Előszó

„Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a magyar.
Révület fog el, ha rágondolok is.
Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből
származott e nemes-szép alakzat…”
Füst Milán: A magyarokhoz (részlet)

Kedves 8. évfolyamos tanuló!
Füst Milán soraival már a 7. évfolyamos Nyelvtan tankönyvben is találkozhattál. A költő
A magyarokhoz című versében többek között azt hangsúlyozza, hogy minden em
ber közös kötelessége anyanyelvünk védelme korunk nyelvi fogyatékosságaival és az
igénytelenséggel szemben.
A 8. évfolyamos tankönyv részletesen megismertet az összetett mondatokkal. Meg
ismerkedhetsz nyelvünk történetével, szavaink eredetével és a különböző szóalkotási
módokkal. A Kommunikáció című fejezetben folytathatod a helyes kiejtés gyakorlását,
további ismereteket gyűjthetsz a testbeszédről. A tömegkommunikációs műfajok és
eszközeik minden fejezetben megtalálhatók a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal együtt.
A 8. évfolyamos tankönyved az új, A magyar helyesírás szabályai tizenkettedik kiadása
alapján íródott. A Szógyűjteményben a megváltozott helyesírású szavakat találod, így
könnyebbé válik a begyakorlásuk, illetve írásbeli munkáid ellenőrzése.
JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!
A szerző és a szerkesztő
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Hasznos információk
A tankönyvben a következő jelölésekkel találkozol.
A feladatoknál lévő ikonok (jelzések)

!

Ha a színes téglalapban lévő szöveg vastag betűkkel van írva, jegyezd meg és tanuld
meg az ott olvasottakat!

Ha a színes téglalapban lévő szöveg normál vastagságú betűkkel van írva, jó, ha tudsz az ott
közöltekről!

Könnyen megoldható feladat

Párban dolgozzatok!

Közepesen nehéz feladat

Csoportban dolgozzatok!

Nehéz feladat

A füzetbe dolgozz!

A könyvben található rövidítések
Mondattan
állapothatározó
áll
időhatározó
i
birtokos jelző
b
képes helyhatározó ké
célhatározó
c
mennyiségjelző
me
eredethatározó
et
mértékhatározó
mé
eredményhatározó eny minőségjelző
mi
értelmező jelző
é
módhatározó
m
eszközhatározó
e
okhatározó
o
fokhatározó
f
részeshatározó
r
hasonlító határozó has számhatározó
sz
helyhatározó
h
társhatározó
t
vonzathatározó
v
állítmány =
alany = ___________ A tárgy =
Á
T
határozó =
H
jelző =
J
T. = Tollbamondás (a tankönyv végén található)
Mellérendelő összetett mondatok
Alárendelő összetett mondatok
kapcsolatos
2.
1.
2.
1.
ellentétes
2.
1.
választó
2.
1.
következtető
2.
1.
2.
1.
magyarázó
2.
1.
A könyvben szereplő kézikönyvek rövidítése
ÉKsz. = Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk.: Pusztai Ferenc. Második, átdolgozott kiadás,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003
H12 = A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015
H12 17. = A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás) című könyvben e sorszám alatt találod azt
a szabályt, amelynek elolvasása segít a feladat megoldásában.
SzinSz. = Magyar szinonimaszótár. O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 2005
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Ismételjünk!
„Gyakorlat teszi a mestert
Magyar közmondás”

Elődeink tapasztalatukat, bölcsességeiket közmondásokban örökítették ránk. Nem vé
letlenül választottuk a fenti közmondást mottónkul, hiszen a valamihez való hozzáértést,
a valamiben való jártasságot csak hosszabb gyakorlattal szerezhetjük meg. Legyen ez
szövegértés, helyesírás, helyes nyelvhasználat.
A múlt tanévben rendszereztük mindazt, amit a mondatokról alsó tagozatban tanultál,
de új ismeretekkel is bővült a tudásod. Már nemcsak a beszélő szándéka szerinti, hanem
a logikai szempont szerinti csoportosításuk is ismertté vált előtted. A 7. évfolyamos tan
anyag gerincét az egyszerű mondatok szerkezete: a szószerkezetek és a mondatrészek
adták. Ahhoz, hogy elkezdjük a 8. évfolyamos ismeretek elsajátítását, szükséged van a
korábban tanultak felidézésére.
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Hangtani és jelentéstani ismeretek
Mielőtt a 7. évfolyamon tanult ismereteket felidéznénk, fontosnak tartjuk – hiszen az
általános iskola utolsó évfolyamát kezdted el –, hogy áttekintsük az eddig tanult legfontosabb
hangtani, jelentéstani, szófajtani és alaktani ismereteket is.
A magyar nyelvnek 39 beszédhangja van, amelyet 40 betű jelöl, ugyanis a j hangot j,
illetve ly betűvel is írhatjuk. A beszédhangok két nagy csoportját a képzésük és a hangzásuk
különbözteti meg. Az egyik csoportba a magánhangzók, a másikba a mássalhangzók
tartoznak.
A magánhangzókat időtartamuk és a nyelv vízszintes mozgása szerint csoportosítottuk.
Magánhangzók
Magas

Mély

Rövid

e, i, ö, ü

a, o, u

Hosszú

é, í, ő, ű

á, ó, ú

1. Mi a különbség a magán- és mással
hangzók képzése és hangzása között?

A hangrend a magánhangzók szabályos előfordulása a szavakban. Ha a szóban csak
mély magánhangzó fordul elő, akkor a szó mély hangrendű. Ha a szóban csak magas
magánhangzó található, akkor magas a hangrendje. A vegyes hangrendű szavainkban
magas és mély magánhangzó is van. A hangrendtörvény valójában vagy csak a csupa
magas, vagy csak a csupa mély magánhangzókat tartalmazó egyszerű szavakra vonatkozik.
2. Elevenítsétek fel az illeszkedés törvényével kapcsolatos ismereteiteket!

A mássalhangzókat egy- vagy többjegyű betűkkel jelöljük, hosszúságukat írásban
betűkettőzéssel érzékeltetjük. A hangszalagok működése szerint zöngés és zöngétlen
mássalhangzókat különböztetünk meg.
Beszéd közben az egymás mellé kerülő
3. Mondjatok olyan szópárokat, amelyek
mássalhangzók gyakran hatnak egymásra. A
mássalhangzói csak zöngésség szerint
találkozásukkor fellépő törvényszerűségek a
különböznek!
mássalhangzótörvények.

Kérdések, feladatok
1. Készítsetek gondolattérképet egy csomagolópapírra, amelynek központi
fogalma a MÁSSALHANGZÓTÖRVÉNYEK! 
a) Írjatok példákat!
b) Alkossatok szóban mondatokat a példaszavakkal!
2. A
 z alábbi toldalékos szavak látszólag ellentmondanak az illeszkedés
törvényének. Mi ennek az oka?
kínja

bírjátok

ötkor

hatig

olvasnék

hazáért
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a) Vitassátok meg a felvetéseiteket!
b) Alakítsatok ki közös álláspontot! Próbáljátok meg érvekkel alátámasztani az
elgondolásotokat!
3. Érzékeltessétek a hasonló alakú szavak jelentése közötti különbséget
mondatok alkotásával!
helység – helyiség, gondtalanul – gondatlanul, ízetlen – íztelen
4. Alkossatok szóban rövid szöveget a szavak felhasználásával! 
álarcban, bátyja, játszik, különböző, szórakozzanak
a) A szavak a következő sorrendben jelenjenek meg a szö
vegben!
írásban nem jelölt teljes hasonulás van benne
példa a képzés helye szerinti részleges hasonulásra
összeolvadást tartalmaz
zöngésség szerinti részleges hasonulásos szó
írásban jelölt teljes hasonulás található benne
b) H
 ol készülhetett a fotó? Szerkesszétek át úgy a
szövegeteket, hogy illeszkedjen az illusztrációhoz!
5. Beszélgessetek arról, melyik színdarabot néznétek meg közösen!
Ajánlásaitokban igyekezzetek meggyőzni a többieket arról, hogy
érdemes elmenni az előadásra!
6. T. 1.

Szófajtani és alaktani ismeretek
6. évfolyamon részletesen foglalkoztunk a szó
fajokkal. Megtudtad, hogy a szavak jelentésük, tol
dalékolhatóságuk és mondatbeli szerepük alapján
– erről 7. évfolyamon tanultál – különböző csopor
tokba, szófajokba sorolhatók.
Láthattad, hogy a szófajok is rendszert alkotnak.
Az itt látható illusztráció már ismerős a számodra.
Az általunk használt, az egyik legismertebb és
legelfogadottabb szófaji rendszerhez készült.
1. Soroljátok fel az egyes szófaji főcsoportokhoz
tar
tozó szófajokat! Mindegyikhez mondjatok
egy-egy példát!
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Már ötödikes korodban megismerted a szavak szerkezetét. Tudod, hogy a szótő a szó
alapformája, amelyhez különböző toldalékok járulhatnak. A toldalékoknak három fajtája van:
képző, jel, rag. A képzővel új szót alkotunk, a képző megváltoztatja a szó jelentését, és meg
változtathatja a szófaját is. A jel módosítja a szó jelentését. A rag a szónak más szavakhoz való
mondatbeli viszonyát jelöli. A kötőhangzó – a modern
2. Mi a toldalékok helyes sor
nyelvészeti irányzatok az előhangzó kifejezést használják
rendje a szavakban?
– a toldalékos szóalakban a szótő után a toldalék első
eleme.

Kérdések, feladatok
1. Figyeljétek meg az alábbi szavak szótövét!
lóról – lovakat, bokorba – bokros, hóban – havas, tükörrel – tükröket
a) Fogalmazzatok meg szabályszerűségeket a megfigyelésetek alapján!
b) Alkossatok mondatokat szóban a különböző tőváltozatokkal!
2. Olvassátok el a következő szöveget!
Páduai Szent Antal a szegények és a gyermekek védő
szentje. A katolikus templomokban a szobra előtt álló persely
a rászorulók számára felajánlott adományok gyűjtésére
szolgál.
A nemesi családból származó Fernando 1210-ben 15 évesen lépett be az Ágoston-rendbe. Ekkor vette fel az Antal
nevet. 1220-ban már a ferences rend tagja volt. 1221-ben
találkozott Assisi Szent Ferenccel. Kiváló szónok lévén Itáliá
ban és Dél-Franciaországban prédikált, sőt tanított a Bo
lognai [bolonyai] Egyetemen.
1231. június 13-án hunyt el. IX. Gergely pápa a nép kö
vetelésére már halála után 11 hónappal szentté avatta.
a) Válaszoljatok a következő kérdésekre! Fejben számoljatok!
A végeredményt egy külön lapra írjátok jól olvasható
számokkal, és a tanárotok kérésére mutassátok fel!
•  Melyik évben született Szent Antal?
•  Hány éves korában találkozott Assisi Szent Ferenccel?
•  Mikor (év, hónap) avatta szentté IX. Gergely pápa Antalt?
b) Nézzetek utána a könyvtárban vagy az interneten, milyen cselekedetei miatt vált
a szegények védőszentjévé Szent Antal!
c) Magyarázzátok meg, mi a kétféle írásmód oka: Ágoston-rend, illetve ferences rend?
d) Napjainkban is folyik adománygyűjtés. Beszélgessetek arról, kik milyen célból teszik!
Mi a véleményetek az adománygyűjtőkről?

8

nyelvtan8.indd 8

2016. 05. 18. 9:13

e) Nevezzétek meg a szövegből kiemelt szavak szófaját!
előtt, álló, nevet, 1220-ban, volt, el, IX., avatta
f ) Bontsd szóelemekre a következő szavakat, és nevezd meg az egyes szóelemeket a példa szerint! templomokban = szt + kh + j + r
viharos, tanított, gyűjtésére
3. T. 2.

Mondattani ismeretek
A 7. évfolyamos tananyag gerincét az egyszerű mondatokkal kapcsolatos tudnivalók
alkották. Így már ismered nemcsak az alsó tagozaton tanult mondatfajtákat, hanem a mon
datoknak logikai minőség szerinti csoportosítását, illetve az egyszerű mondatok szerkezetét is.
1. Alkossatok szóban különböző mondatfajtájú egy
szerű mondatokat a fotóról! Ügyeljetek a mondatok
a beszélő szándékának megfelelő hanglejtésére!
2. Fogalmazzatok meg állító és tagadó mondatokat
az illusztrációról!
3. Mondjatok a fényképről olyan állító mondatokat,
amelyekben szerepel a nem módosítószó!

A következő gondolattérkép alapján átismételheted,
amit az egyszerű mondat szerkezetéről tanultál.

EGYSZERŰ MONDAT
tagolt

tagolatlan
Nincs benne állítmány.

minimális
Á + kötelező vonzatok

bővített
Á + egyéb bővítmények
szerkesztett

teljes

hiányos

teljes

szerkesztetlen

hiányos
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Megtudtad, hogy a szavak a mondaton belüli összefüggéseik alapján öt mondatrész
szerepét töltik be. Amikor a mondatok szerkezetét vizsgáltuk, mondatot elemeztünk,
már nem szófajokról, hanem mondatrészekről – alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző –
beszéltünk. A közöttük lévő viszonyokat ágrajzon szemléltettük.

Kérdések, feladatok
1. Olvasd el a következő részletet Szabó Magda Abigél című regényéből!
A szobor mosolygott is, komoly mosolya volt, mint
a nagyon boldog és nagyon fiatal lányoknak.
– Ez Vitay – mondta Kis Mari. – Vitay Georgina. Velünk
fog járni. Ismerd meg, Abigél!
Ó, megint valami játék, megint ezek a butaságok!
– Köszönj neki! – biztatta Torma. – Köszönj! Ez Abigél.
A csodatevő Abigél.
Na, ezt azért mégsem.
a) Mely mondatfajtákra nem találsz példát a szövegben? Folytasd úgy a párbeszédet, hogy a hiányzó mondatfajták is szerepeljenek benne! 
b) Keresd meg a szövegben, majd olvasd fel a tagolatlan mondatokat!
c) M
 ásold le Kis Mari utolsó két mondatát, és elemezd őket! 
2. Olvasd el a következő híreket!
Szabó Magda születésének 91. évfordulóján Debrecenben felavatják egykori iskolájában,
a Dóczy Gimnáziumban az írónő emlékszobáját. Az Aranybika szállóban pedig megnyitják
Turcsányi Béla festőművész róla készült portréinak kiállítását. (2008. október 5.)
A Szabó Magda-emlékszoba kiállítóhellyé szervezésének újabb állomása valósult
meg a bútorok restaurálásával. A ma még különálló darabok a Kossuth-díjas írónő 100.
születésnapjára fognak egy kerek egésszé összeállni. (2015. június 15.)
a) Mikor született Szabó Magda?
b) M
 ásoljátok le az egyik hírt, majd elemezzétek a mondatait! 
3. T. 3.
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A kommunikáció
„Néha egy pillantás vagy egy mozdulat többet ér,
mint maguk a szavak.”
Hajnal Anna

Ebben a tanévben több összetett és szöveges helyesejtési gyakorlatot végezhetsz,
mint a korábbi évfolyamokon. Ezek lehetővé teszik, hogy kiejtésed még pontosabb,
tisztább és szebb legyen. A testbeszéd értelmezésének legszebb részéhez érkeztünk:
a barátság és szerelem érzésének gesztusokban, mimikában megjelenő formáihoz.
Hajnal Anna költőnő (1907–1977) gondolata mindezt híven tükrözi.
Ebben a fejezetben foglalkozunk még a tömegkommunikációs műfajokkal is. Ezzel
nem az az elsődleges célunk, hogy újságíró, tévés, rádiós személyiség váljon belőled –
bár ez sem kizárt –, hanem hogy el tudj igazodni a médiából feléd irányuló információk
áradatában. A közéleti kommunikáció helyzeteinek és műfajainak megismerése a felnőtt
életre készít fel.
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Hangzó anyanyelvünk
Az előző évfolyamokon a Nyelvtan tankönyvek azonos című fejezetében sok olyan
feladatot oldhattál meg, amellyel gyakorolhattad a helyes beszédlégzést, kiejtést, hangsúlyt,
hanglejtést. Idén nyolcadikosként komplex feladatokon tökéletesítheted a helyes ejtésedet.
1. Próbáld meg egy-egy kilégzés alatt végigmondani mindegyik mondatot!
Hull a falevél.
Egy bükkfáról hull a falevél.
Egy bükkfáról lassan hull a falevél.
Egy óriási bükkfáról lassan hull a falevél.
Egy óriási bükkfáról lassan hull az elsárgult falevél.
Az erdő szélén egy óriási bükkfáról lassan hull az elsárgult falevél.
Az erdő szélén egy százéves óriási bükkfáról lassan hull az elsárgult falevél.
2. Olvassátok el a jelöléseknek megfelelően halkan, majd közepes hangerővel, végül
hangosan Babits Mihály Fekete ország című versét!
√√ = alaplevegő, √ = pótlevegő
Fekete országot álmodtam én,√
ahol minden fekete volt,
minden fekete, √ de nemcsak kívül,
csontig, velőig fekete
fekete, fekete, fekete √√
fekete ég és fekete tenger
fekete fák és fekete ház
fekete állat, fekete ember
fekete öröm, fekete gyász
fekete érc és fekete kő
és fekete föld és fekete fák √
fekete férfi, fekete nő
és fekete, fekete, fekete világ.
a) Olvassátok el a verset a fekete helyett fehér melléknevekkel!
b) Olvassátok el a verset a fekete helyett csíkos melléknevekkel!
c) Olvassátok el a verset a fekete helyett színes melléknevekkel!
3. Olvasd fel Szabó Magda Abigél című regényének részletét! Különböző mondatfonetikai
eszközök segítségével érzékeltesd a narrátor és a szereplők megszólalásait!
Az igazgató indulatosan átnyúlt az asztalon, és felkapta Torma füzetét. Torma majdnem
elájult, mindenki látta, hogy fut le az arcából a vér.
– Fekete ember fekete ruhában feketét nevet, és feketét tüszköl, és feketét álmodik – olvas
ta az igazgató. – Mi ez az értelmetlenség? Kőnig tanár úr tud róla?
„Istenem – mondta Gina magában. – Ha magára ismer! Mibe vittem Tormát?”
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– Tudok – felelte Kőnig náthás hangon. – Kicsit babitsos a sok feketével. A házi fogal
mazásuk portrét kívánt. Szabályos vagy groteszk portrét.
– Ahá – mondta a püspök, letette Gina füzetét. – De nem kicsik még az ilyesmire?
Szerintem a groteszk ábrázolás még a hetedik-nyolcadikban is próbára teszi a stílusérzéket.
Nem ellenzem, ha vidám feladatokkal tarkítjuk az anyagot, úgyis elég a gond, a szomorúság,
de persze vigyázni kell, hogy a groteszk ne legyen bántó, sértő.
4. Gyakoroljátok a következő szövegen az f hang helyes ejtését! Ügyeljetek a magánhangzók időtartamának helyes érzékeltetésére! Közepes hangerővel, közepes tem
póban olvassátok fel a szöveget!
Fehér Fanni fehér hálóingben feküdt le hófehér ágyába. Fehér álmot látott, egy olyan
országot, ahol fehér volt a fogkefe, fehér a doboz fedele, fehér a föld és fehér az ég. Fehér
rigók fütyültek fehér fák ágain. Fehér hajú volt minden felnőtt és gyerek. Fehér foltot varrt
fehér anyóka fehér főkötőjére. Fehér nők feleseltek fehér férfiakkal. Fiatal fehér feleség fi
gyelte fehér férje minden lépését. Fehérré vált fiatal arca, amikor felfedezte, ifjú fehér férje
más fehérnépet is kitüntet fehér figyelmével.
5. Olvassátok fel Weöres Sándor Keresztöltés című versét!
a) Hangoztassátok a vízszintes sorokat!
b) Hangoztassátok a függőleges sorokat!
kövér
árnyék
habos
csillag

béka
moccan
virág
mellett

tavon
akác
szirom
felhő

hintáz
ágán
ezer
fátyol

6. Károlyi Amy két versének különböző a hangzóállománya. Felolvasáskor érzékeltesd az
artikulációs különbségeket!
Szürkület

Római éj

Kisujjad még eperszín piros,
gyűrűsujjad hamuszínre vált,
fejed vánkosa már a sötét,
fejedre az este rátalált.
rikoltoznak a kakasok.

Csengő-bongó a római éj.
Az óra lapján páros mutató,
a torony ormán szélkakas forog,
és harsányan, akár a tűz,

7. A következő szemelvény többféleképpen is megszólaltatható. Ajánlunk néhány vál
tozatot. Találj ki más megoldást!
Kinn a pusztán
Egyszer egy asszony ételt vitt a mezőre. Szembe jött rá két pesti diák. Azt kérdik tőle:
– Hová megyen, néni?
– Megyek a mezőre. Ételt viszek az aratóknak.
– Hát aztán hányan vannak, hogy ilyen nagy bögrével visz nekik?
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– Tudom is én, lelkem, találjátok ki: az én uram, a gazda, a vőm, a lányom ura, János,
Jancsi, a szolga…
a) Olvasd felsorolásképpen, azonos hangmagasságon a kiemelt részletet!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
az én uram a gazda a vőm a lányom ura János Jancsi a szolga
b) Szólaltasd meg az értelmező jelzőket hangfekvés-váltásokkal!
1.
az én uram,

2.
a vőm,

3.
János

a gazda

a lányom ura

1.
Az én uram,

2.
a vőm,

3.
Jancsi

a gazda

a lányom ura,

a szolga

4.
Jancsi,
a szolga

János

A testbeszéd
Az előző évfolyamokon az eddigi nyelvtan tankönyveid azonos című fejezeteiben
már sok mindent megtudhattál a testbeszédről, elemeinek önkéntelen vagy szándékos
alkalmazásáról, valamint azok értelmezéséről. Ebben a tanévben a barátság és a szerelem
megnyilvánulásairól olvashatsz.

A barátság
Mindenkinek szüksége van barátokra, de nem könnyű ki
választani a megfelelő személyeket. Sokan olyanokkal barát
koznak szívesen, akiknek kellemesnek találják a társaságát,
akikkel szívesen játszanak, szórakoznak együtt.
A közmondás szerint„Barátot szerencse hoz, szükség próbál.”
Két ember közötti kapcsolat szorosságát felbecsülhetjük az
alapján, hogy mekkora távolságot tartanak az arcuk között. Jó
barátok esetén ez a távolság 45 cm körül vagy azon belül van.
A szem a lélek tükre – állapítja meg egy másik közmondá
sunk. Ha valakivel jó kapcsolatban vagy, az együtt töltött idő
60–70%-ában találkozik a pillantásotok. Ezért – hacsak nem
egészségügyi szempontból szükséges – lehetőleg kerüld a
sötét szemüveg viselését! A barátod ugyanis azt hiheti, valami
rejtegetni valód van előtte, vagy leskelődsz utána.
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Ha társalogsz valakivel, aki közben pedig hosszú másodpercekig csukva tartja a szemét,
nehéz eldöntened, mi lehet ennek az oka. Vajon ennyire unja a témát? Ennyire un téged?
Közömbös irántad? Különbnek érzi magát nálad? Az utóbbi az igaz, ha a szemlehunyáshoz a fej hátravetése is társul. Ha a beszédpartneredet untatja a témátokat, egyre üvegesebb tekintettel mered a semmibe, vagy gyors pislogással próbálja leplezni az elfojtott
ásítástól majdnem kicsorduló könnyeit. Ilyenkor gyorsan válts témát, vagy próbáld őt is
bevonni a beszélgetésbe!
Az igazi barátok félszavakból, sőt pillantásokból is megértik egymást.

Kérdések, feladatok
1. Értelmezzétek közösen a barátságról szóló közmondást! Meséljetek egymásnak olyan történeteket, amellyel igazoljátok azt, hogy ez a bölcsesség napjainkban is érvényes!
2. Mi igazolja a fotón azt, hogy a lányok jó barátnők?
3. Játsszátok el a következő jelenetet!
Beszélgettek, de az egyikőtök sötét szemüveget visel. A másikótokat ez nagyon
zavarja. Hogyan oldható fel ez a konfliktushelyzet?
4. Beszéljétek meg, mit jelentenek a következő gesztuscsoportok!
– semmibe meredő üres tekintet
– másodpercekig csukott szem, hátravetett fej
– gyors pislogás, elfojtott ásítás
a) Soroljatok fel olyan gesztusokat, amelyek jelentése megegyezik a fent leírtakkal!
b) Mi a teendőtök, ha ezeket a gesztusokat látjátok a beszédpartnereteken?
5. Készíts jegyzetet a szöveghez! 

A szerelem
A kezdődő szerelem megnyilvánulásai, az udvarlási gesztusok kultúránként eltérőek.
A következő gesztusokat az európai kultúrkörben értelmezzük a leírt módon.
A fiúk különböző gesztusokkal közelednek a lányokhoz. A legerősebb megnyilatkozás az
övbe dugott hüvelykujj, amely erőteljesen hangsúlyozza: tetszik neki a hajadon. A legtöbb
fiú a kiszemelt leány felé fordul egy társas beszélgetés során, s lábfeje arra mutat, ahol a neki
legjobban tetsző leányzó áll. Pillantása a megszokotthoz képest egy másodperc töredékével
tovább időz a kedves arcon. Szembogara kitágul, gyakran csípőre teszi a kezét, hogy na
gyobbnak, erősebbnek látszódjon.
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Ősidők óta tudott azonban, hogy igazából a nő választ.
Egy lány a legtöbb férfiúi praktikát alkalmazza. Neki is
kitágul a pupillája az érdeklődéstől, gyakran a kezét is
csípőre teszi, ami azonban nem erőfitogtatást jelent.
Kissé oldalra hajtja a fejét, egyenesen a fiú szemébe néz,
és nemcsak a szájával,
hanem a szemével is
1. Mit árul el a lány mimikája
mosolyog rá.
és a gesztusai?
Tipikusan női, figyelemfelhívó és tetszésnyilvánító
gesztusok: ránéz a fiúra, aztán hirtelen és feltűnően
elfordítja a fejét. Járás közben hátradobja a haját, és
riszálva lépked. Felfedi a csuklóját. Szorosan keresztezett
lábbal ül, mivel ez az egyik legvonzóbb ülésmód a fiúk,
férfiak számára.
Nagyon fontos, hogy egyik fél közeledése se legyen
erőszakos, közönséges. Nem illendő kellemetlen helyzetbe hozni a másikat. Ha ez mégis előfordul, a hódítás szinte reménytelen. Egyetlen fiú sem
becsüli sokra azt a lányt, aki egy kedves mosoly után máris a nyakába csimpaszkodik. Egy fiú
viszont szinte minden esélyt elveszíthet a meghódítandó lánynál a túlzott rámenősségével.
A kis lépések elve a szerelem terén is több sikerrel kecsegtet, mint a frontális támadás.
Új ismerősödnek
beszéd közben ne
2. Értelmezzétek a szerelem
fogd meg a karját, ne
ben a kis lépések elvét!
öleld át a vállát, mert
bármilyen barátságosan is teszed, kellemetlen érzést
válthatsz ki belőle! Ennek szervi jelei is lehetnek. Ha
valaki úgy érzi, betolakodnak személyes zónájába, szíve
gyorsabban kezd verni, adrenalin (a mellékvesekéreg
hormonja) szintje meg
em
 elkedik, vér préselődik az
agyába és az izmaiba, mert a szervezete fizikailag
felkészül egy esetleges támadásra vagy menekülésre.
néd, hogy mások kellemesen érezzék
Ha azt szeret
magukat a társaságodban, kezdetben mindenképpen
fogadd meg a következő aranyszabályt: „Tarts három
lépés távolságot!” Aztán minél meghittebb kapcsolatba
kerülsz valakivel, annál közelebb enged magához. Akkor
már nyugodtan megfoghatod a kezét, biztosan nem fog elhúzódni az érintésed elől.
A kéz a kézben sétáló szerelmesek mindenki számára kellemes látványt nyújtanak.
Az egymásba gabalyodó, valós vagy megjátszott érzelmeiket a külvilág számára hirdető
párok azonban kellemetlen érzéseket válthatnak ki a szemtanúkból. A szerelem a szerelmesek legszentebb magánügye.
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Kérdések, feladatok
1. Melyik bekezdés keltette fel legjobban az érdeklődésedet? Miért?
2. Másold le a szöveg 1. és 2. bekezdéséből a lány szót azonosító főneveket! 
3. Gyűjtsd össze a szó minél több rokon értelmű megfelelőjét!
4. Sorold fel, milyen szervi jelei vannak, ha valakit zavar a másik nem közeledése!
Alkalmazd a biológiaórán szerzett ismereteidet!
5. Beszélgessetek arról, mit jelent a fiú és a lány részéről a rámenősség!
Hogyan lehet elhárítani?
6. Mit jelképeznek egy fiú és egy lány összefonódó ujjai?
7. Olvasd el a következő szöveget!
A szerelmesek társaságban, de sokszor
vános he
lyen is kézen fogják vagy átnyil
mu
tassák a másik
ölelik egymást, hogy ki
iránti érzéseiket. Ezzel egyben üzennek a környezetüknek: „Ő az enyém, nem adom másnak.” Gyakori látvány, hogy egy vetélytárs
felbukkanásával az addig másokkal nyugod
tan beszélgető fiú vagy lány azonnal a párja
mellett terem, átöleli a vállát vagy derekát.
A testbeszéde közli a betolakodóval: „Hátrább
az agarakkal, ő már foglalt!” Ebben senki sem
talál semmi kivetnivalót. Ha egy fiú vagy lány heves csókkal, öleléssel akarja biztosítani
a helyét, bizony megszokott látvány, hogy a kedves elhúzódik, kényelmetlenül érzi magát,
és innen már csak egy lépés a féltékenységi jelenet.
A legnagyobb szerelem közepette sem feledkezhetsz meg arról a tényről, hogy a másik
fél is önálló személyiség. Bármennyire is vonzódik hozzád, szeret téged, nem tekintheted
a tulajdonodnak.
a) Elemezzétek a szöveghez tartozó illusztráción lévő alakok viszonyát néhány
találó szóval!
• A lány viszonya a fiúhoz
• A fiú viszonya az őt átölelő lányhoz
• A háttérben álló lány viszonya a fiúhoz
• A háttérben álló lány viszonya a másik lányhoz
b) Értelmezzétek közösen az önálló személyiség kifejezést!
c) A féltékenység sokak szerint természetes velejárója a szeretetnek, a szerelemnek. Mi erről a véleményetek?
d) Meséljetek film- és olvasmányélményetek alapján más kultúrák szerelmes
párjainak nem nyelvi jelzéseiről!
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A tömegkommunikáció
A kommunikáció kapcsolatteremtés és információátadás. A személyes kommunikáció
legalább két ember között játszódik le, a tömegkommunikáció azonban sokaságra
vonatkozik. A sokaság, azaz a tömeg különbözőképpen jelenhet meg. Egy stadionban
vagy egy moziban egy időben, egy helyen ugyanaz az információ jut el a jelenlevőkhöz.
A rádió és televízió esetében viszont nem egy helyen, nem egy időben és nem ugyanazt
az információt kapják az emberek.
A személyes kommunikáció alkotórészeiről már az 5. évfolyamon tanultál. A következő
táblázat a személyes és a tömegkommunikáció alkotórészei és iránya közötti különbséget
szemlélteti:
Személyes kommunikáció

Tömegkommunikáció

Feladó

Bemondó, riporter stb.

Címzett

Néző, hallgató, olvasó

Információ

Információ

Kód

Kód

Csatorna

Sajtó
Rádió
Tévé

Kétirányú

Többnyire egyirányú

sajtótermék
hang
kép és hang

A tömegkommunikáció története szin
te azonos az
emberiség történetével. Előfutárának tekinthetjük az őskori
barlangrajzokat éppúgy, mint az ókori falakra festett üze
ne
teket. A tömegkommunikáció első igazi vív
mánya a
nyomtatott könyv, amely Guten
berg nevé
hez fűződik.
A 19. század nagy találmányai a telefonhírmondó, a telefon a gramofon,1 előrevetítették a 21. századi médiaforra
dalom2 bekövetkezését, amely a rádió, a film és a televízió
megjelenésével teljesült be.
A tömegkommunikáció tehát valamilyen közvetítő esz
köz segítségével egy embertől vagy embercsoporttól az
emberekhez (tömeg) egy irányba zajló kommunikáció.
A tömegkommunikációs üzenetnek időszerűnek, a nyilvá
nosság számára fontosnak és meghatározott időszakonként megjelenőnek kell lennie.
A tömegkommunikációnak a tájékoztatáson kívül (hírek, interjúk, kritikák, időjárás-jelentés,
útinformáció stb.) feladata az emberi értékek közvetítése, a kultúra terjesztése, a nevelés
és oktatás segítése, az érdekvédelem, a szórakoztatás stb. Pozitív hatása továbbá, hogy
kitágítja az ember érzékelését: távolabb lát, hall.
1
2

gramofon: lemezjátszó
média: tömegtájékoztatási eszközök (újságok, rádió, televízió; a „media” a latin „médium” szó
többes száma, ezért a magyar többes jellel is ellátott „médiák” alkalmazását lehetőleg kerüljük)
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