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Bevezető

Szervusz!
Köszöntünk újra egy évfolyammal feljebb, egy újabb magyar nyelvi 
tankönyv megismerésének a kezdetén. Néhány hasznos tanáccsal sze-
retnénk segíteni abban, hogy minél eredményesebben és minél nagyobb 
kedvvel tanulj ebből a tankönyvből.

Fontos, hogy ne a tankönyv leckéjének az elolvasásával kezdd a tanu-
lást, mert így megfosztod magad az ismeretek fölfedezésének az örö-
métől. Azt szeretnénk, ha kísérleteznél az anyanyelveddel, ezért először 
mindig a munkafüzet feladataival próbálkozz!

A tankönyvben összegyűjtve, rendszerezve találod meg a tanulniva-
lót. Gondolkozz el a példákon, majd figyelmesen olvasd el a magyará-
zatokat! Az apróbb betűkkel szedett szövegrészek kiegészítő tudnivaló-
kat, a témához kapcsolódó érdekességeket tartalmaznak. A fontosabb 
ismereteket a leckékben színes téglalapokkal emeltük ki. A félkövér 
betűvel kiemelt kulcsszavak irányítanak abban, mi kerülhet egy-egy 
összefoglaló füzetvázlatba vagy felelettervbe. Ha mindent elolvastál és 
megértettél, minden fontos tudnivalót megjegyeztél, akkor biztosan 
tudsz válaszolni a leckéket záró kérdésekre. Ismereteid rendszerezésé-
ben segítenek a munkafüzet leckéit záró felelettervek, az ismétlőfejeze-
tek és az összefoglaló táblázatok.

Miről fogsz tanulni az anyanyelvi órákon a következő esztendőben? 
Folytatod azoknak az eszközöknek a megismerését, amelyek a sikeres 
kommunikációhoz szükségesek. Jártasabb leszel a könyvtárhasználat-
ban, magasabb szinten rendszerezed a korábbi évfolyamokon már elsa-
játított grammatikai és helyesírási ismereteidet. Gyarapítod tudásodat 
a szövegről, és megismerkedsz a retorikai eszközökkel.

Szeretnénk, ha sok örömed telne a tankönyv használatában és a 
munkafüzet gyakorlatainak a megoldásában. Ehhez sok sikert és jóked-
vet kívánunk!

A szerzők

„…a jó magyar írás és beszéd tanítását voltaképpen 
a helyes gondolkodás tanításával kell kezdeni. Ki gon-
dolkodik helye sen? Aki az igazat keresi.”

(Illyés Gyula)
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A tanulás tanulása

Megfelelő tanulási szokások Nem megfelelő tanulási szokások

Mielőtt hozzákezdesz a tanuláshoz, fontos előkészíteni azokat a köny-
veket, füzeteket, amelyekre szükséged lehet. Jó, ha megtervezed a tanu-
lásra fordított időt, és azt is eldöntöd, hogy milyen sorrendben fogsz a 
tantárgyakhoz. Itt többféle utat választhatsz. Célszerű a szóbeli leckék-
kel kezdeni, hiszen gyakran erre épülnek az írásbeli feladatok. Hasznos, 
ha egy tantárgyat befejezel, mielőtt a következőbe kezdesz. Ha nagyon 
sok a leckéd, akkor tarts az egyes tantárgyak között legalább 10 perces 
pihenőt! Ilyenkor pihentető fölállni, sétálni a lakásban vagy az udvaron. 
Segít, ha mozogsz, ha vizet iszol.

Érdemes néhány percet szánni arra a lecke tanulása előtt, hogy 
átgondold, mi hangzott el az órán, átolvasd az órai jegyzeteket, össze-
szedd gondolataidat a témával kapcsolatban. A lecke megtanulásában 
segítenek a következő tanácsok, a szöveg feldolgozásának a lépései.

1. A szöveg
 címének értel
mezése, jóslás
a cím alapján

Hasznos a tanulást a cím értelmezésével kezdeni. Jósold 
meg, mire utal a cím, miről fogsz a szövegben olvasni! 
Felidézheted azt is, hogy mit tudsz az adott témáról. 
Érdemes végiggondolni azt is, miért fontos ez a téma, 
hogyan kapcsolódik az életedhez.

Hogyan szoktál tanulni? Készíts kettéosztott naplót a füzetedbe a séma 
alapján, és gyűjtsd össze a tanulási szokásokat!

„Minden embernek természete, hogy törekszik 
a tudásra.” 

(Arisztotelész)
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2. A szöveg elol
vasása egészben, 
a fő téma meg
fogalmazása

Először egészben olvasd el a szöveget! Összevetheted a cím 
alapján megfogalmazott jóslataidat a szöveg tartalmával, 
és összefoglalhatod a szöveg tartalmát egy-két szóval, 
mondattal. Ez az első olvasás általában még nem olyan ala-
pos, mint amikor részletekben olvasod a szöveget.

3. A szöveg 
figyelmes 
 elolvasása

A következő olvasáskor jegyzeteket is készíthetsz a szöveg 
margójára, megjegyzéseket írhatsz a szöveghez. 
Használhatod a következő jegyzetelési jeleket:
✓ = már tudod, már ismered
+ = új, de érthető információ
* = kiegészítés a szöveghez
– = másképpen tudod, máshogyan emlékszel
? = kérdés a szövegrészhez

4. Az ismeretlen 
szavak bekariká
zása és jelenté
sük megismerése

Második olvasáskor fontos megjelölni az ismeretlen jelen-
tésű szavakat a szövegben. Mielőtt továbbolvasol, keresd 
meg a szavak jelentését az értelmező szótárban vagy az 
interneten! Célszerű az ismeretlen szavak jelentését leírni 
a szöveg margójára vagy a füzetedbe a vázlathoz.

5. A szöveg 
 újbóli  elolvasása, 
a kulcsszók meg
jelölése, a képek 
értelmezése

A szöveg újbóli olvasásakor érdemes megkeresni, megjelöl-
ni a szövegben a legfontosabb fogalmakat. Vigyázz, ne tel-
jes mondatokat, hosszú szövegrészeket jelölj meg a lényeg 
kiemelése helyett! A szövegekhez gyakran különféle ábrák 
is tartoznak. Segíti a lecke megtanulását, ha figyelmesen 
megnézed az ábrákat, és megfogalmazod, mi a kapcsolatuk 
a szöveggel.

6. Vázlatkészítés A kulcsszók segítségével sokféle vázlatot lehet készíteni, 
például felsorolásszerűt vagy ágrajzosat. Ha már a tanórán 
is írtatok vázlatot, akkor azt kiegészítheted olyan ismere-
tekkel, amelyeket fontosnak tartasz. 

7. A szöveg újbóli 
végiggondolása 
a vázlat alapján

A lecke következő elolvasásakor érdemes átgondolnod, 
rendszerezned mindazt, amit olvastál. Foglald össze a tar-
talmát a vázlat segítségével!

8. Önellenőrzés Az önellenőrzésnek többféle módja is lehet. Hasznos vála-
szolni a szöveg végén található kérdésekre. Nagyon hasznos 
az a próba is, hogy elmondod a lecke tartalmát a szöveg 
segítsége nélkül.

1.  Mondd el, hogy a megismert tanulási technikák közül 
melyiket szoktad leggyakrabban alkalmazni! Indokold is 
meg, hogy miért!

2.  Válassz egy leckét a tankönyvből, és tanuld meg a tartalmát 
a leckében javasolt tanulási eljárással!
 Válassz egy leckét a tankönyvből, és tanuld meg a tartalmát 
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Fogalmazási kalauz

Szövegalkotás lépésről lépésre

 Haladjatok végig a szövegszerkesztés állomásain! 
Válaszoljatok a kérdé sekre az ábra alapján!

FOGALMAZÁS

szó
szókapcsolat
mondat

témajelölő
érdeklődést felkeltő

válogatás

eseményre utaló
helyre utaló
időre utaló
szereplőre utaló

csoportosítás

címadás

témaválasztás

ötletgyűjtés

az anyag elrendezése

anyaggyűjtés

nyomtatott forrás

saját forrás

szóbeli forrás

emlékezet

elektronikus forrás

megfigyelés

képzelet

„Mert ha az embernek valami mondanivalója van, vagy éppen 
sok mondanivalója, az csak annyit jelent, hogy építő téglája van. 
De még azokat a téglákat össze is kell rakni tudni, hogy emeletes, 
sőt két-három emeletes házak legye nek belőlük.”

(Mikszáth Kálmán)
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FOGALMAZÁS

kulcsszavakból

címekből
tételmondatokból

kérdésekből

tartalom
nyelv
stílus
helyesírás
a szöveg képe

a szöveg megfogalmazása

piszkozat készítése

javítás

kidolgozás

ellenőrzés

bemutatás

a fogalmazás felépítése

vázlatírás

1. Mit csinálunk az egyes állomásokon?
2. Mi a kapcsolat az egyes állomások között?
3. Mi az állomások sorrendje?
4. Hányféleképpen lehet eljutni a szöveg megfogalmazásáig?
5. Mely állomásokat lehet kihagyni?
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Az anyaggyűjtés forrásai

Tanulmányaid során egyre többször fogsz olyan feladatot kapni, hogy 
valamilyen témából önállóan kell egy dolgozatot megírnod vagy egy 
kiselőadásra felkészülnöd. Ilyenkor az első lépés az anyaggyűjtés. 
Az anyaggyűjtésnek két fő formája van: a saját tapasztalatok és a 
mások ismereteinek felhasználása. Amennyiben saját tapasztalataidra 
hagyatkozol, akkor élmé nyeid, megfigye lé seid, kísér leteid szolgálnak 
informá ciós forrásként. Ha mások ismereteit szeretnéd felhasználni, 
igen gazdag tárházból gyűjthetsz anyagot. Információforrások lehet-
nek a  könyvek, a lexikonok, az enciklopédiák, a folyóiratok. 
Ezeket az otthoni példányokon kívül elérheted az iskolai és 
a helyi könyvtárban is. Akkor is mások ismereteit 
használod fel, ha munkádban valakinek az elbeszé-
lésére, véleményére, a televíziós vagy rádiós adás
ban hallottakra építesz. Napjainkban az internet is 
az anyaggyűjtés forrása lehet. 

Ha mások ismereteit is felhasználod dolgozatod-
ban, ne felejts el pontosan hivatkozni a forrásra!

Anyaggyűjtés az interneten
A könyvtárak ma már elképzelhetetlenek számítógépek nélkül. A szá-
mítógépek segítségével tájékozódhatunk a lakóhelyi könyvtár állomá-
nyáról, sőt más hazai és külföldi könyvtárak anyagáról is. Az internet
hez kapcsolt számítógépeken keresztül kaphatunk információt egy-egy 

Könyv- és könyvtár-
használat

„Kétféle tudás van. Vagy magunk ismerjük a tárgyat, vagy tudjuk, 
hol lehet megtalálni a rá vonatkozó információt.”

(Samuel Johnson)

 Készíts vázlatot az anyaggyűjtés forrásairól a szöveg alapján!

anyag
gyűjtés

internet

17137.indb   12 4/4/13   12:34 PM



13

keresett műről: melyik könyvtárból kölcsönözhetjük ki, esetleg hol 
vehetjük meg.

A számítógép nagy segítségünkre lehet az anyaggyűjtésben. Ma már 
a világ minden tájáról gyűjthetünk adatokat, információt az internet 
segít ségével. A számítógépes adatgyűjtés lehetőségei, az elérési útvona-
lak folyamatosan változnak, állandóan bővülnek, fejlődnek.

Az interneten számos keresőprogram van, ezek közül használhatjuk 
a magyar és az idegen nyelvűeket is. Ha egy meghatározott témához 
keresünk anyagot, akkor célszerű a téma legfontosabb kulcsszavát beír-
nunk a kereséshez. De kereshetünk szerző szerint is, ilyenkor az adott 
témával foglalkozó szerző nevét kell a keresőablakban feltüntet nünk. 
Fontos, hogy először mindig csak egy témakörre, illetve egy névre 
keressünk. A megtalált hasznos adatokat célszerű azonnal elmenteni. 
Érdemes az anyagokat rögtön témakörök szerint csoportosítani.

 Beszéljétek meg, milyen kulcsszavakat érdemes megadni, ha arra vagytok 
kíváncsiak, hogy jelenleg melyek a világ legnagyobb működő könyvtárai! 

Próbáljátok is ki, hogy mely kulcsszavakkal találhatók meg legkönnyebben a meg-
felelő tartalmú honlapok!
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Akár nyomtatott könyvből vagy folyóiratból, akár az internetről 
gyűjtesz anyagot, soha ne felejtsd el felírni a pontos forrást: a szerző 
nevét, a mű címét, a kiadó nevét, a megjelenés dátumát, az oldalszámot, 
internetes anyagnál a megtalálás helyét és idejét. Csak így tudsz később 
hivatkozni rájuk. Ha más munkáját, gondolatait használod fel, esetleg 
idézel valakitől, a pontos hivatkozás minden esetben kötelességed. Az 
internetes anyagok felhasználásakor gondolj arra is, hogy az interneten 
bárki, bármit megjelentethet, leírhat!

A jegyzetelés technikája 
Az anyaggyűjtés során általában készítünk jegyzeteket papíron vagy 
számítógépen, és kiírjuk a kiválasztott könyvből fontosnak tartott ada-
tokat, részleteket. Gyakran elegendő a fő gondolatokat saját szavainkkal 
lejegyezni. Előfordul, hogy a könyvekből szó szerint is idézünk. Ekkor 
minden esetben idézőjellel jelöljük a kimásolt szövegrészt, és utána 
zárójelben odaírjuk az idézett könyv vagy folyóirat pontos ada tait, vala-
mint azt az oldalszámot, amelyről idézünk.

Az összegyűjtött anyagot a témák szerint csoportosítva érdemes 
elrendezni. Az anyag elrendezését a vázlat is segíti. Vázlatot sokfélekép-
pen készíthetünk. 

 Hasonlítsd össze a vázlatírás különféle formáit! A bemutatott vázlatírási 
formák közül te melyiket kedveled, melyiket szoktad használni? Válaszo-

dat indokold meg!

A VÁZLAT

ágrajzos hagyományos

kulcs-
szavakból kérdésekből

tétel-
mondatokból

kulcs-
szavakbólcímekből címekből
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Jegyzeteidet vagy a vázlatodat áttekinthetőbbé teheted számok és 
betűk jelölésével. Ezeket a jelöléseket használd következetesen, és ne 
keverd őket egy vázlaton belül! A legmagasabb rendű címeket római 
számokkal (I., II., …); a másodrendűeket nagybetűkkel (A, B, …); míg 
a harmadrendűeket arab számokkal (1., 2., …); a negyedrendű címeket 
kisbetűkkel (a, b, …) szoktuk jelölni.

1.  Nevezd meg azokat a forrásokat, ahonnan anyagot gyűjt-
hetünk egy kiselőadáshoz!

2. Mutasd be az általad leggyakrabban használt internetes kereső-
programokat!

3.  Készíts jegyzeteket a tankönyvi lecke alapján!
4.  Foglald össze, milyen a jó vázlat!

Mutasd be az általad leggyakrabban használt internetes kereső-

Anyagot gyűjthetünk saját tapasztalatainkból és mások ismere
teinek felhasználásával könyvtárakban és az internet segítségével. 
Jegyzeteket készíthetünk papírra vagy számítógépen a pon-
tos forrás feltüntetésével. A vázlatírásnak különféle formái 
vannak. A jegyzetet áttekinthetőbbé tehetjük számok és 
betűk használatával.
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A kommunikáció a latin eredetű com mu ni ca tio főnévből származik, 
amely ’közzététel, teljesítés, megadás, illetve a gondolat közlése a hall-
gatóval’ jelentésben használatos. A kommunikáció tehát tájékoztatást, 
információk cseréjét, közlését jelenti valamilyen erre szolgáló eszköz, 
jelrendszer segítségével. Kommunikáció létrejöhet más élőlények (álla-
tok, növények), illetve emberek és gépek, sőt csak gépek között is (pl. 
számítógépes rendszerek).

A kommunikáció folyamata

„Szoktasd magad hozzá, hogy más beszédére 
a legpontosabban figyelj, szinte helyezd át 
magad a beszélő lelkébe.”

(Marcus Aurelius)

Mi a kommunikáció?

kommuni
káció

 Mit jelent a kommunikáció?  Magyarázd meg a fogalmat  tanulmányaid 
alapján!

 Figyeld meg, milyen tényezők vesznek részt a kommunikációs 
 folyamatban!
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közös 
 előismeret

üzenet

közös 
nyelv

közös 
 előzmények

közös 
valóság

címzett

feladó

kód

csatorna

kommuni
kációs 
folyamat 
tényezői

Ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöhessen, több tényezőre van szük-
ség.

Fontos tényezők a résztvevők, azaz a feladó és a címzett. A feladó az, 
aki különböző jelek (nyelvi és nem nyelvi jelek) segítségével üze netet 
küld a címzettnek. A címzett ezt az üzenetet felfogja, értelmezi, ha 
módja van rá, akkor válaszol. Ez utóbbi esetben a résztvevők szerepet 
cserélnek, és a címzett válik feladóvá. A kommunikációban részt vehet 
két vagy több ember is.

Az üzenetet kifejező összefüggő jeleket kódnak nevezzük. A kommu-
nikációs folyamatban nyelvi és nem nyelvi kódokat használunk. A nyel-
vi kódok írott vagy beszélt formában fordulnak elő. A kommunikáció 
csak akkor lesz hatékony és sikeres, ha a felhasznált kódot a résztvevők 
egyformán ismerik, azaz közös nyelvet beszélnek. A közösnyelvűségen 
nem csak az azonos nyelvhasználatot értjük. Hiszen hányszor előfordul, 
hogy két ember ugyan azonos anyanyelvű, mégsem érti meg egymást. 
A közösnyelvűség tehát a kommunikációs partnerek azonos gondolko-
dásmódját, azonos szóhasználatát, nyelvi stílusát, nyelvi magatartását, 
nyelvi illemét is jelenti.

A megfogalmazott üzenet a csatornán jut el a feladótól a címzettig. 
A csatorna lehet: hallható (telefonbeszélgetés), látható (levél), érezhető 
(tapintás) vagy egyszerre többféle is (beszélgetés).

A hatékony kommunikációnak fontos feltétele a közös valóság és a 
közös előismeret. A közös valóság azt a valóságdarabot jelenti, amelyet 

mind a két félnek ismernie kell a világból ahhoz, hogy 
kommunikálni tudjanak, hogy megértsék egymást. 

Ha ez hiányzik, akkor azt a megfelelő infor-
mációk, ismeretek átadásával kell pótolni. 
A sikeres kommunikációnak további felté-
tele, hogy a kommunikációs partnereknek 
megfelelő ismereteik, megfelelő tudásuk 
legyen arról, amiről beszélgetnek. Például 
egy új számítógépes program előnyeiről 

csak azok tudnak hatékonyan beszélget-
ni, akik ismerik azt.

A közös előzmények nagyban meg-
könnyítik a felek közötti kommuni-
kációt. Hiszen olyan dolgokról beszél-

nek, amelyeket együtt, közösen éltek át. 
Ilyenkor jellemző a kommuniká cióra, hogy 

a felek már „félszavakból” is értik egymást.
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A szöveg, a közlemény (akár beszélt, akár írott) mindig egy adott 
beszédhelyzetben hangzik el. Így a kommunikációnak mindig ott és 
akkor, az adott helyzetben van jelentése. Ebben a jelentésben benne 
foglaltatik a helyzet külső és belső körülménye, a partnerek viselkedése, 
a köztük levő kapcsolat (kontaktus), a nyelvi és a nem nyelvi jelek. Az 
elhangzó üzenetet mindig ott és akkor kell értelmezni. Ugyanannak 
a mondatnak más-más helyzetben egészen különböző jelentése lehet. 
Például az Ez nem az én asztalom! mondat mást jelent egy asztalosmű-
helyben, mást egy vendéglőben a pincér szájából elhangozva, mást egy 
hivatalban. A közlést nagyban befolyásolja az is, hogyan mondja azt a 
beszélő, például kedvesen, bosszankodva, csalódottan vagy haragosan.

Azokat a tényezőket, amelyek a kommunikációs folyamatot megza-
varják, vagy az üzenetet torzítják, eljutásukat a befogadóhoz gátolják, 
közös néven zajnak (kommunikációs zavarnak) nevezzük.

Macskajáték – részlet

giza Halló! Halló! Hallasz engem?
orbánné Igen, hallak.
giza Ne kerülgesd a kását! Mit mondott erre a tejcsarnokos nő?
orbánné Hogy nem köteles kiszolgálni fél deci tejet.
giza Hát miért nem vettél többet?
orbánné Mert ennyi elég a macskának.
giza Ezen vesztetek össze?
orbánné  Még nem. Erre én a lehető legudvariasabban megkérdeztem! „Hol van 

az kiírva, angyalom?”
giza Erre mit mondott?
orbánné Hogy ezt nem kell kiírni, mert ez természetes.
giza Erre mit mondtál?
orbánné Hogy mindent ki kell írni.
giza Erre mit mondott?
orbánné  Hogy különben is, a tejcsarnok vasárnapi nyitva tartása a csecsemők 

és gyermekek tejellátását szolgálja, nem pedig az állatok etetését. 
Ettől már kezdett melegem lenni.

(Örkény István)

zaj

beszéd
helyzet

 Készíts a szöveg alapján magyarázatot füzetedbe a következő fogalmak-
hoz: üzenet, feladó, címzett, kód, közösnyelvűség, csatorna, közös valóság, 

közös előismeretek, beszédhelyzet, kapcsolat!

 Olvasd el a részletet! Nevezd meg és mutasd be a telefonbeszélgetésen 
keresztül a kommunikáció folyamatának tényezőit!
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A kommunikáció célja 
A kommunikációnak a beszédhelyzettől, az üzenettől függően más és 
más célja lehet. Gyakori, hogy a feladó valamit közölni akar, valamiről 
tájékoztatni kívánja a címzettet. Ilyenkor a kommunikáció tájékoztató 
szerepe az elsődleges. Ekkor a feladó főleg kijelentő mondatokban ír 
vagy beszél. A kifejező szerep az elsődleges akkor, amikor a feladó 
érzelmeit, hangulatát, érzéseit kívánja közölni, ezeket gyakran felkiáltó 
és óhajtó mondatokkal fejezi ki. A feladó cselekvésre szeretné késztet-
ni a címzettet, és ennek kifejezésére sok felszólító mondatot használ. 
A felszólításokat, felhívásokat tartalmazó üzenetekben elsődlegesen 
a felhívó szerep érvényesül.

Minden kommunikációt valamilyen formában megnyitunk, köszö-
nünk, megszólítjuk azt, akihez szólni kívánunk. Ilyenkor a kommu-
nikáció kapcsolatteremtő szerepe érvényesül. A beszélgetés során 
többször élünk a kommunikáció kapcsolatfenntartó szerepével, azaz 
megkérdezzük partnerünket, érti-e azt, amit mondunk, figyel-e ránk. 
Minden beszélgetést illik lezárni, elbúcsúzni a másiktól, tehát fontos 
a kommunikáció kapcsolatzáró szerepe is.

Gyakran az üzenetnek a köz-
lés mellett a gyönyörködtetés 
is a célja. Ezt a kommunikáció 
esztétikai szerepének nevezzük. 
A kommunikáció értelmező 
funkciójának nevezzük (idegen 
szóval metanyelvi funkciónak) 
azt, amikor magáról a nyelvről 
a nyelv segítségével beszélünk. 
Amikor valamit nem értünk 

kommuni
káció célja

 
Beszéljétek 
meg, mi a fi ú 
kommuniká-ciójának az elsődleges célja!

Alkossatok párokat! Játsszátok el úgy 
a  képen levő helyzetet, hogy mindig más és más legyen a kommu-nikáció célja!
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meg, például nem ismerjük a szó jelentését, a nyelv segítségével érdek-
lődünk a nyelvről, a nyelvhasználatról. De metanyelvi szerepet tölthet-
nek be a nem nyelvi jelek is. A kommunikáció során ezek a nem nyelvi 
jelek segítenek értelmezni az elhangzott közlést (pl. egy ránk nézve 
elmarasztaló mondatot komolyan vegyünk-e, vagy tréfának tekintsük).

A kommunikáció funkciói általában együtt vannak jelen, együtt hat-
nak. Mindig a kommunikáció céljától, a kommunikációs tényezőktől, a 
szöveg típusától függ, hogy melyik szerep kerül előtérbe.

A kommunikáció típusai
A kommunikációs folyamat irányultsága szerint beszélhetünk egy-
irányú és kétirányú kommunikációról. Egyirányú a kommunikáció 
akkor, ha a folyamaton belül a hallgató nem töltheti be a beszélő (a fel-
adó) szerepét. Ilyen egyirányú kommunikáció, amikor előadást tar-
tunk, televízióban híreket mondanak, az író könyvet ír.

Kétirányú a kommunikáció akkor, amikor a beszélő és a hallgató 
állandóan szerepet cserél (pl. beszélgetés, telefonálás, vita).

A kommunikáció típusait aszerint is megkülönböztetjük, hogy a 
kommunikációs partnerek milyen módon vannak jelen térben és idő-
ben. Ha a feladó és a címzett egyszerre vesz részt a kommunikációban, 
azaz egy helyen és egy időben vannak 
jelen, akkor közvetlen kommunikáció-
ról beszélünk. Amikor a kommunikáció 
nem egy térben (pl. telefonálunk) vagy 
nem egy időben zajlik (pl. a levélre csak 
azután tudunk válaszolni, miután meg-
kaptuk), közvetett a kommunikáció. 
Mindkétfajta kommunikáció lehet egy-
irányú és kétirányú is. Bármelyik típus-
ról is legyen szó, az emberi kommuni-
káció mindig nyelvi (verbális) és nem 
nyelvi (nem verbális) jelek segítségével 
történik.

A KOMMUNIKÁCIÓ Közvetlen Közvetett

Kétirányú két barát beszélget egy 
 asztalnál

telefonbeszélgetés

Egyirányú előadás az iskolában televízióadás

kommuni
káció típusa

egyirányú  
kommuni

káció

közvetlen 
kom  mu

nikáció

kétirányú  
kommuni

káció

közvetett 
kommuni

káció

nyelvi jelek

nem nyelvi 
jelek
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A tömegkommunikáció

Bizonyára te is sokat hallgatsz rádiót, szeretsz televíziót nézni, kedveled 
a neked szóló újságokat, képregényeket, és feltehetően jól kezeled a szá-
mítógépet, sőt a világhálót (az internetet) is kipróbáltad már. Miközben 
használod őket, nemcsak a leírt vagy a kimondott szavak hatnak rád, 
hanem az ezeket kísérő színek, képek, hangok is. Ezekkel a nyelvi és 
nem nyelvi kódokkal a tömegkommunikációs eszközök valamilyen 
információt közölnek, tájékoztatnak, vagy felhívják figyelmünket egy 
érdekes, fontos dologra. A tévé, a rádió, a sajtó által megfogalmazott 
üzenetekre mi, befogadók azonnal nem felelhetünk, csak később és igen 
korlátozott módon van lehetőségünk válaszra. A tömegkommunikáció 
széles befogadórétegnek szóló, egyirányú és közvetett kommuniká
ciós forma.

A tömegkommunikációs eszközöknek számos funkciójuk van: első-
sorban tájékoztatnak bennünket, de fontos a felhívó szerepük is, ennek 
érdekében nem mentesek az érzelemkifejező elemektől sem. A látható, 
hallható műsorokban meghatározó a kommunikáció kapcsolatteremtő, 
-tartó és -záró szerepe. Az írásbeli sajtóműfajokban és az igényesebb 
hangos műsorokban fontos az esztétikai szerepnek való megfelelés is. 
Jellemző rájuk, hogy rendszeresen és körülbelül egy időben juttatják el 
a címzetthez az információkat. Az üzenet rendkívül sokféle lehet (hír, 
zene, riport, reklám, szórakoztató műsor stb.). A tömegkommunikációs 
eszközök által küldött információk befogadását mi, címzettek önszán-
tunkból szabályozhatjuk, hiszen egyszerűen kikapcsoljuk a rádiót vagy a 
televíziót, ha nem akarjuk meghallgatni a híreket.

tömegkom
munikáció

 Fogalmazd meg, mit jelent a tömegkommunikáció szó! Mit sugall 
 számodra a rajz?
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1. Határozd meg a kommunikáció fogalmát!
2. Sorolj fel nem nyelvi jeleket! Jellemezd őket!
3. Milyen tényezőit ismered a kommunikációs folyamatnak?
4.  Mutasd be a kommunikációs célokat egy-egy példaszöveg segít-

ségével!
5. Mi jellemzi a tömegkommunikációt? Honnan kaphatta a nevét?
6.  Nevezd meg a különféle tömegkommunikációs eszközök előnyeit és 

hátrányait!

 Mutasd be a kommunikációs célokat egy-egy példaszöveg segít-

A kommunikáció tájékoztatás, információk cseréje, közlés vala-
milyen erre szolgáló eszköz, nyelvi és nem nyelvi jelrendszer 
segítségével. A kommunikációs folyamat tényezői: a feladó, a 
címzett, az üzenet, a kód, a közös nyelv, a csatorna, a közös való-
ság, a közös előismeret, a közös előzmények, a beszédhelyzet, a 
kapcsolat, a zaj. A kommunikáció célja: a tájékoztatás, az érze-
lemkifejezés, a felhívás, a kap cso latteremtés, a kapcsolattartás és 
-zárás, az esztétikai hatás, az értelmező szerep. A kommunikáció 
lehet egyirányú és kétirányú, illetve közvetett és közvetlen.

A tömegkommunikáció a kommunikációnak az a fajtája, 
amely széles befogadó rétegnek közvetett és egyirányú 
módon információkat közvetít nyelvi és nem nyelvi esz-
közök segítségével.

 Gyűjtsetek minél több érvet annak igazolására, hogy napjaink  leggyorsabb 
tömegkommunikációs eszköze az internet!
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