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Mi a retorika? 

A retorika, a szónoklattan, vagyis az ékesszólás tudománya volt régen a görögöknél. Ez 

foglalta össze a szónoki beszéd felépítésének és kifejtésének tanait, vagyis azt, hogy a nagy 

nyilvánosság előtt elmondott, ékes stílusú politikai vagy ünnepi beszédet hogyan kell 

felépíteni, és ezt hogyan tudja a szónok, azaz a rétor az alkalomhoz illően és szándékai 

elérését segítő legnagyobb hatásossággal előadni. Ma a retorika tágabb értelmű, a rendszeres 

gondolkodás, a kulturált és tisztességes érvelés tudománya. Régen a politikai, a törvényszéki 

és az egyházi beszédek tartoztak típusai közé, ma ezeken kívül idesorolunk minden közéleti 

kommunikációs megnyilatkozást is. 

Milyen szövegeket vizsgáljunk ezeknek megfelelően? 

A fentiek értelmében választhatunk a klasszikus szövegtípusok közül, azaz a mai politikai, 

törvényszéki és egyházi beszédekből. Mindegyikre találunk gyűjteményes kötetekben vagy 

szöveggyűjteményekben klasszikus, elemzésre alkalmas és méltó példákat. De dönthetünk a 

modern megnyilatkozástípusok egyike mellett is, azaz az ünnepi és alkalmi beszédek, a 

tömegkommunikáció egyes ideillő szövegtípusai mellett, vagy akár a sokszor etikailag is 

kifogásolt reklám- vagy propagandaszövegek vizsgálatának is szentelhetjük figyelmünket.  

Bármely szövegtípusból is választjuk dolgozatunk tárgyát, vizsgálódásunk módszerei és 

eszközei hasonlók lehetnek. 

Milyen módszereket alkalmazhatunk elemzésünk, a dolgozat témájának kifejtése során? 

Dönthetünk úgy, hogy egyetlen szöveget elemzünk, de azt monografikus jelleggel, a lehető 

legtöbb szempont szerint, mélységében vizsgáljuk meg. Ebben az esetben fontos, hogy ne 

csak a vizsgálandó szöveg terjedelmére, hanem minőségi jegyeire is figyeljünk. A jó 

szövegválasztás segít a sokoldalú kifejtésben is! 

Választhatjuk azt, hogy összehasonlító vizsgálatot végzünk. Ezt megtehetjük adott 

szövegtípus két vagy több művének összehasonlító elemzésével. Ebben az esetben 

lehetőségünk van arra, hogy azonos időben keletkezett szövegek vizsgálatából vonjuk le 

megállapításainkat.  



Vállalkozhatunk arra is, hogy eltérő szövegtípusok szövegeinek jellemzőit vetjük össze. Itt 

azonban ügyelnünk kell arra, hogy az egyes szövegtípusok jellemző jegyei ne keveredjenek a 

megformálás egyedi vonásainak az összevetésével. (Például egy adott reklámszöveg 

humorosságának nyelvi jegyeit ne keverjük a reklámszövegek általánosan rövid-velős 

jegyeivel, amikor összevetjük az egyéb tömegkommunikációs szövegtípusok nyelvi 

humorának hordozóival.) 

Vizsgálhatjuk a közelmúlt (például az elmúlt 50 év) szövegtípusainak történeti változásait is. 

S itt nem csak a politikai beszédek nyújthatnak érdekes nyersanyagot. Részletes 

szövegvizsgálattal tetten érhetjük a törvényéki beszédek, a modern egyházi szónoklatok, az 

ünnepi beszédek, de még a reklámok hatásosságának (vagy éppen hatástalanságának) nyelvi-

stilisztikai okait is. Ekkor választ kaphatunk akár arra is, hogy ugyanaz a szöveg miért hat egy 

bizonyos időpontban, s miért nem hatott előbb vagy később? 

 

A választott szöveg(ek) mely jellemzőit vizsgálhatjuk? A szöveg mely retorikai eszközeit 

elemezhetjük? 

A szöveget jellemzi az a kommunikációs helyzet, amelyben megjelenik. Itt a retorikai 

szituáció vizsgálata (a klasszikus retorika ismérvei szerint az éthosz, a páthosz és a logosz 

szempontjait kell számba vennünk, valamint a közlő, az üzenet és a befogadó hármasságát). 

Nem feledkezhetünk meg a szöveg szerkezetének beható elemzéséről sem. (Részei: bevezetés, 

elbeszélés, témamegjelölés és felosztás, bizonyítás és cáfolás, kitérés, befejezés.) 

Igen fontos szövegvizsgálati elem a szöveg logikai és érvelésrendszerének bemutatása, 

elemzése (a dedukció és az indukció, a definíció, az argumentáció, az érvek és 

ellentmondások rendszere). Izgalmas lehet az érvelési hibák kimutatása (lásd a ma is gyakran 

alkalmazott „csúsztatások”-at.) 

Igen erősen befolyásolja adott nyelvi korpusz hatásosságát az alkalmazott nyelvi-stilisztikai 

eszköztár is (nyelvhelyesség, nyelvi megfelelőség, azaz adekvátság, alakzatok és 

alakzatrendszerek megjelenítése). 

Nem elhanyagolható szerepe van az előadásmódnak sem a szöveg hatásosságára, legyen az 

írásbeli vagy szóbeli szövegmű (írásban a forma és megjelenésmód jellemzői, szóban a 

verbális és nem verbális jegyek erősítik vagy gyengítik a fentebb említett retorikai eszközök 

hatását s az érzelmek felkeltését). 

A meggyőzés elemei is összetettek lehetnek: a szónoki beszéd vagy írásmű irányulhat a 

hozzáállás (attitűd) megváltoztatására, amely az észlelés, az érzelmi viszonyulás, a vélemény 



s a cselekvés megváltozásán keresztül fejtheti ki hatását. Ugyanakkor hatnak a rábeszélők 

taktikái elleni taktikák is, azaz működik a „médiaegyenlet”. 

Mindezek együtt is lehetnek vizsgálódásunk módjai, de kiemelhetünk egyetlen – választott 

szövegünk, szövegeink szempontjából fontos - részt is, s azt elemezhetjük behatóbban. 

Mire ügyeljünk dolgozatunk megformálásakor? 

Különösen fontos írásunk arányos szerkezete, gondolataink jól tagolt megjelenítése. Nyelvi, 

nyelvhelyességi, helyesírási hibáink kiszűrése. Ne feledkezzünk meg idézeteink pontos 

jelöléséről, a felhasznált szakirodalom bibliográfiai adatainak szabályos formájú és teljes 

megadásáról! Ne felejtsük el a tartalomjegyzék megírását sem! 
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