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Bevezető

Szervusz! 

Köszöntünk egy újabb magyar nyelvi tankönyv megismerésének a kez-
detén. Ha a 9. osztályban is ebből a sorozatból tanultál, akkor már jól 
ismered a tankönyvet. Néhány hasznos tanáccsal segítünk, hogy meg-
könnyítsük a 10. osztályos tankönyv használatát. 

A tanulást érdemes a leckéhez tartozó idézet elolvasásával kezdened. 
Gondolkozz el azon, mit jelent az idézet, hogyan függ össze a lecke 
tartalmával! A tankönyv elolvasása előtt hasznos a munkafüzet gya-
korlatait megoldanod, és a tankönyvi lecke előtt található feladatokat 
elvégezned. A tankönyvben összegyűjtve, rendszerezve találod meg 
a tanulnivalót. A leckéken belül többféleképpen segítjük, irányítjuk a 
tanulásod. A fontosabb ismereteket, a nyelvi példákat színes táblázatok-
ban foglaltuk össze. A szövegben félkövér betűvel kiemelt kulcsszók és 
a szöveg szélén kiemelt fogalmak irányítanak abban, hogy mi kerülhet 
egy-egy összefoglaló füzetvázlatba vagy felelettervbe. A Tudod-e? cím 
alatt érdekességeket, kiegészítő ismereteket találsz. Ha minden gyakorla-
tot megoldottál, minden fontos tudnivalót megjegyeztél, akkor biztosan 
el tudod végezni a leckéket záró feladatokat. Ismereteid rendszerezésében 
segítenek a tankönyv végén levő összefoglaló vázlatok és a Fogalomtár. 

Miről fogsz tanulni az anyanyelvi órákon ebben az esztendőben? 
Folytatod azoknak az eszközöknek a megismerését, amelyek a sikeres 
kommunikációhoz és a hatékony szövegértéshez szükségesek. Jártasabb 
leszel a könyvtár- és internethasználatban, megismersz újabb szö-
vegtípusokat. Elsajátíthatod az önéletrajz, a hivatalos levél, az érteke-
zés és a tanulmány elkészítésének technikáit. Szert teszel stilisztikai 
ismeretekre, megismerkedsz a stíluseszközökkel és a stílusrétegekkel. 

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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 Mit tudsz a könyvtári katalóguscéduláról? Milyen adatokat tartalmaz álta-
lában?

 Milyen típusú katalógus segíti a keresést az iskolai könyvtárban?

Könyv- és könyvtár-
használat

„Szeretem a könyveket, mert holt betűiben benne van 
minden, ami elmúlt, és minden, ami lesz.”

(Fekete István)

Tájékozódás a könyvtárban

A könyvtár állományában a legegyszerűbb módon a papíralapú vagy a 
számítógépes katalógusrend szer segítségével tájékozódhatunk. A kata
lógus a könyvtár alapja és ge rince. Innen indulunk el, amikor egy 
könyvet keresünk. Minden könyv tárban van betűrendes katalógus. 
Ebben a szerzők neve szerint betűrendben osztályozzák a műveket, 
tehát a megfelelő kataló guscédula megtalálásában a szerző neve és a 
mű címe segíti az olvasót. A betűrendes katalóguson kívül a könyvtá-
rosok összeállítanak egy tárgy szókatalógust is. Ez témakörök szerint 
csoportosítva és betűrendben tartalmazza a könyvtárban fellelhető 
forrásokat. Ennek a katalógusnak jó hasznát vehetjük az anyaggyűjtés 
korai szakaszában, amikor még csak a bemutatandó témát ismerjük. 

katalógus

kataló gus
cédula
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Nagyobb könyvtárakban az anyag gyűjtésben és a vizsgákra való 
felkészülésben segítségünkre lehet a szak katalógus is. Ebben az egyes 
nagyobb tudományterületeket jelölő szak jelzet, azaz az ETO-szám 
segítségével tájékozódhatunk.

Az ETO, azaz az Egyetemes Tizedes Osztályozás száma minden 
katalóguscédulán szerepel. A szám eredete Melvil Dewey [gyúi] nevé-
hez fűződik, aki az emberi tudás, az ismeretek és a tevékenységek egész 
területét felölelő osztályozási rendszert dolgozott ki. Ebben az egyes 
fogalmakat számokkal fejezte ki. Ezt a tizedestört-számokkal bő ví tett 
tízes számrendszerre építette. Így egy, a végtelenségig tovább bontha-
tó rendszert hozott létre. Mivel ez a rendszer számokra épül, ezért a 
nyelvtől függetlenül alkalmazható. Világszerte gyorsan elterjedt a hasz-
nálata, és napjainkban több mint 50 országban kb. 100 000 könyvtár és 
tájékoztatási intézmény használja.

A legfontosabb ETO-számok:
0. Általános művek. 5. Matematika. Természet-
1. Filozófia. Pszichológia.  tudományok.
2. Vallás. Teológia. 6. Alkalmazott tudományok.
3. Társadalomtudományok. 7. Művészetek. Szórakozás. Sport.
4.  (Ez a szám üres. Régen itt volt  8. Nyelv és irodalom.

a nyelvészet, amely átkerült  9. Régészet. Földrajz. Történelem.
az irodalomhoz, a 8-as szám alá.)

egyetemes 
Tizedes 
Osztályozás
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Sokféle anyagot gyűjthetünk a könyvtárakban és az internet segít-
ségével. A könyvtárakban a tájékozódást a katalógusok (betű-
rendes, tárgyszó- és szakkatalógusok) és az ETOszámok 
segítik. 

1. Sorold fel, milyen típusú katalógusok segíthetik az eliga-
zodást a könyvtárban!

2. Mi az ETO-szám? Miért tudott a világon olyan sok helyen elter-
jedni?

3. Írj fogalmazást arról, milyenek lesznek 50 év múlva a könyvtá-
rak!

Mi az ETO-szám? Miért tudott a világon olyan sok helyen elter-

Írj fogalmazást arról, milyenek lesznek 50 év múlva a könyvtá-
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Az olvasás tanulása

„Az embernek nem az a dolga, hogy minden ismeretet a fejébe 
tömjön, hanem tudja, mikor milyen információra van szüksége, 
és ezt honnan és hogyan szerezheti meg.”

(SzentGyörgyi Albert)

Jó szokások rossz szokások

Bizonyára csodálkozol azon, hogy miért fog-
lalkozunk most az olvasással. Hiszen minden-

ki tud már olvasni. Valóban igaz ez? Nem 
biztos. A továbbiakban segítünk 

abban, hogy ki tudd választani 
a szövegnek leginkább megfe-
lelő olvasástechnikát. olvasás

technika

 a) Milyen olvasási szokásaid vannak? Számolj be róluk a párodnak!
b) Írj fel néhány olyan szokást, amelyet jónak, néhány olyat, amelyet 

rossznak tartasz!
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Terjed a funkcionális analfabetizmus Magyarországon is
„Az Unióban nagyjából 20-30 százalékra tehető a funkcionális analfabéták 
aránya. Nálunk minden negyedik felnőtt az lehet” – mondta el a hvg.hu-nak 
Steklács János, a Magyar Olvasástársaság elnöke. 

Ugyan már csak egy-két százalék a fejlett társadalmakban azok aránya, akik 
nem tudnak írni, olvasni és számolni, egyre több funkcionális analfabétáról 
számolnak be a szakemberek. Az UNESCO 1956-ban megfogalmazott defi níciója 
szerint „funkcionálisan analfabéta az a személy, aki képtelen gyakorolni azokat 
a tevékenységeket, amelyekben az írásbeliségnek fontos szerepe van az adott csoportban 
és közösségben, valamint képtelen arra is, hogy az olvasás, írás, számolás segítségével 
előmozdítsa a saját, illetve közössége fejlődését”. Számos ilyen feladattal állítja 
azonban szembe a mai kor a társadalom tagjait: az átutalások, az adóbevallás, 
egy önéletrajz elkészítése elképzelhetetlen az említett ismeretek nélkül.

Az olvasás, az írás és a számolás képessége ugyan fejleszthető, az egész nyugati 
világban a romló olvasáskultúrát és a könyvek szerepének leértékelődését tapasz-
talhatjuk. A tévé és a számítógép előretörésével a szépirodalom olvasása a legked-
veltebb szabadidős tevékenység státuszáról 32 év alatt – 2001-re – már a huszadik 
helyre szorult vissza. A 2000-ben és 2006-ban végzett PISA-felmérés adatai alapján 
a magyar 15 évesek szövegértési képessége jelentősen a nemzetközi átlag alatt 
maradt, a hiányosságok okát pedig az általános iskolák felső tagozatainak oktatási 
rendszerében látják a szakértők, hiszen a negyedik osztály elvégzésével megszűnik 
az olvasás tanítása. 

A szövegértési feladatok teljesítése során élen járó fi nnek például a gyakorlat-
ban használatos jogi, közgazdasági szövegeket olvastatnak a nebulókkal.

Edupress.hu / HVG – nyomán
http://www.hrportal.hu/c/terjed-a-funkcionalis-analfabetizmus-magyarorszagon-is-20080916.html

 Tanulmányozd az alábbi szöveg címét! Mit gondolsz, miről szólhat majd 
a szöveg? Ötleteidet jegyezd le a pókhálóábrába!

A cím üzenete

Terjed a funkcionális 
analfabetizmus 

Magyarországon is
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A szöveg áttekintése

Fontos, hogy mielőtt egy szöveg olvasásához kezdünk, előtte tájéko-
zódjunk a szövegről. Ebben segít a cím, amely utal a szöveg tartalmára. 
Érdemes megnéznünk, hogy milyen hosszú a szöveg, és abból a szem-
pontból is megvizsgálnunk, hogy milyen betűtípussal íródott, milyen 
a szöveg elrendezése, található-e a szövegben kép, ábra, táblázat stb. 
Megnézhetjük a szöveg szerkezetét, milyen kisebb és nagyobb fejeze-
tekre tagolódik. Ha hosszabb szövegről, esetleg egy egész könyvről van 
szó, akkor átlapozzuk. Ez a szöveggel való ismerkedési folyamat a szö
veg áttekintése. 

A szöveg átfutása

Gyakran előfordul, hogy a szöveget még az elolvasás előtt szemünkkel 
csupán átfutjuk. Ezt azért tesszük, hogy tájékozódjunk a szöveg tar-
talmáról. Miről is szólhat az írás? Gyakran használjuk ezt a technikát 
például újságolvasáskor, amikor kiválasztjuk azokat a cikkeket, ame-
lyek érdekelnek minket, amelyeket majd alaposabban is elolvasunk. 
A szöveg átfutásakor már tudatosan törekszünk arra, hogy néhány 
lehetséges kulcsinformációt kiemeljünk. Ha a szöveget később alaposan 
is elolvassuk, akkor ezek az információk lesznek az előzetes szervezőink 
a szöveg részletes olvasása közben.

Kereső olvasás

Gyakran előfordul, hogy egy szövegből csak egyetlen adatra, fontos 
információra van szükségünk. Ilyenkor nem olvassuk végig a szöveget, 
hanem valamilyen, a szöveg típusából adódó rendezőelv alapján igyek-
szünk minél gyorsabban kikeresni a kívánt adatot. Például egy menet-

 Figyeld meg a szöveg szerkezetét, elrendezését! 

 Fusd át a szöveget! Foglald össze egy mondatban, hogy miről szól!

 Keresd ki a szövegből a funkcionális analfabetizmus pontos, az UNESCO 
által meghatározott defi nícióját! Hogyan kerested meg a meghatározást? 

Mi segített a defi níció megtalálásában?
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rendben az időrend, egy szótárban pedig a betűrend irányít a gyors 
keresésben. Egy hosszabb szöveg esetében pedig segítségünkre lehetnek 
a kulcsszók, az egyes bekezdések, illetve ezek tételmondatai. A kereső 
olvasás technikáját segítheti a szöveg képe is. Az olvasott cikkben pél-
dául a definíció dőlt betűvel, idézőjelek között szerepel. 

Beleolvasás

Amikor a szövegből csak egy véletlenszerűen kiválasztott részletet 
olvasunk el, akkor alkalmazzuk a beleolvasás technikáját. Gyakran 
használjuk ezt a módszert akkor, amikor egy olvasmányt, egy könyvet 
keresünk. Vagy ha egy később elolvasandó szövegre vagyunk kíván-
csiak, de még nincs időnk elolvasni azt.

Részletes olvasás

Amikor mondatról mondatra elolvassuk az egész szöveget, az a részle
tes olvasás. Ilyenkor alaposan figyelünk a szöveg tartalmára, a részle-
tekre is. 

Az olvasási technikák mindegyikére szükségünk van. Ezért fontos, 
hogy megismerjük, megtanuljuk őket, és azt is tudjuk, hogy mikor 
melyik technikát a legcélravezetőbb használni. 

 Olvasd el részletesen az egész cikket! Tegyél fel kérdéseket társadnak 
a szöveg alapján!

 Olvass bele a szövegbe! Csak az utolsó bekezdést nézd meg! Kikről szól?

Az olvasás technikái: a szöveg áttekintése, a szöveg átfutása, 
a kereső olvasás, a beleolvasás, a részletes olvasás. 

1. Sorold fel, mit érdemes egy szövegben megfigyelni még 
az olvasás előtt!

2. Mikor alkalmazzuk a kereső olvasás technikáját?
3. Mi a különbség a szöveg átfutása és a beleolvasás technikája 

között?
Mi a különbség a szöveg átfutása és a beleolvasás technikája 
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„A jel csak annak él, ki mondandóját megérti, 
megsejti vagy bogozza...”

(Keresztury Dezső)

Jelek és jelrendszerek

Életünk során nagyon sok jellel találkozunk. Ezek a jelek tájékoztat nak, 
eligazítanak bennünket a világban. Jel számunkra az, ha egyik tár sunk 
elpirul, amikor kellemetlen témáról beszélgetünk. Egy fekete ruhát vise-
lő ismerősünk látványa azt is közölheti, hogy az illető gyászol valakit. 
De az is jel, ha éppen kirándulni készülünk, és reggel az ablakon kinéz-
ve sűrű sötét felhőket pillantunk meg. Jelek segítségével igazodunk el a 
mate matika, a fizika, a kémia, a számítástechnika világában is. Jeleket 
(nyel vi és nem nyelvi jeleket) használunk akkor is, ha embertársainkkal 
közölni akarunk valamit, kapcsolatot akarunk teremteni. Igen gazdag a 
je lek tárháza. Jelnek tekinthetünk egy természeti jelenséget (pl. a fekete 
felhőket), de jel az ember által alkotott szó is.

 Figyeljétek meg az alábbi képeket! Nevezzétek meg, milyen jelek segítik 
a kommuni kációt!
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Mi a jel?
A jel olyan látható, hallható, tapintható, érzékel-
hető fizikai jelenség, amely észlelője számára 
többet vagy mást jelent, mint ami a megjelenés-
kor közvetlenül felfogható. Bármilyen jelenség 
lehet jel, ha az valahol jellé válik, jelként műkö-
dik, és jelként fogják fel. Tehát jelnek csak az 
a jelenség tekinthető, amelynek a jelet használó 
csoport által elfogadott jelentése van. Ez a jelentés 
többnyire közmegegyezésen (konven ción) alapul. 
Ilyen közmegegyezésen alapulnak például a köz-
lekedési táblák jelei, egy-egy állam jelképei (zász-
ló, címer stb.), és így jönnek létre a nyelvi jelek is.
A jelek sohasem önmagukban vannak jelen, 

hanem más jelekkel együtt. Így egy jel több jelrend-
szernek lehet a tagja. A piros szín példá ul az arcon 

jelentheti a szégyent, az izgalmat, a lázat, de a közlekedés pi ros színe 
már a továbbhaladás tiltására figyelmeztet. A jelek összekap csolódása 
szabályozott folyamat. Egy-egy rendszer jelei gyakran kiegé szülhetnek 
más jelrendszerekkel is (pl. a nyelvi jelek a nem nyelvi jelek kel). Ezek 
mindig pontosabbá, hatásosabbá teszik az információáram lást.

A jeleket meg lehet vizsgálni a jelhasználók oldaláról is. A jelek akkor töltik 
be sze repüket, ha az őket használó emberek ismerik a jelentésüket. A jelek 

különbö zőek lehet nek. Vannak olyanok, amelyek minden használó számára 
azonos jelentésűek, de vannak olyanok is, amelyek kultúránként eltérőek (pl. a gyász 
színe, az igenlés fejbólogatása, az üdvözlés jelei). A jelek a társadalmi változásokkal 
párhuzamosan eltűnhetnek, újak születhetnek. Minden jel addig él, amíg a jelet hasz-
náló közösség ismeri és elfogadja.

A jelek típusai
A jelek gazdagságából következik, hogy sokan és sokféleképpen pró-
bálták őket csoportosítani. Már ismered azt a felosztást, amelynek az 

jel

 
Olvass a kép-
ről! Fogalmazd meg, melyik jelek mit jelentenek!

különbö zőek lehet nek. Vannak olyanok, amelyek minden használó számára különbö zőek lehet nek. Vannak olyanok, amelyek minden használó számára 

 Írj tömör szócikket a jel fogalmáról a tankönyv alapján!
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alapja a jelek eredete. Eszerint beszélhetünk természetes jelekről (pl. a 
tűz füstje) és mesterséges jelekről (pl. a karjelzések, az írásjelek).

Csoportosíthatjuk a jeleket úgy is, hogy milyen viszony van a jel (a 
jelölő) és a között a valóságdarab között, amelyet jelöl (a jelölt dolog). 
Ha a jelölő és a jelölt dolog között valamilyen hasonlóság van (pl. tér-
kép), akkor ikonról beszélünk. Az olyan jeleket, amelyek nem hasonlí-
tanak a jelölt dologra, de van közöttük valamilyen valóságos kapcsolat, 
valamilyen (ok-okozati, logikai, térbeli vagy időbeli) érintkezés, index
nek nevezzük (pl. a közlekedési jelzőtáblák köréből a haladási irányt 
jelölő tábla). A jelek többségénél azonban a jelölő és a jelölt dolog között 
nincs kapcsolat, csupán megállapodás, hagyomány köti össze őket (pl. 
a nemzeti lobogó színei, a matematika jelei és a legtöbb nyelvi jel). Ezt 
a jeltípust szimbólumnak nevezzük.

Jel, jelentés, szójelentés

A jelentés vizsgálatakor sokáig csak a szót tekintették nyelvi jelnek, de ma 
már tudjuk, hogy a szóelemek (a morfémák) a legkisebb jelentéssel bíró 
nyelvi jelek. Mint nyelvi jeleknek a szószerkezeteknek, a mondatok nak is 
van jelentésük. Az ábra a nyelvi jel összetevőit mutatja be.

természetes 
jelek

mesterséges 
jelek

ikon

index

szimbólum

JELENTÉS

 Melyik a legkisebb jelentéssel bíró nyelvi jel? Mit tudsz róla?

A jel olyan (látható, hallható, tapintható stb.) érzékelhető fizikai 
jelen ség, amely észlelője számára mást jelent, mint ami a meg-
jelenéskor közvetlenül felfogható. A jelek lehetnek termé-
szetesek vagy mesterségesek. A jeltípusok: ikon, index, 
szimbólum.

Jel Jeltárgy

Jelölt

Fogalom

Jelölő

Hangsor

Valóság
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A nyelvi jel mindig egy jelölőből és (egy) jelölt(ek)ből áll. A jelölő egy 
szó, egy hang sor, a jelölt pedig az a fogalom, amelyet a szó jelent. A jelö-
lő és a jelölt között a megfe lelés kölcsönös a nyelvben, képesek egymást 
felidézni. Így ha a k + u + ty + a hangsort hall juk, felidéződik bennünk 
a szőrös, négylábú, ugatós emlősállat képe, illetve ezt a fogal mat a kutya 
hangsorral tudjuk kifejezni. Amikor azonban beszélünk, szöveget alko-
tunk, akkor a valóságra, a konkrét jeltárgyra használjuk az adott nyelvi 
jelet. Bár egy konkrét dolgot nevezünk meg vele (pl. a saját Tappancs 
nevű állatunkra mondjuk a szót), az ál talunk használt nyelvi jel (a tulaj-
donneveket kivéve) nemcsak a valóság egyetlen darab ját jelöli, hanem a 
tárgyak, jelenségek egy egész osztályának a közös neve is. Így a jelen tés 
meghatározásakor figyelembe kell vennünk a jelölőt (hangsor, betűsor), 
a jelöltet (fogalom), a jeltárgyat, illetve a jelhasználót (a beszélőt és a 
hallgatót).

A nyelvi jelek rendszere
A nyelv is jelekből épül fel, hiszen a nyelvi jel is jelölőből (hangsorból, 
betűsorból) és jelöltből (fogalom) áll, és az adott beszédhelyzetben utal 
a jeltárgyra.

A legkisebb nyelvi jel a szóelem, idegen szakkifejezéssel a morféma. 
A morfémák a szavaknak olyan alkotóelemei, amelyek már jelentéssel 
bírnak. A morfémáknak két alapvető típusuk van: a tőmorfémák és a 
toldalékmorfémák. A tőmorfémáknak fogalmi (pl. szép, asztal, olvas) 
vagy viszonyjelentésük van (pl. és, után, se), míg a toldalékmorfémák-
nak (pl. ság/ség; k; ban/ben) csak viszonyjelentésük lehet.

A jelek általános meghatározása szerint nyelvi jeleknek tekintjük 
a szavakat (lexémákat) is. Bár a morfémák és a lexémák alkotják a 

jelölő

jelölt

jeltárgy

 Olvasd el a következő szöveget! Fejtsd meg, hogy mit jelentenek az 
ábrában található fogalmak!

k + u + ty + a

kutya I. fn. 1. Áll. A ragadozók 
közé tartozó, ház- és nyáj őr-
zésre, vadászatra stb. haszn. v. 
kedv te lés ből tartott há zi állat 
(Canis familiaris).

(Részlet a Magyar értelmező 
kéziszótárból)
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szó szerkezeteket (szintagmákat), valamint a mondatokat is, tágabb 
értelem ben ezek is nyelvi jelek.

A nyelvi lépcső (a nyelvi szintek) legalsó szintjén levő hangokat 
(foné mákat) nem soroljuk a nyelvi jelek közé, de belőlük épülnek fel a 
mor fémák és a lexémák, ezért jelelemnek nevezzük őket. A hangoknak 
nincs önálló jelentésük, csak jelmegkülönböztető szerepük van, például 
kerek/ke rék, örül/őrül.

A szavakban a hangalak és a jelentés kapcsolata általában megegyezé-
sen, hagyományon (konvención) alapul. Ez a kapcsolat véletlenszerű, 
ezért mondjuk, hogy a nyelvi jel önkényes. Ezt bizonyítja, hogy ugyan-

azt a dolgot más-más 
nyelvekben különbö-
zőképpen nevezik meg. 
Például a ma gyarban 
ló, az angolban horse, a 
németben Pferd, a fran-
ciában cheval hangsor 
jelöli ugyanazt a fogal-
mat. A nyelvi jel és a 
fogalom képes egy mást 
fel idézni.

A nyelvi jelek többsége szimbolikus jel. Kivételt csak a hangutánzó 
és a hangulatfestő szavak képeznek, ezeknél a jelölő és a jelölt között 
va lamilyen valós összefüggés van. Ezt bizonyítja, hogy az ilyen típusú 
sza vaknak a hangalakja a különböző nyelvekben hasonló (pl. a kakukk 
fo galmát a latinban cuculus, a franciában coucou, a görögben kokkux, a 
szlovákban kukuška hangsorral jelölik).

 
Gyűjtsd össze 
többféle idegen nyelven, hogy milyen hangokat ad-nak a képen látható állatok!

 
Nevezd meg 
a képen látható
állatot minél több nyelven! Gyűjtsd össze azt is, hogyan hangzik az állat hang-ját utánzó ige a külön-böző nyelveken!
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A nyelvi jelekhez több jelentés is fűződhet (azonos alakú, többjelenté-
sű jelek), és egy fogalmat többféle jellel is jelölhetünk (pl. rokon értelmű 
fogalmak). A nyelvi jelek sokféle módon kapcsolódhatnak egymáshoz 
a be szédben, de kapcsolódásuk mindig az adott nyelv szabályai szerint 
történik.

A szavak jelentése

Gondosan öltöztek s ruháikon kefék, vállfák és vasalások hosszú fegyelme 
látszott…

(Németh László: Égető Eszter)

Már tanultál arról, hogy a szavak alkotóelemei, a morfémák jelentéssel 
bíró nyelvi jelek, más néven jelentéselemek. A tőmorfémák fogalmi 
jelentéssel rendelkeznek, a szavak szótári jelentésének hordozói, míg a 
toldalékmorfémáknak viszonyjelentésük van. A szavak jelentése elsőd-
legesen a szóelemek jelentéséből jön létre, de a jelentést befolyásolhatja a 
szöveg is, amelyben az adott szó szerepel. Az idézetben szereplő szavak 
közül, a fegyelem szó hallatán sok minden felidéződik bennünk, a szó 
jelentését a Magyar értelmező kéziszótár így adja meg:

Mindennapi tapasztalataink alapján fegyelme van az iskolának, a 
diáknak, az embereknek stb. Németh László szövegrészletében azonban 
a fegyelem szó a kefék, vállfák, vasalások konkrét főnevekkel kerül bir-
tokviszonyba. Az idézetben a fegyelem szó értelme közel áll a nyom szó 
jelentéséhez, de sokkal árnyaltabb, kifejezőbb annál. S képzettársítás 
révén a szó jelentéséhez hozzákapcsoljuk nemcsak a ruhákat, hanem 
azok viselőit, környezetüket is. Tehát a szövegben a fegyelem szó az 
alapjelentéséhez képest új értelmet kap. A fegyelem szónak ez a jelentés-
beli többlete a szövegkörnyezet hatására idéződik fel bennünk.

Minden nyelvi elemnek van valamilyen, a körülöttünk levő valóság-
ra vonatkozó elsődleges jelentése, alapjelentése, idegen szóval denotatív 

jelentés
elem

denotatív 
jelentés

 Vizsgáld meg az idézetben szereplő szavak jelentését! Mit jelentenek szöveg-
környezet nélkül, és mit jelentenek a szövegben?

„1. A közösség eredményes működését biztosító szabályok megtartása. / Az 
e szabályokkal biztosított rend. […] 2. Cselekvésbeli, magatartásbeli tudatos 
rendszeresség és mértéktartás.”
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jelentése. Ezt olvashatjuk a fegyelem szó mellett a Magyar értelme
ző kéziszótárban. A szavak denotatív jelentését szövegkörnyezet nél-
kül is megértjük. De a nyelvi elemek a szövegben kaphatnak másod-
lagos, származékszerű jelentést is. Ezt a nyelvi elemek konnotatív 
jelentésének nevezzük. A fegyelem szó konnotatív jelentését a Németh 
László-szövegrészletben egyetlen szóval nem tudtuk megfogalmazni, 
de kö zelállónak érezzük a nyom szó jelentéséhez. Amikor tehát egy szót 
olvasunk a szövegben, felidéződik bennünk a szó denotatív jelentése, de 
a szövegkörnyezet hatására a szóhoz új képzettársítások (asszociációk) 
is kapcsolódnak, azaz hat ránk a szó konnotatív jelentése is. Ez különö-
sen igaz a szépirodalmi művekre. Amikor valamilyen irodalmi alkotást 
olvasunk vagy hallunk, értjük a szavak elsődleges alapjelentését, és 
megfejtjük a szóhoz a szövegben társuló többletjelentéseket is, vagyis 
mindkétfajta jelentés egyszerre hat ránk.

konnotatív 
jelentés

1. Fogalmazd meg, mit nevezünk jelnek!
2. Mutasd be a nyelvi jel összetevőit!
3. Melyik a legkisebb nyelvi jel, és miért?
4. Mit nevezünk jelelemnek?
5. Mutasd be példákkal a jeltípusokat!
6. Mit nevezünk a szavak denotatív és konnotatív jelentésének?

A nyelvi jel jelölőből és jelöltből áll. A kommunikációban 
mindig a valóságra, a konkrét jeltárgyra használjuk az adott 
nyelvi jelet. A leg kisebb nyelvi jel a szóelem. A szavaknak 
lehet denotatív és konnotatív jelentésük. A szavak kon-
no tatív jelentését a szövegben érthetjük meg.
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