eleve hitelte-
leníti a múlandóságról való töprengést. A tűnődést kifejtő közhelyek pedig 
nyomatékosítják: a „szerep” hamis és érzelgős. 

A várost, mint településformát felvillantó fogalmazások általában vagy par-
kokat, vagy városi kirándulóhelyeket mutatnak be. „A dzsungel az a hely, ahova 
mindig szívesen megy az ember. Na, jó, inkább a barátaim és én. Igazából csak 
egy kis kertféleség egy nagy fával és zöld füves kis területtel. De nagyon szép. 
// A negyedünkben van, tavasszal zöld, nyáron egészen kivirágzik, és a szilva is 
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lehull a fa ágairól, így tiszta színes. Az ember ezért valóban azt képzeli, hogy 
egy tisztáson van. Ősszel sárga, narancssárga és aranybarna színekben pompá-
zik. Télen pedig a kis kikövezett út, amely a következő tömbházig vezet, hideg 
és jeges. A bokrok zúzmarásak.” 

A városi diákok fogalmazásaiban még megjelenik a város pereme, amely a 
természettel határos. Előnye, hogy közel van, és naponta csodálni lehet a „szí-
nes tájat”. „A város peremén, ahol élek gyönyörű zöld erdők vannak. Egy hosz-
szú utca vezet ki a városból. Az utca végén csak zöld erdők és virágos rétek 
vannak.” Kiérve a városból, elénk tárul a látvány: egy tisztás. A térbeli dimen-
ziók szűkülnek, a középpontba állított tisztáson a kötelező elemekből (fű, fa, 
virág, apró állatok) kiépül a „természet”. „Ezen a tisztáson a természet minden 
szépsége megtalálható. Nyáron illatos fű között szalad a szél. Színes mezei virá-
gok nyiladoznak. A fák méregzöld lombjai között vidám kis madarak csiripelnek. 
Imitt-amott kikukucskál a magas fűből egy nyúl. A száraz föld tele van kicsiny 
barna dombocskákkal, amelyek alatt parányi patkányok lapulnak meg elbújva a 
tikkasztó hőség elől. A forró nyári nap vidáman kacag a piciny tisztásra.” 

5.1.2. A témát általánosan jelölő címek változatosak és sokfélék: Erdő, A ti-
tokzatos erdő, Virágos rét, Tavaszi táj, Az első hó, Őszi naplemente, Őszi táj-
kép, Tóparti hajnal, Téli reggel, Alkony, A tél varázsa, A tisztás, Kilátás a 
dombról. A domborzati formát, napszakot, évszakot vagy ezek kombinációját 
jelölő címek sejtetik, hogy a fogalmazások nem tájegységet, hanem természetet 
ábrázolnak; ritkábban természeti környezetet, gyakrabban a nagybetűs termé-
szetet mutatják be. Közös vonásuk, hogy olyan természetet mutatnak be, amely 
a szövegalkotók ízlésvilágában már rögzült séma elvárásaihoz igazodik; ebből 
következik, hogy az ábrázolt világ elemeihez olyan attribútumokat kapcsolnak, 
amelyek uniformizálják a bemutatott környezetet. Ezek a fogalmazások általá-
ban szubjektív leírások, amelyekben a szövegalkotók fontos célkitűzése a han-
gulatteremtés. 

Sajátos csoportot alkotnak azok a szövegművek, amelyekben a szövegalko-
tók a természetet azzal a törekvéssel ábrázolják, hogy a bemutatott rész az 
egészről nyújtson élményszerű benyomást, amely elragadtatott érzést vált ki a 
befogadóból. A megjelenítésnek az a módja, amely a részben az egészet kívánja 
felmutatni, átgondolt válogatást feltételez, arányérzéket a szerkesztésben, a 
nyelvi megformálásban pedig tömörséget és megjelenítő erőt. A diákok próbál-
kozásai több okból nem lehetnek sikeresek. Az egyik legfőbb ok az, hogy az 
érzelemkifejezés és hangulatteremtés szándéka a populáris kultúra ízlésvilágá-
hoz igazodva, alakítja azoknak az elemeknek a válogatását, amelyekből felépül 
a leíró közlés, a szövegek szerkezeti felépítésében pedig éppen a szövegegész és 
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részlet dialektikus viszonyát nem tudják biztosítani. Figyelmen kívül hagyják, 
hogy a tartalmi egység elve sérül, ha egymással ellentétes viszonyban lévő 
mondatokat, illetve olyanokat szerkesztenek be a szövegbe, amelyek állításai és 
következményei összeférhetetlenek egymással. (Kiefer 1976, 212) 

„Az egész táj fehér pólyába burkolózott. Az égen bárányfelhők sokasága 
úszkál. Mintha az egész természet meghalt volna, úgy tűnik. A házak, mint kicsi 
manócskák alusznak puha hóval betakarva. Egy-egy kémény szürke füstje kava-
rog a levegőben. A házak kicsi ablakait jégvirágok díszítik. Az utakat és ösvé-
nyeket belepte már a hó. Sehol egy lélek, csak a domboldalon néhány szánkózó 
kisgyerek figyelhető meg. A völgyben hó gubancok alszanak szépen. A meg-
dermedt fákon jégcsapok csilingelnek, amint a szél lengedezik. A hóval takart 
erdőben éhező állatok eledelt keresgélnek. Kicsi őzikék a fák törzsét lerágják, és 
csinos lábaikkal hóba süllyedve menekülnek az ellenség elől. Csillogó bokrokon 
egy-egy madár röpködik. Az egész természet csendes. Csillogó hópihék csipkés 
testükkel játszadozva borítják be a gyönyörű tájat.” 

A leírást indító kép (pólyába burkolózott) egy elkoptatott metafora (a táj fe-
hér ruhába öltözik) átformálása, de nem megújítása, mert találó voltát megkér-
dőjelezi az, hogy a kép által felidézett csecsemő képzet nincs összhangban az 
ábrázolt évszakkal. A második mondat, amely a bárányfelhők égi látványát hoz-
za be, fehérségével és fodorszerű elemeivel kapcsolódhatna a pólya képéhez, de 
szintén nincs összhangban az évszakkal, és teljes mértékben ellentétben áll a 
szöveget záró havazás jelenségével. A szubjektív érzékelés (úgy tűnik) állítása 
(mintha az egész természet meghalt volna) az évszak sajátosságára utal, és han-
gulatilag ellentétes az indító képpel. A természetben az épített világ meseszerű 
voltát nyomatékosítja a házak megszemélyesítéséhez kapcsolt hasonlat (a há-
zak, mint kicsi manócskák alszanak; a kicsi jelző teljesen fölösleges, hiszen a 
manó mesefigura jellemzője az apró termet; ráadásul a főnév kicsinyítő képzős 
alakja szerepel). A szöveg következő mondatai két vonatkozásban fejlesztenék 
tovább a tartalmat: egyrészt a táj dermedtségét, mozdulatlanságát hangsúlyozza 
(hóval lepett utak, sehol egy lélek, dermedt fák), másrészt a mesei hangulat 
fenntartását szolgálják a megjelenő szánkózó gyerekek (megcáfolva a korábbi 
állítást), és a csilingelő jégcsapok. Majd hirtelen váltás következik be: megjele-
nik a láthatatlan, de elgondolható valóság, a mozdulatlan megelevenedik: éhező 
állatok eledelt keresnek, őzikék a fák törzseit lerágják, csillogó bokrokon mada-
rak röpködnek. A záró mondat pedig karácsonyi reklámok havazást megörökítő 
képeit nyelvi eszközökkel igyekszik visszaadni: csillogó hópihék csipkés teste 
borítja be a tájat, nem jó megoldással, mert a szemléltető igyekezet képzavart 
eredményez. 
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Egy másik iskolából származó fogalmazás: „Szikrázó hó lepte be az egész 
vidéket. Az erdő fái zúzmarásan álltak. Hullt, kavargott a hó, a fák ágai földig 
meghajoltak a süvítő széltől. A fák ágaira, ami hó rátelepedett, azt a szél lese-
perte, olyan volt, mintha megfagyott virágszirmok szálltak volna az égen. Az 
erdő szélén egy elhagyott ház állt. A házon jégcsapok hada várta az olvadást. 
Az erdő mögött a hegyek fehérbe öltözve álltak, s ha felbukkant a nap, csúcsaik, 
mint kristály csillogtak. A szél tombolása csillapodni kezdett. Egy szán csilinge-
lése verte fel a csendet. A lovak léptein hallani lehetett a fagyott hó ropogását. 
A hó pilinkézett, csermely csobogását nem lehetett hallani, mert befagyott a 
hideg miatt. Mintha a táj is karácsonyra készülne, felvette téli díszeit és pompá-
san ékesítették a vidéket.” A szöveg jól ismert elemekből építkezik: csillogó hó, 
zúzmarás fák, erdő szélén házikó, jégcsapok, kristály-csillogás, szán csilingelé-
se. A negatív festéssel való ábrázolás (a csermely csobogása nem hallható) is 
árulkodó, mert arra utal, hogy a tájsémában ott van a csörgedező patak vagy 
csobogó csermely). Az ihletforrást a záró mondat, a mesterséges beállítás példá-
ja tárja fel, amely egyben a szemléletmódot is leleplezi: a táj felveszi díszeit, 
amelyek pompásan ékesítették a vidéket. 

A dolgozatok jelentős hányadát teszik ki azok a leírások, amelyekben a 
természeti környezetleírás általánosan jelenik meg: leggyakrabban erdő, de sze-
repel a mező vagy a rét is. Általános jellemzőjük, hogy túlzsúfoltak, talpalatnyi 
helyen túl sok állat jelenik meg, a rétek inkább hasonlítanak botanikus kertre, 
mint valóságos mezőre. A helyszín akár erdő, akár mező, idilli hangulatot árasz-
tó díszletként megjelenik valamilyen nyáj és a pásztor kesergő sípjával, vagy 
furulyájával. 

Az erdőt ábrázoló leírások központi eleme általában a tisztás, amelyen lehe-
tőleg jelen vannak az erdő állatvilágának „képviselői”, mégpedig valószerűtlen 
egymásmellettiségben és állandó mozgásban. „Az erdő tisztásán egy őzike leg-
elészett, nem ismerve a rá leselkedő veszélyeket. Agancsát a közelében levő fa 
törzsébe dörgölte. Egy lepke szállott fölötte, ide-oda röpködve… Nem messze a 
fák mögül egy idősebb őz dugta ki szelíd fejecskéjét. Figyelmesen körülnézett, 
nehogy egy vadállat prédájává váljon. A fiatal őz elfutott mellette észre sem 
véve őt, hanem egy mókusra szegezve tekintetét, amely a távolban levő hatal-
mas tölgy lombjai között ugrándozott.” A mesterséges beállítás határozza meg a 
tájképpé komponált természeti látványt. Központi eleme a tisztás, amelyhez a 
fogalmazó elképzelései szerint elválaszthatatlanul hozzátartozik a legelésző őz, 
a szálldosó lepke és az ugrándozó mókus. A látványt megjelenítő részletek sze-
repe az lenne, hogy hitelesítse az ábrázoltakat, de pontatlanságuk inkább felfedi 
valótlanságukat. Hogyan tudja a diák megállapítani az őzek életkorát (fiatal, 
idősebb őz), mikor még a szarvastól sem tudja elkülöníteni a fajtát? 
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A címben a napszakot is megnevező fogalmazásokban felértékelődik az 
időviszonyok szerepe, hiszen időben kibontakozó természeti folyamat bemuta-
tására vállalkozik a szövegalkotó. A legkedveltebb mapszak a hajnal vagy az 
alkony. Ezekben az esetekben a szöveg hely-és időstruktúrájának a legtermésze-
tesebb módon össze kellene fonódniuk (Bahtyin 1986, 463) úgy, hogy az időt és 
helyet jelölő szemantikai-grammatikai kötőelemek együttese szervezze az ábrá-
zolt világ elemeit látvánnyá. A feladat megoldásának sikeressége általában attól 
függ, hogy a szövegalkotó milyen mértékben támaszkodik érzéki benyomásaira, 
illetve milyen mértékű az ábrázolt jelenség „eszményhez” való igazítása. Minél 
stilizáltabb az ábrázolás, annál kevésbé koherens a szöveg. 

„Ősz van. A rozsdabarna erdők alatt süvít a szél. A lemenő nap fényénél 
megcsillannak a mezőn röpködő ezüst színű ökörnyálak, amelyek úgy tetsze-
nek, mintha mesebeli selyemszálak lennének. Az egész világ vörösbe és arany-
ba fordul, amikor a megfáradt nap utolsó sugaraival visszainteget a kietlen szán-
tóföldekre. A természet csendbe burkolózik, csak a mező szélén csordogáló 
Nyárád töri meg az est csendjét. Vidáman és fáradhatatlanul hömpölyög tovább 
kicsiny medrében. // Lassan feljön a hold és vigyázó fénye megvilágítja a tájat. 
Bagoly sikolya hasít bele az éjszakába. Hatalmas szemeivel a száraz földet kém-
leli táplálék után. // Az erdő vadjai is sorra elkezdik éjszakai járőrözésüket. Az 
élet sohasem áll le, lehet akár éjjel, akár nappal, napsütés vagy recsegő hideg, az 
élet folyik.” A szövegben két mozzanat bemutatása hangsúlyos: az évszak (ősz) 
és a napszak (alkony). Az őszi táj elemei csak jelzésszerűen jelennek meg: rozs-
dabarna erdők, ezüst színű ökörnyál; tájegységre utaló elem a Nyárád. Térbeli 
látvány ezért nem is épül ki. Az időben kibontakozó folyamat viszont nyomon 
követhető: lemenő nap, a megfáradt nap visszatekint, feljön a hold, éjszaka. 

Egy másik példa: „Egy naplemente a tóparton gyönyörű látványt nyújthat. 
A lágy nyári szellő, ahogy meglengeti a hosszú fűszálakat, a tó vizének lassú 
hullámzása nyugalmat, békét és harmóniát sugall. A napnak a vörös sugara tük-
röződik a vízen. A túlparton a halászok elcsendesednek. Felgyúlnak az esti fé-
nyek. A távoli fák egyre halványabban látszanak a szürkületben. A póznákon 
madarak gubbasztanak. A tó vizében halak ugrándoznak, megtörve a csendet a 
csobbanással. Minden elcsendesül, a nap eltűnik a dombok mögött, besötéte-
dett.” A szintén naplementét bemutató szövegben a tájból már csak a tópart je-
lenik meg, abból is csak azok az elemek, amelyek a vágyott harmonikus hangu-
latot sugallják. Az időbeli folyamatban törés van, előbb felgyúlnak az esti fé-
nyek (a tóparton!?), majd a távoli fák sejlenek fel a szürkületben, a nap eltűnik a 
dombok mögött, majd besötétedik. 
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5.2. Az ábrázolás perspektívája 

A tájleíró fogalmazásokban, mivel a szövegalkotónak térbeli látványt kell 
felidéznie nyelvi eszközökkel, fontos a nézőszög kiválasztása, amelyből a szem-
lélő a térbeli helyszínre tekint. A nézőszög alapján választható a szerkesztési 
eljárás (közelítő vagy távolító), amely szerint kibontakozik a térbeli látvány. 

Gyakori alaphelyzet, hogy ablakból szemlélik a tájat, a távolító szerkesztési 
eljárást alkalmazzák. Ha városi környezet jelenik meg, akkor legtöbbször tömb-
ház a szemlélődés helye, és megnyugtató, pihentető foltként jelenik meg a ter-
mészet. A szemlélő perspektívájából vagy a távolban, vagy karnyújtásnyira 
zöldövezetként, vagy egyenesen dzsungelnek tűnik a közeli park. „Ahogy kiné-
zek a tömbház ablakán, nem látok mást, mint autóktól zsúfolt utcát, szomszédos 
házakat, néhány járókelőt, meg egy-két kóbor kutyát… A hatalmas betontöm-
bök mögött ott van a természet. Az erdő hullatja barna ruháját, még itt-ott talál-
ni egy zöld foltot” Egy másik példa: „Nem is olyan messze a tömbháztól van 
egy kicsiny kis park… Éjszaka a leggyönyörűbb. Négy sarkában a halvány fény 
mesebeli hatást kelt.” 

A falun élő diákoknál is kedvelt póz, hogy a ház ablakából vagy a tornácról 
bámulják, és egyben csodálják a természetet. A leírás hasonlít a városi ablakból 
látottakhoz, szinte előre gyártott elemekből épül fel, legfeljebb az évszak válto-
zik. „Egy téli reggelen az ablakon kinéztem és minden csupa fehér. Az ágakon 
és a fa alatt vastag hótakaró. Egy pár lábnyom hever gazdátlanul. A madarak 
ugrándozva keresgélnek, míg egy macska lopózik a fa alá. Távolabb egy sas 
szemléli a tájat. A másik oldalon csend és mozdulatlanság. Egy nyúl ugrik ki a 
bokorból ijedten.” Hasonló, csak az évszak más: „Egy kis falu, igen ehhez ha-
sonlít leginkább, amit az ablakomból látok. Nyáron a kék égen bárányfelhők 
úszkálnak, és az erdő minden fája zöldell. A távoli kunyhó kéményéből szürke 
füst árad ki… A zöld dombon minden liba, tyúk, kakas, csirke összevissza csi-
pegetnek, meg zajonganak.” A bemutatás jellegzetessége, hogy nem azt jeleníti 
meg, amit lát, hanem, amit úgy általában látni lehet: az égen a bárányfelhőket, 
az erdőt, a távoli kunyhót, a zöld dombot. Árulkodó a viskó megjelenése, a diá-
kok a tájban nem házakat látnak, hanem mesebeli házikókat, kunyhókat, viskó-
kat, esetleg kalyibát, de bármelyikről van szó, a kéményük mindig szürke füstöt 
ereget. 

Máskor mozgó pontból látják a tájat, de ez gyakran csak onnan tudható, 
hogy közlik az olvasóval (sétáltam, sétálgattam, ballagtam, mendegéltem), mert 
a látvány térbeli elrendezésében, megfelelő szerkesztési elv alkalmazásában ez 
nem mutatkozik meg. A táj csak ürügy, esetleg ihletforrás az ábrándozásra.  
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Jellegzetes példa Az én szülőfalum című fogalmazásból: „Elmerengtem a táj 
gyönyörűségein, a fákon, a gyönyörűen virágzó virágokon. Feltettem magam-
nak a kérdést: Miért ilyen gyönyörű ez a táj? Miért nyílnak ilyen szépen a virá-
gok?” Hasonló hangnemben folytatódik a szöveg, közhelyek követik egymást 
költői kérdésnek álcázott formában, amíg a tájat szemlélő, de azt nem bemutató 
diák elér a falu végére. Itt „láthatóvá válik a zöldülő, gyönyörűen elterülő rét, 
mellette a csordogáló patak. A rét tele van virágokkal és kis nyulacskákkal, 
amik csak szökdécselnek, ugrándoznak ezen a gyönyörű réten, ezen a gyönyörű 
nyári napon. A kis patakban ficánkolnak a szebbnél szebb halacskák…” A lát-
hatóvá vált világban (csupa klisé) a láthatatlant ábrázolja: a virágos réten szök-
décselő nyulacskákat, a patakban ficánkoló halacskákat. Ezen a ponton „a mé-
diumok termelte szimulatív látszatvalóság” (Sebők 2003, 76) legyőzi a valósá-
got; ez a látvány húsvéti reklámokban feltűnhet, de a valóságban nem. 

Gyakori eljárás, hogy a séta mozzanatával indítanak, de a tájábrázolás még-
is egy adott pontból (ahol megállnak) történik. Különböző módon választják ki 
a nézőszöget, amelyből a szemlélő a térbeli helyszínre tekint. Van példa arra, 
hogy maga a táj kínálja fel azt a kilátást, ahonnan átfogható a táj egésze. A le-
hetséges kétféle szerkesztési eljárás közül a kézenfekvőbbet, a távolítót választ-
ják általában. „Sétám közben meg kellett álljak. Olyan gyönyörű táj vett körül, 
hogy teljesen elkápráztatott. // A földet zöld, puha pázsit borította, ugráló szöcs-
kék sokassága változtatta a mozdulatlan tájat vidámmá, élővé, zsibongóvá. Előt-
tem egy fa megsárgult levelei között madarak csiripeltek, mintha az ősz köze-
ledtét hirdették volna. Ha messzebb néztem egy teljes lombhullató erdőt pillan-
tottam meg, mely olyan színekben tündökölt, hogy a legjobb festő sem tudna 
ilyent alkotni. A sárga és piros színek minden változata látható volt, és nyugal-
mat árasztott a tájra. Ahogy tovább pillantottam kis házak bukkantak elő a fák 
sűrűje mögött, de nem hallatszott emberi hang sehonnan.(…) A házak mögött 
egy domboldal emelkedett, amelyen a nyugalom uralkodott, semmi sem moc-
cant. A látóhatár szélén egy sűrű erdő magasodott. A sötétzöld szín mintha kör-
behatárolta volna az egész tájat, és mint védőfal emelkedett az égbe köröskörül. 
Fái közé nem törhetett be a napfény, olyan sűrűn álltak a gyönyörű fenyők 
egymás mellett. A tájon harmónia uralkodott. A kis, vidám bogarak és a büsz-
kén, színesen tornyosuló fák teljes lelki nyugalmat ébresztettek bennem.” 

Kedvelt eljárás az is, hogy a táj valamely kiemelt pontját jelölik meg a 
szemlélődés helyeként, így olyan nézőpontot választanak, amely elég hatékony 
a megfigyelt környezet vagy jelenség áttekintésére. „Ahogy a dombról letekin-
tek, egy nagy, tágas mező rajzolódik ki előttem, s a mező mellett egy kis erdő. 
Ez a táj innen a dombról látható a legjobban, innen mutatja legszebb ékességeit. 
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Ahogy a dombról lefele kezdek menni, mind közelebb és közelebb a mező kö-
zepén levő kis halastóhoz szebbnél szebb virágok tündökölnek előttem. A domb 
közepe táján egy nagy fa áll, s lombja nagy árnyékot hagy a friss zöld füvön. 
(…) Leérve a mezőre, és mind jobban és jobban közeledve a tóhoz, rájövünk, 
hogy kezd bizonytalanná válni talpunk alatt a talaj, mind puhább és puhább. E 
tisztás végében egy kis, de sok állatnak lakhelyt biztosító erdő található. Ezt a 
tájat ismerem én a legjobban.” 

Arra is van példa, hogy a völgyet jelölik meg, ahonnan körbepillantva tekin-
tik át a tájat, ameddig a szem ellát. „Itt, a hegy lábánál fekszik az a temető, ahol 
megpihen majd minden nemzedék.” A temető bemutatása ellentétezéssel való-
sul meg: az emberi múlandósággal ellentétben áll az élő természet (nyíló virá-
gok, nagy fenyőfa, amely „tartja derekát az idővel szemben”?!) „A temetőtől 
nem messze kis patak csörgedezik, kristálytiszta vizében a halak büszkén ficán-
kolnak.” S végül a klisék sorjázása elvezet az abszurdumig: „A messzeségben a 
láthatáron állatok legelnek ott, hol a nap éppen vérvörösen áldoz.” 

Kedvelt eljárás az is, hogy a szövegíró a természet közepén áll, innen néz 
szerteszét, vagy valamilyen pontatlanul és általánosan megjelölt helyről (egy 
tölgyfa árnyékában, a fűben ülve, nyíló virágtengerben) szemlélődik. Általában 
távolító szerkesztéssel építik fel a leíró közlést. Egy példa a sok közül: „Leül-
tem a zöld, bársonyos fűre. Körülöttem a zöld tengerben ingó-bingó égőpiros 
pipacsok sokasága vidáman bólintott felém. A mezőn túl szabályos szénabog-
lyák rendezetlen sora mosolygott rám, mindegyik egy óriás hatalmas süvegéhez 
hasonlítva. A boglyák mögött frissen lekaszált fű világoszöld színével életet, 
vidámságot ad a sötét nyárutói tájnak. // A világoszöld fűsávon túl sötétzöld 
mező tart a girbe-görbe domboknak. A domboldalon még zöldellnek a fák, de 
ahogy távolodnak, egyre sötétebb, komorabb színeket öltenek magukra. A dom-
bok az égig nyújtózkodnak, összeérve a bárányfelhős éggel, mintegy határt 
szabva fürkésző szemeimnek.” 

Sajátos csoportot alkotnak azok a szövegek, amelyekben nem beazonosítha-
tó a nézőszög, amelyből a szövegalkotó szemléli a tájat. Az ábrázolások jellem-
zője, hogy viszonyítási pont nélkül a szövegbeli helyhatározói viszonyok nem 
idézik fel a térbeli látványt. 

Ebbe a csoportba tartoznak a különböző irodalmi hatásokat ötvöző szöve-
gek, illetve azok, amelyek tájkép vagy életkép megrajzolását tűzik ki célul. Pél-
da az elsőre: „Az ég tetejéről ragyogóan süt a nap. A felhők a lágy szellő hatásá-
ra úszkálnak az égen. A távolból patak csörgedezése hallszik. // A patak partján 
a fák tikkadoznak a nagy hőségtől. A réten a levágott sarjúrendek, mint könyv-
ben a sorok hevertek. A sorok között apró, kis nyulacska nyargalt. A búzatábla 



 76

tele van égő pipaccsal, de néhány tövis is található. // A domb oldalán szép sző-
lőtábla és gyümölcsös mutatkozik. A sötétkék szemek, mint szóló szőlő dalol-
tak. A gyümölcsöskert szinte zengett a csengőbarack miatt. A mosolygó almák 
huncut módon meghúzódtak a dús lombkoronában.” A szöveg sajátosan elegyíti 
egy elképzelt táj elemeit és a felsejlő irodalomórai emlékeket. Mivel különböző 
kódra működő orientáló mintákról van szó, ötvözésük nem is eredményezhet 
szerves egységet alkotó ábrázolást. A kétféle mintához való igazodás a szöveg-
egység megteremtése ellenében hat, olyan fogalmazás jön létre, amelyben alap-
vető szövegképző szabályok nem érvényesülnek. Tartalmi hézagok, logikai kö-
vetkezetlenségek, a folytonosságot megszakító közbeékelések zilálják szét a 
szöveget. 

Az első mondat állítását (ragyogóan süt a nap) megkérdőjelezi a második 
mondat az égen úszkáló felhők látványának beemelésével. A harmadik mondat 
távolból helyhatározójának nincs viszonyítási pontja, az idézett valóságelem a 
patak meg sem jelenik, csak a csörgedezése hallatszik. A negyedik mondat vi-
szont a patak partjára, mint látványra utal egy olyan állítással, amelynek való-
ságtartalma megkérdőjelezhető. Az ötödik mondatban váratlanul (előzmény 
nélkül) megjelenik a Petőfi tájversből idézett sor (idézés nélkül) új tájelemet 
beemelve az ábrázolásba. A következő mondat az új tájelemhez, mint elválaszt-
hatatlanul hozzátartozót megjelenteti a nyargaló nyulacskát felesleges jelzőkkel 
(apró, kis). A mondat szövegbe szerkesztése is problematikus, hiszen a megfo-
galmazás kétértelműséget eredményez: a sorok között a hasonlat hasonlójához 
kapcsolódik, de feltételezhető, hogy a sarjúrendek között nyargal a nyúl. A dí-
szítés kedvéért, mert szemet gyönyörködtető látvány, felvillan a búzatábla az 
égő pipacsokkal (Juhász Gyula: „pipacsot éget…”) A következő mondatokban 
megjelenő új tájelemek, a dombon a szőlőtáblák és gyümölcsös, a szövegelőz-
ményhez nem kapcsolódnak, valószínű azt a célt szolgálják, hogy be lehessen 
emelni két újabb irodalmi vonatkozást, Móra Ferenc szóló szőlőjét és csengő 
barackját. 

Példa a tájképre: „A szivárványszín virágokkal csipkézett zöld domb tetején 
egyre magasabb, egyre terebélyesebb árnyékot adó bokrok sora állt. Apró leve-
leik lágyan lengedeztek a júniusi szélben. Vérpiros terméseik csillogóan kacsin-
tottak az arra járó, kósza emberekre. // Mögöttük néhány méterrel egy eperfa 
törte meg a bokrok hullámait, mint szikla a nyugodt tengert. A fa bogyói már 
bordóba kezdtek borulni. A lomb alatt sok izzadt lény talált magának menedé-
ket. // Távolabb a fák sokasodtak, számosodtak, egyre sűrűbben takarták el a 
zöld fű elöl a delelőre hágó napot, mígnem valami az egész gyepet sűrű sötétbe 
nem fogta. Az erdő örök hűs leple.” Az alárendelő szerkezeteket könnyedén 
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beépítő mondatfelépítés, a választékos szóhasználat az árnyalt kód használatáról 
tanúskodnak, de a könnyed fogalmazás nincs összhangban a valóságábrázolás 
fogalmi kidolgozottságával. A rokokósan díszített tájábrázolásban jelentkező 
logikátlanságokat (delelő nap, sűrű sötét) a valóság tényeinek figyelmen kívül 
hagyása eredményezi. 

Példa az életképre: „Amikor kezembe kaptam a feladatot, nagyon könnyű 
dolgom volt. Már egyből tudtam, melyik tájat fogom leírni. Egyértelmű volt, 
hogy azt, ahová beleszülettem, és amit akaratomtól függetlenül tudtam megsze-
retni. (…) Sokat gondolkodtam, mikori tájat is tudhatnám leírni.” A tépelődés 
eredménye: „úgy gondoltam, egy téli életképet mesélek. Gyönyörűséges táj té-
len ez a kis falu. Télen, amikor itt minden fehér. Fehérek a háztetők, a fák, az 
utcák. Nagy élmény számomra, amikor egy holdfényes éjszakán végigvonulok 
az utcán és hallom a gyerekek sikoltozásait, nevetéseit és szánkójuk dübörgé-
sét.” A szöveg indítása alapján egy élményszerűen megformált bemutatást vár a 
befogadó, de az életkép festésének célja valószerűtlen jelenetek sorát eredmé-
nyezi (még bemutatja a karácsonyt is). A jól ismert valóság helyét elfoglalják a 
téli sztereotípiák, az átélt élmények helyett a pózba merevedett klisékkel talál-
kozik a befogadó. 

5.3. A tájhoz való viszonyulás 

Az ábrázolt táj valószerűségét a tájhoz való viszonyulás határozza meg. A 
viszonyulás meghatározó jellegét azok a dolgozatok teszik nyilvánvalóvá, ame-
lyek növénytannal, állattannal, ökológiával kapcsolatos ismereteket nélkülöz-
nek. Nem azért, mert a középiskolás ezekkel az ismeretekkel nem rendelkezik, 
hanem azért, mert a giccsnézőpont szétzilálja, illetve felülírja ezeket az ismere-
teket. 

„Amint kiértünk a rétre a szavam elállt, mert egy festői tájat láttam magam 
előtt. A fű zöld volt, a fákon sok gyümölcs volt. A réten pillangók és méhecskék 
repkedtek. Volt egy nagy fa, amelynek törzséből egy forrás fakadt. Szebbnél 
szebb virágok voltak a réten és színesebbnél színesebb. Az egész mezőn harmó-
nia és nyugalom uralkodott.” 

5.3.1. A táj dekoratív elem 
A táj dekoratív jellege állandóan és többféle módon kerül előtérbe. Erre az 

egyik legjobb példa az, amikor festményként ábrázolják a tájat. A leggyakrab-
ban alkalmazott hasonlat a kép, festmény, de metaforaként is gyakori előfordu-
lása. „Ez a táj számomra olyan, mint egy festmény. A hó a fehér lap és a fák, az 
állatok a festő érzelmeit fejezi ki.” – írja egy kilencedikes. Az igyekezet, hogy 
az ábrázolt világ minden elemének megfeleltessen valamilyen mögöttes 
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jelentéstartalmat, valamilyen érzelmi, hangulati hatást, a befogadói magatartást 
minősíti; jelzi, hogy a tanuló az allegória megértéséig talán eljutott, de a szim-
bólum értelmezéséig már nem. 

A téli erdő messziről „olyan, mint egy téli festmény, amely titkokat rejt ma-
gában.” „Nem messze kis falumtól van egy erdő, amely mindig csodálatos ké-
pekben pompázik, ahol mindig madárcsicsergés tölti be a szférákat.” A festői táj 
hatását is bemutatják: „Amint kiértünk a rétre a szavam elállt, mert egy festői 
tájat láttam magam előtt.” 

Ha a táj festményként jelenik meg, akkor néhány kötelező elemből készül: 
forrás vagy patak, de lehet vízesés is; rét, általában magányos fával, ami leg-
gyakrabban fenyő (igaz, hogy nem a réten honos, de annál hatásosabb a sudár, 
büszke fenyő); erdő széle valamilyen állattal, leggyakrabban ravasz rókával, 
amely ha befut az erdőbe, akkor „elmozdult a festmény”; a tisztás őzzel, szar-
vassal, néha mókussal, és ha mégsem festmény, akkor „fényképszerű valóság”. 
De a táj nagyszerűségét az dicséri igazán, hogy „szebb, mint egy fénykép, 
olyan, mint egy festmény”. 

A festményszerűen bemutatott tájábrázolásra jellemző, hogy nem érvénye-
sülnek a térhatások, ezt nyomatékosítja a határozós szerkezetek hiánya. Furcsa 
módon a színhatások is hiányzanak, néhány elkoptatott jelzős szerkezetben for-
dulnak elő csupán színt megnevező melléknevek: kék ég, zöld fű, tarka virág, 
őszi sárga falevél, de azért a táj sokszor „csodálatos színekben pompázik”, virít 
vagy tündököl. 

A mesterséges beállítás oly mértékű is lehet, hogy már maga a diák sem va-
lóságosként ábrázolja: „az ég kék volt, csupán a kis bárányfelhők, mintha igazi-
ak lettek volna, szaladgáltak igen gyorsan. A tisztás közepén egy kicsi pata-
kocska csordogált végig, kis vízesésekkel megszakítva. Egy helyen egy kis szi-
getecskét is létrehozott, ami telis tele volt kis virágokkal és bokrocskákkal. Szi-
takötők tarka serege röpködött a patak felett…” A mesterséges beállítás tájhoz 
való viszonyulásukban is kihangsúlyozódik, amikor a tájat, mint dekorációt 
hozzárendelik egy érzéshez, hangulathoz vagy lelkiállapothoz. „Ha visszagon-
dolok néha-néha egy-egy pillanatra, vagy eseményre, azokhoz mindig hozzátar-
tozik egy gyönyörű táj… olyan tájak, amelyeket tisztán látok, ha behunyom a 
szemem…” és a lelki szemei előtt, miközben édes érzések kerítik hatalmukba, 
megjelenik a „Táj” minden kötelező elemével „érzem a levegő friss illatát, hal-
lom, amint a madarak csiripelnek, és hallom a patak csobogását.” 

A szövegek változatosak abból a szempontból is, hogy miként ábrázolják a 
kiválasztott vagy kedvenc tájat, ez sokféle lehet: titokzatos, vadregényes, amely 
borzongató érzéseket kelt; meseszerű, álombeli, amely ábrándokat fakaszt, 
elandalít; szelíd, nyugodt, a magányt szentimentálisan megédesítő; rokokósan 
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díszített, amely vidámságot, derűt áraszt. Közös vonásuk, hogy az érzelmek 
vagy a lelket betöltő hangulat szeszélyesen helyezi egymás mellé a tájelemeket, 
jeleníti meg a természetben élő állatokat. Számtalan példával lehet bizonyítani: 
„A gyönyörűen csillogó hó mindent beborított… Ilyenkor karácsony közeledté-
vel a mindent beborító hó, jég és zúzmara felelős az ünnepi hangulatért. Ezt a 
gyönyörű havas tájat az őzikék fel-felbukkanása, a mókusok víg játéka és a ró-
kák ravaszságai teszik még szebbé. A jég felületén táncukat járó napsugarak 
különleges fényben láttatják az egész vidéket.” A mesterséges beállításnak kö-
szönhetően a téli természet már csak viszonyítási pontként jelenik meg. 

„A kihalt környezet valami hihetetlen melegséget árasztott. Ekkor feltűnt 
egy behavazott viskó (…) a kopott viskó a düledező ajtajával. A behavazott ab-
lakaival még inkább meseszerű hangulatot keltett. A háttérben húzódó fenyő-
rengeteggel pedig egyenesen festői csodának számított.” 

„Nem messze a falucskám szélétől van egy gyönyörű hely, ahova sokszor 
elbarangolok, amikor egy kis nyugalomra, csendességre vágyom. Ez az én kis 
helyem gyönyörű látványt nyújt. Ezen a helyen bármerre nézek, mindenhol a 
hegyek, az erdők szépsége vesz körül. Itt ezen a szép tisztáson a fák és a fű zöld 
színe harmóniában van az ég kékségével. Az égen röpködnek a madarak, leszáll-
nak a fákra és csodálatos énekeket zengenek a fülembe. A levegőben is tarka 
pillangók röpködnek békésen. A nyulak és őzikék is néha előbújnak és megmu-
tatják szép alakjukat. Ezeket az állatkákat nézve békességre, nyugalomra találok, 
hiszen nincs köztük viszály, veszekedés, csendesen élnek egymás mellett.” 

A természetet szép díszletként megjelenítő fogalmazásokban a földrajzi 
formák meg sem jelennek, néha a hegy, mint a természet festői csodája felbuk-
kan. A következő példában a vidék, mint erdő jelenik meg, „ahol csak a mada-
rak csicsergése, a fák lombjainak halk lengedezése, a gyenge szellő susogása 
hallszik. A mókus menedéket keres az ágak recsegését meghallván. A madarak 
hirtelen elrepülnek az ágakról. Egy kis patak csobogása hallatszik, a vakond is 
elmenekül, a fakopács enyhe zajt csapva kopákol. Sziklakövek mohás részén 
egy pillangó jelenik meg. A méhek feldúltan zümmögnek.” 

Nemcsak az valószerűtlen, ahogyan az állatok egyszerre vannak jelen egy 
szűk térben, hanem az is, ahogy állandóan mozgásban vannak, nyüzsögnek, rá-
adásul csupa „kötelező” tevékenységet végeznek, és úgy élnek egymással har-
móniában, hogy fittyet hánynak a természeti törvényekre. „Az állatok nagy 
harmóniában élnek, semmi sem zajos. A madarak, a tücskökkel és a békákkal 
együtt énekelnek... Ezek az állatok megosztják egymással azt, amijük van, nem 
úgy, mint az emberek, akik elveszik egymástól.” 

Sajátos csoportot alkotnak azok a dolgozatok, amelyekben a természeti 
környezet és településforma ábrázolása úgy kapcsolódik össze, hogy nehéz 
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eldönteni: a természet szolgál díszletként a faluhoz, illetve városhoz vagy maga 
a település dekoráció a természetben. Ezekben az esetekben is jól elkülöníthető 
néhány alaptípus annak alapján, hogy a szövegalkotó milyen perspektívából 
szemléli az ábrázolandó vidéket, hogyan viszonyul hozzá, illetve milyen medi-
tációt indít el a bemutatott világ valamely eleme. 

5.3.2. A táj élményeket nyújtó forrás 
Arra is akad példa, hogy a tájábrázolás annyira vázlatos, hogy csupán né-

hány általános elem segítségével megrajzolt, de annál fennköltebb érzéseket, 
gondolatokat közvetít nemcsak ábrázolójának, hanem az egész emberiségnek. 
Az alábbi szövegben legalább domborzati formák is felvillannak: „A Nyárád 
völgye gyönyörű világa tárul a nézők elé, aki megáll néhány percre ihletet merí-
teni a csodából. A távolabbi dombok mögött a Bekecs oldala látszik kirajzolód-
ni. Ha tiszta az égbolt, a Fogarasi havasok mesébe illő képei terelik távoli vidé-
kekre a gondolatokat.”; a következőben a természet csupán néhány fa, bogarak 
és az ég: „A büszke fenyőfák az égig érnek. Törzsükön nyüzsögnek az apró bo-
garak a selymes mohán. Kis csengőként nőnek a gombák. Szeretetre késztetnek 
ezek a fák. Az erdő ölében pihenve a csodálatos magas eget vizsgálhatjuk.” Vé-
gül egy példa arra, amikor boldogság árad a természetből szerteszét a világba: 
„A szél csendesen lengette a fákat, a virágokat. A patak halkan csobogott az 
erdő szélén. (…) A madarak boldogan csiripeltek és innen lehetett tudni, hogy 
milyen boldogok. A zöld mező olyan szépen virított a réten, olyan formája volt, 
mint egy szőnyegnek. (…) A kék ég tisztaságot üzen az emberiségnek. Ez a 
gyönyörű táj örömöt közvetít mindenkinek.” 

A tájat szép díszletként ábrázoló fogalmazásokban hangsúlyos az a gondo-
lat, hogy a természet létezésének oka az, hogy az embert esztétikai élményben 
részesítse, hogy kellemes érzéseket, megnyugtató érzéseket merítsünk belőle. 
Ennek az elképzelésnek jellegzetes példája a következő leírás, amely pontos 
helymegjelöléssel indít, de ezután rögtön a színpadias beállítás következik, ami 
mögül előbukkan ember és természet közötti kapcsolat mesterséges beállítása. 
„Az erdőszentgyörgyi kisvárost belepte a hó. Minden ragyog a fehérségtől és 
csillog a jégcsapoktól. Az ablakok tele s tele voltak jégvirágokkal épp úgy, mint 
nyáron, csak akkor muskátlik meg begóniák virágoznak és szépítik az ablako-
kat. (...) A szokásos domb helyett a távolban egy hatalmas fehér világ kényez-
tette a szememet.” Miután a diák beleszédül a sok csillogásba (a fehér hó 
ugyanolyan kötelező módon csillog-villog, mint ahogy zöld a fű vagy kék az 
ég), következik a „megfigyelésből” táplálkozó meditáció: a hó olyan, mint a 
láthatatlan kéz, amely simogatja az élőlényeket és a tárgyakat (!). „A fák bár 
csupaszon, de szilárdan álltak, mint az ember, aki a baj idején sem roskad meg.” 
A záró rész visszakapcsol a „márványpadlós” konyhába, hiszen innen, a 
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jégvirágos ablakból szemléli a tájat, a beállított kép kiteljesedik: „Akkor hoz-
zám simult egy pihe-puha kis cica, és felugrott mellém.” (A diák időközben 
megfeledkezett arról, hogy az álomba ringató hangulat helyszíne a meleg szoba 
volt, amellyel olyan hatásosan szembe lehetett állítani a kinti hideg világot.) A 
zárás: „Ketten néztük ezt a békés tájat, amely oly nyugtató volt számunkra.” 

A szövegek egy jól elkülöníthető csoportjában jelentkezik az a szemlélet, 
amely élményeket nyújtó forrást lát a természetben. Ezekre a leírásokra jellem-
ző, hogy turistalátványosságként ábrázolják a tájat, ezért eleve csak azokat az 
elemeit emelik ki, amelyeket érdemes megnézni, amelyek lenyűgöző élményben 
részesítik az odalátogatókat. A vidék megjelenítésére legfőbb eszközük a felso-
rolás, amellyel a táj vonzó vonásairól kívánják meggyőzni magukat („megérte a 
fáradságot”, hogy elmentek), és másokat, akiket kirándulásra biztatnak. Általá-
ban elragadtatott hangnemben dicsérik a tájat, amelyet tulajdonképpen nem áb-
rázolnak, de ez nem is céljuk, hiszen számukra az élmény a fontos. A táj szép-
ségeit jelzőkkel (szép, gyönyörű, csodálatos, lenyűgöző, fantasztikus) nyomaté-
kosító szövegbe reklámok szófordulatai épülnek be (pihenést, kikapcsolódást 
biztosít, elragadó élményeket nyújt a látogatóknak, érdemes megtekinteni, a 
természet szépségei elringatják az embert, aki magányra vágyik; turistaparadi-
csom ez a hely). 

Ilyen típusú szövegek: „A madarasi Hargita egy nagyon szép hely. Turiszti-
kailag nagyon kedvelt, főleg télen… Gyönyörű hegycsúcsa egy csodálatos lát-
ványt nyújt azoknak, akik veszik a fáradságot és többórás fárasztó út után felér-
nek a hegy csúcsára. Bár odáig az út nagyon meredek és fárasztó, de a látvá-
nyért megéri…(leírja, hogy télen szép, mert hó borítja, nyáron pedig szép, mert 
a fű zöld)…Tehát érdemes oda elmenni, mert lenyűgöző élményben lehet része 
annak, aki megpróbálkozik és meghódítja a madarasi Hargitát.”; „A Bucsin-
hegység számomra egy nagyon kedves hely, hiszen ott az ember mindig nyuga-
lomra lel…A Bucsin-tetőn található egy fából készült menedékház, ahol meg 
lehet szállni éjszakára, és az éjszakai séta közben, amikor pelyhesen hull a hó, 
őzikék bukkannak fel, szaladgálva, élelem után keresgélnek.” (Az ember azt 
hinné, hogy a turisták kedvéért!) De nemcsak az őzek csalogatják a turistákat, 
mert kiderül az is, hogy friss levegőt szívhatunk, ami nagyon egészséges („A 
rengeteg fenyő miatt nagyon friss a levegő, nagyon sok oxigént bocsátanak 
ki.”), illetve biztonságban lehetünk, mert „éjszaka a hold és a ragyogó csillagok 
vigyázzák a tájat...” A természet valóságos paradicsoma a turistáknak: „A Bu-
csin-hegy csodálatos tájakat és élőlényeket tart az odalátogatók számára. A ter-
mészet színei pihentetik a szemet és nyugvásra késztet.” 

A turista szerep még inkább felerősíti az ember-természet viszonyban a 
mesterséges beállítást, különösen akkor, ha külföldi tájat választanak témaként 
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(Olaszország, Ausztria, Görögország). A kötelező rajongás, amellyel a tájhoz 
fordulnak, elhomályosítja a látást, a szemlélt vidék nem a maga realitásában, 
jellegzetes vonásaival jelenik meg, hanem hozzáidomítják a szép táj eszményé-
hez. Ebből következik, hogy nincs különbség a hazai, illetve külföldi tájak ábrá-
zolásában: ugyanazok a tájelemek, ugyanazokkal a jelzőkkel; ugyanaz a térbeli 
elrendezés. 

Az alábbi fogalmazásban „szerencsés” megoldásnak tűnik, hogy már az ele-
jén kiderül: az olasz táj szépségei tárulnak fel, mert egyébként lehetetlen kita-
lálni. „Gyönyörű! A víz csobbanása, a táj megnyugtató szépsége azt az érzést 
kelti, hogy más világban vagyunk, és nem Olaszország. Ez a hely egy kis tanya, 
közepében egy kis faházzal, ami egy kissé réginek tűnik, mégis megvan a maga 
szépsége… egy kissé megszürkült, de mégis otthonias a hangulata… ott egy kis 
patak, melynek csilingelő hangja elringatja a látogatókat. A pázsit üde zöld, tele 
színes virágokkal. A virágok szirmain sok kis élőlény, többnyire szivárványszí-
nű pillangók, katicabogarak pihennek meg. A messzeségben ott egy hatalmas 
szikla és az erdő. Ezen a helyen feltöltődni, felfrissülni lehet. Bármerre nézünk 
valami egyedit, különlegeset látunk. Érdemes ide ellátogatni.” 

A tájhoz való viszonyulásban tetten érhető giccshatást tükrözik azok a szö-
vegek, amelyekben nem az átéltség hitelesítő élményszerűségével ábrázolják a 
szülőföldet, hanem idillikussá merevített képét rajzolják meg úgy, hogy a sema-
tikussá szürkült természeti környezet középpontjába egy mesterségesen meg-
komponált, tehát irreálisnak ható jelenet kerül. A háttérben a természet elna-
gyolt, hevenyészett képe, előtérben a részleteiben kidolgozott jelenet. A példa: 
poros úton közelíthetjük meg az eldugott kis települést, amelyről legalább any-
nyit megtudunk, hogy a Nyárádmente két kis dombja között fekszik. „A faluba 
érve aprócska kis házakat figyelhetünk meg, aprócska kapuval. A kapu előtt áll 
a házőrző kis kutya. A macska a padláson, az állatok az istállóban. A házigazda 
a szekeret készíti elő a nagy útra. A háziasszony pedig a zsebkendőjével integet 
az elhaladó ura után.” A leírás olyan, mintha egy régi falusi konyha falvédője 
ihlette volna és nem az a falu, amelyben a diák él. 

Ahogy a táj megtervezett díszlet, úgy a jelenetek is már ismert, és éppen 
ezért elkoptatott minták szerint épülnek fel, vadászjelenetekkel ugyanúgy lehet 
találkozni, mint a vándor alakjával, a sírnál zokogó árvával. A beépített jelene-
tek változatosak, de közös vonásuk az, hogy mélabús hangulatot sugallnak, és 
ugyanilyen hangulatot szeretnének kelteni az olvasóban is. A Fogarasi havasok 
című fogalmazásban feltűnik a vándor alakja, az ő térbeli előrehaladásához iga-
zodik a tájábrázolás. „A nap már fent volt az égen, amikor nagy hegyek tűntek 
fel a láthatáron, a Fogarasi havasok. Közelebb haladva egyre nőttek és nőttek 
a csúcsok. A nyári szellő simogatta a vándor arcát, úgy tűnt, mintha az út 
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közelében levő búzatáblák hullámoznának. Egy poros út vezetett a hegyek felé, 
amelynek a végén egy szász falucska lakozott.” A vándor az „elhagyott” szász 
faluba ér. „Kis patakocska folyik végig a főutcán, friss, hideg vize minden ván-
dor szomját eloltja.” Innen kezdve a patak kíséri a vándort, „vigyázott rá, hogy 
nehogy eltévedjen”. „Az út egyre meredekebb és keskenyebb lett, amíg csak-
nem ösvénnyé vált. Az ösvény végén egy elhagyatott ház volt. A ház mellett 
egy kereszt volt, a gazda sírja. A vándor letérdelt és zsebéből egy virágot vett 
ki, azt a sírra helyezte.” 

A vadászjelenet: „Az erdő mély rengetegében dühödt vad patáitól cseng az 
egész erdő. A vadkan testét puskagolyó-sorozat ostromolja… A hegyvidék leg-
tisztább patakja is vörös, izzó vérrel telik meg.” 

5.3.3. A tájeszmény 
A dolgozatok jelentős hányadában jelentkezik az a tendencia, hogy valami-

lyen már látott és ízlésüknek megfelelő, vagy valamilyen fiktív és eszményinek 
tartott tájhoz igazítsák a valóságot. Furcsa módon megnevezik a tájegységet, az 
első mondatban még földrajzi térben is elhelyezik, de a továbbiakban lemonda-
nak az érzékszervi megismerés tapasztalatairól, nem hasznosítják mindazt a 
gyakorlati tudást, amire szert tettek, így leírásaikból nem a valóságos, hanem az 
ízlésük szerint formált táj képe rajzolódik ki. A fogalmazásokból az is felsejlik, 
hogy milyen minták alakítják ízlésvilágukat. A téli tájat bemutató szövegekbe 
karácsonyi reklámokból, üdvözletekből (a világhálóról letölthető és bárkinek 
továbbítható) ihletődő elemek épülnek be. A tél, mint évszak a jól beidegződött 
képzettársításokat hozza: a hó mindig nagy pelyhekben hull, vakítóan fehér, 
selymes, fehér takarót, esetleg szőnyeget terít a tájra. (A szőnyeg, úgy tűnik, 
egyetemes metafora, mert tavasszal zöld, nyáron tarka, ősszel színekben pom-
pázó, és természetesen a földet borítja.) A díszítőhajlam olyan stíluseszközöket 
alkalmaz, amelyek közismert reklámokból ihletődnek. 

Hatágú, hatszögű, csillag formájú, kristály szerkezetű hópelyhek hullnak az 
égből, a hópelyhek csilingelnek, akárcsak a jégcsapok, hangjuk, akár a csengőé. 
A hóesés szívet, lelket gyönyörködtető voltát metaforákkal vagy hasonlatokkal 
kívánják hangsúlyozni: Télapó megrázza szakállát, és hatalmas pelyhekben hull 
a hó; a hópihék úgy szállnak le az égből, mint sok apró, pici angyalka; a hulló 
hópelyhek úgy csillognak, mint apró gyémántdarabkák. Városi környezetben 
teljes mértékben átlényegülhet a havazás természeti jelensége. „Szokás szerint 
indult a napi robotolás. A folyamatot félbeszakította egy fenséges jelenség, ha-
vazott. A gyönyörű látvány végigkíséri azt, ahogy a hópelyhek táncos játéka 
befedi az életét vesztett, kopár tájat. A ficánkoló hópelyhektől már nem lehetett 
látni a komor posta épületét. A hatágú pihék játékát az elhaladó autók zavarták 
meg.” Ugyanez a jelenség falun: „… nemsokára megérkezik a zord tél is, 
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szélvihar ostorával, s mint riadt nyájat hajtogatja ostorával a hófellegeket. Fehér 
köntöst ölt magára az egész világ.” 

A behavazott táj szépségét szintén képekkel érzékeltetik: „A szántóföldeket 
beborítja a végtelen hószőnyeg.”; „Télen a táj fehér ruhába öltözik.”; „A táj fe-
hérbe öltözött, mint egy mennyasszony.”; „Mintha az egész táj fehér selyemmel 
lenne beborítva.”; „Az egész táj fehér pólyába burkolózott.” 

A téli tájban ugyanolyan nélkülözhetetlenek a megkomponált jelenetek, 
mint bármely más évszakban. A különbség annyi, hogy két típus körvonalazó-
dik abból a szempontból, hogy milyen hatást kívánnak vele elérni. Az egyik 
jellegzetesen téli ünnepekhez (Mikulás, karácsony) kapcsolódik, ünnepélyes, 
fennkölt hangulatot idéznek, a mesterséges beállításra a megszokottól eltérő, 
teljesen valószínűtlennek ható mozzanat utal. Például: rénszarvas húzta szán 
suhan el, itt, nálunk, Maros megyében; a csillogó, fehér hópelyhek szállingózá-
sában gyerekek vonszolják maguk után a szánkójukat, karácsonyi énekeket éne-
kelve; mindenki boldog, és ezt így fejezi ki a fogalmazó: „csilingelő szán suhan 
el, amelyen rétegesen öltözött emberek integettek” 

A mesterséges beállítás másik típusa az, amikor állatok jelennek meg a táj-
ban. A fenyvesben például: „A daliás fenyves sereg kitartóan tűri a rohanó szél 
csépeléseit… Kevés állat dugja ki az orrát, de lehet találkozni egy nyúllal, két 
őzzel, s három vaddisznóval.” Lehet drámai hatás elérésére kihegyezett: „Az 
életadó vizet jégpáncél fedi, amire a farkas falka éhesen, korgó gyomorral, óva-
tosan lépked. Egy bagoly keservesen huhog. Egy őzgida magányosan, anyjától 
elválasztva bolyong a kegyetlen télben.” 

A téli tájhoz hozzátartozik a csengőhang: száncsengő hangja száll, jég-
csapok csilingelnek a fákon, cseng a karácsonyi ének. De elengedhetetlen a 
csillogás is, ami viszont rávetül az emberi világra. „A táj csillog, csillog a hón 
megvillanó napsugaraktól… A tájjal együtt az emberek is villognak.” „A tá-
volból a hó úgy csillogott, mintha gyémántkövek lettek volna, csak csodálni 
lehetett ezt a látványt.” 

5.4. Összegzés 

A fogalmazások feldolgozása igazolta azt a feltételezést, hogy a diákok 
minden olyan esetben, amikor nem támaszkodhatnak a típusos írásbeli kommu-
nikációs feladatokkal kialakított jártasságra, egy másfajta, a környezet által ki-
alakított befogadói magatartás nézőpontját érvényesítik. A tájleírások esetében 
az iskolai minták biztos támpontot csak a szövegfajta műfaji sajátosságaihoz 
való igazodásban nyújtanak, példázva a műfaji keret segítő erejét. A szövegek 
szerkezeti megformálásában már kettősség érvényesül: a leíró szövegtípus által 
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megkövetelt valamilyen szerkesztési elvet választanak, amely alakít(hat)ná a 
kompozíciót, de a választott elv ellenében hat a giccsnézőpont érvényesülése, 
amely viszont már környezeti hatást sejtett. Ez a hatás oly erőteljes, hogy még a 
biztosnak látszó ismereteket is háttérbe szorítja (ez tükröződik a fogalmi kidol-
gozásban). Ez a hatás okozza, hogy a szerkesztési elv mentén kiépülő, nyelvi 
eszközökkel jelölt határozói viszonyok nem eredményeznek valóságos térviszo-
nyokat, mert nincs vonatkoztatási pont. 

A tájleírások példázzák a legjobban azt, hogy a giccsjelenség az ember kép-
zeleti és kreatív tevékenységét veszi célba: a szövegek a névvel megnevezett 
földrajzi tájegységek változatossága ellenére néhány alaptípusba sorolhatók, 
mert „előre gyártott” elemekből azonos ízlés (ízléstelenség) szerint épülnek fel. 
A táj „megkonstruálása” jó példa arra is, hogy az emlékekben elraktározott vi-
zuális látványt hogyan próbálják a diákok nyelvi eszközökkel előhívni, életre 
kelteni. Ez a technika két sajátosságot eredményez, amely a stílus szintjén je-
lentkezik. Az előhívás mozzanata jelzők alkalmazására késztetik a diákokat, a 
jelzőhasználat merevsége viszont nemcsak a nyelvi kód problémája (a korláto-
zott kódra jellemző), hanem a kulturális viszonyulásé is. A rögzült képi anyag 
elemei hívják elő a kötelező jelzőket: sudár vagy büszke (jegenye, fenyő, diófa); 
hófödte hegycsúcs; tiszta forrás; csörgedező vagy csobogó patak; tarka lepke, 
gomolygó felhők. Az életre keltés mozzanata igés szerkesztésmódot eredmé-
nyez (felesleges és irreális nyüzsgést ábrázolnak). A madarak dalolnak, a halak 
ficánkolnak vagy úszkálnak, a méhek zümmögnek, a pillangók repkednek, a 
tücskök muzsikálnak, a nyulak ugrándoznak, a mókus szintén, vagy mogyorót 
gyűjt, a csordák vagy nyájak legelésznek: minden állat a tőle elvárható cselek-
vést végzi. Az a tény, hogy olyan elemeket emelnek be az ábrázolásba, ame-
lyekről nem rendelkeznek személyes tapasztalattal, szintén azt támasztja alá, 
hogy ízlésvilágukat alakító képek, és nem valódi tájak ihletik a szövegalkotókat. 
Hol láthatnak furulyázó pásztort, kunyhókat, viskókat, léken halászó halászokat, 
rénszarvas vontatta szánokat?12 

A nyelvhasználatra annyiban hat az iskolai minta, hogy ragaszkodnak a 
nyelvhelyességi szabályok betartásához, de a díszítő hajlam kiélését már a kör-
nyezeti minta támogatja. 

A giccshatás kialakította struktúrák tartósak, nehezen törölhetőek, és gyak-
ran meglévő ismereteket zilálnak szét. 

                                                 
12 A mellékletekben közölt képek felvillantják a leírások vizuális forrásait. 
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6. Az elbeszélő fogalmazások 

Az elbeszélő szövegek legfőbb jellemzőit a kész elemekből való építkezés 
alakítja. A történetekben a tömegkultúrából ismerős jelenetek, gesztusok, pózok 
különböző variációi ismétlődnek, a sztori ugyanazokon a stációkon fut keresz-
tül, a történetek maguk a „láttam már valahol” érzését keltik, jóllehet részleteik-
ben különböznek egymástól. A legmeglepőbb éppen annak a mechanizmusnak a 
történetformáló ereje, amely néhány alapmítoszból olyan variációk sorát hozza 
létre, amelyek azt példázzák, hogy a más hogyan lehet ugyanaz. A szereplők a 
populáris kultúra hősteremtő eljárásai szerint formálódnak: meg vannak fosztva 
minden egyedi vonástól, minden olyan lényeges tulajdonságtól, amely szemé-
lyiséget formál. „A szerepek társadalmi kategóriák, amelyek egy fragmentált 
világ analitikus termékei, a típusok viszont kulturális kategóriák, amelyek a mí-
tosz alkotóelemei és temetői.” (Császi 2003, 102) A fikció teremtette helyszínek 
és idődimenziók ahelyett, hogy megmaradnának az imaginárius szférájában, a 
szövegalkotó szándéka szerint valóságnak akarnak látszani, ezért az elbeszélé-
sek szövegei olyan stilizált világokat építenek ki, amelyek egyes vonásokban 
hasonlítanak a mindennapi világra, de amelyekben felfüggesztődnek a fizika 
törvényei, ha a cselekménybonyolítás bizarr ötletei úgy kívánják; amelyekben 
érdekes kalandokat lehet megélni, olyanokat, amilyeneket a hétköznapok szürke 
mindennapjai nem tesznek lehetővé; amelyek a hőssé alakulás virtuális szabad-
ságélményét kínálják fel a kudarcélmények feloldására. 

6.1. Történetvázak 

Ha az elbeszélt események és a cím kapcsolatát vizsgálom, akkor megálla-
pítható, hogy a fogalmazások zöme érvényesíti a tartalmi megfelelés elvét, 
vagyis a diákok törekednek arra, hogy a történetté összeálló eseménymozzana-
tok példázzák a címet. Az elemzések rendszerezése szempontjából sokatmondó 
az, hogy a cím milyen emlékeket hív elő, milyen élményanyagot mozgat meg, 
milyen narratív sémákat hoz működésbe. Feltűnő, hogy a megoldásra váró fo-
galmazási feladat címe nem személyesen megtapasztalt életeseményeket hoz a 
felszínre, amelyeket a történetformálás ismert szabályai szerint hiteles elbeszé-
léssé lehet alakítani, hanem olyan történetvázak kerülnek elő, amelyek jól meg-
határozható algoritmus szerint működnek, és amelyek a cselekvési mintaként 
felkínált klisészerű szerepeket is eljátszásra felmutatják. Tehát nem az történik, 
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hogy a személyes élményanyag formálódik történetté, hanem a kész vázat kell 
részletekkel kiegészíteni. A „fordított” technika alkalmazása viszont sok min-
dent megmagyaráz: az elbeszélések feltűnő sajátossága, hogy teljes mértékben 
hiányzik belőlük az élményszerűség, a történetet hitelesítő átéltség. A szereplők 
nem egyénített figurák, egy-egy alapvonás határozza meg jellemüket, ami a cse-
lekménybonyolítás során állandónak bizonyul; a környezetábrázolás nem mutat-
ja be a való világ tapintható, érzékelhető tárgyait, a megjelenő élőlényeik való-
szerűtlen helyzetekben bukkannak fel, vagy olyanokban, amelyeket a mintának 
választott klisé-szerep előhív. 

A mintának választott történetvázak közül az egyik legnépszerűbb a sze-
gény gyermek megpróbáltatásai. Ezekben a történetekben a szegénység állapota 
mindent meghatároz: kiindulópont, mert a hiány feloldása (a főhős ajándékba 
kapja a korcsolyát) indítja a cselekmény kibontását. A szegény–gazdag ellentét 
hangsúlyos szerephez jut a hősök megformálásában: a szegény gyerek elesett, 
társai által lenézett, minden mozdulatában suta és ügyetlen, de melegszívű, ra-
gaszkodó és önérzetes; a gazdag egyetlen alapvonásra egyszerűsített: adakozó, 
és ezáltal egyben eszményített is Szerepe kimerül abban, hogy ajándékozásával 
indítja az eseménysort, a befejezésben pedig csodálkozva és értetlenül veszi 
tudomásul, hogy jó szándéka nem ért célt. A váz alkalmas megható történet el-
beszélésére, hiszen lehet részletezni a szegénység kellemetlenségeket okozó 
vonásait, ábrázolni a hős vágyakozását valami olyan dolog után, amely minden-
kinek van, csak neki nincs, és nem utolsósorban el lehet játszani az adakozó 
felemelő, jólelkű szerepét. 

Jellegzetes módon ezekben a történetekben az esetek többségében megne-
vezett szereplő jelenik meg (Pistike, ha fiú, írta a szöveget, és Anna, ha lány, a 
szerző) a diák vagy a narrátor szerepet vállalja, és ilyenkor egyes szám harma-
dik személyű a történetmondás, vagy a nagylelkű adományozóét, és ekkor a 
történetet egyes szám első személyben adja elő. A szegénységet, mint létállapo-
tot senki sem vállalja fel, de a történeteket úgy alakítják (az ellentétezés tenden-
ciózus alkalmazásával), hogy az a nehéz helyzetben lévő sorsával való együttér-
zés beállítódását váltsa ki. Ezért az elbeszélt történetet leggyakrabban szenti-
mentálisra hangszerelik: „Volt egyszer egy lány, aki már nagyon várta a kará-
csonyt. De ezt az ünnepet nem a meglepetésekért várta, hanem azért, mert 
együtt akart lenni a családjával. Nagyon szegény család volt ez, de nagyon sze-
rették egymást, és mindennek tudtak örülni.” A bonyodalmat szintén a hiány 
indítja: Anna szeretne korcsolyázni, de nincs korcsolyája és reménye se arra, 
hogy valaha lesz. Bánatáról beszél barátnőjének, aki gyűjtött pénzéből titokban 
korcsolyát vesz neki. „Karácsony estéjén ünnepelt Anna és családja. Nagyon 
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boldogok voltak, hogy együtt lehetnek. Egyszer meglepetésként valaki bekopo-
gott az ajtón. Anna elcsodálkozva nyitott ajtót barátnőjének, Klárának, akivel 
egy órával azelőtt váltak el. Meglepődve egy nagy dobozt pillantott meg Klára 
karjain. Mikor kibontotta a dobozt, nem akart hinni a szemének: egy korcsolya.” 
Megbeszélik, hogy másnap találkoznak a befagyott tónál, hogy Anna kipróbál-
hassa korcsolyáját. A találkozóról a barátnő elkésik, a főhős egyedül kezd el 
siklani a jégen. (Úgy tűnik, az nem okozott gondot, hogy nem tudott korcso-
lyázni.) Már meglátja barátnőjét, integetni akar neki, de beszakad alatta a jég. A 
befejezést két variáció készíti elő: az első, amit a diák áthúzott: „A megijedt 
barátnő szaladni kezdett, hogy hátha ki tudja menteni haldokló barátnőjét. De 
sajnos, mire odaért már nem hallatszott Anna hangja.” A másik változat (a vég-
leges): „Klára ezt (ti. a balesetet) nem vette észre, és tovább haladt. Nemsokára 
értesítették Anna szüleit, hogy a lány tragikus körülmények között meghalt.” A 
tragikus történet lélektani ábrázolása zárja az elbeszélést, a lehető legsutább 
módon: „Mindenki ki volt borulva és nem tudta, hogy mit tegyen. Mikor Klára 
megtudta, nagyon hibásnak érezte magát, mert, ha azt a korcsolyát nem ajándé-
kozta volna neki, akkor semmi sem történt volna meg ezekből, így hát ez a kor-
csolya árván maradt.” A szövegalkotó olyannyira nem érzékeli az eset tragiku-
mát, hogy az utolsó mondatban a tárgy árvaságát emeli ki. 

A szegény gyerek történetek egy másik kedvelt változatában a főhős hiány-
ból fakadó gondjait a távoli gazdag rokon vagy ismerős (mindig amerikai) oldja 
meg, aki valamilyen ünnepre (karácsony vagy születésnap) csomagot küld, és ez 
indítja az eseményeket. „Karácsony után két nappal kaptam egy csomagot a 
postáról. Nagynéném küldte Amerikából karácsonyra nekem. Egy pár korcsolya 
volt a dobozban. Ez volt ám a meglepő ajándék...” A cselekményt alkotó bizarr, 
sokszor egymásnak is ellentmondó mozzanatokat az idő többé-kevésbé megva-
lósuló linearitása fogja össze. A hős másnap reggel elindul édesapjával a kor-
csolyapályára, hogy megtanuljon korcsolyázni. Az eseménysor egyetlen hiteles 
mozzanata, hogy az apja barátokkal találkozik, és beül a bárba. A gyerek egye-
dül vág neki a kalandnak. „Mivel én még nem jártam soha korcsolyával, már a 
lépcsőkön a tömeg közé zuhantam, leverve mindenkit a lépcsőn. Szerencsére 
komolyabb bajom nem lett.” Pár pillanat múlva az egyik korcsolyája „beakadt a 
karfába és én csüngtem a lépcsőről lefelé.” Hasonló megpróbáltatások után vég-
re ott van a jégen. Miután tízszer leül a jégre, és végre megáll a lábán, úgy véli, 
hogy most már övé a világ. „Egész jól belejöttem, és már jó sebességgel szágul-
dottam a jégen, amikor feltűnt, hogy kevesebb és kevesebb az ember. Egyszer 
csak egy vékony rétegű jégtáblára kerültem, és betörött a jég alattam. Elmerül-
tem a víz alá.” A baj nagy, hiszen úszni sem tud. A segítség onnan jön, ahonnan 
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nem is várja, „egy házaspár észrevett kintről a partról, és segítségért kiáltott.” A 
megoldás olyan, mint az isteni beavatkozás: „Engem a mentősök szedtek ki a 
vízből, már majdnem meghaltam, mert tudniillik én úszni sem tudok.” Az ese-
ménysor mozzanatai közötti hézagok pótlásában nem segítenek a térviszonyok 
sem. Az elején, úgy tűnik, korcsolyapálya a helyszín, amit ugyan nehéz megkö-
zelíteni, mert hosszú lépcsősoron kell lemenni; aztán kiderül, hogy befagyott 
patak vagy folyó lehet; végül befagyott tóra gondolhatunk. De az nem derül ki, 
hogy mindez hol található, hiszen a mentősök is kéznél vannak. 

A történetvázak egy másik csoportját alkotják a sikertörténetek. Ezek sajá-
tossága, hogy cselekménybonyolításuk gyors pergésű és elnagyolt, a szövegal-
kotó gyakran vét a folytonosság elve ellen, így tartalmi hézagok fordulnak elő. 
Az időszerkezetük általában a retrospektív elbeszélés technikája szerint épül ki. 
A cselekmény kibontakozásának a színhelye annyira jellegtelen, hogy virtuális 
térnek hat. A főszereplő útja a megpróbáltatásoktól a győzelemig vezet. A fő-
hőst a siker felé mindig valamilyen szokatlan, irreális mozzanat indítja el. Pél-
dául a szülőktől a születésnapjára meghívót kap a téli olimpiára, de nem néző-
ként, hanem versenyzőként utazik ki, érmet nem nyer ugyan, de jól szerepel. A 
tanuló vagy nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy nagy világversenyekre csak 
fáradságos munkával, kemény próbák után lehet kijutni. Történetek sora szól 
arról, hogy edző irányította felkészülés nélkül, a véletlennek köszönhetően jut-
nak el nagy versenyekre, ahol természetesen győznek, de ha nem, akkor leg-
alább jól szerepelnek. A cselekmény bonyolítására jellemző, hogy átugorja a 
próbák népmesékre jellemző szakaszát, de a megoldás mégis mesei: győzelem-
mel zárul. Ezek a fogalmazások mind én-elbeszélések, és valószínűsíteni lehet, 
hogy reális kudarcélmények feloldását jelentik a virtuális győzelmek (a legtöbb 
fogalmazás szerzője kifejezetten rossz helyesíró és gyengén fogalmazó). 

Egy több motívumot egyesítő elbeszélés jó példa arra, hogyan lehet a „más, 
ami ugyanaz” (Propp 1992) paradoxonát megvalósítani. „Hát körülbelül négy 
évvel ezelőtt, a negyedünkben volt egy csodálatosan szép lány. Én, mivel egy 
szégyenlős fiú vagyok, sohasem volt annyi merszem, hogy megszólítsam. Csak 
annyit tudtam, hogy Karolának hívták, és a legnagyobb hobbija a korcsolyázás 
volt.” Az ismerkedést segítené, ha lenne korcsolya, de nincs, és a szülők nem is 
tudnak venni. A megoldást szintén az amerikai rokon ajándéka jelenti, aki kará-
csonyra korcsolyát küld. Másnap a befagyott tóra megy a barátaival korcsolyáz-
ni, „hogy tanuljam meg én is, hogyan kell.” Három esés után megállapítja, hogy 
már tudja a titkot. „Egy természetes tehetség voltam, két kör után rendesen vág-
tattam a jégen, és akkor láttam meg a legszebb lányt a világon, és amikor annyi 
erőt, önbizalmat összegyűjtöttem, hogy odamenjek, egy kövér, botlábú amatőr 
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belém jött, és ráadásul a jég is betört alattunk.” Megmentik, de elveszti az 
esélyt, hogy megismerje a lányt. De nem ezzel zárul a történet, ez a kudarc csak 
kiindulópont az igazi sikerhez. Egy évre rá már újra korcsolyázik, ez válik a 
legfontosabbá számára, eléri a legnagyobb sikert a sportágban, az olimpiai győ-
zelmet. „Hát így történt! Így kezdtem el én korcsolyázni, és jutottam el, hogy az 
olimpiai aranyérmet megnyerjem. És mindezt egy lánynak köszönhetem, aki 
még nem is ismer.” 

A sikertörténetek alapdilemmája általában a „sztárok legyünk vagy gazda-
gok”. A diákok szövegei arról vallanak, hogy az előbbit választják, és úgy vélik, 
hogy rendkívül fontos az, hogy az ember a figyelem középpontjába kerüljön. 
Tudatosan törekednek a figyelem felkeltésére más típusú elbeszélésben is, az 
„eredeti ötlet”-re épített történetek ezt bizonyítják. Az érdekesség megteremtése 
érdekében előszeretettel alkalmazzák a fokozást és túlzást, amellyel abszurd 
helyzetek sorát teremtik meg. 

Különösen lányok körében kedveltek és népszerűek a könnyeket fakasztó, 
szentimentális történetek, amelyek orientáló mintája a populáris kultúra egyik 
domináns műfaja a melodráma. Jellemző rájuk, hogy történetmondásuk egyes 
szám harmadik személyű, a főszereplők neveit és (valószínű) ezzel együtt a tí-
pust is filmekből vagy olvasmányokból kölcsönzik. A cselekmény néhány baná-
lis mozzanatból épül fel, lazán kapcsolódó jelenetek sorából áll, az esemény-
mozzanatokhoz kapcsolódó reflexiókra (valójában a fennkölt gondolat mezében 
megjelenő közhelyek) helyeződik a hangsúly. Felértékelődik a környezetábrázo-
lás szerepe, hiszen a természet összhangban van a hős helyzetével és lelkiálla-
potával, vagy éppen ellentétes vele. Törekednek a lélekábrázolásra, a stílusalak-
zatok közül alkalmazzák a párhuzamot és az ellentétet a lelkiállapotok megra-
gadására, próbálkoznak a monológ adta lehetőségekkel az érzelemvilág feltárá-
sában, de a kísérletek nem eredményezik a sikeres megvalósulást, mert a korlá-
tozott nyelvi kód használata ezt nem teszi lehetővé. 

A típus jellegzetes példája, a következő elbeszélés így kezdődik: „Decem-
ber 24-én reggel tíz órakor Fiona arra ébredt, hogy testvére Edina örömsikollyal 
rohant be szobájába. – Megjött az angyal! – kiáltotta eszeveszetten. Fiona 
örömmel ment be a nagyszobába, ahol a kis, szegényes karácsonyfa állott. Alat-
ta két dobozban, egy piros és egy zöld, mind a kettő kék szalaggal bekötve, 
ajándék várt a két gyermekre.” (Ha személyes tapasztalat alapján jelenítené meg 
az angyaljárást, akkor valószínű este történne mindez, a Mikulás ajándékát talál-
juk meg reggel.) A főhős egy szép, fehér korcsolyát kap. „nem örült neki, hisz 
nem is tudott korcsolyázni. Mosolygott neki, és később a sarokba hajította.” 
Egy hétnek kellett eltelnie, hogy szülei rábeszélésére végül „úgy döntött, hogy 
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megbirkózik a jéggel.” Az elhatározás indítja a bonyodalom kifejtését. „Korán 
reggel, nyolckor már megindult a jégpályára, ami nem volt más, mint a kis be-
fagyott tó a falu végén. Szép, napfényes reggel volt, a nap első sugarai már 
megvillantak a fák és dombok mögül.” Miután megérkezik, „felpróbálta korcso-
lyáját és leült a tó mellé. Talán jó pár órát időzött itt, amikorra más gyerekek 
jöttek oda.” Télen, befagyott tó partján órákat üldögélni és álmodozni?! 

A cselekmény bonyolítását megint a rábeszélés mozdítja ki a holtpontról, 
mert a főhős riadtan menekülne a zajos gyereksereg elől, akik viszont rábeszé-
lik, hogy maradjon, megtanítják korcsolyázni. 

A tragikus fordulat időpontját pontosan megjelöli a szövegalkotó: „Január 
vége fele, pontosabban január 27-én is elindult korcsolyázni. E nap nagyon hű-
vös volt, de mégis napfényes. Fiona egész napját ott töltötte a jégpályán, amikor 
már szürkülődni kezdett. Haza akart indulni, amikor a jég alatta megrepedt és 
Fiona belezuhant a jeges vízbe. Kiáltani próbált, értelmes mondatokat, szavakat, 
de pár perc múlva csak szótöredékeket.” Következik az elmúlás mélabújának a 
bemutatása természetábrázolással. „Már az este leszállt, télen hamar sötétedik. 
Mind hűvösebb és hűvösebb lett, mire pillanatok alatt elkezdett hullni a hó. Mi-
lyen szépen hullott, lassan, majd több és több, és gyorsabban és gyorsabban, 
sűrűbben és sűrűbben, belepve teljesen a környéket. A házak, az udvar, a kert, a 
tó, a fák, a jég és Fiona is lassan hóval volt belepve. Megfagyott, megdermedt 
teste félig a tóban, félig a jég teteje fölött. Amire az ereje elhagyta már odader-
medt a jéghez, a csípős fagy kiszívta minden erejét, életét és ezzel utolsó léleg-
zetét.” A halál tragikumát leíró rész érzékelteti, a szülők úgy találnak rá, hogy 
„dermedt szemekkel bámult fel az égre, ahonnan a hó hullott, és talán, ahol ő 
most van.” (A leírásnak csak az utolsó mondatát idéztem, mert az élő és élette-
len ellentétére épített portré groteszkre sikeredett.) A lélekábrázolás kiterjed a 
tárgyra is: „A korcsolya, mely a legjobb barátja volt Fionának és a veszte is, 
árván bámult a semmibe, Fiona szobájának ablakában. Vajon mit nézhetett? Mit 
gondolhatott? Talán a hópelyheket bámulta, és a jégre gondolt, amit soha többé 
nem fog érezni többet. Talán, már soha nem fogja őt senki viselni a történtek 
miatt. És mi a szomorú az egészben?” 

A kalandtörténetek csoportját alkotó elbeszéléseket a rapszodikus váltások 
jellemzik. Általában a mindennapi élet valamilyen eseményét (születésnap, téli 
vakáció, karácsonyi ünnepek, szilveszter) választják kiindulópontnak, a bonyo-
dalmat viszont valamilyen szokatlan ötlet indítja. A történetté formálódó ese-
ménysorban bizarr és banális mozzanatok rapszodikusan váltják egymást oly 
módon, hogy felszámolják az ok-okozati viszonyok érvényesülésének a lehető-
ségét. A beépülő részletek állandó váltásokat eredményeznek: az eseményeket 
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átlendítik a hétköznapok egyhangúságából a kihívóan meghökkentőbe, a való-
ságból a virtuálisba, a hihetőség síkjáról az abszurditásba. Időszerkezetük lineá-
ris, egyébként az események kronologikus sorrendje az egyetlen szerkesztési 
elv, amely érvényesül az elbeszélésekben. A szövegalkotók egyik legfőbb tö-
rekvése, hogy érdekes történetet írjanak, ezért meghökkentő ötletek sorát építik 
be, harsány effektusokkal dolgoznak. Az álomigény, a képzeletbeli kaland, a 
játék vágya ölt testet ezekben a történetekben, amelyek mind én-elbeszélések. 

Több fogalmazásnak is az lehetne a címe, hogy Születésnap a jégen. A jé-
gen való ünneplés ötletére épülő elbeszélések narrátorai valóban mindent meg-
tesznek azért, hogy „eredetiek” legyenek. A következő fogalmazásban, amely-
ben az ünnepelt egy osztálytárs, „óriási” meglepetést készítenek elő. „Eszembe 
jutott, hogy van a szomszédunknak egy régi autója, ezt az autót megvásároltam 
ajándékként. Eljött a nagy nap, és mindenki nekem segített, hogy az autót be-
nyomjuk a jégre és letakarjuk. Ez sikerült is, csak mi arra nem gondoltunk, hogy 
később, amikor az idő felmelegszik, nem biztos, hogy az autó súlyát megtartja a 
jég.” A tetőpont: „A baleset be is következett délután három órakor, mikor min-
denki a jégen átadta ajándékát. Amikor lerántottam a leplet az autóról, Szabi 
beült. Amint behúzta az ajtót, az autó alatt beszakadt a jég, és az autó a hideg 
vízben süllyedni kezdett. Mindenki odaszaladt, hogy Szabit kihúzzák a jég alól, 
és egy autóval kórházba szállítsák további ápolásért.” A kórházi látogatás moz-
zanatával zárul az eseménysor, a befejező mondat pedig úgy minősíti a történte-
ket, hogy felejthetetlen élményt nyújtott, természetesen az ünneplőknek, az ün-
nepeltnek kevésbé, mert az „súlyosan megbetegedett”. 

A kalandra vágyóknak jó lehetőségeket biztosít a karácsony is. (Vajon mi-
lyen szerepük van ebben a karácsonyi reklámoknak, vagy megható történetek-
nek?) Ezekben a fogalmazásokban az ajándékot kell szentestén elvinni roko-
noknak. A főhős útja havas tájon vezet végig, korcsolyával vagy szánkóval vág 
neki az útnak, befagyott vízen (leggyakrabban tó, de lehet patak is), behavazott 
mezőkön kell átmennie, csak bonyodalmak után ér célba. 

„Úgy gondoltam, korcsolyával megyek; a nagy készülődésben az egész csa-
lád nekem segített, ők összeállították az ajándékcsomagokat. Egy pillanat, és 
máris a jégen száguldottam az ajándékkal. Most szokatlanul csak egyedül vol-
tam a jéggel, máskor szoktak lenni halászok is. Siettem, nem figyeltem, és egy 
halászlékbe botlottam, leestem.” Az ajándékok eltörtek, a főhős félelmét le-
győzve tovább halad, megérkezik a rokonokhoz. „Megvolt az ajándékozás, a 
felköszöntés, egy kicsit elbeszélgettünk, egy jót nevettünk a balesetemen, és így 
eltelt gyorsan az idő.” (Megválaszolatlan kérdés: ha az ajándékok összetörtek, 
mit adott át?). Elindul hazafelé, „már késésben voltam, ezért megint siettem, és 
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megint ugyanott elestem, csak most az egyik korcsolyám fűzője kibomlott, és a 
vízbe pottyant a korcsolya.” A befejezés: miután nagy nehezen hazaért, otthon 
megvigasztalják, és ünneplik bátorságáért. 

Külön csoportba sorolhatók az élménybeszámolónak készült fogalmazások, 
amelyekben a tanulók életük egy emlékezetes pillanatának az elbeszélésére vál-
lalkoznak. A felidézett események a családi vagy közösségi élet valamilyen ün-
nepi (születésnap, névnap, Mikulás, karácsony), vagy a hétköznapok egyhangú-
ságába valamilyen változást hozó (kirándulás, rendezvények) mozzanatához 
kapcsolódnak. Az elbeszélések felépítése követi a narratív szerkezet hármas 
tagolását, de a részek egymáshoz való viszonyában az arányosság követelmé-
nyét nem érvényesítik. A lineáris időszerkezet szerint felépülő elbeszélések be-
vezetője túl hosszúra nyúlik, a bonyodalom indítását részletezik, majd a kibon-
tásban felgyorsul az idő, és általában drámai tetőpont nélkül jutnak el a megol-
dáshoz. A retrospektív technikát alkalmazó szövegekben mind a bevezető, mind a 
befejezés hosszúra nyúlik, (gyakran a kettő együtt terjedelmesebb, mint a tárgya-
lás), a cselekmény vérszegény, a rá irányuló reflektálás banalitásokkal telített. 

Az én-elbeszélések közös vonása, hogy még az a személyesség is hiányzik 
belőlük, amelyet az elbeszélés alaphelyzete követel meg: a főhőse egyben narrá-
tora is az eseményeknek. Ez magyarázza azokat a jeleneteket, amelyekben az 
egyes szám első személyű előadás mögül felsejlik a kívülálló (az eseményeket 
csak szemlélő narrátor) narrátor nézőpontja. „Én egyik pillanatban eltűntem a 
láthatárról. Kerestek, egy fiú vette észre, hogy betört alattam a jég, és beleestem 
a vízbe.” 

Valószínű, hogy a történetvázba beépülő részletek eredményezik azt a belső 
ellentmondást, hogy az élménybeszámolót nem hitelesíti az élményszerűség. 
Nemcsak az átéltség megerősítő ereje hiányzik a cselekménybe beépülő epizó-
dokból, hanem a valószerűség fikcióját fenntartó elemek is, hiszen leggyakrab-
ban éppen az eseménymozzanatokat történetté formáló ok-okozati viszonyok 
lánca szakad meg a beépített részletben, illetve ezek emelik át az események 
tér- és idődimenzióit a virtuálisba. 

Az alábbi történet visszapillantással indul, megadva a felidézett élmény idő- 
és térdimenzióit: „Három napja történt. Szent Miklós ünnepelte névnapját. A 
család apraja-nagyja cipőkefét ragadott és fényesre varázsolta bakancsát. Nagy 
család vagyunk, ezért az előszobában alig lehetett estefelé eljárni a sok lábbeli 
miatt. Megtörtént a csoda, amit mindannyian vártunk. Megrezzent a kapu, el-
ment a Mikulás bácsi. Ujjongva tolongtunk ki a testvéreimmel a hallba, hogy 
szemügyre vegyük ajándékainkat. Egy pillanatra csend lett, mindenki a sajátját 
csodálta. Aztán mindenki a mindenkiét, de ez már zajosabb volt.” 
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Az ajándék bemutatásában alkalmazott hasonlat már jelzi az elbeszélésben 
bekövetkező váltást: „Én egy pár korcsolyát találtam a csizmám szárában. Fehé-
rek, fényesek, sehol egy karcolás rajtuk; mint egy mennyasszony: érintetlen, 
ragyogó, szemérmetes.” A következő mozzanat átemeli az eseményeket egy 
virtuális világba. „Tudtam, hogy a szomszéd ház mögött van egy kis tó. Soha 
nem voltam még arrafele este, de főleg télen nem. Be volt fagyva. A holdvilág 
csillogtatta fogait a tó tükrén, mint egy kis lámpás. Hideg volt. Csak azon vet-
tem észre magam, hogy ott állok a nádas szélén, a korcsolyákkal a lábamon, 
majd nekirugaszkodok a jégnek” A balesetet egy a tóba befagyott faág okozza, 
megbotlik, és elesik. A lelkiállapot rajza: „Féltem, egyedül voltam. Nem jár 
még a madárka sem erre – gondoltam magamban. Fáztam és zokogtam.” Az 
elbeszélésből nem derül ki, hogyan menekül meg, a következő pillanatkép már 
a kórház, a befejezés pedig: az ágyon üldögélve az árván maradt korcsolya sor-
sán gondolkodik. 

Az élménybeszámolónak készült fogalmazásokra jellemző, hogy valósze-
rűtlen epizódok épülnek be a cselekménybe, amelyek hiteltelenné teszik az ad-
dig valószerűnek tűnő történetet. Például egy városi korcsolyapályán megjele-
nik a mókus, miatta következik be a baleset. „Már elég régóta korcsolyázhat-
tam, és az idő elszállt, amikor egy mókust pillantottam meg, amint az állatkát 
néztem, nem vettem észre, hogy előttem egy ék van, amelyben úgy megbotlot-
tam, hogy a lábam kitörött.” Előfordul, hogy őzike dugja ki kíváncsian fejét, és 
csodálkozik rá a jégen vígan sikló korcsolyázóra, de legalább a helyszín a beha-
vazott erdő, annak a közepén található a tó. Más példa: A befagyott Maroson 
korcsolyáznak. „Hallottam, hogy megreccsen alattam, és már éreztem, hogy a 
szilárd kisiklik a lábam alól, és én a vízbe zuppanok. Megtörtént a baleset. Min-
denki sietett a segítségemre, csak én elkezdtem az árral úszni lefelé. Szerencsére 
egy jégdarabban meg tudtam kapaszkodni.” Az is előfordul, hogy a főhős, miu-
tán megbotlik egy kiálló fadarabban, és a jég betörik alatta, „Nagyon nehéznek 
érezte a korcsolyát, ezért kioldotta. Megszabadulva a nehéz súlytól, könnyedén 
kiúszott a partra.” 

Egy másik elbeszélésben a helyszín megint a téli erdő, „Egy napon egyedül 
sétáltam a fehér erdőben, még egy őzikét is láttam.” A séta hirtelen átvált más 
tevékenységbe, hiszen az erdő közepén ott a befagyott tó, előkerül a korcsolya. 
„A nap kisütött és éreztem az arcomon, hogy nincs olyan csípős hideg, mint pár 
nappal ezelőtt, de mit sem gondolva ráléptem a kegyetlen jégre. A jég mérges 
volt rám, legalább még ma is azt hiszem, mivel ahogy a tó közepéhez értem el-
kezdett recsegni, ropogni, de olyan hangosan, hogy beszakadt, lemerült a víz 
alá, és én utána. Eszeveszettül kiabáltam, de senki sem hallotta meg, ki akartam 
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mászni jéghideg börtönömből, de a jég azért se hagyta.” Következik a csodás 
(talán mesei?) megmenekülés: „Már azt hittem, hogy utoljára állok a jégen, 
amikor jött Pista bácsi, a falu réme.”, aki megmenti, legyőzve a fizika törvénye-
it, hiszen a történet főszereplője a tó közepén pottyant a vízbe, (igaz erről elfe-
ledkezik, mert két mondattal később újra áll a jégen), a „rém” pedig a partról 
nyújtja ráncos kezét, hogy megmentse a haláltól. A befejezésből megtudjuk, 
hogy szerencsés megmenekülése után pár nappal visszamegy a helyszínre, 
megint egyedül „és a befagyott tó partján valamit csillogni láttam. A kis korcso-
lyám volt az, egyedül a tó közepén, félig befagyva.” Ott hagyja, majd minden 
nap kijár a tóhoz, hogy „emlékeztessen arra, hogy habár a jég csillog, a nap ra-
gyog.” Ez a fajta befejezés kedvelt eljárás: általánosító jellegű mondattal zár-
nak, amellyel azt a benyomást kívánják kelteni, hogy a megélt események va-
lamiféle igazság felismeréséhez vezették el a szövegalkotót. Hasonló példa: 
„Rájöttem, hogy a korcsolyázást nem egy nap alatt kell megtanulni, nem is lehet. 
Sok, sok gyakorlás teszi a mestert.” A diák nem érzi elég hatásosnak a zárást, 
ezért közmondással nyomatékosítja a tanulságot: „A szüleim nem szívbajosak, 
de figyelmeztettek, hogy a szarka is olykor nagyot akar, de nem bírja a farka.” 

Az élményfogalmazások sajátos csoportját alkotják azok, amelyekben az 
elbeszélő úgy mondja el a történetet, hogy lezárja, majd újra indítja, így a két 
vagy három befejező rész epizódokra tagolja a szöveget, mintha folytatásos film 
lenne. Az epizódok önállósulnak, lehetővé teszik, hogy az egymást követő szer-
kezeti egységekben különböző, egymással kapcsolatban nem lévő motívumok 
köré szerveződjenek az eseménymozzanatok. A részeket nem a lazán kapcsoló-
dó kalandok tartják össze, hanem a narrátor szerepét is vállaló főhős. 

A következő szövegben az első rész középpontjában egy születésnapi meg-
lepetés áll. Az elbeszélő ráérősen meséli el az eseményeket, elidőz a részletek-
nél, késlelteti a cselekmény kibontakozását. „Egyik nap az iskolából hazafele 
menet furcsálltam a dolgot, hogy senki sem jön velem.” Egyedül bandukol ha-
zafele, „a házunkhoz közeledve zajt, kisebb, nagyobb morajlást észleltem”. 
Nem volt kulcs nála, „így hát becsengettem”. Senki nem nyit ajtót, de kiderül, 
hogy az ajtó nyitva van. „Senkit nem találtam a lakásban, mintha a föld nyelte 
volna el őket, majd néhány másodperc után hurrá! hurrá! üvöltéssel a barátaim 
szökdöstek elő a függöny mögül, a kanapéból stb.” Az ajándékozás és ünneplés 
elbeszélése után az öröm és hála állapotának a leírásával zárul ez a rész. A kö-
vetkező epizód a befagyott tavon játszódik. Ez már gyors pergésű, előkészítés 
nélkül halad a tetőpont felé, hamar bekövetkezik a baleset. A főhős vidáman 
korcsolyázik a barátaival. „Én egyik pillanatban eltűntem a láthatárról. Keres-
tek, egy fiú vette észre, hogy betört a jég, és beleestem a vízbe. Mindenki a 
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segítségemre sietett és szerencsére nagy erőfeszítéssel sikerült kimenteniük a 
víz alól.” A szerencsés megmeneküléssel zárulhatna ez a rész, de az események 
innen kezdve elszakadnak a hihetőtől, tudniillik „Annyira örültem, hogy nem 
akartam hazamenni ruhát cserélni. Mivel hamarosan beesteledett, a többiek ha-
zamentek. Egyedül maradtam a tónál. A jég csillogott az alkonyatban. Azt sut-
togta a fülembe, hogy máskor bátran korcsolyázhatok, mert nem fog betörni 
alattam.” A befejezés: „nemsokára én is hazamentem. Szüleim megijedtek a 
látványtól, amint meglátták, hogy akár egy jégcsap, úgy nézek ki.” A harmadik 
rész színhelye az otthon, a szoba. A korcsolya bemutatása és a hozzá fűződő 
reflexiók állnak a középpontban. „A korcsolyát magam mellé tettem. Szép fehér 
színe volt. Olyan ártatlannak tűnt, olyan szerénynek.” A tárgy leírása indítja a 
meditációt, felébred a hősben a lelkiismeret, amely nem engedi, hogy ilyen nagy 
ajándékot elfogadjon barátaitól. A vívódás után megszületik az elhatározás, 
hogy fájó szívvel, de a szegények (?!) önérzetével visszaadja az ajándékot. A 
szegénység, mint motívum most bukkan fel, nincs előzménye az előző részek-
ben. Végre lezárul a történet, de úgy, hogy akár folytatni is lehessen: „Szegény 
korcsolya, vajon mi lesz a sorsa?” 

Ez a szerkesztési eljárás szakít a hagyománnyal, amely biztosította az elbe-
szélések hármas tagoltságát. Az arisztotelészi szabályhoz („Teljes az, aminek 
van kezdete, közepe és vége.”) eddig ragaszkodtak a diákok, még a gyengén 
fogalmazók is törekedtek a betartására. Olyan követelménynek tartották, ame-
lyet a jó fogalmazás harmadik legfontosabb ismérveként adtak meg akkor, ami-
kor tanácsot kellett adniuk kisebb iskolatársuknak arról, hogyan írhatnak jó fo-
galmazást (a 2005-2006-os országos mérés adatai). Általános érvényűnek fo-
gadták el a fogalmazásórák mintáját: „A jól összeállított történeteknek tehát 
nem lehet csak úgy akárhonnan kezdődniök, sem találomra bevégződniök, ha-
nem az ismertetett fogalmakat kell megfelelően felhasználni.” (Arisztotelész 
1963, 21) A történetek önállósuló epizódjai éppen ezt a szerkezeti felépítést 
bontják meg, jelezve, hogy a folytatásokban közölt képregények és a megszám-
lálhatatlan epizódból álló televíziós filmek követendő kulturális minták, még 
akkor is, ha a diákok ismerik a magas kultúra narratív hagyományait. 

6.2. Tér- és időérzékelés 

A különböző klisék szerint felépülő elbeszélések közös vonása, hogy a 
megváltozott térérzékelés alakítja a környezetábrázolást, illetve a megváltozott 
időérzékelés az események cselekménnyé szervezését. 

Az elbeszélések környezetábrázolásában megjelenő helyszínek: a családi 
otthon és esetleg annak közvetlen környezete, a természet és a kórház. Az otthon 
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az elbeszélések többségében a bevezetőben jelenik meg, de csak jelzésszerűen, 
innen indul az eseménysor. Gyakori eljárás, hogy csak az ablak vagy ajtó jelké-
pezi a lakást, ahonnan ki lehet tekinteni, vagy ki lehet lépni a kinti világba. 
„Ahogy felkeltem, első dolgom volt, hogy kinézzek az ablakon. Kinéztem vol-
na, ha nem lett volna befagyva az ablakom. Csodálatos jégvirágok csüggtek az 
ablakomon.” Másik példa: „Aznap reggel jókedvűen ébredtem meg mély ál-
momból. Kinéztem az ablakon, és nagy meglepetésemre a táj fehéren tündökölt. 
Megjött a tél. Mintha csak a születésnapomat várta volna, hogy meglepjen.” A 
tájleírásokból jól ismert szemlélet, hogy a természeti jelenségek arra szolgálnak, 
hogy az embernek örömet szerezzenek, illetve kellemes hangulatot teremtsenek, 
a legkülönbözőbb típusú elbeszélésekben jelentkezik, és mindig előre vetíti a 
természethez viszonyulás sajátos módját. „Ezelőtt két évvel, december elején a 
szüleim egy meglepő ajándékkal ébresztettek, ez az ajándék a hó volt, éjjel be-
köszöntött az igazi tél, hullott a hó szép araszosan.” Egy másik fogalmazásból: 
„Hideg téli reggel volt, amikor kitekintettem az ablakon. A tájat a frissen lehul-
lott fehér hó borította, minden oly tiszta és nyugodt volt. Nagyon örültem ennek 
a meglepő ajándéknak, az első hónak, hiszen már hónapok óta várom ezt a pil-
lanatot, hogy új korcsolyámmal a közeli tavon korcsolyázhassak.” 

Kedvelt eljárás az is, hogy a bevezető a bent és a kint ellentétével indít. 
„Karácsony estéje volt. Szép hangulat. Legszebb ünnep a világon. Kint hideg 
volt, hullott a hó, a ház tele volt a család tagjaival, ünnepi vacsorán vettünk 
részt.” Egy másik fogalmazásból: „Hosszú várakozás után végre eljött kará-
csony, a szeretet ünnepe. Kint nagyon hideg volt és óriási pelyhekben hullott a 
hó. Bementem a vendégszobába és máris ott volt a nagycsalád a csodálatos fa 
körül.” 

Általában a benti világot, az otthon tereit nem ábrázolják, egyetlen fogal-
mazásban sem jelenik meg egy mondatnyi leírás sem ezekről a helyszínekről. 
Ugyanez a helyzet a befejezésben megjelenő helyszínnel is, a kórházi szobából 
az ágy jelenik meg, amelyen ül vagy fekszik a baleset után a hős és elmélkedik 
a történtekről. A kórház, mint helyszín a retrospektív technikával felépülő fo-
galmazásokban a bevezetőben tűnik fel, de ez nem eredményezi azt, hogy le-
írással ábrázolnák. 

A környezetábrázolásban figyelmet a nagybetűs természetnek szentelnek. 
Valójában ekkor sem a valódi természeti környezetet mutatják be, hanem in-
kább az a kép jelenik meg, ahogyan a tanulók elképzelik a természetet. Ha reális 
képet festenének a környezetről, akkor a fogalmazások háromnegyedében nem a 
befagyott tó vagy folyó jelenne meg a korcsolyázás színhelyeként. Ráadásul a 
„csonttá fagyott” tavak a ház háta mögött, a szomszédban, a külvárosban, a város 
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vagy falu szélén, erdő közepén, domb csúcsán, hegy aljában találhatók. A tavak 
szélén nádas, vízbe fagyott halászbárka, a tó jegén lékek, amelyek később vég-
zetesnek bizonyulnak, hiszen a baleset úgy következik be, hogy a gyanútlan 
korcsolyázó vagy nem, vagy későn veszi észre. A befagyott vizek környékén 
szinte kötelező módon megjelennek az állatok is: mókus, őzike, nyúl, kutya (ez 
utóbbi általában a megmentő szerepében: vagy kihúzza a pórul járt korcsolyázót 
vagy ugatásával emberi segítséget hív). 

Az ábrázolások virtuális terei nem hitelesítik a cselekmény környezetét; 
például: egy osztálykirándulás színhelye: „Végre megérkeztünk! Egy kis há-
zacska várt ránk egy gyönyörű hegy aljában. A kilátás lélegzetelállító volt, a táj 
olyan pusztának látszott, de mégis olyan gazdag volt. A kis ház mellett egy ta-
vacska volt, amelynek a befagyott vize tükörként szolgált a tájnak.” A tavacska 
pedig korcsolyapályának „szolgál”. „A befagyott tavacskán próbáltam ki először 
a korcsolyát. (…) Egész éjjel korcsolyáztam, és alig vettem észre, hogy csak én 
maradtam kint, egyedül a jéggel. A hold fénye tükröződött a befagyott tó jegén.” 

A téli éjszaka kötelező kelléke a holdvilág is, amely szemtanúja az esemé-
nyeknek. Más szövegekben is megjelenik. „A tó be volt fagyva, a holdvilág 
csillogtatta fogait a tó tükrén, mint egy kis lámpás.” 

A téli természet másfajta arcát mutatják azok a szövegek, amelyekben nappal 
bontakozik ki a cselekmény. Ezekben a napsütés, a hó csillogása, sziporkázása 
kötelező. „Csodálatos téli nap volt, a nap sugarai jámboran simogatták a hótaka-
rót, azért még érezhető volt a fagy foga.” Másik példa: „Minden hófehér, a táj 
gyönyörű, az enyhe napsütésben hatalmas hópelyhek sziporkázva szállnak alá.” 

A táj ismerős: találkoztunk velük a tájleíró szövegekben; és a cselekmény 
színhelyeként is beazonosíthatatlan, nincsenek földrajzi koordinátái, egyedi vo-
násai; bárhol lehet a világon, és kevés a valószínűsége, hogy mindennapjaink 
cselekvéseinek színtere legyen. Valahol látott és mentálisan rögzített természeti 
környezet, de nem valódi. Ezért lehet a halászok által vágott léken a vízbe esni, 
és könnyedén a partra úszni. A virtuális térben nem érvényesülnek a fizika tör-
vényei. Még akkor sem, ha a diák erre hivatkozik. „Egyedül voltam a jéggel, 
távol lévén a többiektől. Ekkor eszembe jutott, hogy mit is tanultunk fizika 
órán. A tanárnő azt mondta, hogy mikor reped a jég, hasra kell feküdni, hogy 
csökkenjen a nyomás. Ennél jobb ötletem nem támadt, ezért követtem a tanárnő 
tanácsát.” Szerencsésen meg is menekült. A befejezés kiemeli: mégis van vala-
mi haszna annak, amit az iskolában tanulunk. (A megállapítás nem ironikus, a 
tanuló komolyan gondolja.) 

A diákok tér- és időérzékelését jól jellemzi a következő szöveg: „Ekkor el-
nyomott az álom, és száguldottam a fellegek között az ég jegén. Nem volt tér, 
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nem volt anyag, csak lélek volt, s hatalmas korcsolyákkal repültem a végtelen-
ben.” Ugyanebben a dolgozatban a valós tér és idő: „Nem telt el sok idő, halad-
ni kezdtem, s elhatároztam, hogy messze fogok elkorcsolyázni. Már úgy eltávo-
lodtam a többiektől, hogy nem is láttam őket. Élveztem a száguldás örömét, 
mint álmomban.” A prózai folytatás: „Nem voltam elég figyelmes és megbotlot-
tam egy hóbuckában. Nagyon megütöttem magam, alig bírtam felállni. Nagy 
nehezen elvánszorogtam a társaimhoz.” A nem sok idő az a félóra vagy óra, 
amíg megtanult korcsolyázni, a messze a korcsolyapálya túlsó vége; azt, hogy 
miként kerül oda hóbucka, azt nem lehet tudni. 

Az elbeszélések időszerkezetét szintén sajátos kettősség jellemzi. A diákok 
kellő magabiztossággal alkalmazzák az események időbeli elrendezésében az 
általuk ismert technikák valamelyikét: leggyakrabban előforduló a lineáris idő-
szerkesztés, az „okfeltáró” jellegű elbeszélésben alkalmazzák a visszakövetkez-
tető idővezetést. Mindennapi ismereteik segítik őket abban, hogy az időszerke-
zet kiépítésében megfelelően alkalmazzák az igeidőket, azonban az igéhez kap-
csolódó lexikális és grammatikai információk, illetve az időhatározók használa-
ta gyakran nem igazodik az események időbeli elrendezéséhez. Az alábbi szö-
vegben az időhatározók egymásnak is ellentmondanak. „Lehullott a hó, a pata-
kok és folyók befagytak jó araszosan. Mindenki korcsolyázni sietett másnap, én 
is mentem volna, de nem volt korcsolyám, tehát a barátaim nélkülem mentek el 
korcsolyázni. A meglepő ajándék az volt számomra aznap, hogy mikor édes-
apám hazajött a munkából, hozott nekem egy korcsolyát.” Mihez viszonyítva 
másnap, és melyik az aznap? Egy másik visszapillantással indító elbeszélés be-
vezetőjéből: „Nemrég történt, néhány évvel ezelőtt…” A nemrég jelentését pon-
tosító határozói értelmező ellentmond az alaptag jelentésének. 

A következő rövid szövegbe beépülő idő- és számhatározók nem tudják a 
tartalmi ugrások hibáit korrigálni. Az időhatározók szerepe az lenne, hogy 
strukturált időszerkezet kialakításával az események sorát tartalmas egységbe 
olvasszák össze; a számhatározóké pedig az, hogy az események láncolatában 
fontos cselekvések időbeli ismétlődésének hangsúlyozásával erősítse a lineáris 
szerkesztési elvet. „Akárcsak minden évben, az idén is megkapta a meglepő 
ajándékát. Az előző években történt balesetek után csak vett magának annyi 
bátorságot, hogy újból korcsolyázni menjen. A nagy készülődés már izgalmat 
váltott ki belőle. A korcsolyapálya mintha egy hosszú álomból ébredt volna föl. 
Nagy nyüzsgés volt rajta. Mindenki örvendett a kevés helynek, ami neki jutott. 
Egyszer csak ő is lábra állt. Egy ideig csak álldogált, majd egy nagyot sóhajtva 
ő is elindult. Kevés idő múlva megtörtént az idei baleset is. Elesett. Nem volt 
magánál, de tudta, hogy köréje gyűlt a tömeg, és ezt mondta magában: Most 
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mindenki nekem segít. Így feküdt tehetetlenül, egyedül a jéggel. Most bánato-
san emlékszik vissza az utolsó balesetre.” 

Az időhatározók alkalmazása jelzi a leginkább az időérzékelés sajátosságait. 
Az elbeszélések bevezetőjében általában megadják az időpontot, amikor indul a 
történet, jelezve, hogy lineáris vagy retrospektív szerkesztés szerint bontják ki. 
„December tizedike van. Ez egy különös nap a kisfiú számára.” „December hó-
nap első hetében vagyunk, amikor már mindenki türelmetlenül várja a kará-
csonyt.” (lineáris kibontású) „Tavaly télen történt.” „Ezelőtt két évvel december 
elején szüleim meglepő ajándékkal ébresztettek.” „Szegény Pistike. Ez a tél 
rosszul végződött neki, pedig ez kellett volna legyen a legszebb tele. Az egész 
télen kezdődött.” (visszapillantó időszerkesztésű) A melodráma típusú elbeszé-
lésekben gyakori a mesei indításra utaló idő: „Volt egyszer egy lány, aki már 
nagyon várta a karácsonyt.”; „Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szegény volt.” 

A bonyodalom indulásától az időhatározók hozzávetőlegesen jelzik az idő 
múlását vagy úgy, hogy a napszakot jelölik („Eltelt az idő, már dél volt.”; „Be-
esteledett.”; „Késő este volt.”), vagy úgy, hogy viszonyítással fejezik ki (kis idő 
múlva; nemsokára; kicsivel azután). A cselekmény tetőpontját, különösen ak-
kor, ha nem kellőképpen előkészített, gyakran pontosan jelölik, mintha ezzel 
kiküszöbölnék a szerkesztési hibákat. Például: „A baleset be is következett dél-
után három órakor.” A bonyodalom kifejtésében viszont gyakran előfordul, 
hogy a narrátor felfüggeszti a lineáris elbeszélésmódot, az elbeszélés ideje ug-
rálni kezd, egy-egy mondat hosszú időintervallumot fog át; ezek az időperiódu-
sok arról árulkodnak, hogy nem érzékelik az idő múlását. Például: a főhős dél-
ben beesik a jeges vízbe, és délután találnak rá; a hős délután elesik a tó jegén, 
eltöri a lábát, a partra vonszolja magát, és ott estig elmélkedik a balsorsról a 
„csípős hidegben.” 

6.3. Hősök jellemzése 

A szereplők jellemzésének, az érzések, érzelmek kifejezésének megvalósu-
lása, az elbeszélés minőségét határozzák meg. A diákok fogalmazásaiban az 
érzelmek, lelkiállapotok bemutatása jól tükrözi a populáris kultúra hatására be-
következett átállítódást. A populáris kultúra széles tömeghatást megcélozva 
durvább, egyértelműbb effektusokra épít, ezáltal átalakítja a befogadó reakcióit, 
aki már nem képes érzékelni a finomabb eszközök hatását. A pop uralmának 
legfontosabb következménye, hogy megemelkedik az esztétikai percepció in-
gerküszöbe. (Almási 2003, 15) 

A hősök jellemzése, a lélekábrázolás, a hangulati hatások érzékeltetése azt 
is bizonyítja, hogy a diákok befogadói magatartásának kialakulásában nem az 
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iskoláé a döntő szerep, hanem azt a környezet szellemi-szociológiai háttere 
formálja. Az a befogadói magatartás, amely érzéketlen a bonyolult művészi el-
járások észlelésére, nem tud megfelelően alkalmazkodni az iskola által felkínált, 
a klasszikus paradigma által áthagyományozott szövegalkotási mintához. A di-
ák, mivel nem tud otthonosan mozogni a magas kultúra világában, ezért alkal-
mazni sem tudja azokat az ismereteket, amelyeket mégiscsak megszerzett az 
oktatás évei alatt. Pedig a nagybetűs kultúráról tudja, vagy legalábbis tudni véli, 
hogy fontos, hiszen ezt is hallja környezetétől, ahol az általános műveltség azért 
válik jelentős dologgá, mert az érvényesülés egyfajta zálogának tekintik. 

A következő fogalmazásból hosszabb részleteket idézek, hogy példázzam 
azt a befogadói ízlést, amely hiteltelenné tesz egy átélt élményből ihletődő elbe-
szélést. A hosszú terjedelmű (négy oldalas) szöveg középpontjában egy szüle-
tésnap megünneplése áll. A szövegalkotó jó helyesírású diák, egyetlen közpon-
tozási hiba fordul elő fogalmazásában; egyszer sem vét a nyelvhelyességi szabá-
lyok ellen; szókincse az elvárható szintnek megfelelő, tudatosan kerüli a szóis-
métléseket, rokon értelmű szavakat használ, ami ritkaságszámba megy tanuló-
inknál. 

A bonyodalom azzal indul, hogy testvérének meglepetés-bulit akar szervez-
ni (eredeti ötlet! ezt az elbeszélésben többször nyomatékosítja). A terv megva-
lósításához az szükséges, hogy testvére elmenjen otthonról, színházba küldik, de 
nem akar menni. „Pánikba estem, de lepleznem kellett az együttérzés öröme 
alatt, s kínnal tele húztam mosolyra a már amúgy is legörbült számat.” Végre 
sikerül meggyőznie testvérét, aki elmegy, „szerencsére nem sejtette meg a belő-
lem áradó kísérteties kétségeket”. Ezek után minden a legnagyobb rendben ha-
lad, a születésnap ünneplésére meghívott barátnők sütnek, főznek, és szobát dí-
szítenek. „Nyolc óra lehetett, amikor a lányok befejezték a sütést, asztalt terítet-
tünk, s édes kis játékokat tettünk a tányérok mellé; minden játék jellemez egy 
embert, s az volt a feladat, hogy megkapjuk a magunkét.” A főhősnek hirtelen 
eszébe jut, hogy nincs tejszínhab a tortához. Lelkiállapota: „A kétségbeesés 
minden jele készülődött kirobbanni belőlem, s csak annyit tudtam mondani, 
hogy: A fenébe! Nincs tejszínhab!” (…) „A pánikhangulat megint felfokozó-
dott, és én a legközelebbi boltba rohantam tejszínhabért.” Az izgatottság bemu-
tatása: „Azt hittem, felrobbanok ebben a hidegben, mindjárt vége a színdarab-
nak, a húgom megérkezik, és én nem vagyok képes megszervezni neki egy 
meglepetés-bulit. Őrjöngésem semmit sem ért, ha nem sietek. A jég hosszan 
húzódott végig a járdán, csillogott az esti szürkület homályában, tetejét pedig 
vékony hópehelyréteg borította be.” Az esés jelenetét megtervezi: „Motiválva 
sietségemet határozottan léptem rá a jégre, s még akkor sem akartam elhinni, 
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hogy le fogok esni, mikor már kettőt botlottam. Bosszankodva egyenesedtem ki 
és simítottam el a ruhámat. – Na, a harmadik az Isten igaza. – Ez talán a végszó 
volt a végső beteljesüléshez. Ilyen nagyot még sohasem estem, s talán megállt 
az idő, amíg mozdulatlanul másodpercekig feküdtem. Már nem éreztem, hogy 
sietnem kellene. Jól esett magamba szállni. Hú, a tejszínhab! Ahogy eszembe 
jutott hangosan kacagni kezdtem, még remegtem is bele, de jól esett.” Az esés 
jelenetének a kidolgozottsága azt sejteti, hogy ez az elbeszélés tetőpontja, de 
nem utal az eseménysor kimenetelére. A befejezés elárulja, hogy mindez a kor-
csolyáját nézve jutott eszébe, amit azóta sem húzott fel a lábára. A befogadó 
feladata, hogy találja ki, milyen képzettársítás hozta be a születésnapi történetet, 
hiszen a korcsolya semmilyen vonatkozásban nem jelenik meg az eseménysor-
ban. Talán nem a szomszédban lévő boltba ment korcsolyával? Azt viszont nem 
tudjuk meg, hogyan sikerült a születésnapi rendezvény, amely a történet közép-
pontjában állt. A cselekménybonyolítás technikái, amelyekkel drámaivá kívánja 
tenni az egyébként vérszegény és banális eseményláncolatot és a stílus jellegze-
tes fordulatai, amelyekkel az események által nem motivált felfokozott lelkiál-
lapot jellemzését megvalósítja, viszont felfedik a követett mintát: a populáris 
kultúra egyik domináns műfaja, a melodráma. 

A szövegekben jól elkülöníthetőek azok a részek, amelyek harsány hatások 
elérését célozzák meg; általában a helyzethez nem illő vagy az eseménymozza-
natok által nem motivált lelkiállapotokat rögzítenek; a nyelvi megformálás szin-
tén disszonáns elemeket mutat, a nem megfelelő stílushatás leggyakrabban abból 
fakad, hogy nem megfelelő körből választják a stíluseszközök képi anyagát, il-
letve a túlzást úgy alkalmazzák, hogy az nem a kívánt hatást éri el. „Egyre na-
gyobb lendületet vettem és a tó belseje felé mentem, mivel nem igazán ment a 
megállás, a korcsolyámra bíztam magam. Azonban hirtelen fura zaj csapta meg a 
fülemet, mintha valaki diót törne. Mire észrevettem volna magam, már a vízben 
voltam, semmit sem éreztem, annyira hideg volt, a szívem mintha megállt volna, 
mint az óra, ha nem húzzák fel.” A baleset utáni hazatérést pedig így ábrázolja: 
„Autóval fuvaroztak haza, szüleim rémületes döbbenettel nyitottak ajtót az ázott 
egerüknek.” A hasonlat alkalmazásában szintén a meghökkentő hatás elérésére 
törekednek. „A következő pillanatban már a levegőben voltam, kis idő múlva a 
jégen kiterülve. Mintha egy vonat ütött volna el, a jobb kezemet nem éreztem.” 

A váratlan öröm ábrázolását köznyelvi fordulatokkal oldja meg a következő 
részlet: „Ahogy elmegyek a díszes karácsonyfa mellett, a szemem megakadt 
egy piros dobozon, amely egy pár órája nem volt ott. A nagy örömtől az álom 
kiugrott a szememből és életkedvet kaptam, és a szüleimnek kiáltottam, hogy 
csoda történt. (…) Én a nagy örömtől a dobozt egykettőre kibontottam, de 
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ahogy megpillantottam az ajándékot a szívem is összetört ettől a meglepő aján-
déktól.” Egy másik fogalmazásban a felhőtlen boldogság ábrázolása így valósul 
meg: „Tökéletesen boldog voltam. Semmi gond nem jutott eszembe.” 

A túlzás és fokozás alkalmazása a következő szövegrészletet eredményezi: 
„A folyó tele volt korcsolyázókkal. Korcsolyázás közben gondolkoztam el, 
hogy én valójában még sohasem korcsolyáztam, és én nem is tudok korcso-
lyázni.” A nagy felismeréssel egy időben bekövetkezik a baleset. A fájdalom 
érzékeltetésére a képregények kliséihez nyúl, de úgy érzi, még ez sem elég ha-
tásos, ezért fokozza, aminek következménye, hogy kioltja a hatást. „Körös-
körülöttem mind csillagokat láttam, volt ott minden: hullócsillag, mozgó csil-
lag, szikrázó csillag, még csészealjt is láttam.” Mindezek után szinte szükség-
szerű a suta megoldás: „Mikor magamhoz tértem, felkeltem, ledobtam lábaim-
ról a korcsolyát, és szépen hazabandukoltam.” Danto hívja fel a figyelmet a 
képi és nyelvi klisék közötti összefüggésekre: „Valaki kitalálta, hogy egy ököl-
csapás elszenvedését a szenvedő fél feje körüli csillagokkal és ferde vonalakkal 
jelezzük, ami aztán a képregények jelrendszerének kliséjévé lett –vajon a csil-
lagokat látás ennek verbális megfelelője, vagy pedig a másik a képi megfelelő?” 
(Danto 1996, 143) 

A hatáskeltés eszközeként kettős céllal alkalmazzák az ellentétezést (általá-
ban a bevezetőben) a szereplő státusát és lelkiállapotát úgy mutatják be, hogy 
együttérzést keltsenek az olvasóban. „Karácsony estéje volt. Szomorúan és ki-
merülten feküdtem a sötét szobában. Dideregtem a hidegben. Szemeimből pa-
takzottak a könnyek. A szobám ablakán egyetlen fénysugár sütött be a szom-
szédból. Ott világosság volt, itt sötét éj. Ott fényárban úszó boldog élet, itt szo-
morúság, elmúlás. Sóhajtottam, és sóhajtottam, bárcsak hozzám is eljönne az 
angyalka, bárcsak én is kaphatnék ajándékot, mint a szomszéd gyerekek. Bána-
tomban elnyomott az álom.” A szövegalkotó a történet kibontásában rájátszik a 
felkeltett együttérzésre, amely nem valósul meg, mert indítéka túlságosan egy-
értelmű ahhoz, hogy kiváltaná a befogadóból a célba vett beállítódást, ily mó-
don a végletekig fokozott ellentétezések eredménye pedig az, hogy végképp 
pózok sorozatává merevítik a főhős cselekedeteit. 

Az érzések, hangulatok expresszív kifejezését gyakran úgy próbálják meg-
oldani, hogy a belső élményeket kivetítik a külvilágra. „Kezemben volt a kor-
csolya, szép fehér volt, tükörképemet láttam élében, és észrevettem, hogy az 
öröm mellett egy kis félelem is rejtőzik arcomon.” Példa egy másik fogalma-
zásból: „Egyedül haladtam a csillogó jégen, és úgy éreztem, enyém az egész 
világ, hisz egyik álmom éppen valóra vált. Csak mentem, mentem, mintha re-
pültem volna, haladtam mind gyorsabban és gyorsabban, de a végén már annyira 
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felgyorsultam, hogy mire a pálya végére értem, és kanyarodni kellett volna, 
megijedtem, hirtelen elvesztettem az egyensúlyt és leestem. (…) Nagyon elke-
seredtem, csak bámultam az árva korcsolyát, és nyomasztó ürességet éreztem a 
szívem mélyén.” 

De a történésekbe is kivetülhetnek lelkiállapotok, az egyik legdivatosabb az 
ájulás vagy eszméletvesztés. Univerzális mozzanat, mert bármilyen lelkiállapot 
kifejezésére alkalmazható. Az öröm: „Pistike szinte eszméletét vesztette, amikor 
meglátta az ajándékot: egy pár korcsolya.”; „Az ijedségen kívül más bajom nem 
esett, csak elájultam egy picit.” Kifejezheti a boldogság állapotának a hirtelen 
megszűntét: „Csodálatos érzés volt. Olyan volt, mintha repültem volna. Mindent 
elfelejtettem és boldogságom teljes volt. Hirtelen elvesztettem egyensúlyomat, 
és azután minden elsötétedett körülöttem. Úgy feküdtem eszméletlenül, amikor 
mindenki felém szaladt.” A példák azt is jelzik, az ájulás vagy eszméletvesztés 
klisékként szerepelnek, hiszen a hozzájuk kapcsolódó bővítmények vagy alá-
rendelő mellékmondatok megkérdőjelezik a szó jelentését. (Nem lehet kissé 
elájulni; az eszméletét vesztett ember nem érzékeli a külvilág történéseit.) 

A cselekménybonyolításban is szerepet kap, megoldható vele a befejezést 
előkészítő tetőpont. „Mikor a part felé siklok a sötétben, az egyik lábam meg-
akadt, én meg, mint egy nagykabát egy nagyot esek. Elfeketül minden körülöt-
tem. Mire magamhoz térek, csak a hasogató fájdalmat érzem a lábamban.” Szin-
te ugyanez egy másik fogalmazásból: „Én, mint egy suba a jégre estem. Egy fél 
percig a jégen feküdtem eszméletlenül.” 

A jelenetekben ábrázolt lelkiállapotok reklámokból ihletődő közhelyekben 
rögzítődnek. A főhős karácsony másnapján korcsolyázni indul. „A szüleim az 
ablakból örömteli arccal integettek utánam.” Másik példa: „Örömtől sugárzó 
arccal léptünk a szobába. Áhítatosan elénekeltünk néhány dalt. Majd a kará-
csony tetőpontja következett, az ajándékozás.” 

A fogalmazások stílusát ugyanúgy az egyenetlenségek határozzák meg, 
mint a szerkezeti felépítést vagy a szereplők jellemzését. A hirtelen és indoko-
latlan váltások az ünnepélyesből a familiárisba, a választékosból a köznapi mo-
dorosságba rántják le a stílust. A diákok nem érzékelik a különböző nyelvi kife-
jezésformák különböző stílusértékét, így nem tudják felmérni az alkalmazásuk-
ból eredő stílushatásokat sem. Fő törekvésük a hatáskeltés, de azt már nem mér-
legelik, hogy egy nem megfelelően megválasztott szó használatával a visszájára 
fordul a hatás. Például drámai fordulatot kíván érzékeltetni a következő mondat, 
de csak mosolyogtatóan kisszerű: „A kórházban kimondták a végítéletet: három 
hétig nem szabad ráálljak a lábamra.” A következő mondatban előforduló szokat-
lan szószerkezet nemcsak nyelvi vétségre világít rá, hanem általános jelenséget 
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fed fel: megtörik az elbeszélői hangnem egyenletessége, megbicsaklik a stílus, a 
szereplő kiesik szerepéből. „Egyszer csak kiesik az egyensúlyából, és nekivá-
gódik a jégnek, és eltöri a karját.” 

6.4. Összegzés 

Az elbeszélő fogalmazások elemzése megerősítette azokat a felismeréseket, 
amelyeket a leíró szövegek vizsgálata feltárt. Az élményeket, tapasztalatokat 
rendező befogadói és az ezeket formába szervező szövegalkotói magatartás kö-
zötti belső ellentmondás kivetül a szövegműre, eklektikus jelleget eredményez-
ve. Az iskola nem tudja azt a művelődési tréninget biztosítani a középiskolás-
oknak (a leendő potenciális értelmiség), amely képessé tenné őket a más-más 
kódra működő művészeti paradigmák közötti biztos eligazodásban, felkészítve 
őket a tudatos választásra. Az iskolai képzés évei alatt nem alakul ki az esztéti-
kai beállítottság, amely az élet és művészet különbségtételén alapul. „Az eszté-
tikai beállítottság a műhöz való kontemplatív viszonnyal kezdődik” (Almási 
2003, 174) A befogadónak vállalnia kell a szellemi erőfeszítést, amelyet a kon-
templáció megkövetel: átadja magát a mű világának, de egybeveti a fikciót a 
valóság elemeivel, értékel és ítélkezik. A populáris művészetekben azért is 
érezheti otthonosabban magát a diák, mert azok nem igénylik a különbségtétel-
nek ezt a módját, el lehet kerülni azt, ami az esztétikai kontemplációban valóban 
„munka”. A környezeti tényezők formálta kulturális minta hatása azért is érvé-
nyesülhet erőteljesebben, mert a munkával szemben a szórakozást, a kikapcso-
lódást kínálja fel. Mindez kiegészül azzal, hogy a diák olvasóként az azonnal 
használható információhoz jutást részesíti előnyben, amelyhez könnyen és 
gyorsan, gyakran egyszerre, egymással párhuzamosan használt médiumokon 
keresztül jut el. A tömegkommunikációs eszközök közvetítésével megvalósuló 
ismeretszerzésben nem jön létre autentikus „átélt élmény”. Ha a befogadói ma-
gatartásból hiányzik az a szellemi erőfeszítés, amellyel az új információkat, új 
ismereteket integrálni lehet a már meglévő tudáshoz, akkor a kreatív tevékeny-
ségből (jelen esetben szövegalkotás) éppen az átélt élmény hitelesítő és egysé-
get teremtő ereje fog hiányzani. 

Az elbeszélésekben az eklektikus jelleg a maga összetettségében úgy nyil-
vánul meg, hogy felfed valamit abból a technikából is, amely szerint létrejön. 
Azok a variációs lehetőségek tárulnak fel, amelyek létrehozzák a „más, ami 
ugyanaz” történeteit. Úgy tűnik, hogy a modern képzőművészetben polgárjogot 
nyert kisajátítási technikát alkalmazzák: a rajzfilmekből, szappanoperákból is-
mert történetvázakat próbálják a rádolgozott részletekkel „eredeti” elbeszéléssé 
formálni. Mivel a tanári elvárásoknak is szeretnének megfelelni, ezért mindezt 
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próbálják átemelni eredeti helyéről, a populáris kultúrából egy olyan konstruk-
cióba, amelyben a hagyományos történetmondás szabályai a meghatározóak. A 
kísérlet nem túl eredményes, mert a szövegegész és – részlet dialektikus viszo-
nya sokféle módon sérül. Gyakran előforduló jelenségek: a kiválasztott részle-
tek az elbeszélés adott pontján nem relevánsak; a lazán összefűzött részletek 
túlburjánzása tartalmi hézagokat eredményez a szövegben; az események sor-
rendje nem követi a választott lineáris időszerkezet szabályait; a hirtelen váltá-
sok (nagyobb időbeli ugrás, elbeszélő és leíró rész közötti váltások) jelöletlenek. 

A narratív sémákra rádolgozott részletek, amelyeket pedig hitelesítő szerep-
pel építenek be, erőteljesen tükrözik a reklámok hatását. A szöveg és kép együt-
tesére épülő reklámból ihletődnek a metaforikus-közhelyes kifejezések, ame-
lyeket hangulatteremtés vagy lélekábrázolás céljával emelnek be, és amelyek 
éppen elkoptatottságuk miatt nem képesek a várt hatás megteremtésére. A háttér 
információk jelentős része is különböző reklámokból származik: karácsonykor 
nem egy esetben téli fa tündöklik a szobában, vagy a karácsonyi ünnep reggel 
kezdődik; az ajándékok csomagolása a divatot követi, legnépszerűbb a fekete 
doboz rózsaszín szalaggal átkötve, ezt követi a piros kék kombinációval. 

A két különböző kódra működő minta összeférhetetlensége eredményezi, 
hogy gyakori váltásokra kerül sor, amelyek mindig nem várt, vagy előre ki nem 
kalkulált hatást eredményeznek. A hatás annak függvényében változik, hogy a 
szöveg milyen szintjén jön létre a váltás. A cselekményt alkotó eseménymozza-
natok közötti váltások általában azzal járnak, hogy az elbeszélt történet a való-
ságosnak tűnő dimenzióból átlendül egy olyan szférába, ahol minden lehetsé-
ges, de a valóságban éppen úgy semmiképpen nem történhet a bemutatott ese-
mény. Rajzfilmekben vagy bizonyos típusú akciófilmekben bőven találunk rá 
példát (a hős szédítő magasban ujjbeggyel tartja magát, rohanó vonat tetejéről 
veti át magát egy másik járműre, stb.); a diákok szövegei is bővelkednek hason-
ló mozzanatokban (vékony jég tartja az autót, a léken beesett hős könnyedén 
partra úszik, stb.). 

A cselekmény tér- és idődimenzióit megteremtő elemek rapszodikus válta-
kozása azt eredményezi, hogy a tér és idő elszakadva a valós tapasztalattól át-
ível a virtuális szférába, ahol a környezet terei díszletté válnak (hol létezhet az a 
tömbház, amelynek udvarán vagy háta mögött tó található?); ahol a szöveg idő-
határozói ellentmondanak az igei jelentés és igeidők által megteremtett időbeli 
előrehaladásnak. 

A stílusbeli váltások megtörik az elbeszélői hangnem egyenletességét, a stí-
lustörés az egyik leggyakoribb vétség. A választékos nyelvhasználatra való tö-
rekvésükben az iskolai mintához igazodnak, a harsány hatás megvalósításának 
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igénye a populáris kultúrából származik. A kettő közötti ingadozás eredményezi 
a nem kívánt groteszk hatást, amely a fennköltnek, az ünnepélyesnek a banális-
ba, a kisszerűbe való átcsúszásából származik. A drámai hatásra való törekvés 
gyakran komikumot szül, a tragikus fordulat nem megrendülést vált ki, hanem 
mosolyt fakaszt. 

Tehát az elbeszélő fogalmazások vizsgálata alapján megállapítható, hogy az 
élményeket rendező befogadói és a szövegalkotást irányító magatartás közötti 
ellentét eredményezi a szövegek eklektikusságát. A két egymástól távol eső 
minta egymásra csúszása kedvez a giccshatás felerősödésének. 
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7. Kulturális változatok a középiskolások 
nyelvhasználatában 

A kulturális minták és nyelvhasználati sajátosságok közötti összefüggések 
vizsgálatához a teljes anyagot felhasználtam. A bemutatásban és értékelésben 
ebben az esetben nem követ(het)em a minta sem település-, sem iskolatípus sze-
rinti rétegzettségét, mert a szövegek nyelvi megformálásában ezek a tényezők 
nem eredményeztek lényeges különbségeket. A nyelvhasználatot nagyobb mér-
tékben alakította az, hogy a szöveg alkotója gyenge vagy jó fogalmazó. Ezt pe-
dig más tényezők formálják: a szövegalkotó aktuális nyelvi horizontja, nyelvi 
tudatossága és műveltsége, illetve a szövegalkotásban való jártassága. 

A vizsgált szövegek (műfajtól függetlenül) olyan sajátosságokat mutatnak, 
amelyek kiindulópontként szolgálhatnak a nyelvhasználat tanulmányozásában. 
Jelen esetben a nyelvhasználatnak csak egy aspektusát vizsgálom: a képalkotási 
kedv nyomán keletkezett megoldásokat. Fontos megjegyezni, hogy a diákok a 
szókép fogalmát pontatlanul értelmezik: a trópus kategóriájába sorolják a ha-
sonlatot, gyakran keverik a metaforával. Pedig az iskolában tanulnak róla. 

A stilisztika a szókép (trópus) kategóriájába sorolja a metaforát, metoními-
át, szinekdochét, szinesztéziát, mert a kép két szóeleme azonosítva van egymás-
sal. A hasonlattal kapcsolatban viszont nyomatékosítja, hogy az különbözteti 
meg a szóképtől, hogy benne a tárgyi és képi elem nincsenek egymással azono-
sítva, csak párhuzamba vannak állítva oly módon, hogy a képi elem megvilágítja, 
szemlélteti a tárgyi elemet. (Kemény 2002, 93) 

7.1. Stíluseszközök alkalmazása 

A diákok képalkotási kísérletei tükrözik a legjobban azt a sajátos kettőssé-
get, hogy művészi igénnyel megformált szöveget szeretnének alkotni, a megva-
lósulás pedig arra utal, hogy a művészit a populáris kultúra irányából közelítik 
meg. A populáris kultúra ízlésvilága határozza meg, hogy milyen körből merítik 
a képek anyagát, az alkalmazott stíluseszközök milyen funkciót töltenek be a 
mondat vagy a szöveg szintjén, milyen módon illeszkednek a szövegkörnyezet-
hez. A szövegek kétarcúságát eredményezi, hogy a szövegtervezés- és szerkesz-
tés iskolában tanult technikáit úgy alkalmazzák, hogy a megtervezett stílushatás 
a populáris kultúra elvárásaihoz igazodik. 
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A természet- vagy környezetábrázolás kedvelt, gyakran alkalmazott képei a 
szőnyeg, lepel, kárpit. Általában az évszakok vagy napszakok jellemzésére al-
kalmazzák. 

Nyári táj: „A patak méltóságteljesen hömpölygött medrében, vize kristály-
tiszta volt... A patak a völgybe folydogált, széleit zöld szőnyeg követte. A sző-
nyeg szebbnél szebb tarka virágokkal volt díszítve.” A rövid leírás több szem-
pontból is problematikus. Az első mondatban az alany jelentésének ellentmond 
az igei állítmány: a patak vize nem akkora hozamú, hogy hömpölyögne, pedig 
ezt a jelentést erősíti az állítmányhoz kapcsolódó módhatározó: méltóságtelje-
sen. A második mondat állítmánya jelentésben már megfelelően kapcsolódik az 
alanyhoz (folydogál), viszont ellentmond az első mondat tartalmának. A part 
ábrázolását köznyelvi eredetű metaforával (zöld szőnyeg) oldja meg a diák, 
amihez megint egy jelentésben nem illő állítmányt kapcsol: követte. A harma-
dik mondatban a képi elemet bontja tovább úgy, hogy a természetábrázolást 
átemeli egy másik síkba: volt díszítve; ez már az a szemlélet, amely dekorációt 
lát a természeti környezetben. Ugyanez a szemlélet hasonló nyelvi megformá-
lással: „Odébb dombocskák húzódtak, szintén csodaszép zöld köpönyeget öltve 
magukra, amelyen vadvirágok ezrei díszelegtek.” 

A szőnyeg nemcsak metaforaként fordul elő, hasonlatba is beépül: „A zöld 
mező olyan szépen virított a réten, olyan formája volt, mint egy szőnyegnek.” 
Ebben a példában a többszörösen összetett mondat első tagmondatában jelen-
tésbeli zavart okoz, hogy a mező a réten virít (a két szó szinonima), a hiányos 
szerkezetű hasonlítói mellékmondat nyelvtanilag kapcsolódik az első és a má-
sodik tagmondathoz is (mindkettőben utalószó van: olyan), végül eldöntendő 
kérdés, hogy a hasonlat a színhatás erőteljes voltát, vagy a domborzati formát 
kívánja érzékletessé tenni. 

A téli táj bemutatásában is gyakori a szőnyeg metafora: „A szántóföldeket 
beborítja a végtelen hószőnyeg.” Hasonló: „Mintha az egész táj fehér selyemmel 
lenne beborítva.” Elbeszélések bevezető részében a hótakaró metafora szerepel 
a leggyakrabban: „Egy téli reggelen az ablakon kinéztem és minden csupa fe-
hér. Az ágakon és a fa alatt vastag hótakaró. Egy pár lábnyom hever gazdátla-
nul.” „Csodálatos téli nap volt, a nap sugarai jámboran simogatták a hótakarót, 
azért még érezhető volt a fagy foga.” 

A napszakok váltását szeretik képpel vagy körülírással érzékeltetni, az eljá-
rás egyformán gyakori tájleírásban és elbeszélés bevezető részében. Az alko-
nyodik vagy esteledik mozzanata képpel megjelenítve: „A sötétség fátyla leszáll 
a tájra”; „Az udvart az éj sötét lepedője takarta, a hegyek felett a hold esti sétá-
jára indult néhány csillag követésével...”. Mind a két esetben a mondat alanya a 
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hozzá kapcsolódó birtokos jelzővel jelöli képi síkon az est fogalmát, az első 
példában kissé mesterkéltnek hat a sötétség fátyla és jelentésben az igei állít-
mány inkább a fogalomhoz, mint a képhez illik; a másodikban az éj lepedője 
már groteszknek hat, amit felerősít a folytatás közhelyes volta: a hold esti sétája. 

A következő szövegrészben pár mondatnyi, a hangulatteremtés céljával 
megszerkesztett előkészítést zárja a körülírás: „Egy házacska udvarán már al-
szik az öreg diófa alatta a tyúkokkal. Az eresz alatt már a fecskefiókák sem csi-
pognak. Nem messze a háztól az istállóban már alszik a ló, mellette két kisbá-
ránnyal. Fenn a hegyoldalon már alszik a juhnyáj. A távolban feltűnik egy ma-
gas hegycsúcs, hol a nap vérvörösen alábukik. A hold s a csillagok búcsúztat-
ják.” Az indítás irodalmi hatásról tanúskodik (Juhász Gyula: Este az alföldön), 
igaz a jegenye helyett diófa szerepel, a továbbiakban a diák kedvére színezi a 
nyugovóra készülő környezetet, ahol megjelenik az össze nem illő (a ló a kisbá-
ránnyal) és az elképzelt (az alvó juhnyáj), ami az idillikus tájfestés kellékének 
számít, a fogalmazások több, mint felében jelenik meg a természetben az alvó 
vagy legelésző juhnyáj vagy csorda. Ezt zárja a hatásosnak szánt alkonyi „kép”: 
a vérvörösen alábukó nap és a búcsúztatása. 

Az este beálltának kedvelt nyomatékosítására alkalmazott nyelvi közhely: a 
sötétség az úr gyakran a bemutatást záró formula: „A felhőkön túl már látni le-
het néhány csillag halvány fényét és a sárga hold halvány félsarló dobját, mely 
jelzi, hogy már beállt az este, és mostantól a sötétség az úr.” 

Az alábbi részlet nemcsak az alkalmazott metaforák szempontjából jelleg-
zetes, hanem feltűnnek benne a diákok által leggyakrabban használt igék (éke-
sít, díszít), jelzők (festői, sudár) és a megszemélyesítést nyomatékosító határo-
zók (némán és tiszteletteljesen) Arra is jó példa, hogy a választékos kifejezés-
módra való törekvés hogyan siklik ki egy-egy nem megfelelő stílushatással ren-
delkező szó vagy kifejezés miatt. Például mohaszőnyeg, majd zöld selyem, vé-
gül valami zöld burján; vagy a természet eltulajdonít magának, modorosnak 
ható kifejezés. „A sziklát puha mohaszőnyeg takarta, csak néhol szakadt meg ez 
a zöld selyem, egy-egy kopárabb és meredekebb helyen, ahol a kőrózsa ékesítet-
te a természet ezen festői szépségű remekművét. A sziklát sudár fenyőerdő 
övezte. Százhúsz éves fái némán és tiszteletteljesen vigyáztak egymásra, és az 
ott élő állatokra. Az ég alatt egy holló pár megszokott délutáni útját járja, kö-
rözve az erdő felett. Lenn a mélyben kanyarog a Maros szűk medrében… Túlsó 
partján régi, rombadőlt vasúti őrház, amelyet a természet már eltulajdonított 
magának… egyetlen szobája közepéből egy sudár platán emelkedik ki, és falait 
befutotta már valami zöld burján. A ház előtt egy régi híd maradványai… A 
házzal szemben, hol a nap vérvörösen áldoz, magas szikla, rajta hollófészek, 
lehet épp a hollópáré…” 



 111

Az évszakok váltakozásának érzékeltetése gyakran valósul meg a valami-
lyen ruhába öltözik kifejezés elkoptatott változataival: „Télen a táj fehér ruhába 
öltözik.”; „Körülöttem minden zöld ruhát öltött, a harmat apró cseppjei büszkén 
tündököltek vissza a pázsitról, amikor rájuk pislogott az első napsugár.” 

Újszerű változatok is megjelennek, mint a „megújított köznyelvi kép” (Ke-
mény 2002, 79) nem túlzottan sikeres példái: „Az erdők levették zöld kabátjukat 
és bebújtak a színes, élénkszínű kosztümbe”; „A hatalmas betontömbök mögött 
ott van a természet. Az erdő hullatja barna ruháját, még itt-ott találni egy zöld 
foltot” A második idézet példa a képzavarra: a lombhullás kifejezése: hullatja 
barna ruháját, illetve a zöld folt, ami mégiscsak megmarad a kabátból?! Ehhez 
hasonló megoldás a téli táj bemutatásában: „Az egész táj fehér pólyába burko-
lózott.” 

Az elemisták olvasókönyveiből ismert, közkedvelt képek (a tél szélvihar os-
tora, Télapó megrázza szakállát) előfordulási gyakorisága magas, ez azért is 
meglepő, mert, úgy tűnik, az általános iskolai szépirodalmi anyag (Arany, Pető-
fi, Tamási, Móricz, Jókai) mintha nem hagyott volna semmilyen nyomot ben-
nük. Pedig a stilisztika alapjait (képek, alakzatok) a legjobb példák alapján ta-
nulják. Elméletileg az iskolai képzés ebben a szakaszban tudatosítja a tanulók-
ban a stíluseszközök mértéktartó és adekvát alkalmazását, az alábbi részletek 
tanúsága szerint nem nagy sikerrel. „… nemsokára megérkezik a zord tél is 
szélvihar ostorával, s mint riadt nyájat hajtogatja ostorával a hófellegeket. Fehér 
köntöst ölt magára az egész világ.” 

A következő példában a gyakori használattól megkopott kép csak kiinduló-
pont az egyéni alkotású hasonlatokhoz: „Télapó megrázza szakállát, és hatalmas 
pelyhekben hull a hó; a hópihék úgy szállnak le az égből, mint sok apró, pici 
angyalka; a hulló hópelyhek úgy csillognak, mint apró gyémántdarabkák.” A 
többszörösen összetett mondat főmondatai közötti mellérendelő kapcsolatos 
viszony a hóhullás metaforikus ábrázolásának kibontását szolgálja, de a harma-
dik és negyedik tagmondathoz kapcsolódó hasonlító módhatározói mellékmon-
datok megtörik az ábrázolás hangulati egységét, mert az indító képhez nem illő 
elemeket emelnek be. Ezért az ábrázolás nem tömör és érzékletes, hanem túldí-
szített és hamis. 

A diákok próbálkoznak azzal, hogy a metaforát beépítsék a nála magasabb 
szintű nyelvi-stilisztikai egységekbe: a mondatba és szövegbe. A leggyakoribb 
hiba, hogy a részképeket nem tudják szerves egységbe rendezni, ezért nem a 
megcélzott hatást érik el. 

„A távoli dombok erdői is zöld katonaruhát öltenek, úgy kémlelik a látha-
tárt, mintha harcba indulnának. Az ég hadseregét a különböző nagyságú és alakú 
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felhők alkotják, míg a szárazföld bástyájaként hat a távoli dombtető. A kép en-
gem a szülőföldemre emlékeztet.” A szövegrész információtartalma csupán 
ennyi: a távolban látható domb a szövegalkotót a szülőföldjére emlékezteti. A 
szöveg tükrözi a fogalmazónak azt a törekvését, hogy a szépirodalom eszközei-
vel ábrázolja a látottakat úgy, hogy a megjelenített kép szemléletességével, han-
gulati erejével egyrészt érzékletesen megjelenítsen, másrészt hitelesítse az 
evokatív erőt: felidézi számára a szülőföldet. A leírásban egyetlen természeti 
elem jelenik meg: a távoli domb. Ez indítja be a diák képalkotói fantáziáját: a 
domb zöld katonaruhában, harc, ezt nyomatékosítja a láthatár kémlelése és az 
ehhez kapcsolódó hasonlítás. A láthatáron megjelenik az ég hadserege (a gyen-
gébbek kedvéért: felhőkből áll), majd újra felbukkan a távoli dombtető, mint a 
szárazföld bástyája. Az irodalmi közlésmódnak sajátossága, hogy logikailag 
redundáns a praktikus célú ismeretátadáshoz képest, csakhogy „költőileg éppen 
az a tartalmas, ami logikailag redundáns”. (Kemény 2002, 73) A fentebb idézett 
szöveggel éppen az a baj, hogy „költőileg” is redundáns. A természeti elemhez 
társított képek öncélúak: rossz ízléssel megalkotott díszítő elemek. Az olvasó 
tűnődhet azon: mi idézte fel a szülőföld képét? 

Közkedvelt és gyakori eljárás a hasonlatok alkalmazása, mind a tájleírások-
ban, mind az elbeszélések tárgyleírásaiban, illetve környezetábrázolásaiban elő-
fordulnak. Alkalmazásuk kifejezi az érzékletes ábrázolásra való törekvést, hi-
szen a hasonlatban a képi elem funkciója, hogy megvilágítsa, szemléltesse, el-
képzelhetővé tegye a tárgyi elemet, illetve bizonyos hangulatokat keltsen vele 
kapcsolatban. Megformálásuk pedig tükrözi azt az óhajt, hogy hatásuk minél 
meglepőbb legyen. A diákok úgy gondolják, hogy akkor igazán eredetiek, ha a 
hasonló és hasonlított egymástól egészen távoli jelentéstartományokból kerül ki, 
az újszerűség pedig erőteljes hatást eredményez. 

Az alábbi szövegrészben az indító hasonlat „eredetisége”, hogy a tárgyi és 
képi elem között a köznapi logika szerint semmiféle kapcsolat nincs. A kérdés 
csak az, hogy a hasonlatnak ezáltal nő-e a kifejező, érzelemkeltő ereje. „A fák 
messziről úgy látszanak, mint kis fogpiszkálók. A dombokon kis fehér pontok 
láthatók, amelyek közelről juhok vagy tehenek. Ők fogyasztják a domb szép 
zöld és édes füvét. A patakban sok szép színes kövecske látható, amelyek között 
egy szép szürke hal elillan. (...) A fák között színes gyíkok, meg fekete kígyók 
játszanak.” (A részlet tájleírásból származik.) A közelítő szerkesztési eljárással 
felépített szövegben az első mondatban szereplő hasonlat szerepe az lenne, hogy 
a messziről látott fákat úgy jelenítse meg, hogy nyomatékosítsa a perspektivikus 
ábrázolást; valószínű a kis méret miatt jut a fogalmazó eszébe a fogpiszkáló. 
Azt már nem mérlegeli, hogy a kép-tárgy kapcsolatban már nincsenek közös 
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jelentésjegyek, ezért nem hatásosnak, hanem értelmetlennek ítéli a befogadó. A 
második mondat metaforája (kis fehér pontok) sem tekinthető szerencsés meg-
oldásnak, mert arról tanúskodik, hogy a képalkotó életében nem látott legelésző 
állatokat, különösen juhnyájat nem, amely távolról nézve éppen a hullámzás 
mozzanatával lepi meg a szemlélőt; tehát a képet nem hitelesíti autentikus él-
mény. Az ábrázolást hitelesítő valóságélmény hiányáról árulkodnak a következő 
mondatok is: az állatok nem legelik a füvet, hanem fogyasztják (rögtön eszünk-
be juthat a fogyasztói társadalom), felesleges jelzők terhelik a szöveget (szép 
zöld fű, szép szürke hal, szép színes kövecske), ráadásul a felesleges jelzőket 
háromszor ismétli. 

Az alábbi szövegrész egy elbeszélés tárgyleírása: „Én egy pár korcsolyát ta-
láltam a csizmám szárában. Fehérek, fényesek, sehol egy karcolás rajtuk; mint 
egy mennyasszony: érintetlen, ragyogó, szemérmetes.” A szövegalkotó az aján-
dék (a hasonlított) tömör, névszói állítmányokkal kifejezett jellemzését kívánja 
szemléletessé tenni a képpel (hasonló); a tárgy tulajdonságain (fehér, fényes, 
karcolás nélküli) alapul a hasonlósági képzettársítás, amely behozza a menny-
asszonyhoz kapcsolt tulajdonságokat (érintetlen, ragyogó). A hasonlatot még-
sem érezzük találónak, mert nem találó, nem helyénvaló a két valóságelem 
viszonya. 

Az alábbi tájleírásból származó részlet jó példa arra, hogyan fordul a visszá-
jára az érzékletes megjelenítésre törekvés szándéka, ha nem párosul kellő mér-
legeléssel. „A gomolygó felhők alatt tisztán látszik a csillogó hó, mely beborítja 
a hegy felsőbb részét. Csak ez emelkedik ki, a többit elsötétíti a felhőből rávetü-
lő árnyék. A réten tehenek legelnek. A tehenek olyan sűrűn vannak egymás mel-
lett, mint könyvben a sorok.” A hasonlat irodalmi emlékeket idéz, Petőfi ismert 
versében eredeti formája: „Melyen a levágott sarjú-rendek,/ Mint könyvben a 
sorok, hevertek.” A diák igyekszik felhasználni azt, amit tanult, és megváltozta-
tott formában beépíti a szövegbe. Az alkalmazás elárulja, hogy nem igazán ér-
tette meg a hasonlat funkcióját, működési szabályait az eredeti alkotásban sem, 
tehát nem tudja sikeresen felhasználni a tanultakat. De még valami mást is bi-
zonyít a példa. Ha a szövegrész egészét vizsgáljuk, akkor nyilvánvaló, hogy 
nem valóságot ábrázol (a tartalom ellentmond a fizika törvényeinek, illetve az 
állattartás szabályainak), de úgy tesz, mintha azt mutatná be. Tulajdonképpen 
az történik, hogy egy „szép”-nek tartott, elképzelt tájhoz, mint mintához iga-
zodva alakítja a természetleírást a képzeletében egybemosódva rajzó képek 
sokaságából. A mintát a populáris kultúra adja, ezt valószínűsítik a kedvelt 
elemek (gomolygó felhők, hófödte hegycsúcs, legelő állatok), illetve az alkal-
mazott eljárás (fény és árnyék éles kontrasztja), és végül az erőteljes hatásra 
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törekvő képszerű ábrázolás. A hasonlat maga pedig, annak ellenére, hogy 
nyelvtanilag megfelelő formát választ (főmondat és a neki alárendelt hasonlító 
jellegű minőség jelzői – fok és mértékhatározói árnyalattal – mellékmondat), 
mégsem tekinthető hasonlatnak, még rossznak sem, mert „a hasonlat nyíltan 
rámutat saját értelmetlenségére, kép-telen voltára, és ezzel úgyszólván meg-
semmisíti magát”. (Kemény 2002, 91) 

„Tudtam, hogy a szomszéd ház mögött van egy kis tó. Soha nem voltam 
még arrafele este, de főleg télen nem. Be volt fagyva. A holdvilág csillogtatta 
fogait a tó tükrén, mint egy kis lámpás. Hideg volt. Csak azon vettem észre ma-
gam, hogy ott állok a nádas szélén, a korcsolyákkal a lábamon, majd nekiru-
gaszkodok a jégnek” A szövegbeli hasonlat nyelvtani formáját tekintve szintén 
szabályos, a hasonló és hasonlított között a közös jelentésjegy is meglenne: a 
világítás mértéke (holdvilág és lámpás), de a merészségre törő képalkotói fantá-
zia kisiklatja a jól induló képzettársítást. A hasonlatba metafora épül be: a hold-
világ fogai, ráadásul a fogkrém-reklámok mintájára: csillogtatja fogait a tó tük-
rén (újabb metafora, ezúttal köznyelvi), és az értelmetlen kép szétzilálja a ha-
sonlatot is. 

Arra is akad példa, hogy egy valóban találó kép hatását a szöveg folytatása 
teszi tönkre. „Közelebb kisebb dombok gömbölyödtek ki a földből. A dom-
bocskákat szép zöld fű borította. A dombok elmerengtek a messzeségbe és bá-
multák az eget, ahol még nem gomolyogtak a szürke felhők.” Az igés metafora 
(dombok gömbölyödtek ki a földből) szemléletesen ábrázolja a táj domborzati 
jellegzetességét, a folytatásban azonban a tájelem megszemélyesítése (a dom-
bok elmerengtek és bámulták az eget) felesleges, nem járul hozzá sem a bemu-
tatás kiteljesítéséhez, sem a hangulatteremtéshez. A tiszta, felhőtlen ég negatív 
eljárással való ábrázolása pedig felfedi, hogy a gomolygó felhők kötelező díszí-
tő eleme a tájleírásnak. 

Az alábbi szövegrészlet is bizonyítja, hogy mozaikszerűen egymás mellé 
helyezett díszítő elemekből elképzelt táj épül ki: „az ég kék volt, csupán a kis 
bárányfelhők, mintha igaziak lettek volna, szaladgáltak igen gyorsan. A tisztás 
közepén egy kicsi patakocska csordogált végig, kis vízesésekkel megszakítva. 
Egy helyen egy kis szigetecskét is létrehozott, ami telis tele volt kis virágokkal 
és bokrocskákkal. Szitakötők tarka serege röpködött a patak felett…” A mester-
séges beállítás oly mértékű, hogy maga a diák sem valóságosként ábrázolja (a 
bárányfelhők, mintha igaziak lettek volna, szaladgáltak). A rokokós díszítettsé-
get nyomatékosítják a kicsinyítő képzős főnevek (patakocska, szigetecske, bok-
rocskák), amelyekhez teljesen feleslegesen járul a kicsi, illetve kis melléknév 
(ötször fordul elő a szövegben). 
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Az alábbi szövegrészt sajátosan alakítják a metaforák és hasonlatok kombi-
nációi: „A hold már elbújt az ég tündöklő palástja mögé. A nap győztes harcos-
ként fénylik a kék tengerben. A vadludak úgy szelik a levegőt, mint kés a vajat. 
Nem messze tőlem egy folyó folydogált. A halak, mint kis csillagocskák, úgy 
ragyogtak a víz tükrében.” Az első két mondat a napszakváltás természeti jelen-
ségét, a hajnal jövetelét kívánja szemléltetni, legalábbis erre utal az, hogy a hold 
eltűnik az égről, és a nap felkel. Mivel a képalkotó harsány effektusokkal dol-
gozik, éppen az átmenet összetettsége, finomsága sikkad el. Az első mondatban 
az ég tündöklő palástja metafora, ami mögé a hold elbújik, színhatásában és 
hangulatában inkább utal a napnyugtára, mint az éjszaka végére. (Az iskolában 
tanult Csokonai vers – Az estve – sorai is ezt a benyomást keltik: „Hanyatlik a 
napnak tündöklő hintaja…”) A második mondat hasonlata (a nap győztes har-
cosként fénylik) és metaforája (kék tengerben) inkább utal arra, hogy már reggel 
van. A nap győztes harcos és harcosként fénylik képzettársítás akkor lenne he-
lyénvaló (de még akkor is erőltetettnek tűnne), ha a szövegelőzményben a képet 
a sötét tónus uralná, és nem a fényt feltételező tündöklés, mert akkor tudnánk 
értelmezni a második mondat képeit: a sötétséget legyőzi a fény. A harmadik 
mondat hasonlatában (a vadludak úgy szelik a levegőt, mint kés a vajat) a ha-
sonló nem megfelelő jelentéskörből merített, a végtelen térben kibontakozó 
természeti eseményt egy kisszerű, banális mozzanattal kíván elképzelhetővé 
tenni, ezért a megvalósuló hatás groteszk. 

A hasonlatok előfordulása az elbeszélésekben nemcsak a környezet ábrázo-
lásában gyakori, hanem előszeretettel alkalmazzák eseménymozzanatok megje-
lenítésére, vagy lelkiállapot jellemzésére is. Különösen kedveltek a mintha kö-
tőszós feltételes hasonlító mellékmondatot tartalmazó úgynevezett feltételes 
hasonlatok. „Egyre nagyobb lendületet vettem és a tó belseje felé mentem, mi-
vel nem igazán ment a megállás, a korcsolyámra bíztam magam. Azonban hirte-
len fura zaj csapta meg a fülemet, mintha valaki diót törne. Mire észrevettem 
volna magam, már a vízben voltam, semmit sem éreztem, annyira hideg volt, a 
szívem mintha megállt volna, mint az óra, ha nem húzzák fel.” Az első hasonlat 
a zaj furaságát szeretné nyomatékosítani: mintha valaki diót törne. Tulajdon-
képpen a jég repedése okozta recsegő, ropogó hanghatást akarja a hasonlattal 
érzékeltetni. Talán jobb megoldás lenne hangutánzó szóval kifejezni, de több, 
különböző osztályból származó fogalmazásban szerepel ez a hasonlat ugyanennek 
a jelenségnek az érzékeltetésére; lehet, hogy valahol találkozhattak vele, megtet-
szett, és alkalmazzák, mint készen kapott nyelvi szerkezetet. Ugyanilyen típusú a 
második hasonlat is: az ijedség szemléltetésére: (annyira hideg volt,) a szívem 
mintha megállt volna; (valószínű a lélegzetem is elállt mintájára megalkotott 
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forma), ennek hatását kívánja fokozni a szövegalkotó, ezért újabb hasonlatba 
építi be: mint az óra, ha nem húzzák fel. A hatás növelésére irányuló szándék a 
visszájára fordul: a hasonlat felszámolja önmagát. 

Ugyanebben a fogalmazásban az erőteljes effektusok alkalmazásának példá-
ja a baleset utáni hazatérés ábrázolása: „Autóval fuvaroztak haza, szüleim rémü-
letes döbbenettel nyitottak ajtót az ázott egerüknek.” Az állítmánynak (nyitot-
tak) alárendelt jelzős határozóval (rémületes döbbenettel) felborul az ok-okozati 
viszony, hiszen az ajtó kinyitása után tárul fel a megdöbbenést kiváltó helyzet: a 
történet hősének a megjelenése, amelyet metaforával érzékeltet (ázott egerük-
nek). A szövegösszefüggésből megértjük, hogy a gyermekről van szó, de a kife-
jezőeszköz és a tartalom között túl nagy a szemantikai távolság, és ezt semmi 
sem indokolja, ezért kép groteszknek hat az adott szituációban, és a szülői reak-
ció bemutatásában fölöslegesnek bizonyul a jelző használata is. 

A cselekménybonyolításban szerepet játszó hasonlatok közel állnak a köz-
nyelviekhez, gyakran a szóláshasonlatok mintájára épülnek fel. Szerepkörük vál-
tozatos, általában az eseménymozzanatok fordulópontjain bukkannak fel, leg-
gyakrabban a befejezést előkészítő tetőponton, vagy a befejezésben. „Mikor a part 
felé siklok a sötétben, az egyik lábam megakadt, én meg, mint egy nagykabát egy 
nagyot esek. Elfeketül minden körülöttem. Mire magamhoz térek, csak a hasogató 
fájdalmat érzem a lábamban.” Szinte ugyanez egy másik fogalmazásból: „Én, 
mint egy suba a jégre estem. Egy fél percig a jégen feküdtem eszméletlenül.” 

A tanulók még hatásosabbnak érzik a hasonlatot, ha a túlzás mozzanata ala-
kítja a tárgyi és képi sík közötti viszonyt. „A következő pillanatban már a leve-
gőben voltam, kis idő múlva a jégen kiterülve. Mintha egy vonat ütött volna el, 
a jobb kezemet nem éreztem.” Egy elbeszélés befejezésében: „Nemsokára én is 
hazamentem. Szüleim megijedtek a látványtól, amint meglátták, hogy akár egy 
jégcsap, úgy nézek ki.” 

A feltételes hasonlatok ritkábban, mint az elbeszélésekben, de előfordulnak 
tájleíró szövegekben is: „A mezőn túl szabályos szénaboglyák rendezetlen sora 
mosolygott rám, mintha mindegyik egy óriás hatalmas süvegéhez hasonlított 
volna.” 

Sajátos csoportot alkotnak azok a hasonlatok, amelyekben a képi elem a 
festmény vagy kép, szerepük, hogy bizonyos asszociációkat, hangulatokat éb-
resszenek az ábrázolt tájjal vagy környezettel kapcsolatban. A szövegkörnyezet, 
amelybe beépülnek, felfedi, hogy milyen típusú művészettel rokonszenvezik a 
szövegalkotó, a követett stíluseszmény a populáris kultúrából származik. „Ez a 
táj számomra olyan, mint egy festmény.” A téli erdő messziről „olyan, mint egy 
téli festmény, amely titkokat rejt magában.” 
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Gyakori az is, hogy a festményre jelző utal (az egyik leggyakoribb jelző a 
„festői”), illetve metaforaként szerepel (csodálatos képekben pompázik; az ige 
szintén a leggyakrabban előfordulók közé tartozik). „Nem messze kis falumtól 
van egy erdő, amely mindig csodálatos képekben pompázik, ahol mindig ma-
dárcsicsergés tölti be a szférákat.” „Amint kiértünk a rétre a szavam elállt, mert 
egy festői tájat láttam magam előtt.” 

7.2. Összegzés 

Összegezve megállapítható, hogy a középiskolások stíluseszköz-használatát 
ugyanaz a kettősség jellemzi, amely a szövegalkotás folyamatának egészét 
meghatározza. Az eklektikus jelleg forrása ebben az estben is a szentesített és 
fogyasztható kultúra mintáinak egymás ellenében érvényesülő hatása. 

Az iskolai elvárásokhoz való igazodás mutatkozik meg abban, hogy a diá-
kok az általuk ismert nyelvváltozatok közül az iskola által is privilegizáltat, a 
kiművelt köz- és irodalmi nyelvet, a modern értelemben vett sztenderd nyelv-
változatot választják orientáló mintaként. Azt viszont, hogy adott kommuniká-
ciós helyzetben (esetünkben szövegalkotási feladat) a szövegalkotó a szöveg 
nyelvi megformálásában milyen mértékben tud megfelelni a választott minta-
rendszer elvárásainak, azt meghatározza nyelvi iskolázottsága, műveltsége. A 
középiskolások nyelvi iskolázottságának színvonala biztosítja, hogy a nyelvtani 
szabályok betartásában a normakövetés szinte maradéktalanul érvényesüljön, 
mert a grammatikai tartomány zártabb szabályrendszert tartalmaz, és nem szo-
ciokulturális meghatározottságú, mint a szemantikáé vagy pragmatikáé. Viszont 
nyelvi műveltségük nem olyan színvonalú, hogy biztos érzékkel megkülönböz-
tessék a stilárisan jó, illetve rossz megoldásokat. 

Az iskolai fogalmazási gyakorlatból származik az a törekvés is, hogy a 
nyelvi megformálásban stíluseszközöket alkalmazzanak. A jó fogalmazás krité-
riumai között a tanulók túlnyomó része megemlíti a stíluseszközök használatá-
nak fontosságát (első helyen a helyesírás, második helyen a nyelvhelyesség sze-
repel), azzal a kitétellel, hogy alkalmazásuk szebbé teszi a szövegművet. (Az 
adatok a 2005-2006-os országos fogalmazási mérés anyagának feldolgozásából 
származnak.) A megfogalmazásuk azért sokatmondó, mert elárulja, hogy a stí-
luseszközök alkalmazását nem a funkció és az abból fakadó hatás szemszögé-
ből, hanem az uralkodó tömegízléshez idomított hatás szintjén ragadják meg. 
Úgy tűnik, a szépirodalommal való iskolai ismerkedésük nem tudatosította ben-
nük azt, hogy a nyelvi kép „szakadatlanul ide-oda járó vetélő író és olvasó kö-
zött, mely újra- és újraszövi a közönség valóságképét, öntudatát” (B. Nagy 
1962, 127). Tehát, hogy mit tekintenek kifejezőnek, azt már nem a magas, ha-
nem a populáris kultúrából hozzák. 
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A populáris kultúra hatása mutatkozik meg abban, hogy a szövegek stílusát 
alapvetően alakítja a díszítő hajlam. Megnyilvánulásának egyik fő területe a 
jelzőhasználat. A diákok szinte kötelező módon alkalmazzák a jelzőket, de jel-
zős szerkezeteik szegényes szókincsről, nyelvi fantázia hiányáról árulkodnak, 
illetve felfedik azt is, hogy nincsenek tisztában stilisztikai értékükkel sem. A 
tájleírásokban előfordulásuk feltűnően gyakori, az elbeszélések hőseinek jel-
lemzésében feltűnően ritka. 
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8. Következtetések 

A minta feldolgozása, a tanulói szövegművek jellemzőinek feltárása és a sa-
játosságok minősítése alapján megfogalmazható következtetések a mintára (is-
kolatípusok és a tanulók lakóhelyi környezete szempontjából rétegzett, de nem 
országosan reprezentatív) érvényesek. Úgy vélem azonban, hogy a vizsgálatból 
levonható tanulságok tágabb kontextusban is értelmezhetőek, annál is inkább, 
hogy a vizsgálat megtervezését és lefolytatását az országos hatókörű képesség-
vizsgálatok eredményeiből származó felismerések indokolták és részben meg is 
határozták. 

A vizsgálat eredményei igazolták a tervezéskor megfogalmazott előfeltevé-
seket. 

Az első hipotézis az volt, hogy a szövegek eklektikusságát a különböző kul-
turális minták egymásra csúszása és a köztük létrejövő kombinációk okozzák. A 
feltételezés igaznak bizonyult. Mind a leíró, mind az elbeszélő szövegek jellem-
zőit a magas és populáris kultúra mintáinak egymásra csúszása és gyakori ötvö-
ződése alakítja. Ugyanis az történik, hogy a szövegalkotók a magas kultúra ön-
tőformáiba ömlesztik a populáris kultúrából merített tartalmi elemeket (készen 
kapott építőanyag) és a tömegkultúra ízlésvilágában formálódott nyelvi kifeje-
zési formákat. A létrejövő kulturális mintázatok azért is nagyon változatosak, 
mert a szöveg különböző szintjein jönnek létre. 

A diákok eljárása ellentétes irányú a populáris kultúra gyakorlatával, amely 
felhasználja a magas kultúra eszköztárát, de a szűkített kódra épített szintaxist 
alakít ki, és az átlagos befogadó elvárásait figyelembe véve a hatást a jól meg-
tervezett intertextualitásra alapozza. A diákok gyakorlatában ezt a másféle irá-
nyultságot a legjobban az példázza, amikor az emlékezetben vizuálisan tárolt 
elemeket (a populáris kultúra legfőbb médiuma a képi kultúra) nyelvi eszkö-
zökkel megjelenítve átemelik az iskola által felkínált mintákba (az oktatásban a 
tudás és műveltség közvetítésének centrumában az írásbeliség áll). 

A második előfeltevés, miszerint nincs összhang az élményanyagot rendsze-
rező befogadói magatartás és a szövegalkotást irányító minták között, szintén 
igazolódott. Nincs összhang, mert az élményeket rendező befogadói magatartást 
a környezeti, a szövegalkotást irányító mintákat az iskola formálja. Az iskola 
felkínálja a magas kultúra értékeit, elemzési gyakorlatokkal támogatja annak a 
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befogadói attitűdnek a kialakulását, amely önálló és értő módon képes viszo-
nyulni a kulturális örökség áthagyományozott értékeihez, de azt már nem tudja 
elérni, hogy az általa közvetített tudás személyes értékké vált kompetenciaként 
működjön az iskolán kívüli élethelyzetekben. Az iskolai stúdiumoknak annyi 
hatása van, hogy a diákok érzékelik a magas kultúra fontosságát (kérdőívek ki-
töltésekor fel is mondják „a leckét”), de a mindennapok világában a populáris 
kultúra közegében mozognak otthonosan. 

Ha az iskolai irodalomtanítás felhasználná azt a lehetőséget, amely a szente-
sített és fogyasztható kultúra közötti érintkezésből adódik, akkor tudatosítaná 
azt, hogy a különböző kódra épülő alkotások különböző befogadói magatartás-
formákat igényelnek; de a befogadónak mindig figyelembe kell vennie a mű 
„parancsait”, vagyis nem értelmezhet önkényesen, szabadsága csak a mű által 
kirajzolt kereteken belül érvényesülhet. Az iskola a különböző kulturális para-
digmák megismertetésével segíthetné hatékonyabban a diákot a tájékozódásban 
és a tudatos választásban. 

A szövegek tartalmi és szerkezeti vizsgálata igazolta a harmadik feltétele-
zést, hogy a különböző orientáló minták közötti ingadozás rányomja bélyegét a 
szöveg fogalmi kidolgozására és a témához kapcsolódó anyag strukturálására. A 
különböző mintákhoz való egyidejű igazodás felelős a szövegek fogalmi kidol-
gozatlanságáért, mert sérül az a stratégia, amely szerint a témához megkeresett 
kulcsfogalmakból kiépül a szöveg konceptuális tartalmi kerete, amely előírja, 
hogy az összegyűjtött gondolatokat a relevancia alapján kell rendszerezni a 
kulcsfogalmak köré, illetve a fogalmi kidolgozás során a gondolatokat a szö-
vegképző szabályok betartásával kell integrálni a szöveg egészébe. A populáris 
kultúrából ihletődő újdonságra, eredetiségre törekvés a szövegalkotás általános 
és egyetemes érvényű stratégiája ellenében hat. Az ötletszerűen beépülő részle-
tek fellazítják a szöveg egységét, mert nem ugyanazt a jelentést sugározzák, 
mint a fő téma, a haladás elve sérül a felesleges kitérőkkel, a tartalmi hézagok 
gyakorisága megakadályozza, hogy a gondolatok láncszerűen kapcsolódjanak 
egymáshoz. 

A negyedik hipotézis, miszerint a stílus formálásában nem érvényesül a he-
lyénvalóság követelménye, igaznak bizonyult. A diákok iskolában formált stí-
lusfelfogása nem funkcionális jellegű. Az iskolai stílusnevelés, noha a stiliszti-
kai kérdések túlzott mértékben előtérbe kerülnek (gyakran a retorikai kérdések 
megoldásának a kárára), nem tudatosítja, hogy a stílus viszonyfogalom, amely a 
létrehozói és befogadói oldalról nézve egyaránt az értelemadás részeként 
funkcionál; az adott értelem a két oldalon nem fedi szükségszerűen egymást.  
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Ha a diákok érzékelnék a stílus jelentésadó szerepét, akkor tudnák mérlegelni, 
hogy stilárisan mi a jó és mi a rossz megoldás; akkor tudnák eldönteni, hogy 
adott kommunikációs helyzetben mi a helyénvaló, és mi nem az. Amíg a stílust 
járulékos elemnek tekintik, amelynek az a szerepe, hogy „szebbé” tegye („vará-
zsolja”) a nyelvi megnyilatkozást, addig csak „díszítésre” alkalmazzák a stílus-
eszközöket, ezzel pedig eredeti funkciójuktól fosztják meg őket. A funkciók 
felcserélése vagy a funkciótalanság tág teret biztosít a giccshatás beáramlásának 
és segíti felerősödését. Ez pedig már nemcsak a stíluseszközök alkalmazására 
hat, hanem a szavak, nyelvi szerkezetek kiválasztására is; ez magyarázza azok-
nak a szerkezeteknek az egyre gyakoribb előfordulását, amelyek igazságtartal-
ma problematikus az adott szövegösszefüggésben, de amelyek „jól hangzanak”. 
A harsány hatásokra törekvés találkozva a giccsel bombasztikus stiláris megol-
dásokat eredményez. A „jól hangzik” csapdahelyzete még jó fogalmazóknál is 
értelmezhetetlen nyelvi szerkezeteket hoz létre. 

Ha a helyénvalóság követelménye irányadó lenne a nyelvi megformálásban, 
akkor a diákok elkerülhetnék az indokolatlan rapszodikus váltásokat az egyik 
stílusrétegből a másikba, egyik nyelvi kódból a másikba; nem fordulna elő oly 
gyakran a stílustörés vétsége. 

A helyénvalóság kérdése több mint stilisztikai probléma: a kulturális viszo-
nyulás kérdése is. Danto éppen a nyelvi klisék mindennapos használata kapcsán 
állapítja meg, hogy tudni azt, hogy hol és mikor helyénvaló kimondani őket, az 
nem a nyelvi, hanem inkább a kulturális kompetenciától függ. (Danto 1996, 
143) 

Feltételeztük, hogy a giccshatás felerősödésének kedvez az a bizonytalan-
ság, amely jellemzi a diákok szövegtervezésben való jártasságát. A bizonytalan-
ság az értékválasztás bizonytalanságából fakad és szorosan kapcsolódik a jó, 
illetve rossz ízléshez. A jó ízlés érzéki bizonyosságon alapuló preferencia ké-
pessége, amely mögött hosszú művelődési tréning során elsajátított és belső ér-
tékké vált kompetencia áll. A rossz ízlés háttere viszont éppen azoknak a szim-
bolikus és kompetencia-készségeknek a hiánya, amelyeket csak magasabb isko-
lázottsággal lehet megszerezni. (Almási 2003, 181–182) 

Feltételeztük, hogy a giccsnézőpont jelentkezése az iskolai minták ellené-
ben hat és a meg nem erősített minták szétzilálását eredményezi. A hipotézis 
helyességét mind a leíró, mind az elbeszélő szövegek igazolják. A leíró fogal-
mazásokban a giccsnézőpont felfüggeszti a perspektíva törvényeit, ezért nem 
érvényesülnek a térhatások a nyelvileg jelölt határozói viszonyok ellenére sem. 
Szertefoszlatja a valóság illúzióját és átlendíti az ábrázolást az irreális szférájába. 
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Az autentikusságától megfosztott látvány pedig nyelvi klisékbe merevedett ref-
lexiókat „ihlet”. Az elbeszélésekben a giccsnézőpont kilendíti a narrátort az el-
beszélői hangnem természetességéből, kizökkenti az elbeszélőt a vállalt szerep-
ből. Szétszaggatja a történetformálásban az ok-okozati láncot, és sajátos (hitel-
telen) perspektívából láttatja a szereplők cselekedeteit. 
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