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I. Ember és nyelv
Nyelv – ember – kommunikáció1.

1.
Melyik az igaz állítás? Jelöld a szöveg alapján!

„Konrad Lorenz nagyon élvezetesen ír az állatok »beszél-
getéséről« a Salamon király gyűrűje című könyvében, de 
ha figyelmesen olvassuk könyvét, kiderül, hogy ez a be-
szélgetés csak elemeiben hasonlít a mi megszokott tár-
salgásainkhoz.

Az állatok között is előfordul, hogy találkozáskor üd-
vözlik egymást; legközelebbi rokonaink, a csimpánzok ta-
lálkozáskor kezet ráznak, és cuppogós puszikat váltanak, 
[…] Ugyancsak gyakori a szándék és a belső állapot jelzé-
se. »Dühös vagyok«, »éhes vagyok«, »menj innen«, »gye-
re ide, szeress egy kicsit« pl. a lehetséges üzenet.

Előfordul, hogy a kommunikáció a külső világról szól, 
az állatok jelezhetnek külső veszélyt, hasznosítható táp-
lálékforrást. De mindennel együtt a lehetséges üzenetek 
száma nagyon kevés, még a legfejlettebb majmok sem 
képesek 20-25 üzenetnél többet váltani.

És ami talán a legfontosabb, az üzeneteket nem tanul-
ják, a jelzések veleszületett tulajdonságok alapján jelen-
nek meg, vagyis az állati kommunikáció világa genetikai 
alapokon nyugszik, és teljesen zárt. […]

Amikor egy állat valamilyen jelzést ad, akkor valamit csi-
nál is… éspedig éppen azt a dolgot, amelyről a jelzést küldi, 
mert az állati jelzés állapotot jelez. Az emberi szó elválhat 
a tettől. Megbeszélhetjük, elképzelhetjük, hogy mit kellene 
csinálni, kiválaszthatjuk a legjobb változatot, előre felkészül-
hetünk akcióink esetleges következményeire. Tervet készít-
hetünk, szerepeket alakíthatunk, feladatokat oszthatunk ki.”

(Csányi Vilmos: Állati kommunikáció – emberi nyelv. 
In: A Villám fényében antológia '95–97. Szerk.: Makara 

György. Hét Matador Kft., Budapest, 1997. 178–180.)

1. Csányi Vilmos munkájának címe:

 

1. Csányi Vilmos munkájának címe:
 Salamon király gyűrűje

 

Salamon király gyűrűje
 A Villám fényében

 

A Villám fényében
 Állati kommunikáció – emberi nyelv

2.  Konrad Lorenz így mutatta be az állatok viselke-
dését:

 
 társalgásban

 

társalgásban
 könyvben

 

könyvben
 beszélgetésben

3.  20-25 üzenetet képesek a (legfeljettebb) maj-
mok váltani:

 
 legfeljebb

 

legfeljebb
 legalább

 

legalább
 pontosan

4.  Az emberi szó elválhat a tettől. Ez azt jelenti, 
hogy:

 

hogy:
 mindig elválik a tettől

 

mindig elválik a tettől
 van olyan eset, amikor elválik a tettől

 

van olyan eset, amikor elválik a tettől
 soha nem válik el a tettől

a) Hogyan tagolhatók a következő emberi jelzé-
sek? Megoldásaidat jelöld rajtuk!

Fault! A játékos kipontozódott.

Hó!

Egy, két, há és… tartsd a ritmust!

b) Milyen kommunikációs helyzetben hangoz-
hatnak el? Írd le őket röviden!

Az emberi
jelzés

A kommunikációs helyzet, 
amelyben elhangozhat

Fault! A játékos 
kipontozódott.

Hó!

Egy, két, há és… 
tartsd a ritmust!

2.
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4.

6.

3. 5.
Mutasd be a kép segítségével a nonverbális 
kommunikáció főbb jellemzőit!

 

Az igekötők eredetileg irányt jeleztek, később az 
irány mellé sorakozott a befejezettséget és célt 
jelölő szerep is. Ma egyre inkább jelentéssűrítő 
szerepben tűnnek fel, és így a nyelvi rendszert 
a komplexitás kifejezőképességének irányába 
tolják el. Értelmezd a következő igekötős igéket! 

lenyúl: lenyúl: 

megvezet: megvezet: 

bekeményít: bekeményít: 

bepánikol: bepánikol: 

rákattan: rákattan: 

kifocizza (az ablakot): kifocizza (az ablakot): 

A következő beszédrészlet egy norvég és egy 
orosz hajóskapitány egyezkedésének részlete, 
akik halat akarnak lisztre cserélni. Közvetítésre 
az angol nyelvet használták.
Válaszodat példákkal is támaszd alá!

„– Mit mond? Engem nem ért.
– Drága, orosz – viszlát.
– Semmi. Négy fél.
– Ad négy, semmi jó.

– Nem, testvér. Hogy nekem elad olcsó? Nagy drága 
liszt Oroszországon ez év.

– Te nem igaz mond.
– Igen. Nagy igaz, engem nem hazudik, drága liszt.
– Ha te vesz – kérem négy pud (kb. 16 kg). Ha te nem 

vesz, akkor viszlát.
– Nem, semmi testvér, kérem dob fedélzetre.”

(Forrás: Dereck Bickerton: Nyelv és evolúció. 
Gondolat, Budapest, 2004. 31.)

Beszélgetés közben figyeljük beszélgetőpartne-
rünk tekintetét is. Bár nehéz feladat, bizonyos 
esetekben pusztán a másik ember szeméből 
is képesek vagyunk megítélni, mit érez, milyen 
hangulatban van. Neked sikerül? 
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7.

A merengőhöz
Laurának 

Hová merűlt el szép szemed világa?
Mi az, mit kétes távolban keres?
Talán a múlt idők setét virága,
Min a csalódás könnye rengedez?
Tán a jövőnek holdas fátyolában
Ijesztő képek réme jár feléd,
S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,
Mert egyszer azt csalúton kereséd?
Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
Ábrándozás az élet megrontója,
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.
Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
A látni vágyó napba nem tekint;
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:
Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.
Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,
Földön honát csak olyan lelheté.
Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:

Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,
Megférhetetlen oly kicsin tanyán;
Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,
Zajától felréműl a szívmagány.
Ha van mihez bizhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben,
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,
A birhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:
Várt üdvöd kincse bánat ára lészen,
Ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz.
Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát;
Úgy térjen az meg, mint elszállt madár,
Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát,
Egész erdő viránya csalja bár.
Maradj közöttünk ifju szemeiddel,
Barátod arcán hozd fel a derűt:
Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,
Ne adj helyette bánatot, könyűt.

                                                   (Vörösmarty Mihály)

Vörösmarty-rap 
A merengőhöz zanza
 
Figyu, minek agyalsz, minek álmodozol,
minek kutatod a jövőt vagy a régit?
A csalódás, az már nincs sehol,
és a félelemből is elég itt!
Tudd meg, cica, itt senki se boldog,
hát te sem járhatsz mindig a fellegekben,
kérlek, te se vetíts, ne mozizz magadban,
hidd el, kicsi, hogy más sem él szebben!
Mi az, mi embert boldoggá tehet?
A stex, vagy a szex, vagy a koksz?
Meresztheted, hogy celeb lehess,
de ha nincs szív benned, hát szívni fogsz.
Ne nézz a napba, ha látni akarsz,
a vágyaid tüzén ne égj el,
nézz körül itt benn, és ne akarj mindent:
elégedj meg szépen a kevéssel!
Fogd, ami megvan, és ne akarj többet,
mert becsap a vágy, nekem elhiheted,
nézz rám, kicsike, és ne keseríts el,
engem vidítson az a szép szemed.

                                                             (Szabó T. Anna)

A nyelv, mivel használják, folyamatosan változik: kisebb-nagyobb mértékben átalakul generációról generá-
cióra. Ezért nem értik olykor a szülők a kamaszokat, és viszont, a kamaszok a szülőket. Ezért változhat meg 
hozzáállásunk régebbi korok szövegeihez, mivel a bennük levő kifejezések elavulhatnak (ez nem jelenti azt, 
hogy maguk a szövegek értéküket vesztenék). A költők nyelvi játékaikban ezt a helyzetet is észreveszik, s a 
nemzedékek nyelvhasználatbeli különbségeit is beleszövik a vers mondandójába.
a) Olvasd el A merengőhöz két változatát! Miben egyezik és miben különbözik a romantika irodalmi nyelve 
és a modern rapesített változat (téma, hangulat, üzenet, szavak, nyelvi klisék, verselés, rímek)?

b) Tudnál hasonlót írni Csokonai A reményhez című verséből? Próbáld meg! Ügyelj a rímekre!
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2.2.

1. 4.

5.2.

3.

a) Keresd ki a szótárból az öböl és a part szó an-
gol megfelelőit! Mi a különbség a magyar és az 
angol szó (szavak) között? Mi lehet az oka?

öböl: öböl:

part: part:

b) Keresd ki a magyar társaság és társadalom 
szavak angol és német megfelelőjét a szótárból! 
Mi a különbség a magyar és az idegen szó (sza-
vak) között? Mi lehet az oka?

társaság: társaság:

társadalom: társadalom:

Milyen szemléleti különbséget tükröz a magyar 
pénzt keres kifejezés német és angol megfelelője?

A nyelv és gondolkodás kapcsolatának válto-
zatosságára világítanak rá a különböző népek 
számfogalmainak vizsgálatai is. A pirahák pél-
dául az egy-kettő-sok számrendszert használják.
Gyűjts példákat a különböző számnyelvek elté-
résére!

Milyen a hopi indiánok időszemlélete? Nézz utá-
na! Gyűjts példákat rá Oravecz Imre: Hopik köny-
ve című művéből (online elérhető a Digitális Iro-
dalmi Akadémia oldalán [www.pim.hu/hu/dia])!

A hopi indiánok időszemléletének
 jellegzetességei

Példák Oravecz Imre Hopik 
könyve című kötetéből

Beszéljétek meg ezt az állítást! Igaznak tartjá-
tok? Hol árnyalnátok, módosítanátok esetleg? 

A társadalmi tagozódást, a társadalomban meglevő 
különbségeket a tiszteletadás különböző formái jelzik, 
befolyásolva a gondolkodást is. Ehhez ad adalékot a kö-
vetkező idézet: „… visszagondolva a 60-as, 70-es évekre, 
úgy tűnik, akkor sokkal szebben beszéltek egymással az 
emberek, nagyobb tiszteletet tanúsítottak egymás iránt. 
Nevelő hatása is volt ennek, ugyanis ha egy fiatal nem 
is használta ezeket a kifejezéseket, s magában meg is 
mosolyogta, a beszéd mögötti értékrenddel naponta 
szembesülhetett. A mai ifjúság már egy teljesen libera-
lizáltnak tűnő világban nő fel, amelyben alig érzékeli a 
társadalmi hierarchiát. Persze ez attól még létezik, de 
csak akkor szembesül vele, amikor falba ütközik.”

(Gellénné Körözsi Eszter: A békésiek nyelvi illemtanából.
In: Nyelvi illem – nagyszüleink kiskorában. Szerk.: Balázs Géza 

– Grétsy László. Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma, Budapest, 2001. 69.

Nyelv és gondolkodás
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Nyelvtípusok3. 3.

1. 2.

3.

A nyelvek leggyakoribb igéi általában rendha-
gyóak; nem úgy toldalékoljuk őket, mint az igék 
többségét. A leggyakoribb igéknek általában 
több alakváltozatuk van, ezek tehát flektáló szer-
kesztésmódúak. 
a) Gyűjtsétek össze az alábbi magyar igék mind-
egyik alakváltozatát! 

van: van:

jön: jön:

megy: megy:

eszik: eszik:

tesz: tesz:

visz: visz:

b) Van-e vanni? Írjatok olyan két megszólalásból 
álló párbeszédet, amelyben a lenni helyett a vanni 
alak fordul elő! 

Fogalmazz meg öt állítást a nyelvtipológiáról!

 

a) Figyeld meg a következő szópárokat! Ezek 
úgynevezett hamis barátok; olyan szópárok, 
amelyek hasonló hangalakúak, azonban részben 
vagy teljesen eltérő jelentésűek az egyes nyel-
vekben. Mik az alábbi idegen nyelvű szavak ma-
gyar megfelelői? 

 novella novel

 sanzon chanson

 smucig schmuzig

 autista autista

 magazin магазин

 cold  caldo

b) Adjátok meg a következő angol szavak magyar 
jelentését! Írjatok mindegyikkel egy-egy monda-
tot! 

pathetic: pathetic: 

transparent: transparent:

actual: actual:

hymn: hymn:

block: block:
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4.

5.

6.
Az a jelző áll a jelzett szóhoz a legközelebb, amely 
a legszorosabban tartozik össze vele. Több jelző 
esetén  az elöl álló jelző vonatkozhat az utána kö-
vetkező egész jelzős szerkezetre is. Így a barátsá-
gos böhöm nagy lila ufó például nem lehet *lila 
böhöm nagy barátságos ufó vagy *böhöm nagy 
lila barátságos ufó. 
a) Állítsátok megfelelő sorrendbe a következő jel-
zőket! Segíthet, ha párokba állítjátok a jelzőket, és 
minden variációban megfigyelitek a sorrendet! 

apró aranyos sárga szőrös kukac

csúnya kerti műanyag nagy osztrák törpe

b) Találjatok ki két hasonló szerkezetet legalább 
négy-négy jelzővel! 

c) Fordítsátok le ezeket a szerkezeteket az álta-
latok tanult nyelvekre! Írjátok le őket a füzete-
tekbe! Figyeljétek meg, hogy mennyire tér el a 
jelzők sorrendje a fordításaitokban!

Miben térnek el a következő névmási alakok a 
köznyelvi alakoktól? Mi köze van mindennek az 
agglutinációhoz?

a)

b)

c)

d)

e)
 

Nemcsak az izoláló nyelvekben, hanem a ma-
gyarban is vannak olyan esetek, amelyekben 
nem toldalékokkal, hanem a szavak sorrendjé-
nek felcserélésével fejezünk ki jelentéskülönbsé-
get. Keress a megadottakhoz hasonló példákat!

aztat

enyimé

engemet

mink

enyémek

eztetet

tiedé

tégedet

tik

tiédek

őtet

mienké

a kicsi fiú aranyos – az aranyos kicsi fiú

Terit nem szeretem. – Nem Terit szeretem.

Terit felkértem tanúnak. – Terit kértem fel tanúnak. 

11_Nyelvtan mf_2017.indd   9 2017. 11. 21.   8:11



10

5.

Nyelvi identitás4.

1.

2.

4.

3.
A Trianonban szétszabdalt magyarságot a nyelv 
és a kultúra azonossága köti össze. 
„Ahogy a gyerekeknek a mese, úgy a nemzeti kö-
zösségnek a maga mitológiája ad egyfajta érzel-
mi összetartozás élményt, s ugyanakkor egyez-
ményes jelrendszert is.” (Gerő András) 
A nemzeti ideológia nyelvi vetülete lehet az a tö-
rekvés, hogy a magyar nyelv eredetét sokan nem 
a finnugor, hanem a török–szittya rokonság kere-
tében vélik megtalálni. Ezek az emberek összeke-
verik a nyelvrokonságot a népek közötti kulturá-
lis kapcsolatokkal és az embertani rokonsággal. 

Keressétek meg a lexikonban a három fogalom 
hátterét, magyarázatát, vitassátok meg a különb-
séget!

Fogalom Meghatározás

nyelv-
rokonság

kulturális 
kapcsolat

embertani 
rokonság

A nyelvi identitás a legtöbb ember számára ott-
honosságot jelent. Azt az érzést, amely hosszabb 
külföldi tartózkodás után elfogja, amikor Ma-
gyarországra érve újra magyar szót hall. Az önki-
fejezés korlátozás nélküli teljességét, a lehetősé-
get, hogy bármit a legszínesebben elmondjunk. 
Hogyan találkoztál ezzel az élménnyel? Mesélj róla!

„A nyelvi identitás jelenti azt is, hogy az, akihez 
szólunk, teljes mértékben megérthet bennün-
ket, és viszont. A nyelvi identitás bizalmat jelent: 
ahogy a természet az emberi vendéget »barát-
ként figyeli.«” (Baudelaire)

Az utazók gyakran mesélik, hogy milyen külön-
leges élmény, ha külföldön tartózkodva egyszer 
csak magyar szót hallanak. Te zavarba jönnél 
vagy örülnél neki?

Egy moldvai magyar nyelvű gyermekújságban az 
ott magyarul tanuló gyerekek írásai olvashatók. 
Keresd ki a következő írásból a számodra ismeret-
len szavakat, járj utána a jelentésüknek. A feladat 
megoldásához használd az Új magyar tájszótárt!

„Csík faluban a búcsú Mária Magdolna napján van, ő őri-
zi a falut. A templomunk is neki van szentelve. A faluban 
van két szobor is. A napján néne Teréz virágokat viszen 
neki, és imádkozik a faluért, hogy legyen egészség és 
békesség mindenkinek. A rokonok és a édesanyám már 
szombaton készítgetik az ételt, geluskát, borcsot és süt-
nek kozonákot. Csinálnak visinátát, hogy legyék mit inni. 
Búcsú előtt, mi cinkák, kitakarítjuk a templomot, és új 
kendezőket teszünk fel. A napján van akik kosztüm ná-
cionáléba mennek e misére. Vasárnap a nagy misén más 
papbácsik is vannak a templomban. Ez a mise erőst szíp, 
én nagyon szeretem. Mikor kitelik a mise menünk haza a 
rokonokkal és eszünk. Ilyenkor van vásár is a templom-
nál, ahol ruhákat, játékokat és fagyit lehet venni.”

(Búcsú napja Csík faluban. In: Csengettyű, 1 [2013], 1. 3.)

Az 1990-es években egy, a déli palóc terüle-
ten élő idős parasztasszony, arra a kérdésre, 
hogy palóc-e, a következőt válaszolta: „Itt lȧkok 
Mȧgyȧrorszāg közepibe, hugy vónāk én pȧlóc?” 
Találd meg az éles ellentétet a nyelvi megformá-
lás és a nyelvjárási identitás hiánya között!
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5.

6.
Olvassátok el a következő idézetet, majd vitassátok meg, miért nevezheti a nyelvész az idegen elemek 
átvételét „hasznosnak”!

„Akármennyire is hihetetlennek tűnik, a magyar nyelv fennmaradása szempontjából nem igazán lényeges az, hogy 
a mindennapi beszélt nyelvben mennyi – a felvidéki magyarság esetében – a szlovák eredetű kölcsönszó vagy akár 
nyelvtani szerkezet. Nyelvileg ugyanis az idegen elemekkel telített nyelvváltozat semmivel sem rosszabb, mint az, 
amelyben kevesebb a kontaktusjelenség. Ez a laikus emberek számára könnyen botrányos kijelentés a szociolingvisz-
tikában közhely. Az idegen nyelv szókészleti elemeinek és hangtani, alaktani, mondattani stb. jelenségeinek átvétele 
nemhogy nem jelent veszélyt a beszélők számára, hanem ellenkezőleg: rendkívül hasznos folyamat.” 

(A szlovákiai magyarok kétnyelvűségének tanulságai. Beszélgetés Lanstyák Istvánnal régiónk sajátos 
nyelvi jelenségéről. Forrás: http://hhrf.org/netpansip/ungparty/docu/interju/lanstyak.php)

a) Emlékszel még a tíz magyar nyelvjárási régióra? A mai magyar köznyelvtől a csángó nyelvjárási régió áll 
legtávolabb. Az erős román nyelvi és kulturális hatás miatt ez a leginkább veszélyeztetett nyelvjárásunk. 
Olvasd el a következő, csángók magyar oktatásáról szóló szöveget!

„…a moldvai magyar nyelvű falvakban ma sincs magyar nyelvű értelmiség. Hajdan […] ezek a közösségek rendel-
keztek megfelelő vezetőkkel a deákok (kántorok), a pap személyében, és nem függtek a külvilágtól, a pénztől. […] 
A külvilágtól nem függvén, a magyar nyelv, a magyar kultúra is jobban megmaradt. A legtöbb településen semmilyen 
oktatás nem volt a XX. századig, ezt követően pedig létrehozták a román tannyelvű iskolákat. […] Nem termelődött ki a 
modern kor beköszöntéig egy saját, magyar nyelvű értelmiségi rétegük, a modernitás, a fejlődés a román nyelvhez kö-
tődött. Ez ma is így van. Réginek, elavultnak érzik mindazt, ami »csángós« (mert általában nem érzik a nyelvüket »tiszta 
magyarnak« …). […] mi soha senkit se köteleztünk – hogy is tehettük volna? –, hogy magyarórára járassa gyerekét. 
És mégis 1600 diákunk van pillanatnyilag. Ez számomra azt súgja, […] hogy a szülőkben is van egy sokszor kimondat-
lan öntudat, egy olyan rejtett igen, amelyet sokszor talán még maguk előtt sem vállalnak fel szívesen.”

(Sántha Attila: „A gyerekek szeretete tartotta bennem a lelket” – beszélgetés Hegyeli Attilával, a Csángó Oktatási Program 
vezetőjével. In: Tíz év Moldvában. Szerk.: Kosztándi Tímea Ildikó. Zelegor Kiadó, Kézdivásárhely, 2010. 19–20.)

b) Hogyan jellemzi az ambivalencia a moldvai csángó emberek nyelvi identitását? Elsőként nézzétek meg 
az ambivalencia szó jelentését az Idegen szavak szótárában, valamint az Értelmező kéziszótárban!
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za

Duna

Duna

Maros

Körös

Dráva
Száva

Jelmagyarázat
Nyugat-dunántúli régió
Közép-dunántúli–kisalföldi régió
Dél-dunántúli régió

Palóc régió

Tisza–Körös vidéki régió

  Dél-alföldi régió

Északkeleti régió
Mezőségi régió
Székely régió
Moldvai régió
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1.
2.
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3.

3.

4.

4.

5.
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6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.
10.

9.
10.

Jelmagyarázat
Nyugat-dunántúli régió
Közép-dunántúli–kisalföldi régió
Dél-dunántúli régió

Palóc régió

Tisza–Körös vidéki régió

  Dél-alföldi régió

Északkeleti régió
Mezőségi régió
Székely régió
Moldvai régió

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
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5. Jelnyelvek 7.

1.

2. 3.

Írjatok tíz kérdést, amelyet feltennétek egy siket embernek mint interjúalanynak! Milyen címmel jelentet-
nétek meg az interjút? 

Az interjú címe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Milyen különböző jelentéseket fejezhetünk ki a 
képeken látható gesztusokkal? 

A jelnyelvek az időt nem önálló jelekkel, hanem 
a beszélőt körülvevő ún. jelelési tér felosztásával 
jelenítik meg; a különböző időben történteket a 
tér különböző pontjain jelelik. Tér és idő azon-
ban nemcsak a jelnyelvben, hanem az emberi 
gondolkodásban is összefügg. 
a) Keressetek olyan névutókat, szerkezeteket, 
amelyekkel térre és időre egyaránt utalhatunk! 
Pl. magasságában –  az első emelet magasságá-
ban, öt óra magasságában.  

b) Mit gondoltok: a térről visszük át ezeket a je-
lentéseket az időre, vagy fordítva? Miért?
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4. 5.

6.

Alkossatok négyfős csoportokat, majd oldjátok 
meg a következő feladatokat!
a) Gondoljátok végig, hogyan fejeznétek ki mi-
mikával, mozdulatokkal a következő szavakat, 
szószerkezeteket! 

b) Keressetek olyan szavakat, amelyekre nem, 
vagy csak nagy nehézségek árán tudtok jeleket 
alkotni!

narancssárga

elfelejt

konnektor

autó

kommunikáció

közösség

nyaral

ágy

jelnyelv

elvont

fenékre esik

részt vesz

siket

bogár

idő

tanulás

halló

hajó

utál

megfontol

Írj érvelő esszét arról, hogy a jelnyelv nem mu-
togatás vagy gesztusnyelv, hanem éppen olyan 
verbális kommunikációs eszköz, mint a hangzó 
nyelv!

Ismertek-e olyan embereket, akik munkájában 
fontos szerephez jutnak a beszédet helyettesítő 
vizuális jelzések? Kérjétek meg őket, hogy mesél-
jenek munkájukról és arról, hogy milyen jeleket 
használnak! Osszátok meg egymással az általatok 
gyűjtött információkat, és tanítsatok meg egy-
másnak néhány jelet!
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6. 8.

1.
a) Olvasd el a verset, és válaszd ki, milyen be-
szédaktusokra ismersz!

Juhász Gyula: Szavak

Szavak, csodálatos szavak,
Békítenek, lázítanak.
Eldöntenek egy életet.
Följárnak, mint a kísértetek.
Szárnyalnak, mint a gondolat.
Görnyedve hordnak gondokat.
Világokat jelentenek.
Meghaltál, ha már nincsenek.
Dalolnak és dadognak ők.
Gügyögnek, mint a szeretők.
Ölnek és feltámasztanak.
Szavak, csodálatos szavak.

b) A szöveg alapján írj a füzetedbe konkrét be-
szédhelyzetekben elhangzó párbeszédeket és 
lehetséges megoldásaikat!
Például: „békítenek” 
– Anya, ne haragudj, máskor…;  – Elnézést kérek, 
tanárnő, legközelebb…; – Figyelj, haver… 

c) Gyűjts olyan helyzeteket, amelyben a szavak 
„eldöntenek egy életet”!

 

 

 

II. Beszédhelyzetek
Nyelv és cselekvés

2.
Határozd meg a táblázatban szereplő beszédaktusok hiányzó elemeit!

BESZÉDAKTUS
Lokúció Illokúció Perlokúció

Le kellene vinni a szemetet. felszólítás a szemetes kiürítése a kukába

Ön felvételt nyert egyetemünkre. öröm

ígéret

Sajnálom, hogy nem értem ide
időben!

figyelmeztetés ijedtség

Tényleg nem mondott mást.

köszönetnyilvánítás

Tényleg nem mondott mást?

utasítás távozás
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4.

3.
a) Vizsgáld meg az alábbi eskük nyelvi megformálását, elemezd a kiemelt mondatokban szereplő mondat-
részeket! Összegezd a táblázatban megadott szempontok szerint, mit figyeltél meg!

b) Fogalmazd meg, milyen választ várnak, milyen hatást kívánnak elérni a szövegek! 

Képzeld el a következő helyzetet! Úgy érzed, hogy az egyik barátod rossz döntést hozott. El kell mondanod 
neki, hogy nem értesz vele egyet. Próbáld meg minél konstruktívabban, nem sértő módon tudatni vele 
véleményedet úgy, hogy elfogadja az érveidet!  

Ez a hely s ez az vár légyen dicsőségünk,
Avagy madár gyomra mi koporsóhelyünk.
Mindenképpen emberek s vitézek legyünk,
Ugy marad meg örökkén az mi szép hirünk.

Fejem fennáltáig lészek én veletek,
Esküszem seregek élő Istenének!
Kivánom, hogy ti is igy cselekedjetek,
Éles szablyát kézben tartván esküdjetek.

 (Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem V. 34., 35.)

Esküszöm, szép Lilla! hidd el,
Hogy miólta kellemiddel
     Megkötöztél engemet,
Már azólta semmi szűznek,
Semmi nyílnak, semmi tűznek
     Nem nyitom meg szívemet.

Esküszöm; s e szent hitemnek,
Melyet adtam édesemnek,
     Pontjait meg nem csalom.
Kérlek is reménykedéssel,
Hogy viszonti esküvéssel
     Kösd le szíved, angyalom!

Esküszöm hószín kezedre,
Rózsaszádra, tűzszemedre,
Hogy te léssz csak kedvesem.
     Esküszöm, hogy míg csak élek,
Más szerelmet nem cserélek;
     Vagy Lilim, vagy – senki sem.

(Csokonai Vitéz Mihály: Az esküvés)

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

(Petőfi Sándor: Nemzeti dal, 
részlet)

Ki kinek mire esküszik?
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9.
5. 6.

Találj ki a képek alapján egy-egy beszédaktust, 
majd nevezd meg az alkotóelemeit!

Megnyilatkozás:  Megnyilatkozás:  

Lokúció  

Illokúció  

Perlokúció  

Megnyilatkozás:  Megnyilatkozás:  

Lokúció  

Illokúció  

Perlokúció  

Megnyilatkozás:  Megnyilatkozás:  

Lokúció  

Illokúció  

Perlokúció  

Hogyan formálhatod meg rejtett beszédszándé-
kodat a következő szituációkban?
a) Vacsora. Szereplők: apa, anya, testvér és te.
A testvéred nemrég kapott egy új farmert. 
Szeretnéd elérni, hogy neked is vegyenek. Találj 
rejtett érveket!

b) Osztálykirándulás. Szereplők: osztályfőnök, 
osztálytársak és te.
Szeretnéd, ha az új osztálytárssal, aki szerinted 
nagyon okos és rendes, a többiek is megbarát-
koznának. Eddig elutasítóan viselkedtek vele 
szemben, mert nincsenek menő holmijai. Van 
valami jó ötleted?

c) Buli. Szereplők: három legjobb barátnőd/bará-
tod és te.
Észreveszed, hogy neked már el kellene indul-
nod, hogy a megígért időre hazaérj. A többiek 
azonban maradni akarnak. Te nem szeretnéd 
őket otthagyni. Hogyan beszélnéd meg telefo-
non ezt a helyzetet a szüleiddel? 
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7.Mindennapi beszédhelyzetek –
nyelvi agresszió

2. 3.

1.

Kép Bizalmas Választékos Durva

Ezt hogy érti? 

Hűha!

Lassú víz aranyat lel. 

Tényleg, hogy vannak a gyerekek?

(bölcs mosoly, szó nélkül)

Alkoss párbeszédeket! Oldd meg a következő be-
szédhelyzeteket udvariasan és eredményesen!
a) Vásároltál a boltban, és a pénztáros 500 forint-
tal kevesebbet adott vissza.

b) Édesanyád megharagudott rád, mert eltitkol-
tad, hogy rossz jegyeket kaptál az iskolában.

c) A legjobb barátodról/barátnődről kiderült, hogy 
amit elmeséltél neki, mindenkivel megosztotta.

Gyűjts a képek alapján köszönési és megszólítási formákat! Foglald táblázatba aszerint, mennyire választé-
kos, mennyire bizalmas vagy éppen durva!

Az egyik karrierépítéssel foglalkozó internetes 
portál (www.profession.hu) cikke nyolc tanácsot 
ad a verbális támadás elhárítására.
Írd a példák után a javasolt stratégia számjelét!

1.  Hagyd figyelmen kívül a megjegyzést, és csak test-
beszéddel reagálj!

2. Válts témát minden indoklás nélkül!
3. Adj rövid, két szótagos választ!
4.  Mondj valami szokatlant, ami értelmetlen és köz-

helyes!
5. Kérdezz vissza!

11_Nyelvtan mf_2017.indd   17 2017. 11. 21.   8:11



18

1.

2.

3.

4.

Milyen maximák sérülnek a következő szövegek-
ben? Milyen nyelvileg ki nem fejtett jelentéseket 
feltételezhetünk?

a)   − És akkor… rám kiabált, és… nem tudom, leütött… 
Nem emlékszem!  Kérem, segítsen!

  − Természetesen, csak nyugodjon meg, kérem!
b)  Tisztelt Tanárnő!
  Gyermekem családi okok miatt hiányzott. Kérem, 

igazolja a hiányzást.
       Tisztelettel: Minta Béláné
c)  – Valóban elkövetett valamit a fiú?
  −  Sajnálom, köt az ügyvédi titoktartás.
d)   − Te mit tudsz Józsiról?
 − Na, tudnék mesélni…
e)   − Ki törte el a vázát?
  − … A mit? Ja, képzeld, anya, ma megdicsért a tanító 

néni! Én írtam a legjobb fogalmazást!

Olvasd el a részletet G. Szabó Judit regényéből! 
Mi az udvariassági elvek szerepe? 

„Az Áginak azért jó, mert mindenkivel bír ilyen hülyéket 
beszélni. Veled is, naná! Ilyeneket:

– És akkor kérdezte az Alajos, hogy kicsoda volt velem 
az a csinos kislány. És akkor mondtam neki, hogy az nem 
kislány, hanem az anyukám! 

Mire te vigyorogsz kenetesen: 
– Nahát – nahát!
És vicceskedve csóválod a fejedet.
Azt a bitang okosat! Amivel mindig egyből megkajo-

lod az Ági hülye szövegeit!
Mert nem hallod, amikor mindenkinek ugyanezeket 

mondja! Tanárnőknek is, naná.
– De csinosnak tetszik lenni! Így nagyon jól áll a Mag-

di néninek a haja! Én nem is hittem volna, hogy a Hilda 
néninek már ilyen nagy kisfia van! Én azt hittem, hogy a 
Hilda néni még nincsen is tizennyolc éves!

Frankó, nekem is ilyen baromságokat kellene monda-
nom. Akkor engem is szeretnének. Mint az Ágit!

Megpróbáltam én is a Krisztának jókat mondani. 
Hogy velem legyen barátnő, ne az Ágival!

Úgyhogy mondtam neki:
– Majd gyere velem úszni. Mert marhára löttyedt vagy.
Frankó, ez volt az igazság!”

(G. Szabó Judit: A macskát visszafelé simogatják, 
részlet, 1974)

Alkossatok párokat! Találjatok ki párbeszédeket a 
következő szituációk megoldására! Játsszátok el 
őket a többieknek! Beszéljétek meg, melyik pár fi-
gyelt leginkább az udvariassági elvek betartására! 

a)  Barátnőd szerencsére egészséges, de mindig panasz-
kodik. Most éppen a torka fáj.

b)  A boltban a pénztárosnő ötszáz forinttal kevesebbet 
adott vissza.

c) Az étteremben a pincér hidegen hozta ki az ételt.
d)  A vonaton a kalauz hamisnak találja a diákigazolványod.
e)  Az osztályfőnök igazságtalanul gyanúsít azzal, hogy 

lógtál az egyik óráról.

Alkossatok csoportokat! Döntsétek el, melyik a 
tíz legfontosabb udvariassági szabály! Milyen 
beszédhelyzetekben tudjátok őket alkalmazni? 
Beszéljétek meg, melyik csoport mire jutott! 
Végül állítsátok össze az osztály udvariassági sza-
bályainak tíz pontját!

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

8.  8.  

9.  9.  

10.  10.  

Együttműködés 
a kommunikációban8.
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5.

6.

7.

a) Milyen nyelvi megoldásokon alapszik a szöveg 
abszurd humora? Milyen ismeretekre van szük-
ségünk a jelentés megteremtéséhez?

„MŰSORVEZETŐ
Jó, akkor másképpen fogalmazok. Gyerekkorában 
melyik könyv tetszett magának a legjobban?

BOBORJÁN
Balról a második.

MŰSORVEZETŐ
Aha. És mi volt a címe?

BOBORJÁN
Lajos utca 42.

MŰSORVEZETŐ
Lajos utca 42.? Ez volt a könyv címe?

BOBORJÁN
Persze. Ugyanott lakott, ahol én, csak a polcon.

MŰSORVEZETŐ
Jaj, Boborján, nem a maga címét kérdeztem, hanem 
a könyv címét.

BOBORJÁN
Már mondtam: Lajos utca 42., felső polc.

MŰSORVEZETŐ
Na jó. Hagyjuk ezt, ugorjunk inkább egyet, és beszél-
jünk arról, hogy…

BOBORJÁN
Hó-rukk!
(Ugrik egy nagyot)

MŰSORVEZETŐ
Mit csinál, Boborján, hova megy?

BOBORJÁN
Ugortam egyet, ahogy megbeszéltük. Maga miért 
nem ugorik, ha megígérte?

MŰSORVEZETŐ
Mit ígértem?

BOBORJÁN
Hát nem maga javasolta az előbb, hogy ugorjunk 
egyet? Én már ugortam, most maga jön.

MŰSORVEZETŐ
Ja, azt nem szó szerint értettem, hanem átvitt érte-
lemben. Hogy gondolatban ugorjunk.

BOBORJÁN
Annak meg mi értelme van, hogy gondolatban ugrálni? 
Az mire jó? Tessék: most gondolatban lenyomok 
ötven fekvőtámaszt, vagy körbefutom a Margitszige-
tet. Akkor mi van? Ettől nem leszek erősebb.”

(Részlet Dolák-Saly Róbert A világ legolvasottabb embere című 
jelenetéből. Dolák-Saly Róbert – Szászi Móni: Boborján. 

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004. 92–93.)

b) Gyűjts olyan vicceket, mémeket, amelyek 
nyelvi humorra épülnek! Meséld el őket csalá-
dodnak, barátaidnak! Melyik vicced lett a leg-
népszerűbb?
c) Rendezzetek nyelvi viccíró versenyt! Gyűjtse-
tek közösen tíz szólást vagy közmondást! Min-
denki válasszon egyet, és írjon egy olyan viccet, 
amelyben a nyelvi humor forrása az általa válasz-
tott szólás, közmondás! Mindenki mondja el az 
osztálynak a viccét! A legjobbat díjazzátok!

Ezen az 1900-ban készült képen a fotósnak nem 
sikerült magára felhívnia a figyelmet. Adj instruk-
ciót a fényképész nevében! Utasításaidban hasz-
nálj minél több deixist! 

 

Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Találjatok 
ki egy-egy olyan beszédhelyzetet, amelyben el-
hangzik a következő mondat: Most elviszed őt 
innen! Írjátok meg ennek a beszédhelyzetnek a 
párbeszédét úgy, hogy szerepeljen benne ez a 
mondat, majd adjátok elő a többieknek! A nézők 
feladata lesz kitalálni, hogy a deixisek mire utal-
nak a társalgásban! 
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