
AZ ALAKZATOK FAJTÁI ÉS JELLEMZŐI 

 

0. Az alakzat fogalma 

Az alakzat (gör. szkhéma, lat. figura) retorikai és stilisztikai alapfogalom: a beszédet, az írott 

szöveget a hatásosabb kifejezés érdekében átalakító eljárások eredménye.  

Az alakzat lényegében tehát a várhatótól, a szabályostól, a megszokottól való eltérés, nyelvi vétség, 

olyan nyelvi hiba, amely a megformálás révén válik tartalmas üzenetté, művészi hatásúvá; végső 

soron nyelvi erénnyé válik.  

Az információelmélet szemszögéből nézve az alakzat jelentéssel bíró nyelvi torzítás, a nyelvi kódon 

alapuló szabályos üzenet átalakítása egy másik, az egyes nyelveken felül álló ún. paralingvisztikus 

kód alapján. Az átalakítás maga is közlés, s így a módosított, torzított üzenet több információt 

sűrít magába. 

Az érintett nyelvi szinteknek megfelelően megkülönböztetünk hang-, szó-, mondat- és 

gondolatalakzatokat.  

Az átalakítás módja szerint három-(vagy négy-)féle eljárást szokás megkülönböztetni:  

 a bővítésen, hozzáadáson, ismétlésen alapuló ADJEKCIÓt,  

 a csökkentésen alapuló DETRAKCIÓt,  

 az elemek felcserélésén, helyettesítésén alapuló TRANSZMUTÁCIÓt,  IMMUTÁCIÓt (ezeket együtt 

kezeljük). 

 

Az alakzatokat stílushatásuk szerint két dologhoz érdemes viszonyítani: az egyik az általános 

nyelvi norma, a másik a beszélő/író korábbi mondatainak, szövegrészeinek nyelvi-stilisztikai 

kifejezésmódja. 

 

1. Ismétlésre épülő alakzatok 

 

1.1. Hangalakzatok 

A hangok szabályos elrendezettsége a hangismétlések variációs formáit teremti meg, 

ezeket nevezzük hangalakzatoknak. A szöveg zeneiségét a verstani eszközök segítik, ezek 

közül is elsősorban a ritmus: az ütemek (hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok) vagy a 

verslábakat alkotó rövid és hosszú szótagok szabályos ismétlődése. A sorvégi hangzók 

összecsengése, a rím is fokozza a zeneiséget: hangulatot teremt, jelentésben 

összekapcsolja a rímelő szavakat, ezáltal erősíti (módosítja) a szöveg jelentését. 

Fokozottan érvényesül a beszédhangok tartalomerősítő szerepe a szó eleji hangok 

összecsengésében, az alliterációban: „Száll a szikra, fojt a füst, / Fő a fürdő; forr az üst” 

(Arany János, A bajusz).  

 

1.2 Az alaki erősítés eszközei 

A szavak és szószerkezetek szintjén az ismétlésnek két altípusát különíthetjük el: az alaki 

és a tartalmi erősítés eszközeit. Alaki erősítésről akkor beszélünk, ha a szó hangalakja 

azonos vagy továbbképzett formában ismétlődik. Alaki erősítés a szó-, szószerkezet- (és 

mondat-)ismétlés, valamint a tőismétlés (figura etymologica): „Szeretném magam 

megmutatni, / Hogy látva lássanak, / Hogy látva lássanak” (Ady Endre, Sem utódja, sem 

boldog őse…). Az előismétlés (anafora) a sorok elején arányosan és szimmetrikusan 

ismétlődő szó vagy szócsoport: „Minden Egész eltörött, / Minden láng csak részekben 

lobban, / Minden szerelem darabokban, / Minden Egész eltörött” (Ady Endre, Kocsi-út az 

éjszakában). 



1.3. A tartalmi erősítés eszközei 

A tartalmi erősítés a felsorolás, a részletezés, a halmozás és a fokozás révén jön létre. A 

felsorolás azonos mondatrészi szerepben lévő, nem rokon értelmű szavak sorozata. A 

részletezés a felsorolással rokon alakzat: a mondanivaló aprólékos kibontásával az érzelmi-

hangulati hatáskeltés eszköze: „Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, / alszik a 

pókháló közelében a légy a falon; / csönd van a házban, az éber egér se kapargál, / alszik 

a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, / kasban a méh, rózsában a rózsabogár…” (Radnóti 

Miklós, Éjszaka). A halmozásban azonos szófajú és mondatrészi szerepű, gyakran rokon 

értelmű szavak, kifejezések kerülnek egymás mellé: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza 

fényre derűl!” (Kölcsey Ferenc, Huszt). A fokozásban a halmozott mondatrészek között 

fokozati különbség van: „Én szívem, lelkem, szerelmem, / Idvöz légy, én fejedelmem!” 

(Balassi Bálint, Hogy Juliára talála…). 

 

2. Az ismétléssel érintkező alakzatok (ellentét, párhuzam) 

 

2.1. Ellentét 

Az ellentét a feszültségkeltés legfontosabb eszköze: ellentétes jelentésű szavakat, 

kifejezéseket, mondatokat, szövegrészeket állít szembe egymással. A paradoxon 

látszólagos vagy álellentét: „Te sem haltál meg, népem nagy halottja!” (Arany János, 

Széchenyi emlékezete); az oximoronban – jelző és jelzett szó ellentéte – egymást kizáró 

fogalmak kapcsolódnak össze: „szeretlek, te édes mostoha!” (József  Attila, Óda). 

 

2.2. Párhuzam 

A mondatpárhuzam (paralelizmus) vagy gondolatritmus azonos vagy hasonló szerkezetek, 

gondolatok egymás mellé állítása, melyeknek tartalma lehet azonos, de lehet ellentétes is: 

„Azon az éjjel / az órák összevissza vertek. / Azon az éjjel / holdfényben úsztak mind a 

kertek. / Azon az éjjel / kocsik robogtak a kapunk alatt. / Azon az éjjel /könnyben 

vergődtek a fülledt szavak” (Kosztolányi Dezső, Azon az éjjel). A gondolatritmus egyik fajtája 

a refrén: egy vagy több verssor ismétlődő visszatérése a mondanivaló kiemelésére. 

 

3. Kihagyásra épülő alakzatok (elhagyás, csökkentés) 

 

3.1. Hiányzó nyelvi elemek 

A szövegek stílushatása abból is adódhat, ha a nyelvi, képi, szerkezeti tömörítés folytán a 

befogadónak kell kiegészítenie a hiányzó elemeket. A kihagyás a gondolati, érzelmi és 

hangulati sűrítettség kifejező eszköze. Ez esetben a beszélő elhallgat vagy csak 

utalásszerűen érint valamit. A művészi kihagyás abban különbözik a köznyelvben 

előfordulótól, hogy a hiány feloldása bonyolultabb, éppen a közlés rétegzettsége miatt. 

Hiányos lehet egy szókép (az egytagú metaforában csak az azonosító van jelen), egy 

mondatszerkezet (a hiányos mondatban hiányzik az alany vagy az állítmány), sőt a szöveg 

kifejtettsége is (balladai homály). 

 

3.2. Késleltetés, célzás, rájátszás 

A kihagyás (hiány) esetei: a késleltetés (egy elem csak a szöveg folyamán válik világossá) és 

a célzás (csak részben válik világossá, mire gondol a beszélő). Ide sorolható az elhallgatás, 

a mondat szépítő (eufemisztikus) megszakítása: „Kendé bizony az árnyéka! / Mert olyat 

mondok, hogy még a…” (Arany János, A fülemile); valamint az elhallgatásból eredő 



kétértelműség is: „S trónjába nyugodt urak beültek / székelvén béke és harc között” 

(Bereményi Géza, Dal a ravaszdi Shakespeare Williamről). Ha a szerző más szövegét 

megnevezése nélkül idézi vagy jellemző nyelvi megformáltságával utal rá, rájátszással 

(allúzióval) találkozunk. 

 

4. Felcserélésen alapuló alakzatok (felcserélés, helyettesítés) 

 

4.1. Szokatlan szórend, mondatrend 

Szokatlan szórend (inverzió) „Földre megtompítván esék maga vasát” (Zrínyi, Szig. vesz.); a 

köznapitól eltérő mondatrend; szokatlan modalitású mondatok; költői vagy szónoki 

kérdés. 

 

4.2. Túlzás, gúny, irónia 

A túlzás az érzelmi hatás kedvéért felnagyítja (vagy kicsinyíti) a jelenségek mértékét. A 

túlzással rokon stíluseszköz a gúny és az irónia. A gúny a képtelenségig felnagyítva mutatja 

meg egy jelenség negatív vonásait. Az iróniában a látszólagos magasztalás mögött 

nyilvánvaló elítélés (elmarasztalás) bújik meg, ez a nevetségesség forrása. A dicséret és az 

elmarasztalás közötti ellentétet a szövegösszefüggés (kontextus) leplezi le: „Puszta a kert, 

e helyett a / Szántóföld szépen virít, / Termi bőven a pipacsnak / Mindenféle nemeit” 

(Petőfi Sándor, Pató Pál úr). 

 

4.3. Előhívás, felidézés (evokáció) 

Az evokáció egy ismert irodalmi alkotás egy jellegzetes elemének felidézése erősítés, 

nyomatékosítás céljából. Evokáláson alapul a stílusparódia is (például: vígeposz). A 

felidézés történhet szókinccsel, motívummal, archaizálással, idézettel, motívummal: 

„Hasadnak rendületlenűl / Légy híve, ó magyar! / Bölcsődtül kezdve sírodig / Ezt ápold, 

ezt takard. / A nagy világon ekivűl / Nincs más, amit mivelj: / Áldjon vagy verjen sors 

keze, / Itt enned, innod kell!” (Arany János, Hasadnak rendületlenül). 

 

 

hangalakzat 

hozzáadás 
S már kezdé sajnálni, hogy oly fenyegetve beszélett. 
(Vörösmarty, Zalán futása) 

elhagyás Köszönöm szépen a kelmed jó’karatját. (Petőfi, János Vitéz) 

felcserélés 
Sürgő csoport száz szolga hord, / Hogy nézni is tereh. 
(Arany, A walesi bárdok) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mondatalakzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hozzáadás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

egyszerű ismétlés 
Hová, hová, édes férjem? (Arany, 
Rozgonyiné) 

kötőszóismétlés 
Most tél van és csend és hó és 
halál. (Vörösmarty, Előszó) 

a mondat (tagmondat) elejének ismétlése 

S kik azok a főrendek? Nem azok-
e, kik az országnak legtöbb 
javaival élnek? Nem azok-e, kik a 
helyeken ülnek, hol 
Zrínyi...(Kölcsey, A magyar nyelv 
ügyében) 

az első szószerkezet vagy tagmondat megismétlődik a 
mondat végén 

Milyen csonka ma a Hold,  / Az 
éj molyen sivatag, néma, / Milyen 
szomorú vagyok én ma, / Milyen 
csonka ma a Hold. (Ady, Kocsi-
út az éjszakába) 

az utolsó szószerkezet ismétlődik a következő mondatban 
vagy más szövegegységben 

Ily gondolatokkat ért a faluvégre, 
/ Érintette fülét kocsiknak 
zörgése, / Kocsiknak zörgése, 
hordóknak kongása; (Petőfi, 
János Vitéz) 

felsorolás 

És akarok még sok más színű 
tintát, / bronzot, ezüstöt, zöldet, 
aranyat, (Kosztolányi, Mostan 
színes tintákról álmodom) 



 
 
 
 
 
 
 
 

mondatalakzat 

 
     hozzáadás 

fokozás 

Tanulj dalt a zengő zivatartól, / 
Mint nyög, ordít, jajgat, sír és 
bömböl (Vörösmarty, A vén 
cigány) 

elhagyás ellipszis 
Augusztus. Alkonyat. Körül 
ájultan piheg a világ. (Tóth Á., 
Illatlavinák alatt) 

felcserélés 

egyszerű szórendi csere 

De jó messze volt még szép 
Magyarországtól, / Mert 
Franciaország esik tőle távol. 
(Petőfi, János vitéz) 

A jelző áthelyezése 
A kirakatban lila dalra kelt egy 
nyakkendő (Tóth Árpád, Körúti 
hajnal) 

Cselekvést, okot jelölő szavak felcserélése 
Ezüst derűvel ráz a nyír / egy 
szellőcskét és leng az ég. (J. A., 
Nyár) 

gondolatalakzat 

párhuzam 

Vetettem ibolyát, / 
Várom kinyílását, / 
Várom a szeretőm / 
Visszafordulását. 
(népdal) 

ellentét 

Áldjon vagy verjen 
sors keze / Itt 
élned, halnod kell. 
(Vörösmarty, 
Szózat) 

párhuzamos ellentét 

Idelenn a város 
villanya villog, / de 
fenn a nagy ég / 
száz csillaga csillog: 
/ a villany a földi, / 
a csillag az égi, / a 
villany az új, / a 
csillag a régi (Babits, 
Esti megérkezés) 

ismétlés és megfordítás együtt 
testvérünk voltál, és 
lettél apánk. (J. A., 
Kosztolányi) 

kérdés 

Ment-e könyvek 
által a világ elébb? 
(Vörösmarty, 
Gondolatok a 
könyvtárban) 

érzelmi alakzat (felkiáltás) 
Ó, irgalom atyja ne 
hagyj el!(Arany, 
Ágnes asszony) 

paradoxon 

Te sem haltál meg, 
népem nagy 
halottja… (Arany, 
Széchenyi 
emlékezete) 

oximoron 

Ti is, kiknek vérét a 
természet kéri, 
Hív jobbágyitoknak 
felszentelt hóhéri. 
(Batsányi, A 
franciaországi 
változásokra) 

 


