Előszó

Ez a kiadvány illeszkedik a TINTA Könyvkiadó munkafüzeteinek sorába azzal a
szándékkal, hogy megkönnyítse a középiskolások számára az érettségire való felkészülést, a magyartanároknak az érettségi tételek összeállítását és a felsőfokú intézményekben tanuló magyar szakos hallgatók sikeres gyakorlati vizsgáit.
Olyan feladatok szerepelnek a munkafüzetben, amelyekkel megkönnyíthető a stilisztikai fogalmak megismerése, felismerése, és ebből következően az érettségin hozzásegítenek a műelemzés megírásához is.
A stilisztika területe nagyon sokoldalú, összetett, általában nem is egyértelmű az
elemek felhasználása, jellemzőik. Gyakran azt látjuk a gondosan válogatott példákban
is, hogy nemcsak egy stíluselem van bennük, hanem ugyanabban a mondatban kettő,
három is lehet. Ezért azokban az esetekben, amikor egy-egy konkrét fogalomra kérdezünk rá, vastagon kiemeltük az elemzendő részt. Máskor több helyet hagytunk ki,
hogy észrevehessétek a többféle nyelvi elemet, amelyek kiváltják a stílushatást.
A nyelvtudománynak ez az a területe, amely a legkevésbé egzakt, nem véletlenül
ezen a ponton kapcsolódik a nyelv a művészethez, az érzelmekhez (meghatottság,
nevetés, gúnyolódás, ünnepélyesség, szörnyülködés stb.). Ennek ellenére itt is alkalmazhatunk precíz, akár matematikai, statisztikai módszereket, hiszen ha valamely
nyelvi elemből több van az átlagosnál, vagy valami eltér a megszokottól, rögtön szemünkbe ütközik, és kiváltja a költő/író által szándékolt hatást. Bár a kisebb nyelvi
egységek is lehetnek érdekesek, de a stílus igazán a szöveg szintjén érzékelhető.
A stíluseszközök két jól elkülöníthető csoportja a szóképek és az alakzatok, de
minden „feltűnést és érzelmi hatást kiváltó eszköz vagy összetett stíluselem” nem
sorolható be ebbe a két kategóriába, ezért került az utánuk következő fejezet címébe
az „egyéb” megjelölés. Az utolsó egység ellenőrzésre szánt vegyes feladatai várják el
a legtöbb önállóságot a diákoktól.
Nagyon sokféle stíluseszköz létezik, a forrás kimeríthetetlen, a megjelölt célközönség nem is igényli a teljességre törekvő feladatgyűjteményt. A megoldókulcs magyarázatai sokat segíthetnek a megfejtésben, sőt az is előfordulhat, hogy a válaszoló a
megoldás során valami újat is felfedez, amire a szerző nem gondolt. Az érdeklődőknek ezenkívül természetesen rendelkezésére áll az ajánlott szakirodalom is.
A korábban megjelent munkafüzetekhez hasonlóan itt is felhasználhatók a példamondatok más gyakorlatokhoz, vagy éppen új példák is kereshetők a feladatokhoz
ellenőrzésképpen.

4

Gaal_Stilisztikai_mf.indd 4

2020. 10. 15. 11:29:00

