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Mit gondolsz a témáról?
Sok szólást és közmondást tanultál már. Fel tudsz idézni néhányat? Szerinted miért hasz-
náljuk ezeket?

Gondold végig a mai napodat! Próbálj visszaemlékezni, miket mondtál, illetve miket 
mondtak neked a nap folyamán! Jó lenne, ha minden szóra emlékeznél, a felkelés-
től kezdve. Sikerült mindent felidézni? Nem könnyű feladat. Néhány szó, mondat 
azonban eszedbe juthatott. Valószínűleg jó részük az állandósult szókapcsolatok 
körébe tartozik.
köszönések    Anyukád esetleg így ébresztett: 
Jó reggelt, hétalvó, hasadra süt a nap! Lehet, hogy erre 
így feleltél: Aj, a hátam közepére sem kívánom a sulit! 
A reggelihez leülve azt mondtátok egymásnak: 
Jó étvágyat kívánok! A házból kilépve a szomszéd 
néninek köszöntél: Csókolom! Hogy van, Teri néni? 
Az iskolába beérve, az óra elején a hetes jelentett: 
Tanárnőnek tisztelettel jelentem, hogy az osztály létszá-
ma…  Ezek a köszönések, társalgási fordulatok olyan elemei a beszédnek, ame-
lyeket bizonyos körülmények között készen veszünk elő és használunk. Nem mindig 
értendőek szó szerint, mert tudjuk, hogy nem fog a hátunk közepére esni a suli, 
és reggel hétkor a legritkább esetben süt hasunkra a nap. Ezeknek a kifejezéseknek 
egészében véve van jelentésük: pillanatnyilag utáljuk az iskolába menést, vagy: késő 
van, fel kell kelni. 
közhelyek    Az állandósult szókapcsolatoknak a fentieken túl több csoportjuk 
is van. Az egyik a közhelyek csoportja. Ezekből művelt ember igyekszik minél 
kevesebbet használni, mert ugyan alapigazságokat tartalmazhatnak, mégis túl sok-
szor használják őket, így nem túl eredetiek. Az a véleményem, hogy…, Az az igazság, 
hogy… Ezek a szókapcsolatok csupán időhúzásra jók, néha bevethetők, de nem sze-
rencsés csupán közhelyekből felépíteni mondandónkat. 
szólások, szóláshAsonlAtok    Irodalmi olvasmányaidban rengeteg állandósult 
szókapcsolattal találkozhatsz, főként a népmesékben, mesékben. Ezekben a művekben 

ugyanis sok szólás fordul elő. Ezektől rendkí-
vül színes, képszerű, ízes lesz a történet, a szö-

veg. A szólás egy-egy szóval megmagyaráz-
ható, helyettesíthető. Ha egy mesében egy 

ifjú és egy lány szakít, akkor közöttük kenyér-
törésre kerül a sor. Amikor a főhős elkergeti a gonoszt, az 

árkon-bokron át menekül, azaz messzire fut. 

Miért használunk  
állandósult szókapcsolatokat?
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Fut, mint a nyúl; ravasz, mint a róka. Ez már egy következő csoportja az állandó-
sult szókapcsolatoknak, ez a szóláshasonlat. Minden esetben egy-egy hasonlattal 
fejezünk ki valamilyen tartalmat. Ha valaki nagyon sápadt, mondhatjuk rá: fehér, 

mint a fal. Ilyen szóláshasonlatot a diákok is előszeretettel alkotnak, 
a szlengben nagyon gyakoriak: Kevés vagy, mint mackósajtban 

a brummogás. Elszállt, mint a győzelmi zászló. Kevés vagy, 
mint téliszalámiban a hóesés.

közmondások    Az állandósult szókapcsolatok 
közé tartoznak még a közmondások, az egy-egy 
élethelyzetre vonatkozó igazságokat, bölcsessége-
ket tartalmazó mondatok. Szüleid biztosan mond-

ták már, amikor nehezen keltél fel, hogy: „Ki korán 
kel, aranyat lel”. Ismerős lehet számodra a „Jobb adni, 

mint kapni” mondat is. Minden bizonnyal hallottad már, 
hogy „Aki másnak vermet ás, maga esik bele.”

szállóigék    Állandósult szókapcsolatok a szállóigék, idézetek is, amelyek nagy 
emberek, írók, történelmi személyek szájából vagy híres filmekben, színdarabokban 
hangzottak el és váltak szélesebb körben használttá. Érdekes játék utánanézni ezek-
nek, és megjegyezni néhányat. Ha egy-egy ilyen mondatot megfelelő alkalommal 
sütsz el, akár villoghatsz is műveltségeddel.

Most már jobban érted?

Hogyan különböztethetők meg a közhelyek és a közmondások? Fogalmazd meg a saját 
szavaiddal a köztük lévő különbséget!

FElADATOK

1.   Rendezd táblázatba ismereteidet a fenti szövegben olvasható kifejezésekről! Dol-
gozz a füzetedbe!

Az áLLANdóSuLT  
SzóKApCSOLAT FAJTáJA JELLEMzőJE péLdA

2.   Mikor, hogyan köszönünk? Döntsd el, melyik köszönés milyen helyzetben, mi-
lyen szereplők, résztvevők között hangozhat el! 

Jó reggelt kívánok, István bácsi!

Szia, Juli!Csókolom! pápá, kisbaba!

Viszonthallásra!



Jelenet szókapcsolatokkal
Írjatok le külön cetlikre nagyjából húsz állandósult szókapcsolatot! Legyen köztük 
köszöntés, elköszönés, szólás, szóláshasonlat. Alkossatok 3-4-5 fős csapatokat. 
Mindegyik csapat húzzon öt cetlit. A csapatok feladata, hogy kitaláljanak és előadja-
nak egy-egy jelenetet, amelyekbe a szókapcsolatokat bele kell szőni, és el kell mon-
dani a megfelelő szituációban. Ne legyen túl hosszú egy-egy jelenet, és mindenkire 
jusson legalább egy kötelező mondat.

TÁRSASJÁTÉK

3.   Mit jelentenek a következő szólások, közmondások? Magyarázd meg őket! Írd le 
válaszaidat a füzetedbe! Ha bizonytalan vagy, használhatod O. Nagy Gábor Mi fán 
terem című könyvét is!

4.   Miért nem tanácsos használni a következő kifejezéseket? Ajánlj helyettük jobbakat!
Valamilyen szinten elégedett vagyok.
Hát, izé…
Nos, az én személyes véleményem szerint…

5.   Gyűjts legalább három vicces, humoros szóláshasonlatot! Például: Lefejeli, mint 
kezdő hableány a korallszigetet. 
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Rossz lóra tesz.

Aki másnak vermet ás, maga esik bele!

Nem kötöm az orrodra!

átesik a ló túloldalára.

Várja a sült galambot.

Nem ettem bolondgombát!

Nem esik le a gyűrű az ujjadról!



136

szleng    Az ifjúságra vagy valamilyen szűkebb közösségre, csoportra jellemző, sa-
ját, egyedi szavakkal, kifejezésekkel tűzdelt nyelvváltozat. Angol eredetű kifeje-
zés.

szöveg    Egymáshoz kapcsolódó mondataink szöveget alkotnak. Lehet írott vagy 
szóbeli, ez utóbbiak lazábban szerkesztettek, arcjátékunk, gesztusaink teszik ér-
zékletesebbé.

szövegAlkotás lépései    Témaválasztás, adatgyűjtés, rendszerezés, vázlatírás, 
címadás, fogalmazás.

teljes hAsonulás    Az egyik mássalhangzótörvény. Az a jelenség, amikor két, 
egymás mellé kerülő mássalhangzó olyannyira hat egymásra, hogy az egyik a má-
sikkal azonossá válik. Lehet írásban jelölt vagy jelöletlen.

toldAlékok    A szótőhöz kapcsolódó szóelemek, sorrendjük kötött: képző, jel, 
rag. 

többjelentésű szAvAk    A szó hangalakjához több 
jelentés kapcsolódik, amelyek között összefüggés 
van. Például: levél (növény része) – levél (írásmű).  
 Jelölése: 

H
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