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Előszó

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

3

„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 nemesszép alakzat…”
Füst Milán: A magyarokhoz (részlet)
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A tankönyvben a következő jelölésekkel találkozol.
A feladatoknál lévő ikonok (jelzések)

 
 
 

 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 =                           Á alany = ___________ A  tárgy =   T
határozó  =      H  jelző  =    J  
T. = Tollbamondás (a tankönyv végén található)

Alárendelő összetett mondatok Mellérendelő összetett mondatok
 kapcsolatos
 ellentétes
 választó
 következtető
 magyarázó

A könyvben szereplő kézikönyvek rövidítése
ÉKsz. =  Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk.: Pusztai Ferenc. Második, átdolgozott kiadás, 

Aka dé miai Kiadó, Budapest, 2003
H = A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015
H 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, 

Buda pest, 2005
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Hasznos információk

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 
kö zöltekről!  

!

 Közepesen nehéz feladat    Csoportban dolgozzatok! Közepesen nehéz feladat    Csoportban dolgozzatok!

 Könnyen megoldható feladat    Párban dolgozzatok! Könnyen megoldható feladat    Párban dolgozzatok!

 Nehéz feladat    A füzetbe dolgozz! Nehéz feladat    A füzetbe dolgozz!

1. 2.

1.2.

1. 2.

1. 2.
1. 2.

1. 2.
1. 2.
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Hasznos információk 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 hoz záértést, 
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 
ko rábban tanultak felidézésére. 

5
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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

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.

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 
mássalhangzók gyakran hatnak egymásra. 
A találkozásukkor fellépő törvényszerűségek 
a mássalhangzótörvények.

Kérdések, feladatok

1.  Készítsetek gondolattérképet egy csomagolópapírra, amelynek központi 
fogalma a MÁSSALHANGZÓTÖRVÉNYEK!  

 a) Írjatok példákat!
 b) Alkossatok szóban mondatokat a példaszavakkal!

2.  Az alábbi toldalékos szavak látszólag ellentmondanak az illeszkedés 
törvényének. Mi ennek az oka? 

kínja          bírjátok          ötkor          hatig          olvasnék          hazáért

1.  Mi a különbség a magán és mással
hang zók képzése és hangzása között?

3.  Mondjatok olyan szópárokat, amelyek 
mássalhangzói csak zöngésség szerint 
különböznek!

2.  Elevenítsétek fel az illeszkedés törvényével kapcsolatos ismereteiteket!

6
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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 haso nu lásra
összeolvadást tartalmaz
zöngésség szerinti részleges hasonulásos szó
írásban jelölt teljes hasonulás található benne

 b)  Hol 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
fa jokkal. Megtudtad, hogy a szavak je len tésük, tol
dalékolhatóságuk és mondatbeli szerepük alap ján 
– erről 7. évfolyamon tanultál – különböző cso por
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 
egyegy példát!

7
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Már ötödikes korodban megismerted a szavak szer  kezetét. Tudod, hogy a szótő a szó 
alapformája, amely  hez különböző toldalékok járulhatnak. A tol dalékok nak három fajtája van: 
képző, jel, rag. A képzővel új szót al kotunk, a képző megváltoztatja a szó jelentését, és meg-
változtathatja a szófaját is. A jel mó dosítja a szó jelentését. A rag a szónak más sza vakhoz való 
mondatbeli viszonyát jelöli. A kötő hang zó – a modern 
nyel vé szeti irányzatok az elő hang zó kifejezést használ ják 
– a tol dalékos szó alak ban a szótő után a toldalék első 
ele me. 

Kérdések, feladatok

1. Figyeljétek meg az alábbi szavak szótövét! 

lóról – lovakat, bokorba – bokros, hóban – havas, tükörrel – tükröket

 a) Fogalmazzatok meg szabályszerűségeket a megfi gyelésetek alapján!
 b) Alkossatok mondatokat szóban a különböző tőváltozatokkal!

2. Olvassátok el a következő szöveget! 

Páduai Szent Antal a szegények és a gyermekek vé dő-
szent je. A katolikus templomokban a szobra előtt álló persely 
a rá szorulók számára felajánlott adományok gyűj tésére 
szol gál.

A nemesi családból származó Fernando 1210-ben 15 éve   -
sen lé pett 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 ta nított a Bo-
lognai [bolonyai] Egyetemen.

1231. június 13-án hunyt el. IX. Gergely pápa a nép kö-
vetelésére már halála után 11 hó nappal szentté avatta. 

 a)  Válaszoljatok a következő kérdésekre! Fejben számolja-
tok! A végeredményt egy külön lapra írjátok jól olvasha-
tó 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 An-
talt? 

 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?

2.  Mi a toldalékok helyes sor-
rendje a szavakban?

8
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 e) Nevezzétek meg a szövegből kiemelt szavak szófaját! 

előtt, álló, nevet, 1220ban, volt, el, IX., avatta 

 f )  Bontsd szóelemekre a következő szavakat, és nevezd meg az egyes szóele
meket 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 szerkeze 
tét is. 

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

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!

tagolt

minimális
Á + kötelező vonzatok

bővített
Á + egyéb bővítmények

tagolatlan

hiányos hiányosteljes teljes

szerkesztett szerkesztetlen 

EGYSZERŰ MONDAT

Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.

9
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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 fi atal 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 szö
vegben? Folytasd úgy a párbeszédet, hogy a hi
ányzó mondatfajták is szerepeljenek benne!   

 b)  Keresd meg a szövegben, majd olvasd fel a ta
golatlan mondatokat! 

 c)  Másold le Kis Mari utolsó két mondatát, és ele
mezd őket!   

2. Olvasd el a következő híreket! 

Szabó Magda születésének 91. évfordulóján Debre cen ben felavatják egykori iskolájában, 
a Dóczy Gimnázium ban az írónő emlékszobáját. Az Aranybika szállóban pe dig megnyitják 
Turcsányi Béla festőművész róla készült portréinak kiállítását. (2008. október 5.)

A Szabó Magdaemlékszoba kiállítóhellyé szervezésének újabb állomása valósult 
meg a bútorok restaurálásával. A ma még különálló darabok a Kossuthdíjas írónő 100. 
születésnapjára fognak egy kerek egésszé összeállni. (2015. június 15.)

 a) Mikor született Szabó Magda?
 b)  Másoljátok le az egyik hírt, majd elemezzé tek a mondatait!  

3. T. 3.
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„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. 

A kommunikáció

11
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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 egyegy 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 – ol vas
ta az igazgató. – Mi ez az értelmetlenség? Kőnig tanár úr tud róla? 

„Istenem – mondta Gina magában. – Ha magára ismer! Mibe vittem Tormát?” 

12
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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 hetediknyolcadikban 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 magán  
hang zók 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 béka tavon hintáz
 árnyék moccan akác ágán
 habos virág szirom ezer
 csillag mellett felhő fátyol

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

 Szürkület Római éj

 Kisujjad még eperszín piros, Csengőbongó a római éj.
 gyűrűsujjad hamuszínre vált, Az óra lapján páros mutató,
 fejed vánkosa már a sötét, a torony ormán szélkakas forog,
 fejedre az este rátalált. és harsányan, akár a tűz,
 rikoltoznak a kakasok.

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 hangfekvésváltásokkal!

 1. 2. 3. 4.
 az én uram, a vőm, János Jancsi,
   
 a gazda a lányom ura a szolga

 1. 2. 3.
 Az én uram, a vőm, Jancsi
   
 a gazda a lányom ura, 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 sze mélyeket. So kan olyanokkal barát
koznak szívesen, akiknek kel le mes nek találják a tár sa ságát, 
akikkel szívesen játszanak, szórakoznak együtt. 

A közmondás szerint „Barátot sze rencse hoz, szükség próbál.”
Két ember közötti kapcsolat szorosságát felbe csül hetjük az 

alapján, hogy mekkora távolságot tarta nak 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 köz mondá
sunk. Ha valakivel jó kapcsolatban vagy, az együtt töltött idő 
60–70%ában találkozik a pillan tá sotok. Ezért – hacsak nem 
egészségügyi szempontból szükséges – lehetőleg kerüld a 
sö tét szemüveg vi se lését! A barátod ugyanis azt hiheti, valami 
rejte get ni valód van előtte, vagy leskelődsz utána. 

14
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Ha társalogsz valakivel, aki közben pedig hosszú másod percekig csukva tartja a szemét, 
nehéz el dön tened, 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 szemlehunyás  
hoz a fej hátravetése is társul. Ha a beszédpartneredet untatja a témátokat, egyre üvege 
sebb 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 egymás
nak olyan történeteket, amellyel igazoljátok azt, hogy ez a bölcsesség napjaink
ban 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 konfl iktushelyzet? 

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 leírtak
kal!

 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 kul túránként eltérőek. 
A következő gesztusokat az európai kultúr kör ben értelmezzük a leírt módon.

A fi úk különböző gesztusokkal közelednek a lányokhoz. A leg  erő sebb megnyilatkozás az 
övbe dugott hüvelykujj, amely erő telje sen hangsúlyozza: tetszik neki a hajadon. A legtöbb 
fi ú a ki s zemelt leány felé fordul egy társas beszélgetés során, s lábfeje arra mutat, ahol a neki 
legjobban tetsző leányzó áll. Pillantása a megszokott hoz képest egy másodperc töredékével 
tovább időz a kedves ar con. Szembogara kitágul, gyakran csípőre teszi a kezét, hogy na
gyobb  nak, erősebbnek látszódjon.
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Ősidők óta tudott azonban, hogy igazából a nő választ. 
Egy lány a legtöbb férfi úi prakti kát alkalmazza. Neki is 
kitágul a pupillája az érdeklődéstől, gyakran a kezét is 
csípőre teszi, ami azonban nem erőfi togtatást jelent. 
Kissé oldalra hajtja a fejét, egye nesen a fi ú szemébe néz, 
és nemcsak a szájával, 
hanem a szemével is 
mosolyog rá. 

Tipikusan női, fi  gye lemfelhívó és tetszésnyilvánító 
gesztusok: ránéz a fi ú ra, 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 fi úk, 
férfi ak számára. 

Nagyon fontos, hogy egyik fél közeledése se legyen 
erőszakos, közönséges. Nem il lendő kellemetlen hely 
zetbe hozni a másikat. Ha ez mégis előfordul, a hó dí tás szinte re ménytelen. Egyetlen fi ú sem 
becsüli sok ra azt a lányt, aki egy kedves mosoly után máris a nya kába csimpaszkodik. Egy fi ú 
viszont szinte minden esélyt elveszíthet a meghódítandó lánynál a túlzott rámenősségével. 
A kis lépések elve a szerelem te rén is több sikerrel kecsegtet, mint a frontális támadás. 

Új ismerősödnek 
beszéd közben ne 
fogd meg a karját, ne 
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 e melkedik, vér préselődik az 
agyába és az izmaiba, mert a szervezete fi zikailag 
felkészül egy esetleges támadásra vagy menekülésre. 
Ha azt szeret néd, hogy mások kellemesen érezzék 
magukat a tár saságodban, kezdetben mindenképpen 
fogadd meg a következő aranyszabályt: „Tarts három 
lépés távolságot!” Aztán minél meghittebb kapcsolatba 
kerülsz valakivel, annál közelebb enged magához. Akkor 
már nyugodtan meg foghatod a kezét, biztosan nem fog elhúzódni az érintésed elől. 

A kéz a kézben sétáló szerelmesek mindenki számára kellemes látványt nyújtanak. 
Az egy másba gabalyodó, valós vagy megjátszott érzelmeiket a külvilág számára hirdető 
párok azonban kellemetlen érzéseket válthatnak ki a szemtanúkból. A szerelem a szerel
mesek legszentebb magánügye.

1.  Mit árul el a lány mimikája 
és a gesztusai?

2.  Értelmezzétek a szerelem
ben a kis lépések elvét!
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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 fi ú és a lány részéről a rámenősség! 
Hogyan lehet elhárítani?

6. Mit jelképeznek egy fi ú és egy lány összefonódó ujjai?

7. Olvasd el a következő szöveget!

A szerelmesek társaságban, de sokszor 
nyil vános he lyen is kézen fogják vagy át
ölelik egymást, hogy ki mu tassák a másik 
iránti érzéseiket. Ezzel egyben üzennek a kör
nyezetüknek: „Ő az enyém, nem adom más
nak.” Gyakori látvány, hogy egy vetélytárs 
felbukkanásával az addig másokkal nyu god
tan beszélgető fi ú 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 fi ú vagy lány heves csókkal, öleléssel akarja biztosítani 
a helyét, bizony megszokott lát vány, hogy a kedves elhúzódik, kényelmetlenül érzi magát,
és innen már csak egy lépés a féltékenységi jelenet.

A legnagyobb szerelem közepette sem feled kezhetsz meg arról a tényről, hogy a másik 
fél is önálló személyiség. Bármennyire is vonzódik hozzád, sze ret téged, nem te kint heted 
a tulajdonodnak.

 a)  Elemezzétek a szöveghez tartozó illusztráción lévő alakok viszonyát néhány 
találó szóval!
•  A lány viszonya a fi úhoz
•  A fi ú viszonya az őt átölelő lányhoz
•  A háttérben álló lány viszonya a fi úhoz
•  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 szerelem

nek. Mi erről a véleményetek?
 d)  Meséljetek fi lm és olvasmányélményetek alapján más kultúrák szerelmes 

párjainak nem nyelvi jelzéseiről!

17
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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  sajtótermék
Rádió  hang
Tévé  kép és hang

Kétirányú Többnyire egyirányú

A tömegkommunikáció története szin te azonos az 
embe riség történetével. Elő fu tá rának 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 ta lál mányai a telefon hírmondó, a tele 
fon, a gramofon,1 előrevetítették a 21. századi mé diafor ra
dalom2 bekövetkezését, amely a rá dió, a fi lm és a televízió 
megjelenésével tel jesült be. 

A tömegkommunikáció tehát vala mi lyen közvetí tő esz
köz se gítségével egy em ber től vagy em ber csoporttól az 
embe rek hez (tö  meg) egy irányba zaj ló kom muni ká ció. 
A tö megkom mu nikációs üze net nek idő sze rű nek, a nyilvá
nosság számára fontos nak és meghatározott időszakonként megjelenőnek kell lennie. 
A tömegkommunikációnak a tájékoztatáson kívül (hírek, interjúk, kritikák, időjárásjelentés, 
útinformáció stb.) feladata az emberi értékek közvetítése, a kultúra terjesztése, a nevelés 
és oktatás segítése, az érdek védelem, a szórakoztatás stb. Pozitív hatása továbbá, hogy 
kitágítja az ember érzékelését: távolabb lát, hall.

1 gramofon: lemezjátszó
2  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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A technika további rohamos fejlődése közepette újabb és újabb személyes és tömeg
kommunikációs lehetőségek jelennek meg: világháló, villámposta, rövid szöveges üzenet 
mobiltelefonon stb. Ezek az eszközök főleg a fi atalok körében nagyon népszerűek, éppen 
ezért rájuk gyakorolnak igen nagy hatást. Sajnos a tömegkommunikációnak az előző be
kezdésben felsorolt pozitív hatásai mellett sok negatív hatása is érezhető. Manipulálják 
a gondolataidat, befolyásolnak a döntésedben. A közölt információ gyakran csak töredé 
két tartalmazza a valóságnak. Számos szakember a gyermekkori és fi atalkori agresszió nö
vekedéséért többek között a médiát teszi felelőssé.

Kérdések, feladatok

1.  Mondd el az 1. és 2. bekezdés alapján, mi a különbség a személyes és a tömeg
kommunikáció között! 

2.  Idézd fel a történelemből, irodalom
 ból tanultakat! Mikor készült az el 
ső nyomtatott könyv? Miért a könyv
 nyomtatás indította el a tömegkom
munikáció szé lesedését? 

3.  Melyik volt az az esemény 1848. már
cius 15én, amelyik igazolja a nyom
tatás, illetve a sajtó meghatározó sze
repét a tömegkommunikációban? 

4. Határozd meg a tömegkommunikáció fogalmát! 

5. Sorold fel az olvasottak alapján a tömegkommunikációs üzenet jellemzőit! 

6.  Sokan használják helytelenül beszéd közben a média és médium kifejezéseket. 
Magyarázd el társaidnak a két szó közötti különbséget! 

7.  Soroljatok fel olyan lehetőségeket, amikor az emberek válaszolnak a tömeg 
kom munikációs üzenetekre! 

8.   Bizonyíthatóe, hogy a technika továbbra is rohamosan fejlődik? Meg tudtoke 
nevezni olyan kommunikációs eszközöket, amelyekről azért nem tettünk emlí 
tést, mert a tankönyv megírásakor – 2015ben – még nem léteztek? 

9. Olvassátok el a következő hírt és a hozzá írt kommentárt! 

Falunap Katafalván

Minden várakozást felülmúló sikert aratott a Bátor megyei kistelepülésen hagyo
mányteremtő szándékkal első alkalommal megrendezett falunap, amelyen Kata fal va 
aprajanagyja részt vett. A faluvégen, Gyepes réten mindenki megtalálta a ma ga szá 
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mára legkellemesebb időtöltést: lehetett sportolni, 
erőt összemérni, a kézműves sát rak ban szőni, 
fonni, agyagozni és ter mé sze te sen vásárolni. 
Volt főzőverseny. Fellépett a he lyi asszonykórus is. 
A kisgyerekek körében a leg na gyobb sikert a régi, 
lábbal hajtott körhinta arat ta. A nap tábortűzzel 
zárult, ahol a táncolóknak a Csapás együttes húzta 
a talpalávalót.

   Falu(vég) napja

Nem hiszem, legalábbis Katafalván biztos nem, hiába temetik sokan a kisfalvakat. 
A faluvégen el terülő Gyepes rét olyan közösségi programnak adott otthont, amely 
mellőzött mindenféle pro fi t termelést. A település lakói nem silányították a falunapot 
anyagi felvirágoztatást szolgáló bóvli, turkáló vásárrá. Még a falusi turizmusba sem akartak 
befurakodni. Ó, nem! Csak jól akarták érezni magukat. Szerettek volna együtt beszélgetni, 
szórakozni, enni, énekelni, táncolni, örülni és gyönyörködni a csemetéik önfeledt játékában. 
S mindezt átélték, közösen. Bár nem nevezték csoportépítő tréningnek, mégis erő södött 
a közösségük. Az ilyen falvak nem tűnhetnek el a körzetesítések tengerében. 

(Szécsö)

a)  Vizsgáljátok meg a kommentár címét! Hogyan értelmezitek? Alakítsatok ki közös 
állás foglalást!

b)  Keressétek meg a kommentár tételmondatát! Hogyan kapcsolódik a címhez, illetve 
a hírhez, amit kommentál?

c) Hogyan fejti ki a tételmondatot a szerző a kommentár többi részében?

A médiaműfajok 

Eddigi tanulmányaid során és a mindennapjaidban többféle médiaműfajjal ismerkedtél 
már meg. A továbbiakban olvasunk még interjúkat, riportokat, kommentárokat, kritikákat, 
tudósításokat. Ezek a műfajok sem ismeretlenek számodra, hiszen nemcsak a sajtóban, 
interneten olvashatod, hanem a rádióban hallhatod, a televízióban láthatod, hallhatod őket.

Ezeknek a médiaműfajoknak (tömegtájékoztató műfajoknak) vannak sajátos jellemzőik, 
és egyes műfajokban érvényesül az újságírók alkotói szabadsága is. Sok esetben nagyon 
nehéz meghúzni a műfaji határokat. 

Többféle csoportosítás is létezik a leggyakoribb médiaműfajok esetében. Ezek egyike 
a közvetítés módjához kapcsolódik:

Kézzel írt vagy nyomtatott 
média Hangos média Hangosképes média

újság rádió televízió

röplap CD képújság

könyv hanglemez okostelefon

hirdetőtábla MP3 fi lm

CDROM

MP4, MP5, MP6

Nem hiszem, legalábbis Katafalván biztos nem, hiába temetik sokan a kisfalvakat. 
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Egy másfajta csoportosítás alapja 
a megjelenés, közlés módja.

Különbséget kell tennünk a tény 
közlő és a véleményközlő műfa jok 
kö zött. Ez a modern újságírás alapszabálya. A tényeket legobjektívabban közlő műfaj a hír, 
amelyben az újságíró személyisége, azaz a véleménye nem jelenhet meg. A tudósításban 
már véleményt nyilváníthat a szerző, de még mindig a tények az uralkodóak. Erősen függ 
a riporter személyiségétől a cikk, az interjú és a riport. A legszubjektívabb médiaműfaj 
a kritika.

Ebben a táblázatban a leggyakoribb médiaműfajok sajátosságait gyűjtöttük össze:

Műfaj Műfaji sajátosság

hír  Kivel/Hol/Mikor/Mi történt? kérdésekre válaszol, rövid, tényközlő.

tudósítás Rokon a hírrel, de az újságíró a személyes tapasztalatai alapján számol be 
az eseményről.

kommentár Hírt, eseményt, jelenséget értelmez, pontosít.

interjú
Nyilvánosságnak szánt beszélgetés. Témája valamilyen ese mény, 
probléma, amelyet kérdésfelelet formájában közöl az interjú készítője 
(kérdező).

riport Időszerű, közérdekű, érdekes eseményről, jelenségről szól. Való ságalapú 
és igazságkereső műfaj.

kritika Konkrét, megjelent művek értékelő elemzése, a kritikus véle ményalkotása 
a választott műről.

cikk Rövid terjedelmű, tájékoztató műfaj, a tényszerű információ és az elemzés 
elegyedik benne.

Kérdések, feladatok

1. Olvassátok el a következő tudósítást, amely egy iskolai újságban jelent meg! 

Siklósi élmények jutalomból

A szelektív hulladékgyűjtés győzteseként osztályunk ok tó
ber 20án Siklóson jutalomkiránduláson vett részt. A leg na
gyobb élményt a várlátogatás jelentette szá munkra. Je lenleg 
múzeum, házasságkötő terem és szál loda működik a felújított 
épületben. 

Az 1960as évek elején itt forgatták a Tenkes kapitánya
cí mű filmet, ami a Rákócziszabadságharc idején ját szó dott. 
A panoptikumban a fi lm egyegy jellegzetes jele netét láttuk. 
A viaszbábok megszólalásig hasonlítottak a szerep lőkhöz.

Néhány vállalkozó szellemű fi ú kipróbálhatta Buga Jakab 
ostorát, de csak Kovács Gergőnek sikerült valami pattog ta
tásfélével előrukkolnia. A többiek bizony kudarcot vallottak, 

1.  Beszéljétek meg, milyen csatornákon jutnak el 
hozzátok a hírek!
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a lányok nem kis mulatságára. Osztályunk leányai sokkal jobban „vitézkedtek” az agyago 
zás terén, ugyanis gyönyörű tálakat készítettek. A fi úk addig a vár udvarán múlatták az 
időt. Ezt követően rövid sétát tettünk a városban, majd kirándultunk a Tenkeshegyre. 
Roppant gyorsan eltelt a nap.

Sajnáljuk, hogy jövőre már nincs esélyünk egy ilyen fantasztikus napot együtt tölteni. 
Nektek viszont, kedves olvasóim, még minden lehetőségetek megvan hozzá. Ehhez kíván 
sok sikert Tóth Barbara, a 8. b osztály tudósítója.

a) Milyen eseményről számol be a 8. b osztály tudósítója?
b) Melyek azok a programok, amelyekről Barbara tudósít?
c)  Keressétek ki a tudósításában azokat a részeket, ahol személyes megnyilvánulásait 

olvastátok!
d) Alkossatok hírt a tudósítás alapján!  

2. Olvassátok el a következő interjút!  

TrenDIvat

A napokban egy nagy sikerű divatbemutató végén Divat 
Dittát, a híres divattervezőt arról faggattam, mi jellemzi a mai 
tinidivatot.

– Erre nagyon nehéz röviden válaszolni. Teljes a sokszínűség. 
Mindenki mindent felvehet, ami jól áll neki, és amiben kényel mesen 
érzi magát.

– Honnan tudhatja egy fi atal lány, mi áll jól neki?
– Nagyon meghatározó az alkat. Egy fi noman szólva teltkar

 csú lány ne akarja belepréselni magát két számmal kisebb ru hába, 
mert nevetségessé válik. Lehetőleg kerülje a nagy virág mintás 
anyagból készült viseletet és a sztreccsnadrágot, még akkor is, ha 
az fekete színű.

– Mit tanácsol az ön által teltkarcsúnak nevezett fi ataloknak?
– Hordjanak lezser, hosszanti szabású pólókat, blúzokat! Több

nyire jót tesz egy csípőn hordott öv, de ne vegyenek fel lapos sarkú 
lábbelit!

– Mi a helyzet a karcsú, nádszálvékony lányokkal?
– Először is óva intem őket attól, hogy a karcsúságuk ádáz fogyókúra eredménye 

legyen. Fontos az egészséges táplálkozás, a divatnál is fontosabb. Néha olyan vékony 
lányokat látok az utcán, hogy szinte hallom a csontjaik zörgését. Azt hiszik, hogy ők bármit 
felvehetnek, pedig nem így van. Szörnyű látvány a testhez simuló top, ami alól minden 
egyes bordájuk kirajzolódik. Érdemes az újságokban azokat az oldalakat elolvasni, amelyek 
divattanácsokat tartalmaznak. Ott mindenki megtalálhatja az alka tához és az adott 
alkalomhoz illő viseletet.

– Még mindig fontos az alkalom is?
– Hát hogyne! Nem lehet ugyanabban a „szerelésben” megjelenni az iskolában, egy 

bálban vagy a színházban.
– Köszönöm az interjút!

(Szécsö)
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a) Kiknek a párbeszéde alkotja az interjú szövegét?
b)  Figyeljétek meg, milyen szerkezetű mondatokat használt a kérdező és a vá

laszoló!
c)  Beszélgessetek arról, hogyan viszonyultok a divathoz! 

Mit kérdeztetek volna még az interjúalanytól? 

3. Olvassátok el a következő riportot!

„Jól csak a szívével lát az ember”

A Mi leszel, ha nagy leszel? kérdésre nem könnyű válaszolni. Kevesen tudják, 
hogyan alakul majd az életük. Vajon milyen lehetősége van annak a nyolcadi-
kosnak, aki vak? Aki nem tudja, milyen gyönyörű látvány egy nyíló virág, milyen 
kedves egy mosolygó arc.

Ezeknek a fi ataloknak egy része 
a vakok intézetében nevelkedik. 
Együtt él itt az óvodásoktól kezdve 
a középiskolás koráig sok gyerek és 
ifj ú. Korban különböznek egymástól, 
de gondjaik azonosak: világtalanok.

A mindennapi életük semmiben 
sem különbözik látó kortársaikétól. 
Vannak hagyo mányos tantárgyaik, 
de olyanok is, amelyeket csak itt ta 
nítanak. Ezeken az órákon ké szí  tik 
fel őket az önálló életre, a környe ze
tükben való eligazodásra.

Mivel a vakok számára nincs külön 
középiskola, ezért ép látású diákokkal 
tanulnak együtt. Ezekben az oktatási 
intézményekben csak úgy állják meg a helyüket, ha számítógépeken ők is elkészíthetik 
a házi feladatukat. Akik nem tanulnak tovább, az intézetben sajátítják el a telefon, a szá
mító gépkezelő és a kefekötő szakmát.

Az intézet házi nyomdájában a hagyományos tankönyveket Braille [bráj]írásúvá ala
kítják át. Ilyen könyvekből tanulnak azok a nyolcadikosok, akiknek éppen most ért véget 
a magyarórájuk. A szünetben a pályaválasztásról beszélgetek velük. 

– Könnyűzenei énekesnő szeretnék lenni – kezdi mondandóját Petra. – Rengeteg zenét 
hallgattok, főleg a kedvenceimet. Megtanulom a dalaikat, és sokat éneklem őket. 

Hogy bebizonyítsa, nem légvárakat kerget, Petra énekelni kezd. Tiszta, csengő hangon, 
tökéletes angol kiejtéssel.

Andreának is határozott elképzelései vannak a jövőjét illetően:
– Egy cégnél szeretnék titkárnőként elhelyezkedni. Ehhez azonban több számítógépes 

ismeretre van szükségem. Ezért végzek el egy tanfolyamot.
Marci az osztály oszlopos tagja, kérdésemre ekképpen válaszol:
– Szeretnék humorista lenni, hogy megnevettethessem az embereket. Szeretném, ha 

mindenki mindig vidám lenne körülöttem.
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Tizenéves fi atalokkal beszélgettem, akik vágyakkal, tervekkel készülnek a felnőtt életükre. 
Kedvesek, mosolygósak, így együtt. Csak egy dolog bánt. Mielőtt elbúcsúztam tőlük, meg
kértek, ne írjam le a teljes nevüket, és ahhoz sem járultak hozzá, hogy fénykép készüljön 
róluk. Vajon miért?

–sze–
a) Szerintetek mi lehet a válasz a riporter utolsó kérdésére?
b) Kinek melyik művéből való a riport címéül szolgáló idézet?
c)  Beszélgessetek arról, hogyan kapcsolódik a címben szereplő idézet a riport 

témájához!
d) Miben tér el a vakok intézete egy hagyományos általános iskolától?
e) Milyen kérdésre várt választ a riporter a megkérdezettektől?
f ) Az olvasott szöveg egy riportsorozat része. Kikről szólhat a riportsorozat?

4. Olvassátok el Gábor egyik, az iskolaújságban megjelent írását! 

Filmkritika dióhéjban

A közösségi háló

Nem véletlen, hogy három Oscardíjjal jutalmazták. Megkapta a legjobb rendezésért, 
a legjobb forgatókönyvért, de a nagyszerű fi lmzenéért is járt egy Oscar a Trent Reznor [trent 
reznor] amerikai rockzenekarnak.

A közösségi háló nagyon ügyesen mutatja be a Facebook keletkezésének arctalan világát, 
a tulajdonosok egymással való folytonos versengését, a közösségi hálózatok létrejöttét és 
a barátságok szétesését. A fi lm tele izgalmas jelenetekkel – bár akad egykét olyan unalmasra 
sikerült is –, amely lerántja a leplet a 21. század egyik legnagyobb sikertörténetéről. 

Mégsem az előbbiek miatt érdemes megnézni, hanem mert számunkra is ismerős 
problémákról szól. Mi is hajlamosak vagyunk eltávolodni a hétköznapoktól, és beleveszni 
ebbe a csalóka „közösségi” életbe. Számomra a fi lm legfontosabb üzenete: bár mindenki 
vágyik az elismerésre, de még annál is jobban egy igazi, élő barátra.

a) Mit jelent a dióhéjban kifejezés? 
b) Beszéljétek meg, ha láttátok a fi lmet, egyetérteteke Gábor véleményével!
c) Írjatok rövid filmkritikát egy közös fi lmélményetekről!  

5.  Egy iskolaújság diákszerkesztősége extrém sportokat bemutató cikksoroza
 tot indít. Tegyetek eleget a felhívásuknak!   

A tandemugrás, falmászás, vadvízi evezés és a többiek 

Olvasóink kérésére új, extrém sportokat bemutató cikksorozatot indítunk. 
Mindenekelőtt jó tisztázni, a legtöbb extrém sporthoz általában szokatlan helyszín és fel

sze relés szükséges. Egyre növekvő népszerűségük a páratlan élményekből, erőfeszítésekből 
és izgalmakból ered. Mivel veszélyesek, ezért gondos előkészület, speciális felszerelés és se gí
tők szükségesek hozzájuk.

Írjátok le, milyen extrém sportot próbálnátok ki szívesen! Fogalmazzátok meg azt is, mi 
vonz benne! A legjobb írásokat közöljük!
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A közéleti kommunikáció

A közélet az emberek társas érintkezésének, 
köz érdekű tevékenységének színtere, pél dául 
a po liti kai, tár  sadalmi szervezetek mű kö dése, 
a kor mányzati, gaz da  sági, állam igazgatási, kul
tu rális szervek stb. tevé  kenysége. Ma már a ki
sebb közösségek, például az iskola, a sportkör, 
az énekkar stb. életében való részvétel is a köz
élethez tartozik. 

A felszólalás és hozzászólás

A vitának – amiről 7. évfolyamon tanultál – a közéletben is fontos szerepe van, amely foly 
hat a parlamentben, önkormányzati üléseken, értekezleteken. Jellegzetes műfajai: a fel
szólalás és a hozzászólás. A kettő közötti alapvető különbség az, hogy amíg a felszólalást 
mindig felkészülés: anyaggyűjtés, a mondanivaló megszerkesztése előzi meg, addig a hoz
zászólás spontán megnyilatkozás, rögtönzött mivolta miatt kevésbé részletes és tényszerű.

A felszólalás témáját mindig a vita, értekezlet, tanácskozás célja határozza meg. A fel
szólaló elmondja véleményét az adott témáról, álláspontját szerkezetileg jól felépítve adja 
elő. Ennek feltétele, hogy biztos tárgyi tudással, adatokkal, tényekkel rendelkezzen az adott 
témában. A felszólaló olvashatja is a mondandóját, de törekednie kell a szabad elő adásra, 
mert a hallgatóság ezt a formát jobban kedveli. Érdemes rövid címszavas vázla tot készíteni, 
mely biztosítja a mondanivaló rendezettségét: kapcsolódás az elhangzottak hoz, a saját 
gondolatok világos kifejtése, a mondanivaló lényegének össze foglalása, javaslattétel.

A hozzászólás legyen mindig tömör, egyszerű, célratörő. Időtartama csak töredékét ké
pezheti a főelőadásnak, vitaindítónak, de még a felszólalásnak is. Egy harmincperces elő
adás egyetlen pontjához udvariatlanság negyven percig hozzászólni.

Kérdések, feladatok

1. Készülj felszólalással egy diákönkormányzati ülésre! 
Téma: Az iskolai házirend azon pontjának módosítása, amely szerint a klubdél 
utánok maximum 17 óráig tarthatnak. Javaslat: 19 óráig tarthassák a felső ta 
gozatos osztályok a klubdélutánjaikat. 

a) Gyűjtsd össze az érveidet!
b) Készítsd el a felszólalásod vázlatát! 
c) Add elő a felszólalásodat!

2.  Fogalmazd meg, a mi a hasonlóság és a különbség a felszólalás és a hozzászó
lás között! 

3.  Szólj hozzá társad felszólalásához, amelynek témája az 1. feladatban olvasható! 
Te mivel érvelnél? 

25
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Alkalmi beszéd 

Az alkalmi beszéd a nyilvános beszéd sajátos fajtája. Alkalmi, azaz nem mindennapi, 
hanem ünnepi alkalomhoz illő volta nemcsak a beszéd témájában, hanem a témához, 
a beszélőhöz és a hallgatósághoz alkalmazkodó stílusában is megmutatkozik. Alkalmi be
széd hangzik el nemzetközi és nemzeti ünnepeken, iskolai ünnepségeken, rendezvény, 
tárlat stb. megnyitásakor, sőt családi ünnepeken is. Minden olyan alkalommal, amikor 
a beszéd témáját adó esemény érzelmeket vált ki a résztvevőkből.

Az ünnepi beszéd általában történelmi vagy társadalmi események évfordulójára 
készülő alkalmi beszéd. Gyakran hangzik el évnyitók, évzárók, iskolai ballagások al kal
mával. Ekkor általában a következő a felépítése:

  I. A jelenlévők köszöntése
 II. 1. Az alkalom megjelölése
 2. Az alkalom, az esemény, az eredmény méltatása
III. A beszéd lezárása (köszönés, búcsú, jókívánság stb.)
Az ünnepi beszéd többnyire nem egyedi, egyszeri esemény, hanem hagyományos, 

visszatérő alkalom. Sajnos gyakran hallhatók közhelyeket felvonultató beszédek. A hall
ga tóság előre tudja, hogy egy március 15i ünnepi beszédben feltétlenül el fog hangzani 
a „Reggel az ifj ak a Pilvax kávéházba mentek” panelmondat. A korábbi évek beszédeiből 
összeollózott szónoklat sem vált ki osztatlan sikert a hallgatóság soraiból.

Kérdések, feladatok

1. Olvassátok el a következő ünnepi beszédet! 

Kedves tanáraink, diáktársaink, szüleink! Kedves vendégek!

Nyolc évvel ezelőtt, amikor ijedt kis elsősként szüleinkkel eljöttünk a tanévnyitóra, nem 
gondoltuk, hogy ilyen gyorsan elrepülnek az évek.

Kezdetben a tanító nénink szava maga volt a törvény. Ez a hatás aztán az évek múlásá
val veszített erejéből, különösen mostanában, amikor kamaszok lettünk. Ezért kell kü lön 
is köszönetet mondanunk tanárainknak és szüleinknek: a türelmükért, megértésükért és 
értünk való fáradozásukért. Tudják, hogy minden vállrándításunk, nyegle beszédünk idő vel 
megváltozik, és a sok szép, okos dolog, amiről beszéltek nekünk, amire tanítottak bennün
ket, egyszer a tulajdonságaink közé fog tartozni.

Búcsúzunk diáktársainktól, elsősorban tőletek, hetedikesek. Átadjuk nektek iskolánk 
zászlaját. Őrizzétek olyan tisztelettel és becsülettel, ahogyan azt mi tettük! Reméljük, jó 
példát mutattunk számotokra.

Most utoljára hallottuk iskolánk csengőjének hangját. Szeptemberben új iskolában, új 
csengőszó jelzi számunkra, hogy középiskolások lettünk. Ígérjük, hogy mindent megte 
szünk azért, hogy megálljuk a helyünket, ezzel öregbítve szeretett iskolánk hírnevét, 
lehetőséget teremtve céljaink eléréséhez.

Kívánjuk minden itt maradó diáktársunknak, hogy álmaik valóra váljanak. Tanáraink
nak jó egészséget kívánunk, hogy még sokáig folytathassák hivatásukat soksok gyerek 
örömére.

26
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a) Válaszoljatok a következő kérdésekre!
•  Milyen alkalomból hangzott el az ünnepi beszéd?
•  Ki volt az előadó? 
•  Kik voltak a címzettek?

b)  Osszátok fel egymás között az ünnepi beszéd egyes 
szerkezeti egységeit, majd olvassátok fel! 

c) Idézzétek fel egymásnak az első iskolai emlékeiteket!
d)  Készítsétek el ballagásotok búcsúbeszédének váz-

la tát! Ne feledkezzetek meg az ünnepi beszéd álta-
lános fel építéséről!

2.  Gyűjtsetek az alábbihoz hasonló ballagási idézetet! 
Állítsatok össze idézetgyűj teményt! 

„Szenvedni tudj, és tűrni merj,
És várni, sírni, érni,
A szirtek párnáján pihenj,
S ne félj a végtelen jövővel szembenézni.”
 Juhász Gyula

Köszöntő

A köszöntő olyan beszéd, mellyel ünnepélyes alkalmakkor va-
laki nek jókívánságunkat fejezzük ki. Eredetét tekintve régi diák-
szokás, mely a 17. században élte virágkorát, amikor a diá kok 
csoportosan jártak köszönteni névnapon, lakodalomkor, ke resz-
telőkor, szüretkor, karácsonykor, ünnepkor. E köszöntés hagyo-
mánya tovább él, csak modernizált formában.

A köszöntőhöz általában valamilyen ajándék is társul. Név-
nap, születésnap alkalmával a lányok, nők gyönyörű virág-
cso kro kat is kapnak. 

Kérdések, feladatok

1.  Barátnőd, barátod meghívott a névnapi összejövetelére. Találj ki köszöntőt – lehet hu -
moros is –, amelynek kíséretében átadod az ajándékodat!

a)  Nézz utána a név eredetének! (Ladó János,1972. Utónévkönyv. Akadémiai Kiadó, Bu-
da  pest; Fercsik Erzsébet–Raátz Judit, 2009. Keresztnevek enciklopédiája. Tinta Könyv-
kiadó, Budapest.)

b)  Gyűjtsd össze néhány híres, ismert ember nevét, akik az ünnepelt keresztnevét vise lik!

27
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c)  Keress olyan verset vagy prózarészletet, amely az ünnepelt keresztnevét tar
talmazza! Pl.:

Lelkembe   Túl, túl, messze túl,
hallgatag   Mi van az ibolyán messze túl?
dalolom,   Hej, az ibolyán messze túl
lallala,  Jancsi mosogat, Kati az úr.
dajkálom Weöres Sándor: Túl, túl
a neved
lallázva,
Ilona.

Ko sztolányi Dezső: Ilona

2.  Fogalmazz meg SMSben vagy közösségi oldalon elküldhető névnapi vagy szü
letésnapi köszöntőt!

3.  Az iskolai ballagásod után otthon, családod körében folytatódik az ünneplés. 
Szép gesztus lenne, ha te mondanád az ünnepi asztalnál a pohárköszöntőt, 
amellyel elsősorban a szüleidnek köszönöd meg azt a sok törődést, gondosko
dást, amit tőlük kaptál. Természetesen a jelenlévők közül másoknak is mond
hatsz köszönetet! 
Írd meg a rövid pohárköszöntődet!  

4. Olvasd el a következő szöveget!

„A vendégnek kétszer örül az ember – vallotta Karinthy Frigyes. – Amikor jön, és amikor 
megy.” Vajon te is osztod ezt a véleményt?

Vendégségbe menni mindig öröm, ünnepi pillanat, de a vendéglátónak is az, ha jól érzik 
magukat a meghívottai. 

Mire ügyelj házigazdaként? Előre tervezd meg, kiket akarsz meghívni! Csak annyit, 
ahány vendéget kényelmesen le tudsz ültetni. Legalább egy héttel előbb illik meghívni 
a vendégeidet. Ezt teheted szóban és írásban. Nyomtatott meghívót csak kivételes alkal
makra küldj, például a ballagásodra! Pontosan közöld, milyen alkalomra szól a meghívás: 
beszélgetés, házibuli, ebéd, vacsora! 

Az előkészületeket a vendégeid megérkezése előtt végezd el (takarítás, terítés stb.)! 
Kellemetlen a vendég számára, ha úgy érzi, még nem várták. 

A vendégeket illik köszönteni. Ha az újonnan érkezőt valaki nem ismeri, neked kell 
bemutatnod. A kapott virágot azonnal tedd vázába, és rakd jól látható helyre! A kínálás 
a te feladatod, de ne akard tömni a vendégeidet! Jó, ha tudod, az asztalnál a főhely az 
ünnepelté, azaz a tied. Az asztalnál mindenkinek legalább 60 cmnyi területet kell biz
tosítanod. 

Távozáskor kísérd ki a vendégeidet, de ne nyisd ki előttük az ajtót! Ez olyan lenne, mintha 
legszívesebben már kitennéd a szűrüket.

 a) Fogalmazd meg a véleményedet Karinthy Frigyes megállapításáról!
 b) Készíts listát, mire kell ügyelned vendéglátóként!  
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„A jól szerkesztett alárendelő összetett mondat (...) azt kívánja meg, s arra tanít, hogy a jelenségeket 
lemérjük, fontosságukat s egymáshoz való viszonyukat megállapítsuk, a gondolatok kibontakozását, 

menetét értelmes rend szerint kövessük”.
Keresztury Dezső

Az idézetben szereplő alárendelő összetett mondat kifejezés még ismeretlen lehet 
a számodra, de a fejezet végére már remélhetőleg könnyen meg tudod különböztetni 
a mellérendelő összetett mondattól. Hogy miért van erre szükséged? Elsősorban helyesírási 
szempontból, hogy helyesen tudd használni a mondatvégi és a mondatközi írásjeleket. 
A többi indokot pedig csodálatosan fogalmazta meg Keresztury Dezső a fejezet mottójául 
választott megállapításában.

Ebben a fejezetben az összetett mondatokról szerzel majd ismereteket, és ter mé sze
tesen általuk fejlődik helyesírásod, kifejezőképességed, sőt jobban megérted majd a szó
beli és írásbeli szövegeket. Ezekre mind szükséged lesz ahhoz, hogy megálld a helyed 
a világban.

Az összetett mondat
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Az összetett mondat fogalma 

A beszélt és írott szövegek többsége nemcsak egyszerű mondatot tartalmaz, hanem 
találhatók bennük összetett mondatok is. Ha az egyszerű és összetett mondatot kom mu 
nikációs szempontból vizsgáljuk, azt állapíthatjuk meg, hogy működésüket tekintve egyfor
mán viselkednek.

Mindkét mondattípus a beszéd fo
lyamatot, illetőleg a beszélő és a hall
ga tó közötti kommunikációs kapcsola
tot egy kerek kifejező, tájékoztató és/
vagy felhívó mozzanattal építi tovább.

Az egyszerű mondat egy tagolatlan 
mondatot, pl.: Ejnye! vagy egy tag
mon datot, azaz egyetlen alanyállít
má nyi szerkezetet tartalmaz: A ta nu  lók 
elkészültek a feladatukkal. Az össze tett 
mondatban két vagy több tag mon da  
tot találunk.  

Az összetett mondatokat a tag
mon dataik száma alapján szokás cso
por tosítani. Két tagmondat esetében 
összetett mondatról beszélünk. A csoportok elkés zül tek a feladatukkal, és jelentkezéssel 
hozták ezt a tanáruk tudomására. Három vagy több tagmondat többszörösen össze 
tett mondattá szerveződik. A csoportok elkészültek a fel adatukkal, és jelentkezéssel hozták 
ezt a tanáruk tudomására, aki azonnal ellenőrizte a megoldásokat.

Egyszerű vagy összetett mondat? 

Ennek eldöntése nem mindig könnyű feladat, ebben szeretnénk segíteni neked a kö vet
kezőkben. Az egyszerű és összetett mondat megkülönböztetése azért fontos a számod 
ra, hogy tudd, milyen írásjelet kell alkalmaznod a mondat végén, illetve fejlődjön tudatos 
nyelv használatod.

Kiindulópontunk továbbra is az, hogy az egyszerű mondatban egy alanyállítmányi 
szerkezet található, az összetett mondatban legkevesebb kettő.

1.  A halmozott mondatrészes mondatok egyszerű 
mon datok, bármilyen bonyolultnak tűnnek is. 

Esős volt és lesz az idő.
A lányok és a fi úk 

m
türelmesen várták a 

b
koncert 

kezdetét.
 Kedvelem a regényeket, a 

mi
kosztümös fi lmeket és a 

szín darabokat.
Csend honol a 

h
hegyen, a patakokat 

mi
nevelő 

h
völgyben, a 

mi
virágos 

h
réten.

A 
h
tálakon 

me
sokféle 

mi
friss, 

mi
vitamindús, 

mi
egészséges gyümölcs várta a vendégeket. 
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2. Egyszerű mondatok az értelmezőszerű részek.

… 
m

vágtatva nyargal
Az 

h
olaszra, 

mi
kivont 

mi
széles 

mi
görbe 

t
karddal.

Az idézet így is szólhatna: görbe karddal vágtatva nyargal az olaszra.

3. Az igeneves szerkezetek is egyszerű mondatok.

Látogatják a 
mi

szomjas betyárok,

h
Kecskemétre 

m
menvén a 

h
vásárra.

 Petőfi  Sándor: Az alföld

4.  A megszólítást és a mondatszót külön tagmondatnak vesszük, de nem elemezzük 
a közöttük lévő viszonyt. Erről már 7. évfolyamon is tanultál.

Kislányom, nem láttad a szemüvegemet?
Ejnye, de elbizakodott vagy!

5.  A mint kötőszóval bevezetett hasonlítás ön
álló tagmondat (bár sokszor hiányos mondat), 
és ilyenkor mindig vesszőt kell használnunk 
a mint előtt: olyan fehér vagy, mint a fal. Ab
ban az esetben viszont, ha a mint állapotot vagy 
minőséget jelölő szó vagy szókapcsolat előtt áll, 
nem teszünk elé vesszőt:

Az édesanyám 
áll

mint magyartanár dolgozott 
az 

h
iskolában.

Az 
mi

elemzett 
h
mondatban a főnévi igenév 

áll
mint tárgy szerepel.

Ilyenkor ragos névszóvá átalakítható a szerke
zet: magyartanárként, tárgyként.

6. Két különböző ige különböző bővítményekkel összetett mondatot alkot.

Évi 
ké

ijedtében felkapta a fejét, és 
f
hatalmasat sikított.

A mint magyartanár és a mint tárgy típusú szerkezetek helyett stílusosabb a magyartanárként 
és tárgy ként szóalakot használni.
A hasonlító több, mint szerkezetben használunk vesszőt: a három több, mint kettő. Ilyenkor 
a több toldalékolható: többet, mint kettőt.
A több mint szerkezetben nem használunk vesszőt, ha a mondanivaló tartalmá nak erő sí tésére 
használjuk, nem pedig összehasonlításra. Több mint tizenöt per cet vár tam rád. Ilyenkor a több 
nem ragozható.
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Kérdések, feladatok

1. Olvasd el a következő mondatokat!

A Cvitamin a szervezetünkben végbemenő ener
giatermelő folyamatokhoz szükséges. Hiá nyá ban 
csök ken ellenálló képességünk, étvágy ta lan ság, fára
dé kony ság lép fel. Súlyos hiány betegsé ge a skorbut. 
Cvi ta minban gazdag  a csipkebogyó, a savanyú ká
poszta, a zöldpaprika és a citrom, de más zöldség és 
gyümölcsfélében is megtalálható. Hő hatására köny
nyen bomlik, ezért a vitaminforrásokat lehetőleg nyer
sen fogyasszuk.

Az élelmiszerekkel bevitt Cvitamin azért haté ko
nyabb, mert a zöldségekben, gyümöl csökben egyéb 
hasznos vegyületekhez kapcsolódva fordul elő.

 Nagyné Horváth Emília: Biológia 8.

 a) Miért nem javasolt a nyári időszakban a Cvitamintabletták szedése? 
 b)  Olvasd fel, milyen esetekben ajánlott a Cvitamin fokozott bevitele a szerve

zetbe! 

fáradékonyság, túlsúly, fejfájás, csökkent ellenálló képesség,
túlzott aktivitás, vashiány, étvágytalanság, izomláz, skorbut

 c)  Sorold fel, mit vennél a piacon, hogy szervezetedet Cvitaminhoz juttasd! 
Magyarázd el a társaidnak, miért hatékonyabb, ha nyersen fogyasztják a zöld ség
féléket! 

 d) Olvasd fel a szöveg összetett mondatait! 
 e) Olvasd fel azt az egyszerű mondatot, amelyben halmozott alanyok szerepelnek! 
 f ) Elemezd a szöveg első mondatát! 

A mellérendelő és az alárendelő összetett mondatok 
megkülönböztetése

A tagmondatok között kétféle viszony lehet: mel lé
rendelő és alárendelő. 

A mellérendelő összetett mondat tagmondatai kö
zött csak tartalmilogikai kapcsolat van, ezért minden 
tagmondata szerkezetileg önálló főmondat, közöt tük 
nincs gram ma tikai kapcsolat. A tagmondatok kö zöt
ti tartalmi kapcsolat jelzésére kötőszókat hasz ná  lunk 
(Kata kiment az erkélyre, és meglocsolta a virágait), de 
el is hagyhatjuk (Kata kiment az erkélyre, meglocsolta 
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a virágait). A tagmondatokat a mondat szerkezetének ábrázolásakor egy szinten jelöljük. 
Mivel a tagmondatok főmondat értékűek, ezért a sor számukat körbe írjuk.

1. 2.   Kata kiment az erkélyre, és meglocsolta a virágait.
 
 kötőszó

Az alárendelő összetett mondat tagmondatai között a tartalmi, logikai kapcsolat 
mellett grammatikai kapcsolat is van. Az egyik tagmondat a főmondat (Akkor locsolja Kata 
az erkélyen a virágokat), a másik (amikor nem süt oda a nap.) tagmondat a mellékmondat. 
Az alárendelő összetett mondat mellékmondata a főmondaton keresztül kapcsolódik a 
szöveghez. Ebből következik, hogy a mellékmondat alá van rendelve a főmondatnak, annak 
egyik mondatrészét fejti ki. Az alárendelő összetett mondat főmondatában használhatunk 
utalószót: akkor locsolja Kata az erkélyen a virágait. Ha hiányzik az utalószó, célszerű kitenni 
magadban. Hogy miért, azt a későbbiekben fogod megérteni. Ez az utalószó vagy mutató 
névmás, vagy határozószó. A mellékmondatot többnyire kötőszó kapcsolja a főmondathoz: 
amikor nem süt oda a nap. A kötőszó lehet valódi kötőszó (hogy), vonatkozó névmás (aki, ami), 
vonatkozó határozószó (ahogyan) kötőszói szerepben. Az alárendelő összetett mondat fő 
és mellékmondata két szinten található. A főmondat számát körbe írjuk, a mellékmondatét 
négyzetbe.

Akkor  locsolja Kata az erkélyen a virágait,  amikor  nem süt oda a nap.
  
utalószó kötőszó

Annyiféle alárendelő összetett mondat van, ahány mondatrész.

Írásjelek az összetett mondatok végén

H. 242.  A mellérendelő összetett mondatok végére az 
utolsó tagmondatnak megfelelő írásjelet tesszük.

Megterítetted az asztalt, de nem főzted meg a teát.
 Az utolsó tagmondat kijelentő.
Megterítetted az asztalt, de a teát én főzzem meg?
 Az utolsó tagmondat kérdő.
Megterítetted az asztalt, és a teát is főzd meg!
 Az utolsó tagmondat felszólító.
Terítsd meg az asztalt, de a teát én főzöm meg.
 Az utolsó tagmondat kijelentő.
Főzzél nekem kamillateát, ugyanis be vagyok rekedve.
 Az utolsó tagmondat kijelentő.
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H. 243.  Az alárendelő összetett mondatok végére a főmondatnak megfelelő írásjelet 
tesszük.

Örömmel látom, mennyire érdekel benneteket a feladat.
A főmondat kijelentő.
Akkor kezdjetek a feladathoz, amikor már megbeszéltétek!
A főmondat felszólító.
Értitek-e pontosan azt, amit kértem tőletek?
A főmondat kérdő.

Kérdések, feladatok

1.  Alakítsd át a következő egyszerű mondatokat összetett mondatokká! Ügyelj 
a mondatvégi írásjelek használatára!  

István elment a barátjához. István nem találta otthon a barátját.
Locsold meg a virágokat! Szellőztesd ki a szobát!
Ne felejtsd el felköszönteni a nagymamát! Ma születésnapja van a nagymamának.
Csöngetett valaki? Rosszul hallottam.

A mellérendelő összetett mondat fajtái

A mellérendelő összetett mondat tagmondatai között csak tartalmi és logikai kapcsolat 
van, grammatikai azonban nincs, tehát egyik tagmondata sem fejti ki a másik tagmondat 
valamelyik mondatrészét. A következő táblázatból a mellérendelő összetett mondat fajtáit 
ismerheted meg.

Az összetett mondatok tagmondatainak határát általában vesszővel jelöljük, de hasz nál-
hatunk kettőspontot, gondolatjelet, illetve pontosvesszőt. Ezek használatát a későb bi ek ben 
fogjuk gyakorolni.

Az összetett mondatot két vagy több tagmondat alkotja. A tagmondatokat vesszővel 
választjuk el a mondaton belül.
Az összetett mondat fajtái:

A mellérendelő összetett mondat tagmondatai között tartalmi és logikai kapcsolat van. 
Tagmondatai főmondat értékűek, egy szinten találhatók. A mondatvégi írásjelet az 
utolsó tagmondat határozza meg.
Az alárendelő összetett mondat tagmondatai között a tartalmi és logikai kapcsolaton 
kívül grammatikai kapcsolat is van. A mellékmondat alá van rendelve a főmondatnak, 
annak egyik mondatrészét fejti ki. A tagmondatok két szinten helyezkednek el. A mon
datvégi írásjelet a főmondat határozza meg.

!
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Fajtái Jelölésük Kötőszók Példa

kapcsolatos 1. 2. egyes: és, meg, is, sőt
páros: is…is, sem…
sem, se…se,
nemcsak…hanem…is

A Hold forog a saját 
tengelye körül, és
kering a Föld körül.

ellentétes 1. 2. de, viszont, azonban, ellenben, 
csak, csakhogy, sem, ámde

A kisebb üstökösöknek 
nincs csóvájuk, de vannak 
hosszú, fényes csóvájú 
üstökösök is.

választó 1. 2. egyes: vagy, akár
páros: vagy…vagy,
akár…akár

Miért nem zuhan bele 
a Föld a Napba, vagy 
miért nem szakad el tőle?

következtető 1. 2. tehát, így, hát, ezért Egyegy időzóna 
kiterjedése 15o, így 
a szomszédos időzónák 
időeltérése 1 óra.

magyarázó 1. 2. hiszen, ugyanis, azaz, vagyis, 
tudniillik

A Holdon nem fúj a szél, 
ugyanis nincs légköre.

A mellérendelő összetett mondatok 
között a legegyszerűbb összefüggés a 
kapcsolatos viszonyban lévő tagmon
datok között van. Az első tagmondat gondolatát a másik újabb gondolattal fűzi tovább.

Az ellentétes mellérendelő összetett mondat második tagmondatának megállapítása 
ellentétben áll azzal, amit az első mondat tartalmaz, vagy ami az első tagmondat tartalmából 
következne.

A választó mellérendelő összetett mondat tagmondatai különböző lehetőségeket 
tartalmaznak, s ezek közül kell, vagy lehet választani. Választani kell a felsorolt lehe 
tő sé gek közül: Vagy elmész a szomszédba, vagy egyedül maradsz itthon. Előfordul, hogy 
a le hetőségek nem zárják ki egymást. A beszélő szempontjából mindegy, hogy melyik 
jut érvényre: Indulhatunk a koncertre, vagy várunk még valakit?

Szívósan tartja magát az a nyelvhelyességi babona, hogy és-sel nem kezdünk mondatot. 
Új beszédtárgyra térve bátran használhatod mondat elején is. „Elvileg” minden két különálló 
mondat és-sel összekapcsolható.

Az ellentétes mellérendelő összetett mondatokon belül megkülönböztetünk: egyszerű ellen-
tétet (szembeállítást): Én dolgoztam, te viszont csak lustálkodtál; Ellentmondást (kizárást): 
Nem Zsófi  unta meg a vitát, hanem Bence elégelte meg; Megszorítást: Belesett anya az ajtón, 
de el is ment a kedve a látványtól.

1.  Alkoss olyan mondatokat, ame lyek éssel 
kezdődnek, és helyesnek tartod őket! 
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A következtető utótagú mondatokban az első tagmondat tartalmából következik a má
sodik tagmondat tartalma. Tehát az első tagmondat az okot, a második pedig az okozatot 
tartalmazza.

Mindent megtanultam, ezért nem félek a dolgozattól.
1. ok 2. okozat
előzmény következmény

A magyarázó utótagú mondatokban az első tagmondat tartalmazza az okozatot, s en
nek okát értelmezi, magyarázza a második tagmondat.

Sapkát is vettem fel, ugyanis fújt a szél.
1. okozat 2. ok
következmény előzmény

A magyarázó mellérendelő összetett mondat lehet helyreigazító mellérendelés, amely
nek tagmondatai között nincs okokozati összefüggés. A második tagmondat mindössze 
helyesbíti, pontosítja az elsőben elmondottakat, vagy más szavakkal fejezi ki az első tag
mondat tartalmát.

A lányok elég jól kijöttek egymással, azaz nem vitatkoztak semmiségeken.

A következtető és a magyarázó mondatok kétkét tagmondata lényegében ugyanazt 
a logikai összefüggést fejezi ki, de fordított sorrendben.

OK  OKOZAT: következtető mondat
OKOZAT  OK: magyarázó mondat

A magyarázó mondatok könnyen átalakíthatók következtetővé, ugyanúgy, ahogy a kö
vetkeztetők magyarázóvá. Ehhez csupán annyit kell tennünk, hogy felcseréljük a tagmon
datok sorrendjét, és megváltoztatjuk a kötőszót.

Következtető mondat:  Mindent megtanultam, ezért 
nem félek a dolgozattól.

Magyarázó mondat:  Nem félek a dolgozattól, ugyanis 
mindent megtanultam.

Magyarázó mondat: Sapkát vettem fel, ugyanis fújt a szél. 
Következtető mondat: Fújt a szél, ezért sapkát vettem fel.

Az akár…akár kötőszavas mellékmondatok ritkán állnak egymagukban, rendszerint követi 
őket egy harmadik tagmondat is. Ugyanis azt fejezi ki: mindegy, hogy melyik lehetőséget 
választjuk, az eredmény ugyanaz lesz.
 1.  2. 3.
Akár tetszik neked, akár nem (tetszik), úgyis megnézem a fi lmet.
1. 2. 3.

2.  Használj többféle kötőszót 
a példamondatban!

3.  Alkoss következtető aláren
delő összetett mon dato
kat, majd alakítsd át őket 
magyarázóvá!
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Kérdések, feladatok

1.  Állapítsátok meg közös megbeszélés után az alábbi mondatok fajtáját szerke
zet szerint! 

Anya elment a boltba, hogy narancsot vegyen. 
Anya, vegyél narancsot is a boltban!
Anya elment a boltba narancsért és banánért.
Anya elment a boltba, és narancsot vett. 
Elfogyott a narancs, ezért anya elment a boltba.
Anya elment a boltba, de nem kapott narancsot. 
Anya a boltban vett banánt, almát, sőt narancsot is. 

2.  Másoljátok le, majd elemezzétek a következő mondatokat szerkezetük szerint! 
Ábrázoljátok a szerkezetüket is!  

a) Délután Virág és Kende megtanulta a fi zikát, a matematikát és az angolt.
b)  Délután Virág és Kende megtanulta a fi zikát, megoldotta a matekpéldákat, 

és gyakorolta az angolt. 

3.  A következő mondatok mindegyikében előfordul a meg szó. Beszéljétek meg, 
melyik mondatban milyen szófaj, milyen mondatrész!

– Megkaptad a névnapi SMSesemet?
– Meg. Meg kaptam még másoktól is.
Apa főzte a vacsorát, anya meg mosott.  

4.  Mikor teszünk a vagy elé vesszőt? Keressétek meg a helyesírási szabályzatban 
azt a pontot, amelyik útbaigazít benneteket ebben a kérdésben! Gyűjtsetek 
példákat!   

5.  Az egyik diák – talán mert ismeri Karinthy Frigyes Ma 
gya rá zom a bizonyítványom című írását – így indokol
ta édesap jának az eredményeit: 

– Ez csak egy másolat, ugyanis az igazgató elkérte az eredeti 
ellenőrzőmet, tudniillik tévedések történtek benne. Nem egyezik 
az enaplóval. Ezt a kettest sem úgy kell érteni, ugyanis ez csak 
a feleletek számát jelenti. Fizikából is hibás a beírás, hiszen 
a tanár úr a Kovácsét írta be véletlenül. És mostanában ne 
menj be a suliba, csak a diákokat engedik be.

a)  Figyeljétek meg, milyen mellérendelő összetett mon da
tokat használt a diáktársatok!

b)  Állapítsátok meg az okokozati összefüggéseket a kötő
szók segítségével!

c)  Olvassátok el szabadidőtökben az eredeti művet! Az illusztráció segít abban, 
 hogy melyik kötetben találjátok meg.

Anya a boltban vett banánt, almát, sőt narancsot is. 
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6.  Az okokozati összefüggéseket többféleképpen kifejezhetjük. Készítsetek pél
damondatokat a meghatározások alapján! 

Az ok: betegség;               az okozat: hiányoztam az iskolából.

a) Mellérendelő következtető mondatok  
b) Mellérendelő magyarázó mondatok  

7. T. 4.

Az alárendelő összetett mondat elemzésének lépései

Már megállapítottuk, hogy az alárendelő összetett mondat tagmondatai között nemcsak 
tartalmilogikai kapcsolat, hanem szoros nyelvtani, szerkezeti összefüggés is van. A tag mon
datok kétfélék: főmondat és mellékmondat. 
E megnevezések nem értékkülönbséget je
len tenek. Arra utalnak, hogy a mellékmondat 
szer ke zetileg függ a főmondattól, mivel annak 
egyik mon dat részét fejti ki. 

A következőkben az alárendelő összetett 
mondatok elemzésének helyes menetét sa
já  títhatod el. Erre azért van szükséged, hogy 
bonyolultabb mondatok szerke zetét is fel is
merd, pontosan megértsd a társad monda
ni valóját, illetve te is érthetően tudd kifejezni 
magad.

Az elemzendő mondat:
Öcsi azt kérte tőlem, hogy segítsek neki.

1. lépés:  Állapítsd meg, hány tagmondatból áll a mondat! Ehhez meg kell keresned az 
alanyállítmányi szerkezeteket.

Öcsi kérte (én) segítsek

2. lépés: Jelöld be a tagmondatok határát, és számozd meg őket!
1.  2.
Öcsi azt kérte tőlem, | hogy segítsek neki.

3. lépés:  Állapítsd meg, melyik a főmondat! Az utalószót karikázd be, a kötőszót kere
tezd be!

Mindig az a főmondat, amelyik kiegészítésre szorul. Abban található az utalószó, ha 
hiányzik, érdemes pótolni. Az utalószó vagy távolra mutató névmás (az, azt, olyan, annyi) 
vagy határozószó (ott, akkor, úgy, addig stb.). A mellékmondat élén valamilyen kötőszó 
található vagy tehető ki (hogy, mert stb.; aki, ami, ahány, amilyen stb.; ahol, ahová, ahonnan, 
amikor, ahogyan stb.).
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1. FŐMONDAT         2. MELLÉKMONDAT
Öcsi  azt  kérte tőlem, |  hogy  segítsek neki.
   
 utalószó kötőszó

4. lépés: Elemezd a főmondatot!
Az utalószó jelöli ki a mellékmondat funkcióját, azaz amilyen mondatrész szere
pét tölti be az utalószó, olyan lesz a mellékmondat.

Öcsi  azt  kérte tőlem, |  hogy  segítsek neki.

Mit kért?                 Azt, hogy segítsek neki.
 Mivel az utalószó a főmondat tárgya, ezért az elemzett mondatunk tárgyi 
alárendelő összetett mondat.

5. lépés: Ábrázold az összetett mondatban lévő két mondatszintet! 

Kérdések, feladatok

1.  Gyakoroljátok a következő mondaton az alárendelő összetett mondat elemzé
sének helyes menetét! 

Azt szeretnénk, hogy te is gyere el a kirándulásra.

 a)  Másoljátok le a fenti mondatot!  
 b)  Mindenki önállóan próbálja meg elemezni a mondatot a megismert elem

zési menet ismeretében!
 c)  Hasonlítsátok össze a munkátokat! Vitás esetben a tanárotoktól kérjetek se

gítséget!

2.  A következő mondat elemzése azért nehezebb, mert hiányzik belőle az utaló
szó és a kötőszó. Feltétlenül egészítsétek ki velük a tagmondatokat, majd az öt 
lépés betartásával elemezzétek a mondatot!  

El kellene döntenünk, mit csináljunk szombaton.

3. T. 5. 

A legtöbb, kevésbé bonyolult alárendelő összetett mondat egyszerű mondattá zsu go rítható. 
A példamondatunk zsugorítás után: 

Öcsi segítséget kért tőlem.

Annyi mellékmondattípus van, ahány mondatrész: állítmányi, alanyi, tárgyi, hatá ro zói, jelzői. 

1.

2. T
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A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok

A következő táblázatok a sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok fajtáit ismertetik.

A feltételes mondat

Meghatározás Kötőszavai Példamondatok Megjegyzés

Olyan körülményt, fel - 
tételt tartalmaz, ame lyek- 
 nek bekö vet kezésétől 
függ a főmon dat ban  
megfo galma zott ese-
mény végbemenetele.

ha, hogyha Alanyi alárendelés:
Rosszul esne, ha nem hívnál fel.
Tárgyi alárendelés:
Szeretném, hogyha felhívnál.
Határozói alárendelés:
Ha megérkezel, hívj fel!

A kötőszó soha 
nem hagyható 
el. Gyakori.

A hasonlító mondat

Meghatározás Kötőszava Példamondatok Megjegyzés

A mellékmondat a fő-
mondat tartalmát úgy 
fejti ki, hogy közben 
valamihez hasonlítja.

mint Állítmányi alárendelés:
Olyan vagy, mint a só.
Határozói alárendelés:
Annyira egyedül vagyok, mint  
a kisujjam.
Jelzői alárendelés:
Olyan barátom sohasem lesz, 
mint János volt.

A mint kötőszó 
soha nem hagy - 
ható el.
Elég gyakori.

A következményes mondat

Meghatározás Kötőszava Példamondatok Megjegyzés

A mellékmondat a fő - 
mondat egész tartalmát 
vagy valamelyik mon- 
datrészében megjelölt 
cselekvésnek, történés- 
nek, minőségnek a kö- 
vetkezményét fejti ki.

hogy Tárgyi alárendelés:
Akkorát sóhajtott, hogy majd 
kifújta a könyvet a kezéből.
Határozói alárendelés:
Annyira jóllakott, hogy 
mozdulni sem bírt.

Szinte mindig a 
hogy kötőszó áll 
az élén.

A megengedő mondat

Meghatározás Kötőszavai Példamondatok Megjegyzés

A mellékmondat bi zo - 
nyos mértékig ellen tét- 
ben van a főmondat 
tartalmával, de megen- 
gedi annak megvalósu-
lását.

ha…is, ámbár, 
noha, jóllehet, 
holott

Tárgyi alárendelés:
Nem bánom én, ha elhagysz is.
Határozói alárendelés:
Lili eljött iskolába, holott beteg 
volt.

Nagyon ritkán 
fordul elő.

A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok  40

nyelvtan8_2017.indd   40 2017. 05. 02.   12:53



41

Kérdések, feladatok

1.  Olvassátok el a következő mondatokat, majd közös megbeszélés után mond
játok meg, milyen jelentéstartalmat hordoz az adott mellékmondat! 

Elmondom Vikinek a véleményemet a tettéről, ha megsértődik is. 
Nem haragszom rád, holott megérdemelnéd.
Hogyha beteg vagy, menj orvoshoz! 
Olyan a válasz, mint amilyen a kérdés.

2.  Alkossatok rövid, szóbeli szöveget az 1. feladat valamennyi mondatának felhasz 
nálásával! Természetesen a mondatok sorrendje felcserélhető, és más monda
tok is alkalmazhatók. 

3.  Fejezzétek be a megkezdett mondatokat a mellékmondat sajátos jelentéstar
talmának megfelelően! 
Feltételes: Szívesen társalogtam volna veled, …
Megengedő: Gábor szóba állna Judittal, …
Következményes: Annyira cseverésztek a lányok, …
Hasonlító: Úgy szólok most hozzád, …

 a) Figyeljétek meg a kötőszók használatát!
 b)  Másoljátok le a beszél ige rokon értelmű megfelelőit a mondatokban! 

Gyűjtsetek még hozzájuk!  

4.  Fogalmazzatok meg megengedő sajátos jelentéstartalmú mondatokat a tanu 
lással kapcsolatban! 

5.  A következő fotókon olyan állatokat láttok, amelyekről szóláshasonlatok juthat
nak az eszetekbe. Írjátok le a megfelelő szóláshasonlatokat! 

 a)  Gyűjtsetek a rajzokon látható állatokkal kapcsolatos közmondásokat O. Nagy Gábor, 
2005. Magyar szólások és közmondások. Tálentum Kiadó, Budapest; Bárdosi Vilmos –
Kiss Gábor, 2005. Köz mondások. 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes ér
tel mező dió héjszótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest; Bárdosi Vilmos (főszerk.), 2003. 
Ma gyar szólástár; Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri 
szótára. Tinta Könyv kiadó, Budapest; című könyvek segítségével!

 b) Írj feltételes mellékmondatú közmondásokat a rajzokon látható állatokról!

6. T. 6. 
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A mondatrend

Az összetett mondatokban a tagmondatok egymásutánját nevezzük mondatrendnek. 
Ez a magyar nyelvben általában szabad, mert a tagmondatok sorrendjét a beszélő mon
danivalójában érvényesülő szempontok határozzák meg. Az alárendelő összetett mondatok 
esetében négyféle mondatrendet különböztetünk meg.

1. A főmondat megelőzi a mellékmondatot. (Ez a leggyakrabban előforduló mondatrend.)

1. FŐMONDAT 2. MELLÉKMONDAT
Azért forduljunk vissza, mert otthon felejtettem a bérletemet.         

1.

2. H
o   

Miért forduljunk vissza?    okhatározói mellékmondat 

2. A mellékmondat a főmondat előtt áll. 

1. MELLÉKMONDAT 2. FŐMONDAT
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
  
állítmányi mellékmondat   Milyen a fogadjisten? 

1.

2. Á
3. A mellékmondat beékelődik a főmondatba.

1. FŐMONDAT                2. MELLÉKMONDAT        1. FŐMONDAT
Gergő akkor látta meg, amikor belépett az ajtón, a várva várt levelet.
   
Mikor látta meg Gergő  időhatározói mellékmondat  

1.

2. Hia várva várt levelet?

4. Ritkán a főmondat is beékelődhet a mellékmondatba.

1. MM. 2. FŐMONDAT       1. MELLÉKMONDAT
A bíró, azt te is beláthatod, nagyot tévedett.
   

             Mit láthatsz be?   tárgyi mellékmondat 
2.

1. 
 
T

Kérdések, feladatok

1. Másoljátok le és elemezzétek az alábbi mondatot!  

Bencének mindig jó kedve lesz, amikor felhangzik a kedvenc száma a rádióban.

a) Írjátok le a mondatrendet!
b) Állapítsátok meg az összetett mondat fajtáját!
c) Alakítsátok át a fenti mondatot a következő szempontoknak megfelelően!

– A mellékmondat megelőzi a főmondatot
– A mellékmondat beékelődik a főmondatba
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Az alárendelő összetett mondat fajtái

A jelzői alárendelő összetett mondat

Már korábban megállapítottuk, hogy az 
alá  ren delő összetett mondatnak annyi fajtá
ja van, ahány mondatrész. 

Először ismerkedj meg a jelzői mellékmon datokkal! A jelzői mellékmondat a főmondat 
jelzőjét fejezi ki mondat formájában. Annyiféle jelzői mellékmondatot különböztetünk 
meg, ahányféle jelző szerepelhet az egy
szerű mondatban. 

A jelzői alárendelő összetett mondat

Fajtái Utalószók Kötőszók Példamondat Ábra

Minőség
jelzői

olyan vonatkozó névmá
sok, mint, hogy

Van olyan pólóm, mint 
amilyen neked.

1.

2. J
mi

Mennyiség
jelzői

annyi vonatkozó névmá 
s ok, mint, hogy

Annyi levest szedj, 
amennyi jólesik!

1.

2. J
me

Birtokos 
jelzői

annak, azoknak, 
olyannak

vonatkozó névmá
sok, hogy

A jó eredményed annak 
a következménye, hogy 
sokat gyakoroltál.

1.

2. J
b

Értelmező 
jelzői

a jelzett szó után 
álló névmás, ami 
felveszi a jelzett szó 
toldalékát

vonatkozó névmá
sok, mintha, hogy

Elolvastam a könyvet, 
azt, amelyiket aján dék
ba kaptam a szüleimtől. 

1.

2. J
é

Ha az utalószó a mondatban az elöl álló jelző szerepét tölti be, a mellékmondat nem 
lehet értelmező jelzői, még akkor sem, ha a főmondat után áll. Amelyik újságot tegnap 
vásároltam, azt a lapot olvasom. Ezt bizonyítja a mondat zsugorítása is: Elolvastam a tegnap 
vásárolt újságot. Ha azonban az utalószót a jelzett szó után vetjük, azaz értelmezőként 
szerepel, akkor a mellékmondat is értelmező jelzői lesz. Elolvastam az újságot, azt, ame
lyiket tegnap vásároltam. Zsugorítva: Elolvastam az újságot, a tegnap vásároltat.

Ez alól a birtokos jelzői alárendelés a kivétel: Híre ment az osztályban annak, hogy 
kirándulni megyünk, mert ha a jelzett szó után vetjük, akkor sem válik értelmező jelzővé. 
De! Híre ment az osztályban, annak, hogy kirándulni megyünk.

6. évfolyamon a névmások tanulásakor felhívtam a fi
gyelmedet, hogy a vonatkozó névmások fogalmát majd 
az összetett mondatok elemzésekor fogod megérteni. 

Az  a rossz ember,  aki  rosszra gondol.
Annyi  megoldást írj le,  ahány  eszedbe jut!
Olyan  vonásaid vannak,  amilyenek  az édesapádnak.
Nem mindig  az  a megoldás jó,  ami  annak látszik.

1.  Sorold fel az alárendelő összetett mondat 
fajtáit!

3.  Elevenítsétek fel, mit tud  
tok a névmásokról!

2.  Sorold fel a jelzői mellékmondat fajtáit!
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A túloldali mondatokban szereplő kötőszók mindegyike névmás. Ez a névmásfajta mel
lék mondatok kötőszavaként a főmondatra vonatkozik, a főmondat utalószavára felel. Innen 
az elnevezés: vonatkozó névmás [az – (a)ki, annyi – ahány, olyan – amilyen, az – (a)mi].

Azokban az alárendelő összetett mondatokban, ahol a mellékmondatban vonatkozó 
névmás a kötőszó, a főmondat utalószói mindig mutató névmások. A vonatkozó névmás 
a mutató, kérdő, határozatlan és általános névmáshoz hasonlóan főnevet, melléknevet és 
számnevet is helyettesíthet.

Tekintsd át a vonatkozó névmások táblázatát!

Vonatkozó névmások

Főnevet helyettesítenek Melléknevet helyettesítenek Számnevet helyettesítenek

aki, ami, amely, amelyik amilyen, amelyik, amekkora ahány, amennyi, ahányadik

Gyakran elbizonytalanodhatsz, hogy az ami, aki vagy az amely névmást kelle használ 
nod kötőszóként az alárendelő összetett mondatok mellékmondatában. A következő meg
állapítások ebben nyújtanak segítséget.

Az aki vonatkozó névmási kötőszó csak személyre vonatkozhat:
Mindenki eljött a megnyitóra, aki számított a városban.
A főmondatban főnévvel megnevezett tárgy vagy elvont dolog esetében a mellékmondat 

élén az amely kötőszó áll.
Itt van a könyv, amelyet kölcsönkértél.
Az utóbbi időben az amely vonatkozó névmás helyét mindinkább elfoglalja az ami. Itt van 

a könyv, amit kölcsönkértél. Az ilyen típusú mondat nyelvi pontatlanságot, igénytelenséget 
tükröz. 

Ha több említett dolog közül egyet kiemelünk, akkor erre az egyre az amelyik vonatkozó 
névmással utalunk.

Nekem is az a dal tetszik, amelyik neked.
A főmondatban főnévvel meg nem nevezett dologra az ami vonatkozó névmás 

vonatkozik.
Van Kristófban valami, ami nem tetszik nekem. Durva hiba ilyenkor az amely használata.

!  A vonatkozó névmás élőlényekre, élettelen tárgyakra, elvont fogalmakra, ezek tulaj
don ságára, mennyiségére előre vagy visszautaló szó.

A jelzői alárendelő összetett mondatok átalakíthatók alanyi, állítmányi, tárgyi és határozói 
alárendelő összetett mondatokká úgy, hogy a távolra mutató névmás utáni főnevet 
elhagyjuk. Mindig azt vizsgáld meg, hogy a távolra mutató névmás után áll-e főnév! Ha igen, 
akkor jelzői alárendelő összetett mondat: Nekem az a dal tetszik, amelyik neked.
Ha a távolra mutató névmás után nem áll főnév, akkor valamelyik később tárgyalandó 
alárendelő összetett mondat lesz: Nekem is az tetszik, amelyik neked.
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Kérdések, feladatok

1. Gyűjts olyan közmondásokat, amelyek jelzői alárendelő összetett mondatok!  

2.  Szerkessz olyan jelzői alárendelő összetett mondatokat, amelyekben a követ
kező utalószókötőszó pár található! Állapítsd meg a tagmondatok közötti vi
szonyt, és ábrázold őket! 

annyi – ahány, olyan – amilyen, annyi – hogy

3. Olvasd el az alábbi szöveget! 

Ébred az erdő. A patakhoz őzek jönnek, hogy szomjukat 
oltsák. A sűrűben vaddisznó csörtet malacaival. A dagonyázó 
helyükre igyekeznek. A fa törzsén mókus mászik. Madárdal 
tölti be az erdő csöndjét.

a)  Egészítsd ki a fenti mondatokat jelzőkkel, és írd le a szö
veget! 

b)  Alakítsd át a kibővített szöveg egyik mondatát jelzői alá
rendelő összetett mondattá!

4. T. 7. 

Az állítmányi és az alanyi alárendelő összetett mondat

A következő táblázatok segítségével megismerheted az állítmányi és az alanyi alárendelő 
összetett mondatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Az alanyi alárendelő összetett mondat

Utalószók Kötőszók Példamondatok Ábra

az, azok, olyan, 
akkora, annyi, azé, 
azoké 

vonatkozó 
névmás, hogy

Boldog az, aki apró dolgoknak is tud 
örülni.
Hamarosan elválik az, hogy mi lesz 
belőled. 

1.

2. A

Az állítmányi alárendelő összetett mondat

Utalószók Kötőszók Példamondatok Ábra

az, azok, olyan, 
akkora, annyi, olyané 
stb. vagy azé, azoké

vonatkozó 
névmás, hogy

Az vagyok, aki voltam.
           
Névszóiigei állítmány.

1.

2. Á

Amilyen a szolga, olyan az ura is.
                                    
                     Névszói állítmány.

2.

1. Á

Az igei állítmányt nem lehet mellékmondattal kifejezni.
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Az alanyi és az állítmányi mondatok könnyen összetéveszthetők, ahogy a táblázatokban 
szereplő utalószavak és kötőszavak is mutatják. Az állítmányi mellékmondatot az alanyi 
mellékmondattól így lehet világosan elkülöníteni:

Az unokanővérem az, akit régóta nem láttam.  1.

2. Á                                                                       
alany              állítmány     állítmányi mellékmondat
A főmondatban egy határozott névelős főnév és egy névmás szerepel. Ez utóbbi csak 

állítmány lehet.

     Az értékes ember, aki törődik másokkal. 1.

2. A                                                                     
alany         állítmány      alanyi mellékmondat

Az állítmányi mellékmondat azonban a minőség és mennyiségjelzői mellékmondattal 
is összekeverhető, bár ezek megkülönböztetése viszonylag könnyű. Mindig azt vizsgáld, 
hogy a távolra mutató névmás után álle névelőtlen főnév! Ha igen, akkor jelzői alárendelés.

                       Amilyen munkát végeztél, 
mi

olyan jutalom illet meg.  2.

1. J
mi                                                                                            

minőségjelzői mellékmondat     minőségjelző 
Az olyan a jutalom főnév jelzője. Mivel az olyan az utalószó, ezért a mellékmondat 

minőségjelzői.

A főmondatban az olyan névmás után álló névelős főnév azt mutatja, hogy az olyan 
az állítmány.

                   Amilyen a munka, olyan a jutalom. 2.

1. Á                                                                                     
állítmányi mellékmondat  állítmány  alany

Kérdések, feladatok

1. Fejezd ki a következő egyszerű mondatok alanyait mellékmondattal!  

A nyolcadikos tanulók júniusban ballagnak. 
Az iskola legjobb tanulója mondja a búcsú
beszédet. A hetedikes diákok virággal köszöntik 
a ballagókat.

2. Olvasd el az alábbi szöveget! 

Falun egészen kiskoruktól munkára nevelték 
a gyerekeket. A 34 éves kislány már a konyhában 
lábatlankodott. Később volt orsója, hogy mire 
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nagylány lesz, hibátlanul tudjon fonni. Aki a libák mellé került, együtt lehetett a pajtásaival. 
Az ment el nagyobbacska lány létére cselédnek, pesztonkának, aki keresetre szorult.

A kisfi úk az apjukkal a mezőre jártak dolgozni. Közülük az dolgozott a legtöbbet, aki 
nagygazdához került kisbéresnek vagy bojtárnak.

a) Nézz utána az ÉKsz.ben az ismeretlen szavak jelentésének!
b)  Adj többféle címet a szövegnek az olvasottak alapján! Mi lenne a címe, 

ha egy iskolai dolgozat lenne, ha egy bulvárlapban jelenne meg?  
c)  Másold le azokat az összetett mondatokat, amelyek alanyi mellékmonda

tot tartalmaznak!  

3. Alkoss összetett mondatokat a szerkezeti ábrák alapján!   

a) b) c) d)

A tárgyi alárendelő összetett mondat

A tárgyi mellékmondat a főmondat tárgyát fejti ki. Általában a főmondat igei és igenévi 
állítmányához kapcsolódik, de más, igenévvel kifejezett mondatrész tárgyát is kifejtheti. 
Nem fogom elfelejteni azt, amit értem tettél.

A tárgyi alárendelő összetett mondat

Utalószók Kötőszók Példamondatok Ábra

azt, azokat, olyat, 
annyit, azét stb.

vonatkozó 
névmás, hogy

Azt fogom szólítani, aki elsőként jelentkezik.
Azt gondoltam, hogy elfelejtetted a 
találkozónkat. 

1.

2. T

Iskolai tanulmányaid során gyakran idézed költők, írók, 
tu  dó sok gondolatait, de a min dennapi életben is sokszor is
mételjük híres emberek híres mondásait. Idézni pedig több 
nyire tárgyi alárendelő összetett mondattal szoktunk. Ezért 
kell ismerned az idézéssel kapcsolatos helyesírási szabályokat is.

Az idézéskor használt alárendelő összetett mondat főmondatát, amely kifejezi, hogy 
kinek a szavait ismételjük, idéző mondatnak nevezzük. A mellékmondat, amely többnyire 
tárgyi mellékmondat, és a megismételt szavakat foglalja magába, az idézet.

Idézni kétféleképp lehet: egyenes, azaz szó szerinti és függő, azaz tartalom szerinti idé
zettel.

1.

2. A

2.

1. A

1.

2. Á

2.

1. Á

1.  Mondd el a kedvenc 
vers idézetedet!

!  Az egyenes, azaz szó szerinti idézetet általában idézőjelpár közé tesszük. Az idézőjelet az 
idézet kezdetén alulra, az idézet végén pedig felülre tesszük. 
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Az egyenes (szó szerinti) idézetben az idéző mondat és az idézet 
sorrendje háromféle lehet:

1. Idéző mondat – idézet

József Attila azt kérte Istentől a Nem emel föl című versében: „Intsd 
meg mind, kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám.”

H. 257.  a)  Ha az idéző mondat megelőzi az idézetet, kettőspontot (:) 
teszünk utána. Az első idézőjel után az idézet első szavát 
általában nagy kezdőbetűvel kezdjük, kivétel, ha az eredeti 
szövegben kisbetű van: A közeledő telet ekképpen jeleníti meg Babits: „már hullnak a 
cifra virágok / szirmai, rongyban, mint farsangi plakátok, / ha süvít a böjti szél.”

Az idézet végére, a berekesztő idézőjel elé olyan írásjel kerül, amilyent az 
idézett mondat tartalma kíván: Örök kérdést tesz fel Vörösmarty: „Mi dolgunk a 
vi lágon?”

Ha az idézőjelbe tett mondaton belül még egy idézőjelre van szükség, lúd láb
idézőjelet használunk: Petőfi  írta apjáról: „Szemében »mesterségem« / Most is nagy 
szálka még.”

H. 275.  / és // Folyó szövegben idézett versekben a sor és versszaktörésekre utaló jelek.

Már csak a betű / virágzik, / eredő könnytől / el
ázik. / / Puszta világra / jön a tél, / árvaságom
ra / nincs födél.

        Nagy László: Ködkonda támadt (részlet)

2. Idézet – idéző mondat

„Intsd meg mind, kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám” 
– kérte Istentől József Attila a Nem emel föl című versében.

H. 257.  b)  Ha az idéző mondat követi az idézetet, gondolatjellel kapcsoljuk, és kisbetűvel 
kezdjük. Ilyenkor az idézet végén a kérdőjelet és a felkiáltójelet kitesszük, a pon
tot azonban nem: „Ó, megvane még az az otthon?” – sóhajt fel Radnóti. „Még kér 
a nép, most adjatok neki! – fi gyelmeztette Petőfi  az urakat.

3. Az idézet első szakasza – az idéző mondat – az idézet második szakasza

„Intsd meg mind, kiket szeretek – kérte Istentől József Attila a Nem emel föl című 
versében –, hogy legyenek jobb szívvel hozzám.”

H. 257.  c)  Az idézetbe iktatott idéző mondat közbevetésnek számít, tehát gondolatjelek 
közé tesszük, és kisbetűvel kezdjük. A második idézőjel a szövegzáró írásjel után 
következik. 

Ha az idézet első szakaszának végén vessző (,) található, az a második gon
dolatjel után kerül.

2.  Másold le eredeti formában 
a versrészletet! 
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H. 258.  Ha a szó szerinti idézetet szervesen beleszőjük saját szövegünkbe, az idézett részt 
idézőjelek közé foglaljuk, és az idézetet kezdő közszót (az eredeti szöveg ellenére 
is) kisbetűvel kezdjük: A „rendületlenül” később 
jelszóból magatartásformává vált. 

Ha a mondat az idézett résszel végződik, a 
mondatot befejező írásjelet az idézőjel után 
tesszük ki (akkor is, ha egyébként az idézet maga is ponttal végződik: Juhász Gyula a 
munkában azt az erőt látja, amely „a szabadság útjára visz gyász és romok felett”.

A függő (tartalom szerinti) idézetben nem használunk idézőjeleket. Az ige alakja kije
lentő módú és 3. személyű. 

A házirend előírja, hogy a tanulók kötelesek a tanítási órák megkezdése előtt 15 perccel 
beérkezni az iskolába. Ugyanakkor lehetővé teszi azt, hogy a becsöngetés előtti 5. percig vásá
rolhassanak az iskolai büfében.

Hasonlóan járunk el az úgynevezett kapcsolt egyenes beszéd esetében is. Megüzente 
Lacinak a barátja, ne menjen a megbeszélt helyre.

Kérdések, feladatok

1. Másoljátok le a következő betűsorokat mondatként!  

Kértemhogyigyekezz
Hogyvárokrádaztnehiddel
Olyatnemondjhogynemértetted

a)  Hasonlítsátok össze a megoldásotokat! Eltérés esetén döntsétek el, melyik 
írásmód és írásjelhasználat a helyes! 

b) Figyeljétek meg a mondatrendeket és a mondatvégi írásjeleket!

2.  Válasszatok közösen idézeteket az irodalomkönyvetekben található versekből! 
Idézzétek a leírásoknak megfelelően! Ügyeljetek az idéző mondatok igei állít
mányának változatosságára!  

Idéző mondat: „Idézet?”
„Idézet” – idéző mondat.
„Idézet – idéző mondat –, idézet.”

3. Alakítsátok át tartalmi idézetté a következő Babitssorokat!  

Lelkem madár, tág egek lakója,
noha mindig visszajár fészkébe.

 Hazám! Az igazi ország.

4. T. 8.

3.  Kinek melyik verse jut eszed
be az idézett szóról? 
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A határozói alárendelő összetett mondat

A határozói mellékmondat a főmondat határozóját fejezi ki mondat formájában. Ahány 
határozóval találkoztál az egyszerű mondatok elemzésekor, annyifélék a határozói mellék
mondatok is. 

Először azonban nézzük azokat a megállapításokat, amelyek valamennyi határozói alá
ren delő összetett mondatra igazak.

1.  A főmondatban található utalószó vagy határozószó (ott, akkor, úgy stb.), vagy hatá ro
zóragos mutató névmás (azzal, azzá stb.).

2.  A határozói mellékmondatokat általában kötőszók vezetik be. Leggyakrabban a hogy 
kö tőszót használjuk. Kötőszóként a következő szófajok fordulnak még elő: 
– vonatkozó névmás és toldalékos alakjai: aki, ami, amely, akivel stb.
– vonatkozó határozószók: ahol, ahonnan, amikor stb.
– kötőszók: mert, mivel, ha, hogyha, bár, ámbár stb.

A határozói alárendelő összetett mondatok bonyolult rendszert alkotnak. A következők 
ben – a könnyebb tanulhatóság kedvéért – egy leegyszerűsített rendszert ismerhetsz  
meg. Ha figyelmes vagy, akkor könnyű lesz felismerned a példamondatokban, milyen 
határozófajtát fejtenek ki a mel lékmondatok.

A határozói alárendelő összetett mondat

Fajtái Utalószók Kötőszók Példamondat Ábra

Helyhatározói onnan, ott, oda, 
abból stb.

(a)honnan,  
(a)hol, (a)hová 
stb.

A vendégek onnan 
érkeztek, ahol én még 
sohasem jártam.

1.

2. H
h

Időhatározói azóta, akkor, addig 
stb.

(a)mióta,  
(a)mikor,  
(a)meddig stb.

Addig jár a korsó a kútra, 
amíg el nem törik.

1.

2. H
i

Számhatározói annyiszor (a)hányszor, 
valahányszor

Ahányszor eltéveszted  
a verset, annyiszor kezdd 
újra!

2.

1. H
sz

Módhatározói úgy, aszerint, 
anélkül stb.

hogy, ahogy, 
amint stb.

Úgy távozott Enikő a bál  
ból, hogy észre sem vet tük.

1.

2. H
m

Állapothatározói úgy, anélkül stb. hogy, ahogy, 
amint stb.

Úgy olvasta Piri az újsá
got, hogy közben feküdt.

1.

2. H
áll

Eszközhatározói azzal, olyannal stb. hogy, főnévi 
vonatkozó 
névmás

Azzal vigasztalt az edzőm, 
hogy jobb eredményem 
is lesz.

1.

2. H
e

Társhatározói azzal, olyannal főnévi 
vonatkozó 
névmás

Akivel jól érzed magad,  
azzal töltsd a szabad idő
det!

2.

1. H
t
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A határozói alárendelő összetett mondat

Fajtái Utalószók Kötőszók Példamondat Ábra

Okhatározói azért, amiatt mert, mivel, 
hogy, 
minthogy, 
merthogy, 
főnévi 
vonatkozó 
névmás

Tibi azért nem jön el hoz
zám, mert edzésre megy.
A mellékmondat igei ál
lítmánya kijelentő mód 
ban van.

1.

2. H
o

Célhatározói azért, arra, ahhoz 
stb.

hogy, főnévi 
vonatkozó 
névmás

Azért siettem, hogy ne kés
sek el az iskolából.
A mellékmondat igei ál
lítmánya felszólító módú.

1.

2. H
c

Eredethatározói onnan, abból, 
olyanból stb.

hogy, főnévi 
vonatkozó 
névmás

A legtöbb félreértés abból 
adódik, hogy nem va gyunk 
őszinték egy más hoz.

1.

2. H
ed

Eredményhatározói azzá, olyanná, 
annak stb.

főnévi vagy 
melléknévi 
vonatkozó 
névmás

Olyanná válnak a gyere kek, 
amilyenné nevelik őket.

1.

2. H
eny

Fokmérték határozói úgy, annyira, 
olyannyira, 
annyival stb.

hogy, mint Annyira halkan szóltál, 
hogy nem hallottam meg.

1.

2. H
fm

Vonzathatározói Az az mutató név 
más olyan ra gos 
vagy név utós alak
ja, amilyet a főmon
datbeli ige, névszó 
vonz.

főnévi 
vonatkozó 
névmás, hogy

Egész délután azon töp 
rengtem, hová tettem 
a szemüvegemet.

1.

2. H
v

Részeshatározói annak, azoknak aki, akik Annak ajándékozz, aki 
örülni is tud neki!

1.

2. H
r

Hasonlító határozói annál, azoknál mint Ez a fi lm jobb volt annál, 
mint amilyent tegnap 
láttunk.

1.

2. H
has

Kérdések, feladatok

1. Írd le helyes tagolással a tagolatlan szöveget!  

annakkapcsánhogyGabiékújlakásbaköltözteksokgondjukakadtjobbanmegyúgy
amunkahajókedvűekvagyunkbiztatgattákegymástakkéntrendeztékbeaszobákatahogy
szerettékvolnaanélküllettvégeanagyrendezkedésnekhogyösszevesztekvolna

a) Elemezd a tagolt szöveg utolsó mondatát!
b)  Meséld el társaidnak egy költözködéssel vagy lakásfestéssel kapcsolatos hu

moros élményedet!
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2.  Állapítsd meg mondatzsugorítással, milyen mellékmondatokat tartalmaznak a 
példamondatok!  

Akkor szép az erdő, mikor zöld.
Úgy szedte az epret, hogy guggolt.
Akkor találkoztam vele, amikor a boltba mentem.
Ott született, ahol a Tisza ered.

a) Másold le a zsugorított mondatokat, és elemezd őket!

3. Olvasd el Krúdy Gyula A nyelvről 1915ben című írásának részletét! 

A mesebeli árva gyermek a magyar nyelv. Még az ág is 
húzza. Pedig gyönyörű tartományai vannak. A legszebb or
szágon húzódnak folyamai.

A vadmadarak, csillagos égboltozat alatt lakó pásztorok 
és a rajongó költők vigyáztak az árva gyermek lépéseire, 
amíg járni tanult. Néha eldugdosták, mint a bujdosó kurucot 
vagy honvédet. Szőlőhegyek borházaiban, kollégiumok üres 
padlásain, a bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló szél zúgá sá
ban élt. Az árva gyermek felnövekedett, megerősödött, király fi  
lett belőle, mint a mesékben.

a)  Értelmezd a szövegben előforduló közmondásrészle
tet a szöveg témájának megfelelően! Hogyan hangzik 
a tel jes közmondás?

b)  Másold le az időhatározói alárendelő összetett mondatot, és ábrázold is!  

4. T. 9. 

5. T. 10. 

6. T. 11. Másold le a tollbamondás szövegét! 

A többszörösen összetett mondatok

Beszédben és írásban gyakran használunk többszörösen összetett mondatokat. Ezek az 
összetett mondatok három vagy több tagmondatból állnak.

Ha túl sok tagmondatból álló mondatokkal közlöd az információidat, érzéseidet a kom
munikációs partnerednek, előfordulhat, hogy ezzel megnehezíted számára a megértést. 
Nem könnyíted meg azzal sem a helyzetét, ha túl sok kötőszót használsz. Van, aki a hogy, 
van, aki az és kötőszóval tűzdeli tele a beszédét. Az és akkor „párosról” nem is beszélve. 

A romantika stílusának viszont az egyik jellegzetessége éppen az, hogy a költők és írók 
elő sze re tettel alkalmazták a többszörösen összetett mondatokat. Ennek igazolására álljon 
itt egy részlet Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényéből!
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És egyszerre, egy villanyütésre kint lengett minden házon a nemzetiszín lobogó; a gyönyörű 
pirosfehérzöld jelvények, a nemzeti címerekkel, miket dugdosni, titokban tartani kellett eddig, 
miket a nők testeiken viseltek eddig, miket halálveszedelem volt rejtegetni; most egyszerre 
megjelentek: hosszú, szélben úszó lobogók s apró repkedő zászlócskák, ablakokban, erkélyeken, 
háztetők, padlások nyiladékaiban, toronytetőkön!

Most pedig kísérd végig a többszörösen összetett mondatok elemzésének helyes 
menetét!

1. lépés:  Állapítsd meg, hány tagmondatból áll a mondat! Jelöld be a tagmondatok határát, 
és számozd meg őket!

1.                                           2.                                     3.
Meglátogatott a barátom, | és arról beszélgettünk, | hová menjünk túrázni.

2. lépés:  Keresd meg azt a tagmondatot, amelyiknek az élén nem áll kötőszó (nem is tehe
tő ki)! Ezzel a mondattal kezdd az elemzést!

1.                                            2.                                       3.
Meglátogatott a barátom, |  és  

v
arról  beszélgettünk, |  (hogy)  hová menjünk túrázni.

3. lépés:  Állapítsd meg a tagmondatok közötti viszonyt az utalószó(k) és a kötőszó(k) 
segítsé gével!

Meglátogatott a barátom,  és  
v
arról  beszélgettünk, kapcsolatos mellérendelés

v
arról  beszélgettünk, |  (hogy)  hová menjünk túrázni. vonzathatározói alárendelés

4. lépés: Ábrázold a tagmondatok közötti kapcsolatot szerkezeti ábrával! 
2.1.

3. H
v

H. 245.  A többszörösen összetett mondatokban pontosvesszővel határoljuk el egymástól 
a szorosabban összetartozó tagmondatok csoportjait: Nyugat felől sötét felhőket 
hozott a szél, a port felkavarta, és az emberek arcába vágta; a büszke jegenyék alá
zatosan hajlongtak, hogy derekuk ne törjön; s a közeledő viharnak látni lehetett már 
egyegy távoli villámlását is.

Kérdések, feladatok

1.  Keressetek az irodalomkönyvetekben olyan összetett mondatokat, ahol az író 
pontosvesszőt használt! Másoljátok le a csoportnak legjobban tetszőt! 

2.  Olvassátok el a következő szövegrészletet J. R. Kipling A dzsungel könyve című 
regényéből! Figyeljétek meg a mondatközi írásjeleket! 

A kölykök egymás hegyénhátán ugrándoztak a kör közepén, ahol apjukanyjuk ült; 
hébehóba egyegy idősebb farkas odament valamelyik kölyökhöz, alaposan szemügyre 
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vette, aztán nesztelen léptekkel visszatért a 
helyére. Néha egy anya előretuszkolta a fi át 
a holdfénybe: biztos akart lenni ab ban, hogy 
meglátták.

a)  Olvassátok el A magyar helyesírás sza bá 
lyai 246. szabálypontját! Ebből meg tud
hatjátok, mikor használunk az össze tett 
mondatokban kettőspontot. Ennek is me
re té ben igazoljátok a ket tőspont szüksé
gességét a regény rész let ben! 

b)  Beszéljétek meg, ki olvassa fel a szövegrészletet – az írásjeleknek megfele
lően –, amit a többi csoport tagjai fognak értékelni!

3.  Másoljátok le az alábbi mondatot, és végezzétek el komplex elemzését! 
Osszátok fel egymás között a részfeladatokat! 

A családból valaki hirtelen felkattintotta a lámpát az udvaron, mert a kutya annyira ugatott, 
hogy meg kellett győződnie arról, nem járkále valamilyen hívatlan vendég odakinn.

a)  Állapítsátok meg a mondat fajtáját a beszélő szándéka, a logikai szempont 
és a szer kezet szerint!

b) Ábrázoljátok a tagmondatok összefüggését!  
c) Határozzátok meg a szavak szófaját!
d)  Végezzétek el a következő szavak alaktani elemzését!  

felkattintotta, győződnie

4. T. 12. 

5.  Olvassátok el a következő szöveget, majd szervezzétek meg a részfeladatok megoldását!

Az UNICEF [juniszef ] a United Nations Inter natio nal Children's 
Emergency Fund [junájtid né sönz internesönel csildrensz emer
dzsenszi fánd] (az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek 
Gyorssegély alapja) angol nyelvű rövidítése. A szervezetet az ENSZ 
Közgyűlése 1946ban hozta létre, hogy segítsen a II. világhábo
rú utáni Euró pában fagyoskodó, éhező és beteg gyerekeken. 
Az UNICEF te vékenységét 1965ben Nobelbékedíjjal ismerték el.

Az UNICEF célkitűzése napjainkban a gyermekek és az ifj úság 
helyzetének javítása az egészségügy, a táplálkozás, a szociális gondoskodás, az oktatás 
és a szakképzés területén. Központja New Yorkban működik. A szervezet magyar honlapján 
az érdeklődők bővebb információt kapnak a lehetőségekről, és adakozhatnak is.

Az UNICEF munkáját jószolgálati nagykövetek, ismert személyiségek támogatják és nép
szerűsítik, például: Whoopi Goldberg [vupi goldberg], David Beckham [dévid bekem], Lionel 
Messi [lionel messzi]. 2006ban az FC Barcelona támogatási szerződést kötött az UNICEFfel. 
Azóta nemcsak dollármilliókkal segítik a szervezet tevékenységét, hanem mezükön viselik 
az UNICEF logóját, hogy ezzel is népszerűsítsék a célkitűzéseit.

helyzetének javítása az egészségügy, a táplálkozás, a szociális gondoskodás, az oktatás 
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a) Készítsétek el a szöveg vázlatát!  
b)  Írjatok rövid felhívást, amelyben jószolgálati nagyköveteket kerestek az UNICEF 

számára!  
c)   Másoljátok le a szövegben található földrajzi neveket! Írjátok le az i képzős alak

jukat is! Megoldásotokat ellenőrizzétek a helyesírási szabályzat segítségével!
d) Másoljátok le a szöveg utolsó mondatát, majd elemezzétek és ábrázoljátok!

Az összetett mondatról tanultak összefoglalása

Ismételd át az összetett mondatokról tanultakat a gondolattérkép alapján!

Kérdések, feladatok

1.  Válasszátok ki azt a mondatot, amelyikhez az ábra tartozik, 
majd elemzéssel igazoljátok a választásotok helyességét!  

Akkor elmehetsz a koncertre, ha megbeszéled a bátyáddal, hogy menjen el veled.
A tanulók az osztályfőnöküktől tudták meg, hogy az ünnepség miatt elmarad az utolsó 
órájuk, és a délutáni szakkörök sem lesznek megtartva.
Béláról már folyt a víz, és a fogai közt azt sziszegte, hogy nem bírja tovább.

következményes

megengedőfeltételeshasonlító

alanyi
tárgyi

jelzői

állítmányi

határozói

kapcsolatos

ellentétes
választó

magyarázó

következtető

Alárendelő

Mellérendelő

Mondatrend

Írásjelek
Többszörösen 

összetett

Sajátos jelentéstartalmú 

ÖSSZETETT MONDAT

1.

2. T 3. T
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2. Olvassátok el a következő szöveget!

Az állatok intelligenciája

Az intelligencia azt a képességet jelenti, hogy emlékezőtehetségünket, tapasztalatainkat 
hasznosítani tudjuk egy új probléma megoldására. Az ösztönös cselekvésekkel szemben az 
intelligens cselekvés tanult viselkedési formára épül.

Az embertől eltérően a többi emlős agya elsősorban az érzékszervek által továbbított 
információk feldolgozásával foglalkozik. A nagyméretű agy nem jelent feltétlenül magas 
in telligenciát. Sokkal fontosabb ennél az agy és a test tömegének aránya. A testtömeghez 
viszo nyítva az embernek van a legnagyobb agya, utána a del fi n következik.

Az agy szövete a naponta felvett kalória mennyiség egynegyed részét égeti el. Ennek oka 
az, hogy állan dóan értékelnie és tárolnia kell a be érkező informá ciókat, és ehhez folyamatos 
elek tromos tevékenységet folytat, idegáramokat képez és tart fenn. Az emlősök körében 
a delfi nek agyát az egyik legösszetettebb agy nak tartják a tudósok. Egyes fajaik például 
bonyolult „nyelvet” beszélnek, sőt „tájszólásaik” is vannak.

Az emlősökre kidolgozott legegyszerűbb intelli gen cia tesztek azt vizsgálják, felfogjae 
az állat az ok és okozat közötti kapcsolatot. A mókus pél dául nincs tudatában az ok
okozati összefüggésnek, amikor ősszel a téli ele ség 
elásásával fog lalatoskodik. Viselkedése ösztönös, 
kizárólag a nappalok hossza és a hő mérséklet 
befolyásolja. A gnúk vonulással rea gálnak az 
év szakok váltakozására. A vándorlás ösztöne 
nemzedékről nemzedékre öröklődik, és az állatok 
génjeiben rögzült. Ez tehát nem tudatos, hanem 
veleszületett viselkedésmódja az állatnak, éppen 
ezért nem állíthatjuk, hogy intelligens cselekvésről 
van szó.

 a) Állapítsátok meg, mi igaz az intelligenciára! Olvassátok fel közösen!

Öröklött – tanult viselkedésformákra épül. Új – régi probléma megoldásához szükséges. 
Képes ség – tehetség. Ösztönök, emlékezőtehetség, idegen nyelv, tapasztalat, játékosság 
hasznosítása.

 b)  Számoljátok ki, mennyi kalóriát hasznosít az agyszöveten kívül az emberi test
1624 kalóriából!  

 c)  Érveljetek a társaitoknak, hogy az emlősök az évszakok váltakozására vonatko
zó reakciói nem intelligens cselekvések!

 d)  Másoljátok le, elemezzétek és ábrázoljátok az intelligencia fogalmát tartalma
zó mondatot!  

 e) Írjátok le, hogy a 2. bekezdés melyik szavára ismertek a szóképlet alapján!

 igekötő + szótő + képző + képző + jel + rag

 f )  Másoljátok le a 4. bekezdésből azokat a szavakat, amelyekben írásban nem 
jelölt teljes hasonulásra találtok példát!  

3.  T. 13. 
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Már az 5. évfolyamon olvastál a nyelvek sokféleségéről. A tudósok szerint közel 3000, 
mások szerint 5000 nyelven beszélnek a világ népei. Számukat azért nem tudják ponto
san meghatározni, mert a nyelvek és a nyelvjárások közötti határ nem éles, ezért számos 
nyelvjárást nyelvként határoznak meg. Sőt, vannak keletkezőben, alakulóban lévő nyel
vek, például a pidzsin. Ugyanakkor el is tűnnek, hiszen egy nyelv addig élő, ameddig lé
tezik az a közösség, amelynek tagjai használják, beszélik. Ahogyan Kazinczy fogalmazott, 
a nyelv nem egyes embereké, hanem egy közösségé. A magyar nyelv a magyar emberek 
közösségéé, a magyar nemzeté.

Ebben a fejezetben azt kutatjuk majd, honnan ered a magyar nyelv, mi az egyik fő 
jellegzetessége. Mennyire állandó és mennyire változó a nyelv, így a mi anyanyelvünk 
is? Vajon megértenénke a több száz évvel ezelőtt élt magyar emberek beszédét, fel
fognánke a papírra vetett gondolataikat? Tudnánke velük kommunikálni? És vajon ők 
értenéneke bennünket? Mi történne, ha egy időgép segítségével a távoli jövőbe jut
hatnánk? Képesek lennénke beszélgetni a kései utódainkkal? Mennyi izgalmas kérdés! 
Keressük rájuk együtt a választ!

Állandó és változó anyanyelvünk

„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.”
Kazinczy Ferenc 
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A magyar nyelv eredete és nyelvtípusa

5. évfolyamon már hallottál arról, hogy az emberiség által beszélt nyelvek számos alap
nyelvre vezethetők vissza, amelyek nyelvcsaládokra, ágakra, csoportokra bomlottak.

Sokáig sorolhatnánk azokat a nyelveket, amelyekkel rokonsági kapcsolatot próbáltak 
kimutatni tudósaink: nyelvészek, régészek, történészek, zenetudósok, földrajztudományokkal 
foglalkozó szakemberek. Vannak, akik a magyart a japánnal, a koreaival és elsősorban a su
merral hozzák rokonságba. Ezek a törekvések nem veszik figyelembe az időbeli és térbeli 
távolságokat, és a szavak véletlenszerű összecsengése alapján vonják le következtetéseiket. 

A nyelvrokonság megállapításához többféle bizonyítékot kell összegyűjteni: a szabályos 
hangmegfeleléseket (erről majd a középiskolában fogsz tanulni), az egyeztetett szavak je
lentésének megfelelését, illetőleg az eltéré s eknek a jelentésváltozások törvényszerűségeivel 
való magyarázatát. Bizonyíték továbbá a nyelvek szerkezetbeli egyezése, illetve az alap szó
készlet szavainak egyezése. 

Az előzőekben felsorolt módszerek eredményei alapján a Magyar Tudományos Akadé
mia (MTA) állásfoglalása szerint a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik, amely  
az uráli alapnyelvből fejlődött ki. Nyelvünk mai rokonai nyilván azok a népek, amelyek – er  
ről történelemből már tanultál – a magyarokkal azonos őshazából sodródtak Európa vagy 
Ázsia másmás részei felé.

1.   Mely nyelvek a legközelebbi nyelvrokonaink a MTA állásfoglalása szerint?

URÁLI NYELVEK

SZÖLKUP

UGOR NYELVEKFINN-PERMI 
NYELVEK

OBI-UGOR 
NYELVEK

FINN-VOLGAI 
NYELVEK

KAMASSZ

HANTI (OSZTJÁK)MARI (CSEREMISZ)

PERMI NYELVEK
UDMURT (VOTJÁK)
KOMI (ZÜRJÉN)

MAGYAR

MANYSI (VOGUL)

NYENYEC
ENYEC
NGANASZAN

MATOR
TAJGIKOJBÁL

LAPP (SZÁMI) VOLGAI  
NYELVEK

FINN
ÉSZT

INKERI

KARJALAI

VÓT

VEPSZE

LÍV

MORDVIN
MERJA
MUROMA

KARAGASSZ

FINNUGOR NYELVEK

ÉSZAKI SZAMOJÉD  
NYELVEK

DÉLI SZAMOJÉD 
NYELVEK

SZAMOJÉD NYELVEK

BALTI-FINN NYELVEK
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MATOR
TAJGI

KARAGASSZ

2.  Mi lehet az oka a nyelvrokon ság és 
a nyelvtípus összetévesztésének?

3.  Állapítsátok meg a nyelvi tapaszta la tai
tok alapján, milyen nyelvtípusba tartoz
hat az általatok tanult idegen nyelv! Pél
dákkal indokoljatok!

A nyelveket a nyelvrokonságtól függetlenül csoportosítjuk aszerint is, milyen sajátosságok 
fi gyelhetők meg nyelvtani rendszerükben. A több ezer éves különélés során az azonos 
ősnyelvből származó nyelvek annyira eltérhetnek egymástól, hogy ma már nem feltétlenül 
tartoznak egy nyelvtípusba. Például az orosz nyelvnek igen gazdag ragozási rendszere van, 
míg a vele rokon angolban alig vannak végződések. Persze az is előfordul, hogy a nem 
rokon nyelvek nyelvtani szerkezete hasonlíthat egymáshoz, pl.: a japánban és a magyarban 
egyaránt a családnév után használják az utó
neveket. A nyelvrokonság és a nyelvtípus össze
tévesztése vezethetett többek között a holt su
mér nyelvnek a magyarral való alaptalan roko ní
tásához.

A következő táblázatból a nyelvek alapvető típusait ismerheted meg.

ALAPVETŐ NYELVTÍPUSOK

Izoláló
(elszigetelő)

Agglutináló
(ragasztó)

Flektáló
(hajlító)

Mondat-
alkotás

Változatlan szótövek 
egymás mellé helyezése

A ragok helyezik a mon
datba a szót

Nyelvtani 
viszonyok 
kifejezése

A segédszók, a hang súly 
és a szórend segítsé gé
vel

Szótőhöz ragasztott 
toldalékokkal

A szótő megváltoztatá
sá val

Nyelvek kínai, maláj, indo néz, 
vietnami

magyar, szuahéli, japán, 
grúz

német, angol, spanyol, 
arab

Példák indonéz: saya = én, 
tahu = tud, 
sudah = régen,
saya tahu = tudok,
saya sudah tahu = 
tudtam

magyar egy szóalak: 
szeretlek
De! angol: I love you, 
orosz: я люблю тебя 
[já jubjú tyibjá]

német: ich singe = 
énekelek, ich sang = 
énekeltem, die Tochter = 
a lánya, die Töchter = 
a lányai
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Állandóság vagy változás

Biztosan emlékszel az 5. évfolyamos nyelvtankönyvedben a kommunikációs folyamat 
illusztrációjára. 

A kérdést feltevő lány kommunikációjában a nyel
 vet használja kódként. Bár a fi ú gesztust is alkal
mazhatna kódként: bólintást vagy fejrázást, de fel
tehetően ő is a nyelv segítségével beszél a lány hoz. 

A nyelv és a beszéd kölcsönösen feltételezik egy
mást. A nyelv a beszéd alapja, a beszéd a nyelv alkal
mazása.

Minden nyelv magában hordozza, közvetíti és az újabb generációkra hagyományozza 
az emberek korábban megszerzett ismereteit, tudá s át, tapasztalatait. Ezt a feladatát azonban 
csak akkor tudja hosszú időn át teljesíteni, ha állandóságot mutat. A nyelv ugyanakkor 
szüntelenül változik is, hogy az élet új dolgait, jelenségeit meg tudjuk nevezni, s a nyelvtan 
is rugalmasan alkalmazkodik a kifejezés szük ségleteihez. A nyelv élete tehát egyszerre jelent 
állandóságot és változást. 

A nyelvtani rendszer változása roppant lassú folyamat. Évtizedek, évszázadok alatt megy 
végbe, hiszen a nyelvhasználók érdeke, hogy megértsék egymást. 

Nagyon szép példa a nyelv állandóságára, hogy még ma is érthető a 12. századi Halotti 
beszéd szövegének nagy része.

„Latiatuc feleym zumtuchel, mic vogmuc. Ysa pur es chomuv uogmuc…”
Valószínűleg így hangzott Bárczi Géza nyelvész szerint:
„Látjátuk feleim szümtükhel mik vogymuk. Isá pur es chomu vogymuk”.
Mai feltételezhető jelentése:
Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk? Bizony por és hamu vagyunk.
A szövegben azonban a nyelv változására is találunk példákat. A szavak hangalakja sokban 

eltért a maitól: szümtükhel – szemetekkel.
A szöveg későbbi szakaszában a pokolban szó így olvasható: pukulben. Abban a korban 

ugyanis még nem volt ban helyrag, csak a ben: ilosztben.

1.  Ismertesd az illusztráció alapján a kommuniká
ciós folyamatot! 
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Nyelvtani változásra példa: es adutta valá neki paraadicsumot házoá, odutta vala – adta 
vala – ma: adta.

Heon tilutoá űt igy fá gyimilcsétűl. Gye mon
doá neki, méret nüm eneik: isá, ki napon emdöl az 
gyimilcstűl, hálálnek háláláál holsz.

A szókészlet változásai azonban viszonylag 
rö vid idő alatt bekövetkezhetnek, akár néhány 
év alatt. 

Kérdések, feladatok

1. Olvassátok el Heltai Gáspár egyik, 1566ban írt fabuláját! 

Az ebről és az konc húsról

Egy eb szerencsére talála egy szép konc húst. Azt szájába vévén, által kezde úszni egy 
folyóvízen. Midőn a vízbe tekéntene, láta, hát egy szép konc hús vala a vízbe. Maga nem 
hús vala, hanem a szájabeli konc húsnak az árnyéka. És mikoron az árnyék után kapna 
a vízbe, kiesék a konc hús a szájából, és a víz alávivé, és ekképpen megcsalatkozék az eb, 
és bánkódván kiméne a partra.

ÉRTELME
E fabula megjelenti, minémű természetűek legyenek a telhetetlenek. Hogy nem tudnak 

megelégödni az Isten adta javaival, hanem ide s tova kapván, a más ember marháját 
vadásszák, és magoknak igyeköznek koporítani. De az Istennek akaratjából azt is elvesztik, 
ami azelőtt nálok volt.

 a) Milyen nyelvi változásokat fedeztetek fel a 16. századi szövegben?
 b) Beszéljétek meg, hogyan változott meg azóta az igeidők kifejezése!

2. Fogalmazzátok meg a fabula értelmét, tanulságát mai szóhasználattal!   

3.  Olvassátok el, majd „fordítsátok le” mai magyar nyelvre a legrégibb fennmaradt 
magyar szerelmes levél részletét, melyet 1525ben Thurzó Elek tárnokmester 
írt jegyeséhez, Széchy Tamás özvegyéhez, Székely Magdolnához!  

Szerelmes Magdalna asszony, hogy én oda hozjád nem mentem, ezt semmi idegenségre 
ne vegyed, mert embert senkit eremesben [szívesebben] nem látok náladnál, de tegnap 
meg irám, hogy oka vagyon mírt en oda Lindvába most nem mehetek, kit idő jártában 
megértesz. Azírt kérlek azon, én szerelmes atyámfi a, hogy ebből ne végy magadnak valami 
nehéz gondolatot, és egyébre ne véljed, mert szívem szerint kívánnálak látnia, volna es miről 
szóljunk elég ilyes dolgokról, ha helye és idő volna. Én azt értem, ki morhához bíztál, hogy 
csak te magad tudnád, hogy annak valami héja vagyon, azért a ravasz nép miá [miatt] kárt 
ne vallj, én a ti dolgotokat nem értem. Úr Isten tartson meg, én szerető Magdalnám, nagy jó 
egészségben, minket el se feledj.

2.  Próbáljátok meg felolvasni és értel
mezni a Halotti beszéd következő 
részletét! 

3.  Soroljatok fel olyan szavakat, ame
lye ket nagyszüleitek még nem hasz  
nálhattak gyermekkorukban! 
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A magyar szókincs

Egy nyelvet a szókincs, a nyelvtani rendszer és a hangrendszer határoz meg. A há
rom dolog közül a szókincs a nyelv legkevésbé állandó része, mivel nemcsak a belső 
változásoknak, hanem az idegen hatásoknak is ez van legjobban kitéve. A népek és 
nyelvek állandóan érintkeznek egymással, 
s ilyenkor kölcsönösen hatnak egymásra. 
Az évszázadok során a magyar nép is sok új 
tárggyal, eszközzel, cselekvéssel ismerkedett 
meg más népek jóvoltából, ezért új szavak 
kerültek a magyar nyelvbe. 

Minden nyelv szókincse – így a 
magyaré is – négy csoportra bontható: 
az ősi, a magyar eredetű, az idegen 
eredetű és az ismeretlen eredetű 
szavakéra.

A mai szókincsünkben több száz 
olyan szó található, amelyekről fel
te  hetjük, hogy  nyelvünk ősi sza vai. 
A család elődeink életében is meg ha
tározó szerepet töltött be. Nyel vünk
ben ma is honosak a következő ős
magyarkori elnevezések: atya, anya, 
fi ú, öcs, férfi , férj, nő, feleség, meny, vő, ipa 

(após), napa (anyós), rokon, apa, leány, ángy. Ez utóbbit sajnos kiszorította a német eredetű 
sógornő szavunk. 

Ezek leginkább a testrészek elnevezése: fej, 
homlok, szem, fül, száj, ajak, áll, váll, mell, kéz, 
könyök, haj, torok, ujj. 

Őseink íj és nyíl segítségével fenyő, nyír és 
 nyárfák között fogolyra, nyúlra vadásztak, de lőttek rókát, nyusztot, hódot. 

A számok közül ismert volt számukra az egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, húsz, harminc, 
száz, első, második. 

A tulajdonságok közül őseink megnevezték például az ifj ú, új, agg, vén, kemény, keserű, 
hosszú, sovány, vékony, fekete, jó, lassú, könnyű, meleg, mély mellékneveket.

A nyelv szakadatlanul teremt szavakat a változó, fejlődő természeti és társadalmi viszo
nyok, az értelmi fejlődés miatt szaporodó szükségletek kifejezésére. Ezek létrejöttében nincs 
idegen hatás.

Magyar eredetű szavaink egy része szóalkotással jön létre, a nyelvben már meglévő ele
mek felhasználásával. Szóalkotással napjainkban is keletkeznek új szavaink. Ezzel külön feje
zetben foglalkoztunk.

Belső szóteremtéssel teljesen új szavak alakulnak ki. Ilyenek például az indulatszók: aha, 
ajaj, ej, hahó, no, nono, pszt; a hangutánzó szavak: pukkan, zümmög, zakatol, csobban. Ide 
tartoznak a hangulatfestő szavak: ballag, bíbelődik, incifi nci, nyüzsög és az állathívogató, űző, 
terelő szavak: sicc, hők, cirecire, hess, ciccic, továbbá a gyermeknyelvi szavak: pipi, papi, 

1.  Elevenítsd fel történelmi isme re
teidet! Milyen népekkel voltunk 
hosszabb ideig kapcsolatban az 
el múlt évszázadok során? 

2.  Rajzolj le egy emberi testet! Írd be 
azo kat a testrészeket, amelyek meg
ne vezése ősi eredetű! 
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kuckuc, kukucs, hami, tente, mumus, 
paci. 

A magyar szókincs idegen elemei 
a következő csoportba sorolhatók: az 
idegen szavak, a jövevényszavak és 
a tükörszavak.

A tükörszavak esetében egysze
rűen lefordítják az idegen szót: be lát
ni valamit vö. német einsehen [ej n  
z éen]; átlényegülés vö. latin trans sub
stantiatio [transzszubsz tan ciá  ció]; ál
láspont vö. német Standpunkt [stand 
punkt].

Feltétlenül meg kell különböztetnünk a jövevényszavakat az idegen szavaktól. Idegen 
szavaknak tartjuk azokat a szavakat, amelyeken érezzük az idegenszerűséget: antikvitás, 
rakéta, stressz, pliszé, komputer, profi t stb.

A jövevényszavak, bár idegen eredetűek, annyira meghonosodtak nyelvünkben, hogy 
senki sem érzi idegennek őket, sőt gyakran alakilag is magyarosodtak.

A török nyelvből kerültek nyelvünkbe a főleg állattenyésztéssel, földműveléssel, öltöz
ködéssel kapcsolatos szavak: bika, borjú, kecske, tyúk, sajt, búza, árpa, őröl, gyümölcs, alma, 
körte, dió, szőlő, bor, borsó és a közigazgatással kapcsolatos szavaink egy része: basa, bég, aga, 
haramia, dutyi, harács, korbács, gyaur.

A szláv népek kulturális hatása a magyarságra hosszú ideig tartott. Tőlük kaptuk jó né 
hány, az államélettel, kereszténységgel kapcsolatos szavunkat: király, megye, paraszt, pénz; 
kereszt, szent, pap, karácsony. A család, cseléd, unoka, dajka, mostoha szavunkat is a szláv 
népektől tanultuk. A házban és a ház körül is léptennyomon szláv eredetű megnevezésekkel 
találkozhatunk: ablak, szoba, konyha, pecsenye, pince, abrosz, rozs, zab, kalász, bodza, málna, 
szilva, cseresznye, medve, bolha. 

Ha körbenézel az iskolában, sok olyan 
tárgy, fogalom vesz körül, sok olyan cselek
vést végzel, amelynek az elne ve zé sé ben 
latin szó bújik meg. Ilyen maga az isk ola 
szó, továbbá a kollégium, a kréta, tábla, diák, 
vakáció, tinta, papiros, professzor, lecke, ceru za, 
defi níció, diktál, artikulál, diskurál.

A német jövevényszavak honosodása a 
hon  foglalással kezdődött. Ezek főleg az ud
va ri, főúri városi és hadi élet foga lom köré be 
tar toznak: farsang, tánc, erkély, kas tély, to rony; 
polgár, borbély, pék, pintér, prém, érc; pisztoly, 
zsold, ostrom.

Magyarországon két különböző cigány nyelv van: a romani nyelv és a beás nyelv. 
A magyar és a cigány nemzetiség együttélése természetesen hatással volt – s még ma is 
hatással van – a nyelvekre is.

A magyar nyelvben viszonylag kevés cigány eredetű jövevényszó van. A cigány eredetű 
jövevényszavak számáról nincs egységes álláspont a nyelvészek között. A magyar nyelv 
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történetietimológiai1 szótárának (TESz.) szerzői 16 szót tartanak vitathatatlanul cigány ere
detűnek, Kakuk Mátyás viszont a Cigány közvetítésű jövevényszavak a magyar nyelvben című 
művében több mint 300 szót említ.

A TESz. által cigány eredetűnek tartott sza vak a következők:
ácsi ’<cigányzenészhez> állj, hagyd abba’
bibasz ’gyámoltalan’
csaj ’leány’
csór ’lop, szerez’
csóré ’meztelen’ 
dádé ’cigány’
devla ’Isten’
dilinós ’féleszű, bolondos’
duma ’beszéd’
góré ’üzletvezető, főnök’
kajál ’eszik’
lóvé ’pénz’
manusz  1. ’valamely bűncselekmény áldo zata’, 2. ’illető, ipse, pali’
more ’cigány férfi’
nyikhaj ’felelőtlen, megbízhatatlan férfi’
piál ’<szeszes italt> iszik
Kakuk Mátyás például a következőket is cigány jövevényszavaknak tartja: baró ’jó, na  

gyon jó, szép’, buznyák ’fillér, aprópénz’, verda ’szekér, kocsi’, csávó ’srác, gyerek’, dzsal ’megy’, 
kéró ’ház’.

A nyelvészeti szakirodalom által egységesen cigánynak tartott jövevényszavak mind
egyike szerepel értelmező szótárainkban, és mindegyik stílusminősítést is kapott, tehát 
egyiket sem használjuk semleges beszédhelyzetben. Bizalmas a csaj, a csór, a duma, 
bizalmas és tréfás a devla, bizalmas és pejoratív2 a nyikhaj szó. Népies besorolást kapott 
az ácsi, népies és tréfás a bibasz, népies és gúnyos a dádé, népies és kivesző a more szó.  
A kajál és a dilinós szavak tréfásak, a csóré szót pejoratív tájszónak minősítették. A Magyar 
értelmező kéziszótárban argó3 megjegyzés van három cigány eredetű jövevényszónál: 
góré, lóvé és manusz.

Sok olyan szavunk van, amely ismeretlen eredetű vagy az esetleges feltevéseket nem lehet 
tudományosan, megbízhatóan bizonyítani. Ilyen szavaink a következők: halk, handabanda, 
henceg, hancúrozik.

1 etimológia: a nyelvészetnek a szavak eredetével foglalkozó ága, szófejtéstan, szótörténet
2 pejoratív: rosszalló, lekicsinylő, becsmérlő
3 argó: tolvajnyelv; a bűnözők titkos csoportnyelve 

A Magyarországon élő cigány közösségeket három nagyobb csoportra szokták felosztani 
a kutatók a nyelvhasználat szerint: magyar anyanyelvű cigányok, oláh cigányok, beás 
cigányok. A magyar anyanyelvű cigányok már nem beszélik az eredeti cigány nyelvet,  
a nyelvcsere folyamata teljesen végbement. Az oláh cigányok a romani nyelvet beszélik.  
A romani nyelv 11-13 nyelvjárásra, dialektusra osztható. A legelterjedtebb romani dialektus 
a lovári. A beások a román nyelv egy régebbi változatát, az úgynevezett archaikus románt 
beszélik. A magyarországi beások által beszélt nyelvnek három nyelvjárása van: árgyelán, 
muncsán, ticsán. Ezek közül az árgyelán a legelterjedtebb.
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A cigány eredetű jövevényszavak leírásához felhasznált források:
 Orsós Anna (szerk.), 2015. A romológia alapjai. PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia 
és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs.
Kakuk Mátyás, 1993. A magyar nyelv cigány jövevényszavaiból, Magyar Nyelv 89,196–204.
 Benkő Loránd (főszerk.), 1967–1976. A magyar nyelv történetietimológiai szótára I–III. Aka dé
miai Kiadó, Budapest. 
Kemény István (szerk.), 2000. A magyarországi romák. Útmutató Kiadó, Budapest.

Kérdések, feladatok

1. Olvassátok el a következő szöveget! 

Nagy Tibornak és Nagy Tiborné Tóth Évának két gyermeke van: Emőke az idősebb, Csanád 
a fi atalabb. Emőke feleségül ment Kiss Tamáshoz, akinek az édesapja Kiss Imre, édesanyja 
Kissné Kozár Erzsébet és van egy húga, Szilvia. Csanád feleségül vette Takács Tímeát, akinek az 
édesapját Takács Istvánnak, édesanyját Takács Olgának hívják.

 a) Készítsetek családfát a nevek pontos feltüntetésével!
 b) Keressetek rokoni kapcsolatokat közöttük! Írjátok be a családfába színessel! 

Kije Takács Olga Csanádnak?
Kissné Nagynénak?
Kiss Szilvia Nagy Emőkének?
Nagy Tibor Takács Tímeának?
Nagy Csanád Kiss Tamásnak?
Nagynénak Takács István?

2. Készítsetek közösen gondolattérképet a magyar szókincsről! 

3.  Rajzoljatok le külön lapra egy emberi alakot! Írjátok be azokat a testrészeket, 
amelyeket ősi eredetű szavakkal nevezünk meg! 

4. Gyűjtsetek szavakat! Osszátok fel egymás között a feladatokat! 

 a) Hangutánzó szavak
 b) Hangulatfestő szavak
 c) Állathívogató, űző és terelő szavak
 d) Gyermeknyelvi szavak

5.  Rajzoljatok le egy tálat, amelyen olyan gyümölcsök találhatók, amelyeknek az 
elnevezése szláv eredetű!  

6.  Alkossatok egy rövid szóbeli szöveget, amelyben szerepelnek a következő török 
eredetű szavaink: bika, kecske, tyúk, aga, haramia, dutyi, gyaur, pecsenye! A szö
veg műfaját szabadon megválaszthatjátok.  
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7. Olvassátok el a következő regényrészletet! 

– Na, Gyamarzsák – mondta az orra alá piszkálva 
a dárdával –, hogy vagy, te bibas terek?

Hogy erre valamennyien nevetésre fakadtak, Dobó 
rászólt a cigányra:

– Ne hetvenkedjél, te! Hová való vagy?
A cigánynak egyszerre alázatossá lettyent a dereka.
– Mindenüvé, csókolom kezsitlábát, ahol mu zsi

káltatnak.
– Puskát javítani tudsze?
– Hogyne, naccságos vitézs uram. A leg rossabb puskát is úgy megre pa rálom én, hogy…
– Hát nézz el majd ezekben a na pokban Szigetvárra, a Török Bálint úr udvarába. Ott most 

akad munkád bő ven.

a) Kinek melyik művéből idéztünk?
b)  Melyik az a szó a részletben, amelyik biztosan cigány eredetű?
c)  Készítsetek szómagyarázatot a lettyent és a megreparál szavakhoz!  
d)  Jellemezzétek szóban a részlet alapján a cigány Sárközit, akiből a későbbiekben 

az egri vár hűséges védője lett!

A szókészlet rétegei napjainkban 

A nyelv használatában él. Egy magyar nyelv létezik ugyan, de ez a nyelv nem egységes. 
Különböző nyelvváltozatok alkotják, amelyek alapvetően különböznek egymástól szó és 
kifejezéskészletükben. A nyelvváltozatok összességét nemzeti nyelvnek nevezzük.

Az irodalmi nyelv és a köznyelv alkotja a normatív nyelvváltozatot, amely az egész nyelv
közösség számára mintaszerű és szabályokkal leírható. Az irodalmi nyelv főleg írott változat. 
Idetartozik a szépirodalmi nyelv, esszényelv, sajtónyelv stb. A köz nyelv hez soroljuk a színpadi 
nyelvet, a tanárok nyelvét, az utcai nyel vet stb.

A köznyelvtől vidékenként, földrajzilag vagy területileg különbözik a népnyelv. A nép
nyelv a nyelvjárások (nyugati, du nántúli, déli, tiszai, palóc, északkeleti, me  zőségi, székely) 
összessége. A nyelv já rá sokat főleg a hangtani jelenségek és a tájszók különítik el a köz és 

irodalmi nyelvtől. A tájszók lehetnek valódiak: 
pi tyóka ’burgonya’, paszuly ’bab’, makuka 
’napraforgómag’. A jelentésbeli tájszó a köz
nyelvi szótól nem alakjában, hanem je len té
sében tér el: bogár ’légy’, féreg ’farkas’, bilincs 
’seb’. Az alaki tájszó csak alakjában tér el a köz
nyelvi szótól: tik 'tyúk', lú 'ló', ídes 'édes', csaján 
'csalán', könyér 'kenyér', kanyál 'kanál', góla 'gólya'.

A társadalmi nyelvváltozatok a cso port
nyelvek, amelyeknek írott és beszélt változata 
is van. A cso portnyelvek közé tartoznak a szak
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nyelvek, a hobbinyelvek, a sportnyelvek stb.; az életkori nyelvváltozatok: gyermek nyelv, daj
kanyelv, diáknyelv, ifj úsági nyelv, argó, szleng.1 

A zsargonszók2 az ifj úsági nyelvben, a tol
vajnyelvben, a nagyvárosi szlengben fordul
nak elő. Olyan fogalmakat jelölnek, ame lye ket 
bizonyos társadalmi rétegek azért használnak, 
hogy összetartozásukat, másoktól való elkülönülésüket hangsúlyozzák: átráz, begyullad, milla, 
oksi, penge, telcsi, csekkol, el van havazva. Tapad a hálóra, mint pók a fonálra. Parkolópályára 
helyezem a pilláimat. Eldobom az agyam. Halványlila gőzöm sincs.

A szaknyelvek sajátossága a szakszók hasz ná lata. Ezek a kifejezések olyan fogalmakat 
je   löl nek, amelyek egyes szakmákban, tudo
mány  ágakban általánosak, nélkülözhetetlenek. 
Annyiféle szakszókészlet van, ahányfajta szak
ma, tu do mányág: koleszterin, olajcsere, ten ge
lyesen szimmetrikus stb.

Kérdések, feladatok

1.  Magyarázzátok meg, kire mondják, úgy ordít, mint a fába szorult féreg! Egyálta
lán, mi lyen féreg tud ordítani? 

2.  Írjátok le Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének a részletét köznyelvi
sza vak kal!   

Édesanyám délebéd után mindjárt elment egy zsák
kal pityókát ásni, s nekem egy jó halom csöves tö rök
búzát hagyott hátra, hogy én azt lefejtsem, amíg es 
tére hazajő. Egy kis zsúpfedeles házban laktunk, 
ame lyik a kertek tetejében feküdt, a Hargita felőli ré
szen. Mivel napfényes őszi idő volt, még az ablakot 
is kinyitottam, hogy azon a friss levegő jöhessen bé
felé bátran. Aztán a ház közepébe gyűjtöttem a tö
rök búzacsöveket egy rakásba, melléje egy üres vékát 
helyeztem a földre, s magam egy rostával béültem 
ügyesen a kettő közé: a rostát vettem az ölömbe, s do
loghoz láttam.

3.  Gyűjtsétek össze az általatok leggyakrabban használt diáknyelvi szavakat, kife
jezéseket! Készítsetek diákszótárt!   

1 szleng: nagyvárosban kialakuló, alvilági elemektől átvett szavakkal tarkított nyelv
2  zsargon: valamely társadalmi réteg vagy szakma sajátos, más nyelvi változatoktól főleg szó kin
csében elkülönülő nyelvhasználata

1.  Olvassátok fel az alaki tájszók köz
nyel vi megfelelőit! 

2.  Fordítsátok le a bekezdés kiemelt 
szavait, mondatait! 
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Az információrobbanás hatása a nyelvünkre

Régebben az idegen szavak átvétele a né
pek érintkezésén alapult. Később a tudomány, 
a technika fejlődésével is terjedtek az idegen 
szavak. Napjainkban a kereskedelem, a szóra
koztató és a szolgáltatóipar is termeli az idegen 
szavakat, nem is beszélve az informatikai vív
mányok széles körű elterjedéséről. Gondol junk 
csak a diszkó, a CD, a digitális, a me nedzsment vagy 
az email szavakra!

Az idegen szavak megítélésében két szél ső 
séges nézet alakult ki. A puristák min den ide
gen szót tűzzelvassal irtanának. Ők a nyel vünk 
magyarságát féltették és fél tik az ide gen ha
tástól. A liberalizmus hívei az ide gen szavak át
vételében a nyelv gazda go dá sát látták és látják. 

Az idegen szavak esetében a szükségesség 
és a hasznosság elvét kell szem előtt tartanunk. Feltétlen mérlegelnünk kell, hogy milyen 
célra, mikor, kivel folytatott kommunikáció alkal mával használjuk az adott idegen szót. Arra 
azonban ügyeljünk, hogy ne zavarja a megértést, és ne szorítson ki magyar szót!

Az idegen szavaknak felhasználásuk szerint három csoportja van:
– szükséges, használandó;
– használható, de nem szükséges;
– szükségtelen, kerülendő idegen szavak csoportja.
Szükség van az idegen szóra, ha nincs magyar megfelelője: televízió, magnetofon, stressz, 

vitamin; ha magyar megfelelője nehézkesebb, pontatlanabb: antikvitás, oxigén, profi t; ha 
népeket, tájakat idéz: gejzír, gondola, mecset, piramis, pizza, szauna.

Használható – de nem feltétlenül – az idegen szó, ha elterjedt a magyar megfelelője. 
Pl.: autó = gépkocsi, bicikli = kerékpár, fotó = fénykép.

Mikor kell kerülnünk az idegen szó használatát? Ha teljes értékű magyar megfelelője van: 
shop – bolt, projekt – terv, dizájn – formatervezés; menedzsel – támogat, klikkel – kattint, lízingel 
– bérel.

Nagy a felelőssége a médiának. Sajnos gyakran feltűnnek sláger idegen szavak. Az olva
sottakat, látottakat az érintettek interpretálják, a grémium összeül, a példa eklatáns. Sokszor 
csak az Idegen szavak és kifejezések szótárának segítségével érthetjük meg honfi társaink 
beszédét.

Kérdések, feladatok

1. Milyen tájakat, országokat idéznek fel a szövegben szereplő jövevényszavak? 

2. Magyarázd meg a szövegben előforduló sláger idegen szavak jelentését! 
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A szóalkotás
„Gyarapítani szeretnők szókincsünket, nem apasztani. 

…nem riadunk vissza egy új szó alkotásától sem,…”
Kazinczy Ferenc 

Az előző fejezetben az ismereteid megszerzése közben te magad is tapasztaltad, 
hogy nyelvünk állandó változásban van. A világ változásainak, az emberek gondolkodá 
sának, a tudománytechnika fejlődésének következtében rengeteg új fogalom és tárgy 
születik. Ezek megnevezése természetes igényünk. Ezt a természetes igényt igyekszik 
kielégíteni a nyelv a maga sajátos eszközeivel, a szóalkotás különböző módjaival. Ezek
kel a szóalkotási módokkal fogunk foglalkozni ebben a fejezetben.

Az összetett szavak helyesírásának fontos szabályaival is megismerkedhetsz. Ismét rá 
jössz majd arra, hogy az anyanyelvi ismereteid mennyit segítenek abban, hogy töké le
tesedjen a helyesírásod. Ehhez azonban sok gyakorlásra is szükséged lesz.
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A szóösszetételek típusai

Az egyik legfőbb szóalkotási mód a szó összetétel. 
Ekkor két szót egyetlen szóvá illesz tünk össze. Az így 
keletkezett nyelvi egység az összetett szó. A következő 
szöveg kiemelt sza vai összetett szavak.

Annamária tanítás után bement az iskolai könyv-
tárba.  Belépett az olvasóterembe. Le vette a köny-
vespolcról az Életrajzi lexikont. Hiá ba la poz gatott, nem 
találta a keresett zeneszerzőt. A könyvtáros odalépett 
hozzá. Azt javasol ta a kislánynak, nézzen utána a Zenei 
lexikon ban. Végre sikerrel járt. Elővette a jegy zetfüzetét, 
és fel írta a legfontosabb adatokat. Munkája vé gez tével 
visszatette a kötetet a könyv állványra.

Az összetett szó két fő része az előtag és az utótag. 
olvasó|terem cseppkő|barlang festék|szaküzlet

      
 előtag utótag előtag utótag előtag utótag

      
egyszerű szó összetett szó egyszerű szó egyszerű összetett szó

nyersanyag|lelőhely 

      
összetett szó összetett szó

Az összetett szavak előtagja és utótagja között a mondatokban előforduló szószer ke
zetekhez hasonló viszony, alá és mellérendelés fedezhető fel.

Kétnapos találkozót rendeztek az országjáró diákok Szegeden.
A kiemelt összetett szavak szerkezetében az a közös, hogy az előtag az utótagnak vala

milyen bővítménye. Az utótag egyben az összetett szó alaptagja is.

Milyen bővítmény az előtag?
  kétnapos  Hány napos?  mennyiségjelző
  országjáró  Mit járó?  tárgy

Tehát a kiemelt és „elemzett” szavak alárendelő összetett szavak. Az egybeírt igekö
tős igék is alárendelő összetett szavak.

1.  Fogalmazz megállapításokat az össze tett szavak szer
kezetéről az ábrák alapján!

Az összetett szó jelentése gyakran nem puszta összege az előtag és az utótag jele n-
tésének, hanem több vagy más. A porhintés például nem a por hintése, hanem hamis 
látszat keltése. A kutyaszorító sem egy ebet szorító szerkezet, hanem szorongatott 
helyzet.
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A nagy hercehurca közepette senki sem vette észre a limlomok között tipegő-topogó 
kisfi út.

A kiemelt összetett szavakban az előtag és az utótag között nincs semmiféle gramma
tikai kapcsolat. Ezek a mellérendelő összetett szavak.

Kérdések, feladatok

1. Olvasd el a következő szöveget!

A 18. század végén és a 19. század első évtizedeiben lezajló nyelvújítás legfőbb célja 
a szókészlet bővítése és ezáltal a nyelv kifejezőerejének növelése volt. A nyelvújítási 
mozgalomban résztvevők többféle eljárást alkalmaztak a magyar nyelv szókincsének 
gazdagítására. A legtöbb szót szóösszetétellel alkották: betű + rend = betűrend, nap 
+ fogyatkozás = napfogyatkozás, víg + játék = vígjáték.

A nyelvújítási szavaink között akadtak olyan szóösszetételek, amelyek bár nem 
magyarosak, mégis gyökeret vertek a köznyelvi szóhasználatban: cső + orr = csőr, 
könnyű + elméjű = könnyelmű, rovátkált + barom = rovar.

Voltak azonban olyan szavak is, amelyeket a nyelvújítók legnagyobb igye ke
zete ellenére sem fogadták el a magyar emberek: evéskiváncs = étvágy, pénzcsürnök 
= bankár, életfekvés = sors, nőtövény = palánta, tevepárduc = zsiráf, dalabáj zenér 
= fülemüle, popont = kettőspont, emember = művelt ember.

A nyelvújítási mozgalom résztvevőinek hatalmas erőfeszítése sikerrel járt. Bár az ál
taluk alkotott szavaknak egy része eltűnt, de a megmaradtak ezrei nélkül elképzelni 
sem tudnánk mai nyelvünket.

 a) Legyél nyelvújító! Milyen magyar nevet adnál a Facebooknak? 
 b)  Mi lehetett a nyelvújítók szótárában a gőzpöfögészeti tovalökdönc és 

a nyaktekerészeti mellfekvenc? 
 c) Milyen szóösszetételből keletkezhetett a talaj szavunk? 

2. T. 14. 

A szóösszetétel a szóalkotásnak az a módja, amelyben két vagy több szót 
egyetlen, új jelentést hordozó szóvá illesztünk össze.

A szóösszetételek lehetnek alárendelő vagy mellérendelő összetételek.

Az alárendelő összetett szavak előtagja az utótag alárendelő bővítménye. Az utó
tag az alaptag, amellyel az előtagra rákérdezhetünk. Az előtaggal szerkesztett 
válaszból derül ki, hogy milyen alárendelő viszony van a két tag között. Toldalékot 
csak az utótag kaphat.

A mellérendelő összetétel két azonos szófajú szó összeillesztésével jön létre. 
Előfordulnak közöttük viszont olyan lazább szerkezetű összetételek, amelyeknek 
mindkét tagja felveszi a toldalékot (sütök-főzök, sütne-főzne).

!
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Az alárendelő szóösszetételek és helyesírásuk

Az alárendelő szóösszetétel előtagja alá van rendelve az utótagnak. Ezeket a mondaton 
belül létrejött összetételeket az elő és az utótag közti szószerkezeti viszony szerint 
csoportosítjuk. Így megkülönböztetünk: alanyos, tárgyas, határozós és jelzős alárendelő 
szóösszetételt. Az alárendelő típusú összetett szavak alárendelő szószerkezetekké ala kít
hatók át, pl.: autómentő (≈ autót mentő), szélvédett (≈ széltől védett), iskolaudvar (≈ iskolának 
az udvara) stb.

Aszerint is vizsgáljuk az összetételeket, hogy a szószerkezeti viszonynak vane nyelvi je lö
lője. Ez alapján van jelölt és jelöletlen szóösszetétel.

Az alárendelő összetett szavak

Fajta Meghatározása Példák

Jelölt Jelöletlen

Alanyos Az előtag az utótag alanya. _______________________________ mennydörög,
madárlátta

Tárgyas Az előtag az utótagnak a tárgya. egyetért,
helytáll

favágó,
szókimondó

Határozós Az előtag az utótagnak valamilyen 
határozója.

újjászületés,
síkraszáll

társszerző, 
gyorsúszó

Jelzős Az előtag az utótagnak valamilyen 
jelzője.

hazámfi a,
hétvége

jótett,
madárdal

Az alárendelő összetételek között gya
kori az olyan, amelyben az előtag az utó
tagnak alá van rendelve, de az alá ren de lő 
viszonyt nem lehet egyértelműen meg
határozni. Eze ket csak körülírással, bő
vebb magyarázattal tud juk értelmezni. 
Ezeket az összetett szavakat jelen téssű
rítő összetételnek nevezzük. Pl.: víz fes ték 
= vízzel használható festék, fény so rom pó 
= fényjelzést adó berendezés, sarokház = 
sar kon álló ház, zenegép = ze nélő gép stb. 
H. 111. 

Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek helyesírásával A magyar helyesírás szabályai 
tizenkettedik kiadás 105–119., valamint a 129., 132. és a 134–136. szabálypontja foglalko
zik. Nézzük meg néhány alapvető szabály kivonatát!

H. 105.  Az alanyos, a minőségjelzős és a mennyiségjelzős szókapcsolatok tagjait általában 
különírjuk egymástól, például: (a) számítógép ellenőrizte (adatok), általános iskola, öt 
ujj stb. 
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Ha azonban a tagok együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelen
tésének együttese, akkor egybeírjuk őket, például: botcsinálta = képzettség nél kü li, 
nyakatekert = bonyolult, forgószél = szélfajta, holtág = folyóé, öttusa = sport ág, 
nyolcszög = síkidom.

H. 106.  A raggal jelölt tárgyas, határozós, valamint birtokos jelzős kapcsolatok tagjait álta
lában különírjuk egymástól, például: könyvet ír, virágot ültet; külföldre utazik, agyag ból 
készít; a diákok könyve, a ház ablakai.

Ha azonban a jelölt tárgyas, határozós és a személyjellel ellátott birtokos jelzős 
kapcsolatnak a jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének együttese, 
akkor egybeírjuk őket, például: egyetért = azonos véleményen van, idejétmúlt = el
avult, napraforgó = növény, semmirekellő = haszontalan, tökkelütött = bu ta, vásárfi a 
= ajándék.

H. 110.  A jelöletlen tárgyas, határozós és birtokos jelzős kapcsolat tagjait mindig egybeírjuk, 
például: autómentő, munkavállaló; áldozatkész, hátúszó; gépkocsifényszóró, iskola
udvar. 

H. 112.  Ha egy tulajdonnév egy köznévvel vagy egy melléknévvel jelöletlen összeté 
telt alkot, kötőjellel kapcsoljuk össze őket, például: Afrikakutató, Petőfi szobor; Her
kules erejű.

H. 116.  Anyagnévi jelzős kapcsolatban az előtag azt jelöli, miből készült az utótagként meg
nevezett dolog. Az anyagnévi jelzőt egybeírjuk a nem összetett főnevekkel, példá
ul: aranygyűrű, faburkolat. Ha azonban az anyagnévi jelzős kapcsolatnak valamelyik 
vagy mindkét tagja összetett szó, az anyagnevet különírjuk a jelzett szavától, példá
ul: bőr pénztárca; műanyag padlóburkolat. 

H. 117.  Ha két szó kapcsolatában az előtag egyszerű tőszám
név (illetve a sok, több, fél szó), az utótag pedig egy i, 
ú, ű, jú, jű, s, nyi képzős egyszerű szó, akkor a ta
gokat egybeírjuk, például: harmincnapi, egyoldalas, két
hónapos, sokmillió, többoldalas, húszfőnyi. Ha azonban 
akár az előtag, akár az utótag, akár mind a kettő össze
tett szó, akkor különírjuk, például hat vegyértékű, száz 
hektoliternyi; tizenkét emeletes, negyvennyolc órás; het ven
öt centiméteres, ötvenhét másodpercnyi. 

H. 129.  Az olyan szókapcsolatokat, amelyekben az előtag önálló szóként nem használatos 
(al, bel, elő, ét, gyógy, kultúr, kül, pót stb.), mindig egybeírjuk, például: alelnök, 
belföld, előtag, étlap stb.

1.  Fogalmazz meg egy általános szabályt a H. 116. és a H. 117. szabálypont alapján! 
Vesd össze az elgondolásaidat a H. 115. szabálypontban leírtakkal!
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H. 132.  A fajta, féle, nemű, rét, rétű, szerű stb. utótagokat egybeírjuk a közszókkal, pél
dául: másfajta, tízféle (de: 10féle) gipszszerű. Felsorolásban kötőjellel utalunk az el
maradó közös, csak az utolsó taghoz hozzáfűzött utótagra, például: bükk, mogyoró 
és nyírfafélék.

H. 133.  A tulajdonnevekhez a fajta, féle, forma és a szerű kötőjellel kapcsoljuk, például: 
Illyésfajta, Eötvösféle, Győrforma, Petőfiszerű.

H. 135.  A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk egynéhány ala
nyos, minőségjelzős, jelölt határozós és jelölt birtokos jelzős kapcsolat tagjait, pél
dául: dérlepte, molyrágta, szúette; fiatalkorú, jótett, útitárs; célravezető, kézhez vétel, 
lényegbevágó; holdtölte, napkelte, tojásfehérje. 

H. 136.  A kialakult szokást megtartva néhány olyan (rendszerint jelentésváltozást is muta tó) 
ó, ő képzős előtagú kapcsolatot is egybeírunk, amelynek valamelyik tagja maga is 
összetett szó, például: bevásárlóközpont, forgószínpad, vendéglátóipar.

H. 139.  A két egyszerű közszóból alakult alárendelő összetételeket (akárhány szótagból 
állnak is) [bármilyen hosszúak] egybeírjuk, például: asztallap, felezőegyenes mate
matikatanítás, paradicsomsaláta, televíziókészülék, teljesítménynövekedés. 

A kettőnél több szóból alakult, többszörös összetételeket hat szótagig egybeír
juk: cseppkőbarlang, mértékegységrendszer. A hat szótagnál hosszabb többszörös  
össze tételeket kötőjellel tagolhatjuk a 
két fő összetételi tag határán: könyv  
ritkasággyűjtemény, tornászcsa pat baj  
nokság. 

Különírjuk számos, mindig együtt használt, egységet alkotó állandósult szókap cso lat 
(szólás, szakkifejezés stb.) elemeit, például: állást foglal, szemet szúr, véget ér; dugába 
dől, lépre csal; főnévi igenév, virtuális tér. 

A szótagszámlálás szempontjai:

A szótagszámba nem tartozik bele a jel és a rag, illetve az -i képző. 

A szótagszámba – az -i kivételével – minden képző beletartozik.

Az igekötők közül – gyakorlati megfontolásból – csak a két vagy több szótagúakat 
tekintjük összetételi tagnak.

Az idegen előtagokat akkor vesszük külön összetételi tagnak, ha önállóan is hasz ná-
latosak, pl. miniszoknya, miniszoknya-viselet.

A szabályos, de túl hosszú összetett szavak helyett célszerű szószerkezetes megoldást 
keresnünk, pl.: tervezőiroda-vezető = tervezőiroda vezetője, gépkocsivezető-tanfolyam 
= gépkocsivezetői tanfolyam. 

2.  Miért kivételek ez alól a szabály alól  
a sakkkör típusú szavak?

nyelvtan8_2017.indd   74 2017. 04. 07.   13:37



75

Kérdések, feladatok

1. Írj mondatokat a H. 105. szabálypont mennyiségjelzős szóösszetételeivel!   

2. Magyarázd meg a következő összetett szavak jelentését! 

helytáll, jótáll, tagbaszakadt, ágrólszakadt, istennyila, bolondokháza

3. Alkoss anyagnévi jelzős kapcsolatokat az összetartozó szavakkal!   
arany, alumínium, fa, nejlon, gyapjú, kő, márvány

burkolat, pulóver, gyűrű, harisnya, padló, edény, fal

4.  Olvasd el a H. 118. szabálypontot! Ismertesd a társaiddal a lényegét! Ellenőrizd,
 hogy megértettéke! 

5.  Keresd meg a helyesírási szabályzatban, melyik pont foglalkozik a Jó, ha tudod!
ban megfogalmazottakkal! 

6. Mondj még példákat a H. 136. szabályponthoz! 

7. T. 15.

A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk

A 8. a osztály tanulói izegtek-mozogtak a helyükön. 
Csak itt-ott hallatszott néhány sóhaj. A szóbeszéd szerint 
ma nagy felelés várható az órán. Már-már úgy látszott, 
megvan az első felelő, de a tanár még mindig nem dön
tött. Oszkár ákombákomokat rajzolt egy lapra, hogy leve
zesse a feszültségét. Géza hányaveti módon ült a székén, 
ezzel is jelezni kívánta, őt aztán nem izgatja holmi csip-
csup felelés. Ági irult-pirult izgalmában, Sári meg kezét-lá-
bát nyújtotta, hogy felelhessen.

A fenti szöveg kiemelt szavai mellérendelő össze tett 
szavak. A mellérendelő összetett szavak tagjai egyen
ran gúak, azonos szófajúak és mondatbeli szerepűek, el
len  tétes vagy hasonló jelentésűek. Ismerd meg a mellé ren delő összetett szavak fajtáit és 
a hozzájuk kapcsolódó helyesírási szabálypontokat! A cso portosítás alapja a létrejöttük mód
ja.

Kettőzéssel születnek a szóismétlések, egyetlen szó megkettőzésével: addigaddig, már
már, csakcsak stb. H. 97. Ide soroljuk a tő ismétléseket 
is (fi gura etymologica): unosuntalan, végesvégig, körös
körül stb. Mindig kö tő jellel írjuk őket. H. 99.

1.  Mondjatok példákat ver sek
ből tőismétlésekre! 
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Az ikerítés az a szóalkotási mód, amikor az utótagban az előtagot ismételjük meg bizo
nyos hangbeli, alakbeli különbséggel. Az így létrejött új szót ikerszónak nevezzük, amely
nek jellegzetessége, hogy egyik össze tételi tagnak nincs jelentése. Vannak olyan ikerszók, 
amelyekben magánhangzóeltérés található a szótőben, pl.: gizgaz, mendemonda, dimbes
dombos stb. Akadnak ikerszók, amelyekben mássalhangzóeltérés van a szótő elején, pl.: 
ákombákom, irulpirul, IstaPista, tutyimutyi, cókmók stb. Magán és mássalhangzóeltérés 
fordul elő a következő ikerszókban: sürögforog, zenebona stb. Biztosan észrevetted, hogy 
vannak olyan ikerszók, amelyeket egybeírunk, másokat kötőjellel. Ennek okát a H. 103. sza
bálypontja indokolja meg:

a)  A mindkét tagjukon toldalékolható vagy eleve toldalékolt ikerszók elemeit kötőjellel 
kapcsoljuk össze, például: irulpirul, irultpirult; izegmozog, izegnekmozognak, izgő
mozgó; dimbesdombos; hébehóba; ímmelámmal; tyúkombúkom.

b)  A csak a végükön toldalékolható ikerszókat egybeírjuk, például: csigabiga, csigabigák; 
hercehurca, hercehurcát; limlom, limlomot, limlomos; mendemonda, mendemondák; 
terefere, tereferél; ugribugri, ugribugrik. 

Két szó összekapcsolásával keletkező összetett szavak egyik csoportjába az álikerszók 
tartoznak, pl.: ámulbámul, csillogvillog, dúlfúl, súgbúg stb. Tagjaik önálló alakú és jelentésű 
szavak, melyek rokon értelmű szópárokból tapadtak össze. Ezeket mindig kötőjellel írjuk, 
mivel a toldalékok mind a két taghoz járulhatnak, pl.: csillogóvillogó, súgnakbúgnak. 

A másik csoportot a valódi mellérendelő összetételek alkotják. Írásmódjuk elsősorban 
attól függ, hogy mennyire szoros a kapcsolat a tagjaik között. Ezzel a helyesírási szabályzat  
H. 101. szabálypontja foglalkozik. 

b)  Ha az egymásnak mellérendelt ta gok 
együttese mást jelent, mint külön külön, 
de mind a két tag felveszi a toldalékokat, 
akkor az összetétel laza, ezért elemeit kö
tőjellel kapcsoljuk össze: sütfőz, sütnekfőznek, sütöttfőzött, sütésfőzés; égföld, eget
földet; ideoda, idébbodább; stb. Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az egy formán tol
dalékolt szavakból álló mellérendelő összetételek tagjait akkor is, ha toldalék nélküli 
formájuk nem él összetételként, például: aprajanagyja (de nincs: aprónagy). 

c)  A már teljesen összeforrott, ezért csak második tagjukon toldalékolt mellérendelő 
összetett sza vakat egybeírjuk, például: rúgkapál, rúgkapálnak, rúgkapáló; búbánat, 
búbánatos; hadsereg, hadseregben; hányaveti, hányavetiek.

2.  Hogyan tudod eldönteni egy ikerszóról, hogy kötőjellel vagy egybeírandó? Bizonyítsd be 
példákkal! 

Különírjuk egymástól viszont ugyanannak a szótőnek különböző toldalékokkal 
ellátott alakjait: háztól házig, napról napra, örökkön örökké, jobbnál jobb, szebbnél 
szebb, kérve kéri, várva várt. H. 98.

3.  Gyűjtsetek az aprajanagyja szó össze   
tételhez hasonló szavakat! 
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Kérdések, feladatok

1.  Készítsetek egy nagyobb külön lapra gondolattér
képet a mellérendelő összetételek keletkezéséről,
fajtáiról és he lyesírásukról!  

2.  Olvassátok el a következő szöveget! Majd osszátok 
szét egymás között a feladatokat, és oldjátok meg 
őket! 

Szombaton nagy sütésfőzés volt nálunk. Vendégeket vár tunk ebédre. A család apraja
nagyja kint sürgöttforgott a konyhában. Öcsike addigaddig lábatlankodott közöttünk, 
amíg el nem törte anya kedvenc tálját. Gondolhatjátok, milyen zűrzavar támadt. Öcsiké
nél meg a mécses törött el.

 a)  Írjátok be a szövegben szereplő mellérendelő összetett szavakat a gon dol at
térképetekbe példaként!

 b)  Állapítsátok meg a mellérendelő összetett szavak szófaját!
 c)  Melyik, szövegben szereplő szavak képlete a következő: szt + k + k + j?
 d)  Mit jelent az eltörött a mécses szólás? Gyűjtsetek rokon értelmű szólásokat 

a jelentéshez!  

3.  Döntsétek el az alábbi szavakról, hogy szóismétlések vagy ikerszók! Csoporto
sítsátok őket a döntéseteknek megfelelően!   

hébehóba, nana, piff puff , néhanéha, csecsebecse, 
egyszeregyszer, hercehurca, hehe

4.  Fogalmazzátok meg, milyen összefüggés van a toldalékolhatóság és a mellé 
rendelő összetett szavak helyesírása között! Mondjatok példákat is! 

5. Tagoljátok a szókígyót valódi mellérendelő összetételekre!  

fi dresfodrosbúbánatostestilelkicsihipuhiugribugrirúgkapálideoda

6.  Válasszatok ki egy nemrégen lezajlott iskolai szabadidős tevékenységet, ami 
elnyerte valamennyiőtök tetszését! 

 a) Írjatok rövid beszámolót a közös élményetekről!
 b)  Tegyétek hangulatossá a szövegeteket mellérendelő összetett szavak, szó

ismétlések használatával! A feladat megoldásában segítenek a H. 97–99. sza
bálypontokban található példák.

7. T. 16.
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A szóképzés

A szóképzés, ahogyan az előző 
fejezetben olvastál már róla, a nyel
vünk egyik ősi sajátossága. A szó
képzés során az alapszóból a szótő 
után álló egy vagy több kép ző olyan 
származékszót hoz lét re, amelynek 
jelentése más, mint az alapszóé.

Az így keletkezett nyelvi egy sé
get képzett szónak nevezzük. A kö
vetkező szöveg kiemelt szavai kép
zett szavak.

A nyolcadikosok mindenki nél 
job  ban várják a tanév vé gét az is ko
lában. A sok tanulás, a felvé telikkel 
járó izgal mak után rájuk fér a 
meg érdemelt pihenés. Megfogadták, hogy a nyolc éve tartó barátságok még akkor sem 
szakadnak meg, ha különböző középiskolá ban folytatják a tanulmányaikat.

A kiemelt képzett szavak között vannak olyanok, amelyekhez egy képző járul.

jár   + ó  járó    foly(ik) + tat         folytat
ige + képző  melléknévi igenév  ige       + képző  ige
Akadnak olyanok is, amelyekhez több képző járul. Ezek a továbbképzett szavak.
tan      + ul         + ás          tanulás
főnév + képző + képző  főnév

Ha megvizsgáljuk az alapszók és a képzett szavak jelentését, megállapíthatjuk, hogy 
a képzett szó jelentése mindig megváltozott. A képzett szó szófaja azonban nem mindig 
változott meg. Nem változott meg: foly  folytat, megváltozott: jár  járó. Ez alapján 
a képző lehet szófajtartó (tat) és szófajváltó (ó).

Ősi képzőink többsége egyetlen hangból állt (pl.: -l, -s, -sz, -z, -d stb.). Az egytagú 
képzők egybeolvadásával képzőbokrok keletkeztek (pl.: -dos, -des, -dös stb.). A képzők 
között is találunk egyalakúakat (-i, -s, -nyi), kétalakúakat (-gat, -get; -ász, -ész) és 
háromalakúakat (-kodik, -kedik, -ködik).

Azt a szóalkotási módot, amelynek során egy már meglevő szóból képző 
hozzáillesztésével új, más jelentésű szót hozunk létre, szóképzésnek nevezzük. 
Az alapszó lehet tőszó (pl.: foly[ik] + tat  folytat) és lehet képzett szó (pl.: tan[ul] 

+ mány  tanulmány).
Megkülönböztetünk szófajtartó és szófajváltó képzőket.!
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A következő táblázat segítségével a szóképzés legfontosabb lehetőségeit, a leggyakoribb 
képzőket tekintheted át.

Az alapszó
szófaja

A képzett 
szó szófaja

A képzőfajták neve Példák

ige ige gyakorító (gat, get) 
mozzanatos (n, dul, dül) 
műveltető (at, et, tat, tet) 
szenvedő (atik, etik, 
tatik, tetik) 
visszaható (kodik, 
kedik, ködik) 
ható (hat, het) 

olvasgat, lépeget
kattan, kondul, rezdül
írat, festet, rajzoltat, kerestet
kéretik, 
hibáztatik
mosakodik, 
viselkedik
írhat, nézhet

ige névszó ás, és 
ság, ség 
at, et 
mány, mény 
tlan, tlen, talan, telen

írás, kérés 
barátság, segítség
fordulat, nézet
olvasmány, élmény
ártatlan, kéretlen

ige igenév főnévi igenév képzője: ni 
melléknévi igenév
képzői: folyamatos: ó, ő 
befejezett: t, tt 
beálló: andó, endő 

határozói igenév: va, ve, 
ván, vén

írni 

író (fiú), lépő (baba)
megírt (levél), látott (film)
tanulandó (lecke),
építendő (ház)
látva, nézve, 
látván, kérvén

névszó ige z 
l 
ít, sít 
ul, ül 

vajaz, sóz
gyalul, hegedül
szépít, erdősít 
sárgul, kékül

névszó névszó ka, ke, 
cska, cske 
s 
i 
ász, ész 
ság, ség 
tlan, tlen, talan, telen
ú, ű, jú, jű 
d 
dik 

apóka, nénike, 
lábacska, kezecske 
hajós, erdős, egyes 
kézi, pécsi, európai
vadász, méhész
barátság, egészség
sótlan, szakszerűtlen
orrú, fülű, ajtajú 
hatod, heted
ötödik
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Kérdések, feladatok

1.  Alkossatok példamondatokat, amelyekkel érzékeltetitek a következő igealakok
 közti jelentéskülönbséget!  

okoz – okol,   szemez – szemel,   soroz– sorol

2.  Fogalmazzatok meg helyesírási szabályokat a pél
dasorok alapján! Ellenőrizzétek a megoldá
sokat A magyar helyesírása szabályai 12. kiadása 
alapján! 

 a) számít, boldogít; barnul, zöldül
 b) északamerikai, keletalföldi, csendesóceáni
 c) Tiszaparti, Csepelszigeti, Széchenyihegyi
 d) Somogy megyei, Erzsébet hídi, Kossuth utcai

3.  Gyűjtsétek össze a Dunán átívelő budapesti hi
dak nevét!  

4. Keressetek a Scrabble táblán kirakott szavak közül képzetteket! 

5.  Versenyezzetek a csapatok között! Melyik csapat tagjai tudják a leghosszabb 
szót képezni a káposzta, illetve a tör szóból 11 perc alatt! 
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Ritkább szóalkotásmódok

A már megismert szóösszetételhez és szóképzéshez fogható termékeny szóalkotási mó
dunk nincs. A következő feladatok kapcsán megismerkedhetsz a ritkábban használt szóal
kotási módokkal.

A szóelvonás során hosszabb szavakból a képző elvonásával egy rövidebb, új szófajú 
szót hozunk létre. A példák alapján te is könnyen rájöhetsz, milyen szavak keletkeztek így: 
kapál  kapa, nagytakarítás  nagytakarít, piros  pír, bájcsegevés  bájcseveg.

Szóvegyülésről akkor beszélünk, ha két szó 
elemei szándékosan vagy véletlenül keverednek 
egymással. Így keletkezett az ordít és a kiabál sza
vunkból az ordibál, csupa és kopasz szavakból a 
kopasz, a zavar és kerget szavunkból a zargat, 
a rémítő és ijesztő szavakból a rémisztő, a csokor 
és bokréta szavunkból a csokréta.

A mozaikszóalkotás meglehetősen új szó al
kotási módunk. Leginkább tulajdonnevek, azon 
belül is intézménynevek körében terjedt el. Két 
fő típusa a betűszók és a szóösszevonás. A he 
lyesírásukkal a következő szabálypontok fog lal
koznak:
H. 285.  A betűszók (a magyarban, esetleg már az átadó idegen nyelvben) valamely több

szavas név elemeiből alakultak ki, kétféleképpen írjuk. 
a)  A tulajdonnévi magyar és idegen betűszóknak minden betűjét (a többjegyű

ek nek minden jegyét) nagybetűvel írjuk, mivel legtöbbször nagybetűvel kez
dett sza vakat képviselnek, például BKK [békáká] (= Budapesti Közlekedési Köz
pont), OTP [otépé] (= Országos Ta ka 
rékpénztár), UNESCO [uneszkó] (= Uni 
ted Nations Educational, Sci en  tifi c and 
Cultural Organization) [junájtid né sönz 
edjukésönöl szájentifi k end kálcsöröl organizésön].

b)  A közszói betűszók csupa kisbetűből állnak, mivel kis kezdőbetűs szavakat he
lyettesítenek, például: tbc vagy tébécé (= tuberkulózis), tv vagy tévé (= televízió).

H. 287.  A mozaikszóknak sem az alkotóelemei közé, sem a végére nem teszünk pontot.
H. 288. a)  A betűszókhoz a toldalékokat kö tő

jellel kapcsoljuk, és alakjukat mel lék
névképzős formában is meg őr zik, pél
 dául: ENSZbeli, FTCs, MÁVos. A nagy
betűvel írt tulaj donnévi be tűs zók vé
gén toldalékoláskor írásban nem nyújtjuk meg az a, e, ot, például: az MTAnak, az 
ELTEn, az ETOhoz.

H. 288.  A szóösszevonásokat, vagyis azokat a mozaikszókat, amelyek rövid (vagy rövidí 
tett) szavakból, kisebbnagyobb szórészletekből állnak, esetleg részben kezdőbe
tűk ből alakultak, kétféleképpen írjuk.

1.  Beszélgessetek arról, mi a feladata 
az UNESCOnak!

2.  Milyen intézményneveket rövidíte
nek a példákban előforduló betű
szók? 
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a)  A tulajdonnévi magyar és idegen szóösszevonásoknak csak az első betűjét ír
juk nagybetűvel, például: Helir (= Hírlapelőfi zetési Iroda), Műpa (= Művészetek 
Palotája). 

b)  A szóösszevonásokhoz és a szó sze
rűen (nem betűzve) kiejtett köznévi 
betű szók hoz a toldalékot egybeírjuk 
a kiejtett alakkal, például: Helirnél, 
Mavadtól; áfát, tévézik stb. Ha a tu
lajdonnévi szóösszevonásokhoz mel 
lék névképzőt kapcsolunk, a lét re jött 
szót kisbetűvel kezdjük, pél  dául: helir
beli, mavados. A nem csu pa nagy be
tűből álló szóössze voná sok ban meg
nyújtjuk a tolda lékok előtt az a, e, ot, 
például: Hungexpónál, Műpába.

Talán rohanó életünk az oka, hogy egyre több 
szavunkat rövidítjük. A szórövidülés ered mé nye 
 k ént lett a tulajdonosból tulaj, a pro fes szorból 
prof, a trolibuszból troli. Ettől a szó al kotási módtól 
nem mentes a ti nyelvetek, a diák nyelv sem.

Kérdések, feladatok

1.  Írd le, milyen új szavak keletkeztek szóelvonással a következő szavakból!  

gyorsírás, bérelszámolás, tapsol, távirányítás

2. Vajon milyen új szavak keletkeztek az alábbi szavak vegyüléséből? 

motor + hotel, csatorna + alagút, citrom + narancs 

3.  Készíts táblázatot, amiben rendszerezed a betűszók és a szóelvonások toldalé
kos alakjaival kapcsolatos helyesírási ismereteidet! 

4. a) Minek a rövidítései a következő mondatokban előforduló mozaikszók? 

Minden focirajongó az MTK–FTC örökrangadó eredményét próbálta megtippelni.
Kinga nővérét felvették az ELTE Bölcsészettudományi Karára.
A NAV ellenőrei bizonyos időszakonként vizsgálják a vállalkozások könyveléseit.
A tévé sok embernek jelent szórakozási lehetőséget.
A gyesen lévő anyukák délelőtt is gyakran sétáltatják kicsinyeiket.

b) Gyűjts olyan mozaikszavakat, amelyeknek ismered a jelentését! 

5. T. 17.

3.  Mondjatok diáknyelvi példákat a szó 
rövidülésre! 
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A szóalkotásról tanultak összefoglalása

A következő gondolattérkép segít rendszerezned a szóalkotási módokról tanult isme re
teidet.

Kérdések, feladatok

1.  Gyűjtsetek közösen 3 perc alatt minél több összetett, illetve képzett szót a to
vábbtanulással kapcsolatban! Beszéljétek meg, melyik szócsoportot melyikő
tök gyűjti és írja le!  

 a) Ellenőrizzétek egymás munkáját!
 b) Hasonlítsátok össze az eredményeteket a többi tanulópáréval!
 c) Karikázzátok be azokat a szavakat, amelyek csak a ti gyűjtésetekben szerepelnek!

2.  Beszéljétek meg, milyen típusú összetett szavakat írunk kötőjellel! Állításotokat példák
kal igazoljátok!  

Szóképzés

Szóelvonás

Szóvegyülés
Szórövidülés

Mozaikszóalkotás

Szóösszetételek

képzők

alanyos

tárgyas

jelzős

határozós szóismétlések
álikerszók

valódi ikerszók

ikerszók

Alárendelő Mellérendelő

SZÓALKOTÁS

szóösszevonásbetűszók
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Alsó tagozatban, valamint 5. és 6. évfolyamon sok fogalmazási műfajjal ismerked
tél meg: az elbeszéléssel, leírással, levéllel, jellemzéssel, de megtanulhattad az új írásbeli 
kommunikációs műfajokhoz – SMS, email, chat – kapcsolódó illembeli tudnivalókat is.  
7. évfolyamon a kiselőadás műfaji sajátosságaival, szerkezetével ismertettünk meg. Ezeket 
az ismereteket középiskolai és az azt követő tanulmányaid során is fel tudod használni. 

Ebben a tanévben az önéletrajzzal foglalkozunk. Ennek a műfajnak az elsajátítását 
sokszor fogod hasznosítani. Továbbtanuláskor, pályázatok írásakor, felnőttként egy mun
kahely megpályázásakor mindig mellékelned kell majd az önéletrajzodat. Hogy kedvező 
be nyo mást alkothassanak rólad, szükséged lesz a minél hajlékonyabb gondolatfűzésre, 
árnyalt mondatalkotásra, ahogyan ezt a mottónkban olvastad Déry Tibor gondolatai kö
zött. De szót ejtünk az internetes közösségi portálokról és a netikett legfontosabb sza
bályairól is. 

Reméljük, ezzel a rövid ismertetővel sikerült felkeltenünk az érdeklődésedet, s kedvvel 
fogod olvasni a fejezet szövegeit és megoldani a feladatait.

Szövegelünk
„Minél több szavunk van, minél hajlékonyabb a szófűzésünk,

árnyalatosabb a mondatunk, annál pontosabban gondolkodunk,
s minél pontosabban gondolkodunk, annál eredményesebben

küzdhetünk a létért, azaz kenyerünkért és eszméinkért.”
Déry Tibor
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Szövegelünk
Az önéletrajz 

Irodalomórán sok költő, író életrajzával megismerkedtél már. Az életrajz egy személy 
életének vagy élete jelentős eseményeinek elbeszélése származásától, születésétől a közlés 
idejéig, illetve haláláig. Az életrajzíró nem törekedhet a teljes életpálya apró részleteinek 
bemutatására. Az életrajz írásának célja többnyire meghatározza, hogy mit és milyen 
terjedelemben hangsúlyozzon. Előfordul, hogy az adott személy életének csak egy bizonyos 
szakaszát beszéli el. 

Hasonló a helyzet az önéletrajzzal, amelyben a 
be szélő személy önmagáról ír, önmagát mutatja be. 
Az önéletrajznak tükröznie kell írójának a legfőbb 
tu lajdonságait, ismereteit, különleges képességeit, 
érdeklődési körét, céljait. 

Napjainkban két alapvető önéletrajztípust használnak: a hagyományost és az amerikai 
(CV – curriculum vitae) tí pusút.

Az önéletrajz legfontosabb jellemzői

Hagyományos Amerikai típusú (CV – curriculum vitae)

Időrendi haladás a születéstől az önéletrajz 
írásának idejéig

Személyes adatok

Lényeges mozzanatok (pl.: iskolák) szerepel
tetése

Az iskolák (munkahelyek) felsorolása fordí
tott időrendű, jelentől a múlt felé

Célirányos megfogalmazás (az önéletrajz 
sajátos céljának megfelelő adatok közlése)

A céloknak megfelelő adatokat hangsú   
lyoz 

Tömör, választékos nyelvezetű
hármas tagolás (bevezetés, tárgyalás, 
befejezés)

Nincsenek mondatok,
szinte felsorolás, leltár jellegű

Személyes hangvételű Személytelen, távolságtartó

Elsősorban kézzel írott, de ha nyomtatott  
is, illik kézzel aláírni

Elsősorban nyomtatott, kevésbé fontos  
a saját kezű aláírás

Elképzelhető, hogy olyan középiskolába jelentkezel, ahol önéletrajzot is kérnek tőled.
A következőkben egy nyolcadikos tanuló által írt önéletrajz szövegén megismerheted  

a hagyományos önéletrajz egyes szerkezeti egységeit.

2.  Hasonlítsátok össze a hagyományos és az amerikai önéletrajz legfontosabb jellemzőit! 
Melyiket tartjátok előnyösebbnek? Miért?

1.  Gyűjtsétek össze, milyen cél ból 
íródhat egy önéletrajz!
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Önéletrajz

2001. január 17-én születtem Debrecenben. Édesapám,  
Szűcs József közgazdász egy banknál dolgozik csoportveze-
tő ként. Édesanyám, Szűcsné Végh Viktória főiskolát végzett. 
Most egy utazási irodánál idegenforgalmi ügyintéző. Egy lány- 
testvérem van, Melinda, aki óvodás. 

2008 óta a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulója vagyok. 
Angol tagozatra járok. Tanulmányi eredményem jó. Legjobban 
az angolt és a földrajzot szeretem. Ez a két tantárgy az erős-
ségem. Angolból megyei 2. helyezést értem el. Földrajzból vá-
rosi első helyezett lettem. 

Az előbb említett okok miatt adtam be jelentkezésemet a 
gimnázium angol tagozatára. Szeretnék majd angol–földrajz 
sza kos tanár lenni. 

Kedvenc időtöltésem az olvasás, főleg az útikönyveket szere-
tem, és a számítógépes kvízjátékokat. Rendszeresen sportolok. 
Az iskolai kosárlabdacsapat tagja vagyok. Szép eredményeket 
értünk el városi és megyei bajnokságokon.

Győr, 2016. január 10. 

Szűcs Balázs

Ha a leendő iskoládban külön kérik, hogy kézzel írt ön
életrajzot adj be, fogadd meg a fenti szerkezetet.

Balázs édesanyja munkahelyet szeretne változtatni.  
A következő hagyományos önélet rajzot készítette:

Hódmezővásárhelyen születtem 1975. szeptember 20án. Édesanyám magyar–tör té ne
lem szakos tanár. Édesapám, Zoltán Ferenc általános iskolai igazgató. Mind a ketten a Ker t
városi Általános Iskolában dolgoznak. Két testvérem van. A bátyám agrármérnök, a húgom 
zenepedagógus. 1999ben férjhez mentem. Férjem, Szűcs József. Balázs fiam 2001ben, 
Melinda lányom 2010ben született. 

Az általános iskolát 89ben kitűnő eredménnyel végeztem, majd a Kereskedelmi és 
Ven déglátóipari Szakközépiskolába iratkoztam be. Negyedik évfolyamon angolból közép
fo kú, németből alapfokú nyelvvizsgát tettem. 1993ban az érettségin kitűnő eredményt 
értem el, majd a Fazekas étteremben helyezkedtem el. Közben 2005ben felvettek a deb
receni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola levelező tagozatának tanító–kom
munikáció szakára. Jeles diplomámat 2009ben szereztem. 2014 óta a Debreceni Egyetem 
Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karán Turizmus szakirányú képzésen veszek részt, és 
2015től a Tengerszem Utazási Irodában dolgozom idegenforgalmi ügyintézőként. Ebben 
az évben angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tettem.

Szeretek utazni, megismerni más tájakat, embereket. Érdekelnek más népek szokásai és az 
életmódjuk. Könnyen teremtek kapcsolatot. A felmerülő problémákat gyorsan megoldom.

Úgy gondolom, képességeim lehetővé teszik, hogy az Önök utazási irodájánál dolgozzam.

Debrecen, 2016. május 20.
Szűcsné Végh Viktória 

3.  Mondjatok véleményt Balázs 
szövegalkotásáról! Milyen a stí  
lusa, nyelvezete?

Tanulmányi adatok 
(általános iskola)

Születési adatok,  
csa lád (szülők, 

testvérek)

Kiegészítő tevé keny-
sé gek (ér dek  lődési  

kör, szabadidő)

Dátum

Aláírás

A cél meghatározása
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Miután Balázs édesanyja megtudta, hogy a hagyományos önéletrajz helyett az új típusú, 
Europass [europasz] az elvárt önéletrajztípus, ennek megfelelően átírta a sajátját.

ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK

Név Szűcsné Végh Viktória
Születési név Végh Viktória
Születési dátum 1975. 09. 20.
Állampolgárság magyar
Cím(ek) Debrecen, Remény u. 9. III. 10.
Telefon +3652452567
Mobil +36305647794
Email vviktoria@debrecen.com

TANULMÁNYOK

2014– Debreceni Egyetem Agrártudományi 
 és Vidékfejlesztési Kar Turizmus szakirány
2005–2009 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
 levelező tagozat tanító–kommunikáció szak
1989–1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
 és Szakiskola

SZAKMAI TAPASZTALAT

2015– Tengerszem Utazási Iroda
 idegenforgalmi ügyintéző
 Irodai adminisztráció
 Értékesítés
 Kapcsolattartás az utasokkal
1993–2014 Fazekas étterem
 éttermi felszolgáló

NYELVISMERET

Angol – folyékony (állami felsőfokú C típusú nyelvvizsga)
Német – alapszint (állami alapfokú A típusú nyelvvizsga)

EGYÉB ISMERETEK

Számítógépes ismeretek: felhasználói szintű Word, Excel, internethasználat
B típusú jogosítvány

ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK

Természetjárás, utazás
Sport (tenisz)

Debrecen, 2016. május 25.
Szűcsné Végh Viktória 
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Kérdések, feladatok

1.  Hasonlítsd össze Balázs anyukájának kétféle önéletrajzát! Gyűjtsd össze, mik az
előnyeik és mik a hátrányaik!

2.  Melyik önéletrajztípust ajánlanád egy veled azonos korú diáknak? Tanácsodat 
érvekkel támaszd alá!

3. Készítsd el a kézzel írt önéletrajzodat!  

Az internetes közösségi oldalak 
Az elmúlt tanévek során már foglalkoztunk 

a modern kapcsolattartás különböző formáival.

A 21. század egyik nagy vívmánya az emberek közötti kapcsolattartás tekintetében 
a közösségi média megszületése és felemelkedése. A közösségi oldalakat arra találták ki, 
hogy az emberek megosszák egymással a gondolataikat, érzéseiket, helyzetüket. Viszony

1.  Értelmezzétek az ábrát!

szóbeli írásbeli

Modern kapcsolattartás

telefon
Skype

SMS

email chat

mobiltelefon

MMS

internet

2.  Egészítsétek ki az ábrát az általatok ismert más kapcsolattartási formákkal!  

Az önéletrajzod külseje is mesél rólad. Esztétikus betűkkel, olvashatóan írj! Kerüld az egyéni 
írásmódot, a nehezen felismerhető betűket! 
Különösen ügyelj a helyesírásra! A helyesírási hibáktól hemzsegő fogalmazás a tanu latlan sá-
got, igénytelenséget jelzi.
Ne legyenek benne áthúzások, satírozások, ne használj lefestőt sem javításhoz! Ha hibát fe-
dezel fel, írd újra az egészet! Ezért jó, ha először piszkozatban készíted el a beadandó ön-
életrajzodat.
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lag könnyű létre hozni az új tartalmakat, amelyeknek igen változatos a megjelenési formája, 
például szöveg, kép, hangzó anyagok vagy videoklipek. Ezeket egyszerűen el lehet juttat-
ni másokhoz, akik megjegyzést fűzhetnek hozzájuk. Mivel mindez az interneten zajlik, jól 
nyomon követhető és mérhető, például a megosztások, a megtekintések, illetve a lájkok 
(kedvelések, tetszikelések) számával.

A közösségi média – ez a rendkívül szerteágazó és dinamikusan fejlődő online tér – tehát 
olyan médiumok összessége, amelyet a felhasználók töltenek meg tartalommal. Bárki részt 
vehet benne, mivel ez egy olyan közösség, ahol a résztvevők mindenféle irányítás nélkül 
folytatnak egymással nyílt párbeszédeket akár egy kapcsolat kialakítása, akár a meglévő 
kapcsolat fenntartása végett.

A közösségi média többféle szolgáltatással áll az emberek rendelkezésére, pél dául: kö-
zös ségi oldalakkal, blogokkal, videó-, kép- és zenemegosztó portálokkal,1 inter netes fó ru-
mok kal, hírgyűjtő oldalakkal stb.

Ezek közül a szolgáltatások közül most a közösségi oldalakkal foglalkozunk, amelyek azon 
az elven működnek, hogy a felhasználó az ismerősei segítségével találja meg más isme-
rőseit az adott oldalon. Az internet erre kiváló lehetőséget nyújt, mivel az online jelenlét 
könnyebbé teszi a hálózatok kiépítését.

Beléphetsz klubokba, nyílt és zárt cso-
por tokba. Kapcsolatot tudsz tartani távol 
élő barátaiddal, rokonaiddal. A legjobb 
kö zösségi oldal sem pótolhatja azonban 
a személyes találkozások, beszélgetések élményét, amelyek nélkül nincs igazi barátság.

Az előnyei mellett sajnos sok hátránya is van egy-egy közösségi oldalnak. Adataid nagy 
része nyilvános, bárki láthatja képeidet, letöltheti magának saját használatra, ké ret len le-
veleket kaphatsz, nem kívánt reklámokkal bombázhatnak. Sajnos az is elő fordulhat, hogy 
álprofilok mögé bújt emberek zaklathatnak.

1 portál: számos más információforrás felé kiindulópontul szolgáló weboldal

3.  Beszélj társaidnak a tapasztala taid ról, ha tag -
ja vagy valamelyik közösségi oldalnak!
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Az internetes illemszabályokkal, a netikettel már ötödikes korodtól foglalkoztunk. Most 
tekintsük át a legfontosabb netikett irányelveket!

Mivel a társalgás során mindenkit a beszédstílusa és a mondandója alapján ítélnek meg, 
nem árt, ha átgondolod, amit írsz. Mindaz, amit egy közösségi oldalon keresztül közvetítesz 
magadról, az tökéletesen jellemez téged mások szemében.

A közösségi oldalak elsődlegesen szabálya a ,,ne idegesíts másokat”, vagyis a magán 
éle ted csak rád tartozik. Ne hozd zavarba a többieket azzal, hogy túl intim üzeneteket, 

fotó kat raksz ki az oldaladra! Gondolj arra, hogy szüleid, tanáraid is láthatják! Nem városi 
legen da, hogy előfordult, valakit azért nem vettek fel egy munkahelyre, mert vállalhatat
lan fotó kkal volt tele a Facebookadatlapja. Tudnod kell azt is, hogy az ilyen tartalmú közle
ményeiddel kiszolgáltatottá válsz.

A facebookozók sokaságának bosszantó szokásai közé tartozik még a különböző alkal
mazások, játékmeghívások küldözgetése is. Természetesen te kedvedre játszhatsz, láj kol
gathatsz rajongói oldalakat, de kíméld meg ismerőseidet a kéretlen meghívásoktól! Ha ér
dekli őket, maguk is rátalálnak.

Kérdések, feladatok

1. Emlékszel? Mit jelent, ha valaki az internetes üzeneteiben csupa nagybetűt használ?

2. Téged mi idegesít egy közösségi oldalon, amennyiben tagja vagy bármelyiknek?

3.  Fogalmazz meg egy olyan üzenetet az ismerőseidnek, amiben megkéred őket, 
ne küldjenek játékmeghívásokat!  

4. Gyűjts internetes illemszabályokat! 
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Fogalomtár

A fogalomtárban azokat a fogalmakat találod, amelyekkel 8. évfolyamon ismer kedtél 
meg. A címszón belül dőlt betűvel szedtük azokat a szavakat, amelyeket önálló 
címszóként is megtalálsz a fogalomtárban. A fogalomtárban szereplő fogalmakhoz 
tartozó példaanyagot az Összefoglaló táblázatokban találod.

alanyi alárendelő összetett mondat: Az az alárendelő összetett mondat, amelyiknek mel
lékmondata a főmondat alanyának szerepében álló távolra mutató névmást (az, olyan, 
annyi) fejti ki. A mellékmondat kötőszava a hogy vagy vonatkozó névmás.

alanyos szóösszetétel: Az alárendelő szóösszetétel egyik fajtája. Az előtag az utótagnak az 
alanya, ezért az előtagra az utótaghoz kapcsolt mi? kérdő névmással kérdezhetünk. Ez az 
összetétel az előtagon mindig jelöletlen, hiszen az alanynak a mondatban nincs nyelvi 
jele. 

alapnyelv: A különböző nyelvek közös sajátosságai, elemei alapján kikövetkeztetett ősi 
nyelv állapot. Például a latin alapnyelvre vezethető vissza a román, francia, olasz, spanyol 
nyelv.

álikerszó: A két szó összekapcsolásával keletkező mellérendelő összetett szavak egyik 
csoportja. Tagjai önálló alakú és jelentésű szavak, melyek rokon értelmű szópárokból 
tapadtak össze. Mindig kötőjellel írjuk, mivel a toldalékok mind a két taghoz járulhatnak, 
pl.: csillogóvillogó, súgnakbúgnak.

alárendelő összetett mondat: A két tagmondat között grammatikai kapcsolat van. A fő   
mon datban van, vagy kitehető egy távolra mutató névmás vagy határozószó, amit uta
lószónak nevezünk, s mivel ezeknek a szavaknak nincs tartalmas jelentésük, azt egy má
sik mondatban, a mellékmondatban fejtjük ki. A mellékmondat élén áll vagy kitehető  
egy kötőszó. Amilyen mondatrészi szerepben áll az utalószó, olyan alárendeléssel van  
dolgunk.

alárendelő szóösszetétel: Az alárendelő összetett szavak két önálló szó összetapadásával 
keletkeztek. Jellemzőjük, hogy az előtag az utótagnak mondattanilag alá van rendelve, 
annak alanyi, tárgyi, határozói vagy jelzői bővítménye. Az utótag (alaptag) és az előtag 
(bővítmény) közötti viszony lehet jelölt, vagyis az előtagon szerepelhet rag vagy jelöletlen: 
az előtagon nincs rag, de kitehető lenne.

állítmányi alárendelő összetett mondat: Az az alárendelő mondat, amelyiknek mellék
mondata a főmondat névszói vagy a névszóiigei állítmány névszói részének szerepében 
álló távolra mutató névmást (az, olyan, annyi) fejti ki. Ilyenkor az alany szerepében mindig 
névelős főnév áll. A mellékmondat kötőszava a hogy vagy vonatkozó névmás. Ha a fő
mon datban a távolra mutató névmás mellett névelős főnév áll, a mondat állítmányi alá
rendelés. Ebben az esetben ugyanis a névelős főnév az alany szerepében áll.

betűszó: A mozaikszó egyik fajtája, amely magyar vagy idegen nyelvű többszavas név kez
dőbetűiből alakult ki. Pl.: KSH (= Központi Statisztikai Hivatal), DE (= Debreceni Egyetem).
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csoportnyelvek: A magyar szókészlet társadalmi nyelvváltozatainak egyik fajtája. Ide tar
toz  nak: a szaknyelvek, a hobbinyelvek, az életkori nyelvváltozatok (gyermeknyelv, daj ka
nyelv, diáknyelv, ifjúsági nyelv, katonai nyelv stb.), az argó. Szókészletébe beletartoznak  
a szakszók és a zsargonszók.

diáknyelv: A magyar szókészlet társadalmi nyelvváltozatainak, a csoportnyelveknek az 
egyik fajtája, az életkori nyelvváltozatok egyike. Elsősorban a diákság összetartozásának 
érzékeltetésére alkotott szavak, szókapcsolatok jellemzik.

egyenes idézet: Az idézés egyik formája. Mások gondolatainak, mondásainak, írásainak szó 
szerinti megismétlése. Olyan összetett mondat, amelynek a főmondata az idéző mondat, 
a mellékmondata az idézet, amelyet idézőjelbe teszünk. Az idézőjelet az idézet kezdetén 
alulra, az idézet végén felülre tesszük.

ellentétes mellérendelő összetett mondat: Tagmondatai között valamiféle ellentét feje
ződik ki. A második tagmondat élén a következő kötőszók találhatók: de, azonban, ellen
ben, viszont. 

felszólalás: Valamilyen gyűlésen, tanácskozás előadott szóbeli véleménynyilvánítás. Felké
szültséget, megszerkesztettséget és felépítettséget igényel.

feltételes sajátos jelentéstartalmú mellékmondat: Úgy fejti ki a főmondat valamely 
mondatrészének tartalmát, hogy közben olyan körülményt, feltételt is megfogalmaz, 
amelynek bekövetkezésétől függ a főmondatban megfogalmazott esemény érvényre 
jutása. Logikai szempontból a két tagmondat között oksági viszony van, ami azt jelenti, 
hogy a feltételes mellékmondat az okot, a főmondat pedig az okozatot rejti magában. 
Jellegzetes és soha el nem maradó kötőszava a ha.

főmondat: Az alárendelő összetett mondatnak az a tagmondata, amelyikben valamelyik 
mondatrész szerepében egy távolra mutató névmás vagy határozószó áll vagy kitehető. 
Mivel ezek a szófajok nem rendelkeznek tartalmas jelentéssel, csak az utalószó szerepét 
töltik be, s az alárendelő mondat mondatrészi értékét jelölik ki. Az utalószó tartalmát a 
mellékmondat fejti ki.

függő idézet: Az idézés egyik formája. Olyan összetett mondat, amelynek főmondata az 
idéző mondat, mellékmondata a tartalmi idézet. A tartalom szerinti, azaz függő idézéskor 
viszont nem használunk idézőjeleket. Az idéző mondat igéjének alakja kijelentő módú és 
3. személyű.

hasonlító sajátos jelentéstartalmú mellékmondat: Úgy fejti ki a főmondat tartalmát, 
hogy közben valamihez hasonlítja. Kötőszava általában a mint, mintha.

határozói alárendelő mondat: A főmondat valamelyik határozójának szerepében távolra 
mutató névmás vagy határozószó áll mint utalószó, s ezt fejti ki a mellékmondat, melynek 
kötőszava leggyakrabban vonatkozó határozószó.

határozós szóösszetétel: A névszói előtag az utótagban kifejezett jelentéstartalom vala
milyen körülményét fejezi ki.

hír: Publicisztikai műfaj. Megbízható, tisztázott forrásból származó aktuális értesülés. Közli  
a közérdeklődésre számot tartó esemény, legfontosabb adatait: megnevezi az eseményt 
és annak résztvevőit, a helyszínt és az időpontot.
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hozzászólás: Előzetes felkészülés nélküli véleménynyilvánítás egy témában.

idegen szavak: A szókészlet eredet szerinti tagolódásának egyik csoportja. Olyan szavaink 
tartoznak ide, amelyek régebbi vagy újabb keletű kölcsönszavak.

ikerszó: A mellérendelő összetett szavak egyik fajtája. Az utótag az előtagot ismétli meg 
úgy, hogy bizonyos hangalakbeli különbséget alkalmaz. Egyik összetételi tagnak nincs 
jelentése. Helyesírásuk a toldalékolhatóságtól függ. Egybeírjuk őket, ha csak az utóta
got tudjuk toldalékolni: zenebonát, zenebonával, mendemondára, mendemondákkal stb.  
Különírjuk, ha egyik tag sem, vagy mindkét tag toldalékolható (vagy toldalékolt): csip
csup, dimbesdombos stb.

interjú: Publicisztikai műfaj. Nyilvánosságnak szánt beszélgetés. Témája valamilyen esemény, 
probléma, amelyet kérdésfelelet formájában közöl az interjú készítője (kérdező).

irodalmi nyelv: Normatív nyelvváltozat. A köznyelv választékosabb, igényesebb változata. 
Ez a változat jelentősebb témájú, kötöttebb szerkezetű, nyilvánosságnak szánt szóbeli 
vagy írásbeli közlésekben fordul elő. A köznyelv és az irodalmi nyelv között csak stílusbeli 
eltérésekkel találkozunk.

jelentéssűrítő szóösszetételek: Olyan alárendelő szóösszetételek, amelyekben az elő és 
utótag közötti alárendelő viszonyt nem tudjuk pontosan meghatározni. Ezeket valamiféle 
jelzős vagy határozós szerkezetekké próbáljuk meg átalakítani. Pl.: sarokház = sarkon lévő 
ház.

jelöletlen szóösszetételek: Az alárendelő szóösszetételek egy fajtája ilyen, azaz a szó szer
kezeti viszonynak nincs nyelvi jelölője. Mindig jelöletlenek az alanyos, a minőségjelzős  
és a mennyiségjelzős szóösszetételek. Pl.: nyakatekert, villámsújtotta (alanyos); kishitű, ver
ses kötet (minőségjelzős); húszéves, ötujjas (mennyiségjelzős). 

jelölt szóösszetételek: Az alárendelő szóösszetételek között akadnak olyanok is, amelyekben 
a szószerkezeti viszonynak van nyelvi jelölője. Tárgyas szóösszetétel: semmitmondó; hatá
rozós szóösszetétel: nyársonsült, birtokos jelzős szóösszetétel: szívszerelme stb.

jelzői alárendelő összetett mondat: A főmondatban a jelző szerepében álló névmást fejti 
ki a mellékmondat. Fajtái: a minőség, mennyiség, birtokos és értelmező jelzői alárendelő 
összetett mondat.

jelzős szóösszetétel: Az alárendelő szóösszetételek egyik fajtája. Az előtag az utótagnak 
minőség, mennyiség vagy birtokos jelzője.

jövevényszók: A szókészlet eredet szerinti tagolódásának egyik csoportja. Olyan idegen 
eredetű szavaink tartoznak ide, amelyek már meghonosodtak nyelvünkben.

kapcsolatos mellérendelő összetett mondat: Az első tagmondat gondolatát a második 
újabb gondolattal fűzi tovább, vagy kiegészíti azt. Leggyakoribb kötőszava az és.

kommentár: Publicisztikai műfaj. Valamely eseményhez, jelenséghez, szöveghez fűzött 
ér tel mező, magyarázó megjegyzés, illetve a rejtett összefüggések észérvekkel történő 
meg magyarázása.

kötőhangzó (előhangzó): A toldalékos szóalakban a szótő után, a toldalék első eleme. 
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kötőszó: A viszonyszók egyik fajtája. A mondatrészek, tagmondatok összekapcsolására,  
a közöttük lévő nyelvtani és logikai viszony kifejezésére alkalmas.

következményes sajátos jelentéstartalmú mellékmondat: A mellékmondat a főmondat 
egész tartalmára vonatkozik, vagy valamelyik mondatrészében megjelölt cselekvésnek, 
történésnek, illetve minőségnek a következményét fejti ki.

következtető mellérendelő összetett mondat: A mellérendelő összetett mondatok egyik 
fajtája. Azért nevezik így, mert az első tagmondat tartalmából következik a második 
tagmondat tartalma. Kötőszava leggyakrabban a második tagmondat élén álló tehát, hát, 
így, ezért, ritkábban az ennélfogva és a következésképpen.

köznyelv: Normatív nyelvváltozat. A mai magyar nyelv legszélesebb rétege. A magyar 
nyelvterületen a műveltebb emberek által a mindennapi érintkezésben használt, egy sé
gesnek tekinthető nyelvi változat.

kritika: Publicisztikai műfaj. Valamely mű értékelése elemzése, bírálata elsősorban írásbeli, 
de gyakran szóbeli megjelenési formában.

magyarázó mellérendelő összetett mondat: A mellérendelő összetett mondatok egyik  
fajtája. Azért nevezik így, mert a második tagmondat megmagyarázza az első tartal
mát. Kötőszavai: hisz(en), ugyanis, tudniillik, úgyse(m). Ha a következtető mondatok tag
mondatainak sorrendjét felcseréljük, magyarázó mondatot kapunk.

magyar (nemzeti) nyelv: A normatív, társadalmi, területi nyelvváltozatok összessége.

megengedő sajátos jelentéstartalmú mellékmondat: Bizonyos mértékig ellentétben 
van a főmondat tartalmával, de nem akadályozza, sőt megengedi megvalósulását.

mellékmondat: Az alárendelő összetett mondatnak az a tagmondata, amelyik a főmondat 
utalószavának tartalmát fejti ki. Jelentését tekintve mondatrész értékű, de nyelvtanilag 
elemezhető. A mellékmondatot a főmondathoz kötőszóval kapcsoljuk, amely gyakran 
elmarad, de ilyenkor is kitehető. A mondat ábrázolásakor a körrel jelölt főmondat alá 
rajzoljuk, és a sorszámát négyzetbe írjuk be. A mellékmondat kifejtheti a főmondat 
alanyát, névszói állítmányát és a névszóiigei állítmány névszói részét, a tárgyát, az összes 
határozó és jelzőfajtát.

mellérendelő összetett mondat: A tagmondatok között nincs nyelvtani, csak tartalmi
logikai kapcsolat. A tagmondatok azonos értékűek, könnyen szétbonthatók egyszerű 
mon datokra. Összetartozásukat kötőszók (egyesek vagy párosak) jelölik. Típusai: kapcso
latos, ellentétes, választó, következtető és magyarázó.

mellérendelő összetett szavak: Elemei között a mellérendelő összetett mondatok tag
mondataihoz hasonló tartalmilogikai viszony van, tehát a két tag között nincs gram ma
tikai kapcsolat.

mondattan: A nyelvtannak az a része, amely vizsgálja, hogyan szerkesztünk egyes szavakból 
a gondolatunkat kifejező mondatokat, és milyen eszközöket (dallam, hangsúly, hanglejtés, 
szórend stb.) használunk mondanivalónk pontosabb kifejezésére.

mozaikszó: Szókapcsolat, szóösszetétel töredékeiből, gyakran kezdőbetűiből alkotott szó.
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népnyelv: Azoknak a területi nyelvváltozatoknak (nyelvjárástípusoknak, helyi nyelvjárá sok
nak) az összefoglaló neve, amelyek eddig többékevésbé mentesek maradtak a magyar 
(nemzeti) nyelv egységesítésére tett törekvésektől.

normatív nyelvváltozat: Az irodalmi nyelv és a köznyelv.

nyelv: Az emberi társadalomban kialakult sajátos, akaratlagosan létrehozott jelrendszer, 
mely az emberek közötti kommunikációnak, a gondolatok közlésének legfőbb eszköze.  
A nyelv nyelvi jelekből és szerkezeti szabályokból építkezik. A beszéd a nyelv konkrét 
meg valósulása, egyéni felhasználása, a beszélő közösségben elhangzó mondatok ösz
szessége.

nyelvcsalád: Azon nyelvek összessége, amelyek nyelvtörténetileg bizonyítottan avagy fel
tételezhetően egyetlen közös ősből származnak.

nyelvjárások: A területi nyelvváltozatnak, a népnyelvnek az alkotói. Szókészletükbe a táj
szók is beletartoznak.

ősi szavak: A szókészlet eredet szerinti tagolódásának egyik csoportja. Olyan szavaink tar
toznak ide, amelyeket az uráli, finnugor és az ugor népekkel való együttélésünk korából 
örököltünk.

összetett szó: A szóösszetétel során keletkezett új szó, ami két vagy több egyszerű szó
ból áll. Alaktani szempontból előtagra és utótagra bontható. Az új szó jelentése azonban 
nem puszta összege az elő és utótag jelentésének, hanem annál több, kevesebb vagy 
egészen más: kutyaszorító (szorongatott helyzet).

összetett mondat: Az a mondat, amelyikben két vagy több tagmondatból áll. A tag mon
datok közötti viszony alapján megkülönböztetünk mellérendelő és alárendelő összetett 
mondatokat.

publicisztika: Tömegkommunikációs műfaj. Nyomtatásban vagy élőszóban megjelenő 
cikkek, interjúk, kommentárok stb. összefoglaló neve. Politikai, kulturális, gazdasági és 
társadalmi kérdésekkel irodalmi szinten foglalkozik.

riport: Publicisztikai műfaj. Aktuális eseményekről, tettekről, problémákról, gondolatokról 
szól. Helyszínen vagy helyszíni tapasztalatok alapján, az illetékesek megszólaltatásával 
készül. Tényeken alapuló, logikus, fantáziával írott, tárgyilagosságra törekvő, konkré tu
mokhoz kötődő színes, érzékletes írásmű, amely igyekszik az összefüggésekre is rá vi lá
gítani.

sajátos jelentéstartalmú mondatok: Az alárendelő összetett mondatok mellékmonda ta 
sokszor úgy fejti ki a főmondat valamelyik mondatrészét, hogy közben valamilyen sajá
tos jelentéstartalommal is rendelkezik. Megkülönböztetünk feltételes, hasonlító, megen
gedő és következményes sajátos jelentéstartalmú mellékmondatokat.

szakszó: A csoportnyelvek, azon belül a szaknyelvek szókészletében előforduló szavak. Olyan 
fogalmakat jelölnek, amelyek egyes szakmákban, tudományágakban nélkülözhetetle  
nek és általánosak.

szóalkotás: Meglévő szóelemekből hoz(unk) létre új szót. Ez történhet szóösszetétellel, szó
képzéssel, mozaikszók alkotásával.
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szóismétlés: Csak azokat a kettőzéseket tartjuk összetett szóknak, melyeknek jelentése el
tér az önmagában használt szóétól. Ismételhetjük a szót változatlanul is: talántalán, alig
alig, másmás, valamint a szótő toldalékának megváltoztatásával is: nőttönnő, régesrégi. 

szóelvonás: Szóalkotási mód. Hosszabb szavakból a képző elvonásával egy rövidebb, új 
szófajú szót hozunk létre, pl.: kapál > kapa, gyorsírás > gyorsír.

szóképzés: Szóalkotási mód. Egy már meglévő szóból képző hozzáillesztésével új, más je
lentésű, szótározható egységet, új szót hozunk létre. Azt a szót, amelyhez a képzőt illeszt
jük, alapszónak, az új szót származékszónak, képzett szónak nevezzük.

szókészlet: Egy nyelv szavainak és kifejezéseinek teljes állománya, amit a különböző nyelvi 
rétegekbe tartozó szavak alkotnak. A teljes szókészlet alap és kiegészítő szókészletre 
osztható. Az alapszókészlet szavai mindenki által használatosak, hiszen nélkülük elkép zel
hetetlen a nyelvi kommunikáció, hosszú ideje léteznek a nyelvben, nagy a szócsaládjuk.

szókincs: Az egyén, az egyes ember által ismert és használt szavak és kifejezések összessége.

szóösszetétel: A szóalkotásnak az a módja, amikor két vagy több önálló szót egyetlen, új 
jelentésű szóvá kapcsolunk össze. Pl.: osztály + főnök: osztályfőnök.

szóösszevonás: A szóalkotásnak az egyik fajtája, amely rövid (vagy rövidített) szóból, ki
sebbnagyobb szórészletekből áll. Pl.: Műpa (= Művészetek Palotája). 

szóvegyülés: A szóalkotásnak az a módja, amikor két szó elemei szándékosan vagy vélet
lenül keverednek egymással. Pl.: ordít + kiabál = ordibál.

tájszó: A nyelvjárásokra jellemző sajátos szó. A valódi tájszó olyan fogalmat jelöl, amely 
másként nevezve a köznyelvben is létezik, pl.: garádics – lépcső, paszuly – bab, vagy 
egyáltalán nincs meg a köznyelvi megfelelője, pl.: kurugla – eszköz, amivel a kemencéből 
a parazsat kikotorták. A jelentésbeli tájszó alakja megegyezik egy köznyelvi szóéval,  
de más a jelentése pl.: féreg – farkas. Az alaki tájszó csak alakjában tér el a köznyelvi szótól, 
pl.: lú, tik, sajáta, níz, köll stb.

tárgyas szóösszetétel: Az alárendelő összetett szavak egyik fajtája. Az előtag azt a dolgot 
vagy jelenséget fejezi ki, amelyikre az utótagban megnevezett cselekvés irányul, vagy 
ami a cselekvés eredményeképp létrejön.

tárgyi alárendelő összetett mondat: A főmondatban a tárgy szerepében utalószó áll, mely 
távolra mutató névmás: azt, olyat, annyit. Az azt, olyat és az annyit alkalmi szófajváltással 
veszi át a főnév szerepét. Ennek tartalmát fejti ki a mellékmondat. Kötőszava a hogy vagy 
vonatkozó névmás.

többszörösen összetett mondat: Az az összetett mondat, amelyik kettőnél több tag
mondatból áll. 

tömegkommunikáció: Valamilyen közvetítő eszköz segítségével egy embertől vagy em
ber csoporttól az emberekhez, tömeghez egy irányba zajló kommunikáció.

tudósítás: Publicisztikai műfaj. Az olvasó tényszerű tájékoztatása fontos, közérdekű, aktuális 
eseményről, történésről. 

nyelvtan8_2017.indd   96 2017. 04. 07.   13:37



97

utalószó: Az alárendelő összetett mondat főmondatában, valamelyik mondatrész szere pé
ben álló névmás vagy határozószó, amelynek tartalmát a mellékmondat fejti ki. Ami lyen 
szerepben áll az utalószó, olyan alárendelő összetett mondatról beszélünk.

választó mellérendelő összetett mondat: A mellérendelő összetett mondat egyik fajtája. 
A két tagmondat különféle lehetőségeket tartalmaz, s ezek közül lehet vagy kell választani. 
Kötőszava a (vagy)vagy és az (akár)akár.

valódi mellérendelő összetétel: Két szó összekapcsolásával keletkező összetett szavak 
egyik csoportja. Írásmódjuk elsősorban attól függ, hogy mennyire szoros a kapcsolat  
a tagjaik között. Ha az egymásnak mellérendelt tagok együttese mást jelent, mint külön
külön, de mind a két tag felveszi a toldalékokat, akkor az összetétel laza, ezért elemeit 
kötőjellel kapcsoljuk össze, pl.: sütfőz, sütnekfőznek, sütöttfőzött, sütésfőzés. A már tel 
jesen összeforrott, ezért csak második tagjukon toldalékolt mellérendelő összetett sza
vakat egybeírjuk, pl.: rúgkapál, rúgkapálnak, rúgkapáló. 

vonatkozó névmás: A névmások egyik fajtája. Főnévi, melléknévi és számnévi szerepben 
egyaránt állhat. Élőlényekre, élettelen tárgyakra, elvont fogalmakra, ezek tulajdonságára, 
mennyiségére előre vagy visszautaló szó. Legtöbbször kötőszói szerepűek, az alárendelő 
összetett mondatok mellékmondatát kapcsolják a főmondathoz.
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A képzés helye szerint

A képzés módja szerint

zárhang réshang zárrés 
hang

pergő 
hang

zt      z zt      z zt        z z

ajakhang
két ajakkal
ajakfog hang

p – b  m
f  –  v

foghang
elülső foghang
hátulsó foghang

t – d   n sz – z   l
s – zs

c – dz
cs – dzs

r

szájpad lás 
hang

elülső szájpadláshang
hátulsó szájpadláshang

        ny
k  –  g

       j ty – gy

gégehang      h

Magas magánhangzók Mély magánhangzók

Ajakréses Ajakkerekítéses Ajakréses Ajakkerekítéses

rövid hosszú rövid hosszú rövid hosszú rövid hosszú

i í ü ű u ú

é ö ő o ó

e a

á

Összeolvadás Hasonulás

részleges teljes

zöngésség
szerinti

képzés helye
szerinti

írásban nem
jelölt

írásban
jelölt

Mássalhangzó
rövidülés
Mássalhangzó
kiesés

A magánhangzók csoportosítása

A mássalhangzók csoportosítása

zt = zöngétlen z = zöngés
* csak a zöngésség szerinti csoportosítást kell tudnod

Mássalhangzótörvények

Összefoglaló táblázatok
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Szófajtan
I. Igék

II. Névszók
1. Főnév

2. Melléknév

3. Számnév

cselekvés történés létezés

tanul, fut forr, csillog van, volt, lesz, nincs

Fokozása
alapfok középfok felsőfok túlzófok

kis kisebb legkisebb legeslegkisebb

Határozott Határozatlan

tő sor tört
sok, kevés

száz századik század

köznév tulajdonnév

egyedi név fiú, alma személynév Nagy Miklós

gyűjtőnév ménes, nép állatnév Cili, Bodri

anyagnév víz, arany földrajzi név

    egyelemű Debrecen, Balaton

    többelemű Magyarország, Erzsébet 
híd,  
KözépEurópa

intézménynév Dózsa György Úti 
Általános Iskola

címek

    egyedi Egri csillagok

    állandó Élet és Irodalom

márkanév Opel, Amodent

csillagnevek Föld, Mars

díjak, kitüntetések Kossuthdíj, Nobeldíj
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4. Névmás

III. Igenevek

IV. Határozószók  éj jel, ott, hir te len, na gyon stb.

V. Viszonyszók

VI. Mondatszók  jaj, ejnye, nesze stb.

Csak főnevet helyettesít Fő ne vet, mel lék ne vet, szám ne vet 
he lyet te sít

Személyes:  én, te, ő, mi, ti, ők – alapalak
                     engem, veled, nektek – ragozott

Kér dő:  a szó fa jok kérd ősza vai 
Ki? Mi lyen? Mennyi?

Visszaható:  magam, magad, maga 
magunk, magatok, maguk

Vo na t ko zó:  a kér dő név má sok előtt a hang (be
tű) ta lál ha tó: aki, ami lyen

Kölcsönös: egymás Mu ta tó: ez, az, ilyen, olyan, ennyi, annyi

Birtokos:  enyém, tied, övé 
miénk, tiétek, övék

Ha tá ro zat lan:  va la elő ta gú ak; va la ki, 
va  la mi lyen, va la mennyi

Ál ta lá nos:  bár, akár, min den, sem, se 
elő ta gú ak; bár ki, akár mi, sen ki

Főnévi
Melléknévi

Határozói
folyamatos befejezett beálló

ige + ni
ol vas ni, kér ni

ige + ó, ő
ol va só, ké rő

ige + t, tt
olvasott, kért

ige + an dó, en dő
ol va san dó,

ké ren dő

ige + va, ve,  
ván, vén

ol vas va, kér ve

névelő
névutó kötőszó igekötő segédige módosí

tószóhatározott határo
zatlan

a, az egy alatt, előtt, 
együtt stb.

és, vagy, 
de, ezért 
stb.

feláll, állj fel, 
fel fog állni, 
felállva stb.

fog, marad, 
múlik, lesz, 
volt stb.

talán, sem, 
igen, esetleg 
stb.

indulatszó felelő, kérdő és 
társalgási szó módosítószó hangutánzó  

mondatszó

haj, ó, juj, pszt,  
sicc, gyí

igen, persze, nos, 
dehogynem, szia, 
sziasztok

valószínűleg, 
bizonyára, esetleg

brumm, bimbam,  
hapci, oá, brummadza
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Je lek

Igé hez já ru ló Név szó hoz já ru ló

Fel té te les mód: na, ne, ná, né
   kap na, mer ne, kap ná, mer né

Töb bes szám: k 
   köny vek

Fel szó lí tó mód: j
   várj, nézz, moss, eddz, mássz, higgy

Bir tok töb be sí tő jel: i, ei, jei, ai, jai
   köny vei

Múlt idő: t, tt
   írt, ol va sott

Bir to kos sze mély je lek:
   m köny vem
   d köny ved
   a, e, ja, je köny ve
   unk, ünk köny vünk
   tok, tek, tök köny ve tek
   uk, ük, juk, jük köny vük

Bir tok jel: é Istváné

Kö zép fok: bb ki sebb

Fel ső fok: leg…bb leg ki sebb

Túl zó fok: le ges leg…bb le ges leg ki sebb

Mondatfajta Írásjel Állító Tagadó

kijelentő . (pont) Reggel fúj a szél. Reggel nem fújt a szél.

kérdő: eldöntendő ? (kérdőjel) Tanultál délután? Nem tanultál délután?

kiegészítendő ? (kérdőjel) Miért kiabálsz? Miért nem szóltál?

felkiáltó ! (felkiáltójel) Jaj, de félek! Még csak rám se néztél!

felszólító ! (felkiáltójel) Tegyél rendet! Ne kiabálj!

óhajtó ! (felkiáltójel) Bár felhívtál volna! Bárcsak ne kiabálnál!

Képzők

Igeképzők Névszóképzők

Igé ből igét Név szó ból igét Név szó ból név szót Igé ből név szót

gat, get íro gat
at, et né zet
tat, tet hi báz tat
hat, het fest het

z vaj az
l ka pál
ít fe hé rít
ul, ül szé pül

ka, ke Öcsi ke
ság, ség jós ág
ász, ész se bész
s fás
ú, ű szí nű
d ötöd

  dik ha to dik

ás, és fu tás
ság, ség nye re ség
at, et mon dat
mány ol vas mány
mény nyeremény

Alaktan

Mondattan
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tagolt

minimális
Á + kötelező vonzatok

bővített
Á + egyéb bővítmények

tagolatlan

hiányos

hiányos

teljes

teljes

szerkesztett

Pl.:Pl.:Pl.: Drága Barátom! Drága Barátom! Drága Barátom!

szerkesztetlen 

Pl.:Pl.:Pl.: Ejnye! Ejnye! Ejnye!

Pl.:Pl.:Pl.: Ági szeretne  Ági szeretne  Ági szeretne 
fellépni a műsorban.fellépni a műsorban.fellépni a műsorban.

Pl.:Pl.:Pl.: Most én is  Most én is  Most én is 
szeretnék.szeretnék.szeretnék.

Pl.:Pl.:Pl.: Ági szaval. Ági szaval. Ági szaval. Pl.:Pl.:Pl.: Szaval. Szaval. Szaval.

EGYSZERŰ MONDAT

Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.Nincs benne állítmány.

Alárendelő Mellérendelő

HasonlítóHasonlítóHasonlító
FeltételesFeltételesFeltételes
MegengedőMegengedőMegengedő
KövetkezményesKövetkezményesKövetkezményes

Sajátos jelentéstartalmú 

ÖSSZETETT MONDAT

Mondatrészkifejtő

– állítmányi– állítmányi– állítmányi

– alanyi– alanyi– alanyi

– tárgyi– tárgyi– tárgyi

– határozói– határozói– határozói

– jelzői– jelzői– jelzői

1.

2. Á

1.

2. A

1.

2. T

1.

2. H

1.

2. J

KapcsolatosKapcsolatosKapcsolatos

EllentétesEllentétesEllentétes

VálasztóVálasztóVálasztó

KövetkeztetőKövetkeztetőKövetkeztető

MagyarázóMagyarázóMagyarázó
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Alárendelő

alanyos

Pl.:Pl.:Pl.: madárlátta madárlátta madárlátta

határozós

Pl.:Pl.:Pl.: síkraszáll síkraszáll síkraszáll

tárgyas

Pl.:Pl.:Pl.: favágó favágó favágó

jelzős

Pl.:Pl.:Pl.: madárdal madárdal madárdal

Mellérendelő

szóismétlés

Pl.:Pl.:Pl.: néhanéha néhanéha néhanéha
köröskörülköröskörülköröskörül

Pl.: Pl.: Pl.: irulpirulirulpirulirulpirul
terefereterefereterefere

Pl.:Pl.:Pl.: súgbúg súgbúg súgbúg
ámulbámulámulbámulámulbámul

Pl.:Pl.:Pl.: rúgkapál rúgkapál rúgkapál
bűbájosbűbájosbűbájos

álikerszóikerszó

valódi 
mellérendelő 

szó

SZÓÖSSZETÉTELEK

A NYELV RÉ TEG ZŐ DÉ SE
(Se bes tyén Ár pád nyo mán)

A NYELVVÁLTOZATOK ÖSSZESSÉGE: A NEMZETI NYELV

NORMATÍV NYELVVÁLTOZATOK:  (sza bá lyok kal leír ha tók, me lyek be tar tá sa min den ki szá
má ra kö te le ző)

• iro dal mi nyelv (fő leg írott vál to zat)
 (szé pi ro dal mi nyelv, esszé nyelv, ér te ke ző pró za, saj tó nyelv)

• köz nyelv (fő leg be szélt vál to zat) 
 (szín pa di nyelv, pó dium nyelv, ka ted ra nyelv, re gio ná lis nyelv, ut ca nyel ve)

TERÜLETI NYELVVÁLTOZATOK: (sa ját bel ső nor ma rend sze rük van)
• a nép nyelv (szin te ki zá ró lag szó be li vál to zat)
• nyelv já rás tí pu sok
• he lyi nyelv já rá sok 

TÁRSADALMI NYELVVÁLTOZATOK:
– cso port nyel vek (írott és be szélt vál to za tok)
–  szak nyel vek (fő leg fog lal ko zá sok sze rint): szak tu do má nyos, szak mai és mű helynyel vek, 

kismesterségek, mun ká la tok nyel ve, a moz ga lom nyel ve stb.
– hob bi nyel vek, szó ra ko zá sok, já té kok, spor tok nyel ve
– élet ko ri nyelv vál to za tok (gyer mek nyelv, daj ka nyelv, diák nyelv, ifj  ú sá gi nyelv)
– ar gó (tol vaj nyelv, jassz nyelv, szleng)
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Szógyűjtemény

A MEGVÁLTOZOTT HELYESÍRÁSÚ SZAVAK JEGYZÉKE
A következőkben a helyesírási szabályzat 11. kiadása (1984) és az új, 12. kiadása (2015) kö
zötti eltéréseket találod. 

a, á
advent – advent v. ádvent
alkotó munka – alkotómunka
árboc – árbóc

b
bedekker – bédekker
Bernadett, Bernadettel, Bernadettől
Bernadett, Bernadetttel, Bernadetttől
biennále – biennálé
B. ú. é. k. = Boldog új évet kíván 
BÚÉK = boldog új évet kíván v.
kívánok v. kívánunk
bura; lámpabura – búra; lámpabúra

c
céh, céhvel – céh, céhvel v. céhhel
célratörés – célra törés
cigány gyerek; de: … még ha cigánygyerekek
potyognak is az égből (átvitt értelemben) – 
cigány gyerek; még ha cigány gyerekek
potyognak is az égből
Cirill, Cirillel – Cirill, Cirilllel
Constanța, constanțai – Constanța l. 
Konstanca
copfstílus – copf stílus

cs
cserbenhagy – cserben hagy
csodaszép – csoda szép

d
disztinkció – disztinkció v. distinkció
düh, dühvel – düh, dühvel v. dühhel

dzs
dzsessz – dzsessz v. jazz

e, é
élethalálharc – élethalál harc

előre gyártott elemek – előregyártott elemek
első fokú ítélet – elsőfokú ítélet
email – email v. ímél
email cím – emailcím v. ímélcím
email kapcsolat – emailkapcsolat 
v. ímélkapcsolat
eszencia (= sűrített ízesítő); de: esszencia  
(= a lényege valaminek) – esszencia  
(= sűrítmény; lényeg)
észre térítés – észretérítés
ésszerű – észszerű
ésszerűsít – észszerűsít
éti csiga – éticsiga

f
fantaziál – fantáziál
fejbelövés – fejbe lövés
fejbentartás – fejben tartás
fejbeütés – fejbe ütés
fekete doboz (repülőgépen) – feketedoboz 
(pl. repülőgépen)
fekvő beteg – fekvőbeteg (= kórházban 
kezelt beteg)
Forma–1 – Forma–1 v. Formula–1
frizsider – fridzsider

g
Golfáram, golfárambeli – Golfáram,  
Golfárambeli
görög katolikus – görögkatolikus
gúzsbakötés – gúzsba kötés

gy
gyengén látó – gyengénlátó (fn.)

h
hájas tészta – hájastészta
harcbavetés – harcba vetés
házinyúl – házi nyúl
himnusszerű – himnuszszerű
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Szógyűjtemény
i, í

immúnis – immunis
intellektuel – intellektuel v. entellektüel
Internet (intézmény); de: internet (távközlési
rendszer) – internet
irreverzíbilis – irreverzibilis
Ivett, Ivettel, Ivettől – Ivett, Ivetttel, Ivetttől

j
járó beteg – járóbeteg (= ambulánsan kezelt 
beteg)
javító érettségi – javítóérettségi
juh, juhval – juh, juhval v. juhhal

k
Kaszáscsillag – Kaszáscsillag
kemény tojás – keménytojás (= főtt)
kerékbetörés – kerékbe törés
keresztes pók – keresztespók
kezelésbevétel – kezelésbe vétel
kisalakú – kis alakú
kisméretű – kis méretű
köszönő viszony – köszönőviszony

l
lágy tojás – lágytojás
légiforgalmi társaság – légi forgalmi társaság

m
magasrendű – magas rendű
május; május elseje v. 1je; május
elseji v. elsejei v. 1ji v. 1jei,
május elsején v. 1jén – május; május elseje 
v. 1. v. 1je; május elseji v. elsejei v. 1i v.
1ji v. 1jei, május elsején v. 1én v. 1jén 
Mariann, Mariannak, Mariannal, Mariannál –  
Mariann, Mariannnak, Mariannnal, 
Mariannnál
másodiki v. 2i – másodiki v. 2i v. másodikai v. 
2ai
méh, méhvel – méh, méhvé v. méhhé, 
méhvel v. méhhel
mésszerű – mészszerű
metropolis – metropolisz

n
Nagymedve (csillagkép) – Nagy Medve 
(csillagkép)
nagyméretű – nagy méretű
nagyra törő – nagyratörő (= nagyravágyó)
napéjegyenlőség – napéj egyenlőség
nemzetiszínű – nemzeti színű
nullás; három nullás v. 3:0s győzelem – nul  
lás; három nullás v. 3:0s v. 30s győzelem
nüánsz, nüánsza, nüánsszal – nüansz, 
nüansza, nüansszal

ny
nyakoncsapás – nyakon csapás
nyakoncsípés – nyakon csípés
nyakonvágás – nyakon vágás
nyitva tartás – nyitvatartás (= üzemidő)

o, ó
okarína – okarina
online – online
osztályozó értekezlet – osztályozóértekezlet
Otília – Otília és Ottilia

ö, ő
örökkönörökké – örökkön örökké

p
pacemaker – pacemaker v. pészméker
paraolimpia – paralimpia
partraszállás – partra szállás; de: nor man diai 
partraszállás (hadművelet) 
penésszerű – penészszerű
PIN kód – PINkód
piranha – piranha v. pirája
pornó film – pornófilm
programozó matematikus – 
programozómatematikus

r
rali; Párizs–Dakarrali – rali; Párizs–Dakar rali
recés gyomor – recésgyomor
reváns – revans
reverzíbilis – reverzibilis
rubeóla – rubeola
rüh, rühvel – rüh, rühvel v. rühhel
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s
sarlatanizmus – sarlatánizmus
satanizmus – sátánizmus
savanyútojásleves – savanyú tojásleves
setesuta – setesuta
síkraszáll – síkra száll
sorbaállás – sorba állás
sóskifli – sós kifli
sósperec – sós perec
spartakiád – spartakiád v. szpartakiád
spray, sprayje v. spraye, sprayvel v. sprayjel 
– spray v. spré v. szpré, sprayje v. spréje v. 
szpréje, sprayvel v. sprével v. szprével
standard – standard v. sztenderd
státus – státus v. státusz; de: status quo
státusszimbólum – státusszimbólum 
v. státuszszimbólum
svábbál – sváb bál

sz
szabad kereskedelem – szabadkereskedelem
szabad piac – szabadpiac
szabad piaci – szabadpiaci
szabad strand – szabadstrand (= nem fizetős, 
fürdésre kijelölt hely)
szabad vers – szabadvers
szabad vezeték – szabadvezeték (vezeté k
típus)
szakkör; kémia szakkör – szakkör; 
kémiaszakkör
szaltó mortále – szaltó, szaltója; de: salto 
mortale
számon kér – számonkér
számon tart – számontart
száraz borsó – szárazborsó
szárazbabfőzelék – szárazbabfőzelék
Szent (állandó jelzőként): aquinói v. Aquinói 
Szent Tamás, assisi v. Assisi Szent Ferenc, 
páduai v. Páduai Szent Antal, szalézi v. 
Szalézi Szent Ferenc – Szent (állandó jelző
ként); Aquinói Szent Tamás, Assisi Szent 
Ferenc, Páduai Szent Antal, Szalézi Szent 
Ferenc

szóvégi – szó végi
szt. = szent – Szt. = Szent
sztyep v. sztyepp – sztyepp v. sztyeppe

t
tajszám – tajszám
talián – talján
teljes körűen – teljeskörűen (hsz.)
tenyérbe mászó – tenyérbemászó (= pimasz, 
ellenszenves)
tervbevétel – tervbe vétel
tovább tanul; de: továbbtanulás – 
továbbtanul; továbbtanul érettségi után; 
de: tovább tanul este, mint ahogy tervezte

u, ú
útbaigazít – útba igazít

v
vállalkozó szellem – vállalkozószellem
valószínűségszámítás – 
valószínűségszámítás
véghezvisz – véghez visz
vegyes úszás – vegyesúszás (sportág)
vendéglátóipari – vendéglátóipari
viasszerű – viaszszerű
vízbefúlás – vízbe fúlás
zártkörű – zárt körű

zs
Zsanett, Zsanettal v. Zsanettel 
Zsanett, Zsanetttal v. Zsanetttel
zsoldoshadsereg (= zsoldosokból álló 
hadsereg); de: zsoldos hadsereg (= fizetett 
hadsereg) – zsoldoshadsereg
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T. 1.  Gyorsan elteltek a vakáció napjai. Sokan családjukkal magyarországi üdülőhelyeken 
vakációztak. Mások külföldre utaztak. Károly bátyja erdélyi körútja során azt hitte, el
hagyta a személyi igazolványát. Elfelejtette, hogy a román határnál barátjára bízta. Itt
hon már jó sztoriként mesélte a családjának.

T. 2.  Tóthék nyáron tíz napot Balatonföldváron töltöttek. Szerencséjükre ragyogó időt fog 
 tak ki. Egyszer a szántódi komppal áthajóztak a Tihanyifélszigetre. Megnézték az apát
sá got. Utána megebédeltek egy kis halászcsárdában. Nagyon ízlett nekik a balatoni 
halászlé és a túrós csusza.

T. 3.  Karinthy Frigyes gyermekként vetette papírra az első fantasztikus regényét, aminek  
a címe Utazás a Merkúrra. Tizenöt évesen folytatásokban közölték a Nászutazás a Föld 
középpontjába című regényét. Egyetemi tanulmányait nem fejezte be, mert újság  
író lett. Csatlakozott a Nyugat íróihoz. Tanár úr kérem című novellafüzérét iskolai 
élményei alapján írta. Kitűnő humora azonnal magával ragadja az olvasót. Feltétlenül 
olvassátok el!

T. 4.  Tegyünk jeget egy edénybe, és kezdjük el melegíteni! Kevergessük az olvadó jeget, 
így a hőmérséklet egyenletesebb lesz. A jég hőmérséklete 0 oCig növekedik, de addig 
nem változik, ameddig az összes jég el nem olvad. Miért nem emelkedik az olvadó 
jég hőmérséklete? Az olvadás során a közölt hő a szilárd anyagok részecskéi között 
meglévő szoros kölcsönhatás felbontására szolgáló energiát biztosítja, ezért nem emel
kedik a jég hőmérséklete.

T. 5.  A diákönkormányzati ülésen Enikő, az iskolarádió szerkesztője beszélt az új elképzelé
seiről. Előzetesen felmérték a tanulók körében, miről hallanának szívesen. Voltak, 
akiket a sport érdekel. Mások az új filmekről, könyvekről és művészekről hallanának 
szívesen. Egy nyolcadikos lány azt javasolta, hogy lehessen hirdetni a rádióban. Végül 
megegyeztek az új műsortervben.

T. 6.  Biztosan neked is rosszulesik, ha nem figyel rád a társad, amikor hozzá beszélsz. Pró
bálod lekötni a figyelmét, jóllehet kevés sikerrel. Hiába ragaszkodsz csökönyösen, mint 
egy csacsi a témádhoz, hallgatód pillantása nem találkozik a tiéddel. Ez intő jel arra, 
hogy témát változtass. Ha ezt megteszed, partnered több érdeklődéssel fog hallgatni. 
Megegyezhettek abban, hogy miről beszélgessetek.

T. 7.  Az olyan krémest szeretem a legjobban, amilyet a nagymamám süt. Nagyi sokszor 
akkora tálcával készít nekem, hogy alig fér az asztalra. Ilyenkor érzem, nincs annyi kré
mes a világon, amennyit ne bírnék megenni. Nagymamám kétségbeesetten néz rám. 
Mindig attól fél, hogy elrontom a gyomrom. Pedig a mondás úgy tartja, a fiatal gyomor 
mindent megemészt.

Szövegek a tollbamondáshoz
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  T. 8.  Három költő három szerelmi vallomása 
„Ha megszeretlek – írja József Attila Kopogtatás nélkül című versében –, kopogtatás 
nélkül bejöhetsz hozzám.”
Szabó Lőrinc így vall szerelmet: „Mindenütt ott vagy, ahol valaha / tudtalak, láttalak, 
szerettelek.”
„Az vagy nekem, mint testnek a kenyér” – szól Shakespeare egyik legszebb szerelmi 
vallomása.

  T. 9.  Úgy megharagudtam a barátomra, hogy napokig nem szóltam hozzá. Miért nehezteltem 
meg rá? Megbeszéltük, hogy elmegyünk együtt színházba. Nem volt könnyű jegyet 
szereznem az előadásra. Akképpen öltöztem fel, ahogyan Thália templomában illik 
megjelenni. SMSt írt, hogy nagyon fáradt, ezért nem jön színházba. Aztán kiderült, 
egy sorozat miatt mondott nemet. Hát barát az ilyen?

T. 10.  Nem szeretek olyanokkal beszélgetni, akik durva, trágár kifejezéseket használnak. 
Többnyire a műveletlen, kevés szókincsű emberek beszédének sajátossága. Mintha  
a tudatlanságukért azzal állnának bosszút, hogy tovább rombolják az anyanyelvünket. 
A magyartanárom azzal vigasztalt, hogy mint minden rossznak, ennek is gátat lehet 
szabni. Beszédemmel mutassak példát, és figyelmeztessem azokat, akik nyom da
festéket nem tűrő kifejezéseket használnak.

T. 11.  Egy gépjármű vezetése, üzemeltetése nem veszélytelen dolog. Képzeljük el, hogy egy 
jármű 110 km/óra sebességgel halad. Aztán azért következik be a baleset, mert nincs 
megfelelő műszaki állapotban. Balesetveszély állhat fenn amiatt is, ha meghibásodik 
a világítás vagy az irányjelző. Ezeknek a berendezéseknek a hibátlan működését 
hatóságilag is ellenőrizni kell, hogy ne veszélyeztessék a forgalomban részt vevő többi 
járművet.

T. 12.  Hunyadi Mátyásnak a fekete sereg létrehozásával az volt a célja, hogy a korszerűtlen 
és nemesi bandériumok helyett csak tőle függő, ütőképes hadsereget hozzon létre. 
Erre azért volt szükség, hogy visszaverje a török támadásokat, és folytassa nyugati 
hódításait. Az ellenzék folyamatosan támadta, amiért nem foglalkozik kellő módon 
a török veszéllyel, valamint nem megfelelő célra fordítja a hadiadót. Az idő Mátyást 
igazolta. A 15 000 fős hadsereget a nyugati harcokra tartotta készenlétben, ahonnan 
III. Frigyes támadásaitól kellett tartani. A kiépített végvári vonal pedig annak a bizo
nyítéka, hogy foglalkozott a török veszéllyel is.

T. 13.  Ha a fák, füvek vagy akár az erdei állatok szólni tudnának, látván az embert és viselt 
dolgait, azt mondanák szánakozva: Óh, te szerencsétlen, honnan tévelyedtél ide, és 
hogyan fogsz te itt élni? …
Rajtunk pihensz, mondanák a füvek, de ki ne tépkedj bennünket a földből, mert neked 
fogunk hiányozni. Mi alánk menekülhetsz az eső meg a tűző nap elől, mondanák a fák, 
de ne akarj bennünket leigázni, mert akármilyen furcsa, idegen jövevény vagy, azt 
az oxigént szívod, amit mi növények kibocsátunk, azon a fehérjén élsz, amihez csak 
általunk juthatsz hozzá…

(Ancsel Éva: Százkilencvennégy bekezdés az emberről, CLXXXIX.)
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T. 14.  Az automata mosógépben való mosás könnyű dolog, ha betartjuk a megfelelő 
utasításokat. Rakjuk be a kiválogatott ruhaneműt a mosódobba, és gondosan zárjuk 
be a gép ajtaját! Tegyünk megfelelő mennyiségű mosószert a tárolóba, hogy szép 
tiszta legyen a ruha! Az öblítőről se feledkezzünk meg, másképp nem lesz illatos  
a ruhánk! Állítsuk be a a kívánt programot, és indítsuk el a gépet! A mosás végeztével 
már csak a teregetés marad hátra, de ebben nem áll rendelkezésünkre gép, ezért 
muszáj kétkezi munkával elvégeznünk.

T. 15.  Kata nagyon unatkozott dédinél, mert senki sem volt otthon. Egyszer csak gondolt 
egy nagyot, és kinyitotta a szúette ruhásszekrényt. A felső polcon észrevette déd
nagy mamája molyrágta kalapját, amelyet diákkorában viselt. Azonnal felpróbálta  
a nagy becsben tartott fejfedőt. Felvette a régi szövetruhát is. A muszlin zsebkendőt 
a ruha felső zsebébe dugta. Ekkor lépett be az ajtón az egész család. Valamennyien 
szájtátva nézték az ódivatú viseletben pompázó lányt.

T. 16.  Végrevalahára elérkezett a várva várt nap. A nyolcadikosok a tantermükben gyüle
keznek. Mindenki kezében egyegy gyönyörű virágcsokor. Az izgalom nőttönnő. 
Hamarosan megszólal a csengő, ők pedig egytől egyig beállnak a sorba, és lassú 
léptekkel, énekszóval elindulnak az udvarra. Meghatottan búcsúznak az iskolájuktól, 
tanítójuktól, tanáraiktól, osztálytársaiktól. Évi és Csilla eddig sülvefőve együtt voltak, 
de már csak ideióráig lehetnek együtt. Csilláék nyáron másik városba költöznek. 
Szemmel látható a búskomorságuk. Maholnap végleg búcsút kell mondaniuk egy
másnak, bár megígérték, hogy az interneten tartják majd a kapcsolatot egymással.

T. 17.  Az egyik kedvenc könyvem a Meglepetések enciklopédiája, amelyet SzuhayHavas 
Ervin írt. Ha elolvasod, biztosan te is érdekesnek fogod találni. Az emberek bizonyos 
téves információkat egy idő után igaznak vélnek, és így adják tovább. Például Julius 
Caesar sohasem kiáltotta, hogy te is fiam, Brutus. IV. Henrik sem mondta: Párizs meg
ér egy misét. II. Richárd sem olyan volt, mint amilyennek Shakespeare lefestette. Nem 
lehetett púpos torzszülött, inkább erős, fess fiatalember, bár velejéig gonosz. Mennyi 
tévhit!
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