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Ismételjünk!

1. Ráolvasás
a) Olvasd el az alábbi vogul verset Tandori Dezső fordításában! Jelöld, hol tartanál 

felolvasáskor szünetet! Próbáld ki, milyen tempó, hangerő, hangszín illik hozzá!

Kórság, ha kerít, védelek
kórszellem bunda-szárnyával,
nyavalya nyomorít, védelek
nyavalyák bunda-szárnyával.
Ujjas bundám ujjában,
szárnyas bundám szárnyában
nem lelsz boka-nyekkentő gödört,
nem lelsz kéz-ficamító dombot.
Kórság ideje, ha kerít,
szárnyas bundám szárnyával
kórságtól megvédelek,
nyavalyától védlek titeket.

b) Keress a szövegben példát a magánhangzótörvények érvényesülésére!
c) Figyeljétek meg egymás felolvasását, ki milyen nem nyelvi jeleket használ!

2. +1 betű, –1 betű 
a) Oldd meg a nyelvi fejtörőket!
b) Elemezd a +1 betű vagy –1 betű jelével leírt hangok képzési sajátosságait!

szótlanul, elgondolkodva +1 betű = jogosan, megérdemelten
zsebkés +1 betű = négykerekű, négyüléses, könnyű lovas kocsi
közigazgatási terület +1 betű = határjelölő földcsík
lelkészlakás –1 betű = fejre húzható haj
fiatalosan üde, bársonyos –1 betű = téli csapadékkal borított
barátságosan –1 betű = csak néhányan
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3. Szóval és szó nélkül  
a) Olvassátok el figyelmesen Kosztolányi Dezső írását! Készítsétek el a szöveg alap-

ján a kommunikáció nem nyelvi jeleinek pókhálóábráját!

Színész

A színész velem szemben ült a kávéházi márványasztalnál, s 
meggyfagylaltot kanalazott, tejszínhabbal.

Ekkor hozták neki hírül, hogy hétéves kislányának vakbélgyulla-
dása van, s ebben a pillanatban végeznek rajta műtétet egy gyógyin-
tézetben.

A színész arca elsápadt. Lassan, egyáltalán nem színpadiasan, föl-
kelt. Jobb kezét azzal a merőben céltalan mozdulattal, amely ilyen-
kor szokásos, homlokához emelte, s ott éppily merőben céltalan 
mozdulattal megérintette gyérülő, mogyorószín haját. Egy szót se 
szólt. Csak mozgott csöndesen, a belső indulat parancsára. Érezte, 
hogy taglejtése természetesen hajt ki belőle, mint gyökérből a gally. 
Már lombosodni is készült, hogy kiterebélyesedjék. De a színész egy-
szerre véget vetett neki. Homlokát ráncolva, éles figyelemmel meg-
jegyezte még a mozdulat útját, irányát, ívelését, az izomzat helyzetét, 
feszülését és alapszínét, a lelkiállapotot is, aztán az egészet mintegy 
lerajzolva, mintegy lepréselve, mintegy selyempapírba csomagolva, 
emlékezete tárházába raktározta, hogy majd jobb időben, kellő alka-
lommal, ha játszik, fölhasználhassa, amint mesterségem évek óta 
beidegzett ösztönénél fogva, előrelátásból, gazdálkodásból, gyűjtő-
szenvedélyből magam is tüstént megrögzítettem azokat a mondat-
foszlányokat, azokat az eltorzult szavakat, melyeket véletlenül vert ki 
belőlem a fájdalom, harag és önkívület.

Egyébként fizetett, kocsira szállt, és indult.

b) Keressetek a szövegben példákat a mássalhangzótörvények érvényesülésére!
c) Magyarázzátok meg a szövegben kiemelt szavak helyesírását!
d) Indokoljátok meg a szövegben a vesszők használatát!
e) Töltsétek ki a szófaji táblázatot a szövegből vett és saját példákkal!

Alapszófajok Viszonyszók Mondatszók

17237_M.indb   9 5/21/15   12:46 PM



10

4. Tömörebben   Mozaik 
a) Ismerjétek meg a szöveg tartalmát mozaikmódszerrel!

Szökőnap, szökőév, szöcske

 Február 29-én hallgatom a rádió „szökőnapi” adását. Ter mé szetes, 
hogy nem hagyják ki a dátum kínálta poénlehetőségeket. Nemcsak a 
szökőnap szökik – fejtegeti a szóvivő: szökik a szökőhónap, a szökőév, 
a szökőár, a szökőkút, sőt: szökött Napóleon Elba szigetéről, szökött 
Sándor Mátyás, szökött Lenin az őt üldözők elől, és ki tudja még, ki 
mindenki kényszerült menekülni mások elől…

A szövegből világos, hogy a beszélő a szökőnap, szökőév főne-
vekben és a többi szóban a „szökik = menekül” ige jelentését 
keresi, nem nagyon értvén az igenévi összetétel logikáját. Érdekes, 
hogy ez az igénk ma már szinte csak ebben a jelentésében él: vala-
ki elől, valahonnan titokban, rendszerint tilos módon vagy tiltott 
helyre távozik. Ebből azonban nem lehet megérteni a szökőnap, 
szökőév összetételeket, hiszen nyilvánvaló, hogy a nap vagy az év 
nem „menekülhet” sehova.

 Nem is. A szökik ige eredeti jelentése az volt: „ugrik, ugrál, 
táncol”. Honfoglalás előtti török jövevényszó. A XV. század eleji 
huszita Biblia-fordításban így olvashatjuk: „Hegeknec tetein 
zoknec…” (= Hegyeknek tetein szöknek…). Pesti Gábor Esopus 
állatmeséinek fordításában 1563-ban „Az balháról és az ember-
ről” címmel ez áll: „Balha, az ő szokása szerint kezde az ember-
nek szárán (= lába szárán) szökdösni, és őtet erőssen mardosni.” 
Ezekben egyértelmű az „ugrálni” jelentés. A XV–XVI. századi 
származékok máig megőrizték ezt a jelentésmagot: a gyakorító 
szökdös, szökdécsel, a mozzanatos szökell mind ilyen értelműek.

 A szökőkút szó az etimológiai szótár szerint 1782-ben fordul 
elő először, valószínűleg a német Springbrunnen fordításaként. De 
1758-ban neve „ugrókút” formában fordul elő. A csőből kiugró, 
kiszökellő, kilövellő víz látványa világossá teszi az elnevezést.

A szökőév fogalmát egy 1519-es feljegyzés „zekellew eztendew”-
nek írja (olv.: szekellő esztendő). Neve 1533-tól „Nap soko eztendo” 
formában maradt fenn (olv.: napszökő esztendő). 1708-ban „Szökő 
vagy ugró esztendő” formában jegyezték fel, míg végre 1835-ben a 
mai „szökőév” név megjelenik.

A

B

C
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 Tartozunk az igazságnak azzal, hogy a szökik ige ’elmenekül, 
kereket old’ jelentése sem friss keletű. Már a XV. századból, ponto-
san 1456-ból van egy adat, amely a latin profugus szó jelentését így 
adja meg magyarul: „elzeketh zolga” (= elszökött szolga). Ugyanezt 
jelenti a XVIII. századtól a „szökevény” szavunk.

Érdekes oldalági fejleménye az ’ugrik’ jelentésű szökik sza-
vunknak a szöcske származék. Ez a tücsök, majd a kabóca neve-
ként a XVI. századtól adatolható. Első biztos adata 1538-ból: 
„zewkchewk: Grilli” (olv.: szökcsők – többes szám). Az, ahogyan 
ezek az állatok ugranak, kézenfekvővé teszi a szökik igéből való 
megnevezésüket. Valószínűleg „szököső = ugráló” volt a kiindulási 
formája a szónak, ebből alakulhatott a szökső, szökcső, majd hang-
cserével a szöcskő, szöcske szóalak.

(Szilágyi Ferenc)

b) Elemezd a következő szavakat szóelemek szerint!

hallgatom  igazságnak  megnevezésüket

c) Írj példákat a B betűvel jelölt szövegből az alábbi egyenletre!

ige + rag:  

5. Költői szószerkezetek
a) Állapítsd meg, milyen mondatrészek a versrészletekben kiemelt szavak!
b) Nevezd meg a kiemelt szavak szófaját is!
c) Elemezd a mondatok szerkezetét ágrajzzal!

Minden embernek van baja meg panasza,
S én az én bajomat meg nem gyógyíthatom.

(Arany János: Toldi szerelme)

Uram, kelj mással viadalra,
Nekem az öröm nem öröm!

(Ady Endre: Az ős Kaján)

Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
(Pető� Sándor: A puszta télen)

D
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Fegyvertelen
világhódítót ki látott? –
Fegyvertelen
hódítom meg a világot.
(Erdélyi József: Fegyvertelen)

6. Összetételek
a) Olvasd fel a szöveget!

A jóság

Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egy-

formán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből 
és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, 
mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, 
mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.

(Pilinszky János)

b) Húzd alá a szövegben az összetett szavakat! Állapítsd meg az összetétel típusát!
c) Elemezd a szöveg összetett mondatait a tanult módon!

7. Szószerkezettípusok
a) Írj példákat alárendelő szószerkezetekre a szövegből!

Bővítmény Alaptag A szószerkezet típusa

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

b) Nevezd meg, milyen mellérendelő szószerkezetek találhatók a szövegben!

8. Vázlatosan 
Készítsd el az alábbi szövegek vázlatát a következő témák valamelyikéről!

a) újsághír
b) rádiós tudósítás
c) televíziós riport

●● A Facebook ártalmai
●● Bevezették a digitális tankönyveket
●● Nyelvtanulás az interneten
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 9. Szövegtípusok 
Olvasd el az alábbi szöveget, és elemezd a megadott szempontok szerint!

Pszichogasztronómia

Üdülőtelepi büfé, meleg egytált mérnek a keskeny deszkapulton.
Kevés a hely.
Hatvanöt körüli helybeli nyugdíjas nagy tál zöldbablevessel topog, 

jön-megy a pult mellett, hol errébb, hol arrébb húzódik – közben sok 
szóval a hölgyek felé magyarázkodik: „Csak azért, ugye, hogy legyen 
mindenkinek helye…”

Látványosan húzza végleges helyére a tányérját, a nagy karéj kenye-
ret, utána hátralép, és terpeszállásban, merev hátgörbítéssel a tányérja 
fölé hajol. Mindenki láthatja, hogy a legkevesebb – legkevesebb? – 
helyet ő foglalja el. Választékos mozdulatokkal kanalaz, a morzsákat 
a tenyerébe söpri, ledobja a földre.

Mi, többiek, egymáshoz szorulva isszuk a kólát, a sört, és akárho-
gyan is, de a megkomponált előzékenység hatására mind őt nézzük. 
Valahogy mosolytalanul, de mégis figyelmesen és elismeréssel.

Belénk avatkoztak anélkül, hogy akár bosszúsak, akár derűsek 
le het nénk.

(Mészöly Miklós)

●● kommunikációs  
körülmények

●● cím
●● téma

●● szerkezet
●● hangnem
●● jelentésbeli kapcsolóelemek
●● nyelvtani kapcsolóelemek

10. Fogalomemlékeztető
Idézd fel az elmúlt évben tanultakat minél több fogalom megnevezésével!

●● kommunikáció
●● tömegkommunikáció
●● médiaműfajok
●● könyvtárhasználat
●● anyaggyűjtés
●● szövegalkotás
●● esszé

●● nyelvi szintek
●● hangok
●● szóelemek
●● szavak
●● szószerkezetek
●● mondatok
●● szöveg
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Könyv- és  
könyvtárhasználat

1. Alapfogalmak  Villámkártyák 
Határozzátok meg az alábbi könyvtári alapfogalmakat a tankönyv segítségével egy-
egy mondattal!

katalógus, betűrendes katalógus, tárgyszókatalógus, szakkatalógus, 
katalóguscédula, ETO-szám, kölcsönzőcédula, olvasójegy

2. Betűrendes katalógus 
a) Írd le a neveket a betűrendes katalógus sorrendjének megfelelően!

Kosztolányi Dezső, Keresztury Dezső, Kaffka Margit, Krúdy Gyula, 
Karinthy Frigyes, Károlyi Mihály, Kassák Lajos, Katona József, 
Kölcsey Ferenc, Körösfői Kriesch Aladár, Kandó Kálmán, Kemény 
Zsigmond, Kodály Zoltán, Kálmán Imre, Immanuel Kant, Kányádi 
Sándor, Kazinczy Ferenc, S. A. Kierkegaard, J. R. Kipling, Kisfaludy 
Károly, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Kitaibel Pál, Kossuth Lajos

b) Melyik név hol szerepelne egy szakkatalógusban? Írj két-két példát a táblázatba!

Irodalom Művészet Politika Filozófia Ter mé szet-
tudomány

c) Nézz utána, hogy mely műveit találod meg Kölcsey Ferencnek a helyi könyvtár-
ban és a Magyar Elektronikus Könyvtárban!
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3. A katalóguscédula
a) Figyeld meg az alábbi katalóguscédulát! Mondd el, milyen adatok találhatók 

rajta!

800
M 14
A magyar beszédhangok atlasza / Molnár József. Bp.:
Tankvk., 1986. 87 p.: ill.; 29 cm,
ISBN 963 17 9653 1   kötött: 210,– Ft
809,451,1-4,/084,4/

b) Készítsd el kedvenc könyved katalóguscéduláját!

4. Az ETO-szám
Nevezd meg, melyik ETO-szám alá sorolnád az alábbi könyveket!

●● Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Corvina Kiadó, 1983.
●● Marosi Ernő: Magyar falusi templomok. Corvina Kiadó, 1975.
●● Ottlik Géza: Buda. Európa Könyvkiadó, 1993.
●● Deme László – Grétsy László – Wacha Imre (szerk.): Nyelvi illemtan. 
Szemimpex Kiadó, 1998.

●● Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, 
1989.

●● Jacques-Yves Cousteau – Philippe Diolé: Kincskeresés a tenger mé lyén. 
Gondolat Kiadó, 1983.
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5. Internetes katalógusok
Tanulmányozd az Országos Széchényi Könyvtár (www.oszk.hu) online katalógusait   
tartalmazó honlapot! Oldd meg a feladatokat!

●● Mi a Nektár? Minek a rövidítése?
●● Keress a téged érdeklő témában irodalmakat! Hány találatot kaptál 
a Nektárban? 

●● Írd le legalább három szakirodalom pontos adatait és az ETO-szá-
mukat!

●● Milyen érdekességekre bukkanhatsz az Elektronikus Régi Magyar 
Könyvtár és Kézirattár katalógusaiban? Nevezz meg közülük néhá-
nyat!

●● Járj utána, hány nyelven érhető el a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
felülete!

●● Keresd ki, hány gyűjtemény cédulakatalógusairól olvashatsz az 
Or szá gos Széchényi Könyvtár honlapján! Nevezd meg őket!

OSZK katalógusok, adatbázisok  

Online katalógusok:
•	 NEKTÁR	–	Központi	Katalógus

Az	Országos	Széchényi	Könyvtár	központi	online	katalógusa	az	
OSZK	gyűjteményének,	a	Könyvtári	Intézet	Könyvtártudományi	
Szakkönyvtárának,	valamint		a	Magyar	Nemzeti	Múzeum	Könyvtárának	
állományában	nyújt	egyszerű	és	részletes	keresési	lehetőségeket.

•	 	E-RMK	–	Elektronikus	Régi	Magyar	Könyvtár	és	a	Kézirattár		
katalógusai	
Az	OSZK	Kézirattárának	és	a	Régi	Nyomtatványok	Tárának	számos	
segédlete	és	katalógusa,	valamint	könyvészeti,	könyvtártörténeti	témájú,	
teljes	szövegűen	digitalizált	művek	elektronikus	változata	érhető	el	innen.

•	 Audiovizuális	dokumentumok
Az	audiovizuális	köteles	példányok	bibliográfiai	katalógusa.	A	keresési	
funkciók	audiovizuális	dokumentumtípusok	és	azok	főbb	jellemzői	szerint	
érhetőek	el.

MNB – Magyar Nemzeti Bibliográfia
A	Magyar	Nemzeti	Bibliográfia	oldalain	közös	felületen	gyűjtik	össze	
a	hungarikum	fogalma	alá	tartozó	dokumentumokat	leíró	nemzeti	
bibliográfiáink	közül	az	eredetileg	nyomtatott,	de	már	digitalizált	
formában	interneten	is	elérhetőket,	az	adatbázisokat,	valamint	az	
e-folyóiratként	közreadottakat.

Helyben elérhető katalógusok, kutatási segédletek:
•	 Cédulakatalógusok
•	 Különgyűjtemények	katalógusai,	kutatási	segédletek
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6. Digitális könyvtár 
Tanulmányozzátok az OSZK Digitális Könyvtáráról szóló ismertetőt és honlapot 
(www.oszk.hu/oszk_dk)! Rendezzetek kerekasztal-beszélgetést a digitális könyvtár 
előnyeiről!

7. Feleletterv
Foglald össze, mit tudsz az alábbi témakörökről!

●● könyvtári kölcsönzés
●● tájékozódás a könyvtárban
●● ETO-szám
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Az olvasás tanulása

1. Honlap  Láncszólítás 
Tanulmányozzátok az alábbi honlaprészletet! Mit gondoltok, mivel foglalkozhat a 
honlap a cím és a cikk címe alapján? 

Merilyn Block amellett, hogy helyesnek tartja azt a gyakorlatot, amely a kora 
gyermekkortól elkezdődő oktatást-nevelés fontosságára, és a szegényebb 
sorból kikerülő gyerekek támogatására fókuszál, hasonlóan lényegesnek tartja 
a felnőttek olvasási készségének javítását, mivel a szülő olvasási készségének 
szintje a legmeghatározóbb tényező a gyermek tanulmányi sikereiben.

Block szerint Montgomery megyében minden hetedik felnőtt (összesen 131 
000 személy) angol nyelvtudása hiányos, és körülbelül 58 000 felnőttnek 
nincsen középiskolai végzettsége. A megye középiskoláiba járó diákok húsz 
százaléka jár idegen anyanyelvűeknek tartott angolórákra, valószínűleg azért, 
mert a szüleik nem, vagy nem elég jól beszélnek angolul. Felmérés készült a 
megyében arról is, hogy azok a diákok, akik nem tanulnak meg olvasni alsó 
osztályban, négyszer nagyobb eséllyel nem tudják befejezni az iskolát.
„Ha a gyerekek olvasási készségét fejlesztjük – vélekedik Block –, rendkívül 
fontos, hogy ugyanakkor képesek legyünk javítani a felnőttek írási és olvasási 
készségein, hiszen máskülönben ezek a szülők nem tudnak a gyermeküknek 
segíteni a házi feladatban, a vizsgára való felkészülésben, vagy hogy ki tudjanak 
választani és jelentkezni tudjanak egy főiskolára és hogy végül a társadalom 
hasznos tagjaivá váljanak. A felnőttek műveltségének fordított erőfeszítések 
növelése elengedhetetlen a gyerekek olvasási készségeinek sikeres fejleszté-
sében” – zárja gondolatait Merilyn Block elnök asszony.

(Forrás: �e Washington Post)
(Fotó:huffingtonpost.com)
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2. Ötletbörze
Írjatok minél több olyan témát, amely az előző feladatban látható honlap címe 
alapján biztos, hogy szerepel a szövegben!

3. Szövegáttekintés
a) Mutasd be az iménti honlap szövegének képét, külső formáját úgy, mintha olyas-

valakinek mesélnéd, aki előtt nincs ott a honlaprészlet!
b) Vajon mit ábrázolhat a fotó? Milyen összefüggésben került a szöveghez?

4. Szövegátfutás
Fusd át a szöveget úgy, hogy egy rövid hírben össze tudd foglalni a mondani-
valóját!

5. Kereső olvasás
Olvasd el még egyszer a szöveget úgy, hogy válaszolni tudj az alábbi kérdésekre!

●● Hol jelent meg az eredeti cikk?
●● Ki írta a cikket?
●● Mi az, ami a leginkább meghatározza egy gyerek olvasási készségét?
●● Hány felnőtt nyelvtudása hiányos Montgomery megyében?

6. Állítások
Döntsd el a szöveg alapján, hogy igazak-e az alábbi állítások! Húzd alá az igaz állí-
tásokat!

●● Merilyn Block az Egyesült Államok Montgomery megye Ol va sás ta-
ná csának titkára.

●● Merilyn Block nagyon fontosnak tartja a szülők olvasási készségének 
a javítását.

●● A megyében 131 000 diák jár idegen anyanyelvűeknek tartott angol-
órára.

●● A rosszul olvasó diákok fele jó eséllyel nem tudja befejezni a tanul-
mányait.

●● Az elnök asszony nagyon fontosnak tartja a szülők fejlesztését.

7. Olvasási típusok 
Beszéljétek meg, melyik olvasástípus segített az 5. és a 6. feladat megoldásában!
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8. Z-generáció  Páros kérdezés 
a) Olvassátok el az alábbi internetes blog be jegyzés részletét! Tegyetek föl egymás-

nak kérdéseket a szöveg alapján!
b) Vitassátok meg, hogy igaz-e a szöveg tartalma!
c) Járjatok utána az ismeretlen szavak jelentésének!

A bőség zavara
A véget nem érő hírfolyamok elemei egyszerűsödnek, olvasási 

készségünk és memóriánk mégis romlik. Egy felmérésből kiderül, 
hogy bár viszonylag sokan tájékozódnak hírportálokon keresztül, 
csak a magyar oldalak népszerűek. Idegen nyelvű hírportált a fia-
tal lakosság alig 3%-a olvas. A közösségi oldalak hírfogyasztásban 
betöltött szerepe is kiemelkedő: 10-ből 4 fiatal a világ eseményeit is a 

Facebookon olvassa. Az online hírolvasók 
körében a passzív tájékozódás aránya is 

magas: egyharmaduk a barátaik által 
belinkelt, lájkolt cikkeket olvassa 
csak el. Az iSzindróma érdeklődési 
körünk beszűkülését hozza magával, 
a harsogó vizuális kényszer esélyt 
sem ad az analitikus gondolkodásra. 

Hírolvasásra minden második fiatal 
a világhálón töltött idejének mindösz-

sze 10%-át szánja. A magyar lakosság 
jelentős hányadának nem a Google vagy 

valamelyik hírportál, hanem a Facebook a kezdőoldala. Hogy hova 
vezet mindez? A médiakonvergencia disztribúciós láncának átalaku-
lásával kezdve az interperszonális kommunikáción át a tájékoztatás 
és hírérték fogalmainak felülírásáig jutva az életünk minden terüle-
tén érezhető értékvesztésig. Zsebünkben a világ, de nálunk van-e a 
kulcs, hogy visszazárjuk?

(A Média 2.0 blog szövege alapján)
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Jelek és jelrendszerek

1. A jelképek erdeje  Ötletbörze 
a) Magyarázzátok meg és igazoljátok példákkal a francia költő megállapítását!

Jelképek erdején át visz az ember útja.
(Baudelaire [bodler]: Kapcsolatok)

b) Versenyezzetek, ki tudja két perc alatt a legtöbbet összegyűjteni a környezetetek-
ben megtalálható jelek közül!

2. Kinek mit jelent?   Szakértői mozaik 
Nézzétek meg a VIII. Henriket ábrázoló festményt! Osszátok az osztályt csoportok-
ra! Minden csoporttag válasszon egyet az itt felsorolt személyek közül, és próbálja 
az ő szempontjából nézni a festményt! Gondolataitokat írjátok le néhány mondat-
ban, majd hasonlítsátok össze a fogalmazásokat! 
Miért és miben különböznek?

A megfigyelők:

●● Akit lefestettek,  
VIII. Henrik.

●● Egy orvos.
●● A festő.
●● Egy történész.
●● Egy XX. századi művészet-
történész.

●● Egy műkincsrabló.
●● Egy műkereskedő.
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3. Nem nyelvi jelek   Páros interjú 
a) A kommunikáció ban fon-

tos szere pük van a nem 
nyelvi jeleknek. Figyeljétek 
meg a fotón szereplő em - 
bereket! Va jon mit üzen-
nek nem nyelvi jeleikkel? 
Miről beszélgetnek?

b) Írjatok a képhez illő rövid 
jelenetet, majd adjátok is 
elő!

c) Nevezzétek meg, milyen 
jel tí pust képviselnek a nem 
nyel vi jelek!

4. Gesztusok 
a) Tudod-e, mit jelentenek az alábbi gesztusok? Írd a képek alá az általad ismert 

jelentéseket!
b) Olvasd fel a megoldásaidat! Hasonlítsd össze a Büky Béla tanulmányában olvas-

ható vizsgálati eredményekkel!

A)  Az ujjösszehúzás, a kar előrenyújtásával. Jelentése: 1. jó volna 
tudni, hogy (287); 2. jó! (188) 3. félelem (118); 4. egy csomó vala-
miből (78); 5. hangsúly (63); 6. kritika (27); 7. lassan! (21); egyéb 
(65). 353 megkérdezett számára ismeretlen volt a gesztus.

1832-ben A. de Jorio (Nápolyból) azt állította, hogy az ujjak egy 
pontba való összehúzása a gondolatok összpontosítását jelenti, 
ámde tudjuk, hogy a gondolat igen sokféle lehet: ezért igen szer-
teágazó jelentésű a tárgyalt gesztus. Elterjedtsége: puhatolódzó 
kérdés jelentésében Olaszországban és az idetartozó Szardínia és 
Szicília szigeteken teljesen általános. A második jelentésben, tehát 
„jó!” értelemben Görögországban és Törökországban általános, 

A B C
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