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ELÕSZÓ

Ebben a kötetben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai magyar nyelvi tanszéke
mellett mûködõ Stíluskutató csoport 2005. október 26-án Alakzatok  alakzatlexikon
címmel megrendezett konferenciájának elõadásait kapja kézhez az olvasó. A kötet folytatása a 2003-ban megjelent A retorikai-stilisztikai alakzatok világa címû konferenciaanyagnak. A XX. század vége felétõl ugyanis mind az írott, mind a beszélt nyelvet
átfogó és Arisztotelész óta szinte állandóan vizsgált, de számos vonatkozásban megoldatlan alakzatokkal foglalkozunk, hogy e munkálatok eredményeképpen egy alakzatlexikont jelentessünk meg. Elõadásainkban olyan nagy elméleti kérdéseket érintettünk,
mint az alakzatok rendszerezése; az alakzatok egyetemessége és határesetei; az alakzatok és a norma; a szóképek helye; az alakzatok pragmatikai megközelítése; az alakzatok
fordítása; alakzattársulás, és így tovább. Aztán vizsgáltattak egyes alakzatok: a kérdések, a metonímia, az ellentétezés, a transzmutáció. És természetesen szerepelt egy-egy
alakzatnak a viselkedése meghatározott író, költõ valamely mûvében, mûveiben, így
például Márai Sándor körmondatai, az irónia Babits Halálfiai c. regényében, a szentencia Márai Ég és föld c. kötetében, alakzattársulás Balassi egy versében, és még sorolhatnám tovább. Megjegyzem még, hogy az elõadásokat az elhangzás sorrendjében tesszük
közzé (l. a programot), és hogy két csoporttársunk olyan dolgozatát is közöljük, amelyek bizonyos okokból nem hangzottak el, de a közlést feltétlen megérdemlik.
Talán az itt említettekbõl is egyenesen következik, hogy kötetünket haszonnal forgathatják a nyelvészettel, az irodalomtudománnyal és a kettõ közötti stilisztikával foglalkozók, a tanárok, az egyetemi, fõiskolai és középiskolai diákság, valamint természetesen mindazok, akiket anyanyelvünk, íróink és költõink stílusa érdekel.
Végül ismételten köszönet a Tinta Kiadónak, hogy vállalta a kötet gondozását és
megjelentetését.
A szerkesztõ

