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Előszó 

A Gondolatritmus és mondatritmus Gogol Holt lelkek c. művében címet hordozó szakdolgozat 

célja az említett szövegalakzatok leírása és megmagyarázása a regényre vonatkozólag. 

Először is meg kell ismerkednünk e két fogalommal: mit jelentenek? Mi a szerepük és miféle 

szövegkörnyezetben jelentkeznek? Milyen megjelenési formákkal rendelkezik a mondatritmus 

és a gondolatritmus?  

Miután letisztáztuk e két fogalmat, áttérek magára a regényre. Bevezetőként rövid, 

ismertetőszerű résszel nyitom meg a témát, ami a mű általános jellemzőire vonatkozik, ezután 

pedig a cselekmény rövid leírása következik. Ezt követően lesz szó a munka legfontosabb 

aspektusáról: milyen formákban fordul elő a gondolatritmus és mondatritmus, valamint milyen 

jelentőséggel bír? Példaként egyes, a műből kiragadott részletek  ritmikusság szempontjából 

történő analízise következik. Ebben a részben derül fény arra, hogy milyen formában jelenik 

meg a gondolatritmus és mondatritmus Gogol művében. 
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A gondolatritmus és mondatritmus fogalma 

Gondolatritmus 

Ugyanazon gondolat kétszeres vagy többszörös megismétlését más-más szavakkal és 

fordulatokkal gondolatritmusnak nevezzük. Ez egyfajta szövegalakzat, amelyben hosszabb 

szókapcsolatok vagy mondatok, mondatkapcsolatok állnak egymással párhuzamban. Ez a 

ritmikusság a szöveg úgy tartalmi, mint formai sajátosságaira is vonatkozik.1  

A prózában főként a mondatok terjedelmének és szerkezetének a hullámzása, váltakozása 

fordul elő, amely egy bizonyos arányosságot biztosít. Így például hosszabb és rövidebb 

mondatok relatív szabályszerű váltakozásával is egy bizonyos lüktetést, ritmikusságot érünk 

el. Ezt a ritmikusságot fokozhatja az úgynevezett szerkezeti ritmikusság, amikor ugyanis – 

főként a művészi prózában – szabályosan váltakoznak bizonyos szövegfajták illetve 

stiliszitikai eszközök, így például a szöveg egyes párbeszédes szakaszait szabályosan 

követhetik narratív vagy leíró részek. Az olvasóban ez is egy bizonyos ritmusérzetet vált ki. A 

próza ritmusának még három fontos faktora van: az ismétlés, a paralelizmus és a halmozás.  

Ezen faktorok és tulajdonságok különféle kapcsolataiból alakulnak ki a ritmusalakzatok.2 

A gondolatritmusnak különböző megjelenési formái vannak: 

1. A párhuzamos gondolatritmus: egymással rokon gondolatok követik egymás 

párhuzamos elrendezésben. Ezen elemek jelentése általában hasonló jelentésű, 

valamint felépítésbelileg is egymásra épülnek, pl.  

Megunta két lábam már a követ nyomni,  

Megunta két kezem már a láncot húzni,  

Megunta két fülem tenger mormogását. 

2. A haladványos (fokozó) gondolatritmus: a párhuzamosan rendezett gondolatok között 

fokozódás illetve előrehaladás figyelhető meg, pl. 

Kis fecske elvitte, vállára föltette, Úrfi észrevette, kezébe fölvette,  

Kezébe fölvette, szomorún olvasta, Szomorún olvasta, keserűn jajgatta. 

3. Az ellentétes gondolatritmus: a gondolatok ellentétes jelentéssel bírnak, pl. 
                                                 
1 Gondolatritmus – Kulturális Enciklopédia. URL :http://enciklopedia.fazekas.hu/verstan/Gondolatritmus.htm 
2
 Wacha, Imre: A prózai beszéd ritmusáról. URL:  http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1332/133205.pdf 
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Kit mindig szerettem, jaj, be távol estem! Kit mindig gyűlöltem, annak rabja lettem; 

Lelkem a lelkeddel Mennyekben vigadjon, A hercegné asszony Pokolban gyulladjon! 

4. A vegyes típusú gondolatritmus: ez az alakzat fordul elő a leggyakrabban, amely a felül 

említett megjelenési formák keveredéséből jön létre, pl. 

Ellentétes-haladványos:  

Mikor fürösztöttél gyönge-meleg vízbe, Fürösztöttél volna buzgó-forró vízbe!  

Mikor bepóláltál gyönge gyolcsruhába, Póláltál volna be halotti ruhába!  

Mikor lefektettél gyantáros bölcsőbe, Fektettél volna le sötét, hideg földbe! 

Párhuzamos-haladványos: 

Esteledik, alkonyodik, Gulya, ménes takarodik,  

A számadó káromkodik, Három bojtár jó bort iszik ...3 

Mondatritmus 

A mondatritmus és a gondolatritmus csak nehezen különíthetőek el, mivel igencsak szoros 

kapcsolatban állnak egymással és rengeteg írónál majdhogynem szinonimaként foghatók fel e 

kifejezések. Míg a gondolatritmus főként visszatérő (hasonló) gondolatok különböző, vagy 

szinte azonos, esetleg ellentétes formában történő visszatérését, ismétlődését jelenti, a 

mondatritmus inkább a mondatok felépítését és szerkezetét magyarázza.    

A mondatritmus szoros összefüggésben áll az úgynevezett artikulációs ritmussal.4 E ritmusnak 

legfőképp a versekben (a verslábakban) van fontos szerepük, viszont a prózában, sőt, 

mindennapi beszédünkben is jelentőséggel bír. Az elhangzó beszédben a hangsúlyok 

szakaszosan ismétlődnek. A különböző intenzitású hangsúlyok különböző hosszúságú nyelvi 

egységeket fognak közre, melyek kimondásakor változik a beszédtempó, és az ezáltal 

kialakult beszédbeli hullámzás befolyásolja a beszéd ritmusát, így a mondatritmust is. Az egy 

hangsúly uralma alá tartozó szakaszok kimondási ideje általában kiegyenlítődik: az 

artikulációs ritmuson belül a hosszabb szavak artikulációs ideje a mondatritmusnak 

megfelelően lerövidül, ami viszont valamelyest felgyorsítja a beszédtempót. Részben légzési 

ritmusunk is azt kívánja, hogy a lélegzetvételek azonos időközönként következzenek, emiatt 

                                                 
3 Magyar néprajzi lexikon. URL: http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-669.html 
4
 Az artikulációs ritmus a beszédhangok eltérő hosszúságú és időtartamú kiejtésének különbségéből adódó 

lüktetés. 
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beszédünk ritmusa is ehhez igazodik. Így a hosszabb egységek kimondásakor beszédünk 

valamennyire felgyorsul, a rövidebb szakaszok kimondásakor viszont enyhén lassul az 

artikuláció. A hosszú és rövidebb egységek váltakozóan gyorsabb és lassabb kimondásából 

származó lüktetésből alakul ki a mondat értelmi és szerkezeti ritmusa. A gyorsabb illetve 

lassabb artikulációhoz köze van ezen kívül a mondat fontosságának is. A fontosabb 

információt hordozó mondatokat és mondategységeket általában lassabban, míg a kisebb 

jelentőséggel bíró mondatokat gyorsabban mondjuk ki, szaporább a ritmusuk. 

Ebből adódóan a mondatritmus fő szerepe a mondatok – főként a többszörösen tömbösített 

mondatok – szerkezetének és értelmi rétegződésének tükrözése. Ez viszont fordítva is 

érvényes, mivel maga a mondat szerkezete és tagoltsága is befolyásolja annak dallamát és 

érzékelhető mondatritmusát. 

Az egyszerű, egyszakaszos mondatokban a hangsúly a mondat első szavának első szótagjára 

esik és ereszkedő jellegű lesz a dallam, pl. Jártam nálatok.  

             Elvégeztem a feladatot. 

Többszakaszos mondatoknál a hangsúly és az előttük levő szünetek több hangsúlyszakaszra 

osztják fel a mondatot, így több ritmusegység is figyelhető meg, a mondat dallamosabb. 

Pl. Tegnap délután jártam nálatok.  Vagy  Tegnap délután jártam nálatok. 

     Minden rámbízott feladatot elvégeztem.5 

 

Gogol: Holt lelkek 

A műről általánosan 

A Holt lelkek műfaji szempontból regényként kategorizálható, viszont számos lírai 

sajátosságot is tartalmaz, így nem tekinthető tisztán regénynek. Többek között a gondolat- és 

mondatritmus is az ilyen tényezők közé tartozik, amelyek lépten nyomon ott vannak a műben 

és végigvonulnak az egész történeten. A könyv befejezetlen, valamint a történés közepette is 

rábukkanhatunk néhány hiányosságra; itt-ott hiányzik pár szó vagy egy-két oldal. 

                                                 
5 Wacha, Imre: A prózai beszéd ritmusáról. URL:  http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1332/133205.pdf 



6 

 

Cselekmény 

A Holt lelkek főhőse Pavel Ivanovics Csicsikov, egy volt hivatalnok és pénzügyi dolgozó, aki 

egy csempészbandával kialakított kapcsolata miatt mindent elvesztett, vagyonát elkobozták. 

N. város felé tartott, ahol – mivel földbirtokos szeretett volna lenni - „holt lelkeket”, 

jobbágyakat akart vásárolni, akik a cári Oroszországban még mindig élőként voltak 

feltűntetve, így gazdáik adókötelesek voltak. Egyes kormányzatokban a jobbágyak után 

ingyen földeket osztottak, így Csicsikov több földhöz juthatott volna, tekintélyre és 

gazdagságra tehetett volna szert. Célzottan olyan vidékeket keresett, amelyeket különféle 

csapások sújtottak, és ahol könnyebben juthatott hozzá a holt lelkekhez. 

Csicsikov először Manyilov földesurat környékezte meg, akit hosszas unszolás után 

meggyőzött, hogy jó ajánlatról van szó, így végül ingyen elkapta a holt lelkeket. 

Korobocskánál, egy házi úrnőnél, már nehezebb dolga volt, aki alkudozott, hátha valaki többet 

adna a jobbágyakért. Végül Csicsikov nála is sikerrel járt, viszont ahhoz ígéretet kellett tennie, 

hogy a jövőben vásárolni fog nála. A következő állomás Nozdrjov nemesúr és sógora, 

Mizsujev volt, akik nem voltak megelégedve Csicsikov ajánlatával, így meg akarták veretni. 

Csicsikovot egyedül a rendőrkapitány hirtelen megjelenése mentette meg a  legrosszabbtól. 

Szobakevicsnél sem ment minden simán, mivel ő drágábban szerette volna adni a holt 

lelkeket, végül azonban vele is sikerült kiegyezni. Az utolsó célpont Pljuskin birtoka volt, aki 

nagy örömmel adta el halott jobbágyait, akik hullottak, mint a legyek. 

Amikor Csicsikov végül visszautazik N. városba, már egy több száz főt számláló fiktív 

jobbágysereggel rendelkezik. Meghívják egy bálra, ahol a nők egyre nagyobb érdeklődést 

mutatnak iránta, ugyanakkor megjelennek azok a személyek is, akiktől előzőleg holt lelkeket 

vásárolt, akik az iránt érdeklődtek, hogy ki mennyiért adja vagy veszi e lelkeket. Ez 

hozzájárult Csicsikov lelepleződéséhez, viszont sikerül még elhagynia a várost, miután az 

ügyész, aki Csicsikov nevére kellett volna, hogy írassa a jobbágyokat, váratlanul meghal. 

Ekkor derül ki a főszereplő valódi szándéka: az ingyen földbirtokok mellett kölcsönt szeretett 

volna felvenni a holt lelkekre, amiből igencsak jelentős pénzösszegekre tehetett volna szert. Itt 

viszont a történet befejeződik. 
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Gondolatritmus és mondatritmus a műben 

Gogol Holt lelkek című művében igencsak fontos szerepe van a ritmikus alakzatoknak. A 

gondolat- és mondatritmus a műben elejétől végéig fellelhető különböző formákban. Ami 

egyértelműen megfigyelhető, hogy rengeteg a többszörösen összetett mondat – így a 

gondolatritmus fajtái általában keverednek. Feltűnő, hogy ezen kívül a legtöbb alakzatban 

ellentétek szerepelnek és, hogy rengeteg helyen előfordul, hogy valamilyen kifejezés szűntelen 

ismétlődik egy hosszabb szövegszakaszon kersztül. 

Példák a műből: 

„A csézában egy úr ült, nem különösen szép1, de nem is csúnya1, nem túlságosan kövér2, de 

nem is túlságosan sovány2, nem lehetett volna ráfogni, hogy öreg3, de azt sem, hogy valami 

nagyon fiatal3.“   ellentétes 

 

„Megérkezése a városban semmiféle izgalmat nem okozott, nem is volt benne semmi 

figyelemre méltó.“  párhuzamos 

 

„Hogy milyenek ezek a közös termek, azt minden utas igen jól tudja, valamennyiben 

ugyanazok az olajfestékkel mázolt falak: felül megsötétedtek a pipafüsttől, alul kikoptak a 

mindenféle utasok,...“  ellentétes 

 

„...ugyanaz a füstös mennyezet, ugyanaz a füstös csillár, ...“  párhuzamos 

 

„...akinek hivatali rangja nem nagyon magas, de nem is különösen alacsony.“  ellentétes 

 

„Nem beszélt hangosan, de túl halkan sem, ...“  ellentétes 

 

„Még maga az időjárás is tökéletesen illett a tájhoz: sem derűs, sem borús nem volt a nap, 

...“  ellentétes 
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„Ha tudná ön, milyen nagy szívességet tett ezzel a látszólag említésre sem érdemes dologgal 

egy sivár elhagyatottságban élő embernek! Ha tudná, mennyit kellett tűrnöm és szenvednem! 

Miken mentem keresztül! Mint az örvénylő habok közt hánykódó sajka! Hogy bántottak, hogy 

üldöztek, mennyi keserűségben volt részem!“  haladványos (fokozó) 

 

„Ha azt akarod, hogy becsüljenek, akkor viselkedj is becsületesen. Lám, azok az uraságok, 

ahol most voltunk, jóravaló emberek. Én szívesen elbeszélgetek derék, jóravaló emberekkel; 

aki jóravaló ember, az nekem barátom, az jó cimbora. Leülök én azzal örömest, akár enni kell, 

akár inni, csak jóravaló ember legyen. Az a fő. A jóravaló embert mindenki becsüli.“  

párhuzamos-haladványos 

 

„...ha elpáhol, hát elpáhol, én az ellen sem szólok semmit. Miért is ne páholna el, azért 

uraság, hogy elpáholjon. Kell is az néha; mert a paraszt helytelenkedik. Pedig hát rendet kell 

tartani. Ha rendetlenkedik, el kell páholni. Miért is ne páholnák el?“  ellentétes-

haladványos 

 

„...a végén azonban kiderül, hogy a természetében nagyon is sok az engedékenység, hogy 

hajlandó elismerni éppen azt, amit az imént még tagadott, okosnak mondja az ostobát, és a 

legkészsé- gesebben úgy táncol, ahogy mások fütyülnek, vagyis: tilalommal kezdi, vigalommal 

végzi.“  ellentétes 

 

„A másik hölgyet, vagyis azt, aki látogatóba érkezett, és jelleme nem volt ilyen sokrétű, 

egyszerűen csak kellemes hölgynek fogjuk nevezni. ...Mihelyt a minden tekintetben kellemes 

hölgy értesült az egyszerűen kellemes hölgy érkezéséről, futott ki az előszobába. A hölgyek 

kezet fogtak, ...“  A „kellemes hölgy“ egy hosszabb szövegrészletben többször is 

ismétlődik, szám szerint 27-szer. 

   

„... s két egymással homlokegyenest szemben álló párt keletkezett: a férfiak és a nők pártja. 

A férfiak pártja kontár, hebehurgya módon figyelmét a holt lelkekre irányította. A nők pártja 

csak a kormányzó leányának megszöktetésére vonatkozó kérdésekkel foglalkozott.“  

ellentétes    
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„Úristen, milyen határtalan tér!”  többször ismétlődik   
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Zárszó 

Gogol Holt lelkek című művében a gondolat- és mondatritmus igencsak fontos szerepet tölt be. 

Különböző alakzatok jelennek meg a műben, amelyek megadják a Holt lelkek ritmusát és 

lüktetését, hangnemét, amely karakterisztikus az egész műre. A gondolatritmus és 

mondatritmus végighúzódik az egész művön és már az első olvasás után sok ilyen alakzatot 

beazonosíthatunk.
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