Raktári szám: FI-501010901/1
ISBN 978-963-682-978-0

„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én.” Kosztolányi Dezső rámutat arra,
hogy anyanyelvünk ismerete milyen elengedhetetlen gondolataink, érzelmeink, egyéniségünk és identitásunk kifejezéséhez. A tankönyv a 9. évfolyam magyar nyelvi és kommunikációs anyagát tartalmazza, amely a nyelv
megismerésének olyan alapvető témáit érinti, mint a magyar nyelv felépítése, a helyesírás szabályai, a jelek és jelrendszerek, valamint a kommunikáció
jellemzői. A tankönyv különleges, visszatérő eleme a szövegértés fejlesztését
szolgáló rovat, amely segítségével a tanulók irodalmi és a mindennapi élethez
kapcsolódó szövegeken gyakorolhatják a leckék során megszerzett tudást.

Magyar nyelv

Magyar nyelv

A teljes tankönyv az Okosportálon is megtekinthetô.

ÚJGENERÁCIÓS
TANKÖNYV

ny9tk_borito_2016-02.indd 1

2016.02.08. 12:10:46

Magyar nyelv
9.

Magyar nyelv

Tankönyv

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok
9–12. évfolyama számára és a 6. sz. melléklet, 6.2.01: Kerettanterv a szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára
megnevezésű tantervek előírásainak. A tankönyv megfelel a NAT 2012 előírásainak: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
(NAT 2012, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület).
Tananyagfejlesztő:
dr. Forró Orsolya, dr. Hegedűs Attila, Sz. dr. Hegedűs Rita, Szerecz György
Alkotószerkesztő: Téglásy Katalin
Vezetőszerkesztő: dr. Baranyai Katalin
Pedagógiai szakértő: Bálintné Lipp Terézia, Csécs Barnabás
Fedélterv: Diószegi Tamás és Slezák Ilona, Korda Ágnes tervei alapján
Illusztráció, szakábrák: Balogh Katalin, Baróthy Andrea, Kalicza László, Téglásy György, Tényi Katalin, Tordai Gábor
Fotók: ©123RF; © Dreamstime: Ryan Stevenson; ©Thinkstock, ©Istock, ©Freepik; INTERFOTO/Friedrich;
©Fortepan; Slezák Ilona; © MTI Fotó: Tóth István Csaba
A tankönyv szerkesztői köszönetet mondanak a korábban készült tankönyvek szerzőinek. Az ő általuk megteremtett módszertani
kultúra ösztönzést és példát adott e tankönyv készítőinek is. Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek,
képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják.
Köszönjük azoknak a tanároknak és diákoknak a munkáját, akik hasznos észrevételeikkel és javaslataikkal hozzájárultak e tankönyv
végső változatának kialakításához.
ISBN 978-963-682-978-0
© Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató
Raktári szám: FI-501010901/1
Műszaki szerkesztő: Szalay Ildikó
Grafikai szerkesztő: Róth Ágnes
Nyomdai előkészítés: Ecsedi Gabriella
Terjedelem: 14,42 (A/5 ív), tömeg: 287 gramm
A könyvben felhasználásra került a Karakter 9. című mű, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013. Szerző: Dobozy Nóra.
Felelős szerkesztő: Téglásy Katalin
1. kiadás, 2016
Az újgenerációs tankönyv az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.2-B/13-2013-0001 számú,
A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése című projektje keretében készült.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértők: dr. Fényes-Bók Szilvia, Király Ildikó
Engedélyszám: TKV/2879-8/2016 (2016.03.25. – 2021.08.31.)

Nyomta és kötötte:
Felelős vezető:
A nyomdai megrendelés törzsszáma:

Európai Szociális
Alap

Tisztelt Kollégák!
Tankönyvünk a kerettantervben meghatározott 9‒10. évfolyamos tananyag első felét tartalmazza. A leckék egyegy nagyobb témakört tárgyalnak. A feladatok nehézségi fokát a mellettük található nyilak színe jelzi. A fehér,
a zöld és a sötétzöld színű nyilak segítségével három szintet különböztetünk meg. A kommunikációközpontú
feladatokat lila cédulákkal jeleztük.
Továbbra is fontos cél, hogy a tananyagot a diákok aktív tevékenységgel sajátítsák el. Ezért mind a tankönyvben, mind a kapcsolódó munkafüzetben arra törekedtünk, hogy változatos, a differenciált oktatást támogató
feladatokkal segítsük az Önök és a tanulók munkáját. A szövegértést fejlesztő feladatok kiemelt szerepet kapnak
a tankönyv Gyakorlás című leckénként visszatérő moduljában.
A munkafüzetben szereplő Szöveggyűjteményt olyan változatos, hétköznapi és irodalmi bázisszövegek alkotják, amelyek az ismeretek elmélyítéséhez járulnak hozzá.

Kedves Diákok!
Általános iskolai magyar nyelvi tanulmányaitok folytatásához kínál segítséget ez a tankönyv. Összefoglalja az
ismeretek magvát, és sok feladattal buzdít a megszerzett tudás alkalmazására, gyakorlására. Még több segítséget
adnak a digitális háttéranyagok, használjátok ezeket is tanárotok irányításával vagy önállóan! A váltakozó
grammatikai és kommunikációs leckék közül várhatóan az utóbbiakat érzitek majd hozzátok közelebb
állónak, de higgyétek el: a leíró nyelvtan sem haszontalan, sőt komoly segítséget adhat például az idegen nyelvi
tanulmányaitokhoz. Ehhez és egész iskolai életetekhez sok sikert és jókedvet kívánnak
a szerzők
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Bevezető
1. Eddigi ismereteid alapján értelmezd az anyanyelv szerepét! Készíts egy fürtábrát a füzetedbe, amely segítségével
összegyűjtöd megoldásaidat!

Anyanyelv

„Történelmünk úgy alakult, hogy minden
harmadik magyar ajkú ember nem Magyarországon, hanem a velünk szomszédos országokban és a nagyvilágban szerteszóródva él.”
(Ruffy Péter)

„Summáját írom Egör várának,
megszállásának, viadaljának…”
(Tinódi Lantos Sebestyén)

„Magyar Nyelv! Édes nemzetemnek nyelve!
teáltalad szólaltam meg én legelőször…”
(Csokonai Vitéz Mihály)

Vót, itt ёs vót, ott ёs vót, vot ety
szёgeny kódusembёr…

„A magyar Jedlik Ányos 1828-ban már
elektromotort konstruált, 1861-ben megadta az öngerjesztésű dinamó elvét.”
(Simonyi Károly)

2. A következőkben magyar írók, költők anyanyelvről írott gondolatait olvashatod. Válaszd ki azt az idézetet, amelyik
a legjobban tetszik neked! Fogalmazd meg öt-hat mondatban, miért találtad fontosnak, érdekesnek!
„Sok mindent hagy örökül egyik nemzedék a másikra – de mind között a legfontosabb a nyelv. Ez a hagyomány
hordozza az évezredekben összegyűjtött tudásunkat, közvetíti az időben, s így folytonosságot biztosít az értelmes
emberi életnek.
De nemcsak az ismereteinket őrzi és nyújtja át korról korra, emberről emberre, hanem ő maga ösztökél arra, hogy
többet ismerjünk meg a világból: több dolognak adjunk nevet. Vagyis több dolgot érintsünk meg a gondolatunkkal.
Mert a nyelv gondolat: az tehát, ami egyedül képes birtokunkba adni a világot. A legértékesebb minden lehetséges között, mert értelmét is minden csupán akkor tárja fel, ha szavakkal kezdjük felruházni.”
(Sánta Ferenc: A nyelvről – iskolásoknak – részlet)
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„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye,
melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál
is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim
dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta
sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.”
(Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és a lélekről – részlet)

„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!”
(Füst Milán: A magyarokhoz – részlet)

„Naponta nyelvet- álarcot cserélek.
Néha úgy érzem: arcom már ez álarc,
néha meg: hiába vergődik a lélek,
megváltásra csak önnyelvén találhat.
Mert leírhatom angolul az élet
minden rejtelmét, le a mindenséget,
De anyám nyelvén tudom csak kidadogni
a naplementét alkotó igéket.”
(Gömöri György: Naponta – részlet)

3. Olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!
a) Gondolkodj azon, mi a szavak szerepe!
b) Értelmezd saját szavaiddal: „Titkot, erőt, lenyűgöző leleményt nemigen rejteget már a nyelv”!
c) Keresd meg a térképen, hol gyűjtötte a gondolatokat sűrítő mondatokat az író!
d) Hogyan jellemeznéd azt a férjet, akiről az anyósa azt mondja: „Annának olyan ura van, tedd a sebre, meggyógyít”?
Szavak… elfelejtett, kisemmizett szavak. A névtelenség Duna-vizével, Tisza-vizével, Szamos-vizével elsodortatott
szavak! Rólatok legalább megemlékeznek. Mert ti foghatók és tapinthatók voltatok. De ki ad nevet a megnevezhetetlen hiánynak? Annak, aminek ti csak jobbágyai, szolgálólányai, nyílt eszű napszámosai voltatok?
Ha manapság elkezd valaki egy mondatot, könnyű megsejteni a végét. Titkot, erőt, lenyűgöző leleményt nemigen rejteget már a nyelv. Gondolatot még csak-csak, de életet, amely hitelesítője, társa lehetne a gondolatnak,
mint nő a férfinak, alig.
Magam se tudnám, hogy mekkora ez a – szavak elvesztésénél is nagyobb – veszteségünk, ha az utóbbi öt-hat
esztendőben nem részegültem volna meg jó párszor olyan mondatoktól, melyeknek minden íze őrzi még hajdani
nyelvünk természetét. Őrzik a szavak, a szavakból kibomló képek, a mondat-bujkálások, őrzi a szavak közti csönd, a
lélegzet melege, a véré. „Annyi verést megettem, hiszi-e? – néz rám egy fekete ruhás gyimesközéploki asszony. – De
úgy vagyunk, ha nincs ember, nincs semmi!” Két mondat, s belefér az egész élet. A közlésből megtudom, hogy rossz
sorsa volt, hogy verte az ura. Aztán azt is megtudom, hogy az ura meghalt. Vagy inkább elhagyta? Nem! A többes
számban a közösség hangja is megszólal. Az életről vallott fölfogás. „De úgy vagyunk, ha nincs ember, nincs semmi.”
Ezeket nyugodtan elnevezhetnénk létmondatoknak…
Kallós Zoltánt évek óta szeretném rábeszélni, hogy ne csak balladát, népdalt, népzenét, lakodalmi csujjogatót
s imát gyűjtsön, hanem ilyen mondatokat is, melyeknek egyetlen s igazi műfajuk van: az élő beszéd. Az egyszeri,
megismételhetetlen, a visszahozhatatlan. Száz mondatból talán csak egy vagy kettő akadna fönn a rostán, de
annyi is megérné.
Egy fiatal lészpedi csángó „fehérnép” tízesével, húszasával szalaszt világgá ilyen mondatokat: „Ha pénzed van,
élő napod is van, mondtam az uramnak, jól megtudd.”
Kép, hangsúly, érzelem, magatartás, szemlélet teljessége egyetlen mondatban. Ráadásul az a bujkáló izgalom
is, amely a gondolat rejtélyét a legutolsó szóig feszültségben tartja. Mi hogyan mondanánk? Talán így: „Ha pénze
van az embernek, nincs problémája.” Talán másként.
Befejezésül ide kívánkozik még egy másik mondat is. Ugyancsak Lészpedről, az előbbi forrás közeléből. Egy
anya beszél a legkisebb lányáról. Ezt mondja: „Annának olyan ura van, tedd a sebre, meggyógyít.”
Úgy írom ide, mintha egy ismeretlen népdalt vagy mintha egy ismeretlen balladát másolnék le izgatottan.
(Csoóri Sándor: Találkozásaim az anyanyelvvel – részlet)
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„Nyelvünk ízei gazdagon kiforrtak. A magyar szóból finom műszer lett, zajtalan
sebességű gép, mellyel a mérnöki elme
könnyedén alakíthatja fogalmait. De a
lélek homályos vidékeit is lágyan kiemeli mélyeiből költőink ihlete. Nyelvünkkel
megmintázhatjuk a kővágó motorok pergő zaját s az udvar sarkában gubbasztó
maroknyi szalmaszemét alig-alig zizzenő
rebbenését.”
József Attila
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A nyelvi jelek

1.

Beszél-e az emberen kívül más élőlény is nyelvet? Mi az, amit csak az emberi
kommunikáció képes kifejezni, az állati nem?

Mindennapi életünknek szinte alig van olyan része, ahol ne
találkoznánk jelekkel. Reggel az ébresztőóra vagy mobiltelefon jelzésére ébredünk, átmegyünk a zebrán, mikor zöldre vált a lámpa, elolvassuk az utca nevét és a házszámot,
mielőtt becsöngetnénk valakihez.

A jel

A jel olyan általunk érzékelhető dolog, mely nem
csupán önmagában fontos (például szép vagy érdekes),
hanem valamilyen információt hordoz, azaz jelentése
van. Egy vörös rózsa a kertben csupán egy illatos virág, de
egy randevún átnyújtva már jellé válik.
Ahhoz, hogy valami jel lehessen, szükség van arra, hogy
a tudatunkban összekapcsolódjon a két fél: az, amit tapasztalunk (egy kép, hang vagy akár egy mozdulat), és az
információ.
Hogy a jel betöltse szerepét, elsősorban arra van szükség, hogy az azt észlelő fél számára egyértelmű legyen az
összefüggés. Az úton átballagó fekete macska számunkra
csupán egy állat, a babonás ember számára azonban a balszerencse jele.
Jel és jelentés egymást feltételezi: nem képzelhető el
olyan jel, melynek nincs jelentése, de ez fordítva is igaz:
nincs olyan jelentés, melyet nem valamilyen jel hordozna.

„Micimackó letelepedett a fa alá; mancsai közé fogta
a fejét, és gondolkozni kezdett.
Így kezdte: »Ez a döngicsélés jelent valamit. Olyan
nincs, hogy csak döngicsélés van meg zümmögés, és
az nem jelent semmit. Ha döngicsélés van meg zümmögés, akkor ez azt jelenti, hogy valaki vagy valami
döngicsél, illetve zümmög…«”
(A. A. Milne: Micimackó – részlet, 1926.
Karinthy Frigyes fordítása)

A jelek keletkezésük szerinti típusai A környezetünkben előfordulnak természetes jelek. A hajladozó
fák, a mennydörgés vagy a befagyott tócsa mind túlmutat
önmagán, szelet, vihart vagy hideg időt jeleznek számunkra.
A jelek többsége azonban mesterséges, melyeket az
ember szándékosan hoz létre. Ezek működéséhez azonban
arra van szükség, hogy a közösség megegyezzen a használatukban és általános érvényűnek fogadja el. Ezt a közmegegyezést idegen szóval konvenciónak nevezzük. A piros
például a közlekedésben tilos jelzés, a naptárban az ünnepnapokat jelöli, de a tűzoltókocsi színe is ugyanez. A konvencionális jelek jelentését tehát meg kell tanulnunk.
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A nyelvi jelek

A nyelvi jelek is mesterséges, konvencionális jelek. Ezek három részre tagolhatók:

JELÖLŐ
hangsor

=

JELÖLT

JELTÁRGY

fogalom

konkrét
előfordulás

A jelölő az, amit érzékelünk, a nyelvi jel esetében ez a
hangsor vagy hangalak, illetve annak írott képe. A jelölt
a hozzá kapcsolt fogalom, mely elvont és általános. A jeltárgy az a valóságdarab, amire a jel használata során éppen utal. Az alma szó esetében például az A L M A hangsor
a jelölő, az alma fogalma, „almasága” (gömbölyded, közepes méretű gyümölcs, mely lehet piros, sárga vagy akár
zöld, de semmiképp sem kék stb.) a jelölt. Mikor a piacon
az árustól kérjük, akkor az előttünk lévő valóságos almára
gondolunk, mikor kimondjuk a nevét: ez a jeltárgy.

ALMA

jelölő

jelölt

jeltárgy

Éppen azért vagyunk képesek a legkülönfélébb dolgokról beszélni, mert tudatunk tárolja a hozzájuk köthető
általános kategóriákat. Ha nem így volna, akkor a végtelenül változatos világ számbavételéhez beláthatatlanul sok
hangalakra volna szükségünk. A nyelvi jelek tehát nem
közvetlenül vonatkoznak a világra, hanem közvetetten,
egy párhuzamos virtuális valóság, a nyelv felépítésével.

Kérdések, feladatok
1. Válogasd szét a konvencionális és nem konvencionális jeleket! Magyarázd meg, melyik mit jelent!

2. Nézd meg jól a képet! Hányféle jelet tudsz felfedezni
rajta? Ezek közül melyik természetes és melyik konvencionális jel?

5. Milyen piktogramokkal jelölik az alábbi információkat? Hol találkozhatsz ilyen ábrákkal?
Tilos fagyit enni
Mérgező anyag

Étkezési lehetőség is van
Mozgáskorlátozottak számára
akadálymentesített

Vigyázni kell, mert törékeny a csomag

6. Keress olyan jeleket, amelyeknek a magyar történelemben, kultúrtörténetben jelentős szerepük van!
Mi a jelentésük, jelentőségük?
3. Az alábbi összetartozó kifejezések egy-egy nyelvi jel
lehetséges jelentései. Melyik lehet közülük a jelölő, a
jelölt és a jeltárgy?
dinnye – gömbölyű, nagy, zöld, lédús gyümölcs –
a fele megrohadt a hűtőben
Feketeszakáll (Edward Teach) – kalóz – tengeri rabló
ősszel költözik – tavaly gyűrűzték – gólya
grafitból és fából – kitört a hegye – ceruza

4. Gyűjts a mindennapi életből legalább öt olyan jelet,
amely közmegegyezésen alapul, de különösebb háttértudás nélkül is értelmezhető!

a) Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Gyűjtsetek állami,
városi, családi vagy egyéb (pl. sportklub) címereket, logókat – csapatonként legalább ötöt, és értelmezzétek jelekként!
b) Tervezzetek közösen egy címert vagy logót a következő közösségek egyikének: iskola, osztályközösség, a csoportotok, egyéb közösségek (pl.
sportcsapat)! Az elkészült munkákból készítsetek
a teremben kiállítást! Tartsatok olyan tárlatvezetést, amely során minden csoport bemutatja,
elemzi a jelek alkalmazását!
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7. Az ábrán látható piktogramok közül válaszd ki azokat, amelyekkel találkozol a mindennapjaidban! Mit jelölnek?

8. „Nem a ruha teszi az embert” – tartja a mondás. Mutasd be példákon, hogyan válik jellé egy cipő, egy
kalap, egy sál vagy egy nadrág!

9. A színekhez is szoktunk jelentést társítani, azaz jelként
értelmezni. Keress rá minél több példát! Szerinted
ezek hogyan alakulhattak ki?

Gyakorlás
Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!
„Ha a távolban füstöt látunk felszállni, feltételezzük, hogy ott tűz van. Ha egy ember furcsa, tántorgó léptekkel
halad az utcán, azt gondoljuk, részeg. Ha a villamos egy katolikus templom mellett halad el, s egy útitársunk jobb
kezével megérinti a homlokát, a mellét, majd a bal és a jobb vállát, tudjuk, hogy az illető katolikus vallású. Ha egy
utcasarki póznán kerek piros táblát látunk közepén fehér vízszintes csíkkal, megállapítjuk, hogy ebbe az utcába
tilos behajtani. Ha egy operaházi bemutatón az ünneplőbe öltözött közönség soraiban felfedezünk egy farmernadrágos fiút vagy lányt, arra gondolunk – ha jóindulatúak vagyunk –, hogy nem érdeklik a formaságok, csak a
mű miatt jelent meg a bemutatón; vagy – ha kevésbé vagyunk jóindulatúak – úgy véljük, hogy nem adózik kellő
tisztelettel a kivételes alkalomnak. A felsorolt esetek mindegyikében jelként értelmeztünk valamit: egy természeti
jelenséget, különböző mozgásokat, egy ábrát, egy öltözéket. Egyik sem pusztán az volt számunkra, ami; mindegyik többet mondott önmagánál, mindegyik valami önmagától különböző dologra utalt.”
(A nyelv és a nyelvek. Szerk.: Kenesei István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. 44.)

1. Gyűjtsd össze, milyen hétköznapi tapasztalatok értelmezését mutatja be a szöveg! Állapítsd meg, természetes vagy
mesterséges jelekről van-e szó!
2. Gyűjts legalább öt, a fentiekhez hasonló jelet és jelentést saját tapasztalataid alapján!
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A nyelvi rendszer és a rendszerszintek

2.

Vajon hány mondatból áll egy nyelv? Meddig tart teljesen megtanulni egy
nyelvet?

A fejlettebb élőlények sokaságáról tudjuk, hogy valamilyen formában kommunikálnak egymással. A bálnák és
más cetek énekétől a csimpánzgesztusokig nagyon változatos formái alakultak ki ennek a társas viselkedésnek. Az
emberi kommunikáció azonban mindegyiktől döntő mértékben különbözik. Bár szándékainkat, érzéseinket különféle módon jelezhetjük, mégis elsősorban beszélünk egymással, vagy írunk és olvasunk, azaz a nyelvet használjuk
kifejezőeszközként.

A nyelvi rendszer Az emberi nyelv bizonyos vonásaiban hasonlít ugyan az állati kommunikáció különféle
formáira, néhány fontos jellemzője azonban kiemeli azok
közül. Tudunk a régmúlt és a jövő történéseiről beszélni,
képzeletünkben ismeretlen tájakat utazhatunk be egy
regény lapjain, meg tudjuk tervezni a cselekvéseinket, át
tudjuk adni az ismereteinket a gyerekeinknek, unokáinknak. Minderre a nyelv ismerete nélkül nem volnánk képesek. A nyelv ugyanis, Szilágyi N. Sándor szavaival élve,
világot teremt, egy külön univerzumot, mely elvont jelek
összessége, s amelyet hasonlóan vonatkoztatunk a valóságra, mint a térképet a tájra.

A nyelv jelekből álló rendszer. Ahhoz, hogy ezt a fogalmat a későbbiekben használni tudjuk, tisztázni kell, hogy
mit is jelent a rendszer fogalma. Mikor ruháink, használati
tárgyaink vagy könyveink közt rendet rakunk, szakszerűbben fogalmazva rendszerezzük a dolgokat, akkor valamiféle szabály szerint járunk el. Egy szabály lehet igen egyszerű, például nagyság, típus vagy szín szerint válogatjuk
szét a ruhákat, vagy valamiféle sorrendet állapítunk meg.
A szabályt azonban valamire alkalmazni kell. Egy üres szobában nem tudunk rendet rakni, mint ahogy rendetlenséget sem találhatunk benne. Kellenek tehát elemek, amelyekhez a szabályokat hozzárendeljük.

RENDSZER = ELEMEK + SZABÁLY(OK)
Az elem szó a zseblámpától a periódusos rendszerig sok
helyről ismerős lehet már. A latin elementaris kifejezésből
származik, amely az ábécé egymást követő betűire utal
(LMN), és azt jelenti, hogy alapvető. Egy rendszer elemén
tehát annak alapegységét értjük.
Különös ellentmondás, hogy bár a nyelv nagyon is véges
számú nyelvi elemből jön létre, mégis képesek vagyunk általa a világ bármely dolgáról, eseményéről megnyilatkozni.
Ezt néhány nagyon egyszerű, ám igen hatékony elv érvényesülése teszi lehetővé. Ilyen elv például az, hogy a nyelv
elemei variálhatóak, hasonlóan egy betűjáték kockáihoz,
sőt ugyanazt többször is felhasználhatjuk. Ez a magyarázata annak, hogy mindössze 38 alapegységből (fonémából,
azaz megkülönböztetett beszédhangból) az összes magyar szóalak összeállítható.
Az így létrehozott jelek bővíthetőek, vagyis hozzá tudunk kapcsolni újabb jeleket (pl. barát+ság→barátság+
os→barátságos+ság→barátságosság stb.). A mondatokat is tudjuk bővíteni (pl. Micimackó fázik→Micimackó
nagyon fázik→Micimackó télen nagyon fázik→ A csekélyértelmű Micimackó télen nagyon fázik stb.) Mindig új alak
áll elő, így a lehetőségeink száma elvileg végtelen. Azért
csak elvileg, mert az életünk viszont véges…
A nyelvet nagyon sokféle szabály szervezi rendszerré.
A legegyszerűbb szabály például, hogy nyelvi jeleink beszédhangokból épülnek fel. Szabály az is, hogy a magyarban
a szótövet követik a toldalékok, hogy az igék személyragját
számban egyeztetjük a hozzá kapcsolódó alanyi szerepű főnévvel (a virág nyílik, de a virágok nyílnak). Szabályok szerint
alkalmazzuk a névelőket és az igekötőket csakúgy, mint az
összetett mondatok névmásait. Nyelvünket át- meg átszövik a szabályok, melyeket csupán azért nem veszünk észre,
mert használata annyira önkéntelen cselevésünk, mint a járás vagy az étkezés.
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A nyelvi rendszer szintjei

A nyelv rendszere elemekből és a rájuk vonatkozó szabályokból tevődik össze.
Az elem azonban nem feltétlenül a legkisebb elképzelhető részt jelenti, hiszen a nyelv összetett rendszert alkot.
Az emberi test sejtekből áll, melyekből szövetek épülnek, s
ezekből szervek jönnek létre. Ezekből a részrendszerekből
tevődik össze a szervezetünk. A nyelv hasonló szerveződést mutat: részrendszerekből áll, melyeket rendszerszinteknek nevezünk.
Három rendszerszintet különböztetünk meg: a fonémák, a morfémák (szóelemek), és a szintagmák szintjét.
A fonémák a nyelv legkisebb építőkövei, belőlük épülnek fel a nyelvi jelek, azaz a morfémák, azokból pedig az
összetett, mellé- vagy alárendelő szerkezetek, a szintagmák.
Akkor tekinthetünk valamit rendszerszintnek, ha az jól
meghatározható elemekből, és a rájuk vonatkozó szabályokból tevődik össze. Emiatt a szó vagy a mondat fogalma, bár a mindennapi nyelvben igen gyakran használjuk
őket a nyelvvel kapcsolatban, a nyelvtanban (grammatikában) nem alkot külön szintet.

fonémák

morfémák

szintagmák

Az emberi nyelv kettős tagolódása

A fonémáknak magukban nincs jelentésük, de a belőlük
álló morfémák már információt hordoznak. Ezt, vagyis
hogy a nyelvben minden közlést jelekre oszthatunk, ezek
viszont jelentés nélküli elemekre bonthatók, kettős tagolódásnak nevezzük. Ez a szerkezet eredményezi, hogy az
emberi nyelv minden ismert kommunikációs forma közül a
leghatékonyabb, hiszen az általa létrehozott virtuális valóság építőelemei elférnek egy mobiltelefon billentyűzetén.

A nyelv ke ős tagolódása
morfémák

fonémák

szintagmák

tő

főnévképző

esetrag

tő

időjel tő

tárgyrag

fáradság gal kereset t pénzt
határozós

tárgyas

Kérdések, feladatok
1. a) Igazítsd útba egy ismerősödet egy ismert nevezetességhez, ha lehet, többféle módon. Miket
kérdeznél tőle előtte? Egy ismeretlent ugyanúgy
próbálnál irányítani, mint egy közeli rokonodat
vagy barátodat?
b) Játsszátok el a fenti szituációt!
3. Az ÁRAM szó betűiből hányféle szót tudsz alkotni?
A létrehozott alakokból alkoss két csoportot úgy,
hogy az egyikben legyenek azok, melyeknek jelentése van. Melyik csoportban van több? Mit gondolsz,
miért?
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2. Írj egy receptet vagy egy használati utasítást. Ha elkészült, gyűjtsd ki belőle az elemeket és a szabályokat!
4. A kisgyerekek legelőször a szüleiktől tanulnak beszélni. Gyakran használnak mégis furcsa, tőlük sosem
hallott kifejezéseket, mint például szememvel (=szememmel), bejegedt (=megfagyott), mondsz (=mondasz), ledobt (=ledobott). Mit gondolsz, honnan szedi ezeket? Próbáld meg szétszedni darabjaira! (pl.
szemem+vel) Mit tapasztalsz?

5. Anélkül, hogy utánakeresnél, próbáld meg kitalálni, mit jelent ez a mondat és a benne kiemelt szó:
„Egész délután eprendezett a lány szépségén.” Milyen módszerrel próbáltál rájönni?

6. Nyelvtanulás közben voltál-e olyan helyzetben, amikor neked kellett kitalálni egy-egy szó jelentését, de
nem volt nálad szótár vagy más segédeszköz? Hogy
oldottad meg a problémát?

Gyakorlás
„Ha vesszük például egy tízszavas, tehát viszonylag rövid mondat »sémáját« (pl. Tegnap három ügyetlen diák gyorsan elrontotta régi barátai kedvenc játékát), és minden szó helyére öt különböző szót illesztünk egymás után, akkor
510 azaz 9 765 625 mondatot kapunk! Márpedig ehhez a hatalmas gazdagsághoz csak egyetlen mondatszerkezetet és ötven alkalmas szót kellett ismernünk – nevetséges számok a valóságos ismereteinkhez képest. Ez azonban
még nem azonos a matematikai végtelennel, hiszen több »séma« és több szó segítségével mindig csak hatalmas,
de konkrét számú mondathoz juthatnánk, azaz, matematikailag véges mennyiséghez. Lehetséges mondat azonban végtelen sok van. Ez ugyanúgy bizonyítható be, mint az, hogy a természetes számokból (azaz, a nem negatív
egész számokból) végtelen sok van. Ha egy természetes számhoz 1-et adunk, ismét természetes számot kapunk,
azaz nem lehet legnagyobb természetes számot mondani, a sor a végtelenségig folytatható. A »hozzáadást« a
mondatok esetében a bővítéssel végezhetjük. Például úgy, hogy egy mondatba újabbat ágyazunk bele (Péter elfutott → Péter, aki félős, elfutott), vagy úgy, hogy másikat kapcsolunk mellé (Péter elfutott → Péter elfutott, de Mária
a helyén maradt). Igaz, hogy a hangzó beszédben az ilyen bővítéseknek határt szab a memóriánk, de írásban, ahol
ez a tényező kiküszöbölődik, valóban hihetetlen hosszúságú mondatok jöhetnek létre – például szépirodalmi
művekben, mint Juhász Ferenc, Bohumil Hrabal vagy G. García Márquez műveiben. Sőt, bár az ő óriáskígyó-mondataik is véget érnek egyszer, világos, hogy ha még egy további bővítést végeznénk rajtuk, nem szűnnének meg
az adott nyelv érvényes mondatainak lenni, azaz, nem a nyelv korlátai miatt állt meg az alkotó ott, ahol megállt.
(Hangsúlyoznunk kell, hogy a bővítgetés nem azt jelenti, hogy bármelyik tényleges mondat végtelen hosszú lehetne – mint ahogy egyik természetes szám sem végtelen nagy –, hanem azt, hogy bármelyik mondatból egy
még újabbat lehet csinálni ilyen módszerrel.)
Hogyan képes a nyelvtudás birtokosa, a nyelvet beszélő és értő személy e végtelen sok mondat bármelyikének
produkciójára és megértésére – azaz véges vagy végtelen-e maga a nyelv? Első pillantásra azt gondolhatnánk,
hogy a végtelen sok mondat megalkotásához vagy végtelen sok elem, vagy végtelen sok szabály szükséges. Ha
azonban ez így lenne, akkor senki sem lehetne anyanyelvének »szakértő« birtokosa, hiszen agyunk teljesítőképessége véges. Végesnek kell tehát lennie mind az elemkészletnek, mind a szabálykészletnek. Egy ilyen rendszer
pedig csak akkor lehet alapja végtelen sok különböző mondat megalkotásának, ha legalább egy szabálya rekurzív, azaz újból és újból alkalmazható. Fenti példánk már mutatta is, hogy ez mit tesz: például a mondatépítés sok
szabálya ilyen rekurzív szabály.
(A nyelv és a nyelvek. Szerk. Kenesei István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. 80–81.)

1. Mit kell ahhoz tennünk, hogy 9 765 625 mondatot hozzunk létre?
2. Hogyan kapcsolódik össze a szövegben a hozzáadás és a bővítés fogalma?
3. Végtelen sok mondat létrehozására miért nem végtelen sok elem és szabály szükséges?
4. Mit jelent a rekurzív kifejezés? Magyarázd meg a szöveg alapján!
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Hangalak és jelentés

3.

Mit gondolsz, miért különböznek egymástól a nyelvek?

Minden nyelvi jel jelölőből és jelöltből, azaz egy hangsorból és hozzá rendelt elvont jelentésből áll. A köztük lévő
kapcsolat önkényes, azaz nem valamilyen természetes
összefüggés (például a hangzás hasonlóságának) következménye, hanem megegyezésen (konvención) alapul.
Kivételt csak a hangutánzó és a hangulatfestő szavak képeznek. Ezért annyira különbözőek a nyelvek: ahány beszélőközösség, annyiféle konvenciót hoz létre.

A motivált és motiválatlan szavak Azokban a
ritka esetekben, amikor a hangalakból következtetni tudunk a jelentésre, tehát valódi kapcsolat van a jelölő és
jelölt között, motivált szavakról beszélünk, ugyanakkor
a nyelvi jelek nagy részében ez a viszony önkényes, tehát
meghatározó többségük motiválatlan. A motiváltság az
átlagos jelektől a hangutánzó kifejezésekig különböző
mértékű lehet:

Hund

kutya

chien

dog

aboyer

ugat

bark

blaffen

vau-vau

vaouh,
vaouh

wau-wau

bow-wow

jár
jár a baba

BEÁLLÍTÁSOK

edzésre jár

Hívásbeállítások

Tündével jár

Hang

jár a szája

Helyszolgáltatások

jár a jutalom

Biztonság
Megjelenítés
Energiagazdálkodás
Alkalmazások
Telefon
Beállítási útmutató

A többjelentésű szavak Ha egy hangsorhoz
több összefüggő, egymásból levezethető jelentés
kapcsolódik, többjelentésűségről, azaz poliszémiáról
beszélünk. A többjelentésű szavak
(poliszémák) alapjelentése ilyenkor
1
többnyire metaforákkal bővül, erre
utalunk, mikor azt mondjuk, hogy
2
átvitt (görögül meta fora) értelemben
használjuk (pl. csiga, levél, körte, kor3
mány, toll).

H

Az azonos alakú szavak

Mikor két szó hangalakja megegyezik egymással, viszont jelentéseik különböznek, de nincs köztük összefüggés, csupán véletlen egybeesés
1
eredményei, azonos alakúságnak,
azaz homonímiának nevezzük. Az
2
ilyen szavak gyakran eltérő szófajúak
is (pl. fog, sírok, török, nyúl, verem, vár,
3
ég).

H

A nyelvi jelek kapcsolódását a jelet használó nyelv szabályai határozzák meg. Vannak olyan szavak, amelyeknél a
hangsor látszólag csak egyetlen jelentést idéz fel. Ezeket a
köznyelvben szokás egyjelentésűnek hívni.
Ez azonban a nyelvben csak úgy valósulhatna meg,
hogyha az adott kifejezés hangsora minden lehetséges
előfordulásában ugyanazt az információt hordozná, ez
azonban csupán a toldalékmorfémák egy részéről mondható el. A nyelvi jelek tipikus előfordulása a több jelentéssel rendelkező hangalak. Ugyanez az elv érvényesül
a modern infokommunikációban is, amikor menürendszerekkel találkozunk: egy billentyű vagy ikon több dolgot is
jelöl, melyek közül a használat során választjuk ki az éppen
szükségeset.
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J
J
J

J
J
J

A rokon értelmű szavak

A rokon értelmű kifejezések, vagyis szinonimák esetében a két eltérő hangalakú szónak hasonló a jelentése (pl. fut – szalad, bicikli – kerékpár). Közöttük vannak látszólag azonos jelentésűek (pl.
kukorica – tengeri, eb – kutya), ha azonban nyelvi környezetbe helyezzük őket, látszik a különbség: Velem te ne tengerizz kukoricázz!
1
Befizetted a kutyaadót ebadót? Egyes
szinonimák jelentése fokozat- vagy
2
hangulatbeli különbséget fejez ki (pl.
fut – szalad – rohan, mond – szól – be3
szél).

J

H
H
H

J

A hasonló alakú szavak

Többnyire közös tőből származnak,
két típusa az alakváltozatok és az
alakpárok. Előbbiek egymás nyelvjárási variánsai, közöttük csak használatbeli eltérés mutatkozik (pl. repül
– röpül; Kimentem a röpülőtérre repülőtérre.) Utóbbiaknál a jelentés is eltér,
úgynevezett jelentésmegoszlás figyelhető meg (pl. fáradtság – fáradság;
helyiség – helység).

A hangulatfestő szavak

H

H

J

J

H

H

1

1

1

2

2

2

A hangulatfestő szavak a fogalmi jelentésen túl hangzásuk által stílusbeli
többletet hordoznak. Ezek gyengébben motiváltak, mint
a hangutánzók (pl. cammog, tutyimutyi, bamba, punnyad).

A jelentésmező

A szavak használatuk során jelentésmezőt képeznek, melyben azok a fogalmak tartoznak
össze, amelyek egymással alá-, fölé- vagy mellérendelt
viszonyban vannak. Ez lehet logikai (pl. hely, idő, ok–okozat, rész–egész) vagy fogalmi viszony.

Az ellentétes jelentésű szavak

Az ellentétes
jelentésű szavak, vagy más néven antonimák olyan szópárok a tudatunkban, melyek egymással szemben álló fogalmakat jelenítenek meg. Ilyen például az unalmas – izgalmas, életteli – vérszegény, hideg – meleg, nő – férfi.

A hangutánzó szavak

csapatsport

kosárlabda

labdarúgás

A hangutánzó szavak a különböző eredetű és természetű hanghatásokat (például
az állathangokat, zörejeket) próbálják motivált jelek formájában visszaadni (pl. sistereg, cincog, zümmög, kurutytyol, fütyül, dadog, dörög, kakukk).

vízilabda

zenegyes

Kérdések, feladatok
1. Gyűjts minél több szinonimát a következő szavakra!
barát

fut
munka

ház
buta

2. Melyik azonos alakú szavak az alábbi szópárok szinonimái?
hajnalban – ’szent könyv’
vésne – ’síkság’

széjjelzúzok – ’oszmán’

harcias nőszemély – ’azon a másikon’
tintafoltok – ’hapsi’

4. Az alábbi mellékneveknek keresd meg az ellentétes
jelentésű párját, ha van!
erős
buta

„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.”

atlétikus

varázslatos

olcsó

Miért nincs minden szónak antonímája?

5. Válaszd ki a felsorolt szavak közül a hangulatfestőt!
Keress a könyvtárban vagy az interneten egy olyan
képet, amely szerinted kifejezi a a szó hangulatát!
bandukol

víznyerő helyet – ’keres’

3. Fogalmazd át Balassi Bálint versének mondatait úgy,
hogy minél több szót szinonimával helyettesítesz!

félszeg

zakatol

brummog

dörmög
nevet

6. Bizonyítsd be, hogy a következő szavak többjelentésűek! Találj ki mindegyikhez legalább két mondatot
ennek alátámasztására!
zebra

levél

körte

daru

egér

mandula
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7. Mi a különbség a többjelentésű és az azonos alakú
szavak között? Válaszod alapján csoportosítsd az
alábbi szavakat a füzetedben! A helyes megoldás
megtalálásában segítségedre lehetnek a Magyar Értelmező Kéziszótár (ÉKsz.) vonatkozó szócikkei.
légy
oldal

veret
fél

fül
legelőre

9. Milyen típusú szavakat találsz hangalak és jelentés
szempontjából Gyimóthy Gábor Nyelvlecke című versrészletében?
„Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

lép
karóra

8. a) Alkossatok hat csoportot, majd írjátok fel hat cédulára a következő kifejezéseket: többjelentésű szavak, azonos alakú szavak, rokon értelmű
szavak, ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó
szavak, hangulatfestő szavak! Mindegyik csoport
húzzon egyet a cédulák közül!
b) Állítsatok össze egy nyári zenei vagy sportfesztivállal kapcsolatban egy olyan 15-20 szóból álló
jegyzéket, amelyben olyan típusú kifejezések vannak, amilyet húztatok! Az összegyűjtött szavak
felhasználásával írjatok egy élménybeszámolót a
rendezvényről!
c) Ha elkészültetek, olvassátok fel, és a többiek állapítsák meg, hogy milyen fajta szavak voltak a szövegben a hangalak és jelentés viszonya szerint!

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, eloldalog,
Hogy mondjam ezt németül?
Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.”

10. Ha nyelvek közötti rokonságot akarnátok kutatni,
akkor a motivált vagy a motiválatlan szavakat vizsgálnátok-e? Beszéljétek meg, ki miért választotta a
motivált vagy a motiválatlan szavakat!

Gyakorlás
„A számítógép elterjedésével a laikus ember mindennapjainak is részévé válik a számítógépezés nyelvezete.
A magamfajta persze csak szövegszerkesztésre szokta használni a gépet, azaz mint rafinált és nagyteljesítményű írógépet. A számítógéppel kapcsolatos kifejezések egy része is ezt tükrözi: ráhúzzuk a kompjuterre a
megszokott írógépes kifejezéseket, például ülj be a gépbe (azaz ‘ülj le a gép elé, és kezdj dolgozni’), vagy emelj
egy sort (azaz ‘hagyj üresen egy sort’ – pedig ezt már rég nem a sorváltó kar »megemelésével« tesszük). Ezt az
eljárást a nyelvészet »hasonlóságon alapuló névátvitelnek« (vagyis magyarul metaforának) nevezi. Ugyanezt
csináltuk az autózás elterjedésekor: a kocsival fölhajtott a járdára – mintha a kocsis az állatokat hajtotta volna.
A számítógépes szövegszerkesztés metaforáinak egy része még régebbről, az írógépeléssel együtt a kézírásból
származik – hiszen azt mondjuk: írj be egy szót ide, mikor »írásról« rég szó sincs, csak gombok nyomkodásáról és
a memóriában tárolt adatok módosításáról vagy kiegészítéséről!
Az előző példából azonban az is kiderül, hogy a számítógépet nem mindig tekintjük írógépnek; olykor elektromos berendezésnek tekintjük, mint a mosógépet vagy a televíziót. Azt szoktuk mondani ugyanis: nyomd meg
ezt vagy azt a gombot. Angolul például nem használatos ez a metafora, nem mondják, hogy push this button; ott a
szövegszerkesztőt a billentyűs hangszerekhez hasonlítják, s azt mondják: press this key, azaz ‘üsd (vagy nyomd) le ezt
a billentyűt’. Mindkét metafora érthető, és a billentyűzet szót a magyarban is használjuk (mint már az írógépnél is).”
(Nádasdy Ádám: Számítógépes kifejezések. In: Kálmán László – Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről. Osiris, Budapest, 1999, 147.)

1. Mi az a nyelvi jelenség, amelyre a szöveg több példát is hoz?
2. Az angolban mihez hasonlítják a billentyűzetet?
3. Milyen típusú szavak közé sorolnád hangalak és jelentés alapján a gomb és a billentyű kifejezéseket?
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Összefoglalás

A nyelvi jelek
A jel általunk érzékelhető dolog, amely valamilyen információt hordoz, jelentése van.
A jel keletkezése szerint lehet természetes jel vagy
konvencionális jel. A természetes jelek a környezetünkben fordulnak elő (pl. a mennydörgés,
villámlás vihart jelez). A jelek többbsége mesterséges, közmegegyezésen alapuló, azaz konvencionális jel (pl. egy fehér zászló, a nyelvi jelek).
A jelek három részre tagolhatók. Az egyik a
jelölő, amit érzékelünk, ez a nyelvi jelek esetében
a hangsor vagy hangalak vagy annak írott képe.
A jelölt a hozzá kapcsolt fogalom (elvont és általános), valamint a jeltárgy, az a valóságdarab,
amire a jel használata során utal.

A nyelvi rendszer és a rendszerszintek
A nyelv, más rendszerekhez hasonlóan elemekből és rájuk vonatkozó szabályokból épül fel.
A nyelv olyan jelrendszer, amely részrendszerekből, rendszerszintekből áll.
Három rendszerszintet különböztetünk meg,
a fonémák, a morfémák (szóelemek) és a szintagmák (szószerkezetek) szintjét.
A fonémák a nyelv legkisebb elemei, nincs jelentésük, de a belőlük felépülő morfémák már
jelek, azaz jelentéssel rendelkező elemek. Ezt a
jellemzőt, hogy a nyelvben minden közlést jelekre oszthatunk, ezek viszont jelentés nélküli elemekre bonthatók, a nyelv kettős tagolódásának nevezzük.

Hangalak és jelentés
Ha a hangalakból következtetni tudunk a jelentésre, akkor motivált szavakról beszélünk. Az ilyen típusú
szavak a nyelvben ritkák (pl. a hangutánzó szavak). A nyelvi jelek többségében a hangalak és jelentés viszonya
önkényes, ezért motiválatlanok.
Bár egyes szavak látszólag csak egy jelentést idéznek fel (ezeket hívjuk a köznyelvben pontatlanul egyjelentésűeknek, pl. fodrász), a szavak tipikus előfordulása az, amikor egy hangsorhoz több összefüggő, egymásból
levezethető jelentés kapcsolódik, ekkor többjelentésű szavakról beszélünk (pl. csiga, levél, kormány, toll).
Az azonos alakú szavak esetében a két szó hangalakja megegyezik, de jelentésük különbözik, nincs köztük
semmilyen összefüggés (pl. fog, török, vár).
A rokon értelmű szavak (szinonimák) olyan kifejezések, amelyek esetében a két eltérő hangalakhoz hasonló jelentés kapcsolódik (pl. bicikli – kerékpár, mond – szól).
A hasonló alakú szavaknak, amelyek többnyire közös tőből származnak, két típusát különböztetjük meg.
Az alakváltozatok egymás nyelvjárási változatai, csak használatukban mutatkozik eltérés (pl. repül – röpül).
Az alakpárok esetében nem csupán a hangalak, a jelentés is eltér (pl. helység – helyiség).
Az ellentétes jelentésű szavak egymással szemben álló fogalmakat jelenítenek meg (pl. lassú – gyors, hideg
– meleg).
A hangutánzó szavak hanghatásokat próbálnak visszaadni motivált szavak formájában (pl. sistereg, zümmög, kuruttyol).
A hangulatfestő szavak a foJ
galmi
jelentésen túl hangzásuk
Többjelentésű szavak
H J
által stílusbeli többletet hordozJ
nak. Ezek gyengébben motivált
J
szavak, mint a hangutánzó szaH J
Azonos alakú szavak
vak (pl. ballag, cammog, bamba).
J
A szavak használatuk során
H
jelentésmezőt
alkotnak, amelyJ H
Rokon értelmű szavak
ben az összetartozó fogalmak
H
egymással alá- és fölé- vagy melAlakváltozatok: közös tőből származnak,
J
lérendelő viszonyban vannak.
csak használatbeli eltérés van közöttük
H H
(tejföl – tejfel)
Ez lehet logikai vagy fogalmi viHasonló alakú
szony.
szavak
Alakpárok: közös tőből származnak,
1
2
3

1
2
3

1
2
3

1

de jelentésük teljesen eltér egymástól
(fáradtság – fáradság)

2

J

J

H

H

1

1

2

2
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1. Írj szókártyákat az ábrán szereplő fogalmakhoz!

2. Fogalmazd meg, majd bizonyítsd példákkal az alakpárok és alakváltozatok közötti különbséget!
3. a) Milyen jelentéseket tudsz kapcsolni a következő szavakhoz?
vet

fél

áll

zár

elem

ár

ér

kérő

b) Találj ki velük egy-egy mondatot!
c) Csoportosítsd őket hangalak és jelentés szerint!
4. Milyen hangutánzó és hangulatfestő szavakat tudsz kapcsolni az alábbi helyzethez?
Döntés előtt állsz, nem tudod, mi lenne számodra a legjobb lépés. Úgy érzed, hogy ki kell
szellőztetned a fejed. Teszel egy sétát a főúthoz közeli erdőben.
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„Az emberek élnek, lélegeznek és beszélnek. Életünk egyik fontos tevékenysége
– pusztán külső szemléletre is – az, hogy
gondolatainkat, érzelmeinket szavakkal
közöljük, hogy mások gondolataira, érzéseire figyeljünk, azokat a nyelv közege által fölfogjuk, megértjük. Attól a pillanattól
fogva, hogy a világra születtünk, mindaddig, míg meg nem halunk, beszélünk.”
(Kosztolányi Dezső)

A beszéd és a nyelv

4.

Ejtsétek ki a hang, néni, magánnyomozó, pincsi, szénbánya, szénfekete, szénsav
szavakat! Hányféle n hangot ejtetek ezekben a szavakban?

A nyelv egyszerre elemrendszer és az őt alkotó elemek
használati szabályainak rendszere. Ezek alkalmazásával
valósítható meg a legfontosabb emberi kommunikációs
tevékenység, a beszéd. A beszéd alapja a nyelv, hiszen
csak nyelvi elemek és szabályok alkalmazásával hozható létre, ugyanakkor nyelv nem létezik anélkül, hogy
beszédben (vagy írásban) ne nyilvánulna meg. Nyelv és
beszéd tehát szorosan összefügg, azonban fontos, hogy
világosan lássuk a két fogalom közötti különbséget is.

azonosítani tudjuk a beszélőket.) Ha nem sorolnánk ezeket a végtelenül változatos hangokat mindössze néhány
alapvető kategóriába, nem lennénk képesek megérteni
egymást.
A beszédhang tehát a beszéd része, egysége, míg a
fonéma a nyelvi rendszeré (a beszédhang elvonatkoztatott formája, „ideálja”).

Nyelv és beszéd: tudás és tevékenység

A nyelvről sokan gondolják még ma is, hogy az emberektől függetlenül, önmagában létezik. Valójában azonban
a nyelv nem több, de nem is kevesebb, mint az a képességünk, hogy egy jel- és szabályrendszer használatával
megértsük egymást. A nyelv tehát a tudatunkban lakozik,
gondolkodásunk része. A nyelvi elemeket és szabályokat
agyunk egyes területein tároljuk, és onnan hívjuk elő őket,
amikor használatukkal kommunikálunk. A beszéd, pontosabb megnevezéssel beszédtevékenység pedig a nyelv
aktív használata: produkálása és feldolgozása.

kiskutya
kizsbárány
kizzebra
kiszcica

kiskutya
kisbárány
kiszebra
kiscica

Fonémák, hangok és betűk

BESZÉD

dagyobbekfásztab

NYELV

Nagyon megfáztam.

Fonémák és beszédhangok

A hang és a néni
szavakban ugyanazt a „n” hangot véljük hallani, pedig
kétféle hangot ejtünk a két szóban. E jelenség oka, hogy
az egymás mellett álló hangok képzési jellemzői hatnak
egymásra: a hang szóban nehéz lenne a néni n-jét ejteni
a n után álló g hang eltérő képzési helye miatt. A magánynyomozó, pincsi, szénbánya, szénfekete, szénsav szavakban
ejtett „n”-ek valójában mind-mind eltérnek egymástól,
valamint a hang és néni „n”-jeitől is, mégis mindegyiket
ugyanabba a „n” kategóriába soroljuk be, és nem is veszszük észre különbözőségüket. Az ilyen kategóriákat nevezzük fonémáknak. A fonémák tehát gondolkodásunk
egységei, olyan hangtípusok, amelyekbe a különböző
hangokat besoroljuk; nevezhetnénk őket akár „képzeletbeli hangoknak” is.
A beszéd során a fonémáknak mindig más és más változatait ejtjük ki. Valójában nincs két egyforma „n” – minden ember egyedi hangképző szervekkel rendelkezik, ami
azt jelenti, hogy az általunk ejtett hangok is egyediek. (Ez
az egyediség teszi lehetővé, hogy pusztán hang alapján is
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A fonémákat beszédhangokként ejtjük ki, írásban pedig betűkkel jelöljük.
A magyar írásban általában egy-egy betű egy-egy fonémát
jelöl, bár a j és az ly például ugyanarra a fonémára utal. Írásunk tehát pontosan fogalmazva nem hangjelölő, hanem
fonémajelölő: nem beszéthangot, hanem beszédhangot
írunk, és nem kizsdisznót, hanem kisdisznót.
A betűkkel tehát általában a fonémákat, és nem a konkrét, kiejtett hangokat jelöljük – az írás a nyelvet, és nem a
beszédet jeleníti meg. A helyesírás azonban gyakran nem
pontosan tükrözi a nyelvet: a kíváncsi morféma például
rövid i fonémát tartalmaz, a kefir viszont hosszút. Az ilyen
esetekben a tudatunkban tárolt hangsorok, a szavakat alkotó fonémák eltérnek attól, ahogyan le kell őket írnunk.
Ez az oka annak, hogy sok szó helyesírását csak gyakorlással tudjuk elsajátítani – meg kell jegyeznünk például, hogy
a húszas és tízes szavakban hosszú ú-t és í-t kell írnunk, hiszen ezeket a magánhangzó-fonémákat agyunk rövidekként tartja számon.

NYELV
(tudás)

BESZÉD
(cselekvés)
ÍRÁS
(cselekvés)

Kérdések, feladatok
1. Gyűjtsetek közösen olyan példákat, amelyek a fonéma és a beszédhang különbségét illusztrálják!
2. A fonémák és beszédhangok viszonya olyan, mint a
tudatunkban tárolt „férfi” és „nő” fogalmak, valamint
az egyes férfiak és nők közötti kapcsolat. Milyen további hasonlatokkal tudjátok szemléltetni fonéma
és beszédhang viszonyát?
3. Mivel az ly csak a magyar nyelv történetének korábbi
szakaszában jelölt önálló fonémát, régóta folyik vita
az eltörléséről. Vitassátok meg, milyen következményei lennének az ly eltörlésének! Pártolnátok vagy
elleneznétek-e egy ilyen döntést?

4. a) Ijedtségünket gyakran fejezzük ki egy olyan hanggal, amely leginkább talán az a hangra hasonlít,
de gyorsan befelé szívott levegővel ejtjük. Az ilyen
hangok nem fonémák, hiszen nem alkotunk belőlük morfémákat. Gyűjtsetek még ilyen hangokat!
Játsszatok el olyan helyzeteket, amelyekben használjátok ezeket!
b) Mit gondoltok, miért nem tudjuk betűkkel leírni
ezeket a hangokat?
5. Hallottál már a nemzetközi fonetikai ábécéről? Nézz
utána a könyvtárban vagy az interneten! Fogalmazd
meg röviden, mi a célja, milyen típusú jelei vannak,
hol találkozhatsz vele a hétköznapokban!

Gyakorlás
A nyelv különféle elemeit, szabályait agyunkban egy „agyi szótár”, az ún. mentális lexikon tárolja. Amikor beszélünk,
ebből a mentális lexikonból hívjuk elő és aktiváljuk a szükséges elemeket, szabályokat. Ebben a folyamatban olykor
hibák jelennek meg, ezek egyik típusa a téves szótalálás. Erre a jelenségre mutat be néhány példát a következő szöveg.
Olvasd el, majd válaszolj a kérdésekre!
„Az egyik típus a téves szótalálás, amelynek elemzése azt mutatja, hogy a hozzáférési folyamat látszólag jól működik, valójában azonban egészen más szót aktiválunk, mint amit mondani szándékoztunk. […] azt jelenti, hogy
a beszélő a hangalaki, tehát fonetikai hasonlóság következtében egy másik szót aktivál és mond ki részben vagy
egészen, amelynek a jelentése azonban általában teljesen más, mint az ejteni szándékolt szóé. Például: ne ragassz … radírozd ki! vagy ebben az önkéntes csoportosításban … önkényes csoportosításban vagy katonák, akik
rendszerint jelentettek (ti. rendszeresen) vagy ez a kórus hangképzés … kóros hangképzés vagy tudsz Kazahsztán
… kanasztázni? vagy csak hetekkel később került konténerbe karanténba vagy nekem se szimpatikus, se ellenséges
nem volt a figura (ti. ellenszenves) vagy és vette át a tolmácsképző vezetőjét (ti. vezetését). Előfordul, hogy nem a
fonetikai hasonlóság, hanem az adott szerkezet magyarázza a tévesen aktivált szót, például te pályát választottál
öö tévesztettél. Ritkán a kiejtett szónak semmilyen kapcsolata nincs a közléssel (s a beszélő rendszerint nem is tud
okot adni az előhívására), mint a következő példában: vigyázz, csörög a nyakkendőd (ti. a mobiltelefonod). "
(Gósy Mária: A megakadásjelenségek eredete a spontán beszéd tervezési folyamatában. In: Magyar Nyelvőr, 126 [2002], 2. 197.)

1. Mi történik a téves szótalálás folyamatában?
2. Gyűjtsd össze a szövegből a tévesen kimondott szavakat!
3. Gyűjts te is téves szótalálásokat!

25

Hang és hangképzés

5.

A nyelv hangsorral a magyarban egyaránt tudunk utalni a nyelvi rendszerre és
a hangképzésben fontos szerepet játszó szervünkre. Az általatok tanult vagy
ismert nyelvekben is hasonló a helyzet? Mit gondoltok, a hangképző szervek
közül miért éppen a nyelv került ilyen kitüntetett helyzetbe?

Mi is a hang? A hang egy rugalmas közeg részecskéinek rezgése, amelyet mozgó hangforrás hoz létre.
A szabályos rezgő mozgás – például húr, inga, hangszalagok, hangvilla mozgása – szabályos szerkezetű hangokat eredményez, amelyeket zenei hangoknak nevezünk.
Az ilyen hangokat általában kellemesebbnek, dallamosabbnak észleljük, mint a szabálytalan szerkezetűeket (pl.
koppanás, zörrenés, dörrenés, sistergés stb.), bár a szabálytalan mozgású hangforrások által keltett hangok között is
vannak kellemesek (pl. vízcsobogás, lombsusogás stb.).

cia nyelv „orrhangú” magánhangzóinak ejtése közben pedig az orr- és a szájüregen egyszerre áramlik ki levegő.
A legtöbb hang a szájüregben nyeri el végső formáját:
itt történik az artikuláció. A szájüregben található hangképző szervek mozgatásával különbözőképpen módosítjuk a levegő áramlását. A mássalhangzók képzésekor a
hangképző szervekkel különböző akadályokat állítunk
a levegő útjába, míg a magánhangzóknál a szájüregben
olyan szűkületet hozunk létre, amely nem akadályozza a
levegő szabad kiáramlását.

Hang és hangérzet A hangokat a maguk fizikai valóságában meg kell különböztetnünk a hangérzettől, tehát attól, amilyennek észleljük őket. A hangok közül sokat
egyáltalán nem észlelünk: a túl mély és a túl magas, a túl
halk és a túl hangos rezgéseket nem érzékeljük hangokként. Sok állatfaj érzékeli az általunk nem észlelhető hangokat (ilyenek például a földrengés vagy a közelgő szökőár
által keltett nagyon mély, ún. infrahangok). A hallásunkat
károsítóan erős hangokat fájdalomként érzékeljük. Nem
egyforma az egyes emberek hallása sem, gondolj például
a siketekre, akik csak a nagyon erős hangokat hallják, vagy
azokra, akiknek másoknál érzékenyebb, kifinomult a hallásuk.

Kiáramló levegő
Hangszalagok
Rezegnek
Magánhangzók

A beszéd különleges képessége

A fajok közül
nemcsak a nyelv, hanem az artikulált beszéd képességét
is egyedül az ember birtokolja. Mivel a beszéd útján történő kommunikáció az emberi faj történetében kiemelkedő
szerepet játszik, a létfenntartáshoz – légzéshez, táplálkozáshoz – szükséges szerveink hosszú alkalmazkodási folyamaton mentek keresztül, hogy a szóbeli kommunikáció
minél hatékonyabb eszközeivé váljanak. Amikor például
beszélünk, gyorsan lélegzünk be, és igen hosszan ki – ehhez hozzá kellett szoknia az emberi szervezetnek. Nemcsak a hangképző szervek, de az agy is fontos változásokon
ment keresztül, hogy a beszédképzéshez szükséges apró,
gyors mozgásokat probléma nélkül irányítani tudja.

A levegő útja a beszéd során A beszédképzéshez mindenekelőtt levegőre van szükség: a beszédhangok ugyanis a tüdőnkből kiáramló levegő részecskéinek
mozgása révén jönnek létre. A levegő a tüdőből a légcsövön keresztül jut a gégébe, amelyben a hangszalagok
helyezkednek el. A hangszalagokat izmok segítségével
állíthatjuk különböző helyzetekbe, amelyek révén befolyásolják a levegő áramlását. A gégét elhagyva a levegő a
garatba jut. A garatból két másik üreg nyílik: a levegő a
szájüregen vagy az orrüregen keresztül távozhat. A fran-
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Nem rezegnek
Akadályok: ajkak,
fogak, fogmeder,
szájpadlás, nyelv

Zöngés
mássalhangzók

Zöngével – zönge nélkül

Zöngétlen
mássalhangzók

A hangszalagok nem
vékonyka szalagok vagy „szálak”, hanem vaskos izmok,
amelyek a levegő áramlásának irányára merőlegesen, tehát vízszintesen helyezkednek el. A hangszalagok elülső
vége a pajzsporchoz (ádámcsutkához) tapad, hátsó végüket azonban izmok segítségével el tudjuk távolítani
egymástól.
Amikor zöngét képzünk, a hangszalagokat lazán összezárjuk, így elzárjuk a kiáramló levegő útját. A levegő nyomása addig nő, amíg az útjában álló rugalmas hangszalagokat
szét nem pattintja. A hangszalagok ezután újra összezáródnak, a levegő újra szétnyitja őket, és így tovább: ez az igen
gyorsan zajló folyamat a hangszalagok rezgése. A hangszalagrezgés a levegőt is rezgésbe hozza: ennek a levegőnek
ezt a szabályos rezgését nevezzük zöngének.
Zöngétlen hangokat a hangszalagok többféle elhelyezkedésével is létrehozhatunk. A legtöbb zöngétlen hangot
úgy képezzük, hogy a hangszalagok hátsó végeit eltávolítjuk

egymástól, ezáltal háromszög alakú rést hozunk létre. Ezen
a résen a levegő akadálytalanul áramlik keresztül, így nem
keletkezik hang. A zöngétlen hangok többsége a szájüregben „születik” – ott állítunk akadályt a levegő útjába, amely
megzavarja a levegő áramlását, ennek eredményeként jön
létre a hang.
Ha a hangszalagok között csak igen szűk rést hagyunk,
h hangot ejtünk. A h nagyon halk hang; ez az oka annak,
hogy több európai nyelv helyesírása is őriz olyan h betűket,
amelyek egy korábbi, mára „eltűnt” h hang nyomát jelölik.

A szájüreg A legtöbb beszédhang végső formáját a
szájüregben, az artikuláció során alakítjuk ki. A szájüreg
részeit az ajkak, a fogak, a szájpadlás, az ínyvitorla, valamint a nyelv alkotják. A szájpadlást három nagyobb
részre szokták felosztani, mivel a hangok többségét ezen
a viszonylag nagy területen ejtjük: a fogak mögötti részt
fogmedernek nevezik, emögött kezdődik a kemény szájpadlás boltozata. A kemény szájpadlás mögött helyezkedik el a lágy szájpadlás, amely az ínyvitorlában végződik.
A hangképzésben a legaktívabb szerepet a nyelv játssza.
kemény szájpadlás

zöngés hang

orrüreg
szájüreg

fogmeder
lágyszájpadlás
fogak
ínyvitorla

h hang

ajkak
nyelvv
állkapocs
gégefő
légcső

garatüreg
nyelőcső
t
tüdő

zöngétlen hang

A hangszalagok állása zöngés hang, h hang és zöngétlen
hang képzésekor, ahogyan a garat felülnézeti képén látható

Kérdések, feladatok
1. Nézz utána, mi okozhatja a hangszalagok sérülését!
Minden tőled telhetőt megteszel azért, hogy ne veszélyeztesd hangszalagjaid épségét, ezáltal a hangos beszédre való képességedet?
2. Mit gondolsz, a „torokgyulladás” a garat vagy a gége
gyulladását jelenti?
3. Nézz utána, mely állatok észlelnek általunk nem hallható mély (infra-) és magas (ultra-) hangokat!
4. Beszélgessetek el egy hallássérülttel a tapasztalatairól! Milyen problémákkal kell szembenéznie? Hogyan
tudja leküzdeni ezeket a problémákat? Számoljatok
be egymásnak a hallottakról!
5. Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy a vízben jobban
terjed hang, mint levegőben?

6. Beszélgessetek el egy logopédussal a munkájáról!
Milyen problémákkal találkozik legtöbbször? Milyen
módszerekkel tud segíteni a hozzá fordulókon?
7. Nektek egyforma a hallásotok? Van-e olyan közöttetek, aki hallja a denevérek hangját vagy az ultrahangos nyestriasztót; akit nagyon zavarnak bizonyos
hangok; aki nem jól hall bizonyos hangokat; akinek
nagyon jó zenei hallása vagy abszolút hallása van?
Beszéljétek meg tapasztalataitokat!
8. A világ első „beszélőgépét” egy sokoldalú magyar
tudós, Kempelen Farkas (1734−1804) készítette el.
Látogassatok el A magyar beszéd honlapra (magyarbeszed.tmit.bme.hu), hallgassátok meg Kempelen
találmánya mellett a későbbi idők beszédszintetizátorainak beszédét is! Milyen eltéréseket figyeltetek
meg közöttük?
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Gyakorlás
„Kempelen 1769-ben kezdte építeni első beszélőgépét és fáradhatatlanul dolgozott terve megvalósításán: »Leírhatatlan türelemmel folytattam kísérleteimet, és ma sem értem, hogyan tudtam
hónapokon át művemen dolgozni anélkül, hogy egy lépéssel is előbbre jutottam volna. Az
a bizonyosság azonban, hogy a beszédnek utánozhatónak kell lennie, megerősített kitartásomban….« (1791/1989, 295). Huszonkét évi kutató- és fejlesztőmunka után alakította
ki a végleges változatot, amit könyvében ismertetett. Kezdeti kísérleteiben úgy gondolta,
hogy a magánhangzók megszólaltatására az orgonasípokhoz hasonlóan külön-külön szerkezetet kell működésbe hozni. 1773-ban ilyen módszerrel már 4 magánhangzóhoz hasonló hangot tudott előállítani, de az [i] nem sikerült. Ekkor jött rá az »egy zöngehang – egy szájüreg« elvre, vagyis arra, hogy ugyanazon alapmechanizmussal (zöngével és artikulációs csatornával) kell
a különböző hangokat előállítani. A tudós gondolkodás nélkül hagyta veszni a négy év kutatási
eredményeit, hogy új megközelítésből próbálja meg a beszéd előállítását. Erről így írt könyvének 302. lapján:
» …mindent elölről kellett kezdeni, de nem bántam sem a fáradságot, sem a költségeket, mivel úgy véltem,
hogy az a hat betű, amelyeket általuk megszereztem, és amelyek a következőkben megkezdett új, homályos
utamat bevilágították, gazdagon megjutalmazott. De nem maradt annyiban; két kezem munkájával, fáradságosan nagyon sokat készítettem el és megint félredobtam. … Ha minden kudarcot olyan részletesen írnék le,
mint az előzőt, akkor a munkámat könnyen még egy kötettel szaporíthatnám… Elég, ha azt mondom, hogy én
mindent összevéve annyi gépezetet dobtam el könnyűszerrel, amennyit egy erős lóval is alig lehetett elszállítani« […]A gépet két kézzel lehetett működtetni. A jobb kéz könyökével a fújtatót kellett lenyomni, a kéz ujjaival pedig az orrnyílás két lyukának befogását vagy felnyitását, illetve a gép billentyűinek kezelését kellett
egyidejűleg elvégezni. Az öt ujjnak a következő funkciói voltak: a hüvelykujj – az [r] hang billentyűje; a mutatóujj – az [ ]1 hangé; a középső és a gyűrűs ujj a két orrlyuk nyílásának lezárása; a kisujj az [f ] hang billentyűje.
A bal kéz szolgált a gumitölcsér alakjának a változtatására, illetve a teljes befogására (például, amikor az [m] hangot vagy zöngétlen réshangot kellett előállítani). Kempelen részletesen, minden hangra kiterjedően leírja, hogy
milyen mozdulatokat, finom mozgásokat kellett megvalósítani az adott hang megszólaltatására. A leírtakból
érzékelhető, hogy csak bonyolult mozdulatsorok begyakorlásával lehetett értelmes szótagokat, szavakat előállítani a szerkezettel. Ebből következik, hogy csak hosszú gyakorlás
után lehetett ujjainkat, kezünket és könyökünket összehangolva használni. Erről Kempelen így írt: »Három hét leforgása alatt bámulatos készséget szerezhetünk a játékban….« (i. m. 338). Kempelen gépe gyermekhangon szólt, több nyelven lehetett vele
szavakat előállítani: »Én minden egyes francia vagy olasz szót, amelyet előre mondanak
nekem, rögtön utána mondatom, ezzel szemben egy kissé hosszú német szó mindig
sok fáradtságomba kerül, és csak ritkán sikerül egészen érthetőre.« (i. m. 339)”
(Nikléczy Péter – Olaszy Gábor: Kempelen Farkas beszélőgépének rekonstrukciója.
In: Beszédkutatás, 10 (2002), 6–9.)

1. Hány évig fejlesztette Kempelen Farkas a beszélőgépét?
2. Hány hangot tudott létrehozni az orgonasípokhoz hasonló szerkezete?
3. Gyűjtsd össze, milyen funkciói voltak az öt ujjnak a beszélőgép megszólaltatásakor?
4. Milyen nyelveken szólaltatta meg Kempelen gépezetét?

1
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[ ]: A nemzetközi fonetikai ábécében (IPA) az alsó nyelvállású elölképzett, ajakréses magánhangzó jelölése (ilyen hangot ejtünk pl. az angol
bet 'fogadás' szó kiejtésekor).

A magánhangzók

6.

Figyeljétek meg saját artikulációtokat, miközben lassan kiejtitek a következő
hangpárokat! Próbáljátok megfogalmazni, mit csináltok másképpen a két hang
ejtése közben!
ó–ő, ő–é, é–í, í–ű, ű–ú, ú–ó, ó–a

Magánhangzók és mássalhangzók A nyelvek közös tulajdonsága, hogy fonémarendszerüket magánhangzók és mássalhangzók alkotják. Az azonban
eltérő az egyes nyelvekben, hogy milyen magán- és
mássalhangzóik vannak, és eltérő ezek aránya is, bár a
mássalhangzók általában többen vannak. Abban is jelentős különbségek vannak, hogy a magánhangzók milyen
gyakran jelennek meg a hangsorokban. Egyes nyelvek
(pl. a szláv nyelvek) jól „tűrik” az egymás után sorakozó
mássalhangzókat (ezt mutatja a horvátországi Krk sziget
neve is). Mások (pl. a japán) erősen korlátozzák a mássalhangzó-torlódásokat.
A magánhangzók és mássalhangzók képzése eltérő: míg
a magánhangzók ejtése közben a levegő akadálytalanul
áramlik ki a szájüregen, addig a mássalhangzók képzése
során akadályt állítunk a levegő útjába. Másik fontos különbségük, hogy csak a magánhangzók alkothatnak önmagukban szótagot. Bármely nyelvben könnyen találunk
olyan szavakat, amelyek csupán egy magánhangzóból álló
szótagot tartalmaznak, de olyan szótagot, amely egy mássalhangzóból áll, nemigen. A nyelvek általában ezen kívül is
különbséget tesznek a hangok e két csoportja között: gondoljunk csak arra, hogy a magyarban a határozott névelő
eltérő változatait használjuk magánhangzóval, illetve mássalhangzóval kezdődő szó után (pl. a ház, az épület).
A magyar magánhangzórendszer A magyar magánhangzó-fonémák készletének, a magyar magánhangzórendszernek 14 tagja van. A magánhangzók
többnyire zöngés változatban jelennek meg: ejtésükkor a
hangszalagokat megrezegteti a kiáramló levegő. (Zöngétlen magánhangzókat is ejtünk néha, amikor suttogunk.)
A magánhangzók ejtésekor a nyelvünket a szájpadlásunkhoz közelítjük, de csak annyira, hogy ne akadályozzuk a
levegő áramlását.
A magánhangzóknak négy olyan tulajdonságuk van,
amelyek alapján meg tudjuk őket különböztetni egymástól. Ezek: a nyelv vízszintes és függőleges mozgása, az
ajakállás, valamint az időtartam.
A nyelv vízszintes mozgása alapján különböztetjük
meg egymástól a magas és mély (kevésbé régies szóval:
elöl képzett és hátul képzett) magánhangzókat. A két
csoport közötti különbséget az adja, hogy a nyelvünket a
szájpadlás elülső (kemény) vagy hátulsó (lágy) részéhez
közelítjük-e. Az elöl képzett magánhangzók magasabbaknak tűnnek, mint a mélyek, erről kapták régebbi (kissé félrevezető) elnevezésüket.
A nyelv függőleges mozgása szerint felső, középső,
alsó és legalsó nyelvállású csoportokba soroljuk a magánhangzókat. A szájüreg a felső nyelvállásúak ejtésekor

a legzártabb, a legalsó nyelvállású á ejtésekor pedig a legnyíltabb (ezért kell az orvosnál á-t és nem ú-t mondani).
Az ajkak helyzete szerint ajakkerekítések és ajakrésesek lehetnek a magánhangzók. Az ajakkerekítéses magánhangzók ejtésekor kicsit „csücsörítünk”, az ajkak kör alakot
formáznak, és kicsit előretoljuk őket, míg az ajakréses magánhangzóknál lazábban nyitjuk szét az ajkainkat.
A magyar magánhangzórendszerre jellemző a rövid és
hosszú magánhangzók két csoportja is. Az u–ú, ü–ű, i–í,
o–ó, ö–ő párok tagjai csak abban térnek el egymástól, hogy
egyiküket rövidebben hangoztatjuk, mint a másikukat.
Az a és az á, valamint az e és az é viszont nem ilyen „pontos” párok: artikulációjuk is eltérő, nemcsak időtartamuk.
ajakkerekítéses

mély

felső
nyelvállású

u, ú
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o, ó ö
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a

ii, í
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ajakréses

Nyelvjárások és magánhangzók Minden
nyelvnek, így a magyarnak is sok változata van. A nyelvváltozatok közül azokat, amelyeket egy-egy összefüggő terület lakosai beszélnek, nyelvjárásoknak nevezzük. A magyar nyelvjárások számos ponton eltérnek egymástól és a
köznyelvtől, jóllehet ezek a különbségek csak ritkán akadályozzák a megértést. Egy nyelvjárási beszélő legfeltűnőbb
sajátossága általában kiejtése (akcentusa), amely jórészt a
magánhangzórendszerek eltéréseinek köszönhető.
Vannak nyelvjárások, amelyek a köznyelvi magánhangzórendszerhez képest több fonémával rendelkeznek. Ilyen
„többlet” például a számos nyelvjárásban megtalálható zárt
ë (pl. nëm ~ nem, gyerëk ~ gyerek), amely az é rövid párját
alkotja. De ilyen a kevésbé gyakori hosszú ē (jēg ~ jég, kēz
~ kéz) is. Vannak a köznyelvinél kisebb magánhangzó-rendszerek is: egyes nyelvjárásokból hiányoznak a felső nyelvállású hosszú magánhangzók (pl. ut ~ út, tüz ~ tűz, viz ~ víz).
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A köznyelvinél nem kisebb vagy nagyobb, hanem csak
más a kettőshangzókat tartalmazó nyelvjárások fonémarendszere. A kettőshangzók olyan magánhangzók, amelyek érzékelhetően két különböző részből állnak, mégis
egyetlen hang hatását keltik, pl. ou, ëi, öü. Ezek helyén a
köznyelvben hosszú magánhangzókat találunk, pl. jó ~ jou,
szép ~ szëip stb.
Igen jellegzetes a palóc nyelvjárások beszélőinek kiejtése: a köznyelvi és a palóc a és á mintha fordítottjai lennének egymásnak. A köznyelvi á helyén a palócban hosszú a
(ā), míg az a helyén rövid á ( ) található: szamár ~ sz mār,
alma ~ lm stb.

Magánhangzók és szabályok

Minden nyelvben, így a magyar nyelvben is vannak szabályok, amelyek a magánhangzók előfordulására vonatkoznak. Ezeket régebben magánhangzótörvényeknek nevezték,
mivel úgy gondolták, a nyelvek szabályai a természeti
törvényekre hasonlítanak. Ma már tudjuk, hogy ez nem
így van: a nyelvi szabályok alól többnyire kivételek is
vannak, ráadásul lassan, de állandóan mozgásban vannak, változnak.

A magánhangzó-harmónia A nyelvek egy kisebb részét – köztük a magyart, a finnt és a törököt – jellemzi az úgynevezett magánhangzó-harmónia. Ez olyan
szabályokat jelent, amelyek a valamilyen szempontból
hasonló magánhangzók együttes előfordulását írják elő
bizonyos helyzetekben.
Kétezer éve még jóval több olyan morféma volt a magyarban, amelyek csak mély vagy csak magas magánhangzókat tartalmaztak: a hangrend jóval erősebben
jellemezte a szókészletet. A magyar nyelv mai állapotában
már ilyen értelemben nem beszélhetünk hangrendről,
ugyanis rengeteg vegyes hangrendű, mély és magas magánhangzót egyaránt tartalmazó szótövünk van, például
alig, béka, csillag, fazék, iskola, király, kópé, papír, piszok,
sétál stb. A példákból is látszik, hogy jócskán vannak igen
régi vegyes hangrendű magyar szavaink is.
Ma is működik viszont az illeszkedés „törvénye”: a toldalékváltozatok közül azt választjuk, amelyik megvalósítja a tő és a toldalék magánhangzói közötti harmóniát.
Ebből a szempontból azonban nem egyformák a szó magánhangzói. Elsősorban a szó utolsó magánhangzóját
vesszük figyelembe, hiszen ez az, amelyik a legközelebb
van a toldalékhoz. Figyeld meg, hogy nemcsak a mély és
magas, hanem többnyire a vegyes hangrendű szavakban
is az utolsó magánhangzó határozza meg azt, hogy milyen
a toldalék-magánhangzó!
Mély toldalék-magánhangzós
autó-val
szoknyá-val
amőbá-val
béká-val
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Magas toldalék-magánhangzós
internet-tel
főnök-kel
helikopter-rel
amatőr-rel
Van azonban a vegyes hangrendű töveknek egy olyan
csoportja is, amely mély magánhangzós toldalékot kap.
Ezekben a tövekben az a közös, hogy az utolsó magánhangzó csak i, í és é (ritkán e) lehet. A jelenséget úgy magyarázhatjuk, hogy ezek a magánhangzók a harmónia szempontjából „gyengébbek”, mint a többi magánhangzó.
A hangtanban ezt a „gyengeséget” semlegességnek nevezik – a semleges magánhangzók kevésbé szólnak bele a toldalékolásba, mint a többi. Ha semleges magánhangzó áll
az utolsó szótagban, akkor a toldalék nem hozzá, hanem
az utolsó előtti magánhangzóhoz igazodik.
buli-ból
fasírt-ból
poén-ból
fater-ból

Két harmónia egy csapásra

A magyarban (és
például a cseremiszben, törökben) kétféle harmónia is
van. Eddig az úgynevezett elölségi harmóniáról volt szó,
amely a magánhangzók elölképzettségét („magasságát”),
illetve hátulképzettségét („mélységét”) veszi figyelembe a
toldalékoláskor. Emellett azonban létezik egy úgynevezett
kerekségi harmónia is. Ez szintén a toldalékolást határozza meg, mégpedig akkor, ha legalább két magas magánhangzós alakváltozata van a toldaléknak (pl. -hoz/
-hez/-höz, -on/-en/-ön-/-n). Azokhoz a tövekhez, amelyek
az elölségi harmónia miatt magas toldalékot kapnának,
a toldalék-magánhangzó ajakműködés szerint is igazodik, mégpedig az utolsó magánhangzó szerint.
Ajakréses toldalék-magánhangzó
internet-hez
helikopter-hez
büfé-hez

Ajakkerekítéses toldalék-magánhangzó
főnök-höz
amatőr-höz
revü-höz

A hiátustöltés

Nemcsak abban térnek el a nyelvek,
hogy mennyire tűrik el a mássalhangzó-torlódásokat, hanem abban is, hogy mennyire elnézőek a magánhangzótorlódásokkal szemben. Érdekes módon azonban a magánhangzó-torlódások tilalma erősebb szokott lenni, mint
a mássalhangzó-torlódásoké – a beszélők hiátust, hiányt
érzékelnek két magánhangzó között.
A magyarban is ritkák azok a morfémák, amelyek két
egymás mellett álló magánhangzót tartalmaznak.

A magánhangzó-torlódásokat gyakran egy j hang betoldásával oldjuk fel, hogy a jobban kedvelt magánhangzó–mássalhangzó–magánhangzó sorrendet helyreállítsuk. A dió és a fiú szavakat például [dijó] és [fijú] formában
ejtjük ki. (Szögletes zárójelekkel szoktuk jelölni, hogy nem
írott, hanem kiejtett alakokról van szó.) Ezt a jelenséget – a
j hang betoldását magánhangzók közé – hiátustöltésnek
nevezzük.

Kérdések, feladatok
1. Az állatok másként érzékelik a hangokat. Mit gondolsz, összefügghet-e ezzel, hogy milyen állatterelő
hangokat használunk az egyes fajokhoz? Gyí, te! Cic!
Pi-pi-pi-pi! Gyűjts két érvet a feltételezés mellett, és
kettőt ellene!
2. Az előző feladatban felvetett elméletet talán az is cáfolhatja, hogy más és más nyelveken megannyi változatban léteznek ezek. Járjatok utána, hogy mondják
angolul, németül, franciául, oroszul az előző feladatban megnevezetteket!
3. Olvashattuk, hogy bizonyos nyelvek jól tűrik a mássalhangzó-torlódást. Keressetek a történelmi vagy
földrajzi atlaszotokban minél jobb példákat erre!
A tapasztaltak megosztása után állapítsátok meg,
hogy
a) Mely nyelvterületekről került elő a legtöbb ilyen
szó?
b) Ki találta a legnehezebben kimondható helynevet? Hogy hangzik?

4. A versek gyakran fejeznek ki hangulatot azzal, hogy
sok magas vagy sok mély hangot sűrítenek egy-egy
szövegbe, szövegrészbe. De hétköznapi beszédünkben is sok mindent kifejezhetünk így. Gyűjtsetek
beszédhelyzeteket, hangulatokat, amelyben a mély
hangok a kifejezőbbek, s fordítva is, a magas hangokhoz! A találtak megosztása után ki-ki válasszon egy
helyzetet, hangulatot, s írjon 5-6 mondatos szöveget
a megfelelő mély – magas aránnyal!
5. Beszéljetek nyelvjárási nyelvváltozattal! Pontosabban:
írjatok, majd olvassátok fel tanárotok irányításával!
A feladat olyan szövegek alkotása, amelyekben minél több felső nyelvállású, hosszú magánhangzó van,
ugyanakkor ezeket most a feladat kedvéért végig röviddel írjátok, hogy a felolvasáskor annál feltűnőbb
legyen a szöveg nyelvjárási jellege!
6. Készítsetek padtársatok számára egy magánhangzós
feladatot! Négy jellemzőt adjatok meg egy-egy magánhangzóról, amit azután ezek alapján be kell azonosítania!

Gyakorlás
„A magyarban léteznek rövid és hosszú hangok, ami már magában is elég érdekes: lap – láp, koma – kóma, szita
– szidta (ejtve [szitta]), sok – sokk, vagyis a hosszúságot mint megkülönböztető jegyet használja ez a nyelv. A nyelvek többségében nincs ilyesmi, így például a franciában, oroszban, törökben, kínaiban, újhéberben, újperzsában
a hosszúságnak nincs nyelvépítő szerepe, még ha érzelmi vagy retorikai okokból el is lehet nyújtani egy-egy
hangot. Vannak olyan nyelvek, melyek csak a magánhangzóknál (angol, szlovák) vagy csak a mássalhangzóknál
(olasz, svéd) használják a rövid–hosszú szembenállást; de az tényleg ritka, hogy mind a kettő létezzen, méghozzá mint független változó, azaz hogy minden mindennel kombinálható legyen: pata, vatta, ráta, látta. Az olasz
például úgy néz ki, mintha szabadon kombinálná a rövid és hosszú hangokat, de valójában a fenti négy típusból
csak a középső kettőt ismeri: fato [fáto] és fatto [fatto], azaz ha rövid a mássalhangzó, akkor előtte a magánhangzó
hosszú (fato), és fordítva (fatto). […] A két szélső típus, a magyar pata, ill. látta az olaszban nem létezik. Kevés nyelv
van, amely mind a négyet megengedné: a finn ilyen – talán nem véletlenül, hiszen a magyarnak távoli rokona –,
és ilyen volt a latin és az ógörög is, azért lehet e nyelveken olyan szépen hexamétert és más időmértékes versformákat írni: felleg alól, éjjeli hold.”
(Nádasdy Ádám: VVCC. In: Uő.: Ízlések és szabályok. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2003.)

1. Milyen csoportok különböztethetők meg a rövid–hosszú szembenállás szempontjából? Mely nyelvek sorolhatók a
különböző típusokba? Készíts a szöveg alapján egy fürtábrát!
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A mássalhangzók

7.

Olvassátok fel a lecke első mondatát úgy, mintha be lenne dugulva az orrotok!
Figyeljétek meg, melyek azok a hangok, amelyek helyett más hangokat ejtetek!

A magyarban – ahogy a nyelvekben általában – több mássalhangzó van, mint magánhangzó. A mássalhangzók között nemcsak zöngések, hanem zöngétlenek is vannak.
További csoportosítási szempontjaikat a képzés helye és
a képzés módja alkotja. A képzés helye a hangcsatornának azt a helyét jelenti, ahol az akadályt képezzük, a képzés módja pedig az akadályképzés módjára vonatkozik
(ezért nem beszélünk képzési helyről és képzési módról a
magánhangzók esetében).

A képzési helyek A mássalhangzók artikulációját
jellemző képzési hely a hangcsatornának az a része, ahol
akadályt képzünk. Az ajakhangok ejtésére az egyik (vagy
mindkét) ajakkal alkotott akadály jellemző. Két típusuk van:
a b, p és m hangok ejtésekor a két ajak, a v és f ejtésekor az
alsó ajak és a felső fogsor akadályozza a levegőáramlást.
A foghangokra a nyelvvel és a fogmederrel képzett
akadály jellemző; két csoportjukat a fogmeder elülső, illetve hátulsó részén képezzük.
A szájpadláshangok artikulációjában szintén a nyelv,
valamint a szájpadlás vesz részt. A szájpadlás elülső, kemény részénél képzett akadály jellegzetesen „lágy” hangzású hangokat eredményez, míg a lágyszájpadlásnál
képzett hátulsó szájpadláshangok jellegzetesen „kemény”
hangzásúak.
Végül a gégében, a két hangszalag által alkotott szűk
réssel ejtjük a gégehangokat, amelyeknek sok nyelvben
egyetlen fonémaértékű képviselőjük a h hang.

A képzésmódok

A mássalhangzók képzésére jellemző akadályt igen sokféle módon valósíthatjuk meg,
ebből a szempontból különböző képzési módokat különíthetünk el.
A zárhangok ejtésére egy a szájüregben alkotott teljes
zár jellemző. A zár mögött feltorlódó levegő nyomása megnő – akárcsak a zöngeképzésnél –, és felpattintja a zárat.
A réshangok ejtésekor szűk rést alkotunk a szájüregben,
és a levegő ezen a szűk csatornán préselődik keresztül.
A zár-rés hangok mindkét típusra hasonlítanak: képzésükkor teljes zárat alkotunk, a zár felpattanása azonban elhúzódó, résszerű. A zárhangok felpattanása ezzel szemben
igen rövid, és nem nyújtható meg. Ha kiejted például a t
zárhangot és a c zár-rés hangot, megfigyelheted második
szakaszuk különbségét.
A táblázatban is látható, hogy a zárhangok, réshangok
és zár-réshangok olyan képzésmódok, amelyekre a zöngészöngétlen párok jellemzők. A többi képzésmód – folyékony,
pergő- és orrhangok – tagjai viszont mind zöngések.
Az orrhangok ejtésekor a szájüregben teljes zárat képzünk, a levegő viszont folyamatosan áramlik kifelé az orrüregen keresztül. A folyékony hangokat korábban a réshangok közé sorolták, azonban képzésük és szerkezetük
jelentősen eltér azokétól, mivel a levegő kiáramlása jóval
tágabb csatornán, szűkületen keresztül történik. Hangzásuk ezért a réshangokénál jóval lágyabb, „folyékony” hatást
kelt. A zöngétlen pár hiánya is megkülönbözteti őket a réshangoktól. A pergőhangok leggyakoribb, a magyarban
egyetlen képviselője a r, amelynek képzése laza zárképzésből, majd egy vagy több zárfelpattanásból áll.

A KÉPZÉS HELYE
Foghang
g
Ajakhang

A KÉPZÉS MÓDJA
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Zöngés és zöngétlen mássalhangzók Hangos beszédben minden magánhangzó zöngés, azonban
a mássalhangzók között van több zöngétlen is. Azt, hogy
egy hang zöngés vagy zöngétlen, legegyszerűbben úgy
tudod megállapítani, ha befogott füllel ejted ki. Mivel
nemcsak a levegő, a víz és a vonatsín, de a csontjaink is
vezetik a hangot, a zöngét befogott füllel, „a fejedben” is
hallod. A zöngés mássalhangzók sajátossága továbbá,
hogy különböző hangmagassággal is ki lehet ejteni őket,
vagyis énekelhetők. A zöngétlen hangoknak nincs a zöngésekéhez hasonló „hangmagasságuk”, ez az oka annak,
hogy suttogva nem lehet énekelni.
Sok nyelvben, a magyarban is vannak olyan magánhangzópárok, amelyek csak abban térnek el, hogy zöngések vagy zöngétlenek-e. Ezeken a zöngés-zöngétlen
párokon kívül van még hat zöngés (m, n, ny, l, ,j, r) és egy
zöngétlen (h) mássalhangzó-fonémánk. Többségben vannak tehát a zöngés mássalhangzók.
Hosszú mássalhangzók?

Bár a hagyomány úgy
tartja, hogy a magánhangzók és a mássalhangzók egyaránt lehetnek rövidek és hosszúak, a nyelvészek már régóta hangoztatják, hogy a magyarban nincsenek hosszú
mássalhangzó-fonémák. A szótagolás mutatja meg,
hogy a magánhangzók időtartamát máshogyan kezeljük,
mint a mássalhangzókét.
Amikor elválasztunk olyan szavakat, mint az akkor,
puttony, pattanással, villamosság, a hosszan ejtett mássalhangzó két szótagba kerül, két darabra „esik szét” (pl. akkor, put-tony, pat-ta-nás-sal, vil-la-mos-ság). Mivel a szótagok fonémákból (és nem fél-fonémákból) állnak, a szótag
elején álló k, t, s, l stb. egységeket önálló rövid fonémának
kell tartanunk. Az említett és hozzájuk hasonló szavak tehát nem hosszú mássalhangzó-fonémát tartalmaznak,
hanem két egymás után álló rövidet (az írás is ezt mutatja egyébként). A magánhangzók szótagolása azonban
más eredményt ad: a bűz, méhecske, tályog stb. szavakban
a hosszú magánhangzók egyetlen szótagon belül helyezkednek el, tehát valóban hosszú fonémák.
Ha nincsenek hosszú mássalhangzók-fonémák, miért
ejtünk mégis hosszú mássalhangzókat mindannyiszor,
ahányszor csak két azonos rövid mássalhangzó-fonéma
egymás mellé kerül? Azért, mert a hangképző szerveink
számára fölösleges energiapazarlás lenne kétszer egymás
után ugyanazokat a mozgásokat kivitelezni, így csak egyszer végezzük el a mozdulatokat, de az időtartam nyújtásával jelezzük, hogy a kiejtett hang két fonémának felel meg.
Ez ugyanúgy „mássalhangzótörvény”, a mássalhangzók
kiejtésére vonatkozó szabály, mint például a hasonulások:
két egymás után álló, azonos rövid mássalhangzó helyett
egy hosszút ejtünk.

Mássalhangzók és szabályok

Amikor beszélünk, a hangokat nem úgy ejtjük ki, mintha önmagukban
állnának; az egymás mellett álló beszédhangok hatással
vannak egymásra.

A mássalhangzók esetében a következő szabályok,
„mássalhangzótörvények” figyelhetők meg:
• zöngésség szerinti részleges hasonulás, (pl. hibáztat [hibásztat], fagyhat [fatyhat]);
• képzés helye szerinti részleges hasonulás (pl. azonban [azomban], különbség [külömpség]);
• írásban jelöletlen teljes hasonulás (pl. szállj [szájj],
hagyja [haggya]);
• írásban jelölt teljes hasonulás (pl. kép + -val/-vel →
képpel, bor + -vá/-vé → borrá);
• összeolvadás, (pl. borítja [boríttya], zöldség [zölcség]);
• mássalhangzó-rövidülés (pl. jókedvvel [jókedvel],
sakktábla [saktábla]);
• mássalhangzó-kiesés (pl. most sincs [mossincs],
mindnyájan [minnyájan]).
Ezek a szabályok nemcsak szavakon belül, hanem egymás mellett álló szavak között is érvényesülnek, természetesen csak írásban jelöletlen módon (pl. nézd meg
[nézmeg], sok dolog [sogdolog]).

A hasonulások A mássalhangzókra vonatkozó szabályok közül leggyakrabban az ún. hasonulások fordulnak elő. A hasonulások oka, hogy a morfémákon belül,
illetve a morfémák összekapcsolásakor olyan fonémák is
egymás mellé kerülnek, amelyek egymás utáni artikulációját a beszédképző szervek csak lassan vagy túl nagy
energiaveszteség árán lennének képesek elvégezni. A
hasonulások lényege az ilyen hangok képzésének egymáshoz közelítése egy vagy több tulajdonságuk tekintetében.
Részleges hasonulásról beszélünk, ha csak egy tulajdonság változik. Teljes hasonulás során két egymás
után álló, eltérő fonéma teljesen azonossá válik, így
egyetlen hangot ejtünk helyettük.
A részleges hasonulások

A részleges hasonulások közül leggyakoribb a zöngésségi hasonulás. Azt, hogy
zöngésedés vagy zöngétlenedés történik-e, a kapcsolat
második – pontosabban utolsó – mássalhangzója dönti el.
Zöngétlenedés
egészségtelen →
megszállás
→
kedvtelés
→
Zöngésedés
késdobáló
penészgomba
parasztgazda

→
→
→

[egésséktelen]
[mekszállás]
[ketftelés]

[kézsdobáló]
[penézgomba]
[parazdgazda]

A részleges hasonulások másik típusát a képzés helye
szerinti hasonulások alkotják. Ezek során az egymás után
álló mássalhangzók közül az első a második képzési helyét
„veszi fel”.
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Például:

vadonba
→
indián nyár →

[vadomba]
[indiánnyár]

húscafat → [húszcafat]
rácsszerkezet → [rácszerkezet]

A teljes hasonulások

A mássalhangzószabályok
döntő többségét a helyesírás nem jelöli. Ez alól a teljes hasonulások bizonyos esetei jelentenek kivételt. Ezt csak akkor jelöljük írásban, ha a hasonulás csak bizonyos tövek
vagy toldalékok mássalhangzóit érinti. Ilyenek a -val/-vel
és a -vá/-vé határozóragok, amelyek v-je teljesen azonossá válik a tő utolsó mássalhangzójával.
Például:
gond + -val/-vel → gonddal
gondtalan + -vá/-vé → gondtalanná
Szintén írásban jelölt teljes hasonulás történik, ha s, sz,
z, dz végű igékhez -j-vel kezdődő toldalék járul.
Például:
mos + -ja → mossa
mász- + -jak → másszak

hoz + -ja → hozza
edz + -jek → eddzek

Általában nem jelöljük viszont írásban az olyan teljes
hasonulásokat, amelyek bármilyen morfémák kapcsolódásakor előfordulhatnak.
Például:
hol jár [hojjár]
valljuk [vajjuk]

balra [barra] stb.
felrúg [ferrúg] stb.

Például:
egyszer [eccer]
jegyzet [jeddzet]

mulatság [mulaccság]
bolondság [boloncság]

Az összeolvadás másik gyakori típusa a d, t, és n fonémákat érinti, amelyek az utánuk álló j-vel gy, ty és ny hangokká olvadnak össze.
Például:
lúdja [lúggya]
maradjon [maraggyon]

kabátja [kabáttya]
belátja [beláttya]

A rövidülés Mássalhangzó-rövidülés akkor következik be, ha két azonos mássalhangzó mellé még egy, eltérő mássalhangzó kerül. Ilyenkor két rövid mássalhangzót
ejtünk.
Például:
gonddal [gondal], küldd [küld].
A kiesés

Három egymás után álló mássalhangzó közül gyakran kiesik az egyik.
Például:
keresztszalag [keresszalag] mért mondtad [mérmontad]
Ez azonban nem minden esetben következik be: a templom és a kvarclámpa szavakban például soha, a keresztszalag
lagot pedig lassabb, hivatalosabb helyzetben ejthetjük
[keresztszalag]-nak is.

Az összeolvadás

Az összeolvadás során két hang
helyett egy harmadik típusú hangot ejtünk. Ennek
egyik esete, amikor zárhangok és réshangok olvadnak
össze zár-réshangokká.
Mássalhangzótörvények

Hasonulás

Összeolvadás

Részleges hasonulás

Zöngésség
szerin
hasonulás
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Képzés helye
szerin
hasonulás

sünje [sünnye]
fenje [fennye]

Rövidülés

Kiesés

Teljes hasonulás

Írásban
jelölt
teljes hasonulás

Írásban
jelöletlen
teljes hasonulás

Kérdések, feladatok
1. Milyen mássalhangzószabály okozza azt, hogy a következő szópárok kiejtése azonos?
játszunk – játsszunk, old – oldd, szálja – szállja

2. Milyen mássalhangzószabályt találsz a következő szavakban?
dombság, hátság, hegység

3. Figyeld meg a következő példákat, amelyekben öszszeolvadás történik! Miért ejtünk rövid hangot egyes
esetekben, és miért hosszút másokban?
kétszer [kéccer]
adsz [acc]
egység [eccség]
szabadság [szabaccság]

költség [kölcség]
bolondság [boloncság]
váltsák [válcsák]
felejtsék [felejcsék]

4. A mássalhangzók képzésének fontos jellemzője, hogy
akadály kerül a levegő útjába. Mit tanultatok földrajzból: mi történik, ha a folyó útjába kerül akadály? Keressetek további párhuzamokat más és más tantárgyi
témakörökből, és vessétek össze a folyamatokat a
hangképzés folyamatával!

5. a) Mely hangok váltakozása okozza az alábbi nyelvtörő nehézségét?
Mit sütsz, kis szűcs? Tán sós húst sütsz, kis szűcs?
b) Keresd meg a 32. oldalon található táblázatban
ezeket a hangokat! Milyen tulajdonságaik vannak?
c) Idézzetek fel más, általatok ismert nyelvtörőket a
magyarban és más nyelveken! Azonosítsátok az
artikulációs nehézséget okozó hangokat, és állapítsátok meg képzésük sajátosságait!

6. Amikor azt mondjuk, „folyékony hangok”, nyilvánvalóan metaforát használunk. Az egyes tudományterületek gyakran folyamodnak ehhez a kifejezésmódhoz,
amikor például azt mondják, elektronhéj, elektronnyaláb, negatív töltés és így tovább. Gyűjtsetek minél
több ilyet! Legyen köztük nyelvészeti szakkifejezés is!
7. Adjatok allegorikus leírást a hangok egymásra hatásáról úgy, mintha nem is hangokról lenne szó, hanem
osztálytársakról, padtársakról. Például: ha Zsuzsa egy
idő után ugyanúgy hordja a haját, mint a mellette ülő
Kati, az teljes hasonulás. Hogyan írható le ilyen allegorikus nyelven a jelöletlen hasonulás, az összeolvadás,
a rövidülés stb.?

Gyakorlás
A rövidülés egyes esetei megvannak a lassúbb gondozott beszédben is, de a rövidülés sokkal inkább a gyorsabb
gondozott beszédre és a nem gondozott beszédre jellemző. Egyaránt előfordul a rövidülés hangsúlyos és hangsúlytalan szótagban, de úgy tűnik, mintha a rövidülés hangsúlyos szótagban inkább lexikalizálódott (azaz konkrét
lexémához [szótári szóhoz] köthető volna), míg hangsúlytalan szótagban általánosabb.

Hangsúlyos szótagban

• húszas [huszas],

húgom [hugom],
útiköltség [utikölcség],
útiokmány [utiokmány],
útilapu [utilapu],
újság [ujság],
újdonság [ujdonság],
úttörő [uttörő],
úton [uton],
nyújt [nyujt],
gyújt [gyujt]

• úgy tetszik [utteccik],

úgynevezett [ugynevezet + msh],
új zöld könyv [uj]

• színház [szinház],
vízi [vizi],
színű [szinű],
ízlés [izlés]

• így talán beleférek [ity (.) talám

beleférek]
címeket [cimeket],
(magyar nemzeti) szín [szin],
(megjelenjen a) színen [szinen],
szíves [szives],
kísérletek [kisëetek],
ízlésorientáció [izlésorientáció]
Csíkszeredában [Csikszeredában],
típus [tipus]

(Lanstyák István: A magyar beszélt nyelv sajátosságai. STIMUL, Pozsony – Bratislava, 2009. 72.)

1. Olvasd el a magánhangzók megrövidüléséről szóló tudományos szöveget! A leírás alapján próbáld meg definiálni,
mi lehet a gondozott és mi a gondozatlan beszéd ebben a szövegkörnyezetben!
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Írás és kiejtés

8.

Van olyan szabály a magyar helyesírásban, amelyet megváltoztatnátok, ha lenne rá lehetőségetek? Terjesszétek az osztály elé a javaslatotokat, majd vitassátok
meg az esetleges módosítás előnyeit és hátrányait!

Egy szó – három alak

Már volt szó arról, hogy
nemcsak a betűket és a hangokat kell megkülönböztetnünk, de egy harmadik kategóriát is: a fonémákét. A szavaknak tulajdonképpen háromféle alakjuk van:
• egy kiejtett, beszédhangokból álló;
• egy leírt, betűkből álló;
• és egy harmadik, fonémákból álló, úgynevezett fonémikus alak.

NYELV
fonéma

BESZÉD
beszédhang
ÍRÁS
betű

Hagyomány és helyesírás

A fonémák a nyelv – vagyis gondolkodásunk – egységei: azok a hangok, amelyek tudatunkban élnek, amelyeket ki akarunk ejteni. Egyes fonémakapcsolatok ejtése
azonban „nem megy simán”: ilyen esetekben következnek
be az általad már ismert hasonulások. A hasonulások
eredményeképpen a fonémikus és a kiejtett alak eltér
egymástól: a varacskos disznót varacskozsdisznóként ejtjük.
Eltérhet azonban a fonémikus és az írott alak is: a juhsajt szó tudatunkban tárolt alakja jusajt. Ezt onnan tudjuk,
hogy sohasem ejtünk benne h-t. Ennek oka azonban nem
valamilyen hasonulás, hiszen a juhsajtot nem lenne nehéz
kiejteni, hanem az, hogy a juh morfémának két változatát
tartjuk számon (ju és juh), a helyesírás azonban úgy tesz,
mintha csak a juh létezne. A vombat esetében egyszerű
dolgunk van: a fonémikus alak kiejtése hasonulásmentes,
és a helyesírás is megengedi, hogy a fonémákat pontosan
adjuk vissza írásban betűkkel.
FONÉMIKUS
varacskos disznó

KIEJTETT
varacskozsdisznó

LEÍRT
varacskos disznó

vén banya

vémbanya

vén banya

jusajt

jusajt

juhsajt

oszlóban

oszlóban

Oslóban

oszlóban

oszlóban

oszlóban

vombat

vombat

vombat

A „hangjelölő” írás fonémajelölő

Az írás célja, hogy vizuálisan – a távolságot, időt áthidalva – jelenítse
meg a nyelvet. Már tanultál arról, hogy ezt többféleképpen
is megteheti: az írás egységei jelölhetnek fogalmakat (ilye-
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nek például a számjegyek), szótagokat, leggyakrabban
azonban hangjelölő írásokkal találkozunk. Már említettük
azonban, hogy a hangjelölőnek nevezett írások valójában
nem hangokat, hanem fonémákat jelölnek. A mézszínű
és a mészszínű szót egyaránt mésszinűnek (vagy gyakran
mésszinünek) ejtjük, míg írott alakjuk eltérő, mivel az írás
a szavakat alkotó fonémákat és nem a bennük ejtett beszédhangokat jeleníti meg. Ennek két oka is van. Egyrészt
a beszélők nem is tudják minden esetben, hogy milyen
hangokat ejtenek; agyuk a mész és méz szavak különbségére és nem ejtésük hasonlóságára fókuszál. Másrészt az
olvasó csak akkor tudja gyorsan és pontosan felismerni a
morfémák írott alakját, ha az írás nem jelöli a hasonulásokat, hanem a morfémák „eredeti”, fonémikus alakját tünteti
fel – példánkkal élve azt, ahogyan a mész és méz stb. szavak
tudatunkban élnek.
A magyar helyesírás
alapvetően fonémajelölő jellege azonban nem minden
esetben érvényesül. Előfordul, hogy a nyelv története
során a szavak tudatunkban tárolt alakja módosul, az írás
azonban az eredeti alakot őrzi. Ez a helyzet az ly betűnk
esetében, amely a magyar nyelv korábbi állapotában önálló fonémát jelenített meg írásban. A szablya és a szabja
korábban két különbözően hangzó szó volt, ez a különbség azonban megszűnt. Így ma már minden egyes olyan
szóról, amely j fonémát tartalmaz, külön-külön meg kell tanulnunk, hogy milyen betűt írunk benne. Nyelv és írás eltávolodására jó példa az angol és a francia helyesírás, amelyek igen régen jóval pontosabban tükrözték a fonémákat,
viszont nem követték a nyelvekben lezajló nagyon jelentős
változásokat. Ezért az angol és francia gyerekek számára
az írás-olvasás elsajátítása nehezebb, hosszabb folyamat,
mint a magyarok számára.

Miért jegyzem meg nehezen egyes szavak
helyesírását? Számos olyan szó van, amelyek foné-

mikus – „képzeletbeli” – alakja és írott formája eltér egymástól. Ezek egy részében is a hagyományt, az írás folytonosságát őrizzük a régebbi alak megtartásával. Amikor nehezen
boldogulunk egy-egy szó helyesírásával, akkor általában
ilyen esettel van dolgunk. A víziló például csak rövid i-ket
tartalmaz: próbáld ki, ha hosszúval mondod, nagyon furcsán hangzik. A tűzijáték, tízes, húszas alakok ehhez hasonlóak: tudatunkban rövid magánhangzós alakban léteznek,
a helyesírási szabályzat viszont esetükben hosszú magánhangzót követel meg. Tegyük hozzá: önkényesen, hiszen a
vizes és tizenöt alakokban rövid magánhangzós alakot ír elő.
Az ellenkezőjére példa – hosszú fonéma, rövid magánhangzóbetű – a cukkini és a kefir. Az u/ú, ü/ű és i/í számos szó helyesírásában problémát okoz a fonémikus és az írott alakok

eltérése miatt. Néha előfordul azonban, hogy a szabályok jó
irányban változnak: az árbóc és a búra a legújabb helyesírási
szabályzatban már hosszú magánhangzóval szerepel, az immunis és a reverzibilis pedig röviddel.

Hogy hívják a betűket? Nem jelöljük pontosan
a fonémákat a betűszók esetében sem, itt azonban nem
hagyományőrzésről vagy önkényességről van szó, hanem
egészen másról. A BKK csak három betűből, viszont hat fo-

némából áll (békáká). Valójában minden betűnek van egy
„neve”, egy olyan morféma, amely az illető betűre utal.
A betűszók ezekből a morfémákból alkotott összetett szavak, bár a bé, ká stb. nyelvérzékünk számára meglehetősen
furcsa morfémák. Az r betű „neve” a magyarban az err (de a
brit angolban például á-szerűen hangzik, r nélkül), az o betűé pedig rövid ó. A gyakori, rövidebb betűszók esetében
írásban is egyre inkább megjelennek a fonémákat tükröző
alakok: gondolj például a kábé, tébé, vécé szavakra.

Kérdések, feladatok
1. Folytasd a füzetedben a 36. oldalon látható táblázatot! Készíts összeállítást további szavak fonémikus,
kiejtett és leírt alakjairól! Szerepeljen benne mindhárom esetre példa:
a) amikor mindhárom alak különböző,
b) amikor mindhárom megegyezik,
c) amikor a fonémikus és a kiejtett megegyezik, de
az írott alak eltér!
2. Gyűjtsd össze, hány tényező okozhat eltérést a fonémikus és a kiejtett alak közt! Keress mindegyikre egyegy példát!
3. Az e-mail, file, Windows informatikai tárgyú idegen
szavak. Régi tendencia, hogy egy idő után a kiejtett
alakot kezdjük rögzíteni, „magyaros” írásmóddal az
angol helyett. Ímél, fájl, ezt már leírjuk, de azt, hogy
vindóz, egyelőre nem. Még mely informatikai szakszavakat magyarítanád hasonló módon? Gyűjts olyanokat is, amelyeket továbbra is angolosan írnál!

4. Hogy kell azt értenünk a lecke szövegében, hogy az
egyes betűknek van nevük?
a) Alkoss definíciót!
A betűk neve azt jelenti, hogy…
b) Írj a füzetedbe három-négy példát a különböző betűk neveire!
c) Mi mindennek van még neve különböző tantárgyakból? Az írókat, történelmi személyeket, településeket ne említsd, mert ezek magától értetődőek. De érdekes lehet például a kémiai elemek
neve. Vagy például…

5. Olvashattunk róla, hogy az angol és a francia szavak
írott alakja igen erősen eltér a kiejtett alaktól. Beszéljétek meg, mely európai nyelvekben kisebb az eltérés,
melyekben nagyobb!

Gyakorlás
„…Arról már kevesebbet hallani, hogy az angol nyelvű írásbeliség mennyiben befolyásolja a magyar nyelvű írásbeliséget. Persze nem olyan példákra kell itt gondolni, hogy magyar szavakat elkezdünk angolosan írni: phasheert-ot írnánk fasírt helyett, vagy runtought hooshie-t rántott husi helyett… Ilyenekkel persze nem találkozunk,
teljesen abszurd is lenne. Azzal a jelenséggel már inkább, hogy az amúgy angol eredetű, de már a magyarban
meghonosodott szavak helyesírásában megtartjuk az eredeti angol helyesírást: nem menedzsert írunk, hanem
managert, nem csetet írunk, hanem maradunk a chatnél.
Nagy különbség az angol és a magyar helyesírás gyakorlata között, hogy míg magyarul az összetételeket alapesetben egybeírjuk (és ez alól vannak néha kivételek), ugyanezen szavak angol megfelelőit rendre külön írjuk.
Csak ront a helyzeten, hogy a helyesírás-ellenőrző szoftverek különírva mindent elfogadnak, míg egybeírva sokkal kevesebbet (pl. azért, mert az adott összetétel egyszerűen nem szerepel a szótárban).
Szintén nagyon gyakori, hogy az angolban szokásos levélforma tipográfiai konvencióit alkalmazzuk magyar
szöveg esetén is. Ez persze e-mailben, főleg, ha az nem formális, elmegy, de hivatalos levelezésben azért jobb résen lenni. Magyarul ugyanis a megszólítás után nem vesszőt, hanem hagyományosan felkiáltójelet teszünk. Majd
a lezáró, búcsúzó formula után pedig kettőspontot szoktunk tenni, és nem vesszőt.”
(Hogyan hat az angol helyesírás a magyarra? – részlet, 2012. Forrás: nyest.hu)

1. Mit gondolsz, miért türelmesebbek a helyesírás-ellenőrző szoftverek a külön írt szavakkal?
2. Készíts még három anglomán átírást a runtought hooshie-hoz hasonlóan!
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A morfémák típusai

9.

Milyen morfémákra, visszatérő jelentéses egységekre tudod bontani a ruha kezelésével kapcsolatos képi utasításokat?

A morféma Ahogy a nyelv rendszerében haladunk,
a fonémák után következő saját szabályokkal és elemekkel rendelkező szint a szóelemek (morfémák) szintje.
Beszélgetés, fogalmazás, gondolkodás közben szerencsére csak ritkán kapjuk rajta magunkat, hogy morfémák
összerakásával bíbelődik az agyunk. Mondatszerkesztési
hibák az élő beszédben mindenkinél, de a kisgyerekek és
a nyelveket tanulók esetében gyakrabban fordulnak elő,
ezekben érhetjük tetten agyunk munkálkodását.
A három év körüli gyerekeknél például megfigyelhető,
hogy a toldalékokat nem úgy illesztik, ahogyan a felnőttektől hallották, hanem általában egy leegyszerűsített szabályt alkalmaznak. Például a tárgy ragját a sokféle helyett:
-t, -at, -ot, -et, -öt, egyetlen alakban használják, -t formában
még akkor is, ha ezzel nyelvtörőt hoznak létre (például
iszalagt, lót, nadrágt). Ez a gyermeknyelvi megoldás is mutatja, hogy a nyelvelsajátítás során már igen korán kialakul
a morfémákban való gondolkodás, a morfématudat.
A morféma a legkisebb nyelvi jel, azaz jelentése van.
Gyakran nehéz meghatározni a jelentését.
A morfémák elkülönítése

A morfémákat az anyanyelvi beszélők aránylag könnyedén el tudják egymástól
különíteni. Hogyan vagyunk erre képesek? Milyen szabályokat kell adnunk egy gépnek ahhoz, hogy a következő
adatokból helyesen következtessen ki minél több morfémát?
?
Avartkavartaszél.  Avar-t kavar-t a szél.

?
Azavarzavar.  Az avar zavar.

?
Zavaravar?  Zavar a var.
Ha csak a formailag azonos egységeket kerestetjük, akkor mondatainkban többek közt rátalál gépünk a 14 db a,
a 6 db avar, a 7 db var és a 2 db zavar egységre, melyeknek
még értelmet is találhatunk önmagában, de nem az adott
helyen. Tehát ez nem jó megoldás. Ahhoz, hogy helyes
eredményre jussunk, nem elegendő a forma megfigyelése,
szükséges a nyelvi adat jelentése is a megvizsgált egységen belül. Így már megmagyarázható, hogy az első mondatunkban miért nem szerepel a var morféma, illetve a két
-t miért nem azonos morféma.
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Önmagában természetesen a jelentés sem elegendő,
hiszen a nyelvi jeleknek a hangalakja is jellemzője.
Eb és kutya egykutya.  Eb és kutya egykutya.
Bajban lennénk a forma figyelembevétele nélkül az
előző mondat tagolásánál, hiszen eb és kutya eltérő morfémák annak ellenére, hogy jelentésük közel azonos. (Bár
nem szoktunk ebházról beszélni és a szólás is furcsán hangozna: Kutyacsont beforr.)
Játsszunk el a lombik szóval! Milyen morfémákat különíthetünk el benne? Hogyan magyarázzuk el, hogy nem
szerepelnek benne a következők?
lombik
lomb, a fa koronája
az -ik, több közül az egyik, ahogy a kisebbik szóalakban
a -b, valamilyenebb, ahogy a régies idősb szóalakban
az i, ahogy a becenevekben pl. Ricsi
A magyarázathoz, a meggyőző érveléshez a lombik szót
újabb és újabb mondatokba, szövegkörnyezetbe fogjuk helyezni, hol olyan mondatokba, melyeket helyesnek
ítélünk, hol olyanokba, melyeket egyértelműen rosszul
formáltnak, értelmetlennek tartunk. Másik módszerünk a
hasonló szóalakok bemutatása, az analógia lesz. Például
az -i nem töltheti be azt a szerepet a lombik szóalakban,
amit a soproni szóalakban, hiszen akkor értelmesnek kellene lennie, annak a mondatnak, hogy Ez egy lombi származású valami. Ilyen helyre, származásra utaló jelentésrészlet
nincs ebben a szóalakban.
A morfémák elhatárolásához a környezetbe illeszkedő jelentést és a formát is figyelembe kell venni, ehhez az adott elemet minél több szövegkörnyezetben
kell vizsgálni a jelentés megváltoztatása nélkül.

Hangalak szerinti csoportosítás

A morfémákat több szempontból szoktuk csoportosítani. Hangalakjuk alapján beszélhetünk testes és testetlen, azaz zéró,
röviden Ø morfémáról. Első hallásra furcsa, hogy egy
nyelvi jel testetlen, hiszen megszoktuk, hogy jelentése és
hangalakja, azaz érzékelhető teste van. Az érzékelhető test
hiánya is jellé válhat. Ha egy filmben egy lakás nyitott ajtajú, üres szekrényét mutatják, akkor tudjuk, hogy ennek

jelentősége van, feltehetően valaki elköltözött, esetleg
valamit elloptak. Ha a kocsi nem áll a ház előtt, akkor valószínűleg nincs otthon a gazdája. A hétköznapi életben is
használjuk a jelölésnek ezt a módját, például a kulcscsomón akkor is meg tudjuk különböztetni az összes kulcsot,
ha egy kulcsot jelölés nélkül hagyunk. Általában a leggyakrabban használt kulcsunkat szoktuk biléta nélkül hagyni.
A magyar nyelvben a jelek közül mindig zéró az igéknél a jelen idő jele (pl. nevet-Ø-ek), a kijelentő mód jele, a
főneveknél az egyes szám jele, több birtok esetén az egyes
szám harmadik személyű birtokos személyjel és a mellékneveknél az alapfok jele. Zéró morféma még a ragok közül igéknél az általános ragozás egyes szám harmadik személyű személyragja, főneveknél az alanyeset ragja, hiszen
ezek a leggyakrabban használt alakok.
Bár nem látszanak, nem hallatszanak, de a jelentés megváltoztatásával nyomot hagynak a testetlen morfémák.
A szóalakok összehasonlításából és a jelentés megváltozásából tudunk a létükről. Nem mindegy például, hogy
Szeret-t-em vagy Szeret-Ø-em, Peti-Ø kérdezi Pistát, vagy
Pista-Ø kérdezi Petit.

Funkció szerinti csoportosítás

Funkciója, azaz
szerepe szerint tő- és toldalékmorfémákat különböztethetünk meg. A tőmorféma hordozza az alapvető jelentést és a toldalékokat, a szóalak elején áll, összetett szó
esetén másik tő előzheti meg, meghatározza a szóalak
szófaját. A polc tő tehát alkalmas a tároló eszköz egyik
fajtájának a jelentését hordozni. Sokféle toldalék tehető rá,
például: polc-ot, polc-ok, polc-nak stb. Ha ez a tő elhangzik
képző nélkül, akkor az főnév.
A toldalékmorféma az alapvető jelentést módosítja,
a tőmorfémák közti viszonyokat fejezi ki, a tövet követi vagy a tövön lévő toldalékot. A toldalékok csoportjai:
képző, jel, rag, a sorrendjük és feladataik alapján különülnek el. A képző kijelöli a szófajt, tehát a szóalak szófaja
megállapítható belőle. Például a -z,-oz,-ez,-öz képző biztosan igét eredményez: víz-ez, zsír-oz, föl-öz, elbaltá-z; a
-cska, -cske, -acska,- ecske kicsinyítő képzők pedig mindig
főnevet eredményeznek: manó-cska, kesztyű-cske, halacska, kez-ecske. Ahogy a példákból is látszik, nem feltétlen változtatják meg a szó szófaját, lehet, hogy megőrzik,
de mindenképp jelzik. A képző belső helyzetű, azaz a tő
vagy másik képző után következik, a képzőből több is lehet
egy szóalakban: zsír-talan-ít-hat.
A jel a tőmorfémában megfogalmazódott jelentéshez
ad új információt. Ez az információ a tő alapjelentését nem
változtatja meg, csak módosítja. A jel közbülső helyzetű,
azaz következhet a tő, egy képző vagy egy jel után. Egy tövön több jel szerepelhet. A fiú alapjelentéséhez a -k többes
szám jele annyit tesz hozzá, hogy nem egy, hanem több fiúról van szó: fiúk. Ha az -é birtokjel is szerepel a szóalakban,
akkor a hallgató már azt is tudja, hogy a tőben szereplőnek
a tulajdonáról van szó: fiúké.
A rag nem a tőmorfémáról ad újabb információt, hanem a mondatban szereplő többi tőmorfémával köti öszsze a szóalakot, kijelöli a mondatbeli szerepet. Helyzete

záró, azaz a szóalak végén szerepel, akár közvetlen a tő
után, de képző vagy jel is megelőzheti, egyetlenegy lehet
szótő
képző
rag
belőle.
A toldalékok (morfémák)
egymáshoz kapcsolódáképző
sának meghatározott
szabályai vannak. Ajel
magyar nyelvre
szótő + képző + jel + rag sorrend a jellemző.

szótő

képző
rag
szerel
ő kke
képző
jel l

szerel ő kke l
szótő
szótő

képző

képző

jel

rag

képző
eg
yez képző
tet t üjeln krag

Önállóság szerint Önállóság szerint is vizsgálhatjuk a morfémákat. Szabad morfémáknak nevezzük azokat, amelyek más testes morfémák nélkül előfordulhatnak mondatban. Sok tőmorféma tartozik ide, de egyetlen
toldalékmorféma sem. Például a fék, szék, fecske, fodor
tövek szabad morfémák. Kötött morfémák azok, melyeknek másik morféma jelenléte feltétlen szükséges
a mondatban. Ide tartoznak azok a tőváltozatok, melyek
kizárólag toldalékok előtt szerepelnek, illetve az összes
toldalék. Például a fecské-, fodr-, -tól, -ság szóelemek kötött
morfémák.
A tövek szabad és kötött változatait típusokba rendezhetjük az alapján, hogy milyen hangtani váltakozás
figyelhető meg. Ahhoz, hogy könnyen megállapíthassuk
egy-egy tőről, milyen tőtípusba tartozik, meg kell figyelnünk, hogyan viselkedik toldalékok hatására. A nem toldalékolható szavak egyértelműen az egyalakú típusba
tartoznak.
Igéknél elég vizsgálni a ható ige képzője (-hat, -het), a
folyamatos melléknévi igenév képzője (-ó, -ő), a határozói igenév képzője (-va, -ve, -ván, -vén), a testes felszólító
módjel előtt, határozott ragozásban, egyes szám második
személyű rövid alakban (-j, -jj, -ggy, -s), valamint jelen idő,
egyes szám, harmadik személyben a határozott személyrag előtt (-i, -ja).
A főneveknél és névmásoknál a legtöbb változás a többes szám jele (-k, -ok, -ek, -ök, -ak) és egy birtok esetén, az
egyes szám harmadik személyű birtokos személyjel (-a, -e,
-ja, -je) előtt történik. A melléknevek a fokjel (-b, -bb) előtt
változnak meg.
Ha a felsorolt toldalékok előtt megnézzük a tő változását, akkor a táblázatban felsorolt típusok közé könnyen besorolható az adott szó.

eg yez tet t ü n k
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Igetövek
áll, tanít, mond, bánt, kér,
panaszkod-ik

Egyalakú
igetövek
st~s és szt~sz
változatú igetövek
t~s változatú
igetövek
Hangzóhiányos
igetövek
v-s változatú
igetövek
sz-es és d-s
változatú igetövek
sz-es, d-s és v-s
változatú igetövek
n-es változatú
igetövek

fest-ek, fes-sek, ébreszt-esz, ébresz-sz
siet-ünk, sies-sünk, siettet-ünk,
siettes-sünk
mozog-jon, mozg-ó, ugor-hat, ugr-ik
nő-het, növ-ök, lő-tt, löv-ünk
gazdagod-ik, gazdagsz-ik
dicseksz-ik, dicseked-ik, dicsekv-ő
megy-ek, men-nek, mé-gy, me-het

Névszótövek
Egyalakú
névszótövek

asztal, autó, cipő, kampó, lap, szék

Tővégi időtartamot
váltakoztató névszótövek
Tőbelseji időtartamot váltakoztató
névszótövek
Hangszínt és időtartamot váltakoztató
névszótövek
Hangzóhiányos
névszótövek
Véghangzóhiányos
névszótövek
Hangátvetéses
névszótövek

pehely-lyel – pelyh-ek,
kehely-ben – kelyh-es

v-s névszótövek

kő – köv-es, mű – műv-e

Kriszta – Krisztá-t, lepke – lepké-t

edz + -jünk →
bridzs + -vel →

madár-hoz – madar-at,
nehéz-nek – nehez-et
apró-t – apra-ja, első-k – else-je
bokor-ra – bokr-ot, iker-rel – ikr-ek
varjú-ra – varj-ak, borjú-nak – borj-a

Hangalak szerint
testetlen ,
zéró (Ø) morféma

Funkció szerint
tőmorféma

toldalékmorféma
képző

jel

rag

Önállóság szerint
kötött morféma
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szabad morféma

edz + -dzünk
bridzs + -dzsel

→
→

eddzünk
briddzsel

Egyszerűsítés a toldalékolás során

A helyesírás nem minden esetben tünteti fel pontosan a szóalakot
alkotó morfémákat. Egymás után álló három azonos mássalhangzó helyett csak kettőt írunk, ha a három mássalhangzó szótő és toldalék határán fordul elő.
Például:
hall + -lak
ujj + -val

A morfémák csoportosítása

testes morféma

Toldalékolás és helyesírás A toldalékolt alakok
leírására vonatkozó szabályok célja általában az, hogy a
szóalakot alkotó morfémák egyértelműen elkülöníthetők, azonosíthatók legyenek. Ezt a törekvést a szóelemzés elvének nevezik. A morfémák határain azonban
gyakran találkozunk mássalhangzószabályokkal: hasonulásokkal, összeolvadással, rövidüléssel, amelyek a kiejtett alakban elhomályosítják, nehezen felismerhetővé
teszik az egyes morfémákat. A toldalékolt alakok írásakor
tehát általában nem hallgathatunk a fülünkre, hanem
gondolkodnunk kell, és nyelvtani ismereteinket alkalmazni. Tudnunk kell például, hogy a vonzza szóalakban
írásban jelölnünk kell a z-vé hasonult j-t is. Szintén rövidülés következik be a forinttal, manccsal, pénzzé, parkká
szóalakok ejtésekor, az írás viszont jelöli a -val/-vel, -vá/
-vé tővégi mássalhangzóhoz hasonult v-jét. Összeolvadás
és rövidülés nehezíti a játssza, látsszon stb. alakok írását,
összeolvadás és zöngésség szerinti hasonulás az öntsd,
féltsd stb. szavakét.
Különös figyelmet igényel a tővégi dz és dzs (mivel
ezeket általában nem érezzük oszthatatlan egységnek, és
inkább a z-t, illetve zs-t kettőznénk). Például:

→

ujj + -jal

→

hallak
ujjal

Ennek a szabálynak a célja nem az írott alakok gyorsabb
felismerése, hanem gyorsabb, egyszerűbb leírása. Az ilyen
szabályok az egyszerűsítés elvének megnyilvánulásai.
Nem alkalmazunk viszont egyszerűsítést – mindhárom
mássalhangzót kiírjuk, a morfémák határait pedig kötőjellel jelezzük a következő esetekben:
• összetett szavak elő- és utótagjainak határán (pl.
csekk-kérés, balett-táncos);
• valamint nevek toldalékolt alakjaiban (pl. Pitt-tel,
Papp-pal, Bonn-nál, Mann-nal, Mariann-nal), mivel
ezek esetében az egyszerűsítés megnehezítené (vagy
ismeretlen tövek esetében lehetetlené tenné) tövek és
toldalékok határának megállapítását.

„Kötőjeles” toldalékok

A toldalékokat a legtöbb esetben egybeírjuk a tővel, mivel egyetlen egységként gondolunk rájuk. Néhány esetben azonban kötőjeles
kapcsolást ír elő a szabályzat a tő és a toldalék határának

érzékeltetésére, ami könnyebb olvashatóságot (de sajnos
nehezebb írást) eredményez.
A betűszók, rövidítések, szimbólumok és számjegyekkel írt szavak esetében – pl. NAV-os, aug.-ig, @-cal,
22-es – a kötőjelezésnek esztétikai oka is van. Az egybeírt
alakok (pl. NAVos, aug.ig, @cal, 22es) furcsa hatást keltenének (a különböző típusú karakterek keveredése vagy a
ponttal megszakított betűsor miatt). Ilyen alakoknál figyelnünk kell arra, hogy a kötőjel után pontosan a toldalékot
írjuk le, pl. kft.-ket, 0-s, 2-t, %-kal, Ft-tal stb.). Gyakori hiba,
hogy a tővégi magánhangzót is toldalékként tüntetik fel
(pl. kft.-éket, 0-ás, 2-őt) vagy a toldalékkezdő mássalhangzót nem tüntetik fel (pl. %-al, Ft-al).
Szintén kötőjellel kapcsoljuk a toldalékokat idegen szavakhoz – de csak bizonyos esetekben. Gyakori hiba a kötőjeles írásmód kiterjesztése minden idegen szóra. A szabály
szerint viszont csak azokban a szavakban jelöljük kötőjellel
a toldalékhatárt, amelyben a tő vége „problematikus”, tehát
• nem kiejtett, „néma” betűre végződnek, pl. Skype-on,
Peugeot-ja stb.;
• vagy a magyarban szokatlan betűkapcsolatra végződnek, pl. Shelley-vel, show-nak stb.
Idegen (eredetű), de kötőjel nélkül írott alakok tehát a
pechhel, faxszal, Judynak, Miamiba stb. Nem alkalmazunk
kötőjelet a hagyományos helyesírású magyar nevekben
akkor sem, ha a tő vége „problematikus”, pl. Tóthtal, Ráczcal, Damjanichcsal stb.

Nevek és toldalékok Egyáltalán nem meglepő,
hogy a tulajdonneveket többnyire változatlan, állandó formában írjuk toldalékolt alakjaikban is. Van azonban a magyar helyesírásban három furcsa kivételcsoport, amelyek
írásakor a nevek alakját különböző okokból módosítanunk
kell.
1. A melléknévképzős tulajdonnevek alkotják. Az -i,
-s, -ista, -izmus képzőkkel ellátott, egy szóból álló nevek pl. greenwichi, petőfis, buddhista, kálvinizmus stb.
kis kezdőbetűvel írandók. A több különírt szóból
állókat ugyanakkor általában nem kezdjük kis betűvel, hogy az írott alakból könnyebben felismerhető

legyen a név határa (pl. Los Angeles-i, George Bush-os).
Nem egyszerű eset azoknak a többtagú melléknévképzős földrajzi neveknek a helyesírása, amelyek tagjai kötőjellel kapcsolódnak. Ezek egyik csoportjában kis kezdőbetűt alkalmazunk, a másikban
megtartjuk a nagy kezdőbetűt. A Margit-szigeti, Tisza-hidas szavakban a nagybetűs írásmód oka, hogy
Margit és a Tisza a földrajzi név tulajdonnévi elemei.
A kisbetűs zöld-foki-szigeteki és holt-tiszai szavakban
a zöld, a foki és a holt azonban köznévi elemek, amelyek a képzett alakokban kis kezdőbetűsre változnak.
(Ez a szabály olyan érdekes alakulatokat eredményez,
mint például a felső-Tisza-vidéki vagy a holt-Tisza-parti, amelyek első és harmadik tagja kisbetűvel, a második pedig nagybetűvel kezdődik).
2. Szintén nem eredeti alakjukban írjuk azokat a toldalékolt tulajdonneveket, amelyek toldalékolatlan
formában a-ra vagy e-re végződnek. A magyar
nyelvben ezek a tövek mind tővégi időtartamot
váltakoztatók, a helyesírás pedig a magánhangzónyúlás jelölését érvényesíti a tulajdonnevek alaki
állandóságának megőrzésével szemben. Ez magyar
nevekben általában nem okoz problémát; a Laurával,
Bencével stb. írott alakokat természetesnek érezzük.
Nem mindenki tudja azonban, hogy a szabályt idegen szavakban is érvényesíteni kell: a Dante, Petrarca írott toldalékos alakjai Dantét, Petrarcával stb. (nem
pedig Dante-t és Petrarca-val).
3. Ehhez csak látszólag hasonló a rövid o-ra és ö-re
végződő idegen szavak és nevek esete. Ezek toldalékos alakjaiban szintén hosszú o-t és ő-t kell írnunk,
pl. Oslóba, Malmőből, sombrerója stb. Az ilyen tövekben azonban nem történik magánhangzónyúlás,
hanem egészen másról van szó. A magyarban nincsenek rövid o/ö-re végződő szavak, ezért az idegen
szavakban hosszú ó/ő-vel helyettesítjük ezeket. Ez
azonban a toldalékolatlan alakokat is érinti: az Oslo és
az Oslóban szavakban egyaránt hosszú ó-t ejtünk,
a helyesírás viszont csak a toldalékos alakban ír elő
hosszú ó-t.

Kérdések, feladatok
1. Nehéz meghatározni egy-egy morféma jelentését.
Próbáljatok olyan meghatározást írni egy tárgyról
(pl.: lámpa, szék, tető), amely az összes adott típusú
tárgyra igaz, és egy olyanra is, ami nem tartozik oda!
Cseréljétek ki egymással, keressetek a másik meghatározásába nem férő példákat, vagy olyanokat, melyek beleférnek, de nem tartoznak oda!
2. A lombik szóalakban még milyen morfémákat lehet
feltételezni a leckében említetteken túl? Bizonyítsd
vagy cáfold állításod helyességét!

3. Alkoss minél több szót a megadott szóelemek felhasználásával! Minél több szóelemet használsz fel
egy-egy szó megalkotásához, annál jobb!
szeret
-n/-on/-en/-ön
-ban/-ben

kér

kedves

-na/-ne
-t/-tt

gonosz

-ság/-ség
-t

-ú/-ű

-e
-k
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4. a) Gyűjtsetek rosszul szerkesztett mondatokat! Vajon miért tévesztett a beszélő? Milyen szerkezeteket, morfémákat kevert össze?
b) Alkossatok csoportokat! Válasszatok ki egy-egy
rosszul szerkesztett mondatot a gyűjteményetekből! Találjatok ki egy beszédhelyzetet, amelyben
elhangozhatna ez a mondat! Játsszátok el a többieknek!
5. A zavar szóalakban szerepel var morféma?
6. Készíts sormintát! Listázd füzetedben a szótöveket,
képzőket, jeleket és ragokat az alábbi Szapphó-vers
szavaiban!

7. Mit és milyen logika alapján értettek félre?
Az alfa hím kifejezés hallatán egy kisgyerek fafajtákról kezdett beszélni.
A fogíny, ínyvitorla alkotórészek ismertetése
után már csak egyetlen kérdés maradt a tanulóban: Mi az a fog alma?

8. Mi a jelentésbeli különbség a következő toldalékos
szópárok között?
mag: magos ~ magvas

lélek: lelketlen ~ lélektelen

szótő = 1, képző = 2, jel = 3, rag = 4

„Édesanyám! Nem perdül a rokka, olyan
szakadós ma a szál –
vágy nehezül rám:
mert a sudár, szép Aphrodité letepert!
Szerető, szerető
kell ma nekem már!”
(Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka…
Radnóti Miklós fordítása)

daru: daruk ~ darvak

9. Toldalékold a füzetedben a következő idegen szavakat a megadott toldalékok egyikével! Amelyik szót
lehet, toldalékold mind a kettővel!
Gogol
monsieur
hertz

Bach

New York

camambert
fix

Amundsen
stewardess

Victor Hugo

Shakespeare

signorina
business
Horatius

Goethe
cowboy

Balzac
pech
signore

Toulouse-Lautrec

Gyakorlás
„Vegyünk két mondatot: (1) Mátrai a gomblyukába mindig betűz egy szekfűt. (2) A gondos titkárnő épp egy idegen
nevet betűz. – Itt ugyebár két betűz van, melyek véletlenül azonos alakúak (görög szóval homonímák). […] Az (1)es létrehozásának lépései: végy egy igét (pl. tűz), tégy eléje egy igekötőt (pl. be), s kapsz egy újabb igét (betűz).
Ez a magyarban gyakori és normális. Ugyanígy a (2)-es létrehozása is szabályos: végy egy főnevet (pl. betű), tégy
utána egy igeképzőt (pl. -z), s kapsz egy igét (betűz).
Milyen egységekből állnak hát ezek a betűz-ök? Mindkettőben két nyelvtani egység bújik meg: be és tűz, illetve
betű és -z. […] De vajon biztos-e, hogy ezek nem oszthatók kisebb egységekre? A morféma a nyelv atomja: olyan
egység, mely nem áll egységekből. Ha valami morféma, azt nem lehet elemezni.[…] kudarcot vallanánk, ha a be,
betű, -z egységeket megpróbálnánk elemezni. (Hangtanilag elemezhetők, de az más, mert ott már elvész a jelentés. A fizikában is lehet az atomokat elemezni, de akkor már az anyagi tulajdonságok – hogy arany, ólom vagy
szén – elvesznek.) […] A tűz ige még (újra) elemezhető tű-z gyanánt, mert van tű, de a ráz, nyúz, néz, hoz és sok más
-z végű ige már nem tekinthető két egységnek, mert az első felükkel nem tudunk mit kezdeni.”
(Nádasdy Ádám: A nyelv atomjai. In: Uő.: Ízlések és szabályok. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2003.)

1. Miért nem bonthatók tovább a be, betű, -z morfémák?
2. Miben hasonlítanak a morfémák és az atomok?
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Toldalékok és szófajok kapcsolata

10.

Mi a probléma az alábbi jelzésekkel, ha egy bőrcipőn látjuk? Ha valamelyik jel
jelentését nem ismeritek, nézzetek utána az interneten!

Minden szófaj csak a rá jellemző információkat hordozza
magán. A magyarban ez jelek és ragok formájában történik. Például egy főnévnél, ami a megnevezés eszköze,
nincs időbeli információra szükség (pl. ének-ett), vagy
egy igén, ami alapvetően cselekvésről szól, furcsállanánk
a fokjelet (pl. olvas-abb). Ebben a leckében a jellemző, sőt
legtöbbször kötelezően szereplő toldalékokat gyűjtjük
össze.

ő

id

Az igék és a segédigék jelei, ragjai Az igék
minden mondatban kötelezően hordoznak három toldalékot, hiszen a bennük foglalt információt mindig megérti a hallgató: időjelet, módjelet, személyragot. Ez a
három toldalék sohasem jelenik meg egyszerre testesen,
legalább az egyik, de akár mind a három testetlenül van
jelen. Jelenlétüket az árulja el, hogy a tő jelentését befolyásolják.
Az időjel lehet a jelen idő jele, ami mindig testetlen,
azaz zéró (Ø) vagy a múlt idő jele (-t, -tt, -ott, -ett, -ött alakokban), és természetesen a jövőre is tudunk utalni az öszszetett igealakkal (fog+főnévi igenév).
A módjelek közül a leggyakoribb a kijelentő mód jele,
ami mindig testetlen, azaz zéró. A felszólító mód jele igen
változatos formában jelenik meg a helyesírásunkban: -j (pl.
írj), -s (pl. tanít-s, alkos-s), -jj (csak a jöjj szóalakban), -ggy (csak
a higgy szóalakban), kiejtésünkben még változatosabb.
A feltételes mód jele lehet -na, -ná (pl. ír-na, ír-ná-nk), -ne,
-né (pl. kér-ne, kér-né-k), -ana, -aná (tanít-ana, tanít-aná-tok),
-ene, -ené (pl. fejt-ene, fejt-ené-l).
A személyrag, bár egyetlen morféma egyszerre három
információt árul el: a személyt, a számot és a tárgyhatározottságot. A cselekvő személye első személyű, ha megegyezik a beszélővel, beszélőkkel, második személyű, ha a
beszélővel kapcsolatban áll, kapcsolatban állnak. A harmadik személy azt fejezi ki, hogy a beszélő nem áll kapcsolatban az említettel, azaz a beszélőtől független tárgy helye,
a távolítás, a távolságtartás személye, annak a helye, amiről beszélünk. A cselekvő lehet egyetlen vagy több, ennek
megfelelően egyes vagy többes számot használhatunk.
A magyar nyelv idegenek számára legnehezebben elsajátítható része, hogy a cselekvő számán és személyén kívül
a ragozással tudunk a tárgy fajtájára utalni. Az általános
ragozású igét (pl. kérek–kérlek, kérsz, kérØ, kérünk, kértek,
kérnek) mindenféle mondatban használhatjuk, még az
sem szükséges, hogy tárgy szerepeljen benne, de akár szerepelhet is benne (pl. engem/minket, téged/titeket, valamit,
mindent, egy radírt stb.). A határozott ragozású igét (kérem,
kéred, kéri, kérjük, kéritek, kérik) akkor használjuk, amikor
fel akarjuk hívni a figyelmet a cselekvés tárgyára. Kizárólag
harmadik személyű határozott, azaz a beszélő és hallgató

számára azonosítható tárgy (pl. azt/azokat, őt/őket, magam, a radírt) esetén használhatjuk.
Tehát az ige három kötelező toldaléka öt különböző
információt hordoz: az időjel vagy jelenre vagy múltra
vagy jövőre utal, a módjel kijelentő, felszólító vagy feltételes módot fejez ki, a személyrag személyre, számra és
tárgyhatározottságra utal egyszerre, ezen belül háromféle
személyre, kétféle számra és a határozott ragozással határozott harmadik személyű tárgyra vagy az általános ragozással egyéb tárgyra.
Az igékre sokféle képző tehető, létrehozhatunk belőle
igét (pl. néz-eget, néz-het, néz-et, köt-öz) főnevet (pl. néz-és,
segít-ség, fáj-dalom), melléknevet (pl. tanul-atlan, fél-énk)
és igeneveket (pl. nyer-ő, szúr-ó, lép-ni, e-nni, felejt-eni, tanít-ani, sír-va, kér-ve).

mód
szám
személy

A főnevek, főnevet helyettesítő
névmások jelei, ragjai A főnevek és helyette-

sítő szófajuk minden mondatban kötelezően hordozzák
a mennyiségre utaló morfémát és az esetragot, ezeken
kívül még kerülhet rájuk birtokos személyjel (-m/-om/
-am/-em/-öm, -d/-od/-ad/-ed/-öd, -a/-e/-ja/-je/Ø, -nk/-unk/
-enk/-ünk, -tok/-tek/-tök, -k/-uk/-ük/-juk/-jük), birtokjel (-é)
és birtoktöbbesítő jel (-i, -ai, -ei, -jai, -jei).
A mennyiségre utaló morféma lehet az egyes szám
jele, ami mindig testetlen, azaz zéró, vagy a többes szám
jele, ami több egyforma elem esetén -k/-ok/-ek/-ök/-ak,
több egy csoportba tartozó, de különböző elem esetén -ék
(pl. anyuék, Pistáék, Szabóék.)
Igen gazdag főnévi esetragozása van nyelvünknek.
Alapvetően alanyi, tárgyi és határozói eseteket különböztethetünk meg.
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EGYES SZÁMÚ BIRTOK
BIRTOKOS
SZÁMA,
SZEMÉLYE

Egyes
szám
Többes
szám

Magánhangzós tőnél
(pl. hajó, fűző, kocsi)
Mély
Magas
hangrendű hangrendű

TÖBBES SZÁMÚ BIRTOK

Mássalhangzós tőnél
(pl. sor, has, kör, kéz)
Mély
Magas
hangrendű hangrendű

Mássalhangzós tőnél
(pl. sor, has, kör, kéz)
Mély
Magas
hangrendű hangrendű

1.

-m

- om, - am

- öm, - em

- (ja)im

- (je)im

- (j)aim

- (j)eim

2.

-d

- od, - ad

- öd, - ed

- (ja)id

- (je)id

- (j)aid

- (j)eid

- je

- (j)a

- (j)e

- (ja)i

- (je)i

- (j)ai

- (j)ei

- unk

- ünk

- (ja)ink

- (je)ink

- (j)aink

- (j)eink

- tek, - tök
- jük

- otok, - atok
- (j)uk

- ötök, - etek
- (j)ük

- (ja)itok
- (ja)ik

- (je)itek
- (je)ik

- (j)aitok
- (j)aik

- (j)eitek
- (j)eik

3.

- ja

1.
2.
3.

- nk
- tok
- juk

A szóalak végén elhangzó esetrag megmutatja a
mondatban betöltött szerepet, a többi szóhoz való
viszonyt. Az alanyeset ragja mindig testetlen, azaz zéró,
a tárgyeset ragja -t/-at/-et/-öt, a határozók igen sokfélék
lehetnek, ennek megfelelően a határozóragjaik is, ahogy
ezt a táblázat összefoglalja.
FŐNÉVI ESETRAGOK
Ø
-t
-nak/-nek
-ban/-ben, -ba/-be, -ból/-ből, -n/-on/ -en/-ön,
-ról/-ről, -ra/-re,-nál/-nél, -tól/-től,
Határozóesetek -hoz/-hez/höz, -ig, -nak/-nek, -ként, -vá/-vé,
-val/-vel, -ért, -nként, -stul/-stül, -kor,
-nta/-nte/-anta/-ente
Alanyeset
Tárgyeset
Genitivus

A melléknevek és számnevek jelei, ragjai

Minden mondatba foglalt melléknév elárulja, hogy a beszélő a jellemzők mértékét összehasonlítja-e, a számnevek
pedig a mennyiségek összehasonlításáról árulkodnak. Ha
összehasonlításról van szó, akkor megtaláljuk a középfok
jelét -b/-bb/-obb/-ebb (pl. idősb, karcsúbb, tapadósabb,
rücskösebb), esetleg még a felsőfokú melléknév, illetve
számnév leg- előtagját is (pl. legtöbb, legkarcsúbb). Ha
nincs összehasonlítás, akkor alapfokú a melléknevünk, illetve számnevünk.
A melléknevek kaphatnak ragokat, de általában nem
töltik be a mondatban a határozói szerepet, tehát nem kötelező esetragot hordozniuk. Előfordulhat rajtuk az -ul/-ül
(pl. hanyagul, felelőtlenül), a -n/-an/-en (pl. gyorsan, tüzetesen, heten) rag. Csak számnévre tehető rag a -szor/-szer/
-ször (pl. háromszor, tízszer, ötször).

A határozószó és a határozószót
helyettesítő névmás jelei, ragjai

A határozószó arra született, hogy mondatrészt jelölő segédeszköz,
tehát rag nélkül a cselekvés körülményeiről adjon információt (pl. gyalog, fent, együtt, korán, hol?, így). Határozóragot
tehát nem találunk rajta, legfeljebb olyat, amilyet a mai
beszélő már nem érzékel ragnak (pl. reggel).
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Magánhangzós tőnél
(pl. hajó, fűző, kocsi)
Mély
Magas
hangrendű hangrendű

A jelek közül fokjelet vehet fel, de ez is ritka, leginkább
hellyel, idővel kapcsolatos viszonyokra jellemző (pl. kevésbé, feljebb, korábban).

A igenevek jelei, ragjai

A határozói igenév
semmiféle toldalékot nem tűr meg. A melléknévi igenév a
melléknévhez hasonlóan a középfok jelét -b/-bb/-obb/-ebb,
esetleg a leg- előtagot az -ul/-ül, és az -n/-an/-en határozóragokat veheti fel. A főnévi igenév személyre utaló toldalékokat vehet fel, melyek formailag, hangtanilag a birtokos
személyjellel mutatnak rokonságot (pl. futnom/kérnem/köhögnöm kell, futnia/kérnie/köhögnie kell).

Egyéb szófajok jelei, ragjai A többi szófaj nem
vesz fel jeleket, ragokat, mert nincs szüksége rá. Nem töltenek be mondatrészi szerepet a mondatban, tehát biztosan
nincs szükségük ragokra, jelentésüknél fogva jeleket sem
alkalmazhatnak. Ezekkel a szófajokkal még a A szófajok II.
című leckében fogsz találkozni.
A képző

A képzőről a toldalékok fajtáit megismerve
azt tanultuk, hogy olyan toldalék, amely megváltoztatja a
szó jelentését és kijelöli a szó szófaját. A következőkben
a képzett szó szófaja szerint tekintjük át a leggyakoribb
képzőket. (A képzőket példákon keresztül mutatjuk be, félkövérrel kiemelve őket a szavakból.)

Igeképzők

A cselekvő igék esetében a cselekvés kifelé
irányul, azaz a ragban kifejezett személy hajtja végre a cselekvést, ha van tárgya, akkor valamilyen rajta kívül álló dolgon.

cselekvő
kifejezője

ragban kifejeze
személy E/2.

írod azt

Névszókból is képezhetünk cselekvő igéket: kék-ül,
barn-ul, fésü-l, só-z, sok-all, drágá-ll, szép-ül, kész-ít stb.
A cselekvés az időnek lehet, hogy csak egy pillanatát veszi
igénybe. Ennek kifejezésére szolgál az igékhez járuló mozzanatos képző (-int). Például: csavar-int-ja azt.

cselekvés pusára
utaló képző

cselekvő
kifejezője

ragban kifejeze
személy E/3.

csavarintja azt

cselekvő
kifejezője

cselekvés pusára
utaló képző

ragban kifejeze
személy E/3.

cselekvő
kifejezője

csukódik valaki által

Azt, hogy a cselekvés kisebb megszakításokkal újra, szakaszosan valósul meg, a gyakorító képzők fejezik ki (pl.
-gat/-get, -ász(ik)/-ész(ik), -dokol/-dekel/-dököl). Például: írogat, néz-eget; kotor-ász, heher-ész; ful-dok-ol, nyel-dek-el;
el, tün-dök-öl.

cselekvés pusára
utaló képző

rehajtják. Például Az ajtó becsukódik. mondatban az ige
ragja (-ik) az ajtó-ra utal, egyértelmű, hogy nem az ajtó a
cselekvő, hanem valami vagy valaki más. A szenvedő igék
segítségével személytelenül fogalmazhatunk, a történteket állíthatjuk előtérbe a résztvevők helyett. A szenvedő
ige képzője: ad-at-ik, kér-et-ik, csuk-ód-ik, üt-őd-ik

A szenvedő igék különleges fajtája a visszaható ige:
befelé irányul, az ige ragjában kifejezett személyen hajtja
valaki végre a cselekvést, de ez a valaki az egyszerű szenvedő igéktől eltérően megegyezik az igében kifejezett
személlyel. A visszaható ige képzője: -kodik/-kedik/-ködik.
Például: mosa-kod-ik, tetvész-ked-ik, öltöz-köd-ik.

ragban kifejeze
személy E/3.
ele v
aló

írogatja azt
Szintén cselekvő igét hoz létre a műveltető képző (-at/
-et/-tat/-tet), a cselekvés ilyenkor is kifele irányul. A jelentést annyiban változtatja meg, hogy közvetett lesz a cselekvés végrehajtása, nem a ragban kifejezett személy, hanem „megbízottja” cselekszik. Például: ír-at, kér-et, épít-tet,
falaz-tat.

ő

ára

ele vő
iee őe

rag a i e e e
személy E / 3 .

öltözködi k
A ható ige képzője (-hat/-het) cselekvő és szenvedő
igékre is rátehető, a szavak jelentését a cselekvés lehetőségének hangsúlyozásával egészíti ki. Például: ír-hat, írogathat, írat-hat, mosakod-hat, csukód-hat.

Névszóképzők
cselekvés pusára
utaló képző

ragban kifejeze
személy E/3.

cselekvő
kifejezője

íratja valakivel azt
A szenvedő igék A cselekvő igék mellett a másik
nagy csoport a szenvedő, másként passzív igék csoportja, melyek esetében a cselekvés befelé irányul, vagyis az
ige ragjában kifejezett személy az, akin a cselekvést vég-

Névszóképzőkben igen gazdag a
nyelvünk. A leggyakoribbak közé tartozik a gyűjtőnevek
képzője: erdő-ség, fiatal-ság; az elvont főnevek képzője:
szép-ség, igaz-ság; a foglalkozást jelölő főnevek képzője:
madar-ász, fénykép-ész; a kicsinyítő képző: Balázs-ka, Erzsike, fiú-cska, a cselekvés, történés nevének képzője: falazás, kever-és; a cselekvés eredményének képzője: iro-mány,
fest-mény; a jellemző tulajdonság képzője: fárad-ékony;
a valamivel való ellátottság képzője: ecet-es, só-s, vaj-as,
mák-os; a fosztóképző: szó-tlan, becs-telen, nyug-talan; a
valahová tartozást kifejező képző: tokaj-i; a mértéket kifejező képző: szekér-nyi; a sorszámnév képző: öt-ödik, hatodik, het-edik, nyolc-adik.
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Igenévképzők

Az igenév szófaja kizárólag képző
segítségével jön létre, minden igéből képezhető igenév.
A főnévi igenév képzője több alakban fordulhat elő: kérni, kér-n-em, i-nni, i-nn-om, tanít-ani, készít-eni, tanít-anom, készít-en-em.
A befejezett melléknévi igenév képzője is változatos
formájú, sokszor alakja egybeesik a múlt idő jelével: ír-ott,
néz-ett, köt-ött, kér-t. A folyamatos melléknévi igenév
képzője kevésbé változatos: löv-ő, mos-ó. A folyamatos

melléknévi igenevek gyakran válnak főnévvé, de ilyenkor
is a melléknévi igenév képzőjének nevezhetjük a morfémát, időben csak a képzés után következett be a főnevesülés, például A sokat író ember az író. A beálló melléknévi
igenév képzői: ad-andó, fizet-endő.
A határozói igenév képzője után nem szerepelhet más
toldalék a szóalakon, annak ellenére, hogy képző: ad-va,
kér-ve, valamint régiesebb változata: ad-ván, kér-vén.

Kérdések, feladatok
1. Keressetek tíz azonos alakú, de eltérő jelentésű toldalékmorfémát! (Például: az -ok lehet a többes szám
jele: ablak-ok, de az általános ragozás E/1. személyű
igei személyragja is: lát-ok.)
2. Alkossatok minél hosszabb, minél több toldalékot
tartalmazó szóalakot! Elképzelhető végtelen hosszú?
3. Miért szokatlanok a következő szóalakok?
újbóli felszólítás

nagybani piac
mehetnékje van

öklömnyi

6. A következő szóalakokat darabold morfémáira, keresd meg a különbséget! Dolgozz a füzetedbe!
fiát

fiúját

darut

Fiat
tehenét

darvat
tehénét

7. A következő idézet azonos alakú szavait bontsd morfémáira, mutasd meg a jelentéskülönbség okát! Dolgozz a füzetedbe!

harmadszorra

4. Keresd meg a lesz ige minél több tőváltozatát!
5. Mi a humor forrása? Ki tudja legjobban előadni?

„Harminc nyarat megértem,
mint a dinnye megértem,
anyósomat megértem
én a pénzem megértem.”
(Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk – részlet)

„Agysebész, ki agyat műt otthon ír egy művet. / Tűt
használ a műtéthez, nem pediglen tűvet. / Munka
után füvet nyír, véletlen se fűvet.”
(Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk – részlet)

Gyakorlás
„A múlt idejű melléknévi igenév állapotleíró használata azért idegen a magyartól, mert szenvedő szerkezetet,
passzívumot rejt, s ez a mai magyartól idegen. A határozói igenév nem ilyen: az létezést, állapotot rejt magában:
Hogyan van a torony? – Fel van állványozva. – mintha azt kérdezném: Hogyan poroszkált a Sanyi bácsi? – Dülöngélve. Tetézi a bajt, hogy a magyarban a múlt idejű melléknévi igenév többnyire nem különbözik a rendes múlt
idejű igétől: védett – ez egyaránt lehet ige (ő védett) és igenév (védett terület). Ez a németben nem fordul elő, mert
ott a szóalakok különböznek (németül többnyire a ge- előrag jelzi az igenevet, és a ragok is mások). Így aztán a
magyarban veszélyes kétértelműségek támadhatnak. A múltkor ezt hallottam: A hangversenyre a polgármester is
meghívott. Én bizony úgy értettem, hogy a polgármester is meghívott engem. Aztán kiderült, hogy az illető azt
akarta mondani, hogy a polgármester is meg van híva. Hát akkor miért nem azt mondja?”
(Nádasdy Ádám: Felálványozott. In: Kálmán László – Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről. Osiris, Budapest, 1999, 137.)

1. Miért idegen a magyarban a melléknévi igenév alkalmazása különféle állapotok leírására?
2. Melyik mondat rejt szenvedő szerkezetet?
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A ház riasztóval védett.

A ház riasztóval van védve.

A szófajok I.

11.

Készítsetek olyan jelölésrendszert ragasztók, festékek vagy gyurmák típusaihoz, amely megkönnyíti az eligazodást, a döntést a vásárlók számára! Milyen
szempontok szerint csoportosítjátok a termékeket?

A szófaj fogalma A szófaj nem egy nyelvi szint
elemének a megnevezése, szemben a fonémával (beszédhang) és a morfémával (szóelem), hanem a szótövek
képességei szerinti csoportosítása. A szófaj a fejünk
szótárában összegyűjtött szótövek csoportosításának az
eredménye. Képzeljük el, hogy agyunk egyik zugában egy
szótár van, amiben az összes morféma, köztük a tövek is
fel vannak sorolva. Ezeket azért kell raktározni, mert a
szabályokból nem kikövetkeztethetők, azaz konvencionálisak. Mindegyik morféma szócikke mellett használati útmutatást találunk, amely tartalmazza, milyen toldalékokat
kaphat, ha kaphat, milyen mondatrész lehet, ha lehet, és
egyáltalán: mit jelent. Egy-egy szófaji csoportba olyan
tőmorfémákat sorolunk, amelyek felhasználási lehetőségei toldalékolhatóság, mondatbeli viselkedés és
jelentés alapján hasonló.

Ebben a szótárban változatos keresések futtathatók le,
például egy befejezetlen mondat esetében általában több,
a helyzethez is illeszkedő megoldási javaslatot ajánl fel.
Próbáljuk ki saját „szótárunk”!
Tálalva van a/az…
Ezt a mondatot valamiféle étkezés, étel megnevezésével lehet folytatni (pl. ebéd, leves). Jelentés szerint tehát
könnyedén keresgélhetünk anyanyelvi készletünkben.
Pista lámpát…
Ezt a mondatot legrövidebben egy, a cselekvés idejét,
módját, a cselekvő személyét, számát kifejező szóval zárhatjuk le, azaz a toldalékolhatóság alapján is kereshetünk
a szótárunkban (pl. szerel, kapcsol stb.).
Szeretnék…

A legrövidebb befejezéshez olyan elemre van szükség,
ami megnevezi a vágyakozás irányát, tárgyát, azaz a mondatbeli szerepek közül képes a tárgy feladatát ellátni (pl.
repülni, almát).

A szófaj felismerésének módszere Beszéd,
fogalmazás közben különösebb probléma nélkül kialakítjuk a magyar nyelv szabályainak megfelelő mondatszerkezetet. Ez azt jelenti, hogy ismerjük ezeket a szabályokat,
még ha nem is tudjuk pontosan megfogalmazni, nem tudnánk elmagyarázni egy idegen nyelvű embernek. Amikor
igyekszünk megnevezni egy szó szófaját, akkor anyanyelvi
tudásunkat használjuk.
Először megvizsgáljuk, a kérdéses szó kaphat-e toldalékot. Ha kaphat, akkor a toldalék típusát vesszük szemügyre. Például ha egy szó időjelet hordoz, akkor ige vagy
segédige lehet. Ha -t tárgyragot hordoz, akkor főnév vagy
névmás lehet. Ha semmiféle toldalék nem tehető a szóra,
akkor kizárhatjuk az ige, a főnév, a melléknév, a számnév,
a névmás, a főnévi igenév és a segédige csoportjait. A
formai jellegzetességek után a mondatbeli viselkedést
figyeljük meg. Ez kétarcú jelenség. Egyrészt a vizsgált szó
lehetséges mondatbeli szerepeire vagyunk kíváncsiak,
másrészt arra, hogy milyen mondatrészekkel lehet bővíteni, ha lehet, azaz milyen mondatrészek irányítására,
befogadására képes. A mondatbeli szerepek (alanyi, állítmányi, tárgyi, határozói, jelzői szerep), illetve a szerepek
közti alá-, fölérendeltségi viszonyok a rákérdezés módszerével tisztázhatók. Végül a vizsgált szó jelentéstípusa is ad
némi támaszt a szófaj meghatározásában. A szó jelentése
önmagában nem segít, például cselekvés jelentésűek a következő szavak, de csak egyetlenegy az ige közülük: írás,
írnom, írhat. Az ige úgy található meg a legegyszerűbben,
ha megpróbáljuk megváltoztatni az idejét. A múlt idő jelét
csak az írhat esetében tudjuk alkalmazni: írhat-ott. Csupán
az éppen vizsgált szó jelentése nem elegendő információ,
mindig szükséges a többi jellegzetesség vizsgálata is.
A szófaj és a mondatrészi szerep
összefüggése A szófajok a hasonló képességű sza-

vak csoportjai, ezzel szemben a mondatrészek a szavak
szerepkörei a mondaton belül. Bizonyos szófajú szó csak
bizonyos szerepeket tölthet be. Hasonló ez a közlekedési
eszközök fajtáira: léteznek képességeik, jellemzőik alapján
autók, vasúti kocsik, buszok stb., az autókból válhat szerepe szerint taxi, magán autó, a buszokból válhat tömegközlekedési eszköz, a vasúti kocsikból HÉV, vonat stb., de egy
vasúti kocsi sohasem lesz taxi, egy autó nem szerepelhet
HÉV-ként. A hasonlat alapján az is egyértelmű, hogy egyik
csoportosítás sincs meg a másik nélkül. Ha nem létezné-
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nek képesség szerinti csoportok, nem beszélhetnénk szerepkörökről sem, ahogy járművek nélkül nem lehetnének
eltérő szerepű közlekedési eszközök. A következőkben
a mondatban betöltött szerepek szerint vizsgáljuk meg
a szófajokat.

Mondatrészek és szófajok Az állítmány lehet
az ige (pl. Mari süt.), illetve segédigével együtt a főnév
(pl. Mari orvos volt.), a melléknév (pl. Mari kíváncsi volt.), a
számnév (pl. Mari a harmadik.) és az ezeket helyettesítő
névmás (pl. Mari ilyen volt.).
Alany és tárgy lehet a mondatban a főnév (pl. Péter süti
a halat.), a főnevet helyettesítő névmás (pl. Ő süti azt.) és
a főnévi igenév (pl. Kell/lehet/szabad/tilos/jó/kellemes halat sütni.; Szeretek/akarok sütni.).
Határozó sokféle szó lehet, rag nélkül a határozószó
(pl. koránidő keltem) és a határozói igenév (megtisztelveáll
érezte magát), illetve néhány névmás (pl. Holhely hagytam
a kesztyűm?), raggal a főnév (pl. kertbenhely üldögél), a
melléknév (pl. sötétbenáll kereste), a számnév (pl. ötnekidő
tetszett) és a legtöbb névmás (pl. bármikorraidő ideérhet,
valahovahely ment).
Minőség- és mennyiségjelző alapvetően a melléknév,
ill. számnév (vastagmi füzet; ezerme kaland), az ezeket helyet-

tesítő névmás (ilyenmi öröm, ennyime barát) és a melléknévi
igenév (eladómi telek, megnyíltmi kiállítás, megjegyzendőmi
szavak) lehet.
Birtokos jelzős csak főnév (a lónakbi a nyerge), főnevet
helyettesítő névmás (a mibi büszkeségünk) és főnévi igenév
(ideje indulnibi) lehet.

A lehetséges bővítmények

A mondaton belül a
szófaji adottság és nem a mondatrészi szerep befolyásolja, hogy egy-egy mondatrésznek milyen bővítménye,
alárendelt mondatrésze lehet. Az ige jellegzetes bővítményei az alany, a határozó és a tárgy (pl. Peti otthonhely tanult
meg focizni.) Fontos megjegyeznünk, hogy az igének nem
lehet jelzője! Az igenevek az igéhez hasonlóan bővülnek
(pl. a kottát gyorsanmód olvasó fiú).
A főnév jellegzetes bővítménye a jelző, hiszen ezzel mondhatunk többet a tulajdonságairól: megfontoltmi
ember, halomme hasítottmi fa, nem akárkinekbi a gyereke.
A melléknév és a számnév legfontosabb bővítménye a
határozó (pl. meglepőenf-m fiatalos, rettentőenf-m sok), de
a melléknév kaphat jelzőt is (pl. fékezhetetlenmi agyvelejű).
A határozószó leginkább határozót kaphat (pl. nagyonf-m
korán). A névmások a helyettesített szófaj alapján bővülhetnek, de leggyakrabban nincs bővítményük.

Kérdések, feladatok
1. Bizonyítsd egy-egy példamondattal, hogy a következő szavak egyaránt lehetnek főnevek és melléknevek!
ezüst

3. a) Találj ki a kép alapján tíz mondatot!

öreg
magyar

arany
német

fiatal

2. a) Alkossatok csoportokat! Találjatok ki egy olyan rövid jelenetet, amelynek egyik mondatában szerepelnek a következő szavak!
süti

keresett
futó

ég

b) Játsszátok el a kitalált jeleneteiteket, közben a
többiek figyeljék meg, hogyan építettétek be a
megadott kifejezéseket, milyen szófajú szavak
lettek, milyen mondatrészt töltöttek be!

b) Keress a mondataidban állítmányt, alanyt, tárgyat,
határozót és jelzőt! Milyen szófajú szavak fejezték
ki a mondatrészeket?

4. Bővítsd a mondatot a következő szempontok szerint! A főnévhez kapcsolj egy mennyiségjelzőt, két
minőségjelzőt, egy birtokos jelzőt, az igéhez pedig
egy időhatározót és egy módhatározót!
A testvér örül.
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Gyakorlás
„Eljött április 11. A nagy nap. Már egészen korán elkészültem, hogy idejében lent legyek az öbölben. Társaim mélyen aludtak, és noha felébresztettem őket, egyik sem ajánlkozott, hogy elkísér. Mindnyájan teljes kimerültségre
hivatkoztak.
Így hát egyedül mentem az öbölig, senki nem volt velem, aki masszírozott, vagy bátorítólag biztatott volna.
Amikor elértem a félkör alakú öblöt, ott már vagy 40 000 néző gyűlt össze, akik fagyoskodva és türelmetlenül
várták a verseny kezdetét.
A 100 méteres úszás starthelyét és célját mélyen az öbölben, bójákra kifeszített kötelek jelezték. A pálya tehát
meglehetősen szakszerűtlen, hogy ne mondjam, primitív volt. Az öltözőktől kis gőzbárkák vittek ki a starthoz,
ahol szám szerint 16-an a vízbe ereszkedtünk, és egymás mellett megfogtuk a startkötelet. Balra tőlem az amerikai Williams, jobbra az osztrák Herschmann. Egy pisztolylövés: start!
Nem éreztem a víz borzalmas, velőig ható hidegét, csak a cél lebegett a szemem előtt, amelyet minden testi
és lelki erőm megfeszítésével el akartam érni. Észre se vettem, hogy a vízben lehorgonyzott kötél lehorzsolta a
mellemet, és hogy a nézők egyre hangosabb lármája jelzi, hogy beúsztunk a célba.
A hangzavarból szavak voltak kivehetők, amelyek azt kiáltották: 'Zito i Ungheria!' És a versenybírák hajójának
legmagasabb árbocán fenségesen magasba emelkedett a mi zászlónk. A zenekar belekezdett az osztrák nemzeti
himnuszba, de már az első taktusok után elhallgatott. A rákövetkező csendben kevesek ajkáról felcsendült a magyar himnusz. Győzelem! Győzelem! Első lettem minden olimpiák történetében először megrendezett úszóversenyen!"
(Részlet Hajós Alfréd Így lettem olimpiai bajnok című önéletírásából)

1. Miért volt jelentős Hajós Alfréd győzelme?
2. Milyen körülmények között úszott Hajós Alfréd? Gyűjtsd össze az információkat, amelyek erre vonatkoznak!
3. Gyűjts a szövegből példákat a következő esetekre!
Állítmány, amelyben segédige is van
Tárgy, amely főnév

Alany, amely főnevet helyettesítő névmás

Határozó, amelyet olyan szó fejez ki, amelyhez nem kapcsolódik rag

Számnévvel kifejezett mennyiségjelző

4. Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten Hajós Alfréd életének! Készíts vázlatot életének főbb eseményeiről!
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A szófajok II.

12.

Az élelmiszerek egy csoportját alapvető élelmiszereknek szoktuk hívni. Mi tartozik ebbe a csoportba, és miért, milyen szempontok szerint éppen ezek?

A szófajokat három szempont alapján osztályozzuk. A toldalékolhatósággal, valamint mondatbeli viselkedésével
korábbi leckékben foglalkoztunk. A harmadik szempont,
a jelentés szerint a szófajok három csoportra oszthatóak.
Az alapszófajok egy vagy több önálló jelentéssel rendelkeznek, fogalmi tartalmuk van. Fontos jellemzőjük, hogy
gazdagon toldalékolhatók, önálló mondatrészek lehetnek.
Ebbe a csoportba tartoznak az ún. valódi alapszófajok, a
névmások és az igenevek.
A viszonyszók olyan szófajok, amelyek önálló jelentéssel, fogalmi tartalommal nem rendelkeznek. Ezeknek a
szavaknak viszonyjelentése van, amely hasonló a toldalékok jelentéséhez. Ez az elnevezés a toldalék és tő közti

viszonyra utal. A toldalékoknak is van jelentése, de csak
egy tővel együtt kerülhetnek a mondatba. A viszonyszók
a toldalékokhoz hasonlóan a mondatban más szavak jelenlétéhez vannak kötve, önállóan nem lehetnek mondatrészek, és nem mindegyikük toldalékolható.
A harmadik csoportba tartoznak a mondatszók, amelyek egy egész mondattal egyenértékűek. Jelentésük csak
mondattal körülírható, amely sok esetben függ a beszédhelyzettől. Önállóan mondatot, tagmondatot alkotnak
anélkül, hogy nyelvtani szerkezet részei lennének és
nem is toldalékolhatók. A mondatszók típusai közé tartoznak az indulatszók, hangutánzó módosítószók, valamint a mondatértékű módosítószók.

A szófajok típusai
ALAPSZÓFAJOK
VALÓDI ALAPSZÓFAJOK

NÉVMÁSOK

IGENEVEK

– Toldalékolhatók
– Toldalékolhatók
– Toldalékolhatók
– Önállóan mondatrészek,
– Önállóan mondatrészek, alig
– Önállóan mondatrészek,
Jellemzőik
bővítményeket vehetnek fel
bővíthetők
bővítményeket vehetnek fel
– Jelentésük önálló, fogalmi jelentés – Jelentésük önálló, fogalmi jelentés, – Jelentésük önálló, fogalmi jelentés
de helyzettől függő

Típusaik

– ige
– főnév
– melléknév
– számnév
– határozószó

– főnévi névmások
– melléknévi névmások
– számnévi névmások
– határozói névmások

– főnévi igenév
– melléknévi igenév
– határozói igenév

VISZONYSZÓK
– Általában nem toldalékolhatók
– Önállóan nem mondatrészek, nem bővíthetők
Jellemzőik
– Jelentésük viszonyjelentés
TOLDALÉKÉRTÉKŰ
Típusaik

– segédige
– névutó
– igekötő

NEM TOLDALÉKÉRTÉKŰ
– névelő
– kötőszó
– szóértékű módosítószó
MONDATSZÓK

– Nem toldalékolhatók
Jellemzőik – Nem lehetnek mondatrészek, nem bővíthetők, de tagolatlan mondatok
– Érzelmet, indulatot, véleményt fejeznek ki

Típusaik
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– indulatszók
– hangutánzó mondatszók
– mondatértékű módosítószók
– a kapcsolattartás mondatszavai (interakciós mondatszók)

A valódi alapszófajok és a jelentés
JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS JELLEMZŐI

• Cselekvést (pl. főz, jegyzetel),
• történést, állapotot (pl. születik, fél) és
• létezést (pl. van, nincs) fejez ki.
• Élőlényeket (pl. ember, ló, tulipán, gomba),
FŐNÉV
• élettelen tárgyak (pl. tányér, vihar, kert, könyvtár) vagy
• elvont fogalmakat (pl. öröm, tudás, kedv, reneszánsz) nevez meg.
• Személyek, tárgyak, fogalmi dolgok tulajdonságát vagy egyéb jellemzőjét fejezi ki.
• Ilyen lehet valakinek, valaminek a természete, szokása (pl. türelmes, becsületes);
• valamivel való ellátottság (pl. eszes, élő);
MELLÉKNÉV
• valaminek a hiánya (pl. felhőtlen, védtelen);
• valahová tartozás, származás (pl. gimnáziumi, esztergomi);
• valamilyen helyzet (pl. hátsó, függőleges)
• nagyság, mérték (pl. tenyérnyi, kosárnyi).
• Személyek, tárgyak, fogalmi dolgok mennyiségét (pl. tíz, sok),
SZÁMNÉV
• sorban elfoglalt helyét (pl. kilencedik),
• egészhez viszonyított részét (pl. ötöd, nyolcad) fejezi ki.
• a cselekvés helyét (pl. ott, hol, nálatok),
• idejét (pl. idén, néha, rég),
HATÁROZÓSZÓ • módját (pl. gyalog, valahogy),
• állapotát (pl. örömest, szívesen),
• a minőség fokát (pl. ennyire, nagyon) jelöli.
IGE

A névmások és a jelentés kapcsolata
JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS JELLEMZŐI
SZEMÉLYES NÉVMÁS Személyek, ritkábban dolgok, megszemélyesített fogalmak nevét helyettesíti (pl. te, ők).
A dolgokat mint a három személy valamelyikének a birtokát jelöli meg (pl. tiéd, miénk).
BIRTOKOS NÉVMÁS
VISSZAHATÓ
NÉVMÁS

Kifejezi, hogy a cselekvés visszahat az alanyra, azaz a cselekvő alany és az iránytárgy azonos.
Tágabb értelemben más mondatrésznek az alannyal való azonosságára utal (pl. magam, magunk).

KÖLCSÖNÖS
NÉVMÁS

Kifejezi, hogy két vagy több alany cselekvése kölcsönösen hat végzőire vagy kölcsönösen összefügg
(pl. egymás, egymástól).

MUTATÓ NÉVMÁS

KÉRDŐ NÉVMÁS
VONATKOZÓ
NÉVMÁS
HATÁROZATLAN
NÉVMÁS

ÁLTALÁNOS
NÉVMÁS

• Személyre, dolgokra, fogalmakra (pl. ez, azok),
• tulajdonságra jellemzőre (pl. ilyen, olyanok, ugyanilyen), nagyságra (pl. ekkora, amakkora),
• fajtára, valamihez való hasonlóságra (pl. afféle, efféle) utal.
• Élőlényekre, tárgyakra, elvont fogalmakra (pl. ki, kicsoda, mi, micsoda),
• tulajdonságra, jellemzőre, fajtára kérdeznek rá (pl. mely[ik], mily[en], minő, mekkora, miféle),
• mennyiségre, sorszámra (pl. hány, mennyi, hányadik) kérdez rá.
• Élőlényekre, tárgyakra, elvont fogalmakra (pl. [a]ki, [a]mely, [a]melyik),
• tulajdonságra (pl. amily[en], aminő, amekkora),
• mennyiségre (pl. ahány, amennyi, ahányadik) utal vissza.
• Közelebbről meg nem határozott személyt, dolgot, fogalmat (pl. valaki, valami, valamelyik, némelyik,
egyik, másik, más, egyéb, többi),

• tulajdonságot (pl. valamelyik, valamilyen, valamekkora, valamiféle, némely, némi, holmi),
• mennyiséget (pl. néhány, egypár, megannyi, valamennyi) jelöl.
• Minden élőlényre, tárgyra, fogalomra (pl. ki-ki, bárki, bármi, akárki, mindenki, mindegyik, mindez, senki,
semmi),

• tulajdonságra (pl. bármily[en], bármely[ik], bármiféle, akármilyen, mindenféle, semmilyen),
• mennyiségre (pl. bármenyi, akárhány, semennyi, minden) érvényes összefoglaló értelmet fejeznek ki.
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Az igenevek és a jelentés kapcsolata
JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS JELLEMZŐI
FŐNÉVI
IGENÉV

• Elvontan cselekvést (pl. csinálni, írni [jó]),
• történést (pl. reccsenni, lobogni),
• létezést (pl. lenni), állapotot (pl. fájni, örülni) vagy
• szerkezet részeként az ige eredeti jelentéstartalmát (pl. [fontos] elmennem, [fog] esni, [szokott] lenni, [kell]
nevetni) fejezi ki.

MELLÉKNÉVI
Az igei jelentéstartalmat tulajdonságként, jellemzőként nevezi meg (pl. síró, megrajzolt, beadandó).
IGENÉV
HATÁROZÓI
A cselekvéstartalmat határozói körülményként nevezi meg. (pl. olvasva [tanul], elsápadva [hallgat])
IGENÉV

A viszonyszók és a jelentés kapcsolata
JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS JELLEMZŐI
HATÁROZOTT NÉVELŐ

A mögötte álló főnév , főnévi alaptagú kifejezés a beszélő szerint már ismert. (a, az).

HATÁROZATLAN NÉVELŐ

A mögötte álló főnév egyediségét emeli ki (egy).

NÉVUTÓ

Viszonyjelentést hordozó szó, az előtte álló ragos vagy ragtalan névszót határozóvá teszi.
(pl. előtt, alatt).

KÖTŐSZÓK

Mondatrészek, mondatok összekapcsolására, a köztük lévő nyelvtani és logikai viszony
kifejezésére alkalmas (pl. és, hogy, hiszen, minthogy).

IGEKÖTŐ

Igéhez, igei származékszókhoz kapcsolódik. Az igei jelentéstartalom időbeli, térbeli lefolyásával
kapcsolatban módosítja a jelentést (pl. meg, le, agyon, át).

SEGÉDIGE

Olyan igei jellegű szó, amely úgy fejez ki mód-, idő, szám-, személyviszonyt, hogy egyúttal más
szónak állítmányi szerepre alkalmas formáját is segíti megalkotni (pl. fog, volt, kell).

MÓDOSÍTÓSZÓ

Mondat vagy mondatrész tartalmát módosítja, kifejezve a beszélő szubjektív viszonyát a
mondottakhoz (pl. csak, nem vajon).

Kérdések, feladatok
1. Írj reklámszöveget az alábbi két termék egyikének
(vagy akár mindkettőnek)! Szerepeljenek bennük
névmások, szóértékű módosítószó, szóértékű mondatszók és névutók is! Dolgozz a füzetedbe!

3. Határozd meg a lehető legpontosabban a következő
szavak szófaját (egy szó több szófajú is lehet jelentésétől függően)!
Rubicon
akárhány
jövendő
juh
mindegyik
résztvevő

király

futni

múlva

kevés

rohanva
reccs

4. Állapítsd meg a kiemelt szavak szófaját!
Este olvasni szoktam. – Szép ez az este.

2. a) Alakítsatok öt csoportot! Írjátok fel egy-egy papírra a valódi alapszófajok neveit! Minden csoport
húzzon egyet! A feladat az lesz, hogy úgy találjatok ki egy-egy rövid jelenetet, hogy csak a papíron
szereplő szófajú szavakat használhattok!
b) Adjátok elő jeleneteiteket a többieknek!
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Piros sapkát kaptam a születésnapomra. –
Kedvenc színem a piros.
A ház körül szaladgálnak a gyerekek. –
Körülkerítettük a csirkeólat.

5. Olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!
Különleges útra vállalkozott három angol fiatal: a
Wood testvérek a következő hónapokban azt az egykori útvonalat tekerik végig, amelyen át Hannibál az
Ibériai-félszigetről Itáliába, majd Tunéziába jutott.
A BBC támogatásával folyó expedíció oldala napról
napra frissülve tudósít a fiatalok különleges vállalkozásáról, amelynek során három biciklivel előbb a spanyol partokon, majd a francia Riviérán tekernek végig,
hogy az Alpokon átkelve jussanak el Itáliába, majd végül pedig az egykori Karthágóba. […] Az utazás alapjául szolgáló történetet mindenki ismeri: eszerint az
első pun háborúban vereséget szenvedett karthágóiak Hannibál vezetésével álltak volna bosszút Rómán,
és szerezték volna vissza a Mediterráneum nyugati
medencéjének vezetését. A fiatalok célja persze nem
ilyen grandiózus – olvasható sajtóközleményükben,
hiszen mint azt kiemelik: a több ezres csapatok helyett
csak egy tévéstáb követi őket, az elefántok helyett biciklikkel vágnak neki az útnak, és egyikük sem katona,
ugyanis egy régész, egy programozó és a BBC egyik
tudósítója tekeri majd a kilométereket.

6. a) Alkossatok párokat! Mindketten írjatok egy-egy
rövid fogalmazást külön-külön lapra a kép alapján
úgy, hogy a valódi alapszófajok összes típusára legyen példa benne!

(Forrás: mult-kor.hu nyomán)

a) Vajon milyen lehetett a három testvér útja? Jellemezd öt határozói igenevet felhasználva!
b) Te melyik történelmi alak útját járnád be? Írj erről
egy rövid fogalmazást!

b) Cseréljétek ki a lapjaitokat, és keressetek egymás
szövegéből egy-egy példát a valódi alapszófajú
szavak minden típusára! Írjátok le őket a füzetetekbe a pontos szófaji besorolásukkal!

Gyakorlás
A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időt spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágy tojás
megfő, amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik, olvassunk el egy Egyperces Novellát.
Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály. Olvashatjuk őket ülve és állva, szélben és
esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető!
Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A szerző rövidségre törekedett, nem adhatott hát
semmitmondó föliratokat. Mielőtt villamosra szállnánk, megnézzük, milyen jelzésű a kocsi. E
novelláknak éppily fontos tartozékuk a címe.
Ez persze nem azt jelenti, hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Előbb a cím, aztán a
szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód.
Figyelem!
Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba.
Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek!
(Örkény István: Használati utasítás)

1. Milyen helyzetekben ajánlja novellái olvasását a szerző? Gyűjtsd össze a szöveg alapján!
2. Keresd meg a szövegben az igeneveket, majd csoportosítsd őket a füzetedben típusuk szerint!
3. Írj te is egy használati utasítást úgy, hogy minél több melléknévi igenevet használsz!
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A szókapcsolatok és a mellérendelő szintagmák

13.

Keressetek, készítsetek visszatérő mintázatokat! Találhattok a mikro és makro
élővilágban, képzőművészeti alkotásokban, zenében, irodalomban, táncban,
sportokban (pl. kötélugrás, szinkronúszás, ritmikus sportgimnasztika).

A fonémák (beszédhangok) és morfémák (szóelemek)
szintje után elértünk a szintagmák (szószerkezetek)
nyelvi szintjéhez, miután némi kitérőt tettünk a szófajokhoz. A többszavas mondatokban a szavak összekapcsolódnak, például így: Mari és Isti fát ültettek a bokor
mellé. Első ránézésre három nagyobb csoportra tudjuk
bontani ezt a mondatot: Mari és Isti, fát ültettek, illetve a
bokor mellé. Az első szakaszban az és kötőszó összeköti
a két főnevet, a második szakaszban az ültettek ige irányítja, rendeli magához a fát szóalakot. Itt az igével rá
tudunk kérdezni az irányított szóra: Mit ültettek? Fát ültettek. Szintagmának nevezzük a legalább két alapszófajú szóalakból álló nyelvtani szókapcsolatot.
A két vagy több szó közt lehet logikai összeköttetés,
ezt mellérendelő szintagmának nevezzük, ilyenkor a
kapcsolat tagjaival nem tudunk egymásra kérdezni. Lehet szintaktikai (nyelvtani) irányítás is a szavak közt,

ekkor beszélünk alárendelő szintagmáról. Ezeknek a
fajtáira később térünk ki.
A szintagmák tartalmazhatnak alapszófajú szavakon
kívül toldalékértékű és nem toldalékértékű szavakat is.
A toldalékértékű szavak, ahogy a toldalék maga is,
a szintagma szerves része, hiszen ez mutatja meg, milyen
típusú nyelvtani kapcsolatról van szó. Például az a bokor
mellé ültettek szintagmának a mellé névutó a része, innen
tudjuk, hogy helyviszonyra utaló kapcsolat jött létre. A nem
toldalék értékű viszonyszó nem része a szintagmának, a
logikai kapcsolatot hivatott tisztázni. Az a bokor mellé ültettek szintagmának az a névelő nem része. Önmagában a
toldalékértékű viszonyszós szókapcsolatok nyelvtani
szószerkezetek, ezen belül viszonyszós szószerkezetek
(pl. bokor mellé). A nem toldalékértékű viszonyszós szókapcsolatok nem nyelvtani szókapcsolatok (pl. a bokor;
Mari és).

Szókapcsolatok
Nyelvtani szókapcsolatok
(Szószerkezetek)
Viszonyszós szószerkezetek
(pl . kaptam volna, fiatal vagyok ,
ültetni fogok , fedő alól , polc fölötti ,
2010 óta , hidd el)

Nem nyelvtani szókapcsolatok
Viszonyszós szókapcsolatok
(pl . a lábos, egy könyv, nem hiszem,
ne kérd , és fedő, Mari is)

Nem számítanak egy szóalaknak ,
ezért viszonyszavuk nem
a szintagma része .

Egy szóalaknak számítanak , ezért
viszonyszavuk a szintagma része .
Szintagmák
Alárendelő szintagmák
(pl . fát ültetünk ,
lomb alól kukucskál)
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Mellérendelő szintagmák
(pl . lábos és fedő)

A viszonyszós szószerkezetek és
a viszonyszós szókapcsolatok jelölése

Szövegen belül a viszonyszós szószerkezetek jele a szavakat
jel.
egy szerkezetbe foglaló
Például:
órákon át
Szövegen belül a viszonyszós szókapcsolatok jele a szajel, a nem toldalék értékű viszonyvakat összefogó
szót zárójelbe tesszük.
Például:
nem szól

(a) zsiráf

A mellérendelő szintagmák

A mellérendelő
szintagmákban két vagy több azonos funkciójú mondatrész kapcsolódik össze. A mondatrészi szerepet a tagok
együttesen töltik be. Például: Anya és apa beszélgetnek.;
Peti gyorsan és pontosan dolgozik.; Zita olvas vagy alszik.
Halmozott mondatrészeknek is nevezik őket, mivel egyetlen mondatrészt két vagy több logikailag és tartalmilag
összetartozó, összekapcsolt szó fejez ki. Mikor a mellérendelő szintagmát alkotó szavak közötti kapcsolatot vizsgáljuk, nem kérdezhetünk egyik tagról a másikra, a tagok
közötti logikai viszonyt kell meghatároznunk, amely lehet
kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, valamint
következtető. Az alábbi táblázat összefoglalja a fontos
jellemzőit ezeknek a típusoknak. A mellérendelő szerkezet
tagjai közötti kapcsolatot általában kötőszó is jelzi.

MELLÉRENDELŐ SZINTAGMA
Tagok viszonya

Kapcsolatos

Ellentétes
Választó
Magyarázó

Jellemző kötőszavai

Jele

Példa

A szintagma tagjai közötti kapcsolat
egyszerű. Külön szerepet is kaphat,
például ilyen lehet a fokozás (pl.
szükséges, sőt elengedhetetlen).

és; s; meg; is; sem;
nemcsak…, hanem … is;
is … is; sem … sem;
mind … mind;
hol … hol; egyrészt … másrészt;
részint … részint; sőt

–

nagy és okos;
Feri is, én is;
se íze, se bűze

A szintagma tagjai közt ellentét,
ellentmondás van.

azonban, ellenben, viszont,
pedig, nem … hanem,
csak, ellenkezőleg, de, ámde

←→

gyors, de drága;
nem mondja,
hanem teszi

A szintagma tagjai közti választást
fejezi ki.

vagy; vagy … vagy;
akár …, akár …

~

ma vagy holnap;
akár így, akár úgy

A szintagma tagjainak jelentése
között ok-okozati kapcsolat van.

hiszen; ugyanis;
tudniillik; azaz, mivel; mert

←

kedves, mivel segítőkész;
nem használt,
tehát újszerű

tehát, így, ezért,
ennélfogva

→

szórakoztató, mert
humoros; elesett, ezért sír

A szintagma tagjainak jelentése
között ok-okozati kapcsolat van.
Következtető
A második tag helyreigazítja,
kifejti az első tag jelentését.

Kérdések, feladatok
1. Gyakoroljátok a lecke anyagát négyes forgóban! Alkossatok 4 csoportot, és sorsoljátok ki, melyik legyen a viszonyszós szószerkezetek, a viszonyszós szókapcsolatok, az alárendelő szószerkezetek és a mellérendelő szószerkezetek
gazdája! Minden csapat felírja egy A/4-es lapra, amit húzott.
1. kör: Megadott idő alatt írjatok fel minél több példát saját kategóriátokban!
2. kör: Cseréljetek a szomszédokkal papírt, és egy vonallal elkülönítve folytassátok az ő feladatukat!
3. kör: Újabb csere után ellenőrizzétek a kapott megoldások helyességét! Javítsátok is őket, ha kell.
4. kör: Újabb csere után minden csoport alkosson mondatokat a papíron talált megoldásokkal, vagy vonallal elválasztva írjon saját megoldásokat! Ne felejtsétek értékelni a munkát.
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2. Próbáld szemléletesen megmagyarázni egy nem
magyar nyelvű osztálytársadnak, mi a különbség a
viszonyszós szószerkezet és a viszonyszós szókapcsolat között! Használj általad választott idegen
nyelvű megfelelőket is az összehasonlításkor!
3. Melyik mellérendelő viszonyt tudnád matematikai
gondolkodással könnyen értelmezni?

4. Gyűjtsetek páros munkában olyan könyv- és olvasmánycímeket, amelyek alárendelő, és amelyek mellérendelő szószerkezetet tartalmaznak! Versenyezhettek is.
5. Érveljetek amellett, hogy a zene megszelídíti a dühös embert is! Használjatok minél több következtető mellérendelő szószerkezetet!

6. Írj minél több mellérendelő szószerkezetet az alábbi összetevőkből! A névszókat és az igéket természetesen ragozhatod. Dolgozz a füzetedbe!

Gyakorlás
A népszerűség népszerűsítése
A cégek igyekeznek mindent elkövetni azért, hogy a vásárlók az ő árujuk, kínálatuk, szolgáltatásuk mellett döntsenek, hiszen minden egyes vásárlás növeli a vállalkozások bevételét. Ehhez számtalan eszköz áll a rendelkezésükre,
melyekkel elárasztanak bennünket, fogyasztókat. Elég, ha csak szétnézünk a környezetünkben, vagy megnyitjuk
a postafiókunkat, nem egy reklámújságon, hírlevélen, szórólapon akadhat meg a szemünk, melyek szinte már fel
sem tűnnek. De akkor sincs ez másként, ha bekapcsoljuk a televíziót vagy a rádiót, hiszen ezekből a médiumokból
is ömlenek ránk a különféle reklámok. Vajon mennyire hatnak ránk ezek a promóciós anyagok?
(Forrás: due.hu)

1. Keress alárendelő és mellérendelő szintagmákat a szövegben! Milyen típusból találtál a legtöbbet, és mit gondolsz, miért?
2. Válogassátok ki a nem nyelvtani szókapcsolatokat a szövegből. Próbáljatok meg kizárólag ezekkel és nem nyelvtani szókapcsolatokkal beszélgetni egymással! Miféle nyelv alakul ki ebből a kommunikációból?
3. Magyarázd meg, miféle kapcsolat van a reklám és a promóció szók jelentése között, és miben különbözik a jelentésük!
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A szóalkotás módjai

14.

Keressetek újfajta használati tárgyakat, melyeknek csak körülíró nevük van (pl.
mobiltelefon fényképező részére csíptethető előtétlencse, könyvre csíptethető ledes
lámpa, a karácsonyfák és más növények csomagolásához használt rugalmas műanyag háló)! Találjatok ki elnevezéseket!

A nyelvhasználat során egyre újabb és újabb szavakra van
szükség – akár az életmódbeli változások, akár az új találmányok, eszközök miatt, vagy pusztán csak azért, mert változik a nyelv. Az új jelenségeknek kétféleképpen adhatunk
új nevet. A szóteremtés során új, korábban nem létező
hangsort hozunk létre, ide tartoznak a hangulatfestő és
hangutánzó szavak (pl. bandukol, cincog), indulatszavak
(pl. jaj, hűha). Az új szavak nagy részéhez a már meglévő
elemeket használjuk fel, ezt a módszert szóalkotásnak
nevezzük. A szóalkotás két leggyakoribb módja a szóképzés és a szóösszetétel.

A szóképzés

A szóképzés során egy alapszóhoz
képzőt kapcsolunk, amely megváltoztatja a szó jelentését. A képzett szó szófaja szerint két típusú lehet, az igeképzés (pl. biciklizik) és a névszóképzés (pl. biciklizés).

A szóösszetétel

A szóösszetétel során két vagy
több szót kapcsolunk össze, ezeket előtagnak és utótagnak nevezzük. Az így létrejött új kifejezés az összetett szó,
amelynek jelentése eltér az összetevő tagok együttes jelentésétől (pl. rendszám). Az összetett szó szófaját mindig
az utótag szabja meg (pl. királykék). Többszörösen összetett szavakat is létrehozhatunk, ezek esetében az előtag
vagy az utótag is összetett szó (pl. traktorgumibelső).
A szóösszetétel előtagja és utótagja közötti viszony
alapján megkülönböztetünk szervetlen és szerves szóösszetételeket. A szervetlen szóösszetételek a gyakran
egymás mellett álló szavakból keletkeztek (pl. egyszeregy). A szerves szóösszetételek esetében a tagok között
nyelvtani viszony van, két típusa az alárendelő és mellérendelő szóösszetétel. Az alárendelő szóösszetételben az
előtag az utótag bővítménye, ez alapján megkülönböztetünk alanyos (pl. napsütötte), tárgyas (pl. favágó), határozós (pl. félkész) és jelzős (pl. családapa) szóösszetételt. Az
alárendelő szóösszetételek közé soroljuk a jelentéssűrítő
szóösszetételeket is. Az ilyen szavak jelentéstartalmát
csak hosszabb szerkezettel adhatjuk vissza (pl. sportorvos – olyan orvos, aki sportolókat gyógyít’). Az alárendelő szóösszetételeket megkülönböztetjük aszerint is, hogy
tartalmaznak-e mondatrészviszonyt jelölő ragot. Ha igen,
akkor jelölt alárendelő szóösszetételről beszélünk (pl.
napraforgó), ha nem, akkor pedig jelöletlenről (pl. citromfacsaró). A mellérendelő szóösszetétel tagjai egyenrangúak és azonos szófajúak. Egyik típusa a valódi mellérendelés, amelynek jelentése lehet hasonló (pl. süt-főz)
vagy ellentétes (pl. éjjel-nappal).
Másik típusa az ismétlésen alapul, lehet szóismétlés (pl.
addig-addig) és tőismétlés (pl. várva vár). Mellérendelő

szóösszetételek közé tartoznak még az ikerszók, amelyek
jellemzője a hasonló hangzás (pl. limlom, ripsz-ropsz).

Ritkább szóalkotási módok A szóképzésen és a
szóösszetételen kívül egyéb módokon is hozhatunk létre új
szavakat. Ezek az úgynevezett ritkább szóalkotási módok.
A szóelvonás körébe két alapeset tartozik. Az első az,
amikor a nyelvérzék képzett alaknak tart egy szóalakot, és
a vélt vagy valós képzőt „levágja”: sétál → séta, tapsol → taps,
zabál → zaba. A másodiknál a nyelvérzék egy összetett szóból valamelyik tagot „elvonja”: automobil → autó, málnaszörp → málna, autóbusz → busz. De szóelvonásnak számít
az is, amikor összetett főnevekből összetett igéket hozunk
létre: hőszigetelés → hőszigetel, nagytakarítás → nagytakarít,
távirányító → távirányít stb.
Produktívan alkalmazható szóalkotási mód a szórövidülés is. Ilyenkor a mindennapi használatban túl hoszszúnak tűnő szavaknak vagy csak az eleje (pl. protkó a
protézisből), vagy csak a vége (pl. presszó az eszpresszóból)
marad meg. Az így keletkezett szavakat gyakran látjuk el
képzővel, így jönnek létre a diákok nyelvhasználatában is
szereplő szavak (pl. csoki, cigi, fagyi, töri, szerkó, tesó, pulcsi,
fincsi, uncsi). E jelenség a becenevek esetében is gyakran
megfigyelhető (pl. Peti, Ádi).
Szintén gyakorlati haszna miatt népszerű szóalkotási
mód a mozaikszó-alkotás. Leginkább a tulajdonnevek
csoportjába tartozó intézménynevek esetén elterjedt ez a
módszer. Az esetenként nagyon hosszú, 5-6 szóból álló intézménynevek így 5-6 betűre rövidíthetőek. A mozaikszók
két fő típusa a betűszó és a szóösszevonás.
A betűszók csoportjába azok a mozaikszók tartoznak,
amelyek az általuk rövidített szókapcsolat kezdőbetűiből
állnak össze (pl. Eötvös Loránd Tudományegyetem → ELTE, a
Fővárosi Közterület Fenntartó → FKF). Ha tulajdonnévből hozunk létre betűszót, minden egyes tagot nagybetűvel írunk.
Sokkal ritkábban találkozhatunk köznevekből létrehozott
betűszókkal, de ilyenre is van példa (diákönkormányzat →
dök, témazáró → tz). Más nyelvekben is találkozunk ezzel a
szóalkotási móddal, nem csak a magyarban.
A mozaikszók másik csoportjába a szóösszevonással
keletkezett szavak tartoznak. Ebben az esetben az összetételi tagokból betűcsoportok állnak össze rövidítéssé (pl.
Optikai Finommechanikai és Fotócikkeket Érékesítő Vállalat
→ Ofotért) Szóösszevonással köznévből is alkothatunk mozaikszót (pl. gyes).
Különleges szóalkotási mód a szóvegyülés. Az ilyen
esetekben két azonos vagy rokon értelmű szó elemei
többször is keverednek. Az így létrejött szavak egy részének jelentése megegyezik a két összekeveredő szó je-
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lentésével (pl. csokor + bokréta → bokréta, rémít + ijeszt →
rémiszt, ordít + kiabál → ordibál).
Igen kreatív szóalkotási mód a szóösszerántás. Ekkor
két szó elemeiből hozunk létre egy új szót úgy, hogy a
létrehozott szó jelentése nem egyezik az eredeti szavak
jelentésével(pl. levegő+ég → lég, híg+anyag → higany,
talp+alj → talaj). Látható, hogy az új szó jelentése az őt
létrehozó szavak tulajdonságain alapul.
Viszonylag ritka szóalkotási mód a szóhasadás. Ez akkor következik be, ha a szónak több alakváltozata él egymás mellett, és az idő múlásával ezek jelentésükben végül
elkülönülnek egymástól (pl. lobog → lebeg, só → sav, család
→ cseléd).
A szóalkotás ma is termékeny módja a népetimológia,
más néven szóértelmesítés. Az ilyen esetekben a szokatlan,
idegen szót már meglévő, ismert szavakhoz teszik hasonlóvá (pl. televízió → televíziló, e-mail → emil, mouse pad → egérpad).

Az összetételek helyesírása A szövegben a szavakat általában egymás után, szóközökkel tagolva írjuk
le, hogy a szöveg könnyebben olvasható, érthető legyen.
A több tőmorfémából álló, tehát összetett (és többszörösen összetett) szavak elemeinek kapcsolatát – mivel ezek
egy egységet alkotnak – egybeírással vagy kötőjeles kapcsolással jelezzük.
Nem mindig egyszerű azonban megállapítani, hogy
szóösszetételről vagy szószerkezetről van-e szó, mivel a két kategória tagjai között nincs éles határ. Az előző
helyesírási szabályzat például szerkezetként kezelte a nyitvatartást, most már azonban egybe kell írni, tehát szóöszszetételnek számít. Az egybeírásnak három alapvető oka
lehet:
• Az összetételt alkotó tagok jelentése eltér attól, amit
egy szerkezet tagjaiként jelentenének (pl. tízórai, bevásárlóközpont). A bevásároló család például szerkezet (’család, amely bevásárol), a bevásárlóközpont
(’központ, ahol be lehet vásárolni’) viszont összetétel.
A bevásárló központ szerkezet azt jelentené, hogy a
központ vásárol be…
• Az összetételeket alkotó tagok közötti viszony nyelvtanilag jelöletlen, vagyis nem fejezi ki toldalék. Ha
például a valamihez tartozást jelzős szerkezettel fejezzük ki, akkor azt birtokos személyjel, néha birtokos
rag jelöli (pl. a papír[nak a] darabkája, a paplan[nak a]
huzata). Ha viszont összetétellel fejezünk ki birtokviszonyt, akkor ezek a toldalékok hiányoznak (pl. papírdarabka, paplanhuzat).
• A helyesírási szabályzat szerint az egybeírás harmadik
oka a hagyomány – így írjuk, mert már régen is így
írták. Az ebbe a csoportba sorolt szavak (pl. kétnyelvű)
egy részénél azonban az is segíthet, ha megfigyeljük,
kaphat-e hangsúlyt a második elem. Az összetett szavaknak ugyanis csak az első tagja lehet hangsúlyos,
míg sok szerkezet többi tagja is kaphat hangsúlyt (pl.
’két ’nyelv – ’kétnyelvű, ’fekete ’madár – ’feketerigó, ’olvasó
’diák – ’olvasólámpa).
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A mellérendelő szóösszetételek A mellérendelő szóösszetételek közül egyeseket kötőjellel, másokat
egybe kell írni. Egybeírjuk azokat, amelyek csak az utótagon toldalékolhatók (pl. hányaveti, terefere). Ezzel szemben a lazább, mindkét tagjukon toldalékolható szóöszszetételek tagjait kötőjellel kapcsoljuk (pl. eget-földet,
izeg-mozog).
Szintén kötőjellel írjuk a szóismétléseket (pl. alig-alig,
is-is), akkor is, ha egyik tagjuk módosított, és önmagában
nem értelmes (pl. körös-körül, unos-untalan). Különírjuk
azonban a várva várt, háztól házig típusú szerkezetek tagjait, mivel ezek tagjai önálló szavak, nem alkotnak összetételt.
Az alárendelő összetételek

Az alárendelő szóösszetételek közül a legtöbbet egybe kell írni (pl. kulcscsomó, asztallap). Kötőjelet a következő esetekben alkalmazunk: ha az összetételt alkotó tagok határain három azonos
mássalhangzó kerül egymás mellé, (pl. balett-táncos, sokkkezelés); ha tulajdonnevek és főnevek alkotnak összetételt,
(pl. Ady-vers, Nobel-díj stb.); ha mozaikszók és főnevek alkotnak összetételt (pl. ELMŰ-számla, tbc-fertőzés stb.).

A többszörös összetételek helyesírása Minél hosszabb egy betű- vagy számsor, annál nehezebb kiolvasni; ezért szoktuk a telefonszámokat kötőjelekkel vagy
szóközökkel tagolni. Hasonlóképpen a könnyebb olvashatóság kedvéért tagoljuk kötőjellel kisebb egységekre a
többszörös – három vagy több morfémából álló – alárendelő összetételeket.
A hat szótagnál nem hosszabb többszörös összetételeket még egybeírjuk (pl. vasúttársaság, bükkfaerdő).
A legalább hét szótagból álló többszörös összetételeket
azonban kötőjellel tagoljuk a fő összetételi határon (pl.
munkaerő-kölcsönzés, vitorláshajtó-avatás).
A szótagszámláláskor viszont csak a két vagy több
szótagból álló igekötő számít külön összetételi tagnak,
az egy szótagúak nem (pl. befogadóképesség, de kölcsönvisszafizetés). Szintén nem számítjuk bele a szótagok
számába a jeleket és ragot tartalmazó szótagokat, csak a
képzőket. Sajnos, ezzel még mindig nincs vége: a képzők
közül sem vesszük figyelembe az -i melléknévképzőt
(pl. írásjelhasználati).
A többszörös összetételekben több más esetben is alkalmazunk kötőjelet. Vannak például olyan összetételek, amelyek két tagja – a harmadik nélkül – külön írandó, pl. hideg
víz + csap. Ezekben az eredetileg különírt elemeket egybeírjuk, és kötőjellel kapcsoljuk hozzájuk a harmadik tagot: hidegvíz-csap, elektronikuslevél-minta, házifeladat-készítés.
Három eset – egy szabály Egybeírjuk a következő típusú jelzős összetételek tagjait, ha két morfémából
állnak: a jelző anyagnév (pl. aranygyűrű); a jelző mennyiséget jelöl, az utótag pedig -i, -ú/-ű/-jú/-jű, -s, -nyi képzőt
tartalmaz (pl. egyperces, kétpetéjű); a jelző folyamatos melléknévi igenév (pl. futócipő).
Ha azonban a tagok valamelyike (vagy mindkét tag) öszszetett, különírjuk őket (pl. fél évtizedes, arany jegygyűrű).

Kérdések, feladatok
1. a) Találjatok ki szóláncokat! A szabály az, hogy az
utótag adja a következő összetett szó előtagját.
b) Vessétek össze eredményeiteket! Milyen hosszú
lett az osztályban a leghosszabb szólánc?
2. Válassz egy tárgyat és írj hozzá egy olyan reklámszlogent, amely csak összetett vagy képzett szavakat
tartalmaz!
3. Mit jelentenek a következő rövidítések? Milyen típusú szóalkotási móddal jöttek létre?
OMSZ

áfa
gyed

BKK
Elmű

Főgáz

4. Gyűjts példákat más nyelvekből a szóösszetételre és
a szóképzésre!
5. a) Adjatok elő olyan párbeszédet, amelyben az egyik
fél minél több szórövidítéssel létrehozott szót
használ!
Egy tanár a diákját felelteti.
Párbeszéd a személyi igazolványt igénylő
és az okmányirodában dolgozó között.

gyes

MÁV

b) Értékeljétek az előadott párbeszédeket! Milyen
hatást kelt az ilyen szavak gyakori használata?

6. Írjatok minél több szót a képek alapján, majd nevezzétek meg, milyen típusú szóalkotási móddal keletkeztek!

Gyakorlás
„A szóösszevonás (vagy más néven szóösszerántás, szóvegyülés vagy kontamináció) tapasztalataink szerint nem
túl gyakori módszer a magyar nyelvben. Sőt a nyelvtörténetből tudunk olyan példát is, amely csupán a megmosolyogtató volta miatt maradt fent valamelyest. A grépfrútot nem igazán halljuk hétköznapi, spontán beszédben
citrancsnak nevezni. A magyarban ez a fajta szóalkotási mód tehát nem annyira gyakori. Nem így az angolban!
[…] A rövid, egynapos kikapcsolódást, vakációt az angolok daycationnek nevezik, ami a day ’nap’ és a vacation ’vakáció’ szavakból keletkezett. A szörnyű, rémálomszerű repülőutazást flightmare-nek hívják a flight ’repülés, repülőjárat’ és a nightmare ’rémálom’ szavak összevonásából. […] Kedvenc új keletű szavunk pedig a sofalize, amit arra
használnak, ha valaki otthonról, a kanapéról az interneten, a közösségi oldalak segítségével éli a szociális életét.
A szó a sofa ’kanapé’ és a socialize ’barátkozik, ismerkedik, társasági életet él’ szavak összevonásával keletkezett.”
(Forrás: nyest.hu)

1. Hogy hívják másképp a szóvegyülést?
2. Gyűjtsd össze a szóösszevonás angol nyelvi példáit!
3. Milyen sikertelen magyar példát említ a szöveg?
4. Ismersz az általad tanult idegen nyelvekben a szövegben szereplő példákhoz hasonló újabb szóalkotásokat?
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Az állítmány

15.

Miért nincs értelme a cipőfajták vagy a csavarok típusai közt főnököt keresni?
Ugyanakkor miért beszélhetünk az élővilágban csúcsragadozókról, mikor nevezünk egy állatot csúcsragadozónak (pl. kardszárnyú delfin, tigris, oroszlán)?

A mondat állítmányát kell először megtalálnunk a
mondatelemzés során, hiszen tulajdonképpen az összes
többi mondatrész az ő alárendeltje, ő a főirányító, a fővezér. Próbálhatjuk elemző kérdés segítségével keresni, de
ez igen gyakran tévútra vezet, még akkor is, ha kikötjük,
hogy a mondatban szereplő szavak közül csak egyetlen
szóval válaszolhatunk:

Ha az igei rész eltüntethető jelen idő 3. személyben, akkor
az a névszó (=főnév, melléknév, számnév és az ezeket helyettesítő névmások) is az állítmány része, amire a változtatás hatással van: Pista kíváncsi volt.

Mari fát ültet.

Hol az igei rész? Fogok, ez már biztosan az állítmány része. 3. személy, kijelentő mód, jelen időben így hangozna
a mondatunk: Elmegy. Elmennek. Ha az igei rész ragozott
igével váltható fel jelen idő 3. személyben, akkor az eredeti mondatban az az igenév is az állítmány része, amire a
változtatás hatással van: El fogok menni. Az összetett jövő
idejű igealakok viselkednek így.
Összefoglalva: a mondatban szereplő igei rész vagy
önállóan az állítmány, vagy az állítmány része. Ha kijelentő mód jelen idő, egyes vagy többes szám 3. személyben az igei rész eltűnik vagy átalakul, akkor az a
szó is az állítmány része az eredeti mondatban, melyre
a változtatás hatással van.

Mit állítok? Erre a hétköznapi beszélgetésben furcsa kérdésre a természetes válaszunk: Mari fát ültet. Ha csak egy
szóval szabad válaszolnunk, akkor előjön az állítmány: Ültet.
Pista kíváncsi volt.
Mit állítok? Egyszavas válaszunk vagy a volt vagy a kíváncsi lehet, pedig a kíváncsi volt együtt alkotja az állítmányt.
Ezzel a módszerrel tehát nem jutunk jó megoldásra.
Az állítmány mindig tartalmaz igei részt (ige vagy segédige), legfeljebb nem látszik. Keresésekor ebből induljunk
ki, tegyük fel azt a kérdést, hogy hol az ige? Az igéről és a
segédigéről érdemes felidéznünk, hogy meg lehet változtatni az idejét, a módját, illetve a cselekvő számát és személyét.

El fogok menni.

Az állítmány típusai Az állítmánynak két főtípusát különböztetjük meg szerkezete, a benne részt vevő
szavak szófaja szerint:
• Igei állítmány

Mari fát ültet.

Á

A fagyi fagy.
Hol az igei rész? Ha netán nem találom, múlt időbe teszem, az lesz az, ami megváltozott: Mari fát ültetett.
Pista kiváncsi.

A fagyi fagy.
A
állítmány, másként összetett állítmány
NÁØ
A• Névszói-igei
fagyi finom.
NÁ: zéró segédigés névszói-igei állítmány

Hol az igei rész? Nincsen? Kerítsük elő! Múlt időbe téve:
Pista kíváncsi volt. Meglett az igei rész. Az eredeti mondatban is van állítmány, az a névszó, amire ez az előbújó igei
rész vonatkozik, azaz a kíváncsi, hiszen ennek a tulajdonságnak az elmúlását fejezi ki az igei rész, és nem Pistáét.
A segítségül hívott mondatban pedig a kíváncsi volt együtt
az állítmány.
Pista kíváncsi volt.
Hol az igei rész? Volt, ez már biztosan az állítmány része.
3. személyű, kijelentő módú, jelen idejű mondattá alakítva eltűnik az igei rész: Pista kíváncsi ø. Pistáék kíváncsiak ø.
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A fagyi finom.
NÁ: zéró segédigés névszói-igei állítmány

A fagyi finom legyen!
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NÁI: a névszó megelőzi a segédigét a mondatban

A fagyi finom legyen!

NÁI: a névszó megelőzi a segédigét a mondatban

A fagyi legyen kész!

IÁN: a segédige megelőzi a névszót mondatban

A fagyi legyen kész!

IÁN: a segédige megelőzi a névszót mondatban

A
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A különlegesen viselkedő, hol eltűnő, hol előkerülő igei
részek szófajuk szerint a segédigék. A segédige érdekessége, hogy kizárólag toldalékok, olykor hangsúly hordozása miatt jelenik meg, de ezen kívül nem ad hozzá más
jelentést a mondathoz. Tehát egy hordozóeszköz, hátizsák.
Akkor jelenik meg, ha van mit hordoznia. Így már érthető,
kitalálható, hogy miért tűnik el 3. személy, jelen idő, kijelentő módban. Nézzünk meg egy ragozási táblázatot!

A többes szám 3. személyben magyarázatra szorul, miért nincs szüksége a névszónak segédigére. A táblázatból
ez a válasz is leolvasható: a segédigének nem maradt testes toldalék, amit hordozzon, hiszen a számot a főnév is
ki tudja fejezni többesszám-jellel, a személy kifejezésére
nincs szükség, hiszen a főnevek alapvetően 3. személyűek,
azok, amiről beszélünk, tárgyhatározottságra sincs szükség, hiszen alapvetően nincs tárgyuk, ha van is, nem annak
hangsúlyozása a feladatuk. Nincs mit hordoznia a hátizsáknak, nincs szükség a segédigére.

IGE
Cselekvés
száma, személye
1.

Egyes
szám

Többes
szám

NÉVSZÓI-IGEI ÁLLÍTMÁNY

Tő

Mód

Idő

Szám, személy,
tárgyhatározottság

néz-

ø

ø

-ek

Tő

Szám

Segédige=tő, idő,
mód, személy

kíváncsi

ø

vagyok

2.

néz-

ø

ø

-el

kíváncsi

ø

vagy

3.

néz-

ø

ø

-ø

kíváncsi

ø

ø

1.

néz-

ø

ø

-ünk

kíváncsi-

-ak

vagyunk

2.

néz-

ø

ø

-tek

kíváncsi-

-ak

vagytok

3.

néz-

ø

ø

-nek

kíváncsi-

-ak

ø

Kérdések, feladatok
1. a) Gyűjtsd ki az alábbi szövegből az állítmányokat a füzetedbe és válogasd szét a fajtáit!
b) Adjátok elő a részletet monológként és jelenetben!

Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra!
Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély,
mint az alvilág, nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Tengernyi víz
sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért,
azt is kevesellnék!
(Énekek éneke, 8.6.–8.7 Dr. Rosta Ferenc fordítása.)

2. Milyen szófajú állítmányokkal találkozol az alábbi mondatokban?
Minden olyan csendes, tündéri.

Toldi György nagy úr volt.

Bátyám katona lesz.

Ihaj, a Földünk hogy forog!

A szorzás számtani alapművelet.

A legszebb gyümölcs körül rajzik a legtöbb darázs.
Fiaim, csak énekeljetek!
Járt utat a járatlanért el ne hagyj!
Hatalmas orvos az idő.

Hárman sem bírnátok súlyos buzogányát (…)
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3. Írj a képről öt-hat mondatos leírást a füzetedbe! Igyekezz minél több névszói-igei állítmányt használni!

Gyakorlás

„Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.”
(Weöres Sándor: Tíz lépcső)

1. Milyen költői eszközt jelent ebben a versben a sajátos állítmányhasználat?
2. Értelmezzétek páros munkában, ki lehet a versszöveg alanya! Mire utal az igemód?
3. Milyen érdekességeket fedezel fel a szóhasználatban?
4. Milyen gondolatmezőt adnak ki a vers fogalmai?
5. Milyen más, a költőétől eltérő címet adnál a versnek?
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Az alárendelő szintagma

16.

Az alárendelő szintagma tagjai egymástól függnek a mondat szerkezetén belül. Keressetek egymást feltételező dolgokat az életben! Például nevezhetünk
egy embert szerzőnek, ha nincs műve, illetve létre jöhet-e egy irodalmi mű
szerző nélkül?

A mondat fővezére, az állítmány után következzenek az
alárendelő szintagmák. Az alárendelő szintagma legalább két alapszófajú szóból áll, ahogy minden szintagma.
A mellérendelő szintagmától az különíti el, hogy az irányító taggal rá lehet kérdezni az irányítottra. Az irányítót
nevezzük alaptagnak, az irányítottat bővítménynek.
Az állítmány kizárólag alaptag lehet, az elemző kérdés
segítségével az állítmánytól indulva feltérképezhetjük a
mondat szerkezetét. Az ágrajzon a bővítményt az alaptag
alá írjuk, egy vonallal kötjük össze.

nél a már ismert mondatrész ragját a kérdésben elhagyhatjuk. Az ábrázolás során figyeljünk, hogy az ágrajzunk
visszaadja a mondatban szereplő szósorrendet!
Milyen fát?

Göcsörtösmi fát.

alaptag

T

fát

bővítmény

göcsörtös

Jmi

ültet

alaptag

Mari

fát
göcsörtös

bővítmény

Az elemző kérdés

Az elemző kérdés mindig két
tagból áll: egy már ismert mondatrészből, és egy kérdő
névmásból, ami a vizsgált szót helyettesíti. Az elemző kérdésre adott válasz is kéttagú, a már ismert mondatrészből és egy minél rövidebb új elemből áll. Vigyázat! A két
tag nem két szót jelent, hanem két mondatrészt, ahogy az
állítmánynál már láttuk, egy mondatrész több szóból is állhat. Az elemző kérdésben szereplő már ismert mondatrész
az alaptag, a kérdésre adott válaszban szereplő új elem a
bővítmény. Ágrajzzal ábrázolva az alaptag alá vonallal öszszekötve írjuk a bővítményt. Próbáljuk ki!

Mennyire göcsörtös?
alaptag

Meglepőenf-m göcsörtösmi.

göcsörtös

bővítmény

meglepően
ültet
ALAPTAG
Mari

Jmi
Hf-m

fát

BŐVÍTMÉNY

göcsörtös

meglepően

ültet

Mari meglepően göcsörtös fát ültet.
Ki ültet?

Mari ültet.

alaptag

ültet

bővítmény

Mari

Mit ültet?

Fát ültet.

alaptag

ültet

bővítmény

fát

Á
A

Á
T

Ha már nem szerepel olyan szó a mondatban, amire az
állítmánnyal értelmesen rá lehetne kérdezni, akkor áttérhetünk a még nem vizsgált szavakra. Ezeknél a kérdések-

Ha jól dolgoztunk, akkor ábránkat balról jobbra, alulról
felfele olvasva megkapjuk az eredeti mondatot.
A teljes mondatunk ábráján megfigyelhetjük, hogy
Mari alárendelt szó sorakozhat egy
fát mondattöbb egymásnak
ban, így egy szóalak lehet egyszerre valami bővítménye,
ugyanakkor egy másik mondatrész alaptagja is. A többszörös alárendelést szintagmaláncnak hívjuk.

alaptag

fa

bővítmény

göcsörtös

alaptag

meglepően

bővítmény
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ALAPTAG
Másik alakzatot is megfigyelhetünk az ábránkon: egy
alaptagnak több bővítménye
van, melyek egymással ninBŐVÍTMÉNY
csenek mellérendelő viszonyban, akkor szintagmabokor
van a mondatban.

ültet

Mari

fát

nem szerepel a mondatban, mert már a szituációból rég
kiderült, nem tartoznak ebbe a kategóriába.
A cselekvésnek gyakran tárgya is van, például: Julcsi
várja Évát. Nagyon sokféle határozó is vonzatként szerepel egy-egy szerkezetben: Julcsi Évának adja a könyvet.
A jelzők ritkán vonzatok, de arra is van példa: az -ú/-ű/
-jú/-jű képzős melléknevek mennyiség és minőségjelzője a hetvenhét fejű sárkány, a birtokos személyjeles főnevek birtokosa a csizma sarka. Annyira erős az -ú/-ű/-jú/-jű
képzős melléknevek és jelzőjük kapcsolata, hogy egytagú
számnév esetén egybe is írjuk (pl. hétfejű).
sarka

Az alaptag jelentéséhez gyakran szorosan hozzá
tartozik még valamilyen információ, amelyet egy bővítménnyel tudunk kifejezni, ilyenkor az alaptag vonalaptag
zatáról
beszélünk. Ezek azfa
információk sohasem hiányozhatnak. Ha a mondatban nem szerepelnek, akkor hiányos
a mondat. Például a cselekvéshez hozzátartozik a cselekvő,
ezért a cselekvést kifejező
igék, melyek mindigalaptag
állítmányok
göcsörtös
bővítmény
a mondatban, az alany mondatrészt hívják segítségül ennek kifejezésére (pl. Julcsi nevet).
Annyira szokatlan, hogy egy igének nincs külön szómeglepően
bővítmény
alakban kitehető alanya, hogy külön csoportként alanytalan igéknek nevezzük őket, például: Tavaszodik. Havazik.
Azok az igék, amelyeknek kitehető az alanya, csak éppen

(a) csizma

(a) sárkány
fejű

várja

hetvenhét

Julcsi

adja
Julcsi

Évának

(a) könyvet

Alárendelő szószerkezetek
Nyelvtani viszony szerint
alanyos szószerkezetek

tárgyas szószerkezetek

Az alaptag szófaja szerint
igei szerkezetek
igenévi szerkezetek
főnévi szerkezetek
melléknévi szerkezetek

határozós szószerkezetek

jelzős szószerkezetek
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számnévi szerkezetek
határozói szerkezetek
névmási szerkezetek

Évát

Kérdések, feladatok
1. Írj alárendelő szószerkezeteket a megadott szavakkal úgy, hogy egyszer bővítmények, egyszer alaptagok legyenek!
piros: a ház piros / piros szoknya
három

jó

szép

fáradt

Ahogy tetszik

az utcán sétál

nagy

2. Nevezd meg a következő címekben szereplő alárendelő szószerkezeteket! (Tudod, melyik művet ki írta?)
Szigeti veszedelem

3. Készítsd el az alábbi alárendelő szószerkezetek ágrajzát a füzetedbe! A szószerkezetek felhasználásával írj egy rövid történetet! Meséld el!

Sok hűhó semmiért
A velencei kalmár

Szegény Zsuzsi a táborozáskor
Adj már csendességet

az osztálytársam barátnője

szívesen utaznak
divatosan öltözködik

szép álmokat
sokszor kirándulunk

4. Milyen alárendelő szószerkezeteket találsz az alábbi
szólásokban? Ismered-e a jelentésüket? Nézz utánuk
O. Nagy Gábor: Mi fán terem? című könyvében!
1. Bottal ütheti a nyomát.
2. Előbújik a csigaházából.
3. Előre iszik a medve a bőrére.
4. Egy életre megtanulta a leckét.
5. Nem viszi el szárazon.
6. A kisujjában van.

5. Alkoss alárendelő szószerkezeteket a megadott alaptagokkal és bővítményekkel!
ALAPTAGOK

BŐVÍTMÉNYEK

jön, megy, ruha, szék, hétvége

gyorsan, ide, piros, kényelmes, hosszú, három, hozzád

Gyakorlás
„Jó latinista voltam, igazi gyönyörűséget szerzett nekem a latin szöveg boncolgatása, különös örömérzet fogott
el, ha áttekinthettem és végre megértettem egy latin szerző mondatalkatát; világosságot, következetességet,
egyszerűséget éreztem e nyelv szerkezetében, minden szó csodálatosan a helyén volt, és nem lehetett félreérteni,
[…] értettem és szerettem a latint. Már nehezebben boldogultam a magyar »stilisztikával«; Toldit bifláztuk, míg a
nyelvünk kilógott, s nem hallottuk többé szavai zenéjét, nem éreztük a szavak ízét és illatát.”
(Márai Sándor: Egy polgár vallomásai – részlet)

1. Mit jelent a latinista kifejezés?
2. Gyűjtsd ki a füzetedbe a szövegrészletből a következő mondatrészeket : alany, tárgy, határozó, jelző!
3. Készíts érvlistát arról, miért szerette a latint Márai diákkorában?
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Az alany és a tárgy

17.

Milyen jelentéseit, származékszavait ismeritek a tárgy szónak?

Az alany Az alany az alaptagban kifejezett cselekvés cselekvőjét nevezi meg. Szövegben az alanyt egy vonallal jelöljük:
. Az elemző kérdésben az alany kérdő
névmása: Ki? Kik? Mi? Mik?. Jele az ágrajzban: A. Például:

Például:
Á
Mari fát ültet.
A

Á

T

Bence mos.
A

Á

A tárgy

A tárgy azt nevezi meg, hogy az alaptagban kifejezett cselekvés mire irányul, mire hat.
Szövegben a tárgyat szaggatott vonallal jelöljük:
.
Jele az ágrajzban T. Az elemző kérdésben az alany kérdő
névmása: Ki? Kik? Mi? Mik?, a tárgy kérdő névmása Kit? Kiket? Mit? Miket? A tárgyra másféle névmásokkal is rá lehet
kérdezni, ha a kérdő névmás végén tárgyrag szerepel,
akkor a bővítmény biztosan tárgy a mondatban.
Á
Mossa az autót.
T

lekv
c se és

alany

tárgy

Az alany és a tárgy jellemzői,
közös tulajdonságai Mind az alany, mind a

tárgy szerepét főnév vagy főnévi értékű szó töltheti
be. Főnévi értékű a főnevet helyettesítő névmás és a főnévi igenév, például: Jó a pogácsa. Jó lesz főzőcskézni. Ő undok! Illetve bármilyen szófajú szó főnévvé válik, ha magáról
a szóról beszélünk, vagy megnevezésként használunk egy
tulajdonságot. Ilyenkor megkaphatja az alany ragját: Ø, a
tárgy ragját: -t, és az egyes vagy többes szám jelét, gyakran névelő előzheti meg, például: Jaj-Ø-t kiáltott./Jaj-ok-at
kiáltott. A várakozó-k-Ø zúgolódtak./A várakozó-Ø-Ø zúgolódott. A pöttyös-Ø-et szeretem./ A pöttyös-ek-et szeretem.
A két mondatrészben a szófaji tulajdonságain kívül közös az is, hogy alapvetően az ige bővítményei, illetve a
cselevést kifejező szavaké, melyek gyakran igéből képzettek.
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Fát akar ültetni.

T
T

Az alany és az állítmány kapcsolata

Az alanyt és az állítmányt egyeztetjük. Kétféle egyeztetést
használunk a magyar nyelvben: alaki, tehát szám- és személybeli (pl. a gyerekek boldogok; ti játszotok) és értelmi
(pl. az Egyesült Államok fejlődik) egyeztetést. Az értelmi
egyeztetéskor a jelentés alapján (és nem alaki tulajdonságok szerint) egyeztetjük az alanyt és az állítmányt.
Az alany grammatikai szempontból mindig alárendeltje
az állítmánynak, hiszen az állítmánnyal minden esetben rá
tudunk kérdezni az alanyra.
Ha az állítmány ige, akkor az alany hozzátartozik szófaji
jelentéséhez. A névszóknak nincsen saját alanyi vonzatuk,
állítmányként mégis kiegészülhetnek alannyal. Névszóiigei állítmányokat a segédige alakítja át igei természetűvé,
és ennek az igei természetű egységnek alárendeltje az alany.

A tárgy fajtái

Irány- és eredménytárgyat különböztetünk meg az alapján, hogy a tárgy hogyan függ össze az
alaptagban kifejezett cselekvéssel. Ha az alaptagban kifejezett cselekvés által jön létre a tárgy, akkor eredménytárgynak nevezzük (pl. Képet fest. Terítőt horgol. Sótartót hajtogat.).
Ha a tárgy már az alaptagban kifejezett cselekvés előtt
is létezett, akkor a cselekvés vele kapcsolatos, rá irányul.
Ezeket a tárgyakat nevezzük iránytárgynak (pl. Autót mos.
Répát pucol. Betont kever.).
Határozott és határozatlan tárgyról beszélünk, ha a beszélő szempontját vizsgáljuk. Ha a beszélő már ismertnek
tekinti a megnevezett tárgyat, határozott a tárgy, ha nem
tekinti ismertnek, csak most vezeti be a beszélgetésbe,
akkor határozatlan a tárgy. A beszélgetés során folyamatosan változik, mi számít ismertnek. Amit korábban már
említettünk ismeretlenként, az a következő mondatban
éppen a korábbi említésnek köszönhetően már ismertként
fog megjelenni (Almát kerestem a piacon. Végül az egyik
árusnál megvettem az almát, de hamar elfogyott.).
Vigyázat, a tárgy határozottságából nem lehet egyértelműen következtetni a szükséges igeragozásra. Nézzük
meg az összefüggést! A táblázatból leolvasható, hogy milyen nyelvi eszközökkel utalhat a beszélő ismert és ismeretlen tárgyakra.

A TÁRGY FAJTÁJA
A tárgy személye

Határozott
tárgy

A MEGKÍVÁNT IGERAGOZÁS
Általános igeragozás

Határozott igeragozás

1. engem, minket

 Pl.: Látsz/Lát/Látunk/
Látnak/Látnak
minket.

–

2. téged, titeket

 Pl.: Látlak/Lát/Látunk/
Láttok/Látnak titeket.

–

3. a/az …-t, személyes névmás: őt/őket,
mutató névmás: azt, azokat,
kiemelő jeles általános névmás pl.: mindegyiket,
kiemelő jeles határozatlan névmás pl.: valamelyiket,
visszaható névmások pl.: magam, tulajdonnevek

–

 pl.: Látom/Látod/Látja/
Látjuk/Látjátok/
Látják azt.

1. –

–

–

2. –
–
Határozatlan
tárgy
3. egy …-t, névelőtlen főnév, általános névmás kiemelő  Pl.: Látok/Látsz/Lát/
jel nélkül pl. mindent, határozatlan névmás kiemelő jel
Látunk/Láttok/
nélkül pl.: valakit.
Látnak valakit.

–
–

Kérdések, feladatok
1. Alkossatok mondatokat igei állítmánnyal a következő
alanyokhoz: Benelux Államok, Alpok, Kanári-szigetek,
Bahamák, Budapesti Vízművek, Magyar Államvasutak, EDDA Művek, Fővárosi Csatornázási Művek!
2. Keress a képeken alanyokat és tárgyakat!
3. Alkoss olyan mondatokat a képek bemutatásához,
amelyikben határozatlan tárgy van! Egyenként vizsgáld meg, milyen igeragozást használtál a mondatokban!

4. Mit gondolsz, miért nem fordítják le magyarra a Long
Islands kifejezést?
5. Alakítsátok át úgy a szórendet az alábbi szövegben,
hogy a személybeli egyeztetés zavartalan legyen!
Építsétek be egy beszéd bevezetőjébe, és folytassátok néhány mondattal!
Iskolánkban a tanulmányi versenyeken az elmúlt év
folyamán sokan vettek részt, jól készültek fel.
Sikereink nem is maradtak el.
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6. Gyűjts alanytalan mondatokat a kép alapján!

Gyakorlás
A Patkolókovács szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Készíti és javítja a kéziszerszámokat
Járműalkatrészeket (fogatos járművek és pótkocsik)
készít és javít
Fém díszítőelemeket készít
Alkalmazza a munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Karbantartja a berendezéseket, munkaeszközöket
Alkalmazottat foglalkoztat
Üzletvitelt folytat
Eszközöket készít
Javítja a munkagépeket és az egyéb mezőgazdasági
eszközöket
Patkót készít
Patkolja a lovat
Csülökápolást végez szarvasmarhán
(Forrás: szakkepesites.hu)

1. Milyen másik, egyszavas cím kívánkozik a fenti szöveg felsorolása elé?
2. Milyen nyelvtani viszonyt fejez ki minden felsorolás?
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A határozó

18.

Egy nyomozás során milyen alapvető kérdéseket kell tisztázni, hogy felderítsük az esetet?

A határozók az alaptagban kifejezett cselekvés körülményeiről tájékoztatnak. Az alaptag mindig ige vagy
igei származék (pl. fest, főnév: festés, igenév: festve).

Mi kor?

Hogyan?

K i vel?

c selekvés

Hol?

Mi b en?
alany

Mi ért?

Mi u tán?

Meddi g?
K i re?
tárgy

körü lmények
A határozó szerepét sokféle szófaj töltheti be: rag
nélkül a határozószó (pl. gyalog), a határozói igenév (pl.
futva), a főnévi igenév (pl. úszni) és a határozószót helyettesítő névmás (pl. hol, itt, úgy), raggal a melléknév (pl.
gyorsan), a számnév (pl. kilenckor) és a névszókat helyettesítő névmások (pl. erre, akkor, ekképpen), raggal vagy
névutóval a főnév (pl. polcra, asztal alá). Nyelvünknek igen
gazdag a rag és névutó rendszere, más nyelvekben a határozói szerepek kifejezésére nem ragok szolgálnak. A legtöbb
határozóra kérdező kérdő névmásra igaz, hogy határozóragos vagy névutós, például: Miről? Kiről? Kivel együtt? ez alól a
Hol? kivétel. Szövegben a határozót mondaton belül hullámos vonallal jelöljük:
Az ágrajzon H a rövidítése, fajtáját kis betűkkel szoktuk mellé írni. Például:
A HATÁROZÓ TÍPUSA

JELÖLÉS

A határozók típusai

Hármas csoportokba tudjuk
rendezni a határozóinkat aszerint, hogy az alaptagban
kifejezett cselekvés előtti, a cselekvés közbeni vagy
a cselekvés utáni körülményre utalnak-e. Ezek alapján
beszélhetünk a határozók irányhármasságáról. Az előzményhatározók a cselekvés előtti, a tartamhatározók
a cselekvés közbeni, a véghatározók a cselekvés utáni
körülményekről tájékoztatnak. Az összefoglaló táblázat
fejlécében találod ezeket a megnevezéseket. A megnevezések alatti oszlopokban helyezkednek el az ide tartozó
határozók.
Az irányhármasság mellett a kifejezett körülmény jelentése alapján is csoportosíthatjuk a határozókat, ezeknek
a csoportoknak a megnevezései a táblázat bal oszlopában
vannak. Az időféle, módféle, helyféle elnevezések könynyen érthetők: a cselekvés helyéről idejéről módjáról
ad bővebb információt a mondatrész. Szintén a cselekvésről tudunk meg többet a logikai körülmények határozóiból. Az állapotféle határozók a cselekvőről tudósítanak.
A táblázatból látható, hogy több határozónak egyforma
kérdő névmásai vannak. Általában azt könnyen fel lehet ismerni, hogy egy mondatrész határozó, hiszen már a kérdése is határozóragos. A határozó típusát nehezebb körülhatárolni, ilyenkor már a jelentés vizsgálatára kényszerülünk.
Néhány gyakorlati tanács következik, amelyek segítségével
könnyen elkülöníthetők a hasonlónak tűnő mondatrészek.

A HATÁROZÓ TÍPUSA

JELÖLÉS

időhatározó

Hidő

célhatározó

Hcél

helyhatározó

Hhely

állapothatározó

Háll

számhatározó

Hszám

eredethatározó

Het

módhatározó

Hmód

eredményhatározó

Heny

eszközhatározó

Hesz

társhatározó

Ht

fok- és mértékhatározó

Hf-m

hasonlítóhatározó

Hhas

okhatározó

Hok

részeshatározó

Hr
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A cselekvés idejéhez képest
Jelentése alapján

Előzményhatározók

Tartamhatározók

Véghatározók

Helyhatározó
(a cselekvés helye)

Helyhatározó
Honnan?

Helyhatározó
Hol?

Helyhatározó
Hová?

Időféle határozó
(a cselekvés ideje)

Időhatározó Mióta?

Időhatározó Mikor?

Időhatározó Meddig?

Számhatározó Hányszor?

Módféle határozó
(a cselekvés módja)

Módhatározó Hogyan?
Eszközhatározó Mivel?, Kivel?
Fok- és mértékhatározó Mennyire?

Logikai körülmények
(a cselekvés oka, célja)

Okhatározó
Miért?, Mi miatt?

Célhatározó
Miért?, Mi célból?, Mi végett?

Állapothatározó Hogyan?
Állapotféle határozó
(cselekvő állapota)

Állapothatározó Hogyan?

Eredethatározó
Kiből?, Miből?

Állapothatározó Hogyan?
Eredményhatározó
Mivé?, Kivé?

Társhatározó Kivel? Mivel?
Részeshatározó
Kinek a részére?, Ki számára?

Egyéb

Számhatározó A számhatározó mindig ragos,
legjellemzőbb ragja a -szor/-szer/-ször (pl. tízszer kopog,
sokszor találkoztunk). A számhatározó és a mennyiségjelző közti hasonlóság a jelentés számossággal kapcsolatos
jelentése. Míg a számhatározó a cselekvés gyakoriságáról
tájékoztat (pl. Háromszorszám veri ezt kenden Lúdas Matyi
vissza!), addig a mennyiségjelző egy létező dolog számosságáról (pl. rengetegme ötlet). Fontos különbség még, hogy
a mennyiségjelző sohasem ragos.
Módhatározó és állapothatározó A módhatározó kizárólag a cselekvéssel egy időben, a cselekvésről tájékoztat (pl. Hidegenmód méregette Mari. Nem
Mari hideg, hanem a méregetés, a nézés.), az állapothatározó a cselekvőről mond többet (pl.: Mari betegenáll olvas.
Mari beteg, nem az olvasás.). Ahogy a zárójelben adott példák magyarázataiból látszik, érdemes a kérdéses határozót
átalakítva a cselekvővel vagy a cselekvéssel kapcsolatba
hozni. Ha a szintagma eredeti jelentéséhez a cselekvővel
kialakított kapcsolat jelentése áll közelebb, akkor módhatározó, ha a cselekvővel kialakított kifejezés jelentése illik
jobban, akkor állapothatározó a vizsgált mondatrész.

Társhatározó és eszközhatározó Mindkét határozó szerepét betöltheti élő és élettelen jelentésű szó
is. A beszélő szándékától, a helyzettől függ a mondatrész
értelmezése, például a Sándor kutyával őrzi a területet.
mondat esetében az is igaz lehet, hogy a kutya és Sándor
együtt őriz, tehát társak, de az is valószínűsíthető, hogy a
kutya által, mint eszközzel őriz Sándor. Léteznek egyértelmű helyzetek is: Hullámcsattal készítette frizuráját Julcsi.
Itt nyilván nem arról van szó, hogy a hullámcsat és Julcsi
készítettek frizurát, hanem a hullámcsatot használta Julcsi
a frizura készítéséhez. Az értelmezést itt is a mondat értelmező átalakítása segíti. A társhatározói jelentést az
együtt névutó segítségével tudjuk egyértelműen kifejteni.
Okhatározó és célhatározó Ebben az esetben
az elkülönítéshez a legfőbb segítség az alaptagban kifejezett cselekvés idejéhez való viszony adja. A sportoló küzd
a győzelemértcél. Először küzd, utána remélhetőleg győz a
sportoló, az alaptagban kifejezett cselekvés után van a
határozóban kifejezett körülmény, tehát ez célhatározó. Eltorzul az arca a fájdalomtólok. Először van a fájdalom,
és ebből következik az eltorzulás, az alaptagban kifejezett cselekvést megelőzi a határozóban kifejezett körülmény, tehát ez okhatározó.

cselekvés
okhatározó

fájdalom

célhatározó

eltorzulás
küzdelem
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cselekvés

győzelem

cselekvés
okhatározó

célhatározó

fájdalom

eltorzulás

Az eredethatározó és az eredményhatározó Mindkét határozó a változással kapcsolatos körülményeket
küzdelem
írja le, különbségük az alaptagban kifejezett cselekvéshez
való időbeli viszonyuk. Az eredethatározó győzelem
megelőzi, míg az
eredményhatározó időben követi a cselekvést, hasonlóan az ok- és célhatározó pároshoz. Kőbőlet faragta a szobrot.
Ebben a mondatban előbb volt a kő, majd következett a faragás, tehát eredethatározóval van dolgunk. Kővéeny változtatta
a királyfit. Itt a változtatást követi a kő létrejötte, tehát eredményhatározó a kővé.

cselekvés
eredethatározó

eredményhatározó

kő

faragás

királyfi

változatás

A részeshatározó

A részeshatározó mindig ragos
vagy névutós főnév: -nak/-nek, … részére, … számára, az
alaptagja ige vagy igei származékszó.

szobor
kővé dermedt királyfi

Például:
A rókának elkészítették a csapdát.

Á

elkészítették
(a) rókánakr

(a) csapdát

Hr

T

Kérdések, feladatok
1. Az általad tanult idegen nyelvben mi fejezi ki a helyviszonnyal kapcsolatos határozókat? Fordítsd le!
házban

házból

házba

házon

házra

háztól

háznál

házhoz

háztól

2. Mi a közös a kutyából szalonna és a fából vaskarika között? És mi a különbség?
3. Páros munka: útvonaltervező élőszóban. Magyarázd
el a társadnak, hogyan jut el hozzátok legegyszerűbben, minél több határozó használatával! Cseréljetek
szerepet!
4. Gyűjtsetek minél többféle mondatot, amelyben a
határozóragos névszóval fejezzük ki a határozót!
Értékeljétek, mikor használtátok megfelelően, mikor
ajánlanátok más megoldást!
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Gyakorlás
„El tudja képzelni életét nejlonzacskók nélkül? Mielőtt rávágná, hogy igen, mert bevásárolni tartósabb szövetből
készült táskákkal is lehet, gondoljon arra, hogy nejlonzacskót használ a szemetesben, a mélyhűtőben, az uzsonnatáskában és még számtalan más helyen. Ha Ruandában élne, ezt nem tehetné.
Az afrikai országban ugyanis 2008-ban betiltottak minden olyan szatyrot, táskát, amely nem bomlik el magától. Annyira tartják magukat a tiltáshoz, hogy a határon ellenőrzik a turisták csomagjait és elkoboznak minden
nejlonzacskót.
De Ruanda nem elégszik meg ennyivel. Azt tervezik, hogy a műanyag további formáit is tiltani fogják. Idővel
egyáltalán nem lehet semmilyen műanyag tárgyat használni az országban, ők lennének az első műanyagmentes
ország. Ezt alkotmányukból vezették le, amelyben az szerepel, hogy minden polgárnak joga van a tiszta és egészséges környezethez. Úgy tűnik, ezt ott komolyan gondolják.
A Guardian tudósítója szerint messziről látni a különbséget a szomszédos országokhoz képest. A nejlonzacskók hiánya ugyanis tisztává teszi a környezetet. Nincsenek az utcán szálló vagy fákra akadó szatyrok, útmenti
szemeteszsákok.
Ruandában annyira komolyan gondolják a tiltást, hogy 150 dollárnyi bírságot kell fizetni annak, aki nejlonszatyorral sétál az utcán. Bolttulajdosonoknál még szigorúbb a büntetés; akinél ilyen zacskókat találnak raktáron,
6–12 hónapig tartó börtönt kockáztat.”
(Forrás: index.hu)

1. Milyen jellegű szatyrokat, táskákat tiltottak be Ruandában?
2. Gyűjts ki a határozókat a szövegből és csoportosítsd őket!
3. Te hogyan használod a nejlonzacskókat? Írj egy ötmondatos fogalmazást a füzetedbe, majd keresd meg mondataidban a határozókat!
uzsonnatáskában

határon

Ruandában

raktáron

4. Milyen különbségre utal az eltérő helyhatározó rag?
5. Vitassátok meg, hogy milyen határozók szerepelnek a következő szószerkezetekben!
táskákkal is lehet
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nejlonszatyorral sétál

szemetesben

A jelző

19.

Adjátok meg egy elképzelt bűntény tettesének személyleírását!

A jelző A jelző a névszói alaptag tulajdonságáról
tájékoztat. Az állítmányok közül tehát csak névszói igei
állítmány bővítménye lehet. Névszó (főnév, melléknév,
számnév, névmás) és igenév töltheti be a szerepét.
A magyarban a jelző általában megelőzi alaptagját,
vagyis a jelzett szót. Folyószövegben jele a pontozott
aláhúzás
, ágrajzban a J, ezek mellett szerepelnek a
típusra vonatkozó apró betűs rövidítések.
A JELZŐ TÍPUSA

JELÖLÉS

minőségjelző

Jmi

kijelölő szerepű minőségjelző

Jmiki

mennyiségjelző

Jme

kijelölő szerepű minőségjelző

Jmeki

mutató névmási kijelölő jelző

Jmuki

birtokos jelző

Jbi

Á
Az egyikmiki őr elaludt.

A

T

Jmiki

Mennyiségjelző

A nevéhez hűen a jelzett szó
mennyiségét árulja el. Ragot a minőségjelzőhöz hasonlóan sosem hordoz magán, az alaptaggal való szoros kapcsolatát kötött sorrendjével fejezi ki: közvetlen a jelzett szó
előtt áll, vagy a jelzett szó jelzője előtt. Jellemző kérdése:
Hány?, Mennyi? Jele: Jme.
Számtalanme rejtvényt oldottunk meg

Minőségjelző

A minőségjelző, ahogy az elnevezése
mondja, a jelzett szó minőségéről, ismertetőjegyéről ad
hírt. Ragot sosem hordoz magán, az alaptaggal való szoros
kapcsolatát kötött sorrendjével fejezi ki: közvetlen a jelzett
szó előtt áll, vagy a jelzett szó jelzője előtt, de mindenképp
a jelzett szóhoz tartozó névelő után. Jellemző kérdése: Milyen? Jele: Jmi. Például:
Á
Az őszintemi beszédet érdemes meghallgatni.

T

A

várakozás közbeni.

Á
T
Jme

Á
Annyime finomság nem is létezik!

A
Jme

Jmi
Vérzőmi szívveláll vált el gyerekkorimi barátjátólt.

Hi

Á
Háll

Ht

Jmi

Jmi

Ha a minőségjelző egyetlenegy elemre csökkenti a
jelzetteket, akkor kijelölő szerepe van. Jellemző kérdése:
Melyik? Jele Jmiki. Például:

Ha a mennyiségjelző egyetlenegy elemre csökkenti a
jelzetteket, akkor kijelölő szerepe van, jele: Jmeki.
Például:
Á

Harmadikmeki nekifutásrai sikerült

A

T

legyőznie félelmét.

Hi
Jmeki

Á
Palkómiki fiam ért haza legkorábbani.

A

Hi

Jmiki
A legkisebbikmiki királyfi nyerte a viadalt.

Á
A

T

Á
Hányadikmeki lapot szeretnéd

T

a paklibólh?

Jmeki

Hh

Jmiki
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A mutató névmási kijelölő jelző szófaja mutató névmás, mindig felveszi a jelzett szó ragját (alany esetén ez
zéró, tehát testetlen), mindig a névelős jelzett szó előtt áll,
és mindig kijelölői szerepű. A minőségjelzőtől hordozott
ragja és állandó kijelölői szerepe különbözteti meg. Jellemző kérdése: Melyik? Jele: Jmuki.

Ha a mondat távolabbi részére vándorol el a birtokos,
akkor az összetartozás jelzésére szükségszerűen megjelenik a rag. Például:
Á
A zárnak elveszett a kulcsa.

Á
Attólmuki az embertőlet vásároltam.

J

Het
Jmuki

Á
Azmuki a kalap áll jólm nekedr.

A

A

Hm

Hr

A birtokos jelzőnek lehet -nak/-nek ragja, de ez gyakran elmarad vagy elhagyható, de az alaptagja mindig
birtokos személyjeles (-m/-om/-am/-em/-öm, -d/-od/-ad/
-ed/-öd, -a/-e/-ja/-je/Ø, -nk/-unk/-enk/-ünk, -tok/-tek/-tök,
-k/-uk/-ük/-juk/-jük ennek a személyjelnek a vonzata a bir-k/-uk/-ük/-juk/-jük),
tokos.
Mari furulyája rózsafából készült.

Jmuki

készült

A birtokos jelző

A birtokos jelzőt egyszerűbben
birtokosnak nevezzük, alaptagját pedig birtoknak.
A birtok mindig birtokos személyjeles főnév, tulajdonképpen a birtokos személyjel vonzata a birtokos. A jelzőktől eltér abban, hogy saját ragja van: -nak/-nek. Ha közvetlen jelzett szava előtt áll, akkor nincs szüksége erre a ragra,
de akár fel is veheti, például:

furulyája
Maribi

rózsafábólet

Á
A

Het

Jbi

Á
A zárbi (nak a) kulcsa eltört.

A
Jbi

Kérdések, feladatok
1. Játsszátok el a képen látható szituációt úgy, hogy minél több kijelölő jelzőt használatok!

2. Milyen használati szabály érvényesül a következő
mondat birtokos jelzőinek alakváltozataiban?
Édesapám nagyanyjának szép fekete haja volt.

3. Figyelj a vesszőre! Rajzolj le színessel a leírások alapján
két zoknit: Kék csíkos zokni. Kék, csíkos zokni. Lehet
egyforma a két zokni? Lehet különböző a két zokni?
4. Találj ki olyan mondatot, ahol furcsa eredményt hoz a
vessző hiánya! (Pl. Büszke gerinces embernek ismertem
meg. Milyen lehet egy büszke gerinc?)
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5. Találj ki mondatokat az alábbi ágrajzokhoz! Írd le őket a füzetedbe!

A

Á

Á

Á
A

Hok

Ht

T

Hr

Jmuki

Jmi

A

T

Jmi

Hszám

Ht

Á

Á
A

Heny

Jbi

Jmuki

A
Jbi

T

Hi

Hr
Jmi

Jmi

Gyakorlás
„Momónak semmije se volt, csak az, amit talált valahol, vagy ajándékba kapott valakitől. Szoknyája mindenféle
tarka rongyból volt összevarrva, s a bokájáig ért. Hozzá ócska, túlságosan bő férfikabátot viselt, ujját a csuklójánál
föltűrte. Levágni Momo nem akarta, hiszen előrelátó volt, s arra gondolt, hogy majd még nőni fog. S ki tudja, szert
tehet-e újból ilyen szép és sokzsebű, hasznos kabátra.
A színházrom fű benőtte színpada alatt akadt néhány félig beomlott kamra, ezekbe a külső fal egy lyukán
át lehetett bejutni. Itt rendezkedett be Momo. Egy nap déltájt néhány férfi meg asszony jött oda a környékről,
s megpróbálták Momót kifaggatni. Momo szemben állt velük, ijedten nézett rájuk, félt, hogy elkergetik innen.
De hamar észrevette, hogy barátságos emberek.
Szegények voltak ők is, s ismerték az életet.”
(Michael Ende: Momo – részlet Kalász Márton fordítása)

1. Gyűjtsd ki a határozókat és a jelzőket a szövegrészletből!
2. Milyen szerepe van az első bekezdésben a jelzők tartalmi ellentétének? Miként látja Momo, az árva kislány a világot?
3. Milyen szerepe van a határozóknak a második bekezdésben? Milyen kérdésekre adnak választ?
4. A részlet jelzői és határozói milyen világot írnak le?
5. Mennyire találtad informatívnak a szövegrészletet? Milyen írói szándékra vall a szöveg?
6. Próbáljátok meg ábrázolni A színházrom fű benőtte színpada alatt félig beomlott kamra szószerkezetet a füzetbe!
Mellé lerajzolhatjátok azt is, hogyan képzelitek el ezt a helyet!
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A mondatok típusai

20.

Hány fonémából állhat a legrövidebb mondat?

A mondatok a szavakból és szószerkezetekből a szavak
jelentése alapján épülnek fel. A mondat jellemzően egy
kerek, lezárt egységet alkot a beszédben. Ezt a lezártságot
a hanglejtéssel (intonáció) is jelezzük. A mondatokat csoportosíthatjuk szerkezetük, a bennük rejlő kommunikációs
tartalom, valamint a beszélő szándéka alapján.

A mondatok szerkezetük szerint A mondatok
szerkezetük szerint lehetnek egyszerű és összetett mondatok. Az egyszerű mondatok egy tagmondatból állnak, egy állítást tartalmaznak. Az összetett mondatok
esetében több tagmondat kapcsolódik egymáshoz.
Az egyszerű mondat típusai

Az egyszerű mondatok két fő csoportja a szerkezet szerint a tagolt és tagolatlan mondatok csoportja. A tagolt mondatokban van
állítmány (pl. János tanul.), vagy a szövegösszefüggésből
kiegészíthető ezzel (pl. – János tanul. – Meddig? – Egész nap.
[ti. tanul János]). Ha a tagolt mondat csak az állítmányt
és a kötelező vonzatokat tartalmazza (pl. A sünök szúrósak. Tavaszodik. Peti tanácsot ad Palinak.), akkor minimális
mondatról beszélünk, ha szabad bővítmény is szerepel
benne, akkor bővített mondatról (pl. Az ijedt sünök nagyon szúrósak. Peti tanácsot ad a félszeg Palinak.).
A tagolatlan mondatok esetében a mondatban nem
szerepel állítmány és nem is egészíthető ki ezzel. Ennek
két típusát különböztetjük meg, a szerkesztett (pl. Azt a
kiskésit neki!) és a szerkesztetlen (pl. Ó!) mondatokat.

e�y����� m�nda�
tag�la�l��
�����e�z�e����
�����e�z���

Mi a vonzat?

tag���
����m��i�
b��í���

Ahhoz, hogy egy mondat jól formált,
vagyis nyelvtanilag szabályos legyen, az kell, hogy a benne szereplő szavak megfeleljenek a rendező szabályoknak.
Ezen szabályok egyike, hogy bizonyos szavak üres helye-
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ket nyitnak maguk körül, s a mondat csak akkor lesz nyelvtanilag tökéletes, ha ezeket az üres helyeket kitöltjük. Ha
vesszük pl. a gondol igét, akkor ez önmagában nem alkot
mondatot. Ha kiegészítem egy főnévvel (pl. Péter gondol),
még mindig nem elég a szerkezet ahhoz, hogy ne érezzünk valami hiányt benne. A Péter Zsuzsira gondol mondat
viszont már megfelel a teljesség, a nyelvtani jól formáltság
feltételének. A gondol tehát két üres helyet nyitott maga
körül, és a mondat teljességéhez szükség volt ezek betöltésére. Az üres helyet betöltő szavakat a szerkezet szintjén
vonzatoknak nevezzük.
Ha állítmányként szerepel, minden szó legalább egy
üres helyet nyit maga körül, az alanyét (pl. Péter megy, Péter
gazdag, Péter ember), kivéve néhány igét, melynek jelentése az alanyt is tartalmazza (pl. villámlik). Más szavak még
többet: a vár ige kettőt (pl. Péter Zsuzsit várja), az ad ige hármat (pl. Péter Zsuzsinak adja a szendvicsét), sőt az ad lehet
négy „vegyértékű” is, ha műveltető képzőt illesztünk hozzá
(pl. Péter Miklóssal adatja Zsuzsinak a szendvicsét).
A vonzat tehát szükséges kiegészítés.
A mondatban viszont esetenként számos olyan mondatrész is található, amely a mondat szerkezetének sérelme nélkül elhagyható. Az A szégyenlős Péter a villamoson
örömmel gondol Zsuzsira. mondatból a szégyenlős is, a villamoson is, meg az örömmel is elhagyható anélkül, hogy
a mondat jól formáltsága (nyelvtani helyessége) csorbát
szenvedne. Az ilyen mondatrészeket szabad bővítményeknek nevezzük.

Az összetett mondatok Az összetett mondatokban két vagy több tagmondat kapcsolódik össze. Az
összetett mondat szervetlen, ha tagmondatai között van
tagolatlan mondat. (pl. Á, dehogy! Jaj, ott egy őz!) Szerves,
ha a tagmondatok mindegyike tagolt mondat (pl. Szép az
idő, és süt a nap. Balázs gondolt rád, ő küldte a csokrot.).
Az alárendelő összetett mondat

A tagmondatok viszonya alapján megkülönböztetünk alárendelő
és mellérendelő összetett mondatokat. Ahogy a neve
is mutatja, az alárendelő összetett mondatok tagmondatai nem egyenrangúak, nem egy szinten helyezkednek
el. A főmondat egyik mondatrészét fejti ki bővebben a
mellékmondat. A főmondat utalószavának mondatrészi
szerepe határozza meg a mellékmondat típusát.
Előfordulhat, hogy a tagmondat közbeékelődik, ilyenkor a helyesírás jelzi a helyzetét. Például:
„Tisztítom folyvást – amíg mocskos – magamban az
emberiséget.”
(Illyés Gyula: Tiszta sorok – részlet)

Különleges helyet foglalnak el az alárendelő összetett
mondatok között a sajátos jelentéstartalmú mondatok.
Ezek olyan összetett mondatok, amelyek mellékmondatában a mondatrészkifejtő tartalom mellett valamilyen sajátos jelentéstartalom is megjelenik. Ezek a hasonlító (főbb
kötőszavai: mint, akár), feltételes (ha), következményes
(hogy, úgyhogy) és megengedő (habár, noha, jóllehet, ha
… is) mellékmondatok.

A többszörösen összetett mondatok

A többszörösen összetett mondatok kettőnél több tagmondatból állnak. Ezekben a mondatokban lehet alárendelés és mellérendelés is, sőt előfordulhat, hogy kizárólag
mellérendeléses tagmondatokból állnak. Például:
Vagy a vonaton felejtettem, vagy már előbb
elvesztettem az ernyőmet, de a bőröndben is lehet.

Alárendelő

Mellérendelő

alanyi

A főmondathoz (vagy főmondatokhoz) különféleképpen
kapcsolódhatnak azellentétes
alárendelt mellékmondatok. Például:

állítmányi

A

kapcsolatos

Á

Ki sokat markol,
keveset fog.

Olyan a ruha,
amilyet akartál.

tárgyi

határozói

T

Mint egy kecske,
úgy mekeg.

jelzői

Olyan szép volt az este, így elindultunk sétálni,
mert nincs szebb a balatoni naplementénél.

Megmenekültem,
hiszen segítettél.

A mellérendelő összetett mondatok A mellérendelő összetett mondatok tagmondatait tartalmi-logikai viszony kapcsolja össze, a tagmondatok egyenrangúak. Például:
Tegnap jó volt a kedvünk, így sokat
nevettünk.
Mellérendelő

állítmányi

Olyan a ruha,
amilyet akartál.

határozói

H
Mint egy kecske,
úgy mekeg.

jelzői

J

yi almát kapsz,
nnyit kérsz.

kapcsolatos

ellentétes

Jött valaki,
de nem segített.

Jött valaki,
és segített.

választó

következtető

Vagy segítesz,
vagy sorsomra hagysz.

Segítettél,
így megmenekültem.

magyarázó

Segítettél, hogy majd megszakadAnnyira igyekeztem,
így megmenekültem.
tam, de nem sikerült megnyernem a versenyt.

magyarázó

Annyi almát kapsz,
amennyit kérsz.

Á

következtető

Vagy segítesz,
vagy sorsomra hagysz.

J

Alárendelő

Kifulladtam a futásban, ezért leültem
egy kőre, hogy pihenjek egy kicsit.

választó

H

Azt hiszem,
elég ennyi.

Jött valaki,
de nem segített.

Jött valaki,
és segített.

Tetszett az a szám, amit tegnap
játszottak, jó lenne újra hallani.

A mondatfajták A mondatokban a jelentés alapján három réteget különböztetünk meg. Az első réteg
a mondat tartalma: a szavak összességének jelentését árnyalja a másodlagos kontextustól függő jelentés.
A második réteg a beszélő szándéka: közlésével e szándékot igyekszik megvalósítani. Ez lehet tájékoztatás, kifejezés, felhívás. A harmadik réteg a szándékolt hatás: a
beszélő a hallgatóra igyekszik hatást gyakorolni.
A különböző kommunikációs szándékok kifejezéséhez
különböző mondatfajtákat használunk. Az egyes mondatfajták kommunikációs funkciója eltérő, lehet tájékoztató, kifejező vagy felhívó. Ezt nevezzük a mondat modalitásának.
A modalitást a nyelv zenei eszközeinek (a hangsúly, a
dallammenet és a szünet) segítségével fejezzük ki. Ezek
segítenek a modalitáson túl a gondolategységek határának kijelölésében is. Írásban a mondatok modalitását az
írásjelek jelölik.
A modalitás alapján öt mondatfajtát különítünk el: a kijelentő, óhajtó, kérdő, felszólító és felkiáltó mondatot.

Megmenekültem,
hiszen segítettél.
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KIJELENTŐ

KÉRDŐ
ELDÖNTENDŐ

KIEGÉSZÍTENDŐ

FELSZÓLÍTÓ

ÓHAJTÓ

Célja,
feladata

tájékoztatás,
tájékozódás

bizonyosság
szerzése
(igen-nem válasz)

ismeretszerzés

érzelem
kifejezése

akarat
kifejezése

vágy
kifejezése

Jellemző
igemód

kijelentő

kijelentő

kijelentő

kijelentő

felszólító

feltételes

Mondatvégi pont
írásjel
[.]

kérdőjel
[?]

kérdőjel
[?]

felkiáltójel
[!]

felkiáltójel
[!]

felkiáltójel
[!]

Jellemző
szófaja

—

-e, vajon kérdőszók

kérdőszó
kérdő névmás

indulatszó,
módosítószó

—

módosító-szó

Példák

Könyvtárba
megyek délután.

Elmentél-e
a boltba?

Milyen az idő?

Jaj,
elfelejtettem!

Várjatok
meg!

De jó lenne
aludni!

Szórend (topik, komment) A magyar mondat
szórendjéről azt gondolhatjuk, hogy nem befolyásolja a jelentést, hiszen nem a szóalak mondatbeli helyzetétől függ
a mondatrészi szerep, és a sorrend könnyen változtatható.
Például:
A süni megeszi a tücsköt.
A süni a tücsköt megeszi.
A tücsköt a süni megeszi.
Megeszi a süni a tücsköt.
Megeszi a tücsköt a süni.
Ez a rugalmasság annak köszönhető, hogy a ragok jól
felfoghatóan jelzik a mondatrészi szerepeket. (A ragtalan
jelzők esetében éppen ennek hiánya miatt jelző és jelzett
szó nem mozdul el egymás mellől: Csíkos zászlót lenget. de
Csíkos lenget zászlót.)
Mégis találunk olyan sorrendeket, amelyeket nyelvbotlásnak tartunk, kisgyereknél segítő szándékból javítunk.
Például egyszerű kérést, felszólítást sokáig igekötő+ige
sorrenddel alkotnak a gyerekek, például: Elbújjál a bokor
mögé! A sárkányt kiszínezd nekem, jó? A szórendet a magyar nyelv tehát nem a mondatrészi szerepek kiosztására,
hanem más funkcióra használja.
Ahhoz, hogy a mondatnak a szórendből adódó legjellemzőbb részeit megismerhessük, saját anyanyelvi tudásunkat használva bontsuk két részre a következő mondatokat úgy, hogy a mondatba helyezzük a bezzeg szót a
sorrend megváltoztatása nélkül!
A süni megeszi a tücsköt.
A süni bezzeg megeszi a tücsköt.
Tavaly júliusban az állatorvos beoltotta
a kutyánkat veszettség ellen.
Tavaly júliusban az állatorvos bezzeg
beoltotta a kutyánkat veszettség ellen.
A nyakkendő viselése kötelező az estélyen!
A nyakkendő viselése bezzeg
kötelező az estélyen!
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FELKIÁLTÓ

A mondatok első része a topik. (A topik szakkifejezés az
angol topic ’téma, a beszéd tárgya’ jelentésű szóból származik.) Itt helyezzük el azt, amiről a mondat szól. Ez
általában a beszélő és a hallgató számára már ismert
vagy könnyen azonosítható létező, de lehet a cselekvés
körülményét megfogalmazó kifejezés is. Ha a beszélő
szándéka úgy kívánja, akkor a topikot el is hagyhatja (pl.
Esik az eső.) A topikban szereplő kifejezések csak alaphangsúlyt kapnak.
A mondatok második fele a komment. (A komment szakkifejezés az angol comment ’megjegyzés, magyarázat, kommentár’ jelentésű szóból származik.) Itt a topikkal kapcsolatos megjegyzések, állítások kapnak helyet. Ha a mondatban
azt akarjuk kifejezni, hogy valami kizárólagosan érvényes
valamire, akkor a mondat hangsúlya és esetenként – tipikusan igekötő esetén – a sorrendje is jellegzetesen megváltozik. A komment elején, közvetlen az ige, vagy nem látható
ige híján az állítmány névszói része előtt megjelenik egy irtó
hangsúllyal rendelkező szintagma: a fókusz. Az irtó hangsúly neve abból ered, hogy az utána következő kifejezések alaphangsúlyát kiirtja, megszünteti.
A süni megeszi a tücsköt.
A "süni eszi meg a tücsköt (és nem más).
Tavaly júliusban az állatorvos beoltotta a kutyánkat
veszettség ellen.
Tavaly júliusban az "állatorvos oltotta be
a kutyánkat veszettség ellen.
A nyakkendő viselése kötelező az estélyen!
A "nyakkendő viselése kötelező az estélyen
(és nem másé)!
A magyar mondatok a szavak sorrendjével az információ
ismertségét, ellentétességét, kizárólagosságát tudják érzékeltetni. A mondat információs szerkezete egy miniatűr történet, mese. A topikban mondjuk el, mi az, ami egyszer volt,
hol nem volt, a komment pedig a történet, és ha a komment
fókuszt is tartalmaz, akkor az a mesében a fordulat.

topik

komment
fókusz

Pali
P
li ”Marinak
””M i k adta
dt át az üzenetet.
ü
t t És nem másnak.
topik

komment
nincs fókusz

Péternekk M
Pét
Marii az ü
üzenetet
t t átadta.
áát dt
Kérdések, feladatok
1. Írj egy olyan szöveget, amelyben szerepel két tagolatlan szerkesztett mondat, három minimális és két
bővített mondat!
2. Írj a kép alapján az alárendelő összetett mondatok
minden típusára példát!

6. Képzeljétek el a következő helyzetet! Véletlenül
rossz csomagot kaptatok, reklamálnotok kell a postán. Játsszátok el úgy a helyzetet, hogy türelmesen,
majd úgy hogy türelmetlenül fordultok az ügyintézőhöz. A többiek figyeljék meg, a helyzetben milyen jellegű mondatokat használtatok jellemzően,
mikor türelmesek és amikor türelmetlenek voltatok. Érezhető volt valami különbség?
7. Állapítsd meg a következő összetett mondatok fajtáját!
A „hogyan” legyen legalább annyira fontos, mint a „mit”.
Csak ahhoz jön el a szerencse, aki fel van rá készülve!
Időnként gondolj arra is, hogy a hallgatással többet
mondasz!
Küldj virágot annak, akit szeretsz!
Legyen arra is időd, hogy néha megállj egy pillanatra!
Sose cselekedj, amíg dühös vagy!
Vigyázz azokra, akikre bármikor számíthatsz!

3. Az erő legyen veled! az egyik leghíresebb mondat a
Csillagok háborújából. De vajon miért nem úgy fordították, hogy Legyen veled az erő?
4. Határozzátok meg az alábbi mondat típusát szerkezet
és modalitás szerint!
„A vers él, lebeg a nemzedékek felett, már régen különvált a műtől, melynek egyik szerves alkatrésze, él
emberekben, akik talán nem is tudják, ki írta s él emberekben, akik talán nem ismerik, sosem hallották
vagy olvasták a verset, de hangulatát öntudatlanul
örökségbe kapták szüleiktől, környezetüktől...”
(Márai Sándor: „Szeptember végén" – részlet)

5. Alkoss minél többféle mellérendelő összetett mondatot az alábbi egyszerű mondatok összekapcsolásával!
Elkezdődött a tánc. Elaludt a villany. Sokat nevettek.
Jól érezték magukat. Későn indultak haza. Sokan voltak.

8. Alkoss az alábbi szerkezeti ábrák alapján összetett
mondatokat! Dolgozz a füzetedbe!
1)

2

3)
2)

1 T

4)

1

5)

2 Hh
1

1

2
2
1 Hi

2

9. Alakítsd át a következő kijelentő mondatokat kérdő,
felszólító, felkiáltó és óhajtó mondattá!
Péter fut.

Van ebédem.

Nem kérek többet.

Öten jönnek.

A nyuszi aranyos.
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10. Írj párbeszédet a képhez a megadott mondatképlet
alapján!
– Kijelentő mondat.
– Kérdő mondat?
– Kijelentő mondat.
– Kijelentő mondat.

– Felszólító mondat!
– Felkiáltó mondat!
– Óhajtó mondat!

11. Mely mondattípusok sajátosságai keverednek a következő mondatokban?
Azonnal idehozod az ellenőrződet.
Azt csinálod, amit mondok.
Azonnal leteszed azt.
Fogod magad, és leérettségizel.

12. Nem csak kijelentő mondattal tudunk felszólító
értelmű tartalmat kifejezni. Az udvarias kérdések
jellemzően burkolt felszólítások. Írj öt felszólító értelmű kérdő mondatot!

Szednél még egy
kicsit?

Gyakorlás
Örkény István egyperces novelláinak egyik különleges darabja az alábbi. Olvasd el, majd válaszolj a kérdésekre!

– Túlélsz, pöcök.

SÓHAJNAK BEILLŐ SZÓZAT
EGY ISMERETLEN RENDELTETÉSŰ
VASDARABHOZ, MELY
A TÖRTÉNELEM VIHARAIN
KERESZTÜL SZÉP CSÖNDBEN
MEGLAPULT EGY LIMLOMMAL
TELE LÁDIKÓBAN, MERT
SE NAGYAPÁMNAK, SE APÁMNAK,
SE NEKEM NEM VOLT MERSZÜNK
SZEMÉTRE DOBNI,
ÉS AZ UTÁNAM JÖVŐNEK SE LESZ

1. Hol vészelte át a történelem viharait a vasdarab?
2. Kik nem merték kidobni a vasdarabot? Hány generációt említ a szerző?
3. Elemezd többszörösen összetett mondatként a címet! Hány tagmondatot tudsz elkülöníteni benne? Milyen mellérendelő és alárendelő viszonyokat tudsz megállapítani?
4. A novella mondatát milyen szerkezeti típusba sorolnád?
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Az írásjelek használata

21.

Mit gondolsz, milyen jelentéseket hordozhat, miért olyan gyakori a modern
költészetben az írásjelek hiánya?

Az írásjelek

Az írásjelek használata, vagyis a központozás az írott szöveg értelmi tagolását jelöli, ezáltal
segíti a hatékony és gyors szövegolvasást és -értést. Ha
olvastál már olyan hosszabb szöveget, amelyben nem szerepeltek írásjelek, tudod, milyen nehéz tagolás nélküli szöveget olvasni. Írásjeleket használunk a mondatok végén, a
tagmondatok között, és a (tag)mondaton belül felsorolás
esetén (pl. Szép, jó, okos ember.).
A bizalmas írott kommunikáció során (chat, SMS, e-mail
stb.) viszonylag kevés figyelmet fordítunk a helyesírásnak
erre a területére (is), ez azonban nem jelent problémát,
hiszen ilyen alkalmakkor ritkán alkotunk hosszabb, bonyolultabb szövegeket. Az írott formális kommunikáció
eseteiben – pl. hivatalos levelek, tudományos szövegek
– ugyanakkor gyakran találkozunk nehezebben érthető,
bonyolult mondatokkal, amelyek feldolgozásában az írásjelek tagoló szerepe jelentős segítséget nyújt.
Vannak önkényes írásjelhasználati szabályok is, amelyeknek nincs szövegértést segítő funkciójuk. Ilyen például
az, hogy a mellérendelő szószerkezetetek kötőszavai közül
egyesek elé mindig teszünk vesszőt (pl. illetve, valamint),
mások elé nem (pl. és, meg). Az ilyen szabályok betartásával elsősorban azt jelezzük, hogy ismerjük és követjük a
helyesírási normát, mivel művelt embernek szeretnénk
mutatkozni.

Mondatvégi írásjelek A mondatvégi írásjelek
használatát a mondat modalitása határozza meg. Az egy
tagmondatból álló kijelentő mondatokat ponttal, a kérdő
mondatokat kérdőjellel, míg a felkiáltó, felszólító és óhajtó
mondatokat felkiáltójellel zárjuk. Az összetett mondatok
végén az írásjelek használata attól függ, hogy alá- vagy
mellérendelő mondatról van-e szó. A mellérendelő összetett mondatoknál értelemszerűen az utolsó tagmondatot
vesszük figyelembe (pl. Meg tudnám csinálni, de inkább csináld meg te! Megyek – vagy inkább maradjak?). Az alárendelő összetett mondatok mondatvégi írásjelét pedig a főmondat határozza meg (pl. Kérdezte Péter, hogy menjünk-e
moziba.; Szeretnéd, hogy megcsináljam helyetted?).
A mondatok végén állhat több írásjel is. A három pont
általában bizonytalanságot, a kérdő- vagy felkiáltójelek
halmozása, az egymás után álló kérdő- és felkiáltójel erős
érzelmeket közvetít.
A vessző használata

Mondatokon belül a vessző
a leggyakrabban használt írásjel. Vesszőt használunk:
• a kötőszó nélküli felsorolás tagjai között (pl. szép,
okos, aranyos lány);
• a legtöbb kötőszó előtt (pl. szép, mint az álom; szép,
de okos is);
• a páros kötőszók második tagja előtt (pl. sem testem,
sem lelkem nem kívánja);

• indulatszó, mondatértékű módosítószó, megszólí-

tás előtt és/vagy után (pl. Kisfiú lett, apuka!; Siess, Pista,
lekésed a vonatot!);
• az értelmezős szerkezetben az értelmező előtt (pl.
Vettem almát, pirosat.);
• mindig használunk írásjelet (leggyakrabban vesszőt)
összetett mondatok tagmondatai között (pl. Tegnap
voltam meglátogatni, és szerencsére jobban volt.).
Nem teszünk viszont vesszőt a következő esetekben:
• az azonos mondatrészek között álló és, s, meg, vagy
kötőszavak elé (szép és okos; Tésztát vagy főzeléket
kérsz?);
• a stb. elé (pont, vessző stb.);
• a mint kötőszó elé, ha „valamiként”, „valamilyen szerepben” értelmű szerkezetben szerepel (Ezt mint jutalmat kaptuk.).

Melyik írásjel mikor használatos? A spontán,
informális és a gondosabban megformált szövegek között
jelentős különbség van az írásjelek használatában. Míg a
kevésbé szerkesztett szövegekben többnyire csak vesszőt
használunk mondaton belül, a formálisabb szövegekben
a hosszabb összetett mondatok tagolására gyakran használunk kettőspontot, pontosvesszőt, gondolatjelet – vagy
gondolatjelpárt – és zárójelet is.
• A kettőspont általában az utána következő részletezést, kifejtést, magyarázatot vagy felsorolást vezet be.
Kettőspontot használunk egyenes idézés előtt is.
• A pontosvessző a vesszőnél lazább kapcsolatot jelöl
tagmondatok vagy felsorolás egységei között.
• Egymáshoz tartalmilag lazábban kapcsolódó tagmondatok között a pontosvesszőn kívül használhatunk gondolatjelet is. (Ez hosszabb, mint a kötőjel,
és mindkét oldalán szóközt hagyunk.) A gondolatjel
gyakran fordul elő ellentétes tartalmú tagmondatok
között. Gondolatjelet használhatunk párbeszédekben
is az egyes megszólalások, illetve a megszólalások és a
narráció elkülönítésére.
• Zárójelek vagy gondolatjelpár jelölheti a mondaton
belüli belékelődést, valamint a kevésbé fontos, járulékos információkat.
Az idézés formái

nek formáira:

Néhány példa a beszéd idézésé-

Péter azt mondta: „Mehetnénk akár moziba is a hétvégén.”
„Mehetnénk akár moziba is a hétvégén” – mondta Péter.
„A hétvégén – mondta Péter – mehetnénk akár moziba is.”
„Mehetnénk akár moziba is – mondta Péter –, a hétvégén
ráérünk mindannyian.”
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A nagykötőjel

A kötőjeltől nemcsak a gondolatjelet, hanem a nagykötőjelet is megkülönböztetjük. Ez
ugyanúgy néz ki, mint a gondolatjel, azonban a (kötőjelhez hasonlóan) nem hagyunk szóközt a két oldalán.
Kevesen tudják, hogy nem kötőjelet, hanem nagykötőjelet használunk a következők érzékeltetésére:
AZ ÍRÁSJEL
TÍPUSA

• „valamettől valameddig” viszony (pl. Budapest–Esztergom vasútvonal, Duna–Tisza köze, 1–4. oldal stb.)

• két név között, például kapcsolat, ellentét érzékelte-

tésére (pl. a Molnár–Hegedűs szerzőpáros, Fradi–Újpest
meccs stb.)
• népek, nyelvek, szakok elnevezései között (pl. lengyel–magyar barátság, magyar–angol szakos stb.)

JELÖLÉSE

Kötőjel
Nagykötőjel

–

PÉLDÁK
egy-egy, egy- és kétszikű
Duna–Rajna–Majna csatorna, a július–augusztusi viharok
– Mit mondtál?
– Semmit.

Gondolatjel

–

„Mit mondtál?” – kérdezte Janó. „Semmit.” – válaszolta Sanyi.
Jól szórakoztunk – bár a zene nem tetszett annyira –, késő estig maradtunk.

Kérdések, feladatok
1. Nézzetek utána az általatok tanult idegen nyelvekben az írásjelek használatának! Milyen hasonlóságokat és eltéréseket találtatok?
2. Nézzetek utána a helyesírási szabályzatban, miben
különbözik a következő két szerkezet jelentése! Milyen helyzetben fordulhatnak elő?
Budapest–Újpest

Ferencváros–Újpest

3. Vedd rá a kutyát, hogy menjen ki! Hogyan hangzik ez különféle változatokban? Milyen mondatvégi
írásjellel jelölnéd?

4. Írd le a füzetedbe mai helyesírással Zrínyi Miklós fia
haláláról írt elégiájának alábbi sorait! Tennél valahova más írásjelet?
„Gyönyörü madárkám, kicsin fülemilém,
Ah, igen hirtelen elröpüle tülem,
Az énnékem vala minden reménségem;
De mint könnyű árnyék, elkele előlem.
[…]
Ah, szép fülemilét az irigy halál
Lecsapá kebelemben szörnyü kaszával,
Izsákot, mely vala mint egy szép virágszál,
Kertek szépségére mely oly gyönyörün áll.”

Gyakorlás
BOLDOG NÖNAPOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!! AKOS
Macika!természetesen rád gondolok állandóan…be fogod tudni fejezni MA!!!tuti!!kérlek
ne veszekedjetek…bárcsak egy helikoffer elrepítene hozzád szélsebesen
Nem ugy gondoltam, ne sértödj meg!!!!!!!!!!!!! csak hüjjéskedem! Z
HALI!IDÖ,HELY,VACSI,BULI OK!!CLUB7-ET JAVASLOM!A RÉSZLETEKRÖL SZOBAN.MAJD HIVLAK!PUSZKA
hello!sikerult a vezeteses vizsgam!!te hogy vagy?mi hir a club7es Balazsrol?jossz most szombaton
jokizni?remelem!ezer puszi+oleles
(Forrás: Veszelszki Ágnes: Írásjelek és szimbólumok az SMS-ekben. In: Magyar Nyelvőr, 2005, 113.)

1. Mi jellemzi a fenti SMS-ek írásjelhasználatát?
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Összefoglalás
Beszéd és nyelv
A nyelv elemrendszer, valamint az ezekhez
az elemekhez kapcsolódó használati szabályok
rendszere. A beszéd olyan kommunikációs tevékenység, amelyet a nyelvi elemek és szabályok
alkalmazásával hozunk létre. A beszéd a nyelv
aktív használata, produkálása és feldolgozása.
A nyelv és beszéd szorosan összefügg, nyelv nem
létezik anélkül, hogy beszédben (vagy írásban) ne
nyilvánulna meg. A nyelv legkisebb egységei a
fonémák, amelyet beszédben beszédhangokként
ejtünk ki, írásban pedig betűkkel jelöljük.

Hang és hangképzés
A hang egy rugalmas közeg részecskéinek
rezgése, amelyet mozgó hangforrás hoz létre.
A szabályos rezgő mozgás (pl. húr, inga, hangszalagok, hangvilla mozgása) szabályos szerkezetű
hangokat hoz létre, amelyeket zenei hangoknak
nevezzük. A hangok közül sokat egyáltalán nem
észlelünk: a túl mély és a túl magas, a túl halk és a
túl hangos rezgéseket nem érzékeljük hangként.
A beszédhangok a tüdőnkből kiáramló levegő
részecskéinek mozgása révén jönnek létre. A levegő a tüdőből a légcsövön keresztül jut a gégébe, amelyben a hangszalagok helyezkednek el.
A hangszalagokat izmok segítségével állíthatjuk
különböző helyzetekbe, így befolyásolják a levegő áramlását. A gégét elhagyva a levegő a garatba jut. A garatból két másik üreg nyílik: a levegő
a szájüregen vagy az orrüregen keresztül távozhat. A szájüregben található hangképző szervek
mozgatásával különbözőképpen módosítjuk a levegő áramlását. A zöngétlen hangok esetében a
hangszalagok nem rezegnek, míg a zöngés hangok esetében a hangszalagok rezgése a levegőt is
rezgésbe hozza, s így születik a zönge.

A magánhangzók és a mássalhangzók
A magánhangzók képzésekor a szájüregben
olyan szűkületet hozunk létre, amely nem akadályozza a levegő szabad kiáramlását. A nyelv vízszintes mozgása alapján magas és mély (elölképzett és hátulképzett), a nyelv függőleges
mozgása szerint felső, középső, alsó és legalsó
nyelvállású csoportokba soroljuk a magánhangzókat. Az ajkak helyzete szerinti típusaik az ajakkerekítéses és ajakréses magánhangzók. A magyar magánhangzórendszerre jellemző a rövid és
hosszú megkülönböztetés is. A magánhangzókra
bizonyos szabályok (korábbi nevükön magánhangzótörvények) is érvényesek (pl. magánhangzó-harmónia, hiátustöltés).
A mássalhangzók képzésekor a hangképző szervekkel különböző akadályokat állítunk a levegő
útjába. A mássalhangzók lehetnek zöngések és
zöngétlenek, továbbá csoportosítjuk őket a képzés helye és a képzés módja szerint is. A mássalhangzókra is különféle szabályok (korábbi nevükön
mássalhangzótörvények) érvényesek (pl. zöngésség szerinti és képzés helye szerinti részleges hasonulás, írásban jelölt és írásban jelöletlen teljes
hasonulás. összeolvadás, mássalhangzó-rövidülés,
mássalhangzó-kiesés).

A morfémák
A morféma a legkisebb nyelvi jel, azaz a legkisebb nyelvi egység, amelynek jelentése van.
Funkciójuk szerint megkülönböztetünk tő- és toldalékmorfémákat. A toldalékmorfémáknak három típusát különítjük el, ezek jellemző sorrendje:
képző, jel és a rag. Önállóság szerint két fajtájuk
van a morfémáknak, a szabad és a kötött morfémák csoportja.

A szófajok
A szófaj nem egy nyelvi szint elemének a megnevezése, szemben a fonémával (beszédhang) és a morfémával
(szóelem), hanem a szótövek képességei szerinti csoportosítása. Egy-egy szófaji csoportba olyan tőmorfémákat
sorolunk, amelyek felhasználási lehetőségei toldalékolhatóság, mondatbeli viselkedés és jelentés alapján hasonló.
Ezek alapján három fő típust különböztetünk meg: alapszófajokat, viszonyszókat, valamint mondatszókat. Az
alapszófajok három típusát különítjük el: a valódi alapszófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó), a
névmásokat (főnévi, melléknévi, számnévi és határozói névmások) és az igeneveket (főnévi, melléknévi, határozói
igenév). A viszonyszóknak két nagy csoportja a toldalékértékű viszonyszók (segédige, névutó, igekötő), valamint
a nem toldalékértékű viszonyszók (névelő, kötőszó, szóértékű módosítószó). A harmadik típus a mondatszók
csoportja, ebbe tartoznak az indulatszók, hangutánzó mondatszók, valamint a mondatértékű módosítószók.
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A mondatrészek
A mondatokban különféle mondatrészeket különböztetünk meg. Az állítmánynak a többi mondatrész alárendeltje. Két fő típusa az igei, valamint
a névszói-igei állítmány. Az alany az alaptagban
kifejezett cselekvés cselekvőjét, míg a tárgy azt,
hogy a cselekvés mire irányul, mire hat. A határozók az alaptagban kifejezett cselekvés körülményeiről, a jelző pedig a névszói alaptag tulajdonságáról tájékoztat.

A mondatok típusai
A mondatok szerkezetük szerint lehetnek egyszerű és összetett mondatok. Az egyszerű mondatok egy tagmondatból állnak, egy állítást tartalmaznak, ezek további alcsoportokra is bonthatók.
Az összetett mondatok esetében több tagmondat
kapcsolódik egymáshoz, ezek is további csoportokra sorolhatók. A mondatok szerkezet szerinti
csoportosítása mellett a mondatok modalitása
szerint öt mondatfajtát különítünk el: a kijelentő,
óhajtó, kérdő, felszólító és felkiáltó mondatot.

1. Írj meghatározást a következő fogalmakhoz!
fonéma

beszédhang

betű

morféma

szintagma

2. Készíts egy-egy vázlatot minden szófajhoz!
3. Ábrázold fürtábrán az egyszerű és az összetett mondatok típusait!
4. Írj példákat a szóösszetételek helyesírását összefoglaló ábra mindegyik esetére a füzetedbe!

Szóösszetételek
mellérendelő

alárendelő

szóismétlés

mindkét tagot
toldalékoljuk

utolsó tagot
toldalékoljuk

kötőjel

kötőjel

egybe

morfémahatáron
3 azonos mássalhangzó
kötőjel

egybe

minimum
háromtagú

ké agú

3 eset,
1 szabály
egybe

külön

maximum
6 szótag
egybe
3. tag
1 szótagú
igekötő
egybe
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7 vagy
több szótag

kötőjel

„Hazám: magyar nyelv – igék, főnevek
és melléknevek kincses birodalma –
jó ezredév formálta műremek!
Varázsodat a lélek befogadja,
újult erőt adsz minden munkanapra
és elringatsz, ha békén pihenek.
Valóság lesz a képzelet kalandja,
ha szavaidban értelmet nyerek.”
Hegedüs Géza

A kommunikáció

22.

Gondold végig! Egy átlagos napon hányféle kommunikációs helyzetben veszel
részt? A nap huszonnégy órájából körülbelül mennyi időt töltesz kommunikációval (beszélgetéssel, tévézéssel, rádiózással, internetezéssel stb.)?

Mi a kommunikáció?

A kommunikáció szavunk a
’közzététel, megosztás, megbeszélés’ jelentésű latin communicatio főnévből származik. A kommunikációt tulajdonképpen információ, üzenet átadásaként tudjuk meghatározni, az információ, üzenet azonban rengetegféle lehet.
Kommunikáció például az állatok násztánca, de kommunikáció eredménye az is, hogy mobiltelefonod pontosan
tudja, éppen hol tartózkodsz.
A kommunikáció szerepe, jelentősége életünkben
felbecsülhetetlen. Jóformán csak akkor nem kommunikálunk, ha éppen alszunk. Azok a mondatok, pillantások,
érintések, amelyeket egész életünkben emlékezetünkben
őrzünk, legyenek bár szépek vagy fájdalmasak, mind-mind
a másokkal való kapcsolatteremtés, kommunikáció példái.

A kommunikáció tényezői

Első pillantásra akár
úgy is tűnhet, hogy a kommunikációhoz semmi más nem
kell, csupán két résztvevő. Ez azonban egyáltalán nem
igaz. Az egymással kapcsolatba lépő feleken kívül – akiket
adónak és vevőnek, más szavakkal feladónak és címzettnek nevezünk – más tényezők is szükségesek ahhoz, hogy
kommunikációról beszélhessünk. Ilyen az üzenet, az információ, amelyet az adó a vevőnek átad. Ha nincs üzenet,
nincs kommunikáció – például ha nem tudod, miről beszélgess a melletted ülővel, a kínos csend az üzenet hiánya
miatt áll be. Az üzenet célba érkezését a hallgatótól érkező
visszacsatolás, visszajelzés követi. Igen ritkán fordul elő
– ha előfordul egyáltalán – hogy egy üzenetre semmilyen
válasz nem érkezik. A válasz hiányát, a csendet általában
nem a visszacsatolás hiányaként, hanem éppen visszacsatolásként, válaszként értelmezzük. Ilyen esetekben a csend
sugallhatja számunkra például a vevő érdektelenségét, elutasítását vagy ellenségességét.
Az üzenet csak akkor tudja betölteni szerepét, ha egy
mindkét fél számára ismert kód hordozza. Ha azt érezzük,
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nem tudunk megfogalmazni valamit, pedig nagyon szeretnénk, akkor a kódolás nehézségeivel szembesülünk.
De ugyanezt élhetjük át akkor is, ha nem jut eszünkbe egy
szó vagy szerkezet, mikor idegen nyelven beszélgetünk.
Ha pedig „nem értesz egy szót sem” tanárod magyarázatából, akkor az azt jelenti, hogy a kódból nem tudod „kihámozni” az üzenetet.
Az üzenet célba juttatásában nélkülözhetetlen szerepet
játszik a csatorna. Ilyen lehet az internet, de csatorna lehet
a levegő is, amely lehetővé teszi, hogy lássuk beszélgetőpartnerünk öltözetét, mozdulatait, tekintetét, és halljuk a
hangját.
A kommunikáció további fontos tényezője a kontextus,
vagyis beszédhelyzet. Ez többféle elemet rejt magában:
az adó és a vevő kapcsolatát, az adó és a vevő világról
alkotott tudását, valamint a környezetet (tér, idő, alkalom/helyzet stb.). A kontextus elemei mind az adót, mind a
vevőt befolyásolják. Ugyanazt a kritikus megjegyzést másképpen értelmezed, ha barátodtól érkezik kedves mosoly
kíséretében, vagy ha éppen akkor kapod, amikor támogatásra és vigaszra lenne szükséged. Máshogy köszönsz
barátaidnak, tanáraidnak, szüleidnek és egy idegennek az
utcán, máshogy köszönsz reggel és este, találkozáskor és
búcsúzáskor. Nem ugyanúgy magyarázod el a tévé működését a kishúgodnak, mint a barátodnak, hiszen próbálsz
alkalmazkodni tudásuk szintjéhez.
Ha az üzenet célba érése vagy megfelelő értelmezése akadályba ütközik, kommunikációs zavar jön létre.
A zavar okát szakszóval zajnak nevezzük attól függetlenül,
hogy valódi zajról vagy más zavaró tényezőről van-e szó.
A zaj fakadhat a kommunikációs folyamat bármely tényezőjéből: a mindkét fél által ismert kód hiányából, az adó és
vevő sajátosságaiból (pl. beszédhiba, fáradtság), a beszédhelyzetből (pl. nagy hangzavarban próbálsz beszélgetni),
de lehet „zajos” a csatorna is (pl. akadozik az internet).
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A kommunikáció funkciói

Többféle szándék vezérelhet minket, amikor kommunikálunk. Üzenetünk lehet
kijelentés, a világról való közlés, ismeret (pl. Holnap állítólag hidegfront jön.), amelyet meg akarunk osztani másokkal. Ezekben az esetekben a kommunikációt tájékoztató
funkcióban, mások informálásának céljával alkalmazzuk.
A tájékoztatás mellett gyakran érzelmeinket, érzéseinket,
hangulatainkat, indulatainkat is közöljük, az ilyen esetekben
a kommunikáció kifejező funkcióját alkalmazzuk. Azokban
az esetekben, amikor a beszélő célja a hallgató viselkedésének befolyásolása, megváltoztatása, a kommunikáció
felhívó funkciójáról beszélünk. Ide tartoznak a kérések, felszólítások, parancsok. Alapvetően felhívó funkciójúak a
kérdések is, hiszen általuk válaszadásra szólítjuk fel a kérdés
címzettjét.
A tájékoztatás, kifejezés és felhívás bizonyos értelemben alapvető kommunikációs funkciók. Beszélő, hallgató
és a világ hármasából a tájékoztatás „fókuszában” a világ,
a kifejezésében a beszélő, a felhívásában pedig a hallgató
áll. A jelhasználat lehetőségei azonban messze túlmutatnak ezeken az alapvető funkciókon.
A kommunikáció célja sokszor a kommunikáció maga,
vagyis a másokkal való kapcsolattartás, kapcsolataink ápolása. A kapcsolattartó (fatikus) funkció jelenik meg az udvariasságban (pl. a köszönésben), a semleges témákról (pl.
az időjárásról) folytatott csevegésben, a kedveskedésben.
Első pillantásra meglepőnek tűnhet, de kommunikáció
a művészet is. A műalkotásnak mint művészi üzenetnek a

gyönyörködtetés, örömszerzés is célja. A kommunikáció
esztétikai funkciója azonban minden olyan helyzetben is
megjelenik, amelyben nem kizárólag az üzenet tartalma,
hanem formája, illetve maga a jelhasználat okoz örömet
számunkra. Egy gyönyörű vers, egy elgondolkodtató modern festmény mellett örömforrás a humor és a nyelvi játék
is. A szleng gyorsan változó szókészletét az újítás, a nyelvi
játék öröme hozza létre.
A kommunikáció értelmező (metanyelvi) funkciójának nevezzük, amikor egy jel jelentését más jelek alkalmazásával világítjuk meg. Például amikor elmagyarázzuk, mit
jelent az „értelmező funkció”, értelmező szerepében alkalmazzuk a kommunikációt. A jelmagyarázat, vagyis a képi
jelek szöveges feloldása szintén értelmező szerepű.
Szinte minden megnyilvánulásunkban kifejezzük személyiségünket, identitásunkat is. Ruházatunk, mobiltelefonunk színe, csengőhangja, az általunk használt szavak,
nyelvi és nem nyelvi viselkedésünk révén folyamatosan
közöljük másokkal, hogy kik vagyunk, pontosabban: kinek
szeretnénk láttatni magunkat. A kommunikációnak igen
fontos eleme tehát az identitásjelzés is.
A kommunikáció említett funkciói közül gyakran több
is tetten érhető egy-egy megnyilatkozásban. Egy fenyegető gesztusban például megjelenik a felhívás és az identitásjelzés is – a másik fél behódolásra való felszólítása és
a fenyegető erejének, dominanciájának kinyilvánítása. Egy
lírai alkotás pedig a kifejezés igénye mellett egyszerre esztétikai és identitásjelző funkciót is betölt.

1

Tájékoztató

2
3

Felhívó

4

Kapcsolattartó

5

Értelmező

Identitásjelző

Kifejező

6
7

Esztétikai
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Kérdések, feladatok
1. Indokold meg, miért van szükség jelrendszerre a
kommunikációhoz!

6. Mit tudunk meg az alábbi beszélgetésből? Mi hiányzik számunkra, hogy megértsük a párbeszédet?

2. Sorold fel az általad leggyakrabban használt kommunikációs eszközöket! Gondold végig, miért ezeket használod!
3. a) Párban válasszátok ki az alábbi mondatok közül az
egyiket! Egy cédulára írjatok le egy konkrét helyzetet, amelyben szerepel!
Ez nem az én számom.

Kérek egy korsót!

b) Gyűjtsétek össze a cédulákat! Húzzatok belőle
néhányat, és játsszátok el a megadott szituációt!

4. A nyelvi kommunikáció nagyon fontos része a hanglejtés, a hangsúly és a szünetek. Szólaltassátok meg
minél többféle módon az alábbi mondatokat! Hogyan változik az értelmük?
Facebook
Viber

beszélgetés
e-mail

blog

jelelés
(jelnyelv használata)

5. Azonosítsd a kommunikációs folyamat főbb tényezőit (adó, vevő, üzenet, csatorna, környezet, kód, zaj)
a következő kommunikációs módokban!
Hát megjöttél
Képzeld el

De jó

– Akkor megyünk holnap?
– Persze! Mikor találkozunk?
– Előtte egy félórával. Nálunk?
– Rendben, ott leszek.

7. Gyűjts példákat a szövegből a kommunikáció tájékoztató, kapcsolattartó és értelmező funkciójára!
„Ott nemigen nézegethettem magam a tükörben.
Időm se volt sok.
Itt se igen nézegetem majd magam. Nem lesz hozzá kedvem. Túlságosan világos van. Túlságosan ragyog
a tükör. Próbáltam áttenni, ebbe-abba a sarokba. De
az se használt. Csupa ránc a szemem alja. Megöregedtem. Te, akkor délben úgy elszomorodtam. Visszavágyakoztam a régi lakásba. Lásd, milyen az ember. Még
a szerencséjének se tud egészen örülni.
Az ebédnél elmeséltem ezt az uramnak. »Hja,
fiam«, szólt mosolyogva, semmi se fenékig tejföl.
Rám nézett tűnődve és nagy szeretettel. Erre én elkacagtam magam. Szokásom szerint így feleltem neki:
Nincsen rózsa tövis nélkül.
Mert mi, kérlek, mindig ilyen bölcs szamárságokkal szórakoztatjuk egymást.
Ebben – mint említettem – felülmúlhatatlanok vagyunk...”

Hétfőn találkozunk

(Kosztolányi Dezső: Verőfény – részlet)

Gyakorlás
„Az emberi közösség egyik legnagyobb problémája a megértés bábeli átka. Még azonos nyelvet beszélők is gyakran elbeszélnek egymás mellett, a fogalmi tisztázatlanság azután számos félreértés (vagy szándékolt félremagyarázás) forrása lehet. Még inkább jelentkezik ez a probléma a különböző nyelvet beszélők között. A lingua franca (közvetítőnyelv) utáni keresés optimális eredménye egy olyan nyelv lenne, amely senkinek nem anyanyelve.
Az ugyanis, aki anyanyelvén beszél, mindig előnyben lesz azzal szemben, aki az adott nyelvet csak másodikként
vagy sokadik nyelvként tanulta.”
(Hegedűs Attila: Az anyanyelv megújult lehetőségei. In: Édes Anyanyelvünk, 35 (2013), 2. 3.]

1. Mit jelent „a megértés bábeli átka”?
2. Mi akadályozhatja a megértést azonos nyelvet beszélők között?
3. Miért van előnye annak, aki anyanyelvén beszél?
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A kommunikáció formái

23.

Hogyan lehet kommunikálni egy beszélni még nem tudó kisbabával? Milyen
jelzéseket ad szándékosan, milyen jelzéseket önkéntelenül? Milyen üzenetek
hatnak rád, miközben végigsétálsz egy bevásárlóközponton?

A kommunikáció igen változatos formákban valósul
meg; ez igaz az állatvilágra is, az emberi kommunikációra azonban még inkább. Különböző szempontok szerint
csoportosíthatjuk a kommunikációs helyzeteket – ebben
a leckében ezekről a szempontokról, illetve csoportokról
olvashatsz. Kitérünk egy izgalmas területre, a nem nyelvi
jelek segítségével történő kommunikációra is.

A kommunikáció formái

Az információáramlás irányát tekintve megkülönböztetjük az egyirányú és a
kétirányú kommunikációt. Ha a felek végig az adó vagy a
vevő szerepében maradnak, egyirányú kommunikációról
beszélünk. Ha az információáramlás kétirányú, a két szerep
legalább egyszer felcserélődik.
A felek közötti kapcsolat szempontjából közvetlen a
kommunikáció, ha az adó és a vevő egy térben és időben
vannak jelen, így láthatják és hallhatják egymást. A közvetett kommunikáció során a felek közötti térbeli és/vagy
időbeli távolság van. Életünkben egyre nagyobb szerepet
töltenek be a közvetett kommunikáció különböző formái,
amelyek azonban egyre gyakrabban a közvetlen kommunikáció egyes sajátosságait is hordozzák. A chatelés során
például – bár a kommunikáció közvetett –, az üzenetek
azonnal célt érnek, és azonnali reakcióra van lehetőség.
A webkamerák révén pedig az egymástól akár több ezer
kilométernyi távolságra lévő kommunikációs partnerek is
láthatják és hallhatják egymást, még ha az élmény nem is
ugyanaz, mintha valóban együtt lennének.
A résztvevők száma és viszonya alapján személyközi
(interperszonális) és csoportok közötti kommunikációról beszélhetünk. A csoportok közötti kommunikáció
fontos altípusát alkotja az életünkben igen jelentős szerepet betöltő tömegkommunikáció, amelyről a következő
leckékben részletesebben is szó lesz.
A kommunikációt aszerint is csoportosítjuk, hogy melyek azok az érzékszervek, amelyekkel az üzenetet felfogjuk.
A vizuális kommunikáció látásunkra hat, a hanggal történő, hallással feldolgozott kommunikációt pedig vokálisnak
vagy auditívnak nevezzük. A kommunikáció ritkább formái
közé tartoznak a taktilis (tapintással történő), valamint a
szaglással és ízleléssel történő információátadás.
Az emberi kommunikációban hatalmas szerep jut a
nyelvnek. A nyelvi, vagy más szóval verbális kommunikáció auditív formája a beszéd, vizuális formája pedig az írás.
A nyelv bonyolult, összetett üzenetek átadására ad lehetőséget. A verbális kommunikáció révén vagyunk képesek
átörökíteni az emberi faj tagjai által felhalmozott tudást a
következő generációknak. Kommunikációnk jelentős része
verbális, azonban közvetlen kommunikáció esetén nyelv
nélkül, nonverbálisan is folyamatosan „beszélgetünk” egy-

mással. A nonverbális üzenetek kevésbé összetettek, mint
a nyelviek, azonban igen fontosak lehetnek. Nem nyelvi
jelekkel (is) tudatjuk valakivel például, hogy rokonszenves
vagy ellenszenves, vonzó vagy közömbös számunkra, vagy
hogy érdekesnek vagy unalmasnak találjuk, amit mond.

A kommunikáció csoportosítása
Irányultsága alapján:
- egyirányú

1

- közvetlen

2

-

3

Kapcsolat alapján:

vizuális (látásra ható)
auditív (hallásra ható)
szaglással történő
ízleléssel történő
taktilis (tapintással történő)

A kommunikációs folyamat
résztvevői szerint:
- személyes

4

A kommunikáció típusai

A nonverbális kommunikáció típusai Talán
megfigyelted már, hogy egyesek képesek kitalálni, mire
gondolnak, mit éreznek mások, míg vannak, akik kevésbé
ügyesek ezen a téren. A„gondolatolvasás” jórészt olyan apró,
nonverbális üzenetek helyes értelmezésén alapul, amelyeket folyamatosan bocsátunk ki beszélgetés közben, de már
pusztán megjelenésünkkel is. Ha úgy érzed, nem vagy kifejezetten sikeres ezen a téren, jó hírünk van számodra: ez a
képesség tanulással, odafigyeléssel fejleszthető!
A nonverbális kommunikáció körébe tartoznak azok
az üzenetek, amelyeket testünkkel – testtartásunkkal,
mozdulatainkkal, arckifejezésünkkel – adunk át. Arcunk
jelzéseit mimikának, míg a testünk más részeivel végzett,
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jelként funkcionáló mozdulatokat gesztusoknak nevezzük. A testbeszéd vagy testnyelv üzenetei között vannak
ösztönösek, velünkszületettek, illetve tanultak, szándékosan alkalmazottak. Ösztönös például, hogy felsőtestünket összefont karjainkkal vagy egy mappával védjük,
ha feszültek, zavartak vagy bizonytalanok vagyunk. Szándékos a felfelé fordított hüvelykujj, amellyel tetszésünket
jelezzük – ezzel és más kézjelekkel vigyázz, ha külföldre
utazol, mivel több nálunk pozitív vagy semleges gesztus
egyes országokban durva sértés. A mosoly lehet ösztönös,
ha önkéntelenül mosolyodunk el egy kellemes emlék hatására, de lehet szándékos is, ha így szeretnénk valakiben
jó benyomást kelteni.
Nemcsak kommunikációs partnerünk testbeszéd-jeleit
értelmezzük üzenetekként, hanem azt is, ahogyan a térben
elhelyezkedik, illetve személyes tárgyait elhelyezi. A proxemika szóval szoktunk utalni a térközszabályozásra, vagyis
arra, amit a körülöttünk lévő tér felhasználásával, kihasználásával üzenünk másoknak. Ahogyan az állatoknak, úgy az
embereknek is van személyes terük, amelynek megsértése
feszültséget, agressziót vált ki belőlünk. Ez növeli az emberek ingerültségét azokban a helyzetekben, amelyekben
kénytelenek másokkal kis területen osztozni, például egy
zsúfolt tömegközlekedési eszközön vagy egy koncerten.
Személyes terünkbe csak azokat engedjük be szívesen, akik
a legközelebb állnak hozzánk, és minél kevésbé ismerünk
vagy kedvelünk valakit, annál nagyobb távolságot igénylünk a vele való kommunikáció során. A térköz-igény viszont kultúránként eltérő: egyes országokban az emberek
személyes tere kisebb, míg másokban nagyobb. Ha eltérő
térköz-igényű kultúrából származó emberek találkoznak,
akkor általában tolakodásként, bizalmaskodásként, illetve
távolságtartásként, elutasításként szokták értelmezni a másik túlzottnak érzett közelségét vagy távolságát.

A nonverbális kommunikáció fontos részét alkotja megjelenésünk – ruházatunk, ékszereink, testékszereink, hajviseletünk stb. – is. Folyamatosan üzeneteket bocsátunk ki
azzal, hogy betartjuk vagy nem tartjuk be azokat a szabályokat (normákat), amelyek kultúránkban az öltözködésre
és testünk díszítésére vonatkoznak. Mások üzeneteit is folyamatosan értelmezzük – persze saját értékrendünk, ízlésünk szerint. Ami egyeseknek egyedi, kreatív, az másoknak
ízléstelen, feltűnősködő lehet. Ami egy generáció számára
norma, az más generációk számára éppen a norma megszegését jelentheti. Egy nem eltakarható tetoválás vagy
egy formabontó frizura negatív üzenet lehet egy munkáltatónak, aki nem feltűnő és egyedi, hanem az elvárásokhoz
alkalmazkodó, megbízható és megbízhatóságot sugárzó
dolgozót keres.

Nonverbális kommunikáció
és befolyásolás A nonverbális kommunikáció jel-

zéseit kevésbé tudatosan értelmezzük, mint a nyelvieket,
ezért viszont igen erősen hatnak ránk. Azok, akik saját érdekükben, mások érdekeinek figyelmen kívül hagyásával
kívánják befolyásolni mások gondolkodását és viselkedését, komoly gondot fordítanak arra, hogy megtanulják,
milyen jelzésekkel tehetik meg ezt minél hatékonyabban.
A hazugság önkéntelen nonverbális jeleinek – például az
arc gyors megérintése, a szemkontaktus kerülése, erőltetett mosoly stb. – leplezése tanulható. Elsajátíthatók azok a
jelzések is, amelyekkel megbízható, kedves ember benyomását kelthetjük. Érdemes tehát odafigyelni mások testbeszédére, amikor arról beszélnek, mi a jó nekünk – főleg, ha
nem fedik fel, milyen érdekeik fűződnek a meggyőzésünkhöz.

Kérdések, feladatok
1. Gyűjts példákat a nonverbális kommunikációra!
2. Gyűjts nem nyelvi példákat a kapcsolattartó funkcióra!
3. Születésnapodra egy kiskutyát kaptál szüleidtől, mert
már régóta szerettél volna egyet, és meg akarod osztani a jó hírt barátoddal/barátnőddel. Fogalmazd
meg mondandódat úgy, hogy a kommunikációs
funkciók közül a megadott funkciót domborítod ki!
Lehet személyes vagy telefonbeszélgetés, e-mail stb.
b) a kifejező

a) a tájékoztató
c) a felhívó
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4. Válassz ki egy tömegtájékoztató eszközt (tévé, rádió,
újság, internet), majd gyűjts két-két példát az ott
található műsorok/cikkek/bejegyzések közül a kommunikáció minden funkciójára!
5. a) Figyeld meg, milyen gesztusokat használsz beszéd
közben! Van olyan, ami nagyon jellemző rád?
b) Figyeld meg, milyen gesztusokat használ a padtársad! Hasonlítsd össze társad észrevételeit a
tieiddel!
6. Gyűjts olyan médiatörténeti eseményeket, amelyek a
nézők manipulálásáról lettek híresek!
7. Alkossatok csoportokat, majd mutogassátok el egymásnak, mit csináltatok tegnap! Ezt követően jellemezze ki-ki egyetlen szóval a tegnapi napját!

8. Kosztolányi Dezső Esti Kornél c. művének kilencedik
fejezetében izgalmas példáját írja le a szinte teljesen
szavak nélküli kommunikáció megvalósulásának.
Olvasd el a novellát, majd válaszolj az alábbi kérdésekre! A művet megtalálod az interneten is, a Magyar
Elektronikus Könyvtár oldalon (mek.oszk.hu).

9. Figyeld meg az alábbi négy képet! A rajtuk látható
szereplőket nem halljuk beszélni, mégis sok információt mondanak el magukról. A tanultak alapján
fogalmazd meg, milyen üzeneteket közvetít a képen
látható személyek nonverbális kommunikációja!

a) Hogyan próbálta meg Esti találkozásuk kezdetén
elhitetni a kalauzzal, hogy ő „született bolgár”?
Hogyan vélekedik, mi jellemzi az „idegenek”, és mi
az „odavalók, a bennszülöttek” kommunikációját?
b) Milyen üzeneteket tudott továbbítani a kalauznak
kizárólag mimikája segítségével?
c) Hányféle tartalmat közvetít Esti az „igen” szóval?
Hogyan tud ennyi dolgot kifejezni vele?
d) A bolgár kalauz közlékenységét Esti Kornél a következővel magyarázza:
„Mivel értem el ezt? Nem szavakkal. Játszottam, mint
a színész – egy kitűnő színész –, minden ízemmel.
Arcom, kezem, fülem, még a lábam ujja is úgy mozgott, amint kellett.”
Keress legalább öt példát a szövegben arra, milyen
üzeneteket fogalmazott meg így, s milyen nem nyelvi
elemeket használt ezekhez!

10. Alkossatok négyfős csoportot, melyben mindenkinek jut egy szerep: diák, tanár, barát, szülő! A diák
nem írta meg házi feladatát, s ezt közli az egyes szereplőkkel (a három különböző szituációban). Játsszátok el a párbeszédeket! Mi lehet a diák szándéka az
egyes esetekben?

Gyakorlás
„A jelelők beszélgetés közben gyakran »pofákat vágnak«, azzal árnyalják azt, amit a kezükkel »mondanak«. A jelnyelvi szövegek létrehozásakor virtuális térképeken rajzolják fel a történéseket, képesek visszautalni a tárgyak
alakjára. Az információ sűrítése ellenére nagyon precíz leírásokat képesek adni bizonyos helyzetekről. Jelelni, jelnyelvi szöveget létrehozni többféleképpen lehet. Létezik valódi, »siketes« jelelés, de találkozhatunk a jelnyelv és a
hangzó nyelv keveredéséből származó megoldásokkal is. Alapvetően a jelnyelvek teljesen függetlenek a beszélt
és írott nyelvektől: saját szókincsük és önálló nyelvtani szabályrendszerük van. A jelelők gyakran alkalmaznak
olyan nyelvtani eszközöket, amelyek a hangzó nyelvekben szinte ismeretlenek, mivel ezek a kezek nyelvi felhasználásából erednek, illetve a vizualitásra építenek, hiszen – szó szerint és átvitt értelemben is – ezek kézenfekvőek! Ilyen szempontból sok hasonlóságot fedezhetünk fel a különböző jelnyelvek mondattani szabályai között.
A valódi jelnyelv használói ezeket a saját szabályokat alkalmazzák, amikor mondatokat hoznak létre, és például a
magyar siketek nem követik a magyar hangzó nyelv szórendjét (bár bizonyos mondattípusoknál akadnak egybeesések). Valódi artikuláció, tehát bizonyos hangzó nyelvi szavak néma ejtése csak helyenként jelenik meg (zömmel tulajdonneveknél), sokkal gyakoribbak a rendkívül változatos, nyelvtani szerepű mimikák és a különleges,
saját jelentéssel rendelkező szájgesztikulációk felbukkanása a jelelők arcán.”
(Szabó M. Helga: Hogyan mondják jelnyelven? – részlet, 2013. Forrás: nyest.hu)

1. Milyen a jelnyelvnek, a beszélt és az írott nyelvek viszonya?
2. Hogyan mesélik el a történéseket a jelelők?
3. Mikor fordul elő valódi artikuláció jelelés közben?
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A tömegkommunikáció

24.

Beszélgessetek szüleitekkel, tanáraitokkal arról, milyen volt a kommunikáció
fiatalkorukban! Hogy tartották a kapcsolatot barátaikkal, hogy beszéltek meg
találkozót? Volt-e tévéjük, rádiójuk? Mit gondoltok, könnyebb vagy nehezebb,
jobb vagy rosszabb volt az ő fiatalságuk? És ők mit gondolnak erről?

A 21. században számtalan információátadásra szolgáló
eszközt használunk, amelyek a gyors és hatékony közvetett kommunikáció csatornájául szolgálnak. Egyes eszközök azt is lehetővé teszik, hogy az üzenet a befogadók,
címzettek hatalmas tömegeit érjék el: ezeket nevezzük tömegkommunikációs eszközöknek.
A tömegkommunikációs eszközök felhasználásával
végbemenő tömegkommunikáció csoportok között
történik. Bár az üzenet címzettjei hatalmas tömeget alkotnak, a feladók száma pedig lényegesen kevesebb, mindkét oldalon csoportok, nem pedig egyes személyek állnak.
A tömegkommunikáció másik fontos sajátossága, hogy
az információáramlás alapvetően egyirányú: csak ritkán
adott a közvetlen válasz lehetősége. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs visszajelzés: mi, befogadók is
üzenünk azzal, ha átkapcsolunk egy másik csatornára vagy
kikapcsoljuk (konkrétan vagy átvitt értelemben) a televíziót. Az is üzenet lehet, hogy megvásároljuk-e a főműsoridőben reklámozott terméket. A tömegkommunikáció tehát
csoportok közötti, egyirányú és közvetett közlésfolyamatként határozható meg.

A média

A tömegkommunikációs eszközöket – a latin
medium ’közvetítő’ szó alapján – médiumoknak nevezzük,
összességüket pedig médiának. (Mivel a magyarban a
többes számot a -k toldalék jelöli, a média alakot a magyar
beszélők egyes számúnak érzik, és egyre gyakrabban használják a médiák alakot.) A médiumok közé soroljuk a sajtót, a rádiót, a televíziót, a mozit és az internetet. A sajtó
vizuális (képi), a rádió pedig auditív (hangzó) tömegkommunikációs eszköz. A televízió, a mozi és az internet audiovizuális (hangzó-képi) kommunikációt tesznek lehetővé.
Az internet igen sajátos médium: bizonyos szempontból
egyesíti a többi tömegkommunikációs eszköz sajátosságait. Létezik elektronikus (internetes) sajtó; hallgathatunk
„rádiót” és nézhetünk „tévét” interneten is.
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A tömegkommunikációtól a befogadók elsősorban
tájékoztatást és szórakoztatást várnak. A legnépszerűbb
műsorok elsősorban azok, amelyekből értesülhetünk az
aktuális eseményekről, illetve amelyek kikapcsolódást –
elsősorban könnyed, önfeledt, aktivitást nem igénylő – kikapcsolódást nyújtanak. A feladók célja azonban nem csupán a tájékoztatás és a szórakoztatás, hanem a befogadók
befolyásolása is lehet (például a reklámok, a különféle
kampányok hirdetései). A tömegkommunikációs eszközök
rendkívül széles körű elterjedtsége hatalmas lehetőségeket biztosít számunkra. A világból sokkal többet ismerünk
meg, fogadunk be, mint elődeink. A médián keresztül sok
pozitív és negatív hatás ér bennünket nap mint nap.

A tömegkommunikáció lehetőségei A médiának fontos szerepe van a tájékoztatásban, az ismeretterjesztésben, a tudomány eredményeinek elérhetővé tételében, az erkölcsi és kulturális értékek közvetítésében.
A híradóból például a világ legtávolabbi pontjain történtekről is tudomást szerezhetünk, szakértők véleményét
ismerhetjük meg a világ politikai, gazdasági eseményeiről,
katasztrófákról, valamint azok lehetséges következményeiről. A múlt és a természet titkaiba, más kultúrák életébe vagy
épp egy kórház nyugalmasnak éppen nem mondható mindennapjaiba pillanthatunk be a dokumentumfilmeknek,
ismeretterjesztő újságoknak köszönhetően. Ugyanakkor
a médián keresztül természeti katasztrófák, háborúk által
sújtott emberek, nehéz sorsú családok megsegítésébe is bekapcsolódhatunk.
A tömegkommunikáció emellett a szórakoztató tartalmak, műfajok széles választékát nyújtja – nem kell sokat
gondolkodnunk azon, hogy mivel töltsük ki szabadidőnket, hogyan lazítsunk egy fárasztó nap után. Megnézhetjük
kedvenc filmsorozatunk legújabb részét, részt vehetünk az
olimpián, futball-világbajnokságon, szépségkirálynő-választáson. A tehetségkutató műsorokat nézve tehetséges

fiatalokat segíthetünk győzelemhez szavazatainkkal vagy
épp új recepteket gyűjthetünk főzőműsorok és magazinok
révén.

A tömegkommunikáció veszélyei A lehetőségek mellett azonban tudatában kell lennünk a tömegkommunikáció veszélyeinek is. A médiatudatosság, a média
üzeneteinek felismerése, megfelelő értelmezése, a
veszélyek elkerülésére való törekvés ma már a műveltség
részét képezi.
Tudnunk kell például, hogy a hírek nem a valóság objektív részletei, hanem szűrés eredményei, tehát szubjektív
valóságot tükröznek. Ha megnézzük különböző tévécsatornák híradóit, magunk is meggyőződhetünk arról, hogy
nem mindenhol ugyanaz minősül hírnek, valamint csatornánként eltérő lehet az ugyanarról az eseményről készült
tudósítást felvezető szöveg, ahogyan az elemző szakértő
véleménye is. A hírek befolyásolják világképünket: a katasztrófák naturalisztikus képei, a bűnügyeket részletező
műsorok negatívan hatnak közérzetünkre, világképünkre,
és nemcsak óvatosságra ösztönöznek, de félelmet és elégedetlenséget is kelthetnek bennünk.
A szórakozás sem csak pozitív hatásokkal jár. A tömegkommunikáció által nyújtott kikapcsolódás szinte
kizárólag passzív időtöltés. A fejlett világ jóléti társa-

ltal nos ember értékek
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dalmainak egyre nagyobb problémája a mozgásszegény
életmód és az egészségtelen táplálkozás; a média jelentős mértékben járul hozzá ezeknek a problémáknak a
súlyosbodásához. Sok családban a médiumok, azon belül
is az értékeket fel nem mutató, sőt az értéktelent értékesként beállító műsorok, tartalmak jelentik a szórakozás
kizárólagos formáját, a fizikai és szellemi aktivitás nem
része a pihenésnek. Kapcsolatainkra is károsan hathat,
ha „nem jut idő” a beszélgetésre, a közös játékra, programokra, mert esténként kedvenc sorozatunkat nézzük.
A kisgyerekekre különösen nagy veszélyt jelent a televíziós műsorok túlnyomó többsége – nemcsak a valóságshow-k torz valóságképe, de a híradó által közel hozott
tragédiák és akár a koruknak, értelmi és érzelmi szintjüknek nem megfelelő rajzfilmek és reklámok is.
A médiaüzenetek mindemellett állandó fogyasztásra
sarkallnak. Ma már természetesnek tartjuk, hogy nemcsak azt vesszük meg, amire szükségünk van, hanem mindazt, amire vágyunk – ha pedig nem tudjuk megszerezni,
elégedetlenek leszünk. Mindez hatalmas, egyre nagyobb
mértékben növekvő hulladéktömeget is eredményez,
amely egyelőre igen jelentős problémát jelent a modern
világ számára. De értékrendünkre, identitásunkra is igen
negatív hatással lehet a média üzenete: a boldogságot a
fogyasztás és az anyagi jólét jelenti.
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Kérdések, feladatok
1. a) Sorold fele az általad használt tömegkommunikációs eszközöket!
b) Keress példát a tömegkommunikáció funkcióira
az általad használt tömegkommunikációs eszközök köréből!
2. Gyűjtsetek környezetetekből konkrét példákat a tömegkommunikáció előnyeire, hátrányaira!
3. a) Alakítsatok három csoportot! Tervezzetek tömegkommunikációs kampányt a sportolás népszerűsítésére! Térjetek ki az alábbi kérdésekre!
• Milyen médiumokban tervezitek megvalósítani a
kampányt és miért?
• Kik lesznek a kampány célcsoportjai?
• Mi lesz a kampány mottója?
• Mi lesz a kampány kabalafigurája?
• Ki lesz a kampány arca, és miért épp őt választottátok?
b) Tartsatok sajtótájékoztatót! Mutassátok be a többieknek kampányotokat!

4. Gyűjts olyan helyzeteket és szituációkat, amikor
a befogadónak lehetősége van visszacsatolásra, reakcióra a tömegkommunikáció során!
5. Válassz az alábbi témák közül egyet, készíts hozzá
egy T-táblázatot a füzetedbe, majd az ábra alapján
írj fogalmazást!
1. Mennyire manipulál a média?
2. A tömegkommunikációnak köszönhetően
teljesebb életet élünk
3. Hogyan befolyásolja a diákok
nyelvhasználatát a tömegkommunikáció?

6. A tömegkommunikáció hatására egyes hírességek,
sztárok mintaként szolgálnak közönségük számára.
Válassz ki egy tetszőleges nemzetközi vagy hazai
művészt, és érvelő fogalmazás formájában indokold
meg, miért tekinthető példaképnek!

Gyakorlás
„A múlt héten nagyot futott egy kép, amely állítólag egy 800 éves, Salzburg közelében talált mobilt ábrázol. Időutazás ez a javából, de nem a 13. századba,
hanem csak 2012-be.
A képet kísérő magyarázatok szerint az állítólag 800 éves mobil egy ausztriai
ásatáson került elő, és olyan írásjelek láthatók rajta, mint amilyeneket a sumérok
és az ókori Mezopotámiával kapcsolatban álló népek használtak. Mások szerint
a mobiltelefon az időutazás, megint mások szerint pedig a földönkívüliek látogatásának bizonyítéka.
Valójában azonban csak egy replikákat gyártó német oldal terméke, amely 2012-es facebookos posztolásakor
még egyáltalán nem aratott akkora sikert, mint ma – akkor még csak 3 ember lájkolta, egy megosztás mellett.
A www.art-replik.com oldal azóta nem működik, de a web.archive.org segítségével előhívhatjuk korábbi mentett állapotát. Ebből kiderül, hogy a szájt üzemeltetői antik műtárgyak replikáinak készítésével foglalkoztak, termékeiket pedig az eBayen árulták.”
(Forrás: www.urbanlegends.hu)

1. Gyűjtsd össze a szövegből azokat az információkat, amelyet az interneten terjedő képről megtudhatunk!
2. Milyen magyarázatok kaptak szárnyra a 2015 végén népszerűvé vált lelettel kapcsolatban?
3. Hogyan derítették ki, hogy valójában egy 21. századi termékről van szó?
4. Keress az interneten olyan híreket, amelyek erről a „800 éves mobilról” valós leletként számolnak be! Gyűjts olyan
elemeket bennük, amelyek a figyelemfelkeltést és az olvasó meggyőzését szolgálják!
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A sajtóműfajok

25.

Mitől lesz jó egy napilap? Vitassátok meg!

• A tudósítás a tudósító személyes jelenlétére, vélemé-

A sajtótermék

A sajtótermék olyan kommunikációs eszköz, amely információközlés közben eleget tesz három követelménynek:
• publicitás (nagyobb nyilvánosság);
• perioditás (szabályos időszakonkénti ismétlődés);
• aktualitás (időszerű információk továbbítása).

A sajtótermékek típusai

A sajtótermékeknek
számtalan típusát különíthetjük el. A megjelenés rendszeressége szerint vannak napilapok, hetilapok, kéthetente, havonta vagy rendszertelenül megjelenő újságok.
Rendszerezhetjük a sajtótermékeket a megjelenés, terjesztés helye, köre szerint is: országos, helyi, regionális,
vagy éppen intézményi újságokat különböztethetünk meg.
Megjelenési módja alapján megkülönböztetjük az elektronikus és a nyomtatott sajtót. Nagyon fontos a különféle lapok tartalom szerinti csoportosítása: vannak politikai-közéleti, szórakoztató, tudományos, irodalmi, valamint vegyes
lapok. A célközönség alapján szintén feloszthatjuk a sajtótermékeket: időseknek, fiataloknak, lányoknak, nőknek, férfiaknak, sportolóknak, síelőknek, kertészeknek szóló lapok
is vannak. Nyelv alapján lehetnek egy- vagy többnyelvűek.
A sajtóműfajok két legfontosabb csoportját a tájékoztató (információs) és véleményközlő (publicisztikai) műfajok alkotják.

A tájékoztató műfajok A tájékoztató műfajok a
közvéleményt foglalkoztató információkat közvetítenek.
• A hír az újságírás egyik legnépszerűbb, legelterjedtebb műfaja. Jellemzően rövid, tömören és érthetően
megfogalmazott aktuális információkat közöl a befogadókkal.
• A közlemények általában tényközlő beszámolót adnak valamilyen megtörtént vagy várható eseményről.

nyére és értelmezésére épülő, leíró jellegű beszámoló.
szemle olyan ismertetés, amely megadott szempontrendszer alapján több jelenséget vizsgál.

•A

A véleményközlő műfajok

A véleményközlő
műfajokban a közvélemény érdeklődésére számot tartó
információk mellett nagy teret kap az újságíró véleménye, a tények értelmezése. A véleményközlő műfajokban
a tényközlőeknél hangsúlyosabban jelenik meg az olvasó
befolyásolásának szándéka.
• A kommentárok a hírekhez fűzött különféle értelmezések. Ezek főként az olvasók értelmére hatnak, az információk megértését segítik.
• A glossza rövid terjedelmű, gyakran vitázó, bíráló
szándékú, ironikus, esetleg gúnyos hangvételű megjegyzés egy aktuális esemény kapcsán.
• A nyílt levél célja többnyire egy döntés vagy megnyilvánulás bírálata, amelyet írója levélformában fogalmaz meg. A nyílt levél címzettje többnyire ismert
személy vagy csoport/szervezet.
• Az olvasói levél műfaja egy lap olvasóinak enged
teret, hogy a megjelent írásokkal vagy aktuális eseményekkel, történésekkel kapcsolatos véleményüket,
kérdéseiket kifejthessék. Általában rövidített, átdolgozott formában kerülnek be a lapba.
• A kritika valamilyen műre, műalkotásra vonatkozó,
esztétikai és szakmai érveken nyugvó bírálat. Célja
a nézőpontok felvázolása, értelmezési lehetőségek
megadása.
• Az ismertetés véleményformálás nélkül mutatja be
tárgyát (például egy szerzőt, irodalmi művet, zenei albumot stb.).
• Az ajánlás úgy mutatja be tárgyának legfontosabb
jellemzőit, hogy felkeltse az olvasó érdeklődését.
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Átmeneti műfajok

Egyes sajtóműfajokban a tájékoztatás és a véleményközlés egyformán jelentős szerepet játszik. A riport, az interjú és a cikk átmeneti sajtóműfajok, amelyekben a közérdekű események, hírek
mellett az azokban részt vevő, érintett alanyok véleménye is hangsúlyosan jelenik meg. A cikk olyan, az újságban, folyóiratban megjelenő rövidebb írásmű, amelyben
tényközlő és szubjektív véleményt tartalmazó részek
kapcsolódnak össze. A riport és az interjú párbeszédes
formájú. A riport – a tudósításhoz hasonlóan – az események helyszínén készül.

Lehetséges a teljes objektivitás? A sajtóműfajok kapcsán felvetődik az objektivitás-szubjektivitás kérdése. Az újságíró személyének függetlensége vajon mennyire
tükrözi, tükrözheti saját önálló véleményét a véleményközlő műfajok esetében? Írhatja-e azt, amit gondol? Valójában
az újságíró nem írhat olyan véleményt, amely szemben áll
a szerkesztőség, a lap képviselte értékrenddel vagy politikai állásfoglalással (hiszen ezzel az újság saját olvasótáborának elvesztését kockáztatná). A teljes objektivitásra épp
ezért csak törekedni lehet. Fontos szerepe van az értelmezésben a befogadói nézőpontnak is.

Kérdések, feladatok
1. Készítsetek az alábbi hír alapján képzeletbeli riportot Agatha Chistie-vel, a világ egyik leghíresebb krimiírónőjével!

5. Írj a füzetedbe a következő képről egy hírt és egy
kommentárt! Öt mondatnál ne legyen hosszabb!

„Agatha Christie azt vallotta, hogy csak olyan emberekről tud írni, akiket látott, de nem ismert. […]
A nagymamájáról és annak barátnőiről mintázta vénkisasszony főhősét, az élesszemű és fürge észjárású
Miss Marple-t, és a talpraesett, minden lében kanál
Mrs. Olivert. Egész életművében egyetlen általa ismert embert szerepeltetett. Amikor az első világháború után férjével, Archibald Christie-vel világkörüli
útra ment, férje főnöke azt kérte tőle, hogy következő krimijében ő lehessen a főgonosz. Így is lett.”
(Forrás: hvg.hu)

2. Gyűjtsd össze öt napilap, öt tudományos/ismeretterjesztő magazin és öt gazdasági lap címét!
3. Sorold fel az alábbi fogalmak közül azoknak a jellemzőit, amelyek a tájékoztató sajtóműfajok közé tartoznak!
jegyzőkönyv

interjú
hír

tudósítás

kommentár

4. a) Alkossatok csoportokat! Minden csoport válaszszon egy híres személyiséget, akivel interjút készítene!
b) Találjatok ki öt kérdést, amelyet feltennétek neki
az interjú során!
c) Minden csoport mondja el, kit választott interjúalanynak! Az osztály mint szerkesztőbizottság
válassza ki, melyik interjú érdekelné a legjobban!
A legnépszerűbb interjút kitaláló csapat válaszszon ki a csoportból valakit, az ő feladata az lesz,
hogy újságíróként interjút készítsen! Válasszatok
valamelyik másik csoportból valakit, aki az interjúalanyotok lesz! Játsszátok el az interjút!
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6. Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport érveljen
az írott sajtó mellett, a másik csoport az elektronikus
sajtó mellett! A tételmondat: A nyomtatott sajtó helyét sosem veszi át teljesen az elektronikus sajtó.
7. Hasonlíts össze egy általad választott napilapban található kritikát online kritikai portálon (pl. revizoronline.com, comment.com, kritikaonline.hu, filmtrailer.
hu stb.) található kritikával! Foglald össze, mi a különbség a kétféle típus között!
8. Gyűjtsetek példákat az általatok olvasott vagy ismert
sajtótermékekből a véleményközlő műfajokra!
9. Gyűjtsetek össze olyan, a fiatalokat érintő témákat,
amelyekről érdemes lenne olvasói levelet írni a diákújságba!

10. Az alábbi szövegrészletek témája azonos, de műfajuk eltérő. Beszéljétek meg, hogy a sajtóműfajok
szempontjából mi a különbség a két szöveg között!
Mi értelme van a nyári időszámításnak?
Áramot takarítunk meg, jobban kihasználjuk a nappalt, érvelnek a nyári időszámítás támogatói. Zavart
okoz, napokig fáradt tőle az ember, csak az üzleteknek
jó, mondják az ellenzői. A legmerészebb javaslat szerint vissza kéne térni a helyi időszámításhoz. Rossz hírünk az, hogy nincs ideális megoldás. Azért ne felejtse
előre állítani az órát!
(Forrás: origo.hu)

Óraátállítás – gazdaságos a nyári időszámítás
alkalmazása
„A MAVIR szakemberei 1949 óta gyűjtik és elemzik a
mindenkori fogyasztási adatokat, melyekből megállapítható, hogy a napéjegyenlőséghez közeli tavaszi
óraállítást követően látványosan változik, méghozzá
csökken az esti órák terhelése. Az átállítás előtti és
utáni tavaszi időszakot összehasonlítva napi 1,5-3 százalékos, mintegy 2000-4000 megawattóra fogyasztáscsökkenés tapasztalható. Az Európai Unió kimutatásai
alapján az energiamegtakarítás mellett több szabadidőt, több turisztikai bevételt és kevesebb közúti balesetet jelent a nyári időszámítás.”
(Forrás: energiaoldal.hu)

Gyakorlás
Sándor bácsi sok mindent elmondott már költői indulásáról, az ötvenes évekről, a »Lobogónk: Petőfi« kultuszról. Egészében volt nagyon mozgalmas az a kor, saját költészetében viszont a hatvanas évek második fele tűnik a legizgalmasabbnak. Az ötvenhatot követő általános megtorlás-elrettentés után Romániában enyhült a politikai-, ideológiai vezetés, az évtized végére hirtelen kivirágzott az erdélyi magyar irodalom. Sándor bácsi két ekkori kötete, a Kikapcsolódás
(1966) és a Függőleges lovak (1968) nagy meglepetés volt nemcsak a romániai, de a magyarországi, sőt, a szlovákiai
fiatal magyar írók, az akkortájt induló Egyszemű éjszaka költői számára is. Első köteteinek versei ugyanis (Virágzik a
cseresznyefa, 1955; Sirálytánc, 1957; Harmat a csillagon, 1964) zömmel Petőfi költészete és a népi lírai hagyomány
jegyében íródtak, ekkor viszont teljesen új és modernségében szokatlan hangon szólaltak meg versei. Dialogikus versek, tárgyversek sora jelenik meg a kötetekben, láthatóan a személytelen líra, az objektív költészet, és a hatvanas évek
kordivatja, az újra felfedezett avantgárd is inspirálta ezeket a verseket. Tetten érhető, hogy honnan formálódott ez a
meglepetésszerű modernizációs fordulat költészetében?
Tényleg mindent elmondtam már ezzel kapcsolatban, de csak a jóisten tudja, pontosan hogyan is volt. Egy
dologról viszont ritkán szoktunk beszélni. Persze, hogy figyeltük a magyarországi magyar irodalmat is, de legfőképpen a Nagyvilágot. A Nagyvilág abban az időben elég jó világirodalmi kitekintést adott. Megjelentek benne
például Ionesco-darabok. Viszont a mi előnyünk a magyarországi írókkal szemben az volt, hogy másfelől is tájékozódtunk, főleg a román irodalom felől. A román költészet a latin voltánál fogva több csatornából táplálkozott.
Például a francia költészetet, a klasszikus francia irodalmat viszonylag olcsón, szinte fillérekért, banikért meg lehetett kapni Romániában. Nézze meg a könyvespolcomat, ott vannak a gyönyörű Gallimard kiadások! Azonkívül a
francia, olasz és dél-amerikai költők előbb jelentek meg románul, mint magyarul. Amikor én Borges verseivel később megismerkedtem, emlékszem, Bécsben vettem egy kétnyelvű német–spanyol kötetet, s elkezdtem Borgest
olvasni, rájöttem, hogy én ezt fordítottam már. Rájöttem, hogy amikor Baconskyt fordítottam, én már találkoztam
ezeknek a jellegzetes borgesi kifejezéseknek – a homok, a tenger, a tükör, az árnyék – metaforává emelésével.
A jelenséget úgy fogalmaztam meg, hogy az én költői fejlődésemet megelőzte a műfordítói fejlődésem.”
(Forrás: Pécsi Györgyi: „Én az egész csillagos égboltban szoktam gyönyörködni”
Beszélgetés Kányádi Sándorral. In: Bárka, 17 [2009], 2. 4.)

1. Olvasd el a szöveget figyelmesen, majd válaszolj a kérdésekre!
a) Mi jellemezte az 1960-as évek második felét Romániában?
b) Miben volt más Kányádi Sándor Kikapcsolódás és Függőleges lovak című kötete a korábbiakhoz képest?
c) Milyen felfedezést tett Kányádi Sándor Borgest olvasva?
2. Gyűjtsd össze a szövegből, hogy milyen irodalmi hatásokat említ Kányádi Sándor a román költészettel kapcsolatban!
3. Milyen sajtóműfajba tartozik az idézet?
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Rádiós és televíziós műfajok

26.

Figyeljétek meg, milyen különbségek vannak a rádióban, illetve a televízióban
sugárzott hírműsorok között!

A rádió mint médium A rádió auditív, hangzó,
hallással befogadható médium. Fő előnye a vizuális médiával, vagyis a sajtóval szemben, hogy közvetlen, azonnali
információátadásra képes. Nincs ilyen előnye azonban a
televízióval, illetve az internettel szemben, amely médiumoknak köszönhetően manapság kezd háttérbe szorulni.
Az audiovizuális, hallható-látható média (a televízió
és a mozi) előnye a rádióval szemben, hogy a képek révén
könnyebben felkeltik és tartósabban lekötik a figyelmet.
Hátránya azonban, hogy több figyelmet von el: egyszerre
kell nézni és hallgatni, jobban kell koncentrálni rá. (Ezért
is tilos autóvezetés közben a mobiltelefont használni, hiszen annak nyomogatása közben nem az útra figyel a sofőr.) A rádió hátránya a vizuális információ hiánya. A kép
gyakran nem szorul magyarázatra. A rádióban ezért válik
különösen fontossá, hogy egyszerre tömören, lényegre
törően és érdekesen, figyelemfelkeltően fogalmazzanak. Ahogy a tévénél, úgy a rádiónál is dönthet a befogadó: ha nem élvezi az adást, esetleg nem érti, egyszerűen
elkapcsol. A KISS! (Keep it simple, stupid! – Csak egyszerűen,
te ostoba!) a rádiózás egyik alapszabálya. Csak hanggal nehezebb felkelteni és megtartani a befogadók figyelmét.
A rádióadók fajtái A rádióadóknak két alapvető
típusát a közszolgálati és a kereskedelmi adók alkotják.
Alapvető különbségük, hogy a közszolgálati adók működését az állam finanszírozza, a kereskedelmi adók pedig
önmagukat tartják fenn. A műsorstruktúra és a műsorelemek hasonlóak a kereskedelmi és a közszolgálati adókon.
Különbségek elsősorban a kivitelezésben és a hangsúlyokban találhatók. A közszolgálati adóknak mindenkihez kell
szólniuk: kötelező minden politikai véleményt és (történelminek nevezett) vallást, egyházat megjeleníteniük, teret
engedniük a nyelvi, etnikai kisebbségeknek. A kereskedelmi csatornák viszont egyértelműen a befogadók számának növelése érdekében állítják össze kínálatukat, hiszen

elsősorban reklámok sugárzására fordított idő értékesítéséből tartják fenn magukat, márpedig a reklámidő annál
többet ér, minél több befogadót ér el a reklám. Ezért műsoraikkal az átlagos befogadó igényeit célozzák meg,
így a szórakoztatás hangsúlyosabban jelenik meg, mint a
közszolgálati médiában, amelynek a kultúra, műveltség
terjesztésében is részt kell vállalnia. A közszolgálati média
kiszolgáltatottabb a fenntartó államhatalomnak, a kereskedelmi adók pedig a befogadói igényeknek, illetve azoknak a csoportoknak, amelyek fenntartásukat biztosítják.
A sugárzott műsorok témája, tartalma szempontjából
a rádióadók lehetnek egyprofilúak vagy többprofilúak. Az
egyprofilú (tematikus) adók egy-egy kiválasztott témához
kötődő műsorokat sugároznak (pl. klasszikus zenét és azzal
kapcsolatos műsorokat), a többprofilúak adásai sokféle
témát, tartalmat fednek le.

Rádiós műfajok A rádióműsorok a tévéműsorokhoz hasonlóan sokfélék lehetnek: hírműsorok, zenei műsorok, beszélgetős műsorok, egyes társadalmi csoportoknak
szóló műsorok (pl. korosztályi műsorok, rétegműsorok,
kisebbségi műsorok, vallási műsorok), művészeti (pl. irodalmi) műsorok, szórakoztató műsorok (pl. rádiókabaré),
sportműsorok, folytatásos műsorok (pl. rádiójátékok) és
magazinműsorok (pl. külpolitikai magazinműsorok).
A nyomtatott sajtó műfajai közül többnek rádiós változata is van: ilyen a hír, a helyszíni közvetítés, a tudósítás, az
interjú, a riport, a kritika és a kommentár. Nincs azonban
megfelelője a nyomtatott sajtóban a krónika műfajának,
amely egy adott időszak (többnyire egy hét) fontosabb
történéseit foglalja össze. Sajátos rádiós műfaj a szórakoztató célú rádiójáték is, amely egy történetet jelenít meg
kizárólag hangok – a narrátor, a szereplők hangja, illetve
effektek, zörejek, zene – segítségével. A rádió által sugározott legnépszerűbb tartalmat manapság talán a zene
jelenti.

helyszíni közvetítés
kommentár
hír
krónika

hangjáték, rádiójáték

RÁDIÓS
MŰFAJOK

tudósítás

interjú
kritika

zenei műsor
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riport

A televízió mint médium Az első audiovizuális, a
kép és hang együttes alkalmazásában rejlő lehetőségeket
kihasználó médium a mozi volt, amely korábban nemcsak
a szórakozás, de a hírközlés eszköze is volt. Hazánkban
az1950-es évektől kezdve terjedt el és vált egyre népszerűbbé a televízió, amely a mai napig nagyon jelentős hatású médium. A televíziós csatornák között – a rádióadókhoz hasonlóan – vannak közszolgálati és kereskedelmi,
tematikus és többprofilú csatornák.
A televíziós műsoroknak hét nagy csoportját különböztetjük meg: információs műsorok, filmműsorok, kulturális/oktató műsorok, gyerekműsorok, sportműsorok, szórakoztató és promóciós műsorok.
Információs műsorok A legdinamikusabban fejlődő, egyik legnépszerűbb műsortípus az információs műsoroké. Az 1990-es évek óta az emberek többsége nem a
nyomtatott sajtóból, hanem a televízióból szerzi a legtöbb
információt (bár ma már ezzel versenyre kelt az online sajtó).
Az esti híradó az egyik legnézettebb műsor az összes
csatornán – nem véletlen, hogy minden adó saját arculatához igazítja a híradóját. A csatornák a nézőkért folytatott
verseny miatt igyekeznek nem egy időben sugározni a
híradót, amely mindig a legnézettebb, kiemelt idősávban
kerül adásba.
A televíziós hír nem egyenlő a felolvasott újsághírrel,
amely mellé képeket tettek. Az újságolvasó ugyanis inkább aktív, míg a tévénéző inkább passzív befogadó.
Minden híradót úgy szerkesztenek, hogy egy-egy kis
„történetnek” tűnjön. Van eleje, közepe, vége, csúcspontja,
dinamikája. Fontos azonban, hogy a szerkesztés ne legyen
észrevehető: természetesnek kell hatnia ennek a logikai
ívnek. A híradó akkor hatékony, ha az egyes blokkok észrevétlenül kapcsolódnak egymáshoz.

Filmműsorok A kereskedelmi csatornák legnépszerűbb, kiemelt fontosságú műsorai a filmek és a filmsorozatok (szappanoperák): ezek legalább az adás 50
százalékát teszik ki. Bár a kereskedelmi adók készítenek
saját műsorokat is, gyakran inkább megvesznek filmeket,
sorozatokat, hiszen ez jóval olcsóbb megoldás.
Mivel az „egész estés” filmek drágábbak a sorozatoknál,
manapság játékfilmet inkább csak hétvégén adnak a csatornák, a hétköznap estéken a sorozatoké a főszerep. Az
első szappanoperák (amelyek nevüket az epizódok előtt és
után sugárzott szappanreklámokról kapták) egy-egy család, szorosabb közösség életéről szóltak (pl. Dallas, Szomszédok). Mára már többféle – hasonlóan népszerű – tematikus sorozat is létezik: kórházban játszódó, bűnügyi stb.
Kulturális és oktató műsorok A kulturális és
oktató műsorok száma a kereskedelmi adókon napról napra csökken, mivel egyre kisebb rájuk az igény. Akik ilyen
jellegű műsorokat néznek, azok a tematikus adókat (pl.
Viasat History, NatGeo, Nature, AnimalPlanet, Spektrum stb.)
választják.
A közszolgálati adóknak kötelezettségük van ilyen műsorok sugárzása, azonban gyakran ott is a legkevésbé nézett műsorsávban vetítik ezeket. A televíziózás kezdetén
ugyanakkor nagy népszerűségnek örvendtek az ilyen jellegű műsorok.
Gyerekműsorok

A gyerekműsorok is egyre inkább
tematikus csatornákra kerülnek át (pl. Cartoon Network,
Minimax, Jetix stb.). Ennek az a hátránya, hogy a gyerekek
gyakorlatilag egész nap folyamatosan nézhetik a televíziót, ráadásul a „gyerekcsatornák” műsorai nem mindig felelnek meg életkori sajátosságainak. Míg a gyerekműsorok
egyre ritkábbak a többprofilú adókon, a gyerekeknek szóló
reklámok egyáltalán nem azok: a reklámozók számára igen
fontos célcsoportot jelentenek a gyerekek, akiken keresztül sokkal könnyebb megszólítani a szülőket.

Információs
műsorok

Filmműsorok

Kulturális és
oktató műsorok

Gyerekműsorok

Televíziós
műsorok
pusai
Promóciós
műsorok

Sportműsorok

Szórakoztató
műsorok
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Sportműsorok

A sportközvetítések legalább olyan
népszerűek, mint a filmek. Az első élő sportközvetítés az
1960-as római olimpiáról került adásba. Az élő közvetítések jogait ugyanúgy meg kell vásárolni, ahogy a filmekét.
A kiemelt sportesemények közötti reklámidő a legdrágábban eladható reklámidő.
A csatornáknak néha komoly problémát okoz egy-egy
élő sportközvetítés, hiszen a legtöbb sportesemény időtartama nem kiszámítható, a hosszabbítás miatt könnyen
borulhat az esti műsorterv. (A közvetítései jogok eladásakor mindig kikötik, hogy az élő közvetítésnek végig adnia
kell az adott sporteseményt, nem vehetik el a képet a csatornák akkor sem, ha lejárt a tervezett idő).

Szórakoztató műsorok A szórakoztató műsorok a csatorna kínálatának színesítésére szolgálnak. Ide tartoznak a különféle show- és kabaréműsorok, a tehetségkutatók, valóságshow-k, könnyűzenei adások.
Promóciós műsorok A promóciós műsorok lényege, célja a nézők buzdítása egyes termékek megvásárlására. Leggyakoribb formájuk a fél-egy percnyi időtartamú
reklám, azonban egyes kereskedelmi adók hosszabb promóciós műsorokat is sugároznak. A reklámok a közszolgálati és kereskedelmi adókon egyaránt előfordulnak, azonban a közszolgálati médiában több korlátozás vonatkozik
sugárzásukra. A promóciós műsorok komoly bevételt jelentenek minden adó számára – a kedvenc filmsorozatunk
élvezetében megzavaró reklámok nélkül tehát lehet, hogy
egyáltalán nem is nézhetnék a műsort.

Kérdések, feladatok
1. Gondoltad volna, hogy az egyik leghíresebb magyar
„szappanopera” a rádióhoz kötődik? Nézz utána a
Szabó család történetének!

9. Ábrázold a füzetedben a televíziós műfajokat egy
gondolattérképen! Írj egy-egy példát minden csoporthoz!

2. Ismerkedj kicsit a különböző rádiókkal! Keress legalább öt tematikus rádióadót!

10. Tervezz magadnak saját adót! Találd ki a nevét, a célcsoportot, és egy hétre állítsd össze a műsort! Konkrét
műsorok helyett elég, ha a napi műsorfajtákat megadod.

3. Gyűjtsd össze, mitől érdekes számodra egy rádióadás!
4. Nézz utána az egyik közszolgálati rádió napi műsorának az interneten! Ennek alapján határozd meg,
milyen műsortípusok jellemzik az általad választott
rádiót!
5. Írj egy irodalmi rádióműsorban elhangzó rövid kommentárt, Horatius költői tanácsával kapcsolatban!
„Éltess ős hagyományt, vagy költs történetet újat,
író – és ha Achillesről hozol új darabot, hát
zord legyen ő, haragos, nem-nyugvó s meg se bocsátó,
jog ne legyen számára, csak az, mit fegyvere vív ki.”
(Horatius: Ars poetica – részlet.
Bede Anna fordítása)

6. Készítsetek tablót a magyar rádiózás történetéről!
7. Hasonlítsd össze az egyik kereskedelmi csatorna és
az egyik közszolgálati adó esti híradóját!
8. Melyek a rádiózás és a televíziózás előnyei? Hasonlítsd össze őket! Válaszaidból készíts egy T-táblázatot!
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11. Az első magyar filmalkotás A táncz című némafilm
volt, amelyet 1901-ben forgattak a budapesti Uránia
Színház tetőteraszán.
Milyen híres némafilmekről hallottatok már? Válaszszatok ki egyet és nézzétek meg együtt!
Alkossatok 4-6 fős csoportokat! Beszéljétek meg közösen, hogy a némafilmekben milyen nonverbális
eszközökkel próbálták érthetővé tenni a történeteket!

12. Állíts össze egy-egy műsorkínálatot a közszolgálati és
a kereskedelmi csatornák részére! A műsor készítéséhez öt-öt műsortípust használhatsz!
13. Nézz utána, milyen nemzetközi előzményei vannak a
most népszerű magyarországi tehetségkutatóknak!
14. Gondold végig, milyen tematikus csatornákat szoktál nézni! Van olyan tematikus adó, amit szívesen
néznél, de (jelenleg) nem létezik?

15. a) Alkossatok párokat! Jelöljetek ki közösen egy
napot, amelyiken mindkettőtök megnézi az esti
híradót, de más-más csatornán! Jegyezzétek fel,
milyen híreket mutatnak be, a hírekről milyen vélemények, kommentárok hangzanak el! Hasonlítsátok össze jegyzeteiteket, keressétek meg a különbségeket! Egy hét elteltével ismételjétek meg
a feladatot, de ezúttal cseréljetek csatornát!
b) Vitassátok meg az osztályban, milyen jellegzetességeit találtátok az egyes csatornák hírműsorainak!

Gyakorlás
„A rádió hatalmának legegyértelműbb – és egyben utólag a leghumorosabb – demonstrációjára mégis az Egyesült Államokban került sor 75 éve, 1938. október 30-án. Történt ugyanis, hogy a 23 éves, tehetséges színésznek és
forgatókönyvírónak számító Orson Welles az év elején szerződést kapott a CBS országos rádióadónál, hogy egy
hetente jelentkező műsorban saját alapítású színházának társulatával klasszikus és modern regények adaptációit
adják elő.
Ezzel nem is lett volna gond, ha az október végi adásra nem H. G. Wells Világok harca című regényét választja
Welles. A történetet nagy vonalakban sokan ismerik: a rádióhallgatók körében tömegpánik tört ki, mivel a regény
arról szól, hogy a Földet marslakók támadják meg, az adaptáció pedig túlságosan jól sikerült. Azonban makacsul
tartja magát az a tévhit is, hogy Welles szándékosan igyekezett elhitetni, hogy nem egy rádiójátékot, hanem valóságos közvetítést sugároz a rádió.
Pedig erről egyáltalán nem volt szó. […] Az események egy másik, mára még nyilvánvalóbb jelenségre is felhívják a figyelmünket, nevezetesen arra, hogy a tömegmédia korában az emberek egyre több információt kapnak, de
egyre kevesebb időt szánnak azokra, miközben egyre kevésbé is hajlandóak értelmezni a látottakat-hallottakat. A
pánik kitörésére azért kerülhetett sor, mert a rivális NBC egy népszerű komédiája később végződött, mint ahogy
Wellesék elkezdték a műsort. A hallgatók többsége így nem hallhatta, ahogy a Világok harca elején egyértelműen
figyelmeztetik őket: fiktív történetet fognak hallani. Később pedig a marslakók támadása miatti rémületükben
az emberek nem várták meg a műsor végét, ahol egyrészt – a beérkező hírek miatt is – újra elmondták mindezt,
másrészt egyébként a regényhez hűen a földönkívüliek egy baktériumfertőzés miatt dicstelen véget értek.
Ami eközben történt, az már Welles és társai tehetségét bizonyítja. A rádiójáték helyszíni tudósításokat, híradásokat imitált, mégpedig olyan hitelességgel, hogy mintegy másfél millió ember fogta menekülőre a nagyvárosokban országszerte, százezrek pedig sokkos állapotba kerültek. A tömeghisztériának állítólag nem volt halálos
áldozata, Wellest és a CBS-t pedig az események utáni vizsgálat felmentette a szándékos pánikkeltés vádja alól.
A fiatalember mindenesetre egy csapásra világhírű lett, nem sokkal később már Hollywoodban csillogtathatta
tehetségét, legismertebb rendezése pedig az Aranypolgár című film lett, amelyet ma is a filmtörténet egyik mérföldköveként tartanak számon.”
(Forrás: index.hu)

1. Mit tudunk meg a szöveg alapján Orson Welles rádiójátékáról? Gyűjtsd össze a szövegből az erre vonatkozó információkat!
2. Mi lehetett az oka a pánik kitörésének?
3. Hogyan alakult Orson Welles élete a rádiójáték után?
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27.

Internet és kommunikáció
Írjátok le az első öt pozitív és az első öt negatív asszociációt, fogalmat, szót,
amely az internettel kapcsolatban eszetekbe jut! Válaszaitok felhasználásával
készítsetek közösen fürtábrát!

Az emberi kultúrák új korszaka Az emberi
kultúrák történetét a kommunikáció, információtovábbítás szempontjából négy nagyobb korszakra osztják a tudósok. Az első, az elsődleges szóbeliség korszaka az emberi
közösségek kezdeti, az írás megjelenése előtti időszakát
jelöli. Ezt követte az elsődleges írásbeliség korszaka,
amelyben az írás volt az információtovábbítás domináns
eszköze. A másodlagos szóbeliség korszaka a hang- és
képtovábbítás (telefon, rádió, televízió) megjelenésének
volt köszönhető. Végül az internetes kommunikációnak
köszönhetően elérkezett a másodlagos írásbeliség korszaka, amelyet az írott kommunikáció hatókörének kiszélesedése jellemzi.
Az internet mindennapos használata új készségek magas szintű működtetését követeli meg tőlünk: napjainkban
életünk szinte minden területén szükséges az információs írástudás. Ez persze nem azt jelenti, hogy a „hagyományos” írástudás – a kommunikációs helyzetnek megfelelő
írott szövegek alkotása, magas szintű szövegértési és -értelmezési képesség – elavulttá, haszontalanná vált volna.
Az információs írástudás nem mást, hanem többet jelent
a korábban elvárt írástudási készségekhez képest. Részét
képezi az infokommunikációs technológiák használata, a
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számítógépes szövegszerkesztés, az internetes adatbázisok használatára való képesség, valamint a gyors és hatékony információkeresés is.
Az internet által nyújtott lehetőségek alapvetően
meghatározzák életünket. Egyrészt a közösségi médiához kapcsolódó programok (pl. Skype, Facebook, Twitter,
Viber) és az egyre könnyebben hozzáférhető technikai
eszközök segítségével két (vagy több) egymástól távoli ember közötti olyan kapcsolat hozható létre, amely
már-már a közvetlen kommunikáció meghittségének
érzetét nyújtja. Másrészt az interneten elérhető információk lenyűgöző gazdagsága nap mint nap a tanulás,
művelődés, ismeretszerzés minden korábbinál gyorsabb,
hatékonyabb módját nyújtja számunkra. A sok lehetőség
ugyanakkor számos veszélyt is rejt. Az internet tudatos
használata és a felmerülő veszélyek felismerése ma már a
műveltség fontos részét képezi.

Az internethitelesség

A szinte korlátlan számban elérhető információk közül egyre nehezebb kiválasztani a megbízhatókat; egyre nagyobb
szerepe van tehát annak a képességnek, hogy meg tudjuk
különböztetni a hiteles forrásokat a nem hitelesektől.

Meglepően sokan nincsenek tudatában annak, hogy az interneten elérhető információk hitelességét nem ellenőrzi
senki (ezért terjedhetnek el könnyen különféle rémhírek, illetve ezért örvendenek töretlen „népszerűségnek” a hamis
információkkal való pénzgyűjtési-csalási akciók). Fontos
tudni, hogy mindig a felhasználó érdeke és kötelessége,
hogy meggyőződjön az információk valódiságáról.

A személyiség védelme

Közhelyesnek gondolhatjuk, de igaz: ami egyszer felkerült az internetre, az ott
is marad. Igaz ez a különféle kommunikációs szoftverek
használatára is, főleg az írott kommunikációra. Ügyeljünk
tehát arra, hogy ne adjunk ki privát, titkos vagy az azonosításunkat lehetővé információkat idegeneknek – nem tudhatjuk, hogy a beszélgetőtársunk, aki állítólag Angliában
él, valójában nem a sarki internetkávézóból kérdezi-e lakcímünket, és várja, hogy üresen maradjon a lakás.
Az internetre felkerülő információ nemcsak kitörölhetetlen, hanem nagyon könnyen „lehallgatható” is. Az illetéktelenek birtokába jutott információkkal vissza is élhetnek! Mindig nagyon fontos tehát mérlegelnünk, hogy mi
az, amit nyilvánossá teszünk magunkról.
Az internet kiváló eszköz az emberek összehozására,
ugyanakkor ellentétek szítására és mélyítésére is felhasználható. Mára sajnálatos módon az internet agresszív, háborús eszközként történő alkalmazása is terjedőben van
– az embereket és hatóságokat foglalkoztatja a cyberterror
veszélye.

A nyilvánosság és a jog Az internet térhódítása a
hagyományos morális problémák mellett egy sor további
etikai kérdést is felvet, például a magánszféra védelme,
az adatok biztonsága és bizalmassága, a szerzői jogok és
a szellemi tulajdonjog, a pornográfia, a gyűlöletszító weboldalak, a híresztelések és a rágalmak hírként való terjesztése.
Ahhoz, hogy az újonnan felmerült kérdésekre megnyugtató válasz születhessen, nemzetközi egyetértésre és
szabályozásra van szükség. Tisztázni kell például a magánszféra megvédésének lehetőségeit anélkül, hogy az megakadályozná a bűnözők felkutatását.
Manapság az egyik legfontosabb feladat a szerzői jogok és a szellemi tulajdon védelme. Attól, hogy valamilyen tartalom (kép, szöveg, zene) felkerült a netre, még

nem lesz automatikusan mindenkié, ugyanúgy, ahogy a
boltból sem hozzuk el fizetés nélkül a könyveket. A zenék,
filmek, könyvek illegális megosztásával, letöltésével éppen
azok ellen követünk el bűncselekményt, akik általunk értékesnek, élvezetesnek talált alkotásokat hoztak létre.
Internetes kommunikációnk során (is) feltétlenül szükséges a kulturális érzékenység szem előtt tartása és a
mások értékeivel és meggyőződésével szembeni tisztelet.
A törvények által szankcionált magatartásformák (gyűlöletbeszéd, tiltott önkényuralmi jelképek, másokat sértő
megnyilvánulások és képek használata, becsületsértés, rágalmazás) az internet nyújtotta személytelenség leple
alatt is tilosak és büntetendők.

Írás vagy beszéd? A világhálón a felhasználók a
legtöbb helyzetben a spontán beszélt nyelvhez hasonlóan
formálják meg írott szövegeiket. Az internetes írott kommunikáció (pl. magánjellegű e-mail, chat, Twitter- és Facebook-posztok) során
• gyakran írunk személyes, bizalmas témákról,
• többnyire bizalmas, informális stílust használunk,
• kevésbé figyelünk a helyesírásra,
• kevesebb figyelmet fordítunk a mondatok és a szöveg
szerkesztettségére,
• gyakran használunk rövidítéseket és emotikonokat.
Az internethez köthető írott szövegek többsége tehát
mintegy átmenetet képez az írott és a szóbeli kommunikáció között. Ennek okai a kommunikációs helyzet
sajátossága, amely a közvetlen szóbeli kommunikációra
emlékeztet:
• a hagyományos írásbeliséghez képest több és gyorsabb lehetőség van visszajelzésre;
• a hagyományos írásbeliséghez képest gyakran (és
többnyire) csupán rövid időre lépünk kapcsolatba másokkal.
Az internetes spontán szövegek köztes kommunikációs műfajainak sajátosságait ezért írott beszélt nyelvnek
vagy újszóbeliségnek nevezhetjük.
Mivel életünkben az írott kommunikáció internetes,
átmeneti formái meghatározó szerepet játszanak, a korábbinál nagyobb figyelmet és energiát kell fordítanunk a
„hagyományos”, formális, tervezett szövegtípusok megalkotásának elsajátítására.

Kérdések, feladatok
1. Töltöttél már fel olyan tartalmat (akár képet, akár
szöveget, akár zenét) az internetre, amelynél rosszul
érintene, ha valaki más a sajátjaként tüntetné fel?
2. Hozzatok egy-egy érvet a következő állítások mellett
és ellen!
a) A kommunikációt elősegíti az, hogy az internetes
műfajokban kisebb hangsúly kerül a nyelvhelyességre, szerkesztettségre.

b) Színesíti a kommunikációt, hogy van egy, az írásbeliség és szóbeliség közötti műfaj.
c) Az internetes kommunikáció árt a nyelvi igényességnek.

3. Gyűjtsetek olyan internetes kommunikációs helyzeteket, amelyekben fontos, hogy ügyelj a pontos,
szabatos, nyelvileg helyes fogalmazásra!

103

4. a) Alkossatok párokat! Gyűjtsetek olyan kifejezéseket, rövidítéseket, amelyeket ti is gyakran használtok chatelés, e-mailek és SMS-ek írása során!
Fogalmazzatok velük néhány mondatot, majd
mutassátok meg egy idősebb családtagotoknak!
Figyeljétek meg, mennyire volt érthető számára
az általatok adott szöveg! Pároddal közösen beszéljétek meg tapasztalataitokat!
b) Mutassátok be röviden eredményeiteket az osztály számára!

7. „Kerüljön be a netnyelv a hivatalos nyelvhasználatba.”
Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport készüljön
érvekkel a felvetés mellett, a másik ellene. A 2-3 perces felkészülés után a két csoport ismertesse álláspontjait! Vitassátok meg a kérdést!

5. Milyen hangulatot, érzelmet fejeznek ki a következő
jelek? Nevezd meg pontosan a jelentésárnyalatokat!
:)
:O
:P
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>:(
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:/
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:’(
^-^

:-*
<3

6. Milyen köszönési formákat használtok írásban és milyeneket élőszóban? Gyűjtsétek össze egy fürtábrán,
majd beszéljétek meg, van-e köztük olyan, amelynek használatát csak bizonyos helyzetekben tartjátok elfogadhatónak!

8. Gyűjts össze olyan öt különböző típusú képet, üzenetet, tartalmat, amelyet biztos, hogy nem célszerű
megosztani az interneten!

Gyakorlás
„Felvetődhet a kérdés, hogy a digitalizációhoz kapcsolódó nyelvi változások, a digilektus jellegzetességei megjelennek-e a számítógéptől és okostelefontól független nyelvi környezetben: kézírásban vagy szóbeli társalgás
során. Az informális, de kézzel írt üzenetekben, például az órai levelekben (dialóguslevelekben) egyértelműen
kimutathatók a csetelés sajátosságai: többek között a rövidítések, az emotikonhasználat írásjelek mellett vagy
helyett, a tabutörő szavak leírása vagy kicsillagozása. Hivatalos szövegekben ritkábban fordulnak elő ezek – bár
egy-egy diákdolgozatban már megjelentek emotikonok és egyes rövidítések. Ezeken kívül diákok társalgásában
olykor hallható egy, betűként kiejtett XD (nevetésre utaló emotikon), LOL (’hangosan felnevet’) vagy OMG (’ó istenem’, óemgéként vagy óemdzsíként kiejtve).
A nyelv folyamatosan változik, és ifjúsági nyelv is létezett a digitális technika előtt – mindezzel korábban is
számolni kellett. A fiatalok nem használnak teljesen új nyelvet az idősebbekhez viszonyítva, bár találhatunk olyan
témákat – gondoljunk a számítógépes játékokra vagy akár egyes, nem a legnépszerűbb közösségi oldalakra –,
amelyekről beszélve az azokkal nem foglalkozók nem érthetik meg a használókat: egyrészt mivel hiányzik a háttérismeretük, másrészt pedig nem ismerik a témakörhöz tartozó, sajátos szókincset.”
(Veszelszki Ágnes: Netspeak, e-nyelv, digilektus. Netnyelvészeti áttekintés – részlet. Forrás: e-nyelv.hu)

1. Hol mutathatók ki a chatelés sajátosságai az internetes használatán kívül?
2. Vitassátok meg, szerintetek milyen helyzetekben használhatók az újszóbeliségre jellemző nyelvi sajátosságok!
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Összefoglalás

A kommunikáció
A kommunikáció olyan folyamat, amelyet valamilyen információ átadásaként határozhatunk meg. Az adó
(feladó) átad egy információt a vevő (címzett) számára. Az átadott információt üzenetnek nevezzük, amelynek
célba érkezését visszacsatolás követi. Előfordulhat, hogy a visszacsatolás elmarad, de sokszor ezt az elmaradást, a
csendet is értelmezhetjük visszacsatolásnak.
Az üzenet megértéséhez, annak biztos célba éréséhez szükség van egy olyan kódra, amelyet mindkét résztvevő ismer, valamint a csatornára, amely segítséget nyújt az üzenet közvetítésében.
A kommunikáció további fontos tényezője a kontextus (beszédhelyzet). Ez többféle elemet rejt magában:
az adó és a vevő kapcsolatát, az adó és a vevő világról alkotott tudását, valamint a környezetet (tér, idő, alkalom/
helyzet stb.). A kontextus elemei mind az adót, mind a vevőt befolyásolják.
Ha az üzenet célba érése vagy megfelelő értelmezése akadályba ütközik, kommunikációs zavar jön létre. A zavar
okát zajnak nevezzük attól függetlenül, hogy valódi zajról vagy más zavaró tényezőről van-e szó. A zaj fakadhat a
kommunikációs folyamat bármely tényezőjéből, például a mindkét fél által ismert kód hiányából, az adó és vevő
sajátosságaiból, a beszédhelyzet vagy a csatorna jellegzetességeiből is.
A kommunikáció közben különböző szándékok vezérelnek bennünket. Ezeket a kommunikáció funkcióinak nevezzük. Típusai közé tartozik a tájékoztató, a kifejező, a felhívó, a kapcsolattartó, az értelmező, az esztétikai, valamint az identitásjelző funkció. Ezek közül gyakran több is tetten érhető egy-egy megnyilatkozásban.

A kommunikáció formái
A kommunikáció formáit különféleképp csoportosíthatjuk. Az egyik szempont az információáramlás iránya,
ez alapján lehet egyirányú vagy kétirányú a kommunikáció. A másik megkülönböztetési lehetőség a résztvevők közötti kapcsolat. A közvetlen kommunikáció során a felek azonos térben és azonos időben vannak
jelen, míg a közvetett kommunikáció során a felek között térbeli/időbeli távolság van. A résztvevők száma
alapján a kommunikáció lehet személyes és csoportok vagy intézmények közötti, ezen belül fontos kiemelni
a tömegkommunikációt. Aszerint, hogy melyek azok az érzékszervek, amelyekkel felfogjuk az üzenetet, megkülönböztetünk vizuális (látásra ható), vokális (hanggal történő), kinezikus (mozgásos, térrel történő),
szaglással történő, ízleléssel történő, valamint tapintással történő információátadást.
Az emberi kommunikációban hatalmas szerep jut a nyelvnek. A nyelvi vagy más szóval verbális kommunikáció auditív formája a beszéd, vizuális formája pedig az írás. A nyelv bonyolult, összetett üzenetek átadására
ad lehetőséget. A nonverbális üzenetek kevésbé összetettek, mint a nyelviek, azonban igen fontosak lehetnek.
A nonverbális kommunikáció körébe tartoznak azok az üzenetek, amelyeket testünkkel – testtartásunkkal, mozdulatainkkal, arckifejezésünkkel – adunk át. A nem nyelvi jelek típusai közé tartozik a mimika (arckifejezéseink),
a gesztusok, a testbeszéd, a térközszabályozás, a megjelenésünk (ruházatunk, ékszereink, hajviseletünk stb.).

A tömegkommunikáció
A tömegkommunikáció csoportok között végbemenő kommunikációs forma, amely tömegkommunikációs eszközök segítségével valósul meg. A tömegkommunikációs eszközöket médiumoknak, összességüket
pedig médiának nevezzük. A médiumok közé tartozik a sajtó, a rádió, a televízió, valamint az internet. A sajtó
vizuális (képi), a rádió auditív (hangzó), a televízió pedig audiovizuális (hangzó-képi) tömegkommunikációs eszköz. A médiának fontos szerepe van a tájékoztatásban, az ismeretterjesztésben, a tudomány eredményeinek
elérhetővé tételében, az erkölcsi és kulturális értékek közvetítésében, a szórakoztatásban. A tömegkommunikációval kapcsolatban fontos számunkra a médiatudatosság, média üzeneteinek felismerése, megfelelő értelmezése, a veszélyek elkerülésére való törekvés.
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A sajtóműfajok
A sajtótermékek a megjelenés rendszeressége szerint napilapok, hetilapok, kéthetente, havonta vagy rendszertelenül megjelenő újságok. Rendszerezhetjük ezeket a megjelenés, terjesztés helye, köre szerint is: országos, helyi, regionális, intézményi újságokat különböztethetünk meg. Megjelenési módja alapján megkülönböztetjük az elektronikus és a nyomtatott sajtót. Nagyon fontos a különféle lapok tartalom szerinti csoportosítása:
vannak politikai-közéleti, szórakoztató, tudományos, irodalmi, valamint vegyes lapok. A célközönség alapján lehetnek például időseknek, fiataloknak, lányoknak, nőknek, férfiaknak, sportolóknak, síelőknek, kertészeknek stb.
szóló lapok. Nyelv alapján egy- vagy többnyelvű sajtótermékeket különböztetünk meg.
A sajtóműfajok egyik típusa a tájékoztató (információs) műfajoké, amelyek a közvéleményt foglalkoztató
információkat közvetítenek (pl. hír, közlemény, tudósítás, szemle). A másik a véleményközlő (publicisztikai) műfajok csoportja, amelyekben a közvélemény érdeklődésére számot tartó információk mellett nagy teret kap az
újságíró véleménye, a tények értelmezése (pl. cikk, kommentár, glossza, nyílt levél, olvasói levél, kritika). A véleményközlő műfajokban a tényközlőeknél hangsúlyosabban jelenik meg az olvasó befolyásolásának szándéka.
Vannak olyan műfajok, amelyekben a tájékoztatás és a véleményközlés egyaránt fontos szerepet játszik, ezeket
átmeneti műfajoknak nevezzük (pl. riport, interjú).

A rádiós és televíziós műfajok
A rádióadóknak és a tévéadóknak is két alapvető típusát különböztetjük meg: a közszolgálati (állami finanszírozású), valamint a kereskedelmi adókat. A sugárzott műsorok tartalma alapján pedig a rádióadók, valamint a
televíziós csatornák lehetnek egyprofilúak (egy-egy témához kötődő műsorokat sugárzók) vagy többprofilúak
(sokféle témájú műsorok). A rádióműsorok hírműsorok, zenei műsorok, beszélgetős műsorok, egyes társadalmi csoportoknak szóló műsorok (pl. korosztályi műsorok, rétegműsorok, kisebbségi műsorok, vallási műsorok), művészeti (pl. irodalmi) műsorok, szórakoztató műsorok (pl. rádiókabaré), sportműsorok, folytatásos
műsorok (pl. rádiójátékok) és magazinműsorok (pl. külpolitikai magazinműsorok). A televíziós műsoroknak hét
nagy csoportját különböztetjük meg: információs műsorok, filmműsorok, kulturális/oktató műsorok, gyerekműsorok, sportműsorok, szórakoztató és promóciós műsorok.

Internet és kommunikáció
Az internetes kommunikáció sajátossága, hogy a felhasználók a legtöbb helyzetben a spontán beszélt nyelvhez hasonlóan formálják meg írott szövegeiket. Ennek jelei, hogy a felhasználók az internetes írott kommunikáció (pl. magánjellegű e-mail, chat, Twitter- es Facebook-posztok) során többnyire bizalmas, informális stílust
használnak, kevésbe figyelnek a helyesírásra, kevesebb figyelmet fordítanak a mondatok és a szöveg szerkesztettségére, gyakran használnak rövidítéseket és emotikonokat. Az írott szövegek többsége tehát mintegy átmenetet képez az írott és a szóbeli kommunikáció között. Az internetes spontán szövegek köztes kommunikációs műfajainak sajátosságait ezért írott beszélt nyelvnek vagy újszóbeliségnek nevezhetjük.

1. Ábrázold gondolattérképen a kommunikáció formáit!
2. a) A kép segítségével mutasd be a nonverbális
kommunikáció típusait, jellemezd őket!
b) Azonosítsd a képen a kommunikáció tényezőit!
c) Írj olyan párbeszédet a kép alapján, amelyben legalább három kommunikációs funkció megvalósul!
3. Készíts T-táblázatot a tömegkommunikáció előnyeiről és hátrányairól!
4. Készíts egy olyan háromperces bemutatót, amelyben néhány példán keresztül bemutatod az újszóbeliség jellemzőit!

106

Gazdagítsd tudásod, kutass a világhálón!

Anyanyelvápolók Szövetsége • www.anyanyelvapolo.hu

Digitális Tankönyvtár • www.tankonyvtar.hu

Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda • www.e-nyelv.hu

Languages in danger • http://hu.languagesindanger.eu

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet
Itt megtalálhatod az érvényben lévő helyesírási szabályokat és az online helyesírás ellenőrző program is segítségedre lehet!
• www.helyesiras.mta.hu
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A Magyar Nyelv Múzeuma • www.nyelvmuzeum.hu

Édes Anyanyelvünk folyóirat

• http://edesanyanyelvunk.anyanyelvapolo.hu

Petőfi Irodalmi Múzeum • www.pim.hu

Magyar Irodalmi Emlékházak • www.mire.hu

Magyar Elektronikus Könyvtár • www.mek.oszk.hu

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

Médiaklikk.hu – archívum • www.mediaklikk.hu/mediatar

• www.mandarchiv.hu

108

Országos Széchényi Könyvtár • www.oszk.hu

Nyelvi és kommunikációs enciklopédia
JELEK ÉS JELRENDSZEREK

A nyelv
Az ember által kommunikációra használt jelrendszer.
A jel
Általunk érzékelhető dolog, amely valamilyen információt
hordoz, jelentése van.
A jel keletkezése szerint lehet természetes jel (mint a villámlás, ami vihart jelez), vagy közmegegyezésen alapuló,
azaz konvencionális jel. A jelek többsége mesterséges jel
(pl. közlekedési táblák, a nyelvi jelek).
A jelek három részből állnak. Az egyik a jelölő, amit érzékelünk, ez a nyelvi jelek esetében a hangsor vagy annak
írott képe. A jelölt a hozzá kapcsolt fogalom (elvont és általános), valamint a jeltárgy, az a valóságdarab, amire a jel
használata során utal.
A rendszer elemekből és rájuk vonatkozó szabályokból áll.
A jelrendszer olyan rendszer, melynek elemei jelek.
A nyelv olyan jelrendszer, amely részrendszerekből,
rendszerszintekből épül fel.
Rendszerszintekből hármat különböztetünk meg: a
fonémák, a morfémák (szóelemek) es a szintagmák (szószerkezetek) szintjét.
A fonémák a nyelv legkisebb elemei, magukban nincs
jelentésük, de belőlük épülnek fel a morfémák.
A morfémák a legkisebb nyelvi jelek, azaz jelentéssel
rendelkező elemek. Ezek alkotják a nyelvben előforduló
szóalakokat, melyek tőből, képzőkből, jelekből és ragból
állhatnak.
A szintagmák szóalakok összekapcsolódásából jönnek
létre. Lehet köztük alá- vagy mellérendelő viszony.
Hangalak és jelentés
A nyelv fizikai megjelenése (hangalakja) és elvont tartalma (jelentése) között sokféle kapcsolat létrejöhet. Ezt a
viszonyrendszert hangalak és jelentés kapcsolatrendszerének nevezzük. Esetei:
• többjelentésű szó (ha a jelentések összefüggnek egymással)
• azonos alakú szó (ha a jelentések nem függnek össze
egymással)
• rokon értelmű szó (ha a jelentések hasonlóak vagy azonosak)
• ellentétes jelentésű szó (ha a jelentések ellentétesek
egymással)
• hasonló alakú szó (amelyen belül esetenként a jelentés
ugyanaz [alakváltozatok], esetenként teljesen különböző [alakpárok])
• hangutánzó szó (amely élőlények, tárgyak természeti
jelenségek hangját utánozza)
• hangulatfestő szó (amely cselekvés vagy tulajdonság
hangulatát érzékelteti)
• jelentésmező (az egymással logikai vagy asszociatív
kapcsolatban álló szavak hálója)

A HANGOK

Beszédhangok
A hang érzékszerveinkkel érzékelhető természetes vagy
mesterséges eredetű fizikai jelenség. A beszédhang a
hangok halmazán belül értelmezendő szűkebb halmaz.
A fonéma a nyelv legkisebb, jelentéssel nem rendelkező
egysége, a beszédhang absztrakciója (csak elvontságában
létező, teoretikus formája). A beszédhangokat a beszélőszervekkel hozzuk létre (tüdő, légcső, gégefő, hangszalagok, garatüreg, ínyvitorla, orrüreg, szájüreg).
Mássalhangzók
Azok a beszédhangjaink, amelyeknél a kiáramló levegő
akadályba ütközik (az ajkakba, a fogakba, a szájpadlásba
vagy a nyelvbe).
Csoportosításuk:
• hosszú és rövid,
• zöngés és zöngétlen,
• különféle helyeken képzett (ajakhang, foghang stb.),
• különféle módokon képzett (réshang, zárhang stb.).
Az egymás mellé kerülő mássalhangzók többféleképpen
hathatnak egymásra (mássalhangzótörvények):
• mássalhangzó-kiesés (háromból a középsőt nem ejtjük)
• mássalhangzó-rövidülés (a rövid mellé került hosszút
röviden ejtjük),
• összeolvadás (mindkettő eltűnik, és helyettük egy harmadikat ejtünk),
• teljes hasonulás (az egyik azonossá lesz a másikkal),
• részleges hasonulás (az egyik hasonlóvá lesz a másikhoz).
Magánhangzók
Azok a beszédhangjaink, amelyeknél a kiáramló levegő
nem ütközik akadályba, s amelyeket önmagukban ki tudjuk ejteni.
Csoportosításuk:
• rövid és hosszú,
• ajakkerekítéses és ajakréses,
• mély (hátrahúzott nyelvvel képzett) és magas (előretolt
nyelvvel képzett),
• alsó, középső vagy felső nyelvállású.
Az egyazon szóban szereplő magánhangzók hatnak egymásra (magánhangzó-törvények):
• hangrend: régi szavain vagy csak mély, vagy csak magas
hangokból álltak,
• az illeszkedés: mély hangrendű szóhoz mély toldalék,
magashoz magas járul, ha többalakú a toldalék (némelyik pedig az ajakműködés szerint is illeszkedni tud),
• hiátustörvény: a torlódó magánhangzók közt ejtéskönynyítő j szerű hangot ejtünk .

A SZÓELEMEK

Szóelemek
• morféma: A nyelv legkisebb önálló alakú és jelentésű
eleme (két típusa: tőmorféma, toldalékmorféma).
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• képző: olyan toldalékmorféma, szót képez, és megvál-

toztathatja a szófajt is.
• jel: olyan toldalékmorféma, amely nem hoz létre új szót,
csak módosítja a jelentést.
• rag: olyan toldalékmorféma, amely a szónak a szószerkezetben vagy mondatban szereplő többi szóhoz való
viszonyát jelzi.

A SZÓFAJOK

A szófajok
A szófaj nem egy nyelvi szint elemének a megnevezése,
szemben a fonémával (≈beszédhang) és a morfémával
(≈szóelem), hanem a szótövek képességek szerinti csoportosítása. Egy-egy szófaji csoportba olyan tőmorfémákat
sorolunk, melyek felhasználási lehetőségei toldalékolhatóság, mondatbeli viselkedés és jelentés alapján hasonló.
Alapszófajok
Önállóan mondatrészi szerep betöltésére alkalmas szavak.
Ige
Mindig állítmány a mondatban, időjelet, módjelet és személyragot mindig hordoz legalább zéró formában, kifejezhet cselekvést, történést, létezést.
Főnév
Alany, tárgy, határozó, birtokos jelző lehet önállóan a mondatban, a névszó-igei állítmány része lehet, mindig hordoz
magán esetragot és számjelet legalább zéró formában,
megnevezésre alkalmas.
Melléknév
Jelző, határozó lehet önállóan a mondatban, a névszói-igei
állítmány része lehet, fokjelet, határozóragot hordozhat,
tulajdonságot fejez ki.
Számnév
Jelző, határozó lehet önállóan a mondatban, a névszói-igei
állítmány része lehet, fokjelet, határozóragot hordozhat,
mennyiséget fejez ki.
Névmás
Alany, tárgy, határozó, jelző lehet a mondatban. A névszókat helyettesítő névmás névszó-igei állítmány része lehet,
mindig hordoz magán esetragot és számjelet legalább zéró
formában. A határozószót helyettesítő névmás ragtalan.
Határozószó
Mindig határozó a mondatban, ragtalan, a cselekvés körülményeire vagy a cselekvő állapotára utal.
Igenevek
Igéből képzővel jön létre. Mindegyik igenévnek lehet határozói bővítménye, ha tárgyas igéből képzett igenév, akkor
tárgya is.
A főnévi igenév a -ni/-ani/-eni/-nni/-nn/-n/-an/-en alakváltozatú képzővel hozható létre. Alany, tárgy, határozó és
birtokos jelző szerepét töltheti be, összetett jövő idő esetén
az állítmány része, személyragozható.
Minden melléknévi igenév jelző lehet a mondatban, rag segítségével ritkábban határozó, a névszói igei állítmány részei
is lehetnek olykor, fokjelet kaphatnak, de ez nem jellemző. A
folyamatos melléknévi igenevet az -ó/-ő képző hozza létre, a
befejezett igenevet a –t/-tt/-ott/-ött/-ett, a beálló melléknévi
igenevet az -andó/-endő képzőkkel alkothatjuk meg.
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A határozói igenevet a –va/-ve és -ván/-vén képzők hozzák létre. Kizárólag határozó lehet a mondatban, toldalékot
nem vesz fel.

Viszonyszók
Önállóan nem lehetnek mondatrészek és tagolatlan tagmondatok se.
Segédige
Az névszói-igei állítmány igei része. Feladata a mód és időjelek, illetve a személyragok hordozása.
Névutó
Szerepe hasonló a rag feladatához, a hozzá tartozó főnevet, névmást alkalmassá teszi a határozói szerep betöltésére. A ragtól alapvetően abban tér el, hogy hangtanilag nem
alkalmazkodik főnevéhez, névmásához.
Igekötő
Az ige jelentését erőteljesen megváltoztatja, ebből a szempontból hasonló a képzőkhöz, de alakilag nem alkalmazkodik az igéhez, illetve a mondatban több szó is elválaszthatja az igétől, tagolt, hiányos mondatként önállóan is
állhat. Utalhat a cselekvés térbeli, időbeli lefolyására.
Névelő
A névelő kitételével, megválasztásával jelzi a beszélő, hogy
a névelőt követő főnévi szerkezetben megnevezettet ismertnek tekinti-e. Ha ismertnek tekinti, akkor határozott
névelőt választ, ha nem, akkor határozatlant vagy nem tesz
ki névelőt.
Kötőszó
Szavakat, mondatrészeket, tagmondatokat vagy egész
mondatokat kapcsol össze, kifejezi a köztük lévő logikai
viszonyokat.
Szóértékű módosítószó
A mondatban megfogalmazottak igazságértékét megváltoztatja, megkérdőjelezi, megerősíti. Tagadás, tiltás,
bizonytalanság, megkérdőjelezés, óhajtás kifejezésére alkalmas.
Mondatszók
Önállóan nem lehetnek mondatrészek, mondatrész részei
sem lehetnek, de tagolatlan tagmondatot alkothatnak.
Indulatszók
• A Kapcsolattartás mondatszavai
A köszönések (Szia!, Pá-pá!), a társalgást szervező, a szó
átadását-átvételét irányító szavak: (á, ühüm, ja-ja), az
akarat kifejezésére szolgáló szavak (pszt, nesze), a mutató mondatszók (lőn, íme) tartoznak ide.
• A hangutánzó mondatszók
Élő és élettelen keltette hangok utánzására kialakított
egyezményes szavak (háp-háp, reccs, ha-ha, züm-züm).
Mondatértékű módosítószók
A véleménynyilvánítás tömör eszköze. Alkalmas megkérdőjelezés (vajon), megerősítés (persze), óhaj (bárcsak) és
határozatlanság (esetleg) kifejezésére.
Szóalkotási módok
• mozaikszó (betűszónál a szavak első betűiből, szóöszszevonásnál a szavak hosszabb-rövidebb betűcsoportjaiból alkotott új szó)

• elvonás (ha egy szóelem eltüntetésével hozunk létre új

szót)
• szóhasadás és szóalakhasadás (ha ugyanazon szó több
szóalakjához több különböző jelentés kapcsolódik, ennek tőalaki előfordulásakor szóhasadásról, a toldalékolt
formák elkülönülésekor pedig szóalakhasadásról beszélünk)
• szóképzés (amikor képző változtatja meg a jelentést)
• szóösszerántás és szóvegyülése (két szó elemeinek öszszevegyítése, amelyeknél ha rokon értelműekről van
szó, szóvegyülésről, ha független jelentésűekről van
szó, szóösszerántásról beszélünk)
• szórövidülés (a szó helyett annak megrövidített és esetleg továbbképzett alakját mondjuk)
• népetimológia (idegen szót már meglévő, ismert szavakhoz tesszük hasonlóvá)
Összetett szó
Előtagból és utótagból létrehozott új szó, amely lehet szerves és szervetlen összetétel; a szerves lehet alárendelő és
mellérendelő.

A SZÓSZERKEZETEK

Szószerkezetek
A szószerkezet a szavaknál nagyobb, a mondatnál kisebb
egység, amely lehet alárendelő, ha felismerhető az alaptag
és bővítmény, vagy lehet mellérendelő, ha a szószerkezet
tagjai egyenrangúak.

A MONDATOK TÍPUSAI

Mondatok
A mondat a beszéd legkisebb lezárt, kerek egészet alkotó,
önálló egysége.
Szerkezete szerint lehet tagolt vagy tagolatlan, minimális vagy bővített mondat, egyszerű vagy összetett. Modalitás szerint lehet kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító, óhajtó.
Az alárendelő összetett mondatban főmondat és annak
alárendelt mellékmondat ismerhető fel. Mellérendelő az
összetett mondat, ha egyenrangú tagmondatokból áll.
Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatról beszélünk, ha a
mellékmondat a mondatrészkifejtő szerep mellett valamilyen sajátos jelentéstartalmat is kifejez (hasonlító, feltételes stb.).

A KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikáció típusai
• közvetlen vagy közvetett (aszerint hogy egy térben, egy
időben tartózkodnak-e a partnerek a közlésfolyamat során)
• egyirányú vagy kétirányú (aszerint, hogy oda-vissza,
váltakozó irányú-e a kommunikáció; van-e lehetőség
válaszüzenetre, válhat-ea címzett feladóvá)
• két fő csoportja kommunikációnknak a verbális (nyelvi
jelekkel történő és a nonverbális (nem nyelvi jelekkel
történő kommunikáció)
A kommunikáció tényezői
• feladó (aki beszél, ír, üzen stb)
• címzett (akinek szánják az üzenetet)

• üzenet (a közlés tartalma)
• csatorna (az üzenetet továbbító közeg: levegő, telefon
stb.)

• kód (a közléshez felhasznált jel)
• közös nyelv (a közös kódrendszer és annak felhasználási
módja)

• közös valóság (amelyhez a közlés kapcsolódik, és amely
nélkül nem létezhet közlés)

• közös előismeret (aminek hiányában csak igen részleges lehet a megértés)

• közös előzmény (amire az aktuális közlés támaszkodhat,
visszautalhat)

• beszédhelyzet (amely magát a tartalmat is befolyásol-

ja például azzal, hogy privát közegben hangzik-e el a
mondat vagy nagy nyilvánosság előtt)
• zaj (a kommunikációt gátoló tényezők, zavaró körülmények, interferáló egyéb kommunikációs folyamatok
összessége)
A kommunikáció céljai és funkciói
Közlésünk célja a közlés fázisainak megfelelően az adott
szakaszban előbb kapcsolatteremtő, majd kapcsolatfenntartó, végül pedig kapcsolatzáró.
Közlésünk funkciója esetről esetre más és más, például:
• tájékoztató,
• kifejező,
• felhívó,
• esztétikai,
• értelmező (metanyelvi),
• kapcsolattaró (fatikus),
• identitásjelző,
A tömegkommunikáció: csoportok között végbemenő kommunikációs forma, amely tömegkommunikációs
eszközök segítségével valósul meg. A tömegkommunikációs eszközöket médiumoknak (sajtó, rádió, televízió, internet), összességüket pedig mediának nevezzük.
Sajtóműfajok
A sajtó a tömegkommunikáció hagyományos, papírra
nyomtatott formája (újság), szemben az újabb elektronikus sajtóval. Három fő típusát különböztetjük meg: tájékoztató, véleményközlő és átmeneti (tájékoztató és véleményközlő jellemzők keverednek bennük).
Tágabb értelemben azonban használjuk az internetes
tömegkommunikációra is. Az alábbi sajtóműfajok mindkét
formában jelen vannak.
• ismertetés és kritika (az előbbi inkább ismertető-ajánló
az utóbbi inkább értékelő írás egy műről, produkcióról)
• cikk (tények és vélemények együtt)
• riport (esemény, személy bemutatása a helyszínen)
• interjú (beszélgetés egy személlyel)
• nyílt levél (közérdekű témáról konkrét személynek, de
közzétéve)
• olvasói levél (laikus hozzászólás)
• glossza (ironikus, csattanós vélemény valós jelenségről)
• hír (pontos, naprakész, rövid, objektív tájékoztatás tényekről)
• jegyzet (elgondolkodtató, részletező elemzés egy részjelenségről)
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• kommentár (hírmagyarázat)
• közlemény (közérdekű információ közzététele)

Rádiós és televíziós műfajok
A rádióadóknak és a tévéadóknak is két alapvető típusát
különböztetjük meg: a közszolgálati (állami finanszírozasú), valamint a kereskedelmi adókat. A sugárzott műsorok szerint lehetnek egyprofilúak vagy többprofilúak. Számos műsortípust megkülönböztethetünk.
A rádióműsorokat a következő szempontok szerint csoportosíthatjuk:
• hírműsorok,
• zenei műsorok,
• beszélgetős műsorok,
• egyes társadalmi csoportoknak szóló műsorok (pl. korosztályi műsorok, rétegműsorok, kisebbségi műsorok,
vallási műsorok),

• művészeti (pl. irodalmi) műsorok,
• szórakoztató műsorok,
• sportműsorok,
• folytatásos műsorok,
• magazinműsorok (pl. külpolitikai magazinműsorok),

A televíziós műsoroknak hét nagy csoportját különböztetjük meg:
• információs műsorok,
• filmműsorok,
• kulturális/oktató műsorok,
• gyerekműsorok,
• sportműsorok,
• szórakoztató műsorok,
• promóciós műsorok.
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