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A Pilinszky János költői nyelvében meghatározónak látott mondat- és 
gondolatalakzatok vizsgálatakor Heinrich Lausberg retorikai rendszerezését 
követve két alakzatcsoportot különítettem el: 

1. A beszédhelyzetből következő mondat- és gondolatalakzatok és 
2. A tárgy kifejtésének mondat- és gondolatalakzatai. 
A beszédszerűség mondat- és gondolatalakzatait e második alakzatcso-

port körébe sorolom. Ez az alakzat Lausberg rendszerezésében elkülönítet-
ten nem található; a tárgy kifejtésére irányuló mondatalakzatok lausbergi re-
torikai rendszerében az általa affektív v. érzelemkeltő mondatalakzatoknak a 
körébe utalom őket, tehát a szintaktikai immutációt megvalósító mondat-
alakzatok körébe, az általam vizsgált mondat- és gondolatalakzatokban két-
ségkívül szerephez jut az is, amit Lausberg dialógus imitatio-ként értelmez, 
vagyis a „beszélgetés jelleg", mellyel azonban Lausberg külön nem foglal-
kozik. 

Azok a mondatszerkezetek tartoznak ide, amelyekben 
a) a „beszélgetés jelleg" belső monológot vagy ál-dialógust alkotva szin-

taktikailag jelölt; 
b) a beszélőnek a beszélő magatartása szintaktikailag jelölt, s mint ilyen 

szemantikai funkcióhoz jut egy kommunikációs helyzet létrehozásában. 
A „beszédszerű" mondat- és gondolatalakzatok Pilinszky János költői 

nyelvében igen gyakoriak. 
Négy nagy csoportban tárgyalom őket: 
A) A monológikus közlésmódban megvalósuló belső dialógus mondat-

alakzatai; 
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B) A dialógikus közlésmódot megvalósító mondatalakzatok; 
C) A köznyelvi beszédszituációt megidéző mondatalakzatok; 
D) A beszéd-mondat idézése: közvetlen idézet vagy szabad függő be-

széd formájában. 

A ) A MONOLÓGIKUS KÖZLÉSMÓDBAN MEGVALÓSULÓ BELSŐ DIALÓGUS 
MONDATALAKZATAI 

1) Én-közlések megszólítással + a megszólított v. helyzetének értékelése 

Pl. „Lehet, hogy megfojtottalak 
a puszta két kezemmel. 

Különben olyan egyremegy, 
a gyilkos nem latolgat, 
akárhogy is történhetett, 
te mindenképp halott vagy..." 

{Miféle földalatti harc) 

A két mondat szerkezeti összetartozását jelölik a jelentést módosító szók 
(lehet; különben), melyek ugyanakkor a beszélő én monológikus közlései-
ben a dialogikus beszédforma hordozói is. 

2) Én-közlések megszólítással + elbeszélő jellegű én-közlések 

Pl. „Napokra elfeledtelek, 
döbbentem rá egy este, 
üres zsebemben álmosan 
cigarettát keresve." 

(Miféle földalatti harc) 

A főmondat elé helyezett alárendelő megszólító tagmondat idézetként 
jut jelentéshez az én-közlésben. 

3) Senkihez sem intézett, köznyelvi beszédszituációt feltételező kérdő 
mondat + a kérdésre vonatkoztatható én-közlés 

„Milyen nap is van ma? 
Úgy élek, 
hogy össze-összezavarom 
az idő menetrendjét." 

(Naplórészlet) 
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4) Köznyelvi, sőt profán kifejezésekből fölépülő én-közlések + indirekt 
kérdés 

Pl. „Csak hányódom hát ágyamon 
és beléreszketek, 
hogy kikkel is zabáltatom 
a szívverésemet!" 

(Parafrázis) 

5) Egymásra „válaszoló", belső dialógust létrehozó én-közlések 

Pl. „Bevallottam: a naplementét Svájcban. 
Nem lett volna szabad." 

(Gyónás után) 

B) A DIALÓGIKUS KÖZLÉSMÓDBAN MEGVALÓSULÓ BESZÉDSZERŰ 
MONDATALAKZATOK 

1) Felszólító mondatok halmozása: párhuzamos szerkezetű, köznyelvi 
elemekből építkező mondatalakzatok 

Pl. „Rajzolj, rajzolj szegény fiú. 
Rajzolj, rajzolj szegény leány." 

(Sírkövemre) 

2) Felszólító mondatok halmozása + én-közlések (köznyelvi elemekből 
építkező szintaktikai szerkezetek) 

Pl. „Hát itt vagyunk. 
Nyissatok ajtót. 
Ez az utolsó éjszakánk. 
Ez az utolsó vendégségünk. 
Terítsetek. Ágyazzatok. 
Rakjátok meg a kályhát. 
Eresszétek szabadon a kutyákat." 

(Bronté) 

3) Megszólító állítások, értékelések + felszólítások (a köznyelvi beszéd 
elemeiből építkező szintaktikai szerkezetek) 

Pl. „Gyenge vagy még, hát menekülj 
mielőtt utolérne!" 

(Bűn) 
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4) Megszólító állítások (legtöbbször cselekvést jelölőek) + a rájuk vo-
natkoztatott én-közlés mint „válasz" 

Pl. „Hiába tépsz föl ajtót, ablakot. 
A túlsó járdán állok és falom: 
gyapjat növeszt a fiist a tűzfalon..." 

{Ne félj) 

5) Ál-dialógus: önmagához vagy senkihez sem intézett költői kérdés 
válaszként ható én-közlés + idézése a költői én kérdésének 

Pl. „Véletlen volt, vagy csapda tán, 
hogy egymást újra láttuk? 
Azóta nem találhatom 
helyem se itt, se másutt! 
Megkérdem százszor is magam, 
halottan is tovább élsz?" 

(Miféle földalatti harc) 

6) Ál-dialógus2: a költői én kérdése + megszólító állítás + vallomásos én-
közlés + megszólító és felszólító állítások 

Pl. „Hogy átkozódtam? Vedd, minek veszed. 
Nem érdekelsz, nem is szerettelek. 
Aludj nyugodtan, igyál és egyél, 
s ha értenéd is átkaim, - ne félj." 

(Ne félj) 

7) Ál-dialógus3: A költői én megszólító alakú kérdéseinek halmozása, 
amikor is az egyes kérdés az előző kérdésre adott „válaszként" értelmezhe-
tő 

Pl. „Eljut hozzád a panaszom? 
Hiába ostromollak?" 

{Panasz) 
8) Ál-dialógus4: Halmozott felszólító mondatok, melyek „válaszként" 

hatnak a megszólított magatartására vonatkozóan. 

Pl. „Csak meg ne lopj! Csak el ne pártolj! 
Ha gyenge vagy, végem van akkor." 

(Mire megjössz) 
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C ) A KÖZNYELVI BESZÉDSZITUÁCIÓT MEGIDÉZŐ MONDATALAKZATOK 

1. Elbeszélő jellegű én-közlések, melyekben a köznyelvi szóhasználat 
meghatározóvá lesz. 

Pl. „Aludtunk. (...) 
Együtt kopogtunk. Azt már nem tudom, 
hogy ugyanazon ajtón? Ami biztos: 
ilyen lehet egy kerub verdesése." 

{Kopogtatás) 

2) Személytelenítő, általános alanyú, köznyelvi kifejezésekből fölépülő 
én-közlések. 

Pl. „Ki itt találna rám e szörnyűségben, 
és végignézné, mit is művelek, 
nem hinné el tulajdon két szemének, 
s egy szót se merne szólni senkinek." 

{Tanuk nélkül) 

3) Valakire v. valamire vonatkozó állító én-közlések, melyekben a köz-
nyelvi beszéd elemei, s a figuratív közlésmód lesz a meghatározó. 

Pl. „Nem görbülhet egyetlen hajukszála, 
őrzöm legkisebb ráncaik 
a kőzeteknél konokabban 
az ítéletnapig." 

{Sírvers) 

4) Az én-közlésre „válaszként" következő kérdő mondat, amelyben a 
köznyelvi beszéd elemei, esetleg szólás elemek dominálnak. 

Pl. „... az olthatatlan büszkeség, 
ha végül úgy se véd meg, 
az egész életünk mit ér?" 

{In Memóriám N. N.) 
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5) Sztereotip, konvencionális, a köznyelvi beszédet „idéző" megállapí-
tások. 

Pl. „N. N. ismét gyönyörű volt. 
K. elfelejtett üdvözölni. 
P. nem vett észre." 

{Napló) 

D ) A BESZÉD-MONDAT IDÉZÉSE: KÖZVETLEN IDÉZET VAGY SZABAD 
FÜGGŐ BESZÉD FORMÁJÁBAN 

1. A beszéd-mondat közvetlen idézése - többször párhuzamos, ismétlő-
dő szerkezetekkel. 

Pl. „A kocsisok beüzennek: jövünk. 
És a vendégek: érkezünk." 

(Bronté) 

2. A beszéd-mondat közvetett idézése szabad függő beszéd formájában. 

Pl. „Azt mondjuk rá, szép mint egy faliszőnyeg. 
Azt mondjuk neki, te csak nézd magad, 
mi majd szülünk, születünk, meghalunk. 
Ilyesféléket susogunk neki, 
az őrületben élő antilopnak." 

(Ékszer) 

3. A köznyelvi beszélgetés beszédfordulatainak közvetlen idézete - be-
építve az én-közlésbe. 

„Persze, persze: a feledés, az elmúlás -
de hol is hagytam abba? -
mégis élek, 
mégis nehéz, anya, mégis nehéz." 

(Mégis nehéz) 
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